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 رمانبندی:دسته 

 ایازآسمان(گناهان)جلددومشاهزاده:پادشاهیبیعنوان 

 :عاشقانه،تخیلی،فانتزیژانر 

 نویسنده:نارسیسزداِیآر 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

ای  ی قصه را به گونه ای رخ داد و سرنوشت شاهزاده در هیاهوی جنگ و خون و شمشیر؛ ناگهان معجزه

 .دیگر رقم زد

 .پایان با ظلم و جور همان تقدیری بود که در حال رقم خوردن است تنهایی و نبردی بی

 لشکر ترس و ناامیدی از یک سو و لشکر سیاه و شیطانی از سویی دیگر؛ آیا این مبارزه را پایانی خواهد بود؟
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم  

 

 :مقدمه

 ...تنهایی

 .نهایت سرگردانم ست، برای کسی که به آن نیاز دارد و من اکنون بدون تو، در این تنهایی بی مقدسیشاید واژه 

 رحم، ی این نبرد بی  طاقتم، در میانه دل بی

 ...کند و روزی که تو بازگشتی چقدر دیر است چه زود رازش را برمال می

 ...ست؛ اگر تو کنارم باشی تنهایی واژه مقدسی

 آبی باشی یا سیاه؟ ست که چه تفاوتی

 .دهد رنگی که به دلم نشستی و در آخرین لحظات این عشق توست که پناهم می هایی، اولین بی تو برای من، ورای دنیای رنگ

 ...ست؛ اما تنهایی واژه مقدسی

 

ند و نورانی اوریا رو سمت کرد، حس کردم. سریع با پشت دست پَسِش زدم و تسمه بل عرقی رو که از بین دو اَبروم به آرومی راه باز می

 .ای از شیاطین سیاه پایین آوردم دسته

هایی که در این ساعات سخت مبارزه زده بودم، موفقیت آمیز بود؛ اما انگار با هر ضربه تعداد این  این ضربه هم مثل تمام ضربه

 .دشمنان نحس بیشتر میشد

 !شدند؟ شدند، انداختم. چرا تموم نمی تر می دم به قدم نزدیکدور خودم چرخی زدم و نگاهی کوتاه به سربازان سیاهپوشی که ق

تر بودند پایین آوردم، ضربه  ای که از بقیه نزدیک درمانده و تنها آهی کشیدم و قدمی به عقب برداشتم. دوباره اوریا رو سمت دسته

 !سوم و چهارم رو پشت سرش وارد کردم و همه جا پر شد از نور آبی و دود سیاه

ند ثانیه نکشید که دود سیاه مثل اژدهایی خوفناک، نور آبی اوریا رو تو خودش بلعید و دوباره تو هوای مسموم دور و برم اما به چ

 .چیزی جز تاریکی باقی نموند

گ ای که شاید انتهایی جز مر رسید، نتیجه ای با معنی می ذهن سرگردانم بعد از دقایقی پر از اضطراب و دلهره کم کم داشت به نتیجه

 ...آورد. جنگیدن برای خدا، مردمم و لشکرم نداشت؛ اما پایانی پر ثمر رو برام به همراه می

. حاال دیگه مشت تقدیر در برابر سرنوشتم باز  هام رو بستم و با یه نفس عمیق، رو به حقیقت غیر قابل انکار پیش رو باز کردم چشم

 .بود هد بود، پس باید بهترین هم میی من خوا دونستم که این آخرین مبارزه و می  شده بود

هنوز نسیم خنک این فکر امید بخش از برزخ داغ ذهنم نگذشته بود که هجوم دنیایی از نور از سمت اون شعله خداوند رو حس کردم 

 ...و
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*** 

 آغازی دوباره

 «حسیبا»

 

ای که تو یه لحظه اتفاق  ن، شمشیر و... معجزههام رو بستم و یه بار دیگه صحنه آخرین نبرد رو تو ذهنم زنده کردم. جنگ، خو چشم

 .وقت اتفاق نیفتادند رفتند که انگار هیچ اومدند و می ای بودند، جوری می ها یه دفعه افتاد. همیشه همینطور بود. معجزه

رگ نیست، یه ی تلخ رسید که آخرِ این نبردِ یک به ششصد چیزی جز م م به این نتیجه وقتی جنگ به اوج رسید؛ وقتی ذهن آشفته

 ...لحظه انگار تصمیمم رو گرفتم؛ مبارزه تا آخرین نفس برای خدا، لشکرم و مردمم

هایی سرکش و الجوردی شد، انفجاری از نور و از هم  همون موقع بود که اون معجزه اتفاق افتاد، پرتو آبی اوریا تبدیل به شعله

 !پاشیدن وجود سیاه تمام شیاطین

کرد. تمام میدان شده بود، نمایشگاهی بزرگ  کس حرکتی نمی بعد از اون انفجار بزرگ تا چند دقیقه هیچ کنم، وقت فراموش نمی هیچ

تونه یه  کس نمی های باز که منتظر بودند، منتظر چیزی که بتونه این اتفاق رو توضیح بده؛ غافل از اینکه هیچ هایی با دهان از مجسمه

رسه و یه  است، به خاطر اینکه هیچ جوابی نداره؛ مثل نوری که از راه می همین معجزهمعجزه رو توجیح کنه، اصال معجزه به خاطر 

 !دونی کنه و تازه تو روشنایی اون نوره که میفهمی هیچی نمی دفعه اتاق ذهن رو با صدها سوال بی پاسخ روشن می

تعجب به آثار سیاه شیاطینی که تا چند  های گشاد شده از ترس و حال خودم هم دست کمی از اون جماعت بهت زده نداشت. با چشم

های سوخته از حرارت ناگهانی اوریا رو از دستم بیرون  کردم و دستکش ی قبل هیچ امیدی به نابودیشون نداشتم، نگاه می لحظه

 .کشیدم تا چرم آب شده بیشتر از این آتیشم نزنه می

ند شد و به یک دقیقه نکشید که میدان خالی از سربازهای دشمن چند لحظه بعد، صدای هشدار عقب نشینی از لشکر اتحاد شیطانی بل

 !بود

 .فریاد شادی تمام دشت رو گرفت و سربازها دیگه تو حال خودشون نبود، این یه پیروزی قطعی بود

تونستم،  یی اون اتفاقات بهتر م اون موقع هضم این قضیه برام خیلی سخت بود؛ اما حاال با گذشت چهار روز و مرور لحظه به لحظه

طور به  ی نامعلوم جنگ رو اون ای که تونست، نتیجه درک کنم که خداوند چه سرنوشت عجیبی رو برای این مردم رقم زده. معجزه

 !نفع ما تغییر بده

کردیم  شدیم، کاش اون طور جنگ رو رها نکرده بودیم، کاش همه چیز رو یک سره می کردیم، کاش مغرور نمی اما کاش کوتاهی نمی

قرارم رو برای  های بی ها آهی کشیدم و چشم گشتیم. با یادآوری این تصمیم اشتباهِ شاهزاده با خیال راحت به سرزمین خودمون برمیو 

 .پیدا کردن آرتین باز کردم
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کردند  می ها از دنیای فکر و نگرانی جدام های تازه، همه این های سفید و صورتی و بنفش، باد خنک و بوی سبزه های اقاقیا، گل شاخه

ی من و آرتین، جایی که  کشوند، این بهشت گمشده، محل قرارهای مخفیانه و من رو به دنیای زیبا و رویایی این باغ مخفی می

 .هام بگم و اونم مثل همیشه دلداریم بده ها و دلتنگی ها با هم تنها باشیم. من از دل خوری تونستیم دور از همه چشم می

 .قدر که دلم سبک بشه خواستم دوباره براش حرف بزنم، اون وی سنجد گرفتم و دنبالش چشم چرخوندم؛ میام رو از درخت خوشب تکیه

 .تر پیچیدم تا هوای خنک صبح بیشتر از این به تنم سیخونک نزنه شنلم رو دور خودم محکم

رفت. به دقت زیر  ییش ور میسرپا شدم و با یکم سرک کشیدن به اطراف پیداش کردم. کنار نهر آب نشسته بود و با نقاب طال

ای روی  های بلند، شنل قهوه رسه. اون پوتین نظرش گرفتم و یک لحظه با خودم فکر کردم، امروز چقدر بهتر از همیشه به نظر می

های زیر زیرکی خدمتکارها  کرد و باعث میشد گاهی اوقات حتی از نگاه دوشش، کمربند پهن و نقاب طالیی به شدت جذابش می

 .حساس حسادت کنمبهش ا

 :ها لب ورچیدم و گفتم دویدم سمتش و کنارش روی دو زانو نشستم و مثل دختر بچه

 ترسم؟ دونی از نبودنت می کجا بودی؟ نمی _

 !آورد سرش رو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد، داشت شاخ در می

ای رو ازم ندیده بود. این مدت همیشه همراه  ی دخترانهها حق داشت. از وقتی که با هم نامزد شده بودیم، چنین رفتارها و لوس بازی

کردم. تازه داشتم  با اضطراب و استرس بود و هرگز نتونسته بودم خود واقعیم، خود دخترونم رو بروز بدم و حاال که این کارها رو می

نهانش کنه، باز هم یه روزی از فهمیدم؛ چقدر برای یه دختر طنازی و دلبری حیاتیه؛ بخشی از وجودشه که اگه صد سال هم پ می

 .زنه های شخصیتش بیرون می یکی از شکاف

 :کرد؛ خندیدم و گفتم ام گرفت، دیگه خیلی داشت تعجب می ی متعجبش خنده با دیدن قیافه

 چیه؟ به من نمیاد لوس بازی دربیارم؟_

 :خنده روی لبش رو خورد و با دستپاچگی گفت

 .حاال اینجوری نبودی نه، نه، خوبه... یعنی... خب... تا _

ی مردم این  ها و همه امون رو برای شاهزاده تونستیم رابـ ـطه دلم براش سوخت، کاش حاال که به آرامش نسبی رسیده بودیم، می

سرزمین علنی کنیم و با یه مراسم ازدواج ساده زندگی بهتری رو با هم بسازیم؛ زندگی غیر از این دیدارهای یواشکی، زندگی که توش 

تونستیم با پادشاه صحبت کنیم و سری به پدر مادرم هم بزنیم، شاید یکم از دلتنگیم  هیچ ترسی کنار هم باشیم. تازه اون موقع می یب

 .کم میشد

 :ریختم، گفتم ایش ثابت کردم و در حالی که چند تار از موهای بلندش رو روی پیشونیش می های قهوه هام رو توی چشم چشم

 .خوام از این به بعد با هم زندگی کنیم امشب به همه میگم تو کی هستی، می بعد از جشن پیروزی_
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تقریبا مطمئن بودم از خوشحالی قند تو دلش آب میشه؛ اما در نهایت ناباوری دیدم که با شنیدن حرفم همون خنده کوچیکم از لبش 

 :محو شد و سریع از جاش بلند شد. دستی به موهاش کشید و گفت

 .خوام کسی چیزی بدونه نه، فعال نمی _

 :ابروهام رو باال دادم و با تعجب گفتم

 !خوای کنارم باشی گفتی می چرا؟ تو که همیشه می _

 :ذاشت گفت پشتش رو بهم کرد و در حالی که نقابش رو روی صورتش می

 .کنند قصر نباشیم، شک میهمین که گفتم، فعال چیزی نگو، وقتی زمانش برسه خودم به همه میگم؛ حاال بیا بریم، زیاد تو  _

خواست درباره علت این مخالفتش بیشتر بدونم؛ اما با قاطعیتی که در رفتارش دیدم مطمئن  بعد راه افتاد. بغضم گرفته بود و دلم می

شه ذاشت و مدعی بود همی ها رو از آرتین شنیده باشم، اون که حتی یه لحظه تنهام نمی بودم چیزی نمیگه. باورم نمیشد این حرف

 !کنه؟! شاید، شاید دیگه دوستم نداشت نگرانمه، حاال چطور با این پیشنهاد مخالفت می

 .رسید و باعث میشد کمی از حال و هوای غم فاصله بگیرم تر از همیشه به نظر می فضای قصر زنده و پر جنب و جوش

های تازه و شاداب تو  االرها پیش رفته بود. گلهای رنگارنگ از هر گوشه سقف آویزون بود و گاهی از یک طرف تا انتهای ت پارچه

های بلندِ طالیی و برنزی و مسی، گوشه و کنار چیده شده بودند و عطرشون همه جا رو پر کرده بود. امروز روز جشن پیروزی  گلدون

ها رو باهم  همه سختیخواستند، بعد از یک ماه دوری از هر تجمل و خوش گذرونی با برگذاری یه جشن بزرگ  ها می بود و شاهزاده

 .تالفی کنند

هام جا خوش کرد، برگشتم رو به آرتین که از پشت  جونی روی لب ها باال رفتم و نزدیک اتاقم با دیدن مینوفر لبخند بی آروم از پله

 :جنـ*ـسی گفتم اومد و با بد سرم می

 .لطفا تنهامون بذارید _

 .ی نگفت و نفسش رو با حرص بیرون داد، بعد هم ازمون فاصله گرفت و رفتانگار از این حرفم جا خورد، چون تا چند ثانیه چیز

 .گرفتم تا مجبور شه، موافقت کنه با مخالفتی که تو باغ با خواستم کرده بود، بدجور ناراحت شده بودم، باید یکم بهش سخت می

 :ندی زدم و گفتمکرد، لبخ برگشتم سمت مینوفر و برای جنگیدن با عذاب وجدانی که ته دلم سنگینی می

 .بریم داخل، باهاتون خیلی حرف دارم_

 :در و باز کردم و وارد شدم. مینوفر هم پشت سرم اومد و گفت

 .من هم بعد از پیروزی خیلی مشتاق دیدارتون بودم _

 :منشستم گفت ی تاسف تکون دادم و در حالی که لبه تخت می با شنیدن حرفش دوباره داغ دلم تازه شد، سری به نشونه

تونستیم لشکر دشمن رو نابود کنیم تا دوباره تهدید به جنگ نشیم، نه  پیروزی؟ کدوم پیروزی بانو؟ پیروزی برای وقتی بود که می _
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 .خیالی فرصت فرار رو براشون محیا کنیم اینکه با بی

 :فتها نشست و گ ایش کشید، روی یکی از صندلی هام دستی به بلوز دامن نقره مینوفر با شنیدن حرف

ها خیلی غیرمنتظره بود و قبل از اینکه بخوایم، تعقیبشون کنیم؛ شبانه وارد سرزمینشون  نه شاهزاده خانم، قبول کنید که فرار اون _

 .کردند که لشکر اتحاد شیطانی به این زودی به سرزمین تاریک برگرده شده بودند. فرماندهان حتی فکرش رو هم نمی

 :و گفتمدستم رو تکیه گاه بدنم کردم 

های غصب شده رو پس  خب حرف من هم همینه بانو؛ چرا وقتی فهمیدیم برگشتند به سرزمینشون دنبالشون نرفتیم تا هم سرزمین_

 های احتمالی آینده رو پس بزنیم؟ بگیریم، هم جنگ

 :با شنیدن حرفم یه دفعه سرش رو با شوک چرخوند سمتم و با لرزش آشکاری که تو صداش بود، گفت

 .. لطفا فکرش رو هم نکنید تونیم وارد اون سرزمین بشیم شاهزاده خانم ، هرگز ما نمیهرگز_

 :از شنیدن حرفش ابروهام باال پریدند و گفتم

 .شم ندازند؛ ولی ما... اصال متوجه نمی شند، قتل و غارت به راه می ها به این راحتی وارد سرزمین ما می آخه چرا نمیشه؟ اون_

 :که سعی می!کرد صداش رو تا حد ممکن پایین بیاره، گفت آهی کشید و در حالی

ای وارد  شما از سرزمین تاریک چیزی نشنیدید شاهزاده خانم؟ نیروهای شیطانی و فضای مسمومش چطور؟ به محض اینکه غریبه_

ها هم با  رفتیم. اون میشدیم همگی از بین  اون سرزمین بشه نابودیش حتمیه، اون سرزمین جای ما نیست؛ اگر وارد اون سرزمین می

 .دونستند اونجا خیلی برتر از ما هستند عِلم به همین موضوع مثل موش به سرزمینشون فرار کردند؛ چون می

تونستیم شکستشون بدیم و تا ابد باید با ترس و دلهره زندگی  وقت نمی بدجور رفتم تو فکر، پس اگه اینطور باشه که ما هیچ

 .هم زیاد دووم نمیاره؛ این اصال عادالنه نبود! حتما یه راهی وجود داشتکردیم! مطمئنا این صلح  می

 :خندید، گفت مینوفر انگار متوجه درگیری شدید فکریم شده بود؛ چون چند لحظه بعد در حالی که می

 .حال باشید؛ لطفاکنم جرات کنند، دوباره حمله کنند. امروز روز جشن، خوش نگران نباشید شاهزاده خانم، با وجود شما فکر نمی_

 :هاش فقط برای دلخوشی منه. با این حال لبخندی زدم و گفتم دونستم حرف می

 .گید، امروز رو نباید خراب کنیم درست می _

 :ای و زیباش مرتب کرد و گفت خوشحال از تایید من کالهش رو روی موهای نقره

از جشن قصر به جشنی که به افتخار شما در سالن تمرین ترتیب  خوبه، پس لطفا دعوت بانوان لشکر آسمان رو بپذیرید و امشب بعد_

 .ی بانوان هستند و با هم این مراسم رو ترتیب دادند دادیم، تشریف بیارید. همه

ای که تو  دونستم چی بگم، لطف و محبت زنان این سرزمین به من تمومی نداشت. خندیدم و با شوق بی اندازه از خوشحالی نمی

 :گفتم صدام موج میزد،
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 .قدر به زحمت بیفتید، واقعا ممنونم بانو بله حتما میام، اصال انتظار نداشتم این _

 :از جاش بلند شد و گفت

فقط من نبودم شاهزاده خانم، همه با هم این جشن رو برگذار کردیم، شجاعت و لیاقت شما در صحنه نبرد بسیار ستودنی و الیق  _

 .در سالن تمرین منتظر شما هستیم این قدردانی بود. پس ما بعد از جشن

 :به احترام مهمانم از جام بلند شدم و گفتم

ها در جشن باشم احتماال تا صبح مشغولم، ترجیح  ها در این قصر تمومی ندارند؛ اگه بخوام پا به پای شاهزاده دونید که جشن می_

 .میدم در جمع دوستانه شما باشم، پس بعد از صرف شام میام به سالن تمرین

مینوفر خوشحال از حرفم قدمی به طرف در برداشت؛ اما وسط راه انگار چیزی یادش اومد، برگشت سمتم و نگاه پر از تردیدش رو 

 :بهم دوخت. یکم من و من کرد و باالخره گفت

 خواستم بگم که... شما، چقدر به نقاب طالیی اطمینان دارید؟ ام، شاهزاده خانم می_

 !تو هم، منظورش چی بود؟ با شنیدن حرفش اخمام رفت

 نگاهی بهش انداختم و گفتم: خب... خیلی. منظورتون چیه؟

 .جوری پرسیدم رفت، گفت: هیچی شاهزاده خانم، همین لبخندی تصنعی زد و در حالی که سمت در می

ه بیرون دستش رو گرفتم و با دیدن این کارش اخمام بیشتر تو هم رفت، حتما یه چیزی بود. دویدم سمتش و قبل از اینکه از اتاق بر

 .کنم؛ اگه چیزی هست بگید. برام مهمه گفتم: خواهش می

ای دم در متوقف شد و برگشت سمتم؛ تردید و دو دلی تو نگاهش موج میزد. باالخره بعد از یک دقیقه کلنجار رفتن با خودش  لحظه

 :گفت

 ...با همخب اینو من نمیگم، امروز از بقیه شنیدم که نقاب طالیی و رکسانا _

 :با شنیدن اسم رکسانا ناخودآگاه ابروهام باال پریدند و گفتم

 .چی شده؟ لطفا راحت بگید_

 :که ازم دور میشد گفت سریع دستش رو از دستم بیرون کشید و در حالی 

 .است. مهم نیست  چیزی نیست شاهزاده خانم. در حد یک شایعه _

 !آرتین و رکسانا؟ باورم نمیشد چیزی که شنیدم حقیقت داشته باشه،

کرد. انگار این شایعه مسخره، همراه با مخالفت آرتین برای برمال کردن  دلم بهم ریخته بود و اضطراب بدجور وجودم رو زیر و رو می

امون و تردیدی که روزهای اول آشناییمون ازش دیده بودم، دست به یکی کرده بودند تا شَک رو مثل خوره به جون ذهن و  رابـ ـطه

 ...بم بندازند؛ اگه این شایعه حقیقت داشته باشهقل
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ی تو دستش هن و هن کنان، داخل  بالفاصله بعد از نهار صدای در بلند شد و بعد از کسب اجازه بانوی خیاط با هیکل تپلش و پارچه

 شد. پشت سر

 .ش زن الغر و قد بلندی که تا به حال ندیده بودم، وارد شد

خورد؛ ولی انصافا خوشگل بود. مخصوصا با اون کت بلند و دامن سبز روشنی که  ها می سی چهل ساله با اینکه قیافه زن تقریبا به

 .رسید تنش بود، چند سال جوون تر به نظر می

 :های من به زن تازه وارد دستش رو سمتش گرفت و گفت بانوی خیاط با دیدن نگاه

 .کنند آرا هستند، شما رو برای جشن آماده می ایشون بانوی چهره_

ی احترام براش  کردم، خودم رو شاد و سرحال نشون بدم، سری به نشونه نگاهی به بانوی تازه وارد انداختم و در حالی که سعی می

های چند ساعت پیش مینوفر خیلی با خودم کلنجار رفته بودم و باالخره تصمیم گرفته بودم امروز رو  تکون دادم. حقیقتش بعد از حرف

خواستم زحمات بانوان لشکر  ای برسم. نمی م تا خودم بعدا درباره این قضیه جستجو کنم و به جواب قانع کنندهبه چیزی فکر نکن

 .آسمان رو با حال بدم ندید بگیرم یا جشنی رو که برای من ترتیب داده بودند، خراب کنم

گفت و رفت سمت تخت و پارچه زرشکی تو  ای بانوی خیاط که انگار برای نشون دادن شاهکارش خیلی عجله داشت، سریع با اجازه

 .دستش رو که بیشتر شبیه یه لباس بود، روش پهن کرد

های طالیی بیشتر قسمت هاش رو تزیین کرده بود و نمای خیلی زیباتری بهش داده بود، تا جایی که  لباس زرشکی که پیچک

 .تونستم به راحتی چشم ازش بردارم نمی

های هیچی ندیده جلو رفتم و دست روی پارچه نرم و مخملی کشیدم،  کنار رفت و من هم عین آدموقتی کار بانوی خیاط تموم شد، 

 !این لباس بی نظیر بود

 :صدای بانوی خیاط رو از پشت سرم شنیدم

خوشحالم که خوشتون اومده شاهزاده خانم. به محض اینکه شنیدم قراره جشنی برگذار بشه، دست به کار شدم، امروز صبح  _

 .کردم تمومش

 :با تعجب برگشتم سمتش و گفتم

های  خوام زحماتتون رو نادیده بگیرم؛ ولی نمیتونم بپوشمش، این لباس بیشتر مخصوص مهمانی این برای جشن امروزه؟ نمی _

 .ست، به یقه بازش نگاه کنید زنانه

 :ای روی لباش نشوند و گفت بانوی خیاط لبخند مادرانه

تونید شنل رو بپوشید؛ از  ست؛ برای جشن قصر می رو هم آماده کردم، یقه اون کامال بسته و پوشیدهمیدونم شاهزاده خانم، شنلش  _

 .تونید تو اون مجلس زنانه لباس رو بدون شنل بپوشید ها هم جشنی جداگانه ترتیب دادند، می بانوان شهر شنیدم اون
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. دوباره نگاهی به لباس انداختم، واقعا زیبا و تک بود، کدوم گفت فکر خیلی خوبی بود با شنیدن حرفش تو دلم قند آب شد. راست می

 دختری بود که بتونه از این لباس بگذره؟

ها رو پوشیدم و جلوی آینه ایستادم تا اگه مشکلی داره برطرف کنه؛ اما مثل همیشه کارش عالی بود.  به پیشنهاد بانوی خیاط لباس

 .یقا قالب تنم بودمگه میشد از این شاهکار عیب گرفت؟! انگار دق

با دیدن این همه زیبایی و ظرافت که محصول هنر بانوی خیاط بود، دستم رو روی یقه خوش دوخت لباس که از سر یه شونه تا شونه 

های تنگ و بلندش پایین آوردم. رنگش پوستم رو  های طالیی تزیین شده بود، کشیدم و روی آستین دیگم ادامه داشت و با پیچک

 :داد و باعث شد همون لحظه برگردم سمت بانوی خیاط و بگم میشه نشون میسفیدتر از ه

 .پوشونه خوام مطمئن بشم کامل گردنم رو می لطفا شنلش رو نشونم بدید، می_

 :بانوی خیاط لبخندی زد و گفت

 .کنه چشم شاهزاده خانم، اجازه بدید وقتی حاضر شد میارم خدمتتون، دخترم داره روش کار می _

راحت سری تکون دادم و دوباره به خودم تو آینه خیره شدم و این بار دامن بلند و کم پف رو زیر نظر گرفتم؛ قدش کمی بلند  با خیال

های ریز و طالیی با ظرافت همه جاش کار شده بود و نماش رو چند برابر کرده بود، روی  بود که با کفش درست میشد. پیچک

نصیب نمونده بود. بعد از آنالیز جزء جزء لباس این بار نگاهی دقیق و کلی به سر تا پام  های درشت و زیبا بی کمرش هم از پیچک

ها دیدم و نتونستم به راحتی از این تصویر دل بکنم، مگه نه اینکه یکی از آرزوهای هر  ای خودم رو مثل پرنسس قصه انداختم و لحظه

 دختری اینه که مثل یه پرنسس زیبا باشه و بدرخشه؟

دونستم  آرا باالخره چشم از خودِ زیبا و به شدت فریبندم برداشتم و رفتم سمت میز کنار پنجره؛ نمی ی نرم و نازک بانوی چهرهبا صدا

 !کرد، اینجا که امکانات یه آرایشگاه وجود نداشت قراره چیکار کنه که انقدر عجله می

 :جلو اومد، نگاه دقیقی به صورتم انداخت و با ناز گفت

 .ها نیاز به آرایش نداره ی شاهزاده خانم نم کار خاصی نیاز باشه، چهرهک فکر نمی_

کرد؟  ای و آبی پر شده بود، دیگه باید چیکار می هام هم که با هاله نقره گفت، دور چشمام که خودشون آبی بودند، گونه راست می

 !کرد؟ کرد و دماغم رو کوچیک می معجزه می

گفت کار خاصی نیاز نداره پس  شدم، این که می آرا نشسته بودم و دیگه داشتم کالفه می رهیک ساعتی میشد که زیر دست بانوی چه

 داره چیکار میکنه؟

های  با ورود گلسا به اتاق سرم رو باال گرفتم و نگاه زارم رو سمتش کشیدم تا شاید کاری کنه؛ اما اون انگار ماتش بـرده بود! با چشم

 :گرد شده از تعجب اومد سمتم و گفت

 ...وای شاهزاده خانم، خیلی زیبا شدید_

ی من  زنه زیر بغلم. با کشش موهای کنار سرم از پشت، آخی گفتم و چین انداختم به پیشونیم، داشت کله دونستم داره هندونه می می
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 !کند رو می

 :با ناراحتی به گلسا گفتم

 جشن شروع نشده؟ نباید بریم؟_

 :آرا اشاره کردم، تازه انگار متوجه منظورم شد و گفت ه بانوی چهرهنگاه گنگی بهم انداخت و وقتی با چشم ب

 .آهان... بله، بله گفتن زودتر حاضر بشید، بیاید پایین _

آرا باالخره دست از سرم برداشت. اومد جلوم وایساد و بعد از یه نگاه کلی به سر و صورتم خنده  همون لحظه بود که بانوی چهره

 :ملیحی کرد و گفت

 .شد شاهزاده خانمتموم _

 !خدا رو شکر یعنی باالخره خالص شدم؟

 :گلسا دوید جلو و دستم رو تو دستش گرفت و با ذوق گفت

 .بلند شید شاهزاده خانم، بیاید تو آینه ببینید، چقدر زیبا شدید _

آینه یه لحظه فقط سکوت کردم، بعد ی خودم تو  نخواستم دلش رو بشکنم، از جام بلند شدم و با بی میلی راه افتادم؛ اما با دیدن چهره

 !قدر تغییر کرد تر شدم، باورم نمیشد با این امکانات کم بشه این سرم رو جلو تر بردم و دقیق

تر از همیشه به نمایش گذاشته بود و در تضاد با سایه آبی دورش ترکیب زیبایی  ها و ابروهام رو تاریک سیاهی سنگ سرمه شبِ، چشم

های جلوی سرم روی پیشونیم ریخته شده بود و بقیه موهای تو هم تابیده شده و بلندم پشت سرم رها  د؛ چتریرو به وجود آورده بو

شده بود، دو تیکه نسبتا بلند از موهام هم از بغـ*ـل سرم جمع شده بود پشت و همونجا به وسیله شونه آهنی تزیین شده با سنگ 

 .های زرشکی و طالیی ثابت مونده بود

 .ام هام، موهام، چهره اومد، لباس لی و زیبا به نظر میهمه چیز عا

 :آرا گفتم های سرخم نشوندم و رو به بانوی چهره لبخندی از سر رضایت روی لب

 واقعا عالی شدم ازتون ممنونم، فقط میشه لطفا یک مقدار از اون چیز قرمزی که به لبام زدید رو برای من بذارید؟ _

 :گفت با تعجب نگاهم کرد و دستپاچه

 از کارم راضی نیستید؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

ها به جشن قصر برم، شایسته نیست با این وضعیت اونجا ظاهر بشم؛  تونم با این لب نه، گفتم که کارتون عالی بود؛ ولی من نمی_

د، هر وقت خواستم به مهمونی ها و ابروهام با شنل پوشیده میشه؛ ولی لـب هام نه؛ اگر شما اون چیز قرمز رو در اختیارم بذاری چشم

 . تره زنمش، اینجوری خیالم راحت لشکر آسمان برم می
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تر شد، دهنش رو باز کرد تا اعتراض کنه؛ اما قبل از اینکه بخواد چیزی بگه با دستمال  هام متعجب آرا با شنیدن حرف نگاه بانوی چهره

 .هام رو پاک کردم روی میز لب

ام گرفته بود؛ معلوم بود داره شاخ درمیاره. حق هم داشت، با شناختی که از رکسانا و بعضی دیگه  دهاز دیدن قیافه متعجبش بدجور خن

فهمید، باید  اشون کرده چنین کاری رو ندیده؛ اما باید می هایی که آماده پیدا کرده بودم احتماال تا به حال از هیچ کدوم از شاهزاده خانم

 .هام بندازه، من شاهزاده خانم پاک نژاد بودم دادم چشم به زیبایی هرکسی اجازه نمیفهمید من با همه فرق دارم، من به  می

 .های پاشنه دار زرشکی گذاشتم قبل از خروج از اتاق یه بار دیگه جلوی آینه خودم رو برانداز کردم و پاهام رو تو کفش

ام مخالفت نکرده بود. کاش این شایعه مسخره به  خواستهانگار همه چیز سر جاش بود به جز، به جز دلم، دلم پیش آرتین بود؛ کاش با 

قدر جرات  خواستم انجام بدم عذاب وجدان نداشتم. امیدوار بودم که امشب اون گوشم نرسیده بود. اینجوری الاقل برای کاری که می

ون بگم، از اینکه از خیلی وقت پیش، ام ها دهن باز کنم و از رابـ ـطه پیدا کنم که بتونم برخالف میل آرتین جلوی پادشاه و شاهزاده

ی یک پیوند الهی به نام هم زده شده و هیچ  هامون به وسیله های عجیب نشده بودیم، قلب همون موقع که هنوز وارد این ماجراجویی

 .امون رو برای همه علنی کنم خواستم رابـ ـطه تونه این پیمان رو از بین ببره. امشب می ای نمی قانون دیگه

ای باز شدن در از فکر به این تصمیم بزرگ بیرون اومدم. برگشتم و با ترس به آرتین که بین درگاه ایستاده بود و تو سکوت زل با صد

 .زده بود بهم نگاه کردم

 !وای سکته کردم، انگار یه تار موش رو آتیش زدم، همین که فکرش رو کردم ظاهر شد

دونم اون چرا حرف  زدیم، من از ترس و اون، نمی کردیم و هیچکدوم حرفی نمی میچند دقیقه بود که فقط داشتیم به همدیگه نگاه 

 .نمیزد

کرد،  باالخره انگار تصمیمش رو گرفت؛ درو پشت سرش بست و نقابش رو زد باال تا بتونم چهره مشتاقی رو که با عالقه براندازم می

 .ببینم

هاش شده بود  براش جذابیت داشت، خوشحال از تحسینی که مهمون چشمها ندیده بود و مطمئنا  تا حاال من رو با این مدل لباس

های امروزش و اون شایعه، یه دفعه دلم گرفت و دوباره سمت آینه برگشتم. موضوعِ امروز باید   لبخند به لبم اومد؛ اما با یادآوری حرف

 .حل میشد

م  تفاوت باشم. دستش که روی شونه ت؛ اما سعی کردم بیهاش رو که از پشت نزدیک میشد شنیدم و ضربان قلبم باال رف صدای قدم

 نشست دیگه اختیار حرکاتم از دست رفت. طاقت نیاوردم و برگشتم سمتش، خدایا آخه چرا انقدر دل رحم بودم؟

 م قرار گرفت قلبم نگاه عجیبش تو اجزای صورتم در گردش بود و باعث شد از خجالت سرمو پایین بندازم. دستش که زیر چونه

هاش، اونا نقطه ضعف من  کردم هرجایی رو نگاه کنم جز چشم تر شد و مجبورم کرد که دوباره سرم رو باال بیارم. سعی می تاب بی

 !بودند
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 :هام چرخید و بالفاصله یه تای ابروش رو باال داد و گفت این بار نگاهش روی لباس

 !خوای بیای جشن؟ اینجوری می _

 !حرفی رو داشتم جز این یکیاز حرفش جا خوردم، انتظار هر 

 :نگاه شکایت گرم رو به چشماش دوختم و گفتم

 کنی اینجوری میرم؟ واقعا فکر می _

 .های طالیی زیر گردنم رو ببندم بعد رفتم سمت شنل روی تخت و انداختمش روی شونه هام و سعی کردم ردیف دکمه

 .م، ناراحتی امروزم چیزی نبود که به این راحتی از دلم بیرون برهبا نزدیک شدن آرتین اخم به پیشونیم نشست و پشتم رو بهش کرد

جا بمونم. بی هیچ حرفی شروع کرد به  جلوم در اومد و قبل از اینکه دوباره پشتم رو بهش کنم دستم رو گرفت و مجبورم کرد همون

 :ه گرفت و گفتهام رو نشون های شنل و وقتی دکمه آخر رو هم بست با نگاه پر از جذبش چشم بستن دکمه

 کنی شاهزاده خانم زیبا؟ پس منو دَک می _

 :از اون طرز نگاه دلم لرزید؛ اما با تمام زوری که از قلب بی طاقتم سراغ داشتم، اخمی کردم و گفتم

 .تونستیم حرف بزنیم خواستم بانو مینوفر راحت باشند، جلوی تو که نمی نه خیر من تو رو دک نکردم، می_

 :کرد و با همون لبخند جذاب که گوشه لبش جا خوش کرده بود گفتهاش رو تنگ  چشم

کنی ازم دلگیر نیستی؟ شایدم پیش خودت فکر کردی شاهزاده خانم به این زیبایی نباید به  حتما االنم که این رفتارها رو می_

 محافظش که از قرار معلوم عاشقشم هست توجهی کنه؟

گفتم، وگرنه از هجوم این همه حرف به ذهنم مغزم  اقل بخشی از ناراحتیم رو بهش میتونستم فیلم بازی کنم، باید ال دیگه نمی

 !ترکید می

 :سرمو پایین انداختم و با ناراحتی گفتم

ایه، مگه ما  دونم چرا دوست نداری همه بفهمند بین ما چه رابـ ـطه دونی بحث این چیزا نیست، دلگیرم چون نمی نه، خودتم می _

 نامزد نیستیم؟

 !شنیدن حرفم یه دفعه انگار رنگ نگاهش عوض شد و قلبم رو از حرکت انداخت. دیگه خبری از اون لبخند هم نبود با

 :لرزوند، گفت برگشت و با لحنی که سرماش وجودم رو می

 .امشب نه، بهم فرصت بده_

 .وای خدا دوباره همین حرف رو زد، دیگه دارم دیوونه میشم از این شَک و تردیدش

 :کردم به اعصابم مسلط باشم، گفتم رو بستم و در حالی که سعی می هام چشم

 .تونم امیدوار باشم خوای؟ بهم زمان بگو، اینجوری الاقل می چقدر فرصت می_
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دونم اگه قضیه اون شایعه رو  کردم. نمی ش شک می اخم کرد و چند قدم به جلو برداشت، دیگه کم کم داشتم به عشق و عالقه

 خواست بیاره؟ ای می نهگفتم، چه بها می

چند دقیقه بعد برگشت سمتم، انگار بدجور مردد بود. دست برد به کاله شنلم و کشید روی موهام؛ دیگه اصال به چشمام نگاه 

 !کرد نمی

 :دوباره به طرف در رفت، دستش رو روی دستگیره گذاشت و گفت

 .میک ماه، یک ماه به من فرصت بده تا خودم همه چیز رو به همه بگ_

کردم؟ همه چیز مشکوک  یک ماه! با اینکه زمان زیادی نبود؛ اما نگرانی و شک مثل خوره به جونم افتاد؛ چرا باید یک ماه صبر می

 بود و عجیب؛ کی باورش میشه آرتین که انقدر برای به دست آوردنم تالش کرده بود، حاال این حرفا رو بزنه؟

تونستم چیزی ازش  و تجزیه و تحلیل کنم؛ اما قضیه هر چیزی که بود مطمئنا امشب نمیها ر تونستم این حرف دلشوره داشتم و نمی

کردم فکرش به شدت درگیره و آماده یه  تونستم سواالتی ازش کنم؛ ولی امشب نه. قشنگ حس می بفهمم، شاید چند روز آینده می

 .است تا آتشفشان خشمش فوران کنه جرقه

 .کردم ه شنل رو تا روی بینیم جلو کشیدم، فعال باید عقب نشینی میپس سریع چشمی گفتم و در سکوت کال

سابقه تمام وجودم رو به قلقلک  به همراه آرتین پشت در تاالر ضیافت ایستادیم تا جارچی ورودمون رو اعالم کنه. کنجکاوی بی

 .ها بود و تا به حال داخلش رو ندیده بودم انداخته بود، آخه این تاالر مخصوص مهمانی

 .ها جلومون ظاهر شد اسمم که تو تاالر پیچید جلوتر از آرتین وارد شدم و به محض ورود انگار نمایشگاهی از رنگ

ی خالی یه بوم سفید  ها، دیوارها، همگی مثل صفحه ها، چلچراغ سنگی سقف، کفپوش خود تاالر یک دست سفید بود، میز و صندلی

 .های زنده توش پخش شده بودند ای مثل رنگ ، طالیی و نقرههای سبز، بنفش ها با لباس بودند که شاهزاده

نظیرم کشیده بشه. فکر  این همه رنگ و زندگی که در آسمان سفید این تاالر جاری شده بود؛ باعث شد، نگاهم سمت دامن زیبا و بی

ها  ورودم سر تک تک مهمانکنم فقط من بودم که لباسم با همه متفاوت بود و بین این همه رنگ تک بودم، به خاطر همین با 

ها در حال اجرا  ی نوازنده برگشت سمتمون و یه لحظه صدای همهمه و گفتگو خوابید و فقط آوای موسیقی که انتهای سالن به وسیله

 .بود به گوشم رسید

ه روی تخت باشکوه ی احترام برای پادشاه ک های خیره، تا وسطای سالن جلو رفتیم و سری به نشونه بی توجه به این سکوت و نگاه

 .های الماس نشسته بود، تکون دادیم سفید و پر از دونه

هایی که گوشه سالن چیده شده بودند، حرکت کردیم. من نشستم؛ اما آرتین  بعد از کسب اجازه به همراه آرتین سمت میز و صندلی

 .ها رو نداشتند ضور شاهزادهی نشستن در ح ها اجازه کنارم ایستاد؛ طبق قانونی که اصال قبولش نداشتم، محافظ

هاش رو بهم زد و سکوت کامل برقرار شد، به محض انجام این کار گروهی از  پادشاه که انگار منتظر ورود ما بود چند بار کف دست
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 .های پر از شیرینی و شربت وارد و مشغول پذیرایی شدند خدمتکارها با سینی

 :یر مقدم و سخنرانیهمزمان پادشاه از جاش بلند شد و شروع کرد به خ

 .شاهزادگان و جنگجویان پیروز خوش آمدید_

به لطف و یاری پروردگار بزرگ، جنگ به پایان رسید و امیدواریم هرگز دوباره چنین نبردی در این سرزمین به وقوع نپیوندد، ما از 

حظات بار دیگر قدرت و عظمت خود را به ترین ل ها به خاطر این پیروزی سپاسگذاریم، خداوندی که در بحرانی خداوند بزرگ آسمان

 .نمایش گذاشت و با یک اتفاق عجیب دشمنان را تار و مار کرد

در این نبرد شاهزادگان ما خردمندانه تصمیم گرفتند، فرماندهان ما مقتدرانه رهبری کردند و سربازان ما شجاعانه جنگیدند. در این بین 

نتیجه را به نفع ما پایان داد. بی شک ما و آیندگانمان همگی قدردان زحمات  شخصی حضور داشت که همگی اطالع دارند، چطور

 .شاهزاده پاک نژاد خواهیم بود و در کتب تاریخی این سرزمین همواره از ایشان به عنوان قهرمان یاد خواهد شد

ی  ن همه تعریفش باعث شده بود، همهشدم، پادشاه لطف زیادی بهم داشت و ای سرم رو پایین انداخته بودم و از خجالت داشتم آب می

 .ها باشم کردم زودتر تمومش کنه. دوست نداشتم، بیشتر از این زیر ذره بین نگاه ها روم ثابت بشه؛ تو دلم خدا خدا می نگاه

شد و باالخره سخنرانی پادشاه تموم شد و این بار باتیس که روی صندلی بزرگ و سلطنتی کنار پادشاه نشسته بود، از جاش بلند 

 :گفت

 ...همون طور که پادشاه و برادر عزیزم گفتند، ما این پیروزی رو مدیون تالش تمام ملت بودیم، علی الخصوص شاهزاده خانم_

 :بعد نگاهش رو سمت میز ما گرفت و ادامه داد

نظیر هستند که حتی نیاز  یمطمئنا ایشون با توانایی و مهارتی که در جنگ از خودشون نشون دادند به همه ثابت کردند جنگجویی ب_

 .به محافظی چون نقاب طالیی هم ندارند، ما همگی به توانایی ایشون ایمان آوردیم

دونم اصال چه لزومی داشت صحبت کنه. از زیر چشم مشت گره شده آرتین  ندازه، نمی دونستم آخرش باتیس یه تیکه به آرتین می می

دادم ولی مگه همه اینا تقصیر خودش نبود؟ من که  شاکی شده، بهش حق می های باتیس بدجور رو دیدم، معلوم بود از حرف

 .خواستم همین امشب همه چیز رو به همه بگم، خودش نگذاشت می

های باتیس تموم شد و صدای کمانچه و عود و چنگ دوباره فضای تاالر رو پر کرد و همگی مشغول پذیرایی از  باالخره چرت و پرت

 .خودشون شدند

همه همراه همسر و فرزندانشون سر میز نشسته بودند و این وضعیت باعث میشد بیش از پیش جای خالی آرتین رو کنارم حس تقریبا 

کنم؛ سرم رو باال بردم و سعی کردم با نگاهی عمیق به حامی و تکیه گاه گمنام زندگیم، کمی از این خال رو جبران کنم؛ اما حضور 

تونستیم مثل بقیه با هم باشیم، کاش  داد؛ کاش ما هم می فظ اصال حس با هم بودن رو بهم نمیاالنِ آرتین، اونم در نقش یه محا

 .هم کنارم بود نه باالی سرم  نامزد من

ای که از طرف دیگه تاالر بلند شد از فکر و اندوه این تنهایی همیشگی بیرون اومدم.  های بلند و پر عشـ*ـوه با شنیدن صدای خنده
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به اون سمت کشوندم و رکسانا رو با اون چهره زیبا و سحرانگیز دیدم که موهای طالیی و زیباش رو با رنگ زرد  نگاه کنجکاوم رو

 !ندازه نگاهی پر معنی سمت ما می لباسش سِت کرده و مثل همیشه مشغول دلبری از مردهاست و گاهی

های  دم و حالم بدتر شد. اخمام تو هم رفته بود و دستم تو چینگاهش دوباره یاد اون شایعه افتا های منظوردار و گاه و بی با دیدن نگاه

 .دامنم گم شده بود

کنه یا نه؛ اما با دیدن نگاه تیزش از پشت  با هجوم ناگهانی فکری به مغزم، سریع سرم رو باال گرفتم تا ببینم آرتین هم نگاهش می

 .دوباره به رکسانا نگاه کردم اون نقاب طالیی که به دقت زیر نظرم گرفته بود، خیالم راحت شد و

قدر  داد تا از رفتارش سوء استفاده کنند؟ واقعا این قدر راحت خودش رو در اختیار هرکسی قرار می چرا این فهمیدم این دختر واقعا نمی

 !تشنه محبت بود؟

آور امشب رکسانا دیگه مطمئن  دشنگاهی به اطراف انداختم و متوجه شدم، چشم اکثر حضار به اون قسمت از تاالره! با رفتارهای چن

 .شده بودم، واقعا هیچ قید و بندی نداره

ش هستند؛ اما من مطمئن بودم، اگه همین بانوان قصر هم  ها شیفته کرد در زیبایی همتا نداره و خیلی حتما پیش خودش فکر می

دونستند  رزش خودشون رو خیلی بیشتر از این میکردند خیلی بیشتر از اون خواهان داشتند؛ ولی اونا ا خودشون رو در این حد ول می

 .که عروسک نمایشی هر کسی بشند

های حال بهم زن رکسانا گرفتم و کالفه به اطراف چرخوندم، این مراسم کم کم داشت حوصلم رو سر  باالخره نگاهم رو از جلف بازی

 .ریای لشکر آسمان برم یکردم زودتر شام رو بیارند تا بتونم به جشن ب برد؛ تو دلم خدا خدا می می

 !های بزرگ غذا یه دفعه ذوق زده شدم، انگار خدا حرف دلم رو شنید با ورود خدمتکارها و دیس

رفتیم  شدیم و بعد از شام با هم به سالن تمرین می کردم؛ اگه هماهنگ می حاال که تکلیف شام معلوم شده باید مینوفر رو پیدا می

 .خیلی بهتر بود

اطراف سرک کشیدم؛ اما انگار خبری ازش نبود، از جا بلند شدم و خدمتکارهای جلو در رو زیر نظر گرفتم؛ بعید نبود سر جام کمی به 

 .برای هماهنگی امورات جشن اونجا رفته باشه

رفت و آمد ی آشنایی که بین خدمتکارها در  نگاه جستجوگرم به دنبال مینوفر بین درهای بزرگ تاالر در گردش بود؛ اما با دیدن چهره

... اون الهام بود! دوستی که کمی قبل از ورود به این سرزمین ناپدید شده بود و حاال اون رو اینجا  بود یک لحظه خشکم زد، اون

 !دیدم می

دیدم. در یک تصمیم آنی،  وقت اون رو نمی کردم؛ شاید دیگه هیچ دونستم باید چیکار کنم. اگر دوباره گمش می هول شده بودم و نمی

نهایت ذوق زده شده بودم، شاید اون کلید پیدا  رگشتم سمت آرتین و به بهانه صحبت با مینوفر ازش جدا شدم؛ از دیدن الهام بیب

 .خواستم تا مطمئن نشدم، چیزی به آرتین بگم کردن بقیه دخترها بود؛ اما نمی

شدم. اطراف رو خوب زیر نظر گرفتم، اما دیگه اثری هام رو تند کردم و بین جمعیت انبوه خدمتکارها به سرعت از تاالر خارج  قدم
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 !ازش نبود، انگار یه قطره آب شده بود، رفته بود تو زمین

 !تونه بره؟ گیج شده بودم، چطور ممکن بود به این زودی رفته باشه؟ اصال تو این زمان کم کجا می

ای کردم؛ ولی بازم هیچی، انگار واقعا  جا جستجوی دوبارهتو مشتم گرفتم و دویدم سمت حیاط؛ بین خدمتکارهای اون پایین دامنم رو 

 !اومد خبری ازش نبود. اما... اما اون تو هم یا خیال هرچی که بود، خیلی واقعی به نظر می

های پایین افتاده نا امید از پیدا کردنش برگشتم سمت تاالر؛ خوب شد چیزی به آرتین نگفتم وگرنه با این وضعیت چه  با سر و شونه

 کردم؟ جوری باید حرفم رو ثابت می

جلوی درب بزرگ و سفید دوباره برگشتم و برای آخرین بار با چشم همه جارو به دنبال گمشدم زیر و رو کردم و وقتی کامال ناامید 

 .ثابت موندشدم به طرف تاالر برگشتم، اما هنوز قدم اول رو به داخل نذاشته بودم که چشمام روی صحنه غیر قابل باور رو به روم 

ه پلک هام رو ناباورانه چند بار روی هم فشار دادم و دوباره نگاه کردم؛ نگاه کردم و باز هم نگاه کردم. باورم نمیشد این رکسانا باشه ک

 !های مینوفر چیزی فراتر یک شایعه بوده این یعنی... یعنی حرف !زنه جلوی آرتین ایستاده و با پرروگری تمام باهاش حرف می

خشک شد و نفسم تنگ باال اومد! دیگه تحمل دیدن این وضعیت رو نداشتم،  هام ی رکسانا خون تو رگ ال رفتن صدای خندهبا با

 !قدر آزاردهنده بودند؟ امشب چه شبی بود که اتفاقاتش اون

؛ اما دختری مثل خواست به حال خودم گریه کنم. درسته رفتار آرتین باهاش سرد بود هام حلقه زده بود و دلم می اشک تو چشم

کرد؟!  هاش گوش می رکسانا به چه حقی به خودش اجازه داده بود، بهش نزدیک بشه و آرتین به چه حقی داشت به هـ*ـر*زه گویی

 !مگه اون نامزد من نبود؟ پس چرا ردش نکرده بود بره؟

ها نبودم. لبم رو به دندون گرفتم و  بی حیایی دلم آتیش گرفته بود، برای یه سیلی که بخوابونم تو گوش رکسانا؛ اما نه، من آدم این

هام به لرزش افتادند. هوای اینجا برام تنگ بود و   هام داغ شدند و دست هام تو هم گره خورد. کم کم نفس برای کنترل خودم مشت

 .کردم؛ اگه یک دقیقه دیگه بمونم از شدت بغض و حسادت خفه میشم احساس می

 :کرد با بغض گفتم که جلوی قصر دیدم، سوار شدم و رو به خدمتکار که با تعجب نگاهم میدویدم تو حیاط و اولین اسبی 

 .به نقاب طالیی... بگید من... سالن تمرین _

 .جونم بیارم و بعد از اون به سرعت از قصر خارج شدم هایی بودند که تونستم روی زبون بی ها تنها حرف این

*** 

 آرتین

دادم تنها از تاالر  ندم و یک بار دیگه خودم رو به خاطر این کوتاهی سرزنش کردم؛ نباید اجازه مینگاهم رو سمت جای خالیش کشو

 .کرد بیرون بره، عالوه بر این رفتارهاش قبل از رفتن خیلی عجیب بود و بیشتر به فکر وادارم می

 .مکرد هام خالی می از دست خودم عصبانی بودم و حرصم رو سر دستمال مچاله شده تو دست
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 .ام رو از صندلی خالی گرفتم؛ باید همین االن برم دنبالش کالفه سری تکون دادم و تکیه

قدمی به سمت درب خروجی برداشتم؛ اما با شنیدن صدای نازکی که از کنارم بلند شد، سر جام متوقف شدم و برگشتم سمتش؛ همون 

 !کرد؛ این اینجا چیکار داشت ی میدختر مو بور بود! همون که سمت دیگه تاالر برای باتیس مجلس گرم

های زردی که روی جزء به جزء بدنم در گردش بود، نگاه خشک و عصبیم رو سمت دیگه گرفتم و به دنبال حسیبا  بی توجه به چشم

قدمی به جلو توجهی من  ها بود؛ چون با دیدن بی اما انگار دختر مو بور پرروتر از این حرف یک بار دیگه کل تاالر رو از نظر گذروندم؛

 :کرد، اغواگر باشه، گفت برداشت و با صدایی که سعی می

همیشه دنبال یک نقاب طالیی بودم تا بتونم از نزدیک ببینمش و حاال انگار به این خواستم رسیدم. شما یک نقاب طالیی هستید _

 دیگه؟ از نوع واقعیش؟

دونست، حتما باتیس بهش گفته  انگار یه چیزهایی از هویتم می داد و هاش جا خوردم، سواالت آخرش بوی توطئه می از شنیدن حرف

 .بود، از اون آدم پست اصال بعید نبود

 .دادم های ریز دختر به خودم اومدم، نباید ضعف نشون می با صدای خنده

چرخوندم؛ شاید با این  نگاه تند و تیزی به سرتا پاش انداختم و بدون اینکه جوابش رو بدم دوباره نگاهم رو دنبال حسیبا به اطراف

 !رفت؛ اما این بار خنده بلندتری کرد و باعث شد، بیشتر سالن به ما خیره بشند، این دختر حتما یه مرضی داشت ها از رو می محلی بی

ختم و با هام ری تونستم دلیلش رو متوجه بشم؛ اخمی غلیظ همراه با نفرتی آشکار رو تو چشم اومد؛ اما نمی کارهاش عامدانه به نظر می

 .قید مالحظه و بی زدند، سبک، بی اش خیره شدم. این جور دخترها حالم رو بهم می خشم به چهره

 .هام، حساب برد و آروم ازم دور شد چند ثانیه نکشید که از تنها عضو مشخص صورتم، یعنی چشم به

حسیبا از نظرم گذروندم، دیر کرده بود و فکرم آشفته با رفتن این مزاحم نفس راحتی کشیدم و برای دهمین بار تمام سالن رو به دنبال 

 و مشوش میزد، چرا یه دفعه رفت بیرون؟

*** 

آوری  ها شام رو خورده بودند و خدمتکارها مشغول جمع حدود نیم ساعت گذشته بود و هنوز خبری ازش نشده بود؛ تقریبا تمام مهمان

 .ه کافی منتظرش مونده بودممیزها شده بودند. دیگه صبر کردن جایز نبود، به انداز

 .کرد از تاالر بیرون رفتم و دنبالش به همه جا سرک کشیدم، هیچ جا نبود و این نگرانی و عصبانیتم رو بیشتر می

 .گشتم رفتم و اونجا رو هم می ی دوم و اتاق خودش نمونده بود، باید می تقریبا دیگه جایی جز طبقه

 .ها رو باال نرفته بودم که با صدای بلند یک مرد سر جام متوقف شدم از پله سمت پلکان پا تند کردم؛ اما هنوز نیمی

های باال رفته رو سریع پایین اومدم؛ خدمتکار جوانی بود که چند بار تو حیاط دیده بودمش؛ جلوش ایستادم و  برگشتم سمتش و پله

 :های پله تکیه دادم و هم زمان پرسیدم هام رو به نرده دست

 چی شده؟_
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 :گرفت، آروم گفت کار سرش رو جلو آورد و در حالی که دستش رو کنار صورتش میخدمت

ها  شاهزاده خانم پیغامی براتون گذاشتند؛ انگار حال مساعدی نداشتند و از تاالر یک راست سمت حیاط اومدند، سوار یکی از اسب_

 .رند شدند و قبل از رفتن به من گفتند به شما اطالع بدم که به سالن تمرین می

با شنیدن حرفش شوکه شدم؛ چرا انقدر ناگهانی تصمیم گرفت به جشن بره؟ مگه قرار نبود من هم همراهش برم و بیرون سالن 

 منتظر بمونم؟

 .رفتار حسیبا امشب بی نهایت مشکوک بود

هماهنگی با من رفته بود؟ چرا رفتم دنبالش، چطور بدون  سری برای خدمتکار تکون دادم تا بره. خودم هم دویدم سمت حیاط؛ باید می

 حالش مساعد نبود؟

 .داشتم جلوی در ورودی قصر راهم رو سمت اسطبل کج کردم، باید اسبم رو برمی

*** 

 حسیبا

همیشه همین طور بودم، خیلی زود  .های سالن تمرین رسوندم تر میشد، خودم رو به نزدیکی با حال خرابی که هرلحظه افتضاح

 .احساساتی میشدم

پرسیدم و وقتی مطمئن  موندم و از آرتین درباره این شایعه و رکسانا می قدر زود از قصر بیرون نیومده بودم، کاش الاقل می ینکاش ا

 .کردم شدم ترکش می

کرد؛ اما تو اون لحظه اصال حالم جوری  انگار تلنگرهای ریز ناشی از عذاب وجدان این تصمیم عجوالنه تازه داشت، مغزم رو بیدار می

 .ود که بتونم منطقی تصمیم بگیرمنب

خواستم از فضای قصر دور بشم. با وجود تمام این عذاب وجدان و حس گـ ـناه باید چند  قصد نداشتم به جشن بانوان برم، فقط می

 .کردم. االن بیشتر از هر وقتی بهش نیاز داشتم موندم و فکر می ساعتی تنها می

به اطرافم نگاه کردم. هوا مه آلود بود و وهم انگیز. تصمیم گرفتم زیاد از قصر و سالن نفس عمیقی از سر غم و ناراحتی کشیدم و 

 .کرد فاصله نگیرم؛ هوای مه گرفته به شدت حس ناامنی رو بهم القا می

ریخت بی سر و صدا از اسب پیاده شدم و سعی کردم، بدون هیچ جلب توجهی  تو نور ضعیفی که از در ورودی سالن به بیرون می

هیچ مزاحمی تو افکار پر از غم و ناامیدی خودم غرق بشم،  تونستم بی ودم رو به پشت سالن برسونم؛ اونجا تنها جایی بود که میخ

 .قدر که هیچ راه نجاتی نداشته باشم اون

ر این بدقولی از اومد و باعث میشد به خاط کشیدن از در نیمه باز بیرون می صدای صحبت و شادی زنانی که مطمئنا انتظار من رو می

 .گذاشتم خودم متنفر بشم، کاش موقعیت بهتری داشتم و منتظرشون نمی

با ناراحتی افسار رو کشیدم و از دورترین فاصله ممکن به طرف پشت سالن حرکت کردم؛ اما شانس زیاد باهام یار نبود؛ چون مینوفر 
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 :شنیدند، گفت ها از داخل سالن می صدای بلندی که مطمئنا خیلی که انگار تازه از قصر رسیده بود. تو آخرین لحظه من رو دید و با

 .رید شاهزاده خانم؟ در سالن که از این طرفه کجا می _

با شنیدن حرفش حالم گرفته شد و حس بد اجبار و عدم اختیار بهم هجوم آورد. با این افتضاحی که به بار اومد، راهی جز رفتن به 

 !زدم زیر گریه چی؟ کردم؟ اگه وسط جشن می ت روحی بدم چه میجشن نداشتم؛ اما با حال و وضعی

 .دوباره صدای مینوفر بلند شد و برای اینکه بیشتر از این رسوا نشم افسار رو با حرص کشیدم سمت سالن، کاش نیومده بودی مینوفر

بودند. صدای شور و شادی و خنده از هاشون باال گرفته  های گل رو تو دست سالن تمرین غرق نور بود و بانوان با خوشحالی شاخه

 .کرد رسید و درد هر دل غمگینی رو درمان می هرطرف به گوش می

 .های رنگی ایستادیم های بلند و تزئین شده با پارچه های سالن پیش رفتیم و جلوی صندلی همراه مینوفر تا وسط

حضور در یک گلستان بهم دست داد و باعث شد با  همون موقع بود که بارانی از گُل روی سرمون ریخت و یک لحظه حس رویایی

 ام داشتم، سر ذوق بیام؛ مگه میشد این همه محبت بانوان رو دید و باز هم غمگین بود؟ ی غمی که تو سـ*ـینه همه

ی گرفت، رو هام نشست رو حس کردم و با خوشحالی که کم کم داشت جای غم رو تو دلم می لبخند کمرنگی که نا خودآگاه روی لب

 .تونستم به کمی شادی تو این شب ناراحت کننده فکر کنم صندلی نشستم. حاال شاید می

با کمک مینوفر شنلم رو از روی دوشم برداشتم و دنبال بقیه تو سالن چشم گردوندم. هنوز افراد زیادی بودند که ندیده بودمشون و با 

 .شده بود وجود گذشت تنها چهار روز از آخرین دیدارمون دلم براشون تنگ

ها از آخرین دیدارمون گذشته، وابستگی من به این  اشتیاقم برای دیدن این دوستان باوفا باعث میشد، جوری دلتنگ بشم که انگار ماه

 .کردم لشکر خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می

 :اسم آماده کرده بودم شروع کنمبه پیشنهاد مینوفر و اعضای لشکر تصمیم گرفتم سخنرانی کوچیکی رو که از قبل برای این مر

درود بر شما بانوان شجاع. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در کنار شما هستم. مدتی که در کنار شما گذشت، بدون شک یکی از _

 .های از خود گذشتگی نظیرترین نمونه خاطره انگیزترین ایام عمرم بود و دالوری و شجاعتی که از شما دیدم یکی از بی

 ...ها پاک نخواهد شد شما بانوان تا ابد در یاد و خاطر من خواهید ماند، مثل دوستی عزیز که هرگز از خاطره تک تک

 .با اتمام سخنرانیم صدای فریاد شادی باال رفت و دوباره شعاری که قبل از جنگ هم یک بار شنیده بودم از بین جمعیت جون گرفت

 ...ی آسمانی ی آسمانی، شاهزاده شاهزاده-

تری روی لب،هام نشست و با امید بیشتر به زنان و دخترانی که با تمام ذوقشون این جشن رو ترتیب داده بودند،  این بار لبخند پررنگ

 .کردم نگاه کردم. امشب من بیشتر از هر وقتی رابـ ـطه خونیم رو با مردم این سرزمین حس می

ی این آرامش با  تر از همیشه کرده بود؛ اما همه بانوان جمع رو دوستانه رسید و گرمای حضور همه چیز مطبوع و دلپذیر به نظر می

 !صدای انفجار ناگهانی که سالن رو به لرزه انداخت تموم شد
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*** 

هام که به زحمت باز شدند. همه چیز مثل یک کابوس ناگهانی بود،  سکوت و بعد صدای زنگ ممتدی که تو گوشم پیچید و چشم

 .ها پاشید زیباترین جشن عمرم یورش برد و گرد ناامیدی و مرگ رو روی همه این شادی مقدمه به کابوسی که بی

بارید. باورم نمیشد اینجا همون سالنی باشه که تا دو  همه جا ویران شده بود و از دیوارهای ریخته شده آتیش وحشیانه به داخل می

 .نی، ویرانی که حاصل چند دقیقه غفلت بوددقیقه پیش زندگی توش جریان داشت! اینجا همه ویرانی بود و ویرا

کردم؛ چه چیزی  های گشاد شده از ترس مثل آدمی که انگار تازه از کما در اومده باشه اطرافم رو نگاه می گیج شده بودم و با چشم

 !باعث این انفجار مهیب شده بود؟

دخترهایی که جیغ کشان و وحشت زده از در چهار  ها و کرد، زن هام عبور می ی آهسته یک فیلم از جلو چشم همه چیز مثل صحنه

دیدم، کشیده شد.  ی کسی که نمی کردند و مه و دود غلیظی که همه جا رو گرفته بود. دستم به وسیله طاق باز شده سالن فرار می

 .صندلیی که ازش جدا شدم و فرار از اون جهنم سوزان به هوای آزادی که به صورتم هجوم آورد

ی نگران آرتادخت رو جلوی صورتم تشخیص  جوم زندگی بخش بود که تونستم از شوک اون انفجار بیرون بیام و چهرهتازه با این ه

 !بدم، پس اون بود، این فرشته نجات

 .اومد پاک کردم و خودم رو روی زمین کنار بقیه انداختم هام پایین می با دست لرزونم عرقی رو که از کنار شقیقه

کردم؛ مرگ یک قدمی من بود و اگه آرتادخت کمکم نکرده بود تا چند دقیقه  این خطر از سر گذشته شکر می باید خدا رو به خاطر

 .موند دیگه چیزی جز خاکستر ازم باقی نمی

 .گرفتم تا بعد بتونم به بقیه کمک کنم هام رو بستم. باید یکم آرامش می سرم رو به تک درخت کوچیک تکیه دادم و چشم

فکر و نگرانی بود، خالی کردم تا فرصت درست فکر کردن رو به مغزم بدم؛ اما با شنیدن صدایی که انگار از جایی  ذهنم رو از هرچی

. همه تقریبا سالم بودند و هیچ مشکلی  هام آروم آروم باز شدند و نگاه وحشت زدم رو به اطراف چرخوندم دور اسمم رو صدا میزد، چشم

 ...نبود؛ اما این صدای آشنا

 !گناهی بود که تو آتیش گیر افتاده و از شدت بی پناهی من رو صدا میزنه صدای فریاد زن بیشاید 

با تصور این احتمال دردناک عذاب وجدان مثل سوزنی تیز و بیرحم شروع کرد به سیخونک زدن روحم؛ درسته خودم حال درستی 

 .ی که بود، نمیشد نادیده گرفتنداشتم؛ اما باید مطمئن میشدم، کسی داخل سالن نمونده. این صدا هرچ

به زحمت از جام بلند شدم و با پاهای شل شده از اضطراب و دلشوره سمت سالن دویدم. تا جای ممکن به محل آتش سوزی نزدیک 

 .کس اونجا نبود شدم و وقتی از حرارت اون جهنم سوزان نتونستم جلوتر برم، از بین درهای باز به دقت داخل رو جستجو کردم، هیچ

تر از قبل، این زن کی بود که پشت سر هم اسمم رو صدا میزد؟  به چند ثانیه نکشید که صدا دوباره بلند شد! این بار بلندتر و واضح

 !نکنه زخمی شده و جایی گیر کرده؟

 .منبع صدا دور زدمنگاه نگرانم رو به جایی که مینوفر و آرتا دخت مشغول رسیدگی به حال بقیه بودند، انداختم و سالن رو به دنبال 
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 .تر میشد شدم، صدا واضح تر می انگار هرچی به پشت سالن نزدیک

هام سرعت دادم و با دیدن زن الغر و نحیف یک لحظه امید رو که به قلبم سرازیر شد حس کردم؛ روی زمین افتاده بود و  به قدم

یدم سمتش و دستم رو روی شونش گذاشتم. باید همچنان اسمم روی زبونش بود، چیزی از قیافش مشخص نبود به خاطر همین دو

نهایت  ی بی ها برگشت سمتم و تونستم چهره فهمیدم آسیب دیدگیش چقدره؛ اما به محض برخورد دستم با بدنش مثل برق گرفته می

 !ی آتیش تشخیص بدم، الهام، اون خودش بود های سربه فلک کشیده آشناش رو زیر نور شعله

 .ب، تو این موقعیت و این مکانباورم نمیشد الهام، امش

تونستم کاری کنم؛ کسی که تمام این مدت دنبالش بودم، کسی که تو قصر هم دیدمش؛ اما به طور  خشکم زده بود و دیگه نمی

 !ناگهانی ناپدید شده بود

اما با احساس روحش جلو بردم؛  کردم، دستم رو سمت صورت بی خواستم مطمئن بشم همه چیز واقعیه باید لــ*ـمـسش می می

 .هام خاموش شد برخورد چیز سفت و سختی با پشت گردنم درد تو تمام بدنم پیچید و دنیا جلو چشم

وقت تو این دنیا وجود نداشتم. ذهنم،  همه جا سیاهی بود و سیاهی، تاریکی مطلق همراه با حسی گنگ و نامفهوم. انگار که هیچ

 .خاطراتم، مغزم، همه خالی بودند

هایی که از انتهای  کردم، صدای قدم هام که دیگه حسشون نمی ته؛ ترس از سیاهی، معلق بودن تو تاریکی محض، دستترسی ناشناخ

 .های سنگینم که باالخره از هم باز شدند و باز هم تاریکی و کابوس در کابوس تاریکی نزدیک میشد و پلک

 .فایده برای رها شدن از کابوسی تاریک شاید صدمین تالش بی

خواستم از این  کردم، صدها بار و شاید هزاران بار. می هام هجوم آورد؛ اما اشکی نریختم. باید تالش می گریه تا ساحل سیاه چشمموج 

کردم. تو دلم  گذاشتم و با امید بازشون می هام رو روی هم می اومدم، باید یه بار دیگه پلک دنیای وحشت بیرون بیام، باید بیرون می

 .کردم م و یه بار دیگه امتحان میزد خدا رو صدا می

های خستم روی هم افتادند و دوباره چشم باز کردم و باز هم تاریکی؛ اما نه، این بار فرق داشت، انگار همه چیز داشت کم کم  پلک

 !واضح میشد

تاریک بود؛ یه خرابه با هام رو چند بار محکم به هم فشار دادم تا تاری دیدم بر طرف بشه: اما انگار اینجا خودش تا حدودی  چشم

های بزرگ و کوچیک دیوار، بین اون مه غلیظ کم و بیش پیدا بودند؛ من  های بلندی که از سوراخ دیوارهای نیمه ریخته، وسطِ درخت

 !کردم؟ اینجا چیکار می

 .کرد میای نبود، انگار مغزم کار ن سعی کردم آخرین اتفاقات رو به یاد بیارم؛ اما تو سرم اثری از هیچ خاطره

هام که با طناب بلندی  هام و پشت گردنم حس کردم سرم رو باال گرفتم و با دیدن دست با احساس درد و سوزشی که تو مچ دست

 .باالی سرم به سقف بسته شده بود دلم ریخت؛ فشار دوباره برای یاد آوری اتفاقات؛ اما، هیچ
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ها کرده بود و  تر از بقیه قسمت ، اطرافم رو کمی روشن وسط سقف نیمه ریختهنور ماه به سختی راهش رو از بین مه باز کرده بود و از 

هام، انگار  حس بودند، درست مثل دست تونستم تشخیص بدم اطرافم چه خبره. سعی کردم از جام بلند شم؛ اما نشد، پاهام بی می

 .وقت وجود نداشتند هیچ

ای که  و قلبم به تپش افتاد. سریع نگاهم رو روی لباس باز و موهای آشفته های آروم؛ اما اعصاب خوردکن، دوباره بلند شد صدای قدم

دورم ریخته بود، انداختم و از شدت این حرکت شوک گونه گردنم دوباره تیر کشید. اخمام از درد تو هم رفت و ته دلم خدا خدا کردم، 

 .ها اینجا نباشه؛ تو بد وضعیتی گیر کرده بودم مقصد اون قدم

های  فایده بود. من با دست ای برای بلند شدن کردم؛ اما انگار واقعا بی ی سیاهی که کم کم نزدیک میشد، تقالی دوباره یهبا دیدن سا

تر میشد؛  ی نامعلومی که لحظه به لحظه نزدیک کرد، کامال بی دفاع در برابر سایه بسته و پاهایی که بود و نبودشون برام فرقی نمی

 !این عادالنه نبود

ام رو بریده بریده بیرون دادم، شک ندارم این سایه  های سوخته هام رو تا جای ممکن باز کردم و نفس تر شدن صدا چشم یکبا نزد

 !خواست من رو از اضطراب بکشه می

 !چند لحظه پر استرس و باالخره دیدمش. خودش بود، داریا

 .ه بود بهمی حق به جانبش زل زد طلبکارانه دستش رو به کمرش زده بود و با چهره

از شدت هیجان حالت تهوع گرفته بودم و با هر نفس انگار راه گـلـ*ـوم بسته میشد، هنوز همون جوری بود، جذاب، با همون 

 .های گیرا نگاه

 .اومد؛ من داشتم جلوش آب میشدم از موقعیتی که داشتم از این لباس نامناسب متنفر بودم و کاری از دستم بر نمی

 :دادم پرسیدم از هم باز کردم، آروم و با تعجبی که هیچ تالشی برای مخفی کردنش از خودم نشون نمیهام رو به زور  لب

 !کنی؟ تو؟! تو اینجا چیکار می_

 :های خوش فرمش داد و گفت ای به لب لبخند موذیانه

فهمم چرا دست کم گرفتمت؟ چرا از تونم ب اومدم اونجا؛ فقط نمی هام می جا بودم، گـه گاهی فقط برای ماموریت من از اولشم همین _

 .همون اول نفهمیدم

 :رفت؛ گفتم آب دهنم رو قورت دادم و با ترس و صدایی که به صورت عصبی کم کم داشت، باال می

 فهمیدی؟ تو واقعا کی هستی لعنتی؟ با من چیکار داری؟ چی رو باید می_

 :ی نافذ آبی نگاهم کرد، بعد از چند لحظه با حرص گفتها ای کوتاه و فرش برد و با همون چشم دستش رو تو موهای قهوه

کردم تو اونی باشی که دنبالشم، باید اعتراف کنم واقعا ظاهر گول  وقت فکرش رو هم نمی اومدم کار نیمه تمومم رو تموم کنم، هیچ_

 ...ای داشتی؛ ولی حاال زننده
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 :دامه دادنگاهی به سر تا پام انداخت و باعث شد یکم تو خودم جمع بشم و ا

 ...کردم بودی و متوجه نشدم، من به خاطر این اشتباهم خیلی تنبیه شدم؛ اما بینم که خیلی بیشتر از اون که فکر می حاال می_

های سنگینی که داشت نزدیک میشد هر دو چشم دوختیم به تاریکی و سایه بزرگی که کم کم واضح شد و  با شنیدن صدای قدم

 !چه خبر بود؟نفسم رو بند آورد، اینجا 

 :داریا با دیدن مرد تازه وارد تعظیم بلند باالیی کرد و گفت

 .گذارم بفرمایید شاهزاده برسام، گفته بودم کارم رو نا تموم نمی _

 .های داریا نگاهم روی مرد شنل پوشی که حاال دیگه کالهش رو برداشته بود ثابت موند و خیلی زود اون رو شناختم با شنیدن حرف

هام از طناب آویزون از سقف کردم؛ اما تنها چیزی که نصیبم شد گرد و خاکی بود که از سقف  ای برای جدا کردن دست هودهتالش بی

 .نیمه جون روی سرم ریخت

اومد؛ چون لحظه به لحظه  های برسام به حساب می ی من انگار جزئی از سرگرمی هیچ راه فراری نبود و تماشای تقالی بیهوده

 .تر میشد لبخندش پررنگ

 .ی سر برسام، داریا با یه تعظیم بیرون رفت و من با بزرگترین کابوس زندگیم تنها موندم با اشاره

*** 

 آرتین

به رسم قواعد بازجویی آخرین سوالم رو از زن میانسال رو به روم پرسیدم و وقتی ناامید از پیدا کردن حتی یک سرنخ کلیدی شدم، 

 !ای نبود کوبیدم، هیچ نشونهمشت محکمی روی میز چوبی 

 ...تا قبل از انفجار و آتش سوزی همه دیده بودنش و بعد از اون

دارم دیوونه میشم، این چه امتحان سختیه؟ چرا وقتی هنوز بدستش نیاوردم باید از دستش بدم؟ خدایا این دومین نفریه که گمش 

 ...کنم، دیگه طاقت ندارم می

های خاکستری  ار سالن بلند شدم و نفس عمیقی کشیدم. نیاز به آرامش داشتم، آرامشی که سلولکالفه از پشت میز نیم سوخته کن

 .مغزم و شامه پلیسی که مدتیه ازش استفاده نکردم رو دوباره به کار بندازه

شغول جستجو نگاهی دقیق و موشکافانه به اطراف انداختم. سقف کامال سوخته و دیوارها کم و بیش ریزش کرده بودند. سربازها م

زدند روی مخم بود و باعث  هایی که با نگرانی باهم حرف می صدای همهمه زن .بین آوارها بودند تا شاید سرنخی از حادثه پیدا کنند

 .میشد همین یه ذره تمرکزم رو هم از دست بدم

گذشت اضطرابم بیشتر میشد، یعنی کجا  کردم، هر چقدر که از گم شدنش می باید از اینجا دور میشدم، باید در تنهایی راهی پیدا می

 تونست رفته باشه؟ می
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جلوی قصر از اسب پایین پریدم و یک راست به طرف اتاق اوکتام حرکت کردم. تصمیم داشتم با کمک نیروهاش وارد جنگل بشم و 

 .ودورود به جنگل ممکن نب همه جا رو جستجو کنم. هوا تاریک و مه آلود بود و بدون یک راهنما و بَلَد 

های طلبکارانش راه اتاق اوکتام رو پیش گرفتم؛ اما  از شانس بدم به محض ورود به تاالر اصلی با باتیس روبرو شدم، بی توجه به نگاه

 .صدای بلندش مانع از ادامه حرکتم شد

 !کرد یهام رو روی هم فشردم، بازم این مزاحم فرصت طلب داشت از موقعیت سوء استفاده م سرجام ایستادم و دندون

 .هاش رو از پشت سر شنیدم؛ اما برنگشتم صدای قدم

 :جلوم ایستاد و با لحن طلبکارانه گفت

 کجا؟_

 :هام رو تو هم بردم و با لحن جدی گفتم اخم

 .چه کار داری؟ عجله دارم، برو کنار_

 :پوزخندی زد و گفت

حافظت کنی، همین که یک دختر زیبا دیدی به کل دیدی لیاقت داشتن شاهزاده خانم رو نداشتی؟ تو حتی نتونستی درست ازش م_

 .فراموشش کردی. من به چشم خودم دیدم که شاهزاده خانم بعد از دیدن تو با رکسانا ناراحت شد و از تاالر بیرون رفت

حسیبا  از شنیدن حرفش جا خوردم، شک نداشتم فرستادن اون دختر کار خودش بود. مردک عوضی به هر دری میزد تا رابـ ـطه من و

 !رو خراب کنه

داد. قبل از اینکه بیشتر از این به  هاش رو نمی شدم و اعصاب صغیفم اجازه شنیدن بقیه حرف از شدت خشم داشتم منفجر می

 :چرندیاتش ادامه بده صدام رو باال بردم و فریاد زدم

یفتم؛ ولی کور خوندی، هر جا باشه پیداش خواستی اینجوری از چشم حسیبا ب ی خودت بوده، می ها همش نقشه دونی این خودتم می_

 .ی معلوم الحال بتونید نگاه چپ بهش بندازید کنم که نه تو و نه اون دختره کنم و اونوقت کاری می می

 .تونستم اینجا بمونم، فکر از دست دادن حسیبا باعث میشد یک لحظه هم آروم و قرار نداشته باشم دیگه بیشتر از این نمی

 :م برم که دوباره صدای نحسش بلند شدراهم رو کج کرد

 .ریشه تونی بکنی، تو لیاقت شاهزاده خانم رو نداری بی تو هیچ غلطی نمی_

تونستم تحمل کنم و کنترل مشت فشرده شدم دست خودم نبود، بدون اینکه متوجه بشم دستم رو باال بردم و تو صورتش  دیگه نمی

 .فرود آوردم

 !رش اومده. دویدم سمت اتاق اوکتام، نگرانیم به اوج رسیده بودصبر نکردم تا ببینم چه بالیی س

*** 

 .حدود نیم ساعت بعد من، اوکتام و بیست و پنج سرباز جلوی سالن سوخته جمع شدیم تا جستجو رو شروع کنیم
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به پارچه زرشکی با دیدن سربازی که از پشت دیوارهای خراب شده سالن نزدیک میشد دست از صحبت با اوکتام کشیدم و با تعجب 

 !تو دستش خیره شدم، این پارچه خیلی آشنا بود

هاش بیرون کشیدم و جلوی صورتم گرفتم؛ یه شنل نیمه سوخته بود، شنلی که شک  دویدم سمت سرباز و پارچه رو از تو دست

 !نداشتم متعلق به حسیباست

ه مطمئن بودم اتفاق بدی براش افتاده، اون بدون این شنل هام فشردم، حاال دیگ ی سوخته رو تو دست سرم رو پایین انداختم و پارچه

 !امکان نداشت جایی بره

 :نگاهم رو سمت سرباز گرفتم و سریع پرسیدم

 این رو کجا پیدا کردی؟_

 :ای به پشت سرش کرد و گفت اشاره

 .همون جا قربان، داخل سالن_

 :تای رو که تو مشتش بود سمتم گرفت و گف های قهوه این بار تکه سنگ

 .این هم پیدا کردیم قربان_

 :ها انداختم و گفتم نگاه دقیقی به سنگ

 ها چیه؟ این_

 :ابروهاش رو باال داد و با تعجب گفت

ها پشت سالن  شند، این های مخصوصی که به وسیله خاندان کهربا فعال می های انفجاری هستند دیگه قربان، سنگ ها سنگ این_

 .بین آوار بودند

ی سرباز شَک و احتمالی که از همون اول تو ذهنم بود به یقین تبدیل شد، انگار دوباره با اون موجودات پلید طرف ها با شنیدن حرف

 !بودیم

 :سریع برگشتم سمت اوکتام و گفتم

 .های پشت سالن شروع کنیم کنم باید از جنگل بهتره زودتر بریم، با توجه به شواهد فکر می_

 :ت و بعد از چند لحظه با تردید گفتهای تو دستم انداخ نگاهی به سنگ

 .بسیار خوب، بریم_

با دستور اوکتام همگی به طرف جنگل حرکت کردیم؛ اما هنوز چند قدمی نرفته بودیم که صدای لرزان زنی از پشت سر باعث شد سر 

 .جامون متوقف بشیم

 اومد؟ کجا میبرگشتم و گلسا رو در حالی که دوان دوان بهمون نزدیک میشد دیدم، این داشت 



 

 
 

27 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .وقت تنگ بود و انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا به هر دلیلی فرصت رو از دست بدم

 .اوکتام و سربازها رو جلوتر از خودم فرستادم داخل جنگل تا زودتر جستجو رو شروع کنند و من هم بهشون ملحق بشم

 :با نزدیک شدن دختر تپل و رنگ پریده دویدم جلو و گفتم

 .چی شده؟ زود باش عجله دارم_

 :های بریده بریده گفت سرش رو جلو آورد و بین نفس

 .خوام همراهتون بیام من... من هم می_

 !قدر وقت کشی کرده بود؟ هام تو هم رفت، به خاطر این حرف این اخم

ول کن نبود؛ چون دنبالم دوید و این بار  اکتفا کردم و برگشتم سمت جنگل تا زودتر به سربازها برسم؛ اما انگار« نه خیر»به گفتن یه 

 :گفت

 .تونم کمکتون کنم ها قسم میدم صبر کنید، من می شما رو به پروردگار آسمان _

 :دیگه برنگشتم سمتش از همون جا دستی براش تکون دادم و داد زدم

 .برو به قصر، ما زمان زیادی نداریم_

 !ید و این بار سر جام ایستادم، مثل اینکه ول کن نبودهای بلند به گوشم رس های تندش روی علف صدای قدم

 :با عصبانیت برگشتم سمتش و تقریبا فریاد زدم

 .ی کافی نگرانی دارم، وجودت دست و پا گیر میشه برو دختر، من به اندازه_

 :درخشید، گفت اه میهاش زیر نور م اومد جلو دوید و نفس نفس زنان در حالی که اشکِ تو چشم با آخرین سرعتی که ازش بر می

 .کنم بدونم شاهزاده خانم کجاست، اجازه بدید بیام های انفجاری رو پیدا کردید، فکر می من شنیدم اون سنگ_

 :فاصله بینمون رو با یک قدم بلند پر کردم و با صدایی که دیگه کنترلش رو نداشتم فریاد زدم

 .دونی حسیبا کجاست؟ دِ حرف بزن تو از کجا می_

 :روی صورتش روان شد و گفتهاش  اشک

 .آخه، آخه من، یه زمانی... قول بدید در امان باشم تا بگم_

 :کالفه چند بار سرم رو تکون دادم و گفتم

 .در امانی، در امانی فقط بگو_

 :آب دهنش رو با صدای بلندی قورت داد و با ترس آشکاری که تو صداش موج میزد گفت

 !کردم دا تا یک ماه پیش برای اتحاد شیطانی جاسوسی میمن، من خب من یه زمانی... من حدو_

 :هاش ادامه داد به هق هق افتاد و بین گریه
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خواستم  ها متنفر بودم و می های شاهزاده خانوم رو دیدم دیگه نتونستم بهشون خــ ـیانـت کنم؛ من از شاهزاده اما وقتی محبت _

یرم؛ اما با دیدن شاهزاده خانم فهمیدم اشتباه کردم، بگذارید همراهتون بیام فکر انتقام کمک نرسوندن به شهر و خانوادم رو ازشون بگ

 .کنم، بدونم کجا بردنشون می

ای که روبروم ایستاده یه روز جاسوس بوده باشه، باورم نمیشد؛ اما  کردم و باورم نمیشد، دختر ساده هاش گوش می با دهان باز به حرف

 .کردم حقیقتی که خواه ناخواه پیش روم بود و باید ازش استفاده می مجبور بودم این حقیقت رو بپذیرم،

*** 

 حسیبا

هام رو روی هم فشار دادم و از اضطراب سرنوشت نامعلومی که امشب در انتظارمه به نفس تنگی  های بلند برسام پلک با صدای خنده

 .افتادم

دمی بود که به عمرم دیدم و با هربار دیدنش مرگ رو جلوی ترین آ این مرد با تمام جذابیت و قدرتی که داشت بدترین و خبیث

 .کردم چشمام تجسم می

های قرمزی که از فاصله نیم متری بهم زل زده  هام رو باز کردم؛ اما با دیدن مردمک با برقرار شدن سکوت وهم انگیر آروم چشم

دادند روی زمین عقب کشیدم ؛ نزدیک بودن به  ه میهای بسته شده به سقفم اجاز بودند، هینی کشیدم و خودم رو تا جایی که دست

شدم. درست رو  خوندم چون مطمئنا قبض روح می های امشبش باید اشهدم رو می کرد و با وجود دیوونه بازی این مرد حالم رو بد می

 !به روم روی دو پاش نشسته بود و با اون موهای قرمز و هیکل دوبرابر من مثل یه دیو بهم خیره شده بود

 !های بلندش تو فضا پیچید و سقف نیمه جون رو به لرزه انداخت، خدایا این شاهزاده یه مجنون واقعی بود یک بار دیگه صدای خنده

 :چند لحظه بعد از روی پا بلند شد و گفت

ا تو خوابم نبرده بود، خب، دیگه تفریح بسه، شاهزاده کوچولو بگو ببینم روز جنگ چرا ازم فرار کردی؟ من تمام شب رو از فکر نبرد ب_

 .کشتنت برام لـ*ـذت داشت کوچولو، این لـ*ـذت رو ازم گرفتی

 .های بریده من بود یکم مکث کرد تا شاید جوابی ازم بشنوه؛ اما تنها چیزی که نصیبش شد، نگاه های تیز و نفس

 :نگاهی از باال بهم انداخت و وقتی جوابی نشنید پوزخندی زد و ادامه داد

ای که در میدان جنگ و با در اختیار داشتن اوریا اون طور شکست ناپذیره در  بری، جالبه شاهزاده که خوب ازم حساب میبینم  می_

 .هام خردش کنم تونم تو مشت قدر ناتوان که به راحتی می رسه، اون برابر من اینطور ناتوان به نظر می

اومد، دوست داشتم دهن باز کنم  ی مغرور من جور در نمی ال با روحیهکرد و این اص هاش حرصم گرفته بود، داشت تحقیرم می از حرف

هام رو باز کن تا بفهمی من هنوز همون شاهزاده مغرور و شکست ناپذیر هستم؛ اما ترجیح دادم فعال  و بگم اگه جرئت داری دست

رف دیگه می،خواستم اول اون سکوت کنم؛ چون از یک طرف تنها و دست بسته بودم و از عکس العملش واهمه داشتم و از ط



 

 
 

29 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 !هاش رو بزنه تا ببینم حرف حسابش چیه یا بهتره بگم اصال حرف حسابی داره؟ حرف

 :هام نگاه کنه، گفت کرد تو چشم برسام که انگار متوجه حالم شده بود دوباره رو به روم روی پاش نشست و در حالی که سعی می

زاده کوچولو، این ترسِ تو برای من حس قدرت به همراه میاره و از هر زمانی در ولی من مشکلی با این دوگانگی تو ندارم شاه _

خوام پیشنهادم رو برای آخرین بار تکرار کنم، حاضری با من همراه بشی تا  تر میشی. هنوز هم سر حرفم هستم و می نظرم خواستنی

 همه رو شکست بدیم؟ حاضری ملکه من باشی؟

های وحشی و سرخش چرخوندم و با نهایت خشمی که تو اون موقعیت ازم  سرم رو سمت چشم حرفش حالم رو دگرگون کرد. سریع

 .اومد بهش نگاه کردم بر می

ای از موهای بلند و لختش رو با حرص از روی  العملی رو نداشت؛ چون از جاش بلند شد و در حالی که دسته انگار توقع چنین عکس

 :پیشونیش عقب میزد، گفت

 !جز کشتنت ندارم، یا باید با من باشی یا نباشی مثل اینکه راهی_

 .بعد از گفتن این حرف بالفاصله خنجر بلندش رو از کمربند لباس سیاهش بیرون کشید و جلو اومد

 :با دیدن خنجر نفسم بند اومد و انگار تازه زبونم باز شد، لب های خشکیدم رو با آب دهنم تر کردم و گفتم

 ...من _

کشید،  ی کُند خنجر رو روی صورتم می هاش نقش بست، روی دوپا نشت و در حالی که لبه ند محسوسی روی لببا شنیدن صدام لبخ

 :گفت

 خوای با من متحد بشی؟ تو چی؟ می _

 :صورتم رو با ناراحتی از لبه خنجر دور کردم و گفتم

 .نه، هرگز _

شتم رسوند، موهام رو تو مشتش گرفت و با یه حرکت از شنیدن حرفم بدجور حرصی شد. سریع از جاش بلند شد و خودش رو به پ

 .کشید

ای که زیر گلوم قرار  خواستم جیغ بزنم و کمک بخوام؛ اما خنجر نقره سرم محکم به عقب رفت و درد دوباره تو گـ*ـردنم پیچید، می

 !گرفت، دهنم رو بست

کدومشون رو ندیده بودم از همه بدتر آرتین بود که  ا، هنوز هیچباورم نمیشد اینجا آخر راهم باشه، هنوز خیلی آرزوها داشتم. مامان، باب

 .اش رفتم جشن و این بالها سرم اومده خواستم پیش خودش فکر کنه دوستش ندارم که بدون اجازه اونجوری تنهاش گذاشتم، نمی

 :سر برسام کنار سرم پایین اومد و صداش تو گوشم پیچید

 گذاری؟ هات رو در اختیارم می ا من میای؟ قدرتاین آخرین فرصته شاهزاده کوچولو، ب _
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تونستم باهاشون  تونستم جلوی مردمم بایستم؟ مگه می از این نزدیکی بیش از اندازه صداش مو به تنم سیخ شده بود، خدایا مگه می

 .انتکار نباشمتونستم به آرتین پشت کنم؟ حاضر بودم بمیرم؛ اما خی تونستم مایه ننگ پدرم بشم؟ مگه می بجنگم؟ مگه می

 :ترین صدایی که از حنجرم در می اومد گفتم سرم رو تکون دادم و با آروم

 .نه_

خواد  گفت که نمی همین برای پایان کارم کافی بود، همه چیز به همین سادگی داشت تموم میشد. قلبم با همه وجود فریاد میزد و می

 !اینطور تو تنهایی بمیره، این بدترین مرگ ممکن بود

ا درد هم داشت، چند ساعت زجر و عذاب تا وقتی خونم به طور کامل از شکاف گـ*ـردنم خارج بشه و بمیرم. نه، این اون چیزی حتم

 .خواستم نبود. خدا، من فقط تو رو دارم کمکم کن که من از زندگی می

خنجر متوقف شد. این نه خواب بود و  ی چشمم روی صورتم چکید و سُر خورد زیر چونم و با برخورد به تیغه ی اشکی از گوشه قطره

افتاد، سوزش پوست زیر گـ*ـردنم شاهد این ماجرا  نه رویا، تیغه تیز مرگ روی شاهرگ من بود و کم کم داشت به جنب و جوش می

 .بود

تو ی  صدای برخورد چیزی با زمین تو فضای خالی پیچید و فشار خنجر روی شاهرگ ملتهب گـ*ـردنم کمتر شد؛ نفس حبس شده

ام رو آروم از هم باز کردم؛ من االن درست مثل یک اعدامی بودم که  های فشرده شده ام رو با احتیاط بیرون دادم و چشم سـ*ـینه

بنده، حتی این صدای ساده برام حکم یه نوید زندگی بخش رو داشت، شاید کسی برای نجاتم  برای زنده موندن به هر چیزی امید می

 .اومده بود

این فرصت طالیی اطراف رو دنبال منبع صدا جستجو کردم و تو دلم خدا خدا کردم، حداقل یک نفر تونسته باشه تو این خوشحال از 

 !ای نیست داد که خبری از هیچ معجزه خرابه فراموشی پیدام کنه؛ ولی فشار خنجر دوباره داشت زیاد میشد و نشون می

اومدند؛ چقدر سخته که تو این لحظات بحرانی یک  ی صورتم پایین میهام پشت سر هم رو دیگه حالم دست خودم نبود و اشک

 .ای بعد در اوج ناامیدی باشی لحظه امیدوار بشی و لحظه

 :های نزدیکی به خداوند رو شروع کردم با احساس سوزش عمیقی که تا مغز استخونم رو سوزوند زیر لب آخرین زمزمه

 ...اَن مُحَمَّدً رسول اهلل؛ اَشهَدُ اَن عَلیًّ اَشهَدُ اَن ال اِلهَ االَّ اهلل؛ اَشهدُ _

ی تیز  العمل غیر ارادی سرم رو عقب کشیدم و تیغه صدای مهیبی از پشت سرم بلند شد و یه دفعه خنجر به جلو رفت! با یه عکس

 .دقیقا از چند سانتی گلوم رد شد

 !اد شدندهام آز بعد از اون صدای داد و فریاد و تو یک لحظه باور نکردنی، دست

 !ای بود که گیج گیج بودم قدر یه دفعه دونستم چه خبره، همه چیز اون شوکه شده بودم و نمی

های خواب رفتم خودم رو  تمام توانم رو تو پاهام جمع کردم و خودم رو سـ*ـینه خیز جلو کشیدم و سعی کردم به کمک دست
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 .خواستم با چشم خودم ببینم این معجزه رو میخواستم از صحنه درگیری پشت سرم با خبر بشم،  برگردونم؛ می

تابید، دو تا جسم سیاه پوش  با هر زوری که شده خودم رو برگردوندم و تو روشنایی نور مهتاب که از سوراخ بزرگ سقف به داخل می

 ...رو تشخیص دادم، یکی برسام بود و اون یکی

یشد اون آرتین باشه که اینجور با برسام گالویز شده! صدای بلندش که هام رو تنگ کردم و با دقت بیشتری نگاه کردم. باورم نم چشم

 :تر رفتم، جمله اخطاریش تو مغز خالیم چند بار تکرار شد تو فضا پیچید، هولی خوردم و یکم عقب

 .فرار کن حسیبا، فرار کن حسیبا_

 گذاشتم؟ فرار کنم؟! آخه چه جوری تو این موقعیت تنهاش می

حسم رو  داد؛ دست بی سوخت و خبر از اتفاقات خوبی نمی تکیه دادم و باالخره تونستم بشینم؛ زیر گلوم بدجور می هام رو به زمین آرنج

 !برید زیر گردنم کشیدم و با دیدن خون سرخ ضعف کردم، نامرد واقعا داشت سرم رو می

نداشتم به حرفش گوش کنم، باید کمکش  گذاشتم تا خونش بند بیاد؛ اما االن آرتین مهمتر بود، تصمیم باید یه چیزی روش می

 .کردم تا هردو با هم فرار کنیم می

های دیوار خودم رو به  هایی که تازه راه افتادند با کمک لبه هام رو به دیوار تکیه دادم و با هر زوری بود سر پا شدم و مثل بچه دست

خوبی بود. برداشتم و لنگان لنگان به طرف برسام حرکت ی دیگه خرابه افتاده بود رسوندم؛ برای دفاع چیز  چوب بلندی که گوشه

ام این بود که با یه ضربه به سرش کارش رو تموم کنم؛ اما هنوز به وسط راه نرسیده بودم که با یه حرکت، آرتین رو  کردم. نقشه

 !سمت من هل داد و هردو نقش زمین شدیم

 !و با این برخورد دیگه نابود شدماز شدت درد و سوزش گردنم دیگه جونی تو بدنم نمونده بود 

هامو تو دستش گرفت تا بلندم کنه؛ اما نتونستم. سرگیجه  آرتین که انگار تازه متوجه من شده بود سریع سر پا شد و دوید سمتم؛ دست

 :و حالت تهوع داشتم و حس می،کردم تمام بدنم داره یخ میزنه؛ آروم و با صدایی که به شدت میلرزید گفتم

 .تونم ب... بلند شم نمینمی... _

 .با دیدن وضعیتم من رو کشون کشون به سمت مخالف برد و به دیوار تکیه داد

 !مردم و حواسم نبود لرزش بدنم بیشتر شده بود و ضربان قلبم کمتر، شاید داشتم می

ای آرامش گرفتم؛ اما با دیدن  لحظههای نیمه جونم رو به آرتین که رد خون از گوشه پیشونی و لبش پایین اومده بود، انداختم و  چشم

رحم امشب ول کن نبود، من که خودم  برسام که از پشت داشت نزدیک میشد، دوباره وحشت تمام وجودم رو پر کرد. این دیو بی

 !کشت تا خیالش راحت بشه؟ های خودش من رو می مردم، حتما باید بادست داشتم می

سریع از جاش بلند شد و پشتش رو بهم کرد، تونفاهای تو دستش رو به حالت حمایت های سنگین برسام  آرتین با شنیدن صدای قدم

 :از من باز کرد و رو بهش گفت
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 .جرات داری بیا جلو_

 .کردم و جایی ته دلم احساس خوبی داشتم خواست ازم محافظت کنه حس می حضور مردی رو که با تمام وجودش می

 :با این همه کتک کاری هیچیش نشده بود! همون جا سرجاش ایستاد و گفت صدای پوزخند برسام بلند شد. لعنتی انگار

کنی آرتین، مثل اینکه یادت رفته چقدر بهم نیاز داری؟ راستی تو خیلی زرنگی، چطور تونستی دل  دیگه داری زیاده روی می_

 . شاهزاده کوچولو رو بدزدی پسر؟ من که هر کاری کردم حاضر نشد رهات کنه

 ...ومون رو شوکه کرده بود، هیچکس جز پادشاه و باتیس از هویت واقعی آرتین خبر نداشت اون چطورهاش هر د حرف

 :آرتین عصبانی از حرف برسام صداش رو باال برد و گفت

ی دونه به کی باید دل ببنده و کی رو آدم حساب نکنه، حاال بهتره گورتو گم کنی؛ چون سربازا تو راه هستند و وقت حسیبا خوب می _

 .گذارند ات نمی برسند زنده

 :برسام این بار خنده بلندتری کرد و گفت

 شاهزاده خانم از گذشته تو خبر داره؟_

 :های آتیشی زل زده بود بهم ادامه داد بعد سرش رو خم کرد و در حالی که با اون چشم

که به خاطر اون دختر حتی حاضر شده بود  دونی دونی که چشم آرتین دنبال یه دختر دیگه است؟ می آره شاهزاده کوچولو؟ تو می_

 ..دونی که وارد نیروهای ما بشه و در برابر تو بجنگه؟ می

 :های برسام شد صدای فریاد آرتین مانع از ادامه حرف

 .کنه های تو رو باور نمی کدوم از حرف خفه شو دروغ گو، حسیبا هیچ_

نفوذ کرده بود و با یادآوری اون شایعه مسخره که مصداقش رو هم تو  اما شک و تردید خیلی زود مثل یه مار سیاه تو دل و ذهنم

های خودم دیده بودم. اون نگاه خالی از  تر از قبل شد؛ اگه این حرفها حقیقت داشت چی؟ من که با چشم تاالر دیده بودم، حالم خراب

کردم حاال با این  م به عشقش اطمینان میاش شک داشتم و تازه داشت احساسش رو تو روز عقد، من که همینجوریش هم به عالقه

 ...های برسام دالیل زیادی بود و برای انکارش تقریبا هیچ کردم؟! برای باور کردن حرف ها باید چیکار می حرف

 :برسام بی توجه به آرتین ادامه داد

حتی به خاطر اون دختر بود که به  کنی آرتین؟ یه عشق سوزناک که به سرانجام نرسید. تو مگه اسمش آرزو نبود؟ چرا انکارش می-

 شاهزاده کوچولو نزدیک شدی، این هم دروغه؟

 :این بار آرتین با بلندترین صدای ممکن فریاد زد

 .دونی قضیه چیه عوضی اسم آرزو رو به زبون کثیفت نیار، تو که می_

 :بعد نیم رخ صورتش رو سمتم گرفت و گفت
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هاش رو باور  نزدیک شدم؛ اما بعدش نه. نگاه کن، من االن به خاطر تو اینجام. حرف دروغه حسیبا، شاید اولش با این هدف بهت _

 .نکن

 اومد؟ قدر با حقیقت جور در می های برسام که این کردم؟ تعصبش روی اسم اون دختر یا حرف چی رو نباید باور می

 :های پر از اشک گفتم دیگه نفس هام به شماره افتاده بودند، با حال زار و چشم

 .خواستی و باز اومدی سراغم؟ همون روزهای اول فهمیده بودم که دوستم نداری تو یکی دیگه رو می _

 .کرد هام باال رفته بود و حالم دست کمی از مرگ نداشت، این شک و تردید داشت دیوونم می صدای گریه

هام رو تو دستش گرفت و با ناراحتی آشکاری که  آرتین درمانده و مستاصل، این بار برگشت سمتم و جلوم روی دو زانو نشست، شونه

 :تو صداش موج میزد، گفت

 .همه چیزو برات توضیح میدم حسیبا، صبر کن از اینجا بریم، جلوی این مردک کثیفِ فرصت طلب وقتش نیست، صبر کن_

به حال خرابم سر و سامان بده. قدر که  های ذهنم بتابه، کمی آرومم کرد؛ اما نه اون هاش مثل کورسوی امیدی که به تاریکی حرف

 :سرم رو پایین انداختم و بین گریه گفتم

 .آرتین  امیدوارم توضیحت قانعم کنه _

هایی که آرتین نثارش کرده بود، هنوز داشت  ی بد و بی راه برسام انگار از این وضعیت خیلی خوشش اومده بود؛ چون با وجود همه

 .آخر رو به قلبم بزنه و کارم رو تموم کنه خندید. حق هم داشت، تونسته بود، تیر می

 .های پر بغضم رو با حرص بیرون دادم هام رو بستم و نفس هایی که معلوم بود، خیلی نزدیک هستند، چشم با شنیدن صدای سرباز

نگیدن با این هام رو بسته بودم تا شاید مرگ بیاد سراغم، یا بخوابم و دیگه هیچوقت بیدار نشم. من طاقت نداشتم، طاقت ج چشم

همه دلیل محکم برای خــ ـیانـت آرتین رو نداشتم. باورم نمیشد که تمام این مدت من فقط یه وسیله بودم، برای رسیدن آرتین به 

 ...اون دختر، آرزو

علنی  امون رو های اشکم پایین ریخت. پس به خاطر همین بود که دوست نداشت رابـ ـطه یاد آرزوهای ناکام خودم افتادم و قطره

 .کنیم، حتما تمام این مدت دوستم نداشته

 .حس شد قلبم تیر کشید و بدنم روی زمینی که انگار خیلی گرمتر از تن یخ زدم بود، بی

 .قدر دیر به قصر برسم که بمیرم، این تنها آرزوی قلب شکستم بود تو دلم از خدا خواستم اون

های آشنای آرتین با زیر زانوهام وارد دنیای  کشیدم و با احساس برخورد دست شنیدم. آه بلندی دیگه حتی صداهای اطرافم رو هم نمی

 .رحم و پر از سیاهی شدم بی

*** 

 .ای که دیگه برام زیبایی نداشت، کشوندم رمقم رو سمت منظره رنگ خورشید باز کردم و نگاه بی هام رو، رو به پنجمین طلوع بی چشم
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وز بیهوشی کامل و سه روز انتظار، امروز سومین روزی بود که از روی این بالکن سنگی انتظار پنج روز از اون اتفاق گذشته بود. دو ر

کرد بعد از دو روز تالش و دست و پا زدن  کشیدم. تا بیاد و به قولش عمل کنه، بیاد و توضیح بده؛ اما کی فکرش رو می آرتین رو می

 .به همین سادگی تنهام گذاشته باشه و رفته باشه !ینمش؟کنم دیگه نب بین مرگ و زندگی وقتی باالخره چشم باز می

خواستم کسی  هام حرام کرده بودم. دیگه نمی بغض سنگینم رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم. از اون شب گریه رو به چشم

 .بود معنی تبدیل شده ای بی بستم، حتی عشق هم برام به واژه هام رو ببینه، مطمئنا تا ابد به کسی دل نمی اشک

همین برای تمام عمرم کافی بود، عشقی یک طرفه که تو دلم پرورشش دادم و کسی که از خودمم بیشتر دوستش داشتم، یک شب 

وفا بین مرگ و زندگی  مونم یانه، اون بی قدر راحت تنهام گذاشت، حتی نموند که مطمئن بشه زنده می بعد از بر مال شدن رازش این

 .ولم کرده بود

ایستاد  های سرکشم رو رها کردم تا بره اونجا که دوست داره، سمت جای همیشگی، جایی که یه زمانی می و افسار چشمآهی کشیدم 

 .کرد و تماشام می

 .چند لحظه بعد عصبانی از این نگاه عصیانگر برای هزارمین بار با خودم عهد کردم که این آخرین باره، این آخرین نگاهه

دادی، من راضی بودم حتی به دروغ دلم رو خوش  موندی و همه چیز رو برام توضیح می الاقل می کاش نرفته بودی آرتین، کاش

 ...کنی؛ ولی حاال با این غیبت ناگهانی کاری کردی که تا ابد نتونم از فکرت بیرون بیام، تو منو تباه کردی آرتین، تو یه نامردِ

راهی رو به  دونه بهش خــ ـیانـت شده؛ اما تحمل کوچکترین بد و بی که میطاقتم، لعنت به دلی  اَه، لعنت به من، لعنت به قلب بی

 .وفاش نداره، لعنت به منِ ساده دل ی بی معشـ*ـوقه

باالخره با صدای گلسا وجودم رو از محکمه بزرگ بین عقل و دل بیرون کشیدم؛ دستم رو روی گردن باند پیچی شدم گذاشتم و با 

از بالکن چرخوندم. با وجود اینکه چند روز از اون اتفاق گذشته بود؛ اما هنوز انگار جای زخمم تازه بود و احتیاط سرم رو سمت در نیمه ب

 .کرد و زخمی نو به قلب پاره پارم میزد سوزش داشت، سوزشی که با هر بار اوج گرفتن، خاطره اون شب شوم رو برام زنده می

 .ه گرفتمهای بالکن فاصل ی کنگره آهی کشیدم و آروم از لبه

هام غرق  نشستم، تو فکر و غم و غصه اومدم و گوشه بالکن می این روزها بعد از نماز صبح؛ این تنها منبع باقی مونده آرامشم، می

 .ها خرد بشم شدم، به امید اینکه باالخره روزی زیر سنگینی موج بلند یکی از همین غم می

 .و روی تخت دراز کشیدم توجه به نگاه های پر شکایت گلسا وارد اتاق شدم بی

 :دختر بیچاره با دیدن حال خرابم دنبالم دوید و با لحن ناراحت گفت

بلند شید شاهزاده خانم؛ نقاب طالیی که غیبش زده، شما هم که سه روزه غذای درست و حسابی نخوردید، از وقتی به هوش  _

قدر  از اتاق بیرون اومدید و نه حرفی زدید، آخه چی شده که این شید، نه شینید و به یه گوشه خیره می اومدید فقط تو اون بالکن می

ناراحت هستید؟ اون شب هرچی که بوده تموم شده، شاهزاده برسام مطمئنا به سرزمین خودش برگشته و تو قصر دیگه جای نگرانی 

 ...تونید اینجوری نیست، شما باید به فکر خودتون باشید، نمی
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 .هام رو بستم ی سبز رو روی سرم کشیدم و چشم مالفههاش  ی حرف توجه به ادامه بی

کنم حاال حاالها بتونم زبون باز  های عالم آماده بود؛ اما زبونم... فکر نمی امروز هم مثل روزهای قبل، گوشم برای شنیدن تمام حرف

 .بار، خیلی بزرگتر از دوش من بود کنم؛ این

*** 

 برای اطمینان از رفتنت کافیه آرتین، نه؟چهار روز دیگه گذشت و شد هفت روز، هفت روز 

ت، دختری که به  کردم. رفتی سراغ آرزو، دختر مورد عالقه تونم قلبم رو راضی کنم که نرفتی، باید کم کم رفتنت رو باور می دیگه نمی

وقت جایی تو  ال هیچدونم اون دختر جای من رو تو قلبت گرفته بود یا من جاش رو گرفته بودم؟ شایدم اص من ترجیهش دادی؛ نمی

 .قلبت نداشتم

ای  شدم؟ یه بار دیگه بغضم رو خوردم و اجازه ندادم؛ حتی قطره بغض، بغض و باز هم بغض. کی از دست این هوای بارونی خالص می

 .قدر بزرگ که دیگه اشکی نریزم، مثل یه کوه شدم، اون از این آسمون ابری پایین بچکه. باید بزرگ می

 .بارند وقت نمی هایی که هیچ دونستم، با چشم ترسیدم، بزرگ شدن رو مساوی با قلبی سنگی می ن میهمیشه از بزرگ شد

ترسوند، اینکه آسمون یه نگاه همیشه کویری باشه؛ اما من امروز  ها به ندرت ابری میشد و این من رو می های آدم بزرگ هوای چشم

 !شدند چقدر راحت عوض میها  خواستم بزرگ بشم، با آسمونی خشک و سوزان، آدم می

صبح روز هشتمه و هنوز خبری ازش نیست، عقلم فرمان فراموشی رو از چند روز پیش صادر کرده بود؛ ولی دلم هنوز پشت پنجره 

 .گشت اتاقم دنبالش می

ب بزنم تا کسی مزاحمم خواستم خودم رو به خوا هام رو بستم و رو انداز رو تا زیر گردنم باال کشیدم؛ می با صدای چند تقه به در چشم

 !های خودش باشند ها دست م نا خود آگاه چشم باز کردم؛ شاید منتظر بودم این دست نشه؛ اما با برخورد دست هایی با شونه

خواستم دوباره پارچه سبز و طالیی رو روی سرم بکشم؛ اما اجازه نداد.  با دیدن گلسا خیلی زود اخم جای نگاه پر تعجبم رو گرفت، می

 .فه رو تو مشتش گرفت و کشیدمال

 :عصبانی از این کار اخمم رو پر رنگ تر کردم و گفتم

 .راحتم بگذار گلسا _

 :ولی در کمال ناباوری دیدم که نه تنها ولش نکرد، بلکه بیشتر کشیدش و همزمان گفت

بودید، حاال با یه اتفاق کوچیک من عادت ندارم شاهزاده خانم جنگجو و مقتدرم رو تو این حال ببینم، شما همیشه الگوی من _

 اینجور افسرده شدید؟

 :فهمید؟ پوزخندی گوشه لبم نشست و گفتم دونست از غم دل من؟ اون معنی خــ ـیانـت رو از کجا باید می آخه اون چی می

 .وقت اون آدم همیشگی نمیشم پس الگوی خوبی برای خودت انتخاب نکردی دختر، من دیگه هیچ _
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 :خند زد و گفتاین بار اون پوز

 .قدر بزرگ نیست که آدم به خاطرش تا آخر عمر گوشه گیر بشه کنید، به نظر من هیچ اتفاقی اون شما دیگه دارید اغراق می _

 :صدای در بلند شد و یه لحظه هر دو از جا پریدیم؛ گلسا انگار چیزی یادش اومد، لبش رو به دندون گرفت و گفت

 .خواد شما رو ببینه ای اومده بودم خدمتتون، یک نفر می خانم، من برای کار دیگهکنم شاهزاده  آخ، عذرخواهی می_

خواستند به مالقاتم بیان رد کنم؛ اما قبل از  دهن باز کردم تا این مالقاتی جدید رو هم مثل همه اونایی که طی چند روز گذشته می

 :اینکه کالمی از زبونم بیرون بیاد گفت

رو ببینند و اینم گفتند که اگه قبول نکردید به زور و با کمک سربازها شما رو ببرم پیششون، االنم دو تا  خوان شما جناب نیاسا می _

 .سرباز پشت در منتظر هستند

هام رو تو هم کشیدم و کالفه سرم رو به بالش کوبیدم، اصال آمادگی هم صحبتی با کسی رو نداشتم. زبونم پر نیش و کنایه شده  اخم

 .د برای دیگران نا خوش آیند باشهبود و ممکن بو

 .با این حال به خاطر احترام خاصی که برای این مرد بزرگ قائل بودم نتونستم این درخواست رو رد کنم

ای رو پوشیدم و جلوی آینه نگاهی به چهره تکیده خودم  ها تا آماده بشم، لباس ساده قهوه از جام بلند شدم و رفتم سراغ کمد لباس

تونستم آثار بیشتری از غصه  اومد، شاید با کمی دقت می هام گود افتاده بود و صورتم الغر و رنگ پریده به نظر می چشم انداختم. زیر

 .؛ اما دیگه برام اهمیتی نداشت رو توی صورتم تشخیص بدم

 .آهی کشیدم و بندهای شنل رو محکم کردم و بعد از هشت روز پام رو از اتاقم فراتر گذاشتم

هام رو تندتر کنم تا  کرد و باعث میشد، قدم روح شده بود. نگاه متعجب خدمتکارها روم سنگینی می ون اتاق انگار دنیا برام بیبیرون از ا

دادند، این راهروها بدون اون، پر از هوای مرده بود. اَه، دوباره یادش افتاده  ها بدجور آزارم می زودتر به اتاق جناب نیاسا برسم، این نگاه

 .انون دلم رو زیر پا گذاشته بودم، قانونی که طبق اون از این به بعد عشق ممنوع بود، آرتین ممنوع بود، شادی ممنوع بودبودم و ق

نفس عمیقی کشیدم تا حال و هوام عوض بشه. باالخره بعد از چند لحظه با انگشت اشاره چند تقه به در سبز رنگ زدم و بعد از کسب 

 .اجازه وارد شدم

های بلند و چوبی پر از  یشه پر از آرامش بود و از آخرین باری که دیده بودمش تفاوت چندانی نکرده بود. همون قفسهاتاق مثل هم

 .کتاب که دور تا دور و وسط اتاق رو گرفته بودند با همون میز بزرگ و سفید

رفته بود؟ مطمئنم صدای خودش  کمی به اطراف چشم چرخوندم و نگاهم روی جالی خالی جناب نیاسا ثابت موند، پس خودش کجا

 !بود که اجازه ورود داد

هاش  ها پیداش کردم، مثل همیشه مشغول جستجو بین کتاب با شنیدن صدای آشناش از انتهای اتاق سر خم کردم و جایی بین قفسه

 .بود
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همه کتاب باعث میشد با خودم ها متوقف شدم. این  ها جلو رفتم و جایی بین لشکری از کتاب با دعوت این مرد خردمند، بین قفسه

 !اشه؟ ها رو مطالعه کنه یا فقط واسه تزئین کتابخونه ی این وقت فرصت پیدا کرده همه فکر کنم که آیا جناب نیاسا هیچ

هایی که سمتم گرفته بود خیره  های عجیب و غریب برداشتم و به کتاب هایی با اسم و زبان با صدای گرم و دلنشینش چشم از کتاب

 !کردم؟ باید با اینا چیکار میشدم، 

 :هام لبخندی زد و گفت با دیدن رنگ تعجب تو چشم

 خوای به این پیرمرد کمک کنی؟ بگیر دخترم، بگذار روی میز، نمی_

 .ها رو گرفتم و سمت میز حرکت کردم؛ چرا خودم متوجه نشده بودم با شنیدن حرفش با خجالت کتاب

ها بودند؛ چون جناب نیاسا هم با چهار پنج تا کتاب تو دستش  هم بیارم؛ اما انگار فقط همینها رو  خواستم برگردم و بقیه کتاب می

 .اومد ها بیرون می داشت از بین قفسه

 :ای گفتم هیچ مقدمه روی نزدیک،ترین صندلی نزدیک میز نشستم و وقتی خودش هم نشست بی

 .حتما کار مهمی داشتید که خواستید من رو ببینید _

 .هاش رو بشنوم و دوباره خودم رو تو اون غار تنهایی زندانی کنم ی جز اتاقم رو نداشتم، دوست داشتم زودتر حرفطاقت محیط

 !جناب نیاسا انگار متوجه منظورم شده بود؛ چون اخم کرد، چیزی که تا به حال ازش ندیده بودم

 .اخمش طوفانی نبود؛ اما هرچی که بود اخم محسوب میشد

 !آوردم؛ چرا این کارو کرد؟ مگه از من چی دیده بود؟ می در از تعجب داشتم شاخ

فضا سنگین شده بود و جرات نداشتم لـب باز کنم، این تغییر ناگهانی بدجور من رو ترسونده بود؛ حتی به خودم شک کرده بودم، شاید 

 .کاری، گناهی، ازم سر زده بود و خودم خبر نداشتم

 :سرم رو پایین انداختم و زیر لب گفتم

 .ام نکنید من به اندازه کافی غم تو دلم دارم جناب نیاسا، شما دیگه مواخذه _

 :صدای آرومش رو شنیدم که گفت

ای رو ندارم، تو امید این مردم هستی  ای به اراده و قدرت تو انتظار چنین رفتارهای کودکانه ازت ناراحتم دخترم، من هرگز از شاهزاده_

 فته تمام در اتاقت حبس بشی و مردمت رو رها کنی؟چطور به خودت اجازه میدی یک ه

 :ی لبم نشست و گفتم لبخند غمگینی گوشه

 .کنید؛ شما از چیزی خبر ندارید، پس انتظار ندارم درکم کنید تر از اون چیزیه که فکر می غم من بزرگ _

 خبرم دخترم؟ های سبزش روی اجزای صورتم به گردش در اومد و گفت: مطمئنی بی چشم

 .ها دیده بودم جناب نیاسا بعید نبود از همه چیز خبر داشته باشه، من قبال از این مرد شگفتیاز 
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 :سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم

 .دونید لطفا درکم کنید دونم، شاید بدونید، پس اگه می نمی_

 :این بار لبخند زد، لبخندی زیبا و پدرانه و گفت

شماری پیشِ روی  های زیادی برای ما داره دخترم، صبر کن، اتفاقات بی باشی؟ آینده هنوز شگفتی بهتر نیست به فرداها امیدوار_

ماست، شاید روزی برسه که از این افکار پشیمون بشی، صبر کن و همه چیز رو به خداوند بزرگ بسپار، صبر کن و به مردمت خدمت 

 .کن

ی تاریک  ی سنگی دخمه های نوری بود که از دریچه کرد، مثل باریکه دوارم میدونم به چی؛ ولی امی هاش امیدوار کننده بود، نمی حرف

 .تابید قلبم به داخل می

 !تونستم بخندم هام شکل گرفته، پس هنوزم می غرق در افکارم شده بودم و وقتی به خودم اومدم که متوجه شدم لبخندی روی لب

 :هام جمع کردم و گفتم لب تر میشد رو از روی لبخندی که لحظه به لحظه داشت پررنگ

دیگه چه کاری از دست من برای مردمم بر میاد؟ جنگ که به پایان رسید، مردم االن خوشحال هستند، دیگه چه کاری باید انجام _

 بدم؟

مت ای جالب و قدیمی که به ده قس ها رو جلوم باز کرد و تصویر نقشه،ای بزرگ رو بهم نشون داد، نقشه جناب نیاسا یکی از کتاب

 .نامساوی تقسیم شده بود و هر قسمتش یک رنگ بود

 :سرش رو جلوتر آورد و گفت

ها همه با هم یک  ها، روزی این ای که برای زمان صلح ماست، این رنگ این نقشه، نقشه ی تمام سرزمین توئه دخترم، نقشه _

 نت خوشحال هستند؟سرزمین بودند، سرزمین آلتون. حاال به سوال من پاسخ بده، آیا همه مردم سرزمی

نگاهم روی قسمتی از نقشه که با رنگ آبی مشخص شده بود ثابت موند؛ اینجا روزی سرزمین نیاکان من بوده، جایی که روزی پدرم 

 !کشیدند زدند و نفس می و پدربزرگم توش قدم می

 !ها نابود شدند، حاال بیشتر این نقشه سیاه شده بود اما حاال بیشتر این رنگ

 ی مردم من خوشحال بودند؟ ا مردم من بوده، ما همه اهالی یک سرزمین بودیم؛ اما آیا همهه همه این

 :نگاهم رو از روی نقشه برداشتم و گفتم

 از کجا باید متوجه بشم مردمم خوشحال هستند یا نه؟_

 :جناب نیاسا نگاهش رو سمت من کشید و گفت

 برای تو اهمیت داره که خوشحال هستند یا نه؟_

 : نشونه تایید تکون دادم و گفتم سری به



 

 
 

39 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

هاشون متفاوت باشه؛ اما همه ما از یک سرزمین هستیم، همه ما هم نوع هستیم؛  بله، مهمه، این،ها مردم من هستند؛ شاید رنگ_

 .شاید امیدی جز من و خدای بزرگ نداشته باشند

 :های جناب نیاسا نشست و زیر لب گفت لبخند محسوسی روی لب

 ...، ایمان، شجاعتاز خودگذشتگی_

 :بعد با صدای بلندتری ادامه داد

 .ما باید اتحاد شیطانی رو شکست بدیم دخترم، با وجود این دشمن سرسخت مردم هرگز رنگ آرامش رو نخواهند دید_

 :اخمی کردم و گفتم

ها  کنیم، متاسفانه شاهزاده من که از همون روز جنگ همین رو گفتم، من که گفتم باید وارد اون سرزمین بشیم و همه رو نابود_

 ...مخالفت کردند و اجازه ندادند لشکریان ما

 :صدای جناب نیاسا وسط حرفم بلند شد و گفت

یک نفر... فقط یک نفر میتونه وارد اون سرزمین بشه و سرنوشت تمام ملت رو رقم بزنه، با وجود نیروهای شیطانی به هیچ وجه _

 .ود نخواهد داشتامکان لشکر کشی به سرزمین تاریک وج

 :پوزخندی زدم و گفتم

گید باشه اون یک نفر چطور باید وارد سرزمین  زنید جناب نیاسا؛ اگر این طور که شما می ها رو می شما هم که حرف بقیه شاهزاده_

 تاریک بشه که اسیر نیروهای شیطانی نشه؟

 :های روی میز کشید و گفت جناب نیاسا دستی به کتاب

ی منه، پس جای نگرانی نیست، فقط... باید دید چه کسی حاضر میشه این خطر رو بپذیره و وارد  شخص بر عهدهمحافظت از اون  _

سرزمین تاریک بشه؟ کسی که هیچ دلبستگی نداشته باشه و بتونه به راحتی جان خودش رو برای مردمش فدا کنه، رفتن به اون 

 ...وقت بازگشتی نداشته باشه سرزمین؛ شاید هیچ

*** 

ی اتاق رو روشن کرده بود ثابت موند، شب بود و  وی تختِ نرم غلت زدم و نگاهم روی سنگ سفید و کم نوری که به زحمت گوشهر

 .انداخت، سرزمین تاریک تاریکی. همه جای اتاق تو ظلمات فرو رفته بود و این همه سیاهی من رو فقط یاد یک چیز می

نهایت شیطانی که توش همه در تاریکی  جایی بی خصوصیات بد رو تو ذهنم ساخته بود، اسم و توصیفاتِ این سرزمین، تصور مکانی با

 .کنند مطلق زندگی می

بازگشت و بدون دلبستگی؛ اما مگه این همون چیزی نبود که من  اونجا جایی بود برای فراموشی و رفتنِ من به معنی سفری بی

شدم مثل نوری در  میرم، می دونستم برای یه هدف مهم می الاقل اینجوری میخواستم؟ شاید این تقدیر من بود، تا ابد تنهایی.  می
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 !تاریکی، کی بهتر از من برای این ماموریت؟

*** 

هام رو پوشیدم و سمت اتاق جناب نیاسا حرکت کردم، امیدوار بودم این وقت صبح  صبح روز بعد قبل از اینکه صبحانه بخورم لباس

 .نس بد انگار هنوز به قصر نیومده بودبتونم مالقاتش کنم؛ اما از شا

حسابی ناراحت و کالفه شده بودم، پوفی کشیدم و به طرف حیاط قصر حرکت کردم. یکم تو باغی که دیگه برام اون آرامش 

هایی که دور تا دور سقف  ها نشستم و نگاهم روی پیچک همیشگی رو نداشت. قدم زدم و وارد آالچیق شدم؛ روی یکی از صندلی

های سفید و صورتی شده بودند، دقیقا برعکس دل  دادنشون بود؛ چون پر از گل ون شده بودند، خیره شد. فکر کنم االن فصل گلآویز

 .من که فصل خزانش رسیده بود

؟ کردند، با خودم عهد کرده بودم دیگه بهش فکر نکنم؛ اما مگه میشد شون خاطره آرتین رو برام زنده می این باغ و این آالچیق همه

 .شد هامون تو این باغ رو به این زودی فراموش کنم؟ تصاویری که لحظه به لحظه برام زنده می تونستم خاطرات قدم زدن مگه می

خواستم هرچه زودتر  رسید، می هام رو بستم، کاش جناب نیاسا همین االن از راه می سرم رو روی میز مرمری و بزرگ گذاشتم و چشم

 .یرم، تبعید به سرزمین تاریکحکم تبعید خودم رو ازش بگ

ظاهرا این انتخاب به خاطر مردم بود؛ اما فقط خودم از راز دردناک قلبم خبر داشتم، این سفر فقط و فقط به خاطر خودم بود، یک 

ی ازم کرد هر چی زودتر خودم رو تبعید کنم به جایی که بازگشتی نداره، جایی که نه اسم لجبازی و ناامیدی بچگانه که وادارم می

 .بمونه و نه نشونی

هام بلند کردم و به باتیس که با پررویی تمام جلوم  با صدای کشیده شدن صندلی روی کف چوبی آالچیق سرم رو از روی دست

 !نشسته بود نگاه کردم. حضورش این وقت صبح و اینجا واقعا عجیب بود

نداختم و از روی صندلی بلند شدم. تحمل نداشتم باهاش یک جا با دیدن لبخند پت و پهنی که روی لبش نشسته بود، سرم رو پایین ا

 :باشم. هنوز قدم اول رو برنداشته بودم که صداش بلند شد

 .رید شاهزاده خانم؟ باهاتون حرف دارم کجا می_

 :سر جام ایستادم و همون طور که پشتم بهش بود، گفتم

 .کنم گوش می_

 :یکم مکث کرد و بعد از چند لحظه گفت

تونید روی من حساب کنید، من برعکس اون حاضرم برای  استم بگم حاال که نقاب طالیی رفته؛ اگه به کمک نیاز داشتید میخو می_

 .کنم شما هر کاری کنم و مطمئن باشید، هرگز شما رو رها نمی

آرتین بهم زخم زده بود کرد.  داشت زیادی حرف میزد و حالی رو که هشت روز برای بهتر شدنش تالش کرده بودم، دوباره خراب می

 .پاشید و باتیس داشت روش نمک می
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 :صدام رو صاف کردم تا اثری از بغض توش نباشه و گفتم

 .کس نیاز ندارم من به هیچ_

بدون اینکه منتظر جوابش بمونم، سمت قصر رفتم و تا پشت در اتاق جناب نیاسا یک بند دویدم، دیگه طاقت این فضا رو نداشتم، 

 .به قدمش خاطره و یاد آوری بود، خاطره با اونفضایی که قدم 

پنج تقه پشت سرهم به در زدم و وقتی صدای جناب نیاسا رو شنیدم، لبخند عصبی به لبم نشست. سریع در رو باز کردم و یک راست 

تردید باهم! اگه  هام رو بستم، یک لحظه تردید به جونم افتاد، ترس و رفتم سراغ میز بزرگ وسط اتاق، نفس عمیقی کشیدم و چشم

 مردم چی؟ رفتم و می می

خواستم برم جایی که خودم  خواستم؟ مگه نمی میل به بقا تو وجودم جون گرفته بود و زبونم رو بند آورده بود؛ اما مگه همین رو نمی

 باشم و تنهایی و مرگ؟ پس این تردید واسه چی بود؟

تونستم با این  هاش افتادم، شاید می کرد یاد حرف یاسا که با لبخند نگاهم میی مهربون جناب ن هام رو باز کردم و با دیدن چهره چشم

 .کار به مردمم کمک کنم، شاید یک نفر بود که چشم امیدش به من باشه

 :آب دهنم رو به زور قورت دادم و آروم گفتم

 .خوام به سرزمین تاریک برم من، می _

 :کرد، گفت مان که دستش رو سمت صندلی دراز میلبخند جناب نیاسا با شنیدن حرفم کمرنگ شد و همز

 بشین دخترم، خوب فکرهات رو کردی؟ مطمئنی ازاین سفر؟_

 :روی صندلی نشستم و گفتم

 .بله، فقط یک شرط دارم، قبل از رفتن باید به دیدن والدینم برم _

داختم و در جعبه رو بستم. امانتی گرانبها رو درخشید، ان ی چوبی حکاکی شده می نگاهی به سنگ سبز و صیقلی که به زیبایی تو جعبه

 .ها رفتم روی میز گذاشتم و سراغ کمد لباس

هام رو پام کردم. دوست داشتم برای این  بلوز دامن آبی طالیی زیبایی رو که مخصوص جلسات شورا بود، پوشیدم و بهترین کفش

 .ی کافی آزارشون داده بود مدت نبود من به اندازهمالقات بهترین لباسم رو بپوشم تا فکر نکنند اینجا جام بده، این 

ی پهن طالیی رو روی دوشم انداختم و کالهش رو روی سرم گذاشتم و وقتی کامال مرتب و آماده شدم، برگشتم  شنل آبی با حاشیه

 :سمت گلسا و گفتم

 .م نگوگردم همین جا؛ اگه کسی سراغم رو گرفت، چیزی از غیبت من امشب میرم و فردا صبح برمی_

 :سرش رو به نشونه تایید حرفم تکون داد و گفت

 .بله شاهزاده خانم، خیالتون راحت _
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 .ی جناب نیاسا توش بود ای که سنگ انتقال دهنده سمت میز رفتم و دوباره جعبه رو تو دستم گرفتم. جعبه

شد. تو این موقعیت مامان و بابا تنها کسایی دل تو دلم نبود و وجودم با یادآوری دیداری که در پیش داشتم، هر لحظه زیر و رو می

 .تونستند بهم آرامش بدند بودند که می

هام رو  لرزید، سمت سنگ بردم و لمسش کردم، چشم هام رو که از شدت هیجان می در چوبی و ظریف جعبه رو باز کردم و انگشت

 .بیارمبستم و طبق آموزش جناب نیاسا سعی کردم تصویر حیاط خونمون رو تو ذهنم 

هام رو باز کردم و نگاه متعجبم رو به دور تا دور حیاط آشنایی که تمام خاطرات بچگیم رو  با احساس تغییر سطح زیر پاهام آروم چشم

 !تو خودش جا داده بود، انداختم. باورم نمیشد به این راحتی و در عرض یک ثانیه انتقال انجام بشه

خواستم هر چه زودتر ببینمشون و از حضور آرامش  ا دادم. دیگه طاقت نداشتم، میسریع در جعبه رو بستم و تو جیب دامنم ج

 .بخششون انگیزه زندگی بگیرم که مطمئن بشم این یه خواب نیست

وقت این خونه  اومد. هیچ ریخت؛ اما صدایی نمی ی رو به حیات بیرون می هام رو سمت در ورودی تند کردم، نور پذیرایی از پنجره قدم

 .قدر ساکت و سوت و کور ندیده بودم رو این

م، اختالف دما داشت، گرفتم و با  هام رو کنار پادری درآوردم و دستم رو به دستگیره آهنی که به طور آشکاری با بدن داغ شده کفش

 !یه حرکت بازش کردم. قدم به داخل گذاشتم؛ اما بازم هیچ صدایی نبود

ار جلوی آینه بزرگ نزدیکِ دَر ثابت شد، یاد آخرین باری افتادم که جلوی همین آینه وارد راهرو باریک شدم و پاهام اتوماتیک و

کردم، سرنوشت ماجرایی به  ایستادم و برای بیرون رفتن با آرتین آماده شدم و ناخودآگاه پوزخندی به لبم نشست، اون روز فکرشم نمی

 !این بزرگی رو برام زیر سر داره

ی من باشه، شده بودم همون  ای برداشتم. باورم نمیشد این چهره، چهره قدمی به سمت اون قاب شیشه ام ناباورانه، ه با دیدن چهر

حسیبای همیشگی، بدون اون جادوی آبی! انگشتام ناخود آگاه سمت آینه رفتند و روی انعکاس تصویر خودم دست کشیدم، چقدر دلم 

 !برای این قیافه ساده تنگ شده بود

از انتهای راهرو چشم از آینه گرفتم و نگاهم روی مردی که در میانسالی پیر شده بود خیره موند، واقعا این  با شنیدن صدای آشنایی

 !مردِ شکسته پدر من بود؟

 .هام پایین بریزند هام از چشم بار پسش نزدم، اجازه دادم همه دلتنگی بغض تا روی گلوم اومد؛ ولی این

کردم. این پدر من بود،  ها به طرف پدر پرواز می هام درآورده بودم و با اون دو تا بال روی شونهپاهام سبک شده بودند، انگار به جای پا 

 .کرد، تو این دنیای بزرگ کسی رو دارم که بی هیچ چشم داشتی دوستم داره کسی که نگاه پر محبتش مطمئنم می

ی پر مهرش خالی  تمام بغضم رو روی سیـ*ـنهسرم رو تو اون آغـ*ـوش گرم که پر بود از بوی خاص و دلنشینش فرو کردم و 

 .قدر هق هق کرده بودم که نفسی برام باقی نمونده بود کردم، اون

های مهربونش؛ خیلی وقت بود که تشنه محبت این دو فرشته  چند لحظه بعد صدای آشنای مامان به گوشم رسید و بعد هم دست
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 .الهی بودم

ی مامان گذاشتم و از اتفاقاتی که پشت سر گذاشتم گفتم، از وضعیت خوب و احترامی که تمام شب رو بیدار موندم، سرم رو روی پا

 .برام قائل هستند، دوست داشتم خیالشون از بابت من راحت باشه

چشم روی هم نگذاشتم تا مبادا یک ثانیه رو برای دیدنشون از دست بدم، این دونفر تنها کسایی بودند که تو این دنیا داشتم، حتی 

 .گه آرتین هم نبوددی

داد،  کردم. قلبم به بردن آبروش رضایت نمی آوردم و نبودش رو توجیه می مامان چند بار سراغش رو گرفته بود؛ ولی هربار یه بهانه می

 .انگار با این همه اتفاق هنوزم آخرین بند دلم پیشش گیر بود

هایی که این مدت بهشون داده بودم، عذاب وجدان  ر غصهدرباره سفرم به سرزمین تاریک هم چیزی نگفتم، همین جوری به خاط

 بازگشت رو بدم؟ تونستم خبر این سفر بی داشتم، حاال چطور می

هام رو جبران کنم،  کسی کردم امشب به بلندترین شب عمرم تبدیل بشه تا بتونم یه دل سیر کنارشون باشم و تمام بی تو دلم دعا می

 .پدر دارم، من هم کس و کار دارم که به خودم ثابت کنم من هم، مادر

*** 

هام رازهای بزرگم  ترسیدم چشم های مهربونشون نگاه کنم. می تونستم تو چشم ی وداع رسید، دیگه نمی صبح روز بعد، باالخره لحظه

 ؟تونستم رو لو بدند و رسوا بشم. باورم نمیشد این آخرین دیدارمون باشه، یعنی دیگه قرار نبود ببینمشون؟ مگه می

هام کشیدم و تمام صورتش رو غرق  هام رو، رو به مامان باز کردم و هیکل تپلش رو تو بغـ*ـلم جا دادم؛ عطر تنش رو تو ریه دست

بـ*ـوسـه کردم، بعد از اون نوبت بابا بود، خودم رو تو بغـ*ـلش انداختم و سعی کردم از این آغـ*ـوش محکم و پر قدرت اعتماد به 

 .ه افتخار من بودنفس بگیرم، پدرم مای

 :های آسمونیش دوختم و آروم گفتم نگاهم رو به چشم

 .ازتون دوتا خواهش داشتم بابا جون؛ اوال حاللم کنید، کسی از فرداش خبر نداره؛ دوما قول بدید دیگه غصه نخورید _

 :بعد نگاهم رو سمت مامان کشیدم و ادامه دادم

 .ید شاید ما هم یه روزی تونستیم کنار هم زندگی کنیمبینید که وضعیت من خوبه، خدا رو چه دید می _

مردم یا  ای جز صبر نبود، یا می دوباره بغض کرده بودم، از این سرنوشتی که پدر و مادرم رو ازم گرفته بود، دلخور بودم؛ اما چاره

 .گشتم پیششون برمی

 :مامان اشک چشمش رو با دستمال کاغذی مچاله شده تو دستش گرفت و گفت

 .ول بده زود به زود به ما سر بزنی دخترمق _

 :کرد، گفت بابا نگاه پر محبتی بهش انداخت و همین طور که دستش رو دور شونش حلـ*ـقه می

 .های زیادی روی دوششه، اذیتش نکن زهره جان حسیبا االن دیگه فقط متعلق به ما نیست، در اون سرزمین مسئولیت_
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 :لبخند گفت و روی صورتم گذاشت و با مامان بینیش رو باال کشید و دستش ر

 .تری ی جدیدت رو هم ببینم، بابات بهم گفته اونجا چقدر خوشگل قربون شاهزاده خانمم برم؛ خیلی دوست داشتم چهره_

کرد لحظه آخری؛ لبخندی روی لبم نشست و با پشت دست  ام گرفت، به چه چیزهایی فکر می از شنیدن حرفش یه لحظه خنده

 :صورتم رو پاک کردم و به شوخی گفتم های روی اشک

 قدر زشتم؟ یعنی االن این _

 :بعد روم رو طرف بابا کردم و ادامه دادم

 .بفرما بابا، گفتم بگذار دماغم رو عمل کنما_

 :مامان دستپاچه از شنیدن حرفم سریع گفت

 .نه، نه دخترم، تو همیشه برای ما همون حسیبای خوشگل و بانمکی_

هام گرفتم و آروم روی پیشونیش رو بـ*ـوسـیدم، واقعا هیچکس مثل پدر و  شد. صورت گرد و مهربونش رو تو دستتر  لبخندم وسیع

 .مادر آدم نمیشه

 :بعد از اون دست پدر رو تو دستم گرفتم و چند بار بـ*ـوسـیدم و گفتم

 .شده باشیدا تر من دیگه باید برم، قولتون یادتون نره، دفعه بعد که برگشتم باید ده سال جوون_

 :و بعد تو دلم ادامه دادم

 .اگه بازگشتی بود_

خندیدند و شاد بودند. از فرصت استفاده کردم و دستم رو روی سنگ سبز کشیدم،  های لحظه آخری من می هر دو از این شوخی

 .های زندگی بخش باشه دوست داشتم آخرین تصویری که تو ذهنم ازشون دارم این خنده

قصر، با وجود حال روحی نامناسب، وقت رو تلف نکردم و یک راست سمت اتاق جناب نیاسا حرکت کردم،  به محض بازگشت به

 .خواستم زیر قولم بزنم بهش قول داده بودم بالفاصله بعد از بازگشت به دیدنش برم و نمی

با اون لبخند همیشگی انتظارم رو  چند تقه به در سبز زدم و بعد از کسب اجازه وارد شدم. مثل دفعه قبل پشت میزش نشسته بود و

 .ها نشستم کشید. سریع سالم کردم و روی یکی از صندلی می

کندم. امروز  گرفتم و قسمتی ازش رو می رحمانه زیر دندون می استرس وجودم رو تسخیر کرده بود و گاهی اوقات پوست لبم رو بی

با علم به تمام خطرات این سفر خودم رو به مسلخ بفرستم. با  شاید سرنوشت سازترین روز زندگی من بود، روزی که تصمیم داشتم

رفتم؛ شاید اونجا هدف و  ارزش شده بود، دیگه هدفی نداشتم و چه بهتر که با پای خودم به این سفر می کار آرتین زندگی برام بی

 .کردم ای هرچند کوچیک پیدا می انگیزه

های سبز که با دقت رفتارم رو زیر نظر گرفته بود،  ام رو، رو به اون چشم پایین افتاده ام آهی کشیدم و سر تحت تاثیر افکار ناامید کننده
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 :باال بردم و گفتم

 .بسیار خوب، من اینجام تا شروع کنم _

های کتاب و چند لحظه بعد با جعبه بزرگی تو دستش برگشت،  جناب نیاسا بدون اینکه حرفی بزنه از جاش بلند شد و رفت پشت قفسه

 .یز گذاشتش و آروم سمت من هلش دادروی م

 :نگاه کنجکاوم رو اول به جعبه چوبی و بعد جناب نیاسا که حاال نشسته بود، انداختم و گفتم

 این برای منه؟ _

 :لبخندی زد و گفت

 .بله دخترم، لوازم مورد نیاز در این سفر داخل جعبه قرار داره، لطفا بازش کن_

ش رو برداشتم و از دیدن وسایل توش کنجکاویم چند برابر شد. یکی از وسایل آشنا بود؛ ولی سریع جعبه رو سمت خودم کشیدم، در

 .بقیه رو تا حاال ندیده بودم

ی کوچیکی که جیرینگ  اوریا، اولین چیزی بود که به چشمم اومد، آروم و با احتیاط اون رو ازجعبه بیرون آوردم. بعد از اون کیسه

 :داد چیزی مثل پوله، کیسه رو سمت جناب نیاسا باال گرفتم و گفتم جیرینگ محتویات توش نشون می

 داخلش پوله؟_

 :ای ازش بیرون آورد و گفت کیسه رو ازم گرفت و یه سکه نقره

 .های سرزمین تاریکه، الزم میشه ها سکه بله دخترم، این_

درش رو باز کردم و با دیدن محتویاتش دهنم از تعجب تری رو بیرون آوردم،  دوباره نگاهم رو به جعبه انداختم و این بار جعبه کوچیک

 !های آبی که انگار یه آسمون توش در جریان بود باز شد. یه گردنبند، یه جفت گوشواره و یه انگشتر با نگین

 :نگاه متعجبم رو به صورت آروم جناب نیاسا انداختم و گفتم

 !ها چقدر زیبا هستند این_

 :تکون داد و گفتی تایید حرفم  سرش رو به نشونه

 .ها دقت کن بله دخترم، زیبا و حیاتی. به این سنگ_

ای انگشتر با ظرافت کار شده بود؛ روی  ی نقره اومد، پنج سنگ ریز و آبی روی زمینه نگاهم روی تک تک زیور آالت به گردش در

فاصله کار شده بود؛ اما روی گردنبند تعداد ای که اندازش تقریبا دو برابر انگشتر بود هم همین تعداد سنگ با  های حلقه گوشواره

ای به صورت مارپیچی جاسازی شده  ها بیشتر شده بود و به چهارده تا رسیده بود، چهارده سنگ ریز که حول یه محور دایره سنگ

 .بودند

 :سرم رو از روی گردنبند باال آوردم و گفتم
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 .بله، خیلی ظریف و خوش رنگ هستند_

 :ه انگشتر داخل جعبه انداخت و گفتجناب نیاسا نگاهش رو ب

کنم، هرگز از خودت جدا نکن. قدرت این سه  ها استفاده کن و هرگز، تاکید می ها در کنار هم اثر بخش خواهند بود، از این این سنگ_

ها به درستی  این اثر خواهند بود. جایگاه هر یک از های دیگه بی ها نباشه اون به وجود هم بستگی داره و در صورتی که یکی از این

تعیین شده، یکی در نزدیکی مغز یکی در نزدیکی قلب و دیگری در دستت خواهد بود تا به خوبی از خطر نیروهای اهریمنی در امان 

 .باشی

 :ها و انگشتر انداختم و با تعجب پرسیدم نگاهم رو دوباره به گردنبند، گوشواره

 تونند از من محافظت کنند؟ ها چطور می اما این_

 :نگاه سبز جناب نیاسا باال رفت و گفت

 .ها با ادعیه آسمانی ساخته شدند، با یاری خداوند محافظ خوبی خواهند بود این سنگ_

اومد خیالم از همه چیز  های آبی و درخشان کشیدم، وقتی اسم خدا می با شنیدن این حرف کمی دلگرم شد و انگشتم رو روی نگین

 .راحت میشد

 !یور آالت رو بستم و به آخرین چیزی که ته جعبه بزرگ بود نگاه کردم، یه کتابی کوچیک ز در جعبه

 .ای و چرمی بود؛ اما اسمی روش نداشت دستم رو بردم سمتش و بیرون آوردمش؛ جلدش قهوه

کتابخونه  های این ش به زبان فارسیه، چیزی که تا به حال بین کتاب اش رو ورق زدم و در کمال تعجب متوجه شدم همه چند صفحه

 !ندیده بودم

 :صدای جناب نیاسا رو شنیدم که گفت

 .ای از اطالعات مورد نیاز رو در برداره این کتاب یک راهنماست و مجموعه_

 .کرد سرم رو آروم تکون دادم و کتاب رو بستم، دیدنش اضطرابم رو بیشتر می

 :همه وسایل رو دوباره تو جعبه جا دادم و گفتم

 ای داریم؟ من رو توضیح بدید، یعنی منظورم اینه که چه نقشهی  حاال لطفا وظیفه_

 :هاش رو تو هم کرد و دستش رو به حالت متفکرانه جلوی بینیش گرفت و گفت جناب نیاسا انگشت

ای موفق طرح کنیم و نقاط ضعف و قوت رو تشخیص بدیم که تا به حال پیروز  تونستیم نقشه ای در کار نیست دخترم؛ اگر می نقشه_

 .ده بودیمش

 :اخمام تو هم رفت، خودم رو روی صندلی جابجا کردم و گفتم

 شما دقیقا چه انتظاری از من دارید؟ که برم به اون سرزمین و بیهوده کشته بشم؟_
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 :یه دفعه رنگ نگاه جناب نیاسا عوض شد و با لحن جدی گفت

اون سرزمین بری تا راهی پیدا کنی؛ من مطمئنم راهی وجود داره؛ تره؛ تو باید به  نه، هرگز دخترم، جان تو از هر چیزی برای ما مهم_

اما تا به حال کسی موفق نشده اون رو پیدا کنه، من روی شاهزاده خانم پاک نژاد حساب جداگانه ای باز کردم، شاید تو اون کسی 

 .تونی برگردی کنه؛ اگر هم موفق نشدی می باشی که راه حل رو پیدا می

هاست کسی نتونسته انجامش بده؛ در ضمن اگه موفق نمیشدم چه جوری  کردم؟! کاری که سال ید این کارو میآخه من چه جوری با

 .خواستم برگردم؟ مگه میشه از اونجا به این راحتی برگشت؟! این یک ریسک بزرگ بود می

تونستم  گی نداشتم، الاقل اینجوری میتر هستم؟ من که دیگه امیدی به این زند پذیر بزرگ اما مگه غیر از اینه که من هم یک ریسک

خودم رو تو حس انجام وظیفه و ماموریت و مسئولیت غرق کنم و از این حس پوچی و ناامیدی فاصله بگیرم؛ این ماموریت ارزش 

 :مردن رو داشت. از جام بلند شدم و گفتم

 کی باید حرکت کنم؟_

 :جناب نیاسا هم از جاش بلند شد و گفت

است؛ اگر ویگن بویی از اون ببره تمام سرزمین تاریک رو به دنبال تو زیر و رو خواهد کرد، پس بهتره به دور  نه این یک سفر محرما_

افته، از فردا به همه اطالع داده خواهد شد که تو به دنیای خودت و پیش والدینت برگشتی، امشب به طور  از چشم همه این اتفاق بی

 . و شاهزاده باتیس سمت مرز خواهید رفتمخفیانه به همراه چند سرباز مطمئن 

 :با شنیدن اسم باتیس اخمام تو هم رفت و سریع گفتم

 نمیشه شاهزاده باتیس همراه ما نیاد؟_

 :جناب نیاسا جعبه روی میز رو سمتم گرفت و با صدایی که آروم تر از حد معمول بود گفت

های وروده، پس بهتره تا اونجا همراهت باشه  اریک شده، آگاه به راهشاهزاده باتیس یکی از کسانی هست که یک بار وارد سرزمین ت_

 .و در عبور از مرز کمکت کنه دخترم

آوردم، باورم نمیشد باتیس، مردی که فقط فکر خوش گذرونیه، روزی وارد سرزمین تاریک  ها داشتم شاخ در می از شنیدن این حرف

 !شده باشه

 :آویزون گفتمسرم رو پایین انداختم و با لب و لوچه 

 .بینمتون دونید، پس امشب می بسیار خوب، هر طور شما صالح می_

 :های چروکیده جناب نیاسا نشست و گفت لبخند بزرگ و مهربونی روی لب

 .ها خواهد ماند تو مایه افتخار پدرت هستی دخترم؛ حتی اگر پیروز این میدان هم نباشی کار تو تا ابد در حافظه_
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کردم گذشت و تو یه چشم بهم زدن شب به نیمه رسید. گلسا رو از یک ساعت قبل  اونچه که فکرش رو می زمان خیلی زودتر از

 .فرستاده بودم، استراحت کنه تا بتونم دور از چشمش از قصر خارج بشم

د؛ اما تصمیم گرفتم اضطراب وجودم رو گرفته بود و هر لحظه از فکر عاقبت این سفر ته دلم خالی میشد. با اینکه نمازم رو خونده بو

 .دو رکعت دیگه برای آرامشم بخونم و بعد حاضر بشم، اینجوری حالم بهتر میشد

بعد از راز و نیاز با خدا انگار وضعیتم کمی بهتر از قبل شد، تو نمازم از خدا خواسته بودم همه چیز رو به خیر بگذرونه و هرچی به 

 .تونستم تن به این موج خطر بدم ار بود که میصالحمه همون بشه. تنها با امید به رحمت پروردگ

هام رو  هایی که برای سفرم در نظر گرفته بودم. به سفارش جناب نیاسا لباس وقتی یه کم به خودم مسلط شدم رفتم سراغ لباس

مشکی تا روی های رنگی و روشنم شک برانگیز نباشه. یک بلوز یقه بلند  سراسر سیاه انتخاب کردم تا بین اون همه تیرگی لباس

های بلند و یه شنل سیاه.  زانوهام، به همراه شلوارش، یک جفت پوتین بلند مشکی تا زیر زانو، یه کمربند روی کمر لباس، دستکش

ای روی زمینه مشکی  همه چیز تا حد امکان ساده بود، شاید تنها تزیین لباسم همون گردنبند بلند بود که به طرز زیبا و خیره کننده

 . خشش داشتلباسم در

ها رو گوشم کردم و انگشتر رو هم طبق دستور  رفتم جلوی آینه و موهام رو باالی سرم جمع کردم تا دست و پا گیرم نباشه، گوشواره

العمل جناب نیاسا تو انگشت چهارم دست راستم انداختم، و به خودم یادآوری کردم، از این به بعد این سه تا وسیله هرگز نباید ازم جدا 

 .دبشن

رسید، مشخص نشه و  هام می غالف خنجر کوچیکم رو به جای کنار چکمه دور رون پام بستم تا از زیر شنلی که تا باالی چکمه

 .شالقم رو روی کمربند سیاهم بستم تا در مواقع لزوم راحت بتونم ازش استفاده کنم

ه چرمی گذاشتم و بندش رو کشیدم و روی دوشم وسایلی رو که جناب نیاسا داده بود به همراه وسایل خودم تو یه کیسه سیا

 .انداختمش

ای برای موندن نداشتم. دلم برای این اتاق تنگ  نگاه آخرم رو به اطرافم انداختم، انگار همه چیز برای رفتن آماده بود و دیگه بهانه

شد؛ اما حاال کارم به جایی رسیده بود که هایی که اون بالکن تنها دلخوشیم می ها داشتم، چه شب میشد، جایی که توش با آرتین خاطره

 .شدم بازگشت می انداختم و وارد راهی بی برای فرار از همین خاطره ها داشتم خودم رو به خطر می

بیشتر از این تحمل مرور خاطرات خوب و بد رو نداشتم. دویدم سمت در و خودم رو از فضای سنگین اتاق بیرون انداختم و مثل 

 .ات پیدا کرده نفس عمیق کشیدمغریقی که تازه نج

 .نگاهم سرتاسر راهرو، رو از نظر گذروند، همه جز منِ شبگرد خواب بودند و سکوت مطلق تمام فضای قصر رو پر کرده بود

 فهمید من کی بودم و کجا رفتم؟ مردم، کی می رفتم و تو تنهایی هم می چه بدرقه با شکوهی! تو تنهایی می

ها پایین رفتم و از در کوچیک پشتی وارد  صدا از پله ون دادم تا این افکار ناامید کننده از سرم بپره. آروم و بیکالفه سرم رو چند بار تک

 .حیاط شدم
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 !های طوفانی بود به محض خروج باد سرد به صورتم هجوم آورد، امشب از اون شب

ای که برای مخفی  م و صورتم رو باهاش پوشوندم. پارچهپارچه سیاه و کوچیکی رو که دور گردنم بسته بودم، تا روی بینیم باال آورد

ام تو سرزمین تاریک در نظر گرفته بودم؛ ولی مثل اینکه االن وجودش الزم تر بود. شنلم رو دور خودم جمع کردم و تو  کردن چهره

 .تاریکی شب به طرف اسطبل حرکت کردم

 .ار کوتاهش پناه گرفتم تا باد وحشی بیشتر از این آزارم ندهچند لحظه بعد نزدیک بنای چوبی اسطبل توقف کردم و کنار دیو

 .گفتم تونستیم حرکت کنیم یا نه، باید حتما این مورد رو به جناب نیاسا می دونم با وجود این باد شدید می نمی

 .م یکم زود اومده بودمهام رو دنبال اثری از همراهانم تنگ کردم و به اطراف سرک کشیدم؛ اما هیچ خبری ازشون نبود، فکر کن چشم

کردند تو این  شدم که باالخره سایه سیاه چند نفر از دور پیدا شد؛ اگه یکم دیگه دیر می کم کم داشتم از بیرون اومدنم پشیمون می

 !گشتم قصر آوردم و برمی تاریکی طاقت نمی

اومد کمی از اطرافشون  لوتر از بقیه پیش میاز دیوار فاصله گرفتم و به طرفشون حرکت کردم، سنگ سفید تو دست جناب نیاسا که ج

 .خورد رو تشخیص بدم های سیاهشون تو باد تکون می رو روشن کرده بود و تونستم هیکل چهار مرد که شنل

 :سرعتم رو بیشتر کردم و همین که به جناب نیاسا رسیدم گفتم

 سالم، امشب هوا مساعد نیست، به نظرتون به صالحه که حرکت کنیم؟_

ان یکی از مردهای شنل پوش از بقیه فاصله گرفت و به ما نزدیک شد، کاله شنلش رو عقب داد و تونستم موهای آشفته هم زم

 .طالییش رو که تو نور سنگ به سفیدی میزد تشخیص بدم، این باتیس بود

م که بخواد سوءاستفاده کنه. نگاهم خواستم جوری رفتار کن هنوزم باورم نمیشد قراره با این مرد سفری هرچند کوتاه داشته باشم. نمی

 .رو ازش گرفتم و دوباره سمت جناب نیاسا سوالم رو تکرار کردم

 :اما صدای باتیس زودتر بلند شد

 .نگران نباشید، این هوا اصال جای نگرانی نداره؛ من خودم در بسیاری از سفرهام با هوایی به مراتب بدتر از این رو به رو بودم _

 :شت سرس گفتجناب نیاسا هم پ

 .شاهزاده باتیس درست میگن، مشکلی نیست_

 :هام رو باال دادم و رو به جناب نیاسا گفتم شونه

 .گید حتما مشکلی نیست اگر شما می_

بعد از این همگی سمت اسطبل حرکت کردیم، اسب هامون رو برداشتیم و سوار شدیم؛ سه سرباز به دستور باتیس کمی جلوتر راه 

 .اوضاع رو زیر نظر بگیرندافتادند تا 

 :جناب نیاسا نزدیک اسبم شد و با صدای نسبتا بلند، جوری که باتیس هم بشنوه گفت
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 .اون سه سرباز از معتمدهای من هستند دخترم، همه اتفاقات رو به من گزارش خواهند داد_

 :بعد صداش رو پایین تر آورد و ادامه داد

رو پیدا کن، نقاط ضعف رو بشناس و هنگامی که زمانش رسید، اطلس خشک شده رو آتیش  ها است دخترم. روزنه این آخرین توصیه_

 .بزن

 :از حرف آخرش گیج شدم، سرم رو جلو تر بردم و آروم پرسیدم

 اطلس خشک شده؟_

 :لبخندی زد و گفت

 .به وقتش متوجه میشی_

 .ای نپرسیدم هاش اطمینان داشتم به خاطر همین سوال دیگه به حرف

 .هامون رو سمت مسیری خالف جهت قصر کج و به طرف سرنوشت نامعلوم حرکت کردیم خداحافظی از جناب نیاسا سر اسببعد از 

ای از وقت ارزشمند رو برای استراحت تلف نکردیم. وضع هوا  ها سواری کردیم و لحظه های وسیع ساعت تو تاریکی جنگل و دشت

هام  رحمی تمام به صورتم شالق میزد و باعث میشد اشک از چشم اد شدید با بیخراب بود و با اینکه صورتم رو پوشونده بودم، ب

 .سرازیر بشه

نزدیکای صبح کم کم بارون هم شروع به باریدن کرد، انگار آسمون هم باما سر ناسازگاری داشت! با شدت گرفتن بارون مجبور 

 .ی کنار جاده سبز توقف کنیم شدیم، تو اولین مهمون خونه

 .ارون این بود که باعث شد بعد از چند ساعت سواری باالخره متوقف بشیم و نفسی تازه کنیمخوبی این ب

هوا هوای گرگ و میشِ دمِ صبح بود و جزئیات بنای مهمون خونه زیاد واضح نبود؛ اما میشد سقف شیروانی و چوبیش رو تشخیص 

 .مه ساکنینش خواب هستندداد ه اومد و نشون می های بزرگش هم نوری بیرون نمی داد، از پنجره

 .های چسبنده و بارون خورده به طرف در ورودی حرکت کردیم ها رو زیر سقف جلو اومده مهمون خونه بستیم و بین گِل اسب

 !با اشاره سر باتیس یکی از سربازها جلو دوید و در رو چند بار با شدت کوبید. انگار اصال اعصاب نداشت

دونست  ها ظاهر شد و پشت سرش در باز شد. خدا رو شکر مثل اینکه این سرباز می اون طرف پنجرهبه یک دقیقه نکشید که نوری از 

 .باید چه جوری در بزنه که زیاد معطل نشیم

ی خواب آلود و سیبیلوی مرد قد بلند بین چهار چوب در این بار باتیس جلو رفت و بعد از یکم صحبت همه با  با مشخص شدن چهره

 .هم وارد شدیم

ورود به فضای نیمه تاریک، صدای بلند رعد و برق تو آسمون پیچید و یک لحظه تمام مهمون خونه رو روشن کرد و سالنی نسبتا  با

رسید جلومون ظاهر شد. انگار امشب اون بیرون جنگ بزرگی بین زمین و  های باریک و چوبی به طبقه دوم می بزرگ که به وسیله پله
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 .آسمون بر پا شده بود

 .هام حس کردم تر بود و از این گرما حس خوب و مطبوعی رو روی پوست نرم گونه ینجا به وضوح گرمهوای ا

 .صدا دنبالش راه افتادیم های طبقه باال حرکت کرد و ما هم بی دار بدون هیچ حرفی جلوتر از ما سمت پله مرد مهمونخونه

 .ی دیوارها وصل شده بود و فضا رو کمی روشن کرده بود گوشه ای نداشت؛ اما چند تا سنگ نورانی به گوشه طبقه دوم هیچ پنجره

 :مرد بین سه اتاق ایستاد و با صدایی که به خاطر خواب آلودگی دورگه شده بود گفت

 .دونید، تقسیم بندی کنید سه تا اتاق دارم، یکیش مال خودمه اون دوتای دیگه رو هر طور صالح می_

 .ما موندیم و اون دو اتاق باقی موندهبعد خودش راه افتاد سمت اتاق آخر و 

فرستاد، نگاه کردم و سمت  ها می مردد بودم که سمت کدوم یکی برم، از زیر چشم به باتیس که داشت سربازها رو سمت یکی از اتاق

 .اتاق دیگه حرکت کردم

پتو که زیر نور منعکس شده از تنها  اش رو باز کردم و با دیدن فضای گرم و ساده با یک تخت و چند تا در چوبی و رنگ و رو رفته

 .خواستم کردند لبخندی روی لبم نشست، همین پتو و تخت گرم برام بس بود دیگه هیچی از دنیا نمی پنجره اتاق خود نمایی می

رو شکر اختیار سمت تخت حرکت کردن و بدون اینکه شنلم رو در بیارم خودم رو انداختم روش، یکم سفت بود؛ ولی باز خدا  پاهام بی

 !ها در بیابان لنگه کفشی نعمت است به قول قدیمی

کرد و روحم رو از فضای این  هام نفوذ می هام رو بستم، گرمای مطبوع کم کم داشت زیر پلک هام رو زیر سرم گذاشتم و چشم دست

حظه بعد با احساس تکون خوردن های سنگینم پرید و چند ل برد؛ اما با صدای باز و بسته شدن دَر خواب از پشت پلک اتاق فراتر می

 ...ای نیست پس این صداها هام رو باز کردم، اینجا که جز من کس دیگه تخت چشم

با دیدن باتیس که روی تخت نشسته بود و به دقت من رو زیر نظر گرفته بود سریع جستی زدم و خودم رو تا حد ممکن از روی تخت 

 !عقب کشیدم، این مگه نرفته بود اون یکی اتاق

 :مردک پررو با دیدن تعجبم از جاش بلند شد و با خنده گفت

 .زدم خوام باید در می عذر می_

 :سریع شنلم رو دورم مرتب کردم و گفتم

 .مگه چنین کاری رو هم بلدید؟ بفرمایید بیرون لطفا_

 :با شنیدن حرفم ابروهاش رو باال داد و با تعجب گفت

 کنند بخوابم؟! فراموش کردید من یک شاهزاده هستم؟ استراحت می نکنه انتظار دارید در اتاقی که سربازها_

 :این بار من تعجب کردم، سریع از روی تخت بلند شدم و چند قدم به عقب رفتم و گفتم

 .فکرش رو هم نکنید اجازه بدم اینجا بخوابید، لطفا اتاق رو ترک کنید_
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 :هاش گذاشت و با لحن موذیانه گفت چشمبی توجه به حرفم روی تخت دراز کشید، ساعد دستشو روی 

 .این همه مدت با نقاب طالیی در یک اتاق بودید یک شب هم با من باشید. باور کنید کاری باهاتون ندارم_

 :ها رو میزد؟! صدام رو باال بردم و با عصبانیت گفتم از شنیدن حرفش آتیش گرفتم، به چه حقی داشت این حرف

 .نیبرو بیرون، وگرنه بد میبی_

 :های گرد شده از تعجب و خشم نگاهم کرد و گفت سر جاش نشست و با چشم

تونید برید و تو اون یکی اتاق بخوابید، در شان من نیست با یک مشت سرباز هم  اگه دوست ندارید با من یک جا باشید خودتون می_

 .اتاق باشم

سربازهایی که گزارش لحظه به لحظه این سفر رو به جناب  دونستم اینجا و در حضور هاش رو نداشتم، می دیگه تحمل پررو بازی

 !نیاسا میدن جرات نداره نزدیکم بشه؛ اما اصال دوست نداشتم؛ حتی یک ثانیه باهاش تنها باشم چه برسه به چند ساعت

تم؛ تو همین راهرو های متعجبش از اتاق بیرون رف های بلند سمت پتوها رفتم و یکیشون رو تو بغـ*ـلم گرفتم و جلوی چشم با قدم

 .خوابیدم خیلی بهتر بود می

پتو رو دور خودم پیچیدم و پشتم رو به یکی از دیوارها تکیه دادم، آروم سُر خوردم پایین و نشستم روی زمین، سرم رو عقب دادم و 

 . هام رو بستم؛ اما هنوز یک دقیقه نگذشته بود که صدای باز شدن در اتاق بلند شد چشم

هاش رو طلبکارانه به کمرش زده بود نگاه  هام رو باز کردم و به باتیس که جلوم ایستاده بود و یکی از دست وار چشم یکسریع و اتومات

 :کردم، از نگاهش معلوم بود بدجور شاکیه، سرش رو یکم جلو آورد و گفت

 .برید تو اتاق_

چند دقیقه بعد مرد سیبیلو کالفه از اتاقش بیرون  خونه حرکت کرد و بعد بدون اینکه منتظر جوابم باشه سمت اتاق صاحب مهمون

 .اومد و وارد اتاق سربازها شد

 !عجب زورگویی بود این باتیس

 .از جام بلند شدم و با لبخندی پیروزمندانه روی لبم به طرف اتاق حرکت کردم، باالخره تونستم اون رو سرجاش بنشونم

ند اومد، صبحانه مختصری خوردیم و دوباره سمت مرز حرکت کردیم. باتیس بعد از چند ساعت خواب، وقتی بارون به طور کامل ب

کرد، فکر کنم دیشب خیلی بهش برخورده؛ ولی حقش بود، باید حد و حدود خودش رو  گذاشت، حتی نگاهمم نمی دیگه محلم نمی

هاش اون طور که دوست داره راحت دادم پیش خودش فکر کنه؛ چون آرتین رفته تشنه محبتم و حاضر میشم با شناخت، اجازه نمی می

 .ی من بکنه کس اجازه نداشت، چنین فکری رو درباره باشم. هیچ

شدند و دیگه خبری از اون همه  های جنگل کمتر می رفتیم تعداد درخت کردیم و هرچقدر جلوتر می چند ساعتی بود، سواری می

ای دیده نمیشد، همه اینا عالمتی بودند برای درک این حقیقت  دهاومد و هیچ جنبن ای نمی سرسبزی و زیبایی نبود، صدای هیچ پرنده
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 .شیم که داریم هرلحظه به سرزمین تاریک نزدیک و نزدیکتر می

دونم چرا انقدر برای رسوندن من به اون سرزمین نفرین  حوالی بعدازظهر بود و حتی برای خوردن نهار هم توقف نکرده بودیم. نمی

 .شده عجله داشتند

های خشکیده نشستیم و  با کمتر شدن سرعت سوارهای جلویی همگی متوقف و از اسب ها پیاده شدیم، کنار یکی از درختباالخره 

 .ای رو از کیسه آویزون از زین اسبش بیرون آورد و جلومون پهن کرد یکی از سربازها بقچه

ای خودشون غرق شده بودند؛ اما نگاه ه همگی تو سکوت کامل مشغول خوردن شدیم. همه سرها پایین بود و در فکر مشغله

کردم تو ذهنم تصویری از سرزمین تاریک رو تداعی کنم،  چرخید و سعی می روح جنگل اطرافم می سرگردون من تو فضای سرد و بی

 !اینجا نزدیک مرز بود و وضعیت این بود خدا رحم کنه به داخل اون سرزمین

 :ه فاصله کمتری باهام داشت پرسیدملقمه تو دهنم رو قورت دادم و رو به سربازی ک

 قدر خشک و خوف انگیزه؟ قدر با بقیه جاهای سرزمین آلتون متفاوته؟ منظورم اینه که چرا اینجا این چرا اینجا این_

 :سرباز بدون اینکه سرش رو باال بیاره گفت

وی هستند، با فاصله گرفتن از مرز کم کم اینجا نزدیک مرز سرزمین تاریکه و نیروهای شیطانی برای محافظت از اونجا به شدت ق_

 .وضعیت به حالت عادی برمیگرده

قدر قوی هستند که  زیر لب از سرباز تشکر کردم و یه بار دیگه با دقت بیشتر اطرافم رو زیر نظر گرفتم، یعنی نیروهای شیطانی اون

 .ون به سرزمین تاریک حمله کنهباعث شدند، اینجا اینجوری بشه؟! فکر کنم پادشاه حق داشت، اجازه نده لشکرم

 :بالفاصله بعد از خوردن غذا، باتیس زودتر از بقیه از جاش بلند شد و گفت

 .جا بگذارند هاشون رو همین همگی به جز شاهزاده خانم اسب_

من هم بعد خودش اومد سمت من و افسار شفق رو تو دستش گرفت، دستی به سر و یال زرد رنگش کشید و آروم به جلو کشوندش. 

 .به تبعیت از بقیه دنبال باتیس راه افتادم

روی کردیم و باالخره نزدیک یه تپه بلند متوقف شدیم، باتیس سربازها رو باالی تپه فرستاد و اومد سمت من، با  نیم ساعتی پیاده

 :یع جلوم در اومد و گفترو پایین انداختم و قبل از اینکه بهم برسه دنبال سربازها سمت تپه حرکت کردم؛ اما سر  دیدنش سرم

 .خوام قبل از اینکه برید باال و با واقعیت رو به رو بشید، چیزی بگم صبر کنید، پشت این تپه مرزهای سرزمین تاریکه، می_

 .ای به اندازه یه تپه باهاش، قلبم به تپش افتاد، پس باالخره رسید اون لحظه با شنیدن اسم سرزمین تاریک اونم از فاصله

 :ایین انداختم و در جوابش خیلی خشک و جدی گفتمسرم رو پ

 .بفرمایید_

 :یک قدم از فاصله بینمون کم کرد و گفت
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خواستم بدونم که آیا هنوز هم حاضر به ازدواج با من نیستید؟ دفعه قبل قبول  بینیم، می شاید این آخرین بار باشه که همدیگه رو می_

 خواید، متعلق به من باشید؟ لی حاال اوضاع متفاوته، هنوز هم نمیای تو زندگیتون بود؛ و نکردید چون شخص دیگه

 :میرم اونوقت این توچه فکراییه! قدمی به طرف تپه برداشتم و همین طور که ازش دور میشدم گفتم خدایا من دارم از استرس می

بعد از آرتین دیگه هیچ مردی برای  اگر قبال یک درصد احتمال داشت، قبول کنم. مطمئن باشید االن به صفر و زیر صفر رسیده،_

 .من ارزش نخواهد داشت. پس تالش بیهوده نکنید

توجه بهش از تپه باال رفتم و  مالحظه و فرصت طلبی مثل باتیس گوش بدم. بی های آدم بی دوست نداشتم بیشتر از این به حرف

هام  ا با دیدن صحنه باور نکردنی روبروم خون تو رگوقتی تو موقعیت مناسبی قرار گرفتم با احتیاط سرم رو نزدیک لبه بردم؛ ام

 .خشک شد

ترسیدم، حاال  دیدم غیر قابل باورترین صحنه عمرم بود. تنها موجودی که همه عمر ازش می هام می شک چیزی که جلوی چشم بی

بود. فکرش هم هاش حتی از این فاصله به خوبی مشخص  شده بود سد راهم، یک هزار پای غول پیکر سیاه که سرخی چشم

 .کردم روزی مجبور باشم با موجودی که همیشه ازش وحشت داشتم روبرو بشم نمی

مردی سیاه پوش درست مثل همون سربازهای شیطانی که تو میدان جنگ باهاشون روبرو شدم روی کمر صاف و براق هزار پا 

رسید و تنها راه ورود یعنی اون  کامال نفوذ ناپذیر به نظر میهای بلند،  ی کوه کرد. اطراف مرز به وسیله نشسته بود و انگار هدایتش می

 .ی تنها نگهبان وحشتناکش به سختی محافظت میشد دروازه بزرگ به وسیله

لرزوند، اون موجود جهنمی ته دلم رو کامال خالی  حتی فکر اینکه بخوام اون هزار پا رو بکشم و وارد سرزمین تاریک بشم تنم رو می

 .کرده بود

 :داد، گفتم هنم رو به سختی قورت دادم و رو به سربازی که نزدیکم کشیک میآب د

 با وجود اون هزار پا چطور باید وارد بشم؟_

سرباز با شنیدن حرفم شنلش رو عقب داد و نقابش رو پایین کشید، با دیدن چهره آشناش داشتم از تعجب شاخ در میاوردم، این که 

 !تا حاال متوجهش نشده بودم؟ یکی از فرماندهان لشکر بود! چطور

 :فرمانده بی توجه به قیافه متعجبم نگاهش رو از دروازه گرفت و گفت

 ...زیالنِت، اون موجود زیالنت نام داره، موجودی که تماما از سیاهی ساخته شده، درست مثل موجوداتی که در آینده خواهید دید و_

 :د و ادامه دادبه مرد سیاهی که پشت هزار پا نشسته بود اشاره کر

ی ماست، شما فقط در فرصت مناسب  کنند. در ضمن شما قرار نیست با زیالنت رو در رو بشید، این وظیفه اربابانی که هدایتشون می_

 .شید. باید تا قبل از تاریکی هوا به اون شهر برسید کنید و تا جای ممکن دور می از دروازه عبور می

هام رو برای دیدن شهر مورد نظر تنگ کردم. شهری کوچیک که فاصله تقریبا  کشوندم و چشم نگاهم رو سمت جایی که اشاره کرد،
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تونستم قبل از  رسید؛ اما با اسب می آب و علف به نظر می ای سیاه بین بیابون خشک و بی زیادی با ما داشت و از اینجا مثل لکه

 .تاریکی بهش برسم

 :سری به نشونه تایید حرفاش تکون دادم و گفتم

 بعد باید چیکار کنم؟ باید کجا بمونم؟ _

کرد  صدای باتیس از پشت سرمون بلند شد و باعث شد هر دو برگردیم سمتش، داشت با پشت دست عرق روی پیشونیش رو پاک می

 :گفت و می

کنید  ان حرکت میکنید، صبح فردا به طرف شهر مرج خانه اونجا برای یک شب اقامت می وقتی به اون شهر رسیدید در تنها مهمان_

ترین مرز به شهر اونیکسه و به راحتی و با کمی پرس  رید. مرزی که برای ورود انتخاب کردیم، نزدیک و روز بعد به شهر اونیکس می

تونید، خودتون رو به اونجا برسونید و ماموریتتون رو شروع کنید، اونجا مرکز فرماندهیه و همه اتفاقات از اونجا نشات  و جو می

 .یرهگ می

 :کرد ادامه داد اخمی کرد و همین طور که به دروازه نگاه می

شید، به خاطر ادعیه حفاظتی جناب نیاسا که همراهتونه نگهبان حضورتون رو  کنیم و شما وارد می االن هم ما به زیالنت حمله می _

زه مهم رو نداره، ما باید حواسش رو پرت کنیم تشخیص نمیده؛ اما از اونجایی که هیچ موجودی، حتی شیطانی، اجازه عبور از این دروا

 .تا شما عبور کنید، مشکل ما فقط عبور از دروازه است، بعد از ورود به سرزمین تاریک ادعیه اثر خودشون رو خواهند گذاشت

 :کردند کشوندم و گفتم نگاه نگرانم رو سمت هزار پایی که زیالنت صداش می

 ی؟اما اگه برای بقیه اتفاقی بیفته چ_

 :این بار فرمانده جواب داد

 .نگران نباشید شاهزاده خانم، ما قبال هم با زیالنت رو در رو شدیم؛ شما بهتره مراقب خودتون باشید_

 !رسید گفت، یکی باید به فکر من باشه، با این دردسری که برای خودم درست کردم، فقط خدا باید به دادم می راست می

گرفتم تا خودش و سه شنل پوشی که فقط هویت یک نفرشون برام مشخص شده بود، سمت دروازه  به دستور باتیس پشت تپه پناه

کرد.  حرکت کنند. دل تو دلم نبود، تصور اینکه قراره تا چند لحظه دیگه با یه هزار پای پنج متری روبرو بشم وجودم رو زیر و رو می

 .بردم دم و خاندانم رو یک جا میشدم و آبروی خو مطمئنم همین اول کار با دیدنش قبض روح می

هام رو بستم و سعی کردم با یه نفس عمیق اعتماد به نفسم رو بدست بیارم. باید قوی باشم، من تو جنگ با بدتر از این هم  چشم

 .روبرو شدم، این که چیزی نیست

سیخ شد، هرچی اعتماد به نفس جمع  رسید مال زیالنت باشه تو فضا پیچید و مو به تنم صدای بلند و جیغ مانندی که به نظر می

 !کرده بودم پرید
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های بلند و کشیده اون جونور کثیف خیلی نزدیک شده بود و دیگه جرات نداشتم به صحنه پشت تپه نگاه کنم، این  صدای نفس

 !یزی شبیه برسامتونستم تو بیداری ببینم، یه هزار پای غول پیکر که مطمئنا به خونمم تشنه بود، چ بدترین کابوسی بود که می

چند لحظه بعد صدای فریاد باتیس از پشت تپه بلند شد، فکر کنم حاال وقتش بود؛ اما پاهام انگار به زمین چسبیده بودند، آخه چه 

 .رفتم؟ خدایا کمکم کن جوری باید می

دن حواس زیالنت بودند. یکم جلوتر رفتم و آروم و با احتیاط سمت اون صحنه وحشتناک سرک کشیدم. همه مشغول جنگ و پرت کر

دوتاشون از فرماندهان بودند و یکیشون جنگجوی اوریای زمرد که با کمان سبز رنگش مشغول پرتاب تیرهای نورانی به طرف اون 

 .اشون رو بفهمم تونستم علت پوشوندن صورت و چهره اهریمن بود. تازه االن می

تونستم سمت دروازه برم؛ اما کی جراتشو  من چرخیده بود و به راحتی میزمان، زمانِ حرکت بود، سر موجود جهنمی به طرفی مخالف 

 داشت؟

 :صدای باتیس دوباره بلند شد و این بار گفت

 .تونیم مقاومت کنیم زود باشید برید، دیگه نمی_

 .رفتم کردم؟ جون اونا به خاطر من به خطر افتاده، باید هرچه زودتر می خدایا حاال باید چیکار می

داد و از  ق رو تو مشتم گرفتم و سریع سوارش شدم. هنوزم مردد بودم، از طرفی صدای فریاد جنگجوها به جلو هولم میافسار شف

 موندم؟ رفتم یا می کردم؟ می کشید، باید چیکار می های ممتد زیالنت به عقبم می طرف دیگه صدای جیغ

 .این راهی بود که خودم انتخاب کردم، جای پس زدن نداشتم

م رو بستم و نفس عمیق کشیدم، بی اون که به نتیجه کارم فکر کنم، پاهام رو محکم به زیر شکم شفق کوبیدم و یک لحظه ها چشم

 .بعد اسب شد گلوله آتیش و به تاخت به طرف جلو حرکت کرد

 رفتم تو دهن زیالنت چی؟ هام هنوز بسته بودند و جرات باز کردنشون رو نداشتم؛ اما اگه مستقیم می چشم

های بلند و فلزی که حاال از هر وقتی برام امیدوار کننده تر بودند، رو  هام رو باز کردم و دروازه ا فکر به این اتفاق شوم سریع چشمب

 .رسیدم جلوی روم دیدم، فاصله زیادی نمونده بود، دیگه داشتم می

 .توجه من شده بود، قلبم از حرکت ایستادبا صدای فریاد باتیس نگاهم به عقب کشیده شد و با دیدن هزارپای خشمگینی که م

 !این که داشت می اومد طرف من

کوبیدم تا سرعتم بیشتر بشه، انگار انتظار داشتم حیوان بیچاره در این لحظات  اراده و پشت سر هم به شکم شفق می پاهام رو بی

های بلند  براق و بند بند زیالنت بود که با شاخک حساس چهار تا پای دیگه در بیاره و سرعتش رو دو برابر کنه! نگاهم هنوز روی بدن

 .اومد های آتشینش دنبالم می و چشم

آورترین  رفت، دلم زیر و رو میشد. همیشه هزارپاها رو یکی از چندش وقتی با هر حرکت یک بند از بدن سیاهش باال و پایین می
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 .بود ها هم ترین دونستم و حاال به نظرم یکی از ترسناک موجودات دنیا می

آور بود، با نگاه  اندازه وحشت برگشتم جلو و تمام سعیم رو کردم تا دیگه به پشت برنگردم، دیدن هیوالیی از فاصله به این نزدیکی بی

 .شدم افتادم و یه لقمه چرب می کردم یا از اسب می بعدی یا سکته می

کردم یا  ع کردم به خوندن آیت الکرسی، تو دلم دعا میسرم رو روی گردن شفق پایین آوردم تا سرعتم باالتر بره و زیر لب شرو

 !پاهای اون هزار پا بشکنه یا شفق بال در بیاره

با عبور از دروازه یه دفعه احساس گرمای متمرکز و شدیدی رو روی قفسه سینم حس کردم. دستم رو سمت گردنبندم بردم و چنگ 

ارت از این گردنبنده، چند لحظه بعد وقتی شدت گرما کم و نهایتا محو کردم منبع حر زدم بهش تا از بدنم دورش کنم، احساس می

ام دوباره برگشت پشت تا وضعیتم رو چک کنم؛ اما در نهایت ناباوری دیدم که اون پشت  زده شد، دلم طاقت نیاورد و نگاه وحشت

 !شرایط جوریه که انگار هرگز هیوالیی دنبالم نبوده

نداخت، حرف باتیس. مثل اینکه با گذر از دروازه ادعیه حفاظتی واقعا تاثیر  یاد یک چیز میاین جای خالی زیالنت من رو فقط 

 !کردند خودشون رو گذاشته بودند و نیروهای شیطانی دیگه حضورم رو حس نمی

 .با این وضعیت فکر کنم باتیس و بقیه هم تونسته باشند با استفاده از غفلت نگهبان فرار کنند

کشیدم و وقتی حسابی از اون دروازه و نگهبان جهنمیش دور شدم، سرعتم رو کم و کمتر کردم و نزدیک تک  نفسی از سر آسودگی

رفتم، برای فرار به این حیوون بیچاره خیلی فشار  دادم و بعد ادامه راهم رو می درخت خشکیده ایستادم. باید اول استراحتی به شفق می

 .آوردم حقش بود یکم آب بهش بدم

آب و علف این چیزها پیدا میشد؟  اده شدم و نگاهم رو دنبال یه چشمه یا برکه به اطراف چرخوندم؛ اما مگه تو این بیابون بیاز اسب پی

تونستی یه درخت  آوردی شاید می های کوچیک و بزرگ بود و خشکی و گرما، اگه شانس می کرد فقط تپه اینجا تا چشم کار می

 .پیدا کنیخشکیده مثل همین که کنارش ایستادم 

قدر سرسبز و زیبا بود و اینجا انگار دنیایی  باورم نمیشد! اینجا فاصله نهایتا بیست کیلومتری از سرزمین خودمون باشه، اونجا این

تر به نظر  های بیشتری داشت و زنده و شاداب متفاوت داشت؛ حتی نزدیک مرز با اون همه تغییر و فضای خوفناک هم درخت

 .داد، مرگ و نیستی بوی مرگ می رسید، اینجا فقط می

با این وضعیت ناچار بودم اول تا شهر مورد نظرم بدون توقف پیش برم و بعد به شفق استراحت بدم. موندن تو این بیابون اون هم 

 .عقلی محض بود وقتی که تا تاریکی هوا زمان زیادی نمونده بی

 .ی که فرمانده نشونم داده بود، حرکت کردمدوباره سوار شدم و در مسیری خالف جهت دروازه به طرف شهر

های شهر از دور مشخص شد و باعث شد خدا رو زیر لب شکر کنم، کم کم داشتم از پیدا  نزدیک غروب بود که باالخره سیاهی

 .آوردم رسیدم یا مسیرم رو عوض کرده بودم، معلوم نبود از کجا سر در می شدم؛ اگه زودتر نمی کردنش نا امید می

رو آروم زیر شکم شفق زدم تا سرعتش رو باال تر ببره؛ اما حیوان بیچاره انگار دیگه جونی تو بدنش نمونده بود. حق داشت  پاهام
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 .ای هم بود به همین حال و روز می افتاد مسیر طوالنی و گرم بود، هر موجود دیگه

ال تر کشیدم؛ باید خیلی احتیاط می،کردم، چهرم با نزدیک شهر از اسب پیاده شدم، کاله شنلم رو جلوتر و نقاب روی صورتم رو با

 .ام های آبی از صد کیلومتری داد میزد، کی هستم و چه کاره وجود این رنگ

 .دروازه انداختم و از جاده خاکی وارد شدم بعد از اون نگاه دقیقی به شهر کوچیک و بی

ترین شکل ممکن؛ هیچ گل و درختی هم نبود فقط  ر سادههای صاف و بدون شیروانی، د ها همه سنگی بودند با سقف اینجا خونه

 .خونه

رفتند،  هاشون می توجه به من با عجله به طرف خونه انگار روی شهر گرد مرگ و سیاهی پاشیده بودند. جز چند تا زن و مرد که بی

 .ای تو جاده نبود کس دیگه هیچ

هام رو  دیگه ترس به دلم انداخت و باعث شد من هم سرعت قدمها از طرف  اضطراب و عجله مردم از یک طرف و خلوت بودن کوچه

رفتم و به پایان شهری که کال پونزده شونزده تا خونه هم نداشت،  اما هر چی جلوتر می ؛ باال ببرم تا زودتر مهمانخانه رو پیدا کنم

 !شدم. ترسم بیشتر میشد، اینجا که هیچ اثری از مهمانخانه نبود نزدیک می

 !ای تو خیابون نبود کس دیگه شدم. تمام مسیر رفته رو برگشتم؛ اما جز من هیچ پرسیدم و مطمئن می می باید از کسی

های خودم  ها رفتم و چند بار درچوبی و رنگ پریدش رو کوبیدم؛ اما کسی باز نکرد! حاضر بودم شرط ببندم با چشم سمت یکی از خونه

 !دیدم چند دقیقه پیش یکی رفت توش

 هم مثل اون یکی، خدایا حاال چه کار کنم؟ فاصله گرفتم و در بعدی رو کوبیدم؛ اما ایناز اون خونه 

 !نا امید نشدم، چند تا در دیگه رو هم کوبیدم؛ ولی باز هم هیچی! واقعا که اهالی این شهر چقدر مهمون نواز بودند

 .آور میشد رفت و سکوت این شهر کم کم وهم هوا دیگه داشت رو به تاریکی می

 .ها رو بزنم، باالخره بین این همه آدم یه با وجدان پیدا میشد صمیم گرفتم تا هوا کامال تاریک نشده درِ همه خونهت

 :سرعتم رو بیشتر کردم و این بار همزمان با کوبیدن در با صدای بلند گفتم

 .لطفا باز کنید، من دنبال مهمانخانه شهر هستم _

یژ بلندِ دَر از دو تا خونه اون طرف تر بلند شد، خوشحال و امیدوار به طرفش دویدم و تو به محض اینکه این حرف رو زدم صدای ق

 .تاریک و روشن هوای دم غروب تونستم چهره شکسته یک پیرزن رو تشخیص بدم

 :پیرزن با دیدن من از الی در نگاهی دقیق به سر تا پام انداخت و پرسید

 کی هستی؟_

 :اریک بهتر ببینمش و گفتمجلوتر رفتم تا بتونم از شکاف ب

 .خوام تا امشب رو استراحت کنم یکی از اهالی همین سرزمین، مسافر سرزمین مرجان هستم، جایی می_
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 :پیرزن در رو باز تر کرد و گفت

 .بیا تو_

 :نگاه قدردانی بهش انداختم و گفتم

 .خوام برم مهمانخانه مزاحم شما نمیشم ولی من می_

 :آورد و با احتیاط نگاهی به اطراف انداخت بعد آروم گفتپیرزن اول سرش رو بیرون 

 .است بیا تو  اینجا مهمانخانه_

تر بود و هیچ تابلو و عالمتی که نشون بده  ای که نسبت به بقیه فقط یکم بزرگ یک قدم عقب رفتم و دوباره نگاهی به خونه

کردم تا شب بیرون  ای نداشتم، باید اعتماد می ه نبود؛ اما چارهمهمانخانه است، نداشت، انداختم. اینجا هیچ چیزش شبیه یه مهمانخان

 .نمونم

ی  به اصرار پیرزن شفق رو داخل اتاقک کوچیک کنار مهمانخانه بردم و بستم، سطل آب رو جلوش گذاشتم و یکم از علوفه

آب و علف همین هم حکم  بیابون بی ای که روی زمین ریخته بود رو یک جا جمع کردم تا بخوره، خیلی کم بود؛ اما تو این خشکیده

 .طال رو داشت

گفت مهمانخانه است،  وقتی خیالم از شفق راحت شد، بند بلند کیسه چرمیم رو روی دوشم انداختم و دنبال پیرزن وارد جایی که می

 .شدم

ه نمیشد، در عوض چند فضای نیمه تاریکِ داخل مهمان خانه مثل بیرونش کامال ساده بود و هیچ سنگ سفید و نورانی توش دید

دادند، یک  های آهنی قد علم کرده بودند و به فضای اطراف خودشون روشنایی می شمع بلند چهار گوشه هال کوچیک روی شمعدان

دست میز و صندلی کنار پنجره چیده شده بود و انتهای هال هم چهار تا دَر کنار هم رو به جایی که توش بودیم باز میشد که فکر 

 .مسافرها بودند کنم، اتاق

تر ببینم اتاق آخر از سمت راست رو نشونم داد و  ها واضح ایش رو تو نور شمع های بلند و سراسر قهوه تونستم لباس پیرزن که حاال می

 :گفت

 .اون اتاقته، کنارش هم اتاق منه؛ اگر کاری داشتی در بزن. کنار اتاق من مطبخه و کنار مطبخ هم مستراح_

خودش راه افتاد. تو این فاصله نگاه دقیقی به سر تا پای پیرزن انداختم، برام جالب بود که مردم این سرزمین هم بعد به سمت اتاق 

داد که با وجود این همه سال  دار. این نشون می های کاله پوشیدند؛ همون دامن بلند و کت هایی شبیه لباس اهالی شهر زمرد می لباس

دیدم و بعد  قریبا یکسانه. البته االن برای قضاوت خیلی زود بود، باید شهرهای دیگه رو هم میها ت جدایی دو سرزمین، هنوز فرهنگ

 .دادم نظر می

ها برداشتم و دنبال پیرزن دویدم و قبل از اینکه در رو ببنده  ها و نظریه پردازی بافی با صدای قار و قور شکمم دست از این فلسفه
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 :گفتم

 خورید؟ ، غذا نمیقدر زود باید بخوابم؟ شما این_

 !کرد؟ گفتم اخم می گفت مطبخه. عجب پیرزن بداخالقی بود، چرا هرچی می با شنیدن حرفم اخمی کرد و رفت سمت در بغلی که می

 .ام رو چندبار به در بازش کوبیدم و وارد شدم سمت مطبخ و ناخن انگشت اشاره دنبالش رفتم 

کرد. روی صندلی رو به  تر تقسیم می های کوچیک بزرگ و گرد رو با دست به تیکههای  پیرزن عنق پشت میز چوبی نشسته بود و نون

 :روش نشستم و سوالی رو که بدجور تو ذهنم باال پایین میشد، پرسیدم

 کنید؟ های نورانی استفاده نمی چرا از سنگ_

 :مد انداختم و ادامه دادماو ای از اشکش داشت از بدنه سفیدش پایین می بعد نگاهی به شمع کوچیک روی میز که قطره

 ها یکم سخت نیست؟ اینجوری با این شمع_

 :بدون اینکه سرش رو بلند کنه، گفت

 .پرسیدی چرا دروغ گفتی؟ تو اهل این سرزمین نیستی، وگرنه این سوال رو نمی_

 داد چی؟ وای گند زدم! همین اول کار سوتی داده بودم خدا به آخرش رحم کنه؛ حاال اگه منو لو می

 :وشه لبم رو گزیدم و سریع گفتمگ

 ...نه، من_

 :حالتش رو تا روی صورتم باال آورد و گفت اجازه نداد حرفم رو ادامه بدم، نگاه بی

 .های این سرزمین پنهان شدند های شیطانی مثل موش در همه روزنه مهم نیست، بیشتر حواست رو جمع کن، جاسوس_

رفت تو  کردم، شاید شیطون می بود؛ ولی تا وقتی اینجا هستم باید حواسم رو جمع میاوف... خدا رو شکر، مثل اینکه آدم فروش ن

 .کرد به خاطر چند سکه طال لوم بده جلدش و هـ*ـوس می

 :تو این فکرها بودم که سینی نون رو سمتم هول داد و گفت

نورانی. در ضمن در چند سال گذشته استفاده ای برای خرید غذا نداریم، چه برسه به سنگ  تنها چیزی که داریم همینه؛ اینجا سکه_

 .ها مانع از فعالیت نیروهای سیاه میشه های نورانی برای مردم عادی ممنوع شده؛ چون روشنایی اون سنگ از سنگ

 :بعد از جاش بلند شد و زیر لب غر غر کرد

 .به خاطر یک مشت شیطان صفت ما باید در تاریکی زندگی کنیم_

 .تسپس از مطبخ بیرون رف

های تاریکشون، این نهایت  دلم به حالشون سوخت، چه زندگی سختی داشتند، نه آب و غذایی برای خوردن و نه حتی نوری برای شب

 !ظلم بود
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های نون خشکیده رو با لیوان آبی که روی میز بود  سری به نشونه تاسف تکون دادند و نقابم رو پایین کشیدم تا چیزی بخورم؛ تیکه

 !خوره کرد، داره تیغ می م کردم و آروم آروم جویدم تا گلوم رو پاره نکنه، اونقدر خشک بودند، که آدم فکر میبه زور یکم نر

های چاقو، بلند شدم برم یکم استراحت کنم؛ اما هنوز پامو از مطبخ بیرون نذاشته بودم که صدای بلند و جیغ  بعد از خوردن اون تیکه

 !، این که، صدای زیالنت بودمانند از جایی بین کوچه ها بلند شد

 کرد؟ تونند، پیدام کنند، پس این اینجا چیکار می گفت با وجود ادعیه نمی اما باتیس که می

 . رفتم بیرون کارم تموم بود کردم؟ فرار؟ نه، اگه می سریع برگشتم سمت مطبخ و پشت دیوار پناه گرفتم، حاال باید چه کار می

 .تر میشد و ضربان قلبم از شدت هیجان به صد و هشتاد رسیده بود کهای ممتد هر لحظه نزدی صدای جیغ

 .روی دیوار پشت سرم سُر خوردم و روی زمین نشستم، پاهام دیگه تحمل وزنم رو نداشتند

 .مردم یا اون زیالنت لعنتی دستم آروم روی شالقم پایین اومد و همون جا به حالت آماده باش ثابت موند، امشب باالخره یا من می

خانه بلند شد و باعث شد ناخودآگاه شالق رو از کمرم باز کنم؛ بدنم شل شده بود و  یه دفعه جیغ بلند از جایی پشت درهای مهمان

 !کردم؛ یعنی پیدام کرده بود؟ هام حس نمی دسته چرمی شالق رو دیگه تو دست

اومدند،  ه نوبت و پشت سر هم روی زمین فرود میها پای سیاه که ب های ریز ده های مرگ به همراه صدای قدم کم کم صدای جیغ

 .دور شد و تونستم نفس راحتی بکشم

 .دونه که تا پای مرگ پیش رفته بودم بدن جمع شده از اضطرابم رو روی زمین ول کردم و شالق رو کنارم انداختم، خدا می

نداختم و پاهام رو تو شکمم جمع کردم. یک لحظه از با ورود ناگهانی پیرزن به مطبخ و دیدن من تو اون حال و روز سرم رو پایین ا

 .قدر ترسو شدم، خجالت کشیدم اینکه این

 :پیرزن با دیدن وضعیتم لیوان آب روی میز رو سمتم گرفت و گفت

 .مطمئنم مال این سرزمین نیستی_

هاش نگاه کنم و بهش بگم  و چشمخواست ت های من رو بگیره! دلم می خواست سوتی آورد، فقط می اه اینم که هر موقعیتی گیر می

 .کرد؛ اما احترامی که برای سنش قائل بودم، مانع از این کار میشد شاید اون موقع ولم می« باشه بابا تو درست میگی»

زدم، برای چندمین بار از قبول این ماموریت پشیمون شده بودم و راه  نگاهم رو به لیوان سفالی تو دستم دوخته بودم و حرفی نمی

 .اری نداشتمفر

 :پیرزن که انگار دلش به حالم سوخته بود، کنارم روی زانو نشست و با لحن مهربونی که برای اولین بار بود ازش میشنیدم گفت

باید از این به بعد به دیدن و شنیدن چیزهایی ما فوق تصورت عادت کنی، در این سرزمین هرشب بعد از تاریکی هوا تازه فعالیت _

زنند. در  ها در تاریکی قدرتی چند برابر دارند و برای شناسایی هر عامل مخالف داخل شهرها پرسه می شه، اونشیاطین آغاز می

ها خودشون رو به هر شکلی در  ها نیستند، اون ها و در شهرهای مرکزی و مهم هدیوشها؛ فقط همین ای زیالنت شهرهای حاشیه
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کرد؛ با غروب آفتاب عالوه بر تاریکی، وحشت و مرگ هم سراغ ما  روت باز نمی میارند؛ به همین خاطر بود که امروز کسی در رو به

دونم کی هستی و به  میاد و از ترس جونمون جرات باز کردن در، روی هیچ کس رو نداریم. شیاطین زندگی ما رو به غارت بردند. نمی

 .ار هر چیزی رو داشته باشیچه منظوری وارد این سرزمین ویران شده شدی؛ اما از این به بعد باید انتظ

 :بعد نگاهی به تن و بدن بی حالم انداخت و گفت

 .با این وضعیت شک دارم به جایی برسی_

قدر سنجیده و درست بود که آدم رو  هاش اون هایی بعید بود، حرف آه بلندی کشیدم و رفتم تو فکر، از یه پیرزن روستایی چنین حرف

دونست من کی هستم؛ اما خودم که  گفت و حقیقت هم تلخ بود؛ شاید این پیرزن نمی قیقت رو میداشت ح .انداخت یاد جناب نیاسا می

 .دونستم می

حقیقت این بود که رفتارهای من اصال شبیه جنگجویی که برای اجرای ماموریتی به این مهمی داوطلب شده نبود، اونقدر سست، 

 .کشیدم! من اینجا باید چیزی فراتر از اینی که هستم، باشم می شکننده و ترسو شده بودم که گاهی اوقات خودم هم خجالت

شدم جرات و جسارت گذشته رو بیشتر از  از جام بلند شدم و بدون اینکه چیزی بگم رفتم سمت اتاق خواب، کاش فردا که بیدار می

 .کردم همیشه تو وجودم حس می

خوردن صبحانه و چک کردن وسایلم آماده رفتن شدم. مقداری نون و آب صبح روز بعد زودتر از همیشه از خواب بلند شدم و بعد از 

 .هم از پیرزن گرفتم و پولش رو با هزینه یک شب اقامتم با هم حساب کردم

ی زیادی نداشت؛ اما مشکل اصلی من بلد نبودن راه بود؛ تو یکی از صفحات کتابی که جناب نیاسا بهم  شهر مرجان با اینجا فاصله

قشه کاملی از سرزمین تاریک وجود داشت؛ اما مگه بدون قطب نما میشد راه رو پیدا کرد؟ کالفه و سر در گم کتاب رو داده بود، ن

انداختم، اون که همه چیز  ام جا دادم و نگاهم رو دنبال پیرزن به اطراف چرخوندم، مثل اینکه دوباره باید بهش رو می دوباره تو کیسه

 .روش رو درباره من فهمیده بود اینم

مقدمه  سمت مطبخ رفتم و پشت میز چوبی در حال تمیز کردن آثار شمعی که دیشب روشن بود، پیداش کردم، نزدیک شدم و بی

 :پرسیدم

 چه جوری باید به شهر مرجان برم؟_

 :نگاه سرسری بهم انداخت و گفت

 مگه نگفته بودی مال این سرزمینی؟_

 !نکه دیگه ول کن نبوداوف خدا یه غلطی کردم، یه خالی بستم مثل ای

 :هام رو به حالت تسلیم جلوش باال گرفتم و گفتم کالفه سرم رو تکون دادم و دست

 من دروغ گفتم، حاال میشه کمکم کنید؟_



 

 
 

63 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

نگاهم کرد و بدون اینکه جوابم رو بده از مهمانخانه بیرون رفت؛ دویدم کنار پنجره و با نگاه دنبالش کردم، وارد خونه   یکم چپ چپ

 !خواست لوم بده کرد؟ نکنه حاال که ازم اعتراف گرفته می ه رویی شد؛ داشت چیکار میرو ب

 .تر اون رو زیر نظر بگیرم هام چهار شد و سرم رو به پنجره نزدیکتر کردم تا دقیق با این فکر چشم

ترین صندلی  م و روی نزدیکچند دقیقه بعد از اون خونه بیرون اومد و به سمت مهمانخانه برگشت. سریع از پنجره فاصله گرفت

 .نشستم و خودم رو زدم به اون راه

 :به محض ورود یک راست اومد سراغم و گفت

 .بلند شو_

 :هام رو با تعجب گرد کردم و گفتم چشم

 چرا؟_

 .بره کیسه چرمیم رو از روی میز برداشت داد دستم و گفت: کسی هست که در ازای دریافت سه سکه تو رو به شهر مرجان می

 .افته وشحال از این خبر خوب از جام بلند شدم و سمت در دویدم. اینجوری دیگه مطمئن بودم تو راه اتفاقی نمیخ

هاش  قدر ذوق زده شدم که با پیرزن خداحافظی نکردم. درست نبود بدون تشکر از کسی که با حرف قبل از خروج یادم اومد اون

 .بود برم تحولی هرچند کوچیک رو تو شخصیتم به وجود آورده

 :راه رفته رو برگشتم و گفتم

 .هاتون ممنون به خاطر همه کمک_

 :ی کاله شنلم رو آروم جلو کشید و گفت اون هم چند قدم به طرف من برداشت، لبه

 . بیشتر مراقب باش_

هرکسی کافی بود تا ام رو هم دیده بود، همین رنگ آبی دردسر ساز برای  آخ، این آخری بدترین سوتی ممکن بود، حاال دیگه چهره

 !همه چیز رو بفهمه

 .شدم ام با کسی صحبت کنه وگرنه خیلی راحت دستگیر می وقت هـ*ـوس نکنه درباره فقط خدا کنه هیچ

 .گری به طرف در دویدم از زیر نقاب سیاهم لبم رو به دندون گرفتم و خجالت زده از این همه ناشی

ه به شهر مرجان رسیدیم. جایی که نسبت به شهر قبلی وضعیتی به مراتب بهتر به لطف مرد راهنما و با کمک اسب پیرش باالخر

اومد؛ اما هواش همون هوای کدر و گرفته بود. انگار هوا همه جای این سرزمین همین جور  داشت، کمی سرسبزتر و آبادتر به نظر می

 .مسموم بود

های خاکستری  های بزرگ با شیروانی هم توش پیدا میشد. خونههای بزرگ  ها اکثرا کوچیک و قدیمی بودند و تک و توک خونه خونه

اومده که نیاز به  قدر بارون می جا اون و خیلی قدیمی که معلوم بود مال زمانیه که هنوز اتحاد شیطانی رو تشکیل نداده بودند و همه
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 .ها بوده این سقف

های غمگین و گاهی  گذاشتند. با دیدن چهره و نگاه یفضای شهر و دیوارها اکثرا خاکستری بودند و توی دل آدم غم بزرگی م

کردم،  های کوچیکشون نشسته بودند هرلحظه نوعی حس غم و همدردی رو تو وجودم کشف می تفاوت مردمی که تو ورودی خونه بی

ردند، ک خوردند، روزهایی قبل از شروع این جنگ که همه تو خوشی زندگی می شاید داشتن غصه روزهای خوش گذشته رو می

 .روزهایی که تعریفش رو خیلی شنیده بودم

نگاهم رو تا آسمون گرفته باال کشیدم، چیزی تا تاریکی نمونده بود، به خاطر همین اجازه ندادم، مرد راهنما برگرده سمت شهرش، 

 .های این سرزمین با حضور شیاطین تاریکی مثل زیالنت اصال امن نبود بیابون

 .ست تو پیدا کردن مهمانخانه و گرفتن اتاق مفید باشهتون عالوه بر اون حضورش می

تر و  ها که به نسبت بقیه پهن های تنگ و دلگیر گذشتیم و باالخره انتهای یکی از کوچه با کمک مرد راهنما خیلی زود از خیابون

ه اول به خاطر کهنگی و متروکه ای که در نگا رسید. مهمانخانه رو پیدا کردیم، ساختمان نسبتا بزرگ و دو طبقه تمیزتر به نظر می

 .گفت ای می بودن به هرچیزی جز مهمانخانه شبیه بود؛ اما تابلوی بزرگ سر درش چیز دیگه

مرد راهنما اسبش رو سپرد به من و جلوتر رفت تو مهمانخانه تا همه چیز رو هماهنگ کنه و بعد از چند دقیقه به همراه مردی با مو، 

 .ار همرنگ روشون بیرون اومد، مطمئنا این مرد یک شاهزاده مرجان بودهای خاکستری و نو ریش و چشم

 :مرد چشم خاکستری جلو اومد و با لبخند پت و پهنی گفت

 .. بفرمایید داخل خوش آمدید، من شاهزاده رامان هستم_

مانخانه شدیم، سالنی ساده که ها رو سمت اسطبل گوشه حیاط برد و من به همراه شاهزاده رامان وارد سالن اصلی مه مرد راهنما اسب

داد وضعیت معیشت تو این شهر هم مثل شهر قبلی افتضاحه  جز چند تا میز و صندلی چیز دیگه،ای برای نمایش نداشت و نشون می

 .ای با این وضعیت کار کنه قدر افتضاح که یه شاهزاده مجبور شده تو مهمانخانه اون

 .قرار شده بود، معلوم بود؛ کامال خالی و متروکه استخود مهمانخانه هم از سکوت محضی که توش بر

 :با صدای شاهزاده رامان چشم از اطراف گرفتم و به کلید بزرگ و آهنی روی میز نگاه کردم و گفتم

 ای نداره؟ ی دیگه اینجا جز ما اقامت کننده_

 :با شنیدن حرفم یه دفعه قیافش گرفته شد و آروم گفت

 .هاست کسی به مهمانخانه ما نیومدهخیر بانو، عرض کنم که مدت _

 :هام رو تو هم کشیدم و پرسیدم اخم

 یعنی مسافری به این شهر نمیاد؟_

 :تر از قبل گفت این بار دستش رو کنار دهنش گرفت و آروم
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توانایی عرض کنم که، مسافر کم و بیش وجود داره، مخصوصا مسافرهایی که به خاطر کار به اینجا میان؛ اما عرض کنم که کسی _

ها به سر ببرند؛ حتی اگر جونشون به وسیله یک هَدیوش  دند شب رو در خیابون پرداخت هزینه مهمانخانه رو نداره، همه ترجیح می

 .سوار به خطر بیفته

پولی جایی بخوابی که شاید هرگز دیگه نتونی  هاش خشکم زده بود، چقدر سخت بود که مجبور باشی به خاطر بی از شنیدن حرف

 .ع خورشید فردا رو ببینیطلو

 .آهی از ته دل کشیدم و کلید رو برداشتم و با راهنمایی شاهزاده رامان رفتیم طبقه باال سمت اتاقی که برام در نظر گرفته شده بود

های وحشتناک و بلند موجودی ناشناخته که فقط اسمش رو شنیده بودم، تو سکوت  حوالی نیمه شب بود که صدای نعره و خرناس

 .گبار شهر پیچیدمر

با شنیدن صدا کنجکاوی وجودم رو تحت سلطه خودش گرفت و از روی تخت پایینم کشید. باید موجودی رو که تا به حال چند بار 

 .های خودم ببینم تا بهتر بتونم باهاش رو در رو بشم اسمش رو شنیده بودم؛ اما تصویر ذهنی درستی ازش نداشتم با چشم

هام رو تو فضای تاریکی که از  گوشه اتاق سمت پنجره حرکت کردم. پرده سفید و ضخیم رو کنار زدم و چشمزیر نور تک شمع روشنِ 

ها پرسه میزد دیدم؛ اما  ی سیاهی رو که تو کوچه تر دیده میشد چرخوندم؛ با کمی جستجو باالخره سایه ی دوم مهمانخانه واضح طبقه

قدر ترس تو دل مردم انداخته این بود؟ این که  یعنی هدیوش، موجودی که اونتاریکی باعث میشد چیز واضحی ازش مشخص نباشه. 

 !بیشتر شبیه یه آدم بود

تر کردم و تونستم هیکل سراسر سیاهش رو واضح تر ببینم،  با ورود سایه به نور حاصل از هالل ماه، سرم رو به پنجره نزدیک

دو سه متری و کلفت وصل بود! مار! یعنی از مار برای بو کشیدن  ای تو دستش بود که به سر آزادش چیزی شبیه یک مار قالده

 کردند؟! از این موجودات پلید بعید نبود این کار رو کنند. باالخره کدومشون هدیوش بود؟! اون سایه یا اون ماره؟ استفاده می

گرفت. نگاهم رو  ریکی داشت جون میهایی که از سیاهی تغذیه می،کرد و لحظه به لحظه بلندتر میشد، دوباره تو تا صدای خرناس

دیدم مافوق  هام می روی مار که انگار با بلندتر شدن صدای خرناس داشت بزرگ و بزرگتر میشد دقیق کردم، چیزی که جلوی چشم

کامل  هایی که دیگه تقریبا مطمئن بودم از اون موجود، باال گرفت و همراه باهاش مار تغییر شکل داد! با تصورم بود. صدای خرناس

ی اون صداهای وحشتناک،  شدن تغییرات هینی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم. قطعا این موجود تغییر شکل یافته و صاحب همه

 !یعنی هدیوش بود

قدر رشد کرد که به یه گاو هلندی  مگه میشه؟ اصال مگه ممکنه چنین چیزی؟ ماری که اول دست و پا در آورد و بعد هیکلش اون

 !د از همه بدتر سرش بود سری با چشم های قرمز و یه منقار بلند و تیزبزرگ شبیه ش

ی پرده رو کمی کنار زدم،  لرزید. آروم و با احتیاط دوباره به پنجره نزدیک شدم و این بار لبه حتی از تصور این موجود هم تنم می

اومد، تازه  های وحشتناک ازش بیرون می و اون نعرهکرد  هنوزم اون هیبت عجیب همون جا بود، وقتی منقار بلندش رو باز و بسته می

 .تونستم حقیقت رو به روم رو درک کنم می
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 !این یک شیطان بود، شیطانی با سه شاخ روی سرش

ای رو که حاال تبدیل به  هاش بود، سمت هدیوشِ کامل شده رفت و روش نشست، قالده هیکل سیاه مردی که قبال قالده تو دست

 .ها رد شد د و به سرعت از بین کوچهافسار شده بود کشی

خواستم بخوابم؛ اما با وجود چیزی که  با دور شدن اون موجودات شیطانی من هم از پنجره فاصله گرفتم و به طرف تختم رفتم. می

مخفی از های سر سختِ این نبرد  کردم که تونستم با یکی از حریف برد؟ از طرفی تو دلم خداروشکر می دیده بودم، مگه خوابم می

ای مطمئن آشنا بشم، نه رو در رو و غافلگیرانه؛ از طرف دیگه خوشحال بودم که باالخره تونستم کمی، فقط کمی خودم رو با  فاصله

تری در رابـ ـطه با  تونستم با خیال راحت شرایط و موجودات این سرزمین وفق بدم، این خودش یک پله پیشرفت بود. حاال می

اش شنیده بودم فکر کنم و تو ناخودآگاه ذهنم باهاش وارد مبارزه بشم تا ترسم به  های وحشتناکی دربارههدیوش، موجودی که چیز

 .مقدار زیادی فروکش کنه

 .هام آروم روی هم افتادند ی لبم نشست و پلک با فکر به این تغییرات کوچیک و امیدوار کننده لبخندی از رضایت گوشه

 .ازظهر باهاشون همراه بشم کاروانی رو که مقصدش شهر اونیکس بود، پیدا کردیم و قرار شد، قبلصبح روز بعد، با کمک مرد راهنما 

 .بودیم فاصله این شهر در برابر شهر قبلی به نسبت بیشتر بود و باید تقریبا دو روز تو راه می

ی با حوضی بزرگ و خالی از آب که کمی قبل از حرکت برای آشنایی با مسئول کاروان به میدان اصلی و بزرگ شهر رفتیم، میدان

کرد، با وجود کدر و کثیف شدن بدنه سفید مجسمه کامال معلوم  مجسمه یک اسب که روی دوپا بلند شده بود وسطش خودنمایی می

 .نظیری داشته بود که این میدان قبال چه زیبایی بی

دیدم  کنند، تک تک چیزهایی که تو این شهر می تونستند تو شهری با خاطرات مرده زندگی دونم مردم اینجا چه طور می نمی

های بزرگ و مخروبه و... مثل فیلمی بودند که با هر بار نگاه کردن بهشون یه قسمت از  ها، آبنماهای خشکیده، ساختمان مجسمه

ازش باقی مونده  ای که حاال با گذشت چندین سال انگار فقط یه رویا گذاشتند، گذشته ی پرشکوه این شهر رو به نمایش می گذشته

 .بود

ای و سفید پیدا شد، فکر کنم مسافرها  با سقف پارچه ای رو به تماشای اطراف گذروندم تا باالخره سر و کله گاری بزرگ  چند دقیقه

 .رفتند باید با این گاری می

چابک پیاده شد؛ به محض  راننده گاری که مردی گوژپشت و قد کوتاه بود، گاری رو کنار حوض خشکیده متوقف کرد و خیلی فرز و

 !های پر از وصله پینه سمتش دویدند و شروع کردند به التماس پیاده شدن ِمرد گاریچی، چند زن و مرد با لباس

 :دیدم رو به مرد راهنما گفتم ای که رو به روم می متعجب از صحنه

 کنند؟ چرا این کارو می_

 :مرد راهنما ابروهای پرپشتش رو تو هم کرد و گفت
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 .ها رو با نصف قیمت همراه خودش به شهر اونیکس ببره این خاطر که اون به_

های  گرفت انداختم، برق طمع رو حتی از این فاصله هم تو چشم ها رو از مردم می نگاهی به مرد گوژپشت که حاال داشت سکه

 :دیدم. دوباره رو به مرد راهنما گفتم ورقلمبیدش می

 ر دارند به شهر اونیکس برن؟قدر اصرا ها برای چی این خب این_

 :مرد میانسال سری به نشونه تاسف تکون داد و گفت

به امید اینکه در اون شهر کار یا منبع درآمدی پیدا کنند، مردم شهرهای اطراف به شدت فقیر هستند، آبی برای کشت و زرع و _

کنند و نه  ها تنها برای زنده موندن تالش می اون کشاوزی وجود نداره، به همین خاطر مجبور به مهاجرت به شهرهای آباد هستند،

 .حتی یک زندگی بهتر؛ برای یک سکه حاضرند دست به هر کاری بزنند

های  کنند، حتی به خطر انداختن جون خودشون در جنگ ای بیشتر هر کاری می گفت، مردمی که محتاج باشند برای سکه راست می

قدر  ها و حکّام نبوده؟ که مردم رو اون سر گذروندیم. مگه این همیشه سیاستِ پادشاه بزرگی مثل همون که کمتر از یک ماه پیش از

ها رو ناخواسته وارد جنگ کنند،  گرسنه نگه دارند تا حاضر بشند در ازای مقدار کمی پول یا غذا تن به خواسته هاشون بدند و یا اون

 .شند هم وطن همدیگه محسوب می جنگ بر علیه مردمی که روزی جزء سرزمین بزرگ خودشون بودند و

با صدای بلند مرد گاریچی از فکر و خیال بیرون اومدم، مثل اینکه باالخره ظرفیت کاروان تکمیل شد. مرد راهنما رو با پنج سکه 

 :فرستادم سراغ مرد گوژپشت تا باهاش صحبت کنه، چند دقیقه بعد مرد راهنما برگشت و گفت

ای که دادید باید  خوابید، با هزینه برید. فقط حواستون رو جمع کنید خانم، یک شب در بیابان می تونید همراهشون مشکلی نیست می_

تر از سفرهای یک یا دو نفرست؛  آب و غذای شما رو تامین کنند و در ضمن مراقب راه و خطرات باشید، سفر با کاروان بسیار مطمئن

 .اما باز هم باید مراقب بود

 :ایش مغرورانه همه جار و زیر نظر گرفته بود، اشاره کرد و گفت ره و موهای سیاه که سوار بر اسب قهوهبعد به مردی با پوست تی

 .اون مرد سپنتا، محافظ کاروان شماست، مرد قوی و مطمئنیه، در طول سفر اگر مشکلی بود باهاش در میون بگذارید_

 :تریش به وضوح مشخص بود، انداختم و گفتمنگاهی به هیکل و بازوهای عضالنی سپنتا که از زیر پیراهن خاکس

 .معلومه که جنگجوی تواناییه_

 :ی تایید حرفم تکون داد و گفت مرد راهنما سری به نشونه

 .بله خانم، سپنتا یکی از فرماندهان لشکر بوده؛ اما بعد از جنگ از شدت فقر مجبور به قبول این کار شده_

فرمانده یک لشکر با همه غرور و جوونیش حاضر به کار تو یه کاروان زیر بار خفت  از شنیدن حرفش خیلی تعجب کردم، مگه میشه

 .انگیز چنین مرد طمعکاری بشه؟! اینجا انگار همه چیزش عجیب بود، عجیب و غم

 های نزدیک به هم نشستند؛ من هم بعد از خداحافظی و تشکر از با صدای فریاد مرد گوژپشت همگی سوار گاری شدند و تو ردیف
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 .مرد راهنما سوار اسبم شدم و دنبال کاروان به طرف شهری با دنیایی از اسرار ناشناخته راه افتادم

 

تر از قبل تبدیل میشد؛ از میزان خشکی زمین هم  با فاصله گرفتن از مرز انگار هرلحظه از میزان گرما کم و هوا به هوایی قابل تحمل

 .ک سرسختانه زمین رو شکافته و بین پهنه وسیع بیابان پراکنده بودندهای ضعیف و تُنُ کم شده بود و تک و توک درخت

ها خیلی دلگیر بودند و غروب این سرزمین  هام رو بستم، غروب نگاهی به خورشیدی که چیزی تا غروبش نمونده بود انداختم و چشم

 .دلگیرتر

دونم. حاال که بیشتر از ده روز از اتفاق  چیز زیادی ازش نمینمیشد من، به تنهایی و بدون آرتین وارد سرزمینی شدم که   هنوزم باورم

اون شب شوم و شروع تنهاییم گذشته ذهن داغ و پرالتهابم انگار تازه خنک شده، به آرامش نسبی رسیده و یک قدم به بلوغ فکری 

داره و میشه بعد از یک خــ ـیانـت،  تر از عشق هم وجود کرد. در دنیا چیزهایی مهم تر شده بود، بلوغی که به ذهنم القا می نزدیک

 .هرچقدر هم بزرگ باز هم زنده بود و زندگی کرد

 .های گاری وصل شده بودند های خورشید هم مغلوب تاریکی شد و تنها منبع نور مشعل هایی شدن که کناره کمی بعد آخرین اشعه

 

 سپنتا: پاک و مقدس

وقف و بی هیچ حرفی پیش رفته بودیم و تو تمام مسیر فقط فکر کرده بودم؛ تو این چند ساعتی که سفرمون شروع شده بود بدون ت

 .اما حاال که این تاریکی خزنده مثل ماری سیاه تمام دشت رو گرفته بود، دل من هم تاریک و خالی از هر چیزی جز ترس شد

وحشت عجین شده بود و ناخودآگاه ترس رو به از ابتدای این ماموریت، این حجم از ترس برام عجیب بود، انگار هوا و زمین اینجا با 

 .کرد، اصال بعید نبود این هم یکی از آثار شوم شیاطین باشه تا با ایجاد وحشت به اهدافشون برسند ها سرازیر می دل

رآنی که های ق با خودم عهد بسته بودم، هروقت وحشت به سراغم اومد، با یاد خدا دلم رو آروم کنم. پس شروع کردم به خوندن سوره

 .گرفتم بستم و قوت قلب بیشتری می حفظ بودم، اینجوری راه نفوذ فرزند موذی ترس رو به ذهنم می

نیم ساعت دیگه هم تاریکی رو شکافتیم و تو بیابون سیاه پیش رفتیم، تمام این مدت چشمم به آسمونی بود که برخالف همه این 

 .درخشیدند ضور در عمق شب، همچنان میهایی که با وجود ح ها پر ستاره بود، ستاره تاریکی

 .ای نه چندان دور، باعث شد از افکارم فاصله بگیرم صدای عجیب و بلند کوبیده شدن چیزی روی زمین از فاصله

هاش  کرد با شنیدن صدا دستور توقف داد. سریع خودم رو به جلو رسوندم و متوجه شدم چشم سپنتا که تا حاال جلوی گاری حرکت می

 !اومدند و داره با دقت به صداها گوش میده، هنوز هم ادامه داشتن، انگار یه لشکر آدم به طرفمون می رو بسته

اومد! دیگه طاقت این  بعد از چند لحظه سپنتا خودش رو به مرد گوژپشت رسوند و شروع به پچ پچ کرند. اوضاع به نظر مشکوک می

 :پنهان کاری رو نداشتم، من هم سمتشون رفتم و پرسیدم



 

 
 

69 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 چی شده؟_

 :های ورقلمبیدش نگاهی بهم انداخت و گفت مرد گوژپشت با چشم

 .چیزی نیست_

 :سپنتا صداش رو روی مرد گوژپشت باال برد و گفت

 چرا حقیقت رو نمیگی؟_

 :بعد رو کرد به من و ادامه داد

 !ها نزدیک هستند راهزن_

 .شش نا خودآگاه افسار تو دستم ،شفق قدمی به عقب برداشتام حبس شد و با ک خبر تو سـ*ـینه یک لحظه نفسم از شنیدن این 

 :سپنتا با صدای بلندی که شبیه فریاد بود، گفت

 .کنه شجاعتی بیش از این رو انتظار دارم االن فرصتی برای ترس و تعجب نداریم، از کسی که به تنهایی سفر می_

کردم. شفق رو جلوتر بردم و با اعتماد به نفس  ز رو خراب میگفت، بازم داشتم با ترسم همه چی حرفش خجالت زدم کرد، راست می

 :پرسیدم

 باید چه کار کنم؟_

 :گرفت گفت هاش رفت تو هم و در حالی که اطراف رو زیر نظر می اخم

ها رو خاموش  شما برید و به مسافرها این خبر رو بدید، بهشون بگید در سکوت کامل فقط سرجاشون بشینند، من هم مشعل_

 .ریم. فکر نکنم، اینجوری بتونند، پیدامون کنند . در تاریکی و سکوت پیش میکنم می

 :کردند، گفتم ها و مردهایی که با ترس نگاهم می سریع چشمی گفتم و سمت عقب گاریبرگشتم، از اسب پیاده شدم و رو به زن

 یشه، باشه؟خطر در کمین ماست؛ اما اگر ساکت بشینیم و دعا کنیم، مطمئنم که از سرمون رفع م_

خورد، تقریبا هفت هشت ساله باشه سریع خودش رو تو بغـ*ـل مادرش  ای که بهش می ها دختر بچه با خاموش شدن یکی از مشعل

 :جا کرد و گفت

 .ترسم چی شده مامان؟ من می_

 :مادر سر دختر بچه رو تو بغـ*ـلش گرفت و رو به من گفت

 دند؟ها حمله کر الاقل به ما بگید چی شده، راهزن_

 :دوست نداشتم بهشون دروغ بگم پس سری تکون دادم و آروم گفتم

 .بله_

ها از جاش بلند شد و از بین جمعیت راهش رو باز کرد تا از گاری پیاده بشه،  هنوز این حرف از دهنم بیرون نیومده بود که یکی از زن
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 !پشت سرش هم چند نفر دیگه بلند شدند

 :اش زدم و گفتم یین دستم و تخت سـ*ـینهقبل از اینکه زن از گاری بیاد پا

 کجا میری؟ مگه نمیگم ساکت بشینید تو گاری؟_

 :لرزید، گفت زن دستم رو پرت کرد طرف دیگه و با صدایی که از خشم می

 .خوام اینجا بمونم تا بمیرم برو کنار، نمی_

 :این بار من عصبانی شدم و فریاد زدم

 خوای بری بیرون تا بمیری؟ می_

 :ش رو باال تر برد و گفتزن صدا

کنند چه  کس رحم نمی ها به هیچ میرم؟ فکر کردی اون محافظ یک نفره کاری از دستش بر میاد؟ اون راهزن اینجا بمونم نمی_

 .ای داشته باشی و چه نداشته باشی کشته میشی سکه

 :نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم

 .چرا یک نفره؟ من هم هستم_

 :پوزخندی زد و گفتبا شنیدن حرفم 

 ...تو؟ من به اون محافظ امیدی ندارم چه برسه به تو_

 :فهمید؟ معلوم بود داره لجبازی میکنه؛ خنجر رو از غالف کنار ران پام بیرون کشیدم و گرفتم سمتش و گفتم این زن چرا هیچی نمی

 .کشمت. برگرد سرجات تکون بخوری خودم زودتر می_

 :عقب برداشت و با بغض گفتزن با دیدن خنجرم قدمی به 

 .خوام بمیرم، بگذار برم من نمی_

 :تر کردم و گفتم لحنم رو جدی

 .گذارم تو یکی بمیری میری؛ اگه شده جون خودم رو به خطر بندازم، نمی نمی_

 :ای که تو بـ*ـغل مادرش بود رو به من با گریه گفت این بار همگی سرجاشون نشستند، دختر بچه

 شه نگذارید من و مادرم هم بمیریم؟من چی خانوم؟ می_

با شنیدن حرفش یک لحظه انگار همه وجودم شکست. آخرین مشعل هم خاموش شد؛ اما من هنوز تو تاریکی به جایی که دختر 

 ای هم دارم، یک کردم. این دختر با این حرفش انگار تازه یادم انداخت، جز ترسیدن و عقب کشیدن وظیفه دیگه نشسته بود، نگاه می

 .وظیفه انسانی که خیلی وقته فراموشش کردم، محافظت از مردمم
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 :صدام رو صاف کردم و با محکم ترین لحنی که از خودم سراغ داشتم گفتم

 .گذارم اتفاقی براتون بیفته اتون هستم، خیالتون راحت باشه، به قیمت جونم هم شده نمی با همه_

 .کرد های ما سرازیر می پیچید و هر لحظه لشکر ترس رو به دل یابون میصدای کوبیده شدن سم تعداد زیادی اسب تو سکوت ب

 .رفت صداترین حالت ممکن پیش می های بی رحممون آروم و با بی گاری اما بر خالف تعقیب کننده

 .تونستیم توش مخفی بشیم مقصد، خرابههای نزدیک ترین روستا بود، جایی که می

های رقصـ*ـان رو از دور دیدم. این یعنی خیلی نزدیک  ت برگردوندم و سوسوی نور مشعلتر شدن صداها سرم رو به پش با نزدیک

 !شدند و دیگه فرصتی نداشتیم

 :اسبم رو سمت سپنتا بردم و وقتی درست کنارش قرار گرفتم جوری که مسافرها صدام رو نشنوند، گفتم

 .از اینجا مشخصههاشون  رسیم، نگاه کنید، نور مشعل به نظرم اینجوری به جایی نمی_

 :بدون اینکه به پشت نگاه کنه گفت

ریم؛ اگر مطمئن شدیم متوجه ما شدند،  دونم، مشعل روشنی نداریم پس قاعدتا نباید پیدامون کنند. یک مقدار دیگه پیش می می_

 .بریم سرعتمون رو باال می

 :خیالی اخمی کردم و گفتم عصبانی از این بی

 .سند، باید از همین حاال فرار کنیمر اما اونا به زودی به ما می_

 :صداش رو باال برد و با خشم گفت

ها هر کدومشون یک اسب  رسند؟ ما دو اسب داریم که باید یک گاری آدم رو بکشه؛ اما اون فکر کردید اگر فرار کنیم به ما نمی_

است که از حاال با  ما نشند؛ اما این عاقالنه شیم؛ اگر در سکوت پیش بریم شاید هرگز متوجه دارند، در چشم به هم زدنی محاصره می

 فرارمون بهشون عالمت بدیم که دنبالمون بیان؟

های سیاه بناهای  خواستم برگردم پشت کاروان؛ اما با دیدن سایه دلیلش قانع کننده بود و دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونده بود. می

 :ام رو سمتشون گرفتم و گفتم گشت اشارهای که زیر نور ماه کم و بیش مشخص بودند ان مخروبه

 ها چیه؟ اون_

 :سپنتا سرش رو به طرف جایی که اشاره کرده بودم برگردوند و به محض دیدن بناها گفت

 .پروردگارا سپاسگذارم_

 .آورده پس معلومه خودش هم استرس داشته و به روش نمی

 :بعد سریع به طرف مرد گوژپشت رفت و گفت

 .ای روستا. برو اونجاه رسیدیم به خرابه_
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 .ها حرکت کرد مرد گوژپشت سرعت رو کمی باالتر برد و به طرف خرابه

کردند،  با شنیدن این خبر نوید بخش یک لحظه امید رو تو قلبم حس کردم، بیشتر نگرانیم بابت مسافرها بود، همین که نجات پیدا می

 .خودش یه دنیا بود

سته یک اسطبل قدیمی و مخروبه عبور داد و همون جا توقف کرد، سپنتا هم از اسب پیاده مرد گوژپشت گاری رو از درهای باز و شک

 .ها عبور کنند، بعد به راهمون ادامه بدیم کردیم تا راهزن شد و بیرون رفت تا وضعیت رو بررسی کنه. باید همین جا صبر می

بلند نفس بکشه، با اینکه چیزی از قیافه مسافرها جا تو سکوت محض فرو رفته بود و از شدت ترس کسی حتی جرات نداشت  همه

 .هاشونه داد، چه اضطرابی تو دل واضح نبود؛ اما اون جو سنگین نشون می

 !تر شد و باالخره کنار روستا متوقف شد ها نزدیک و نزدیک چند دقیقه بعد صدای سم اسب

 :ت آروم گفتبالفاصله سپنتا اومد تو اسطبل و رو به مرد گوژپشت با صدایی بی نهای

 .شک کردند، دارند میان تو خرابه رو بگردند_

 کشیدند! از کجا فهمیدن ما اینجاییم؟ ها انگار مثل گرگ بو می با این حرفش دلم ریخت، چقدر سمج بودند این

بودند، سپنتا با عجله رفت سمت اسبش و رو به مسافرهایی که حاال بر حسب غـ*ـریـ*ــزه و احساس خطر دور هم جمع شده 

 :گفت

 .به کمک یک نفر نیاز دارم، باید حواسشون رو پرت کنیم تا بقیه فرار کنند _

 اومد، حق هم داشتند، کی حاضر بود جون عزیزش رو بسپره دست یه عده جالد؟ کس صدایی در نمی جمعیت ساکت بود و از هیچ

 :وقتی دید کسی داوطلب نمیشه رو کرد به من و گفت

 شما با من میاید؟_

تر بودن پرت  هایی رو که از گرگ بیابون هم وحشی ز پیشنهادش شوکه شدم، خیلی ناگهانی بود؛ من چه جوری باید حواس راهزنا

 کردم؟ می

 .کردم نگاهی به جمعیت ترسیده انداختم و یادم به قولم افتاد، باید هر طور شده بهش عمل می

ق رو دنبال خودم کشیدم، سپنتا با دیدن حرکتم رو به مرد گوژپشت اون که جوابی بدم رفتم سمت ورودی اسطبل و افسار شف بی

 :گفت

 .ها فرار کنید ی جمجمه، شما هم به محض دور شدن راهزن بریمشون به دره ما دنبال خودمون می_

ز اسطبل معطلی رفتند و پشت گاری نشستند. سپنتا هم اومد سمت من و هردو ا تر از همیشه بی مسافرها با شنیدن این حرف مطیع

 .بیرون رفتیم

صدا جلو رفتیم و پشت  شکست. بی ها بود که گاهی سکوت شب رو می سکوت مطلق همه جارو گرفته بود و تنها صدا، صدای راهزن
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ها دور هم حلقه زده بودند نگاه کردم و شروع کردم به  ترین دیوار پناه گرفتیم، سرم رو جلوتر بردم و به جایی که راهزن نزدیک

هاشون ایستاده بودند و انگار داشتند باهم صحبت  ک، دو، سه...، نه، ده... سیزده! سیزده تا مرد که تو سیاهی شب کنار اسبشمردن؛ ی

 .کردند می

ام از  با دیدن تعداد کمشون نفس راحتی کشیدم، من تو جنگ با بیشتر از اینا جنگیده بودم پس جای نگرانی نبود؛ اما منطق ناامیدکننده

واقعا بدون « تونی از اوریا استفاده کنی. اون موقع اوریا رو داشتی؛ ولی حاال چی؟ تو این سرزمین نمی»ذهنم فریاد زد جایی اعماق

 طور بجنگم؟ تونستم همون اوریا بازم می

 :ام رو پس زدم؛ افسار اسبم رو جلو آورد و گفت با صدای سپنتا افکار ناامیدکننده

 .روقت گفتم دنبالم بیایددارند میان، سوار اسبتون بشید و ه_

 .با اضطراب چند بار سرم رو تکون دادم و سوار شفق شدم

معطلی و قبل از اینکه پشیمون بشم دنبالش راه افتادم و وقتی سرعت گرفت  سپنتا هم سوار اسبش شد و جلوتر از من حرکت کرد. بی

 .من هم دنبالش از خرابه بیرون رفتم

ار از ورود ناگهانی ما گیج شده بودند انداختم و دنبال سپنتا به طرف مکانی نامعلوم حرکت کردم. به هایی که انگ نگاهی گذرا به راهزن

 ...یک دقیقه نکشید که صدای سم سیزده اسب تیز پا پشت سرمون بلند شد

رو بهم گیر که حتی این اجازه  کردم. تعقیب و گریزی نفس های بدنم حس می هجوم هیجان، خون و ترس رو به تک تک سلول

ی چشم نزدیک شدن و عقب افتادنشون رو حس  های وحشیم رو ببینم و فقط گاهی اوقات از گوشه کننده داد تا برگردم و تعقیب نمی

 .کردم می

نظیر بود و مطمئنا  این چند روزه و با وجود این اتفاقات بیشتر از همیشه به توانایی، سرعت و قدرت شفق ایمان آورده بودم، اون بی

 کرد؛ سوارش رو ناامید نمیهرگز 

 !ها از این سرعت زیاد راضی نبودند؛ چون وقتی از رسیدن به ما ناامید شدند، شروع کردند به پرتاب خنجرهاشون اما انگار راهزن

جری ی من، هر دو سرمون رو دزدیدیم. سپنتا با دیدن خن ی شنل باد خورده با عبور اولین خنجر از کنار سر سپنتا و دومیش از گوشه

 :که از کنار گوشش گذشت برگشت سمتم و با آخرین صدای ممکن فریاد زد

 .چیزی نمونده، به دره جمجمه که برسیم دیگه دنبالمون نمیان_

 :بعد به جلو اشاره کرد و گفت

 .اونجاست_

صد متری خودمون ای روشن و بزرگ رو تو چند  نگاهم رو سمت جایی که اشاره کرده بود، کشوندم و تونستم زیر نور ماه دره

ای که با کمی دقت میشد به شکل و شمایل جمجمه  کرد و صخره ای عظیم وسطش خودنمایی می ای که صخره تشخیص بدم، دره
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 .مانندش پی برد

از ها در دله دزدی  با عبور خنجر بعدی از کنارم دوباره سرم رو دزدیدم، تو عمرم راهزن ندیده بودم؛ اما به نظرم سماجت و پشتکار این

 !های دنیا بیشتر بود همه راهزن

ها زیاد  ام با سپنتا و راهزن کردم، دیدن دره امیدوارم کرده بود و فاصله تقریبا داشتم سمت مقصدی که قرار بود ناجی ما باشه پرواز می

شم، اینجا همون دره ای که تمام امیدمون رو بهش بسته بودیم، سرعت اسب رو کم کردم تا متوقف ب شده بود. با نزدیک شدن به دره

 .اومدند بود و طبق گفته سپنتا دیگه نباید دنبالمون می

 :سپنتا اما با دیدن توقف من فریاد زد

 چرا توقف کردید؟_

های وحشت زدم، وارد دره شد، دوختم و قلبم از فکر به آخر این  نگاه متعجبم رو به سواری که مثل باد از کنارم رد شد و جلوی چشم

شدم! هرگز  ای با این شیب زیاد می کردم و وارد دره کردم؟ یعنی باید خودکشی می ک یک لحظه ایستاد! باید چیکار میی وحشتنا نقشه

 .تونستم، این طور خطر کنم نمی

هایی که سوارهای وحشی شون مثل یه قبیله آدم خوار در حال نزدیک شدن بودند، احساس تنهایی  با نزدیک شدن صدای سم اسب

 !م چند برابر شد، تا جایی که حالت تهوع گرفتم و محتویات معده خالیم چند بار تا روی گلوم باال اومدکردم واضطراب

این یک دوراهی ساده مثل بقیه دوراهی های زندگیم نبود، من بین پریدن تو یه دره عمیق و اسیر شدن تو دست سیزده تا راهزن 

 یا بهتره بگم، کدومش بدتر بود؟ کردم؛ کدومش بهتر بود؟ وحشی باید یکی رو انتخاب می

رفت ببینم؛ حتی شفق بیچاره هم با دیدن اون  ی دره هی کردم و تونستم سپنتا رو که داشت از دیواره دره پایین می اسبم رو سمت لبه

دش تونم مثل خو ارتفاع و شیب وحشت کرد و چند قدم به عقب برداشت! آخه سپنتا چطور پیش خودش فکر کرده بود، من هم می

 ای به این خطرناکی بشم؟ وارد دره

 .داد های پشت سرم خیلی نزدیک شده بود، خبر از اتفاقات بدی می صدای اسب

ها بود که مثل  ی راهزن های وحشیانه اومد و تنها صدای خنده ها متوقف شده بودند، دیگه هیچ صدایی نمی چند لحظه بعد همه اسب

 !قدر راحت تنهام گذاشته باشه کرد. باورم نمیشد سپنتا اون خ میپیچید و مو به تنم سی باد تو بیابون می

ای پشت  رفت و حقیقت نزدیک دیگه توجه به من تو دره داشت پیش می جنگیدم؛ حقیقتی غیر قابل باور که بی من با دوحقیقت می

 !یا تنها گذاشته شدنم به وسیله سپنتا؟ کردم؟ تنهاییم در برابر سیزده راهزن سرم که در حال قهقهه زدن بود. کدوم رو باید باور می

تونستم وارد دره بشم؛  کرد که وارد بازی امشبش بشم و رو در رو با حقیقت پشت سرم بجنگم. نمی سرنوشت انگار داشت مجبورم می

 .قدر هم ترسو نبودم که به این زودی تسلیم بشم اما اون

قبل از اینکه تک سواری که از چند لحظه قبل صدای نزدیک شدنش ناقوس مرگ رو تا دلم به صدا در آورده بود، بهم برسه، برگشتم 

قدر شل شده بودند که با برخورد با زمین خم شدند و نزدیک بود بیفتم؛ اما سریع جمع و  سمتش و از اسب پایین اومدم، پاهام اون
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 .کردم ر رفتار میجورش کردم، باید با اقتدا

 .درونم دنیایی از ترس بود؛ اما نقاب روی صورتم مانع از این میشد که دشمنم چیزی از این دنیای وحشت متوجه بشه

هام رو سمت شالق بسته شده به کمرم بردم و بیرون کشیدم. مردی که داشت سمتم می اومد با دیدن شالقم عقب  یکی از دست

 .گشتگرد کرد و به حلقه محاصره بر

اومدند، انداختم و چشمم روی مردی با صورت بی مو و یک  های گرسنه پیش می های کریه و زشتی که مثل گرگ نگاهی به چهره

 .چشم بند چرمی روی چشم چپش ثابت موند

 :اومد رئیسشون باشه، گفتم نفس بریده شدم رو به داخل کشیدم و رو به مرد تک چشم که به نظر می

 ...دبرید عقب وگرنه ب _

 !داد لعنتی، اضطراب بهم اجازه حرف زدن نمی

 :سریع آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم

 .بد میبینید _

اومد و وقتی به سه چهار قدمیم  ها با شنیدن صدام سرجاشون متوقف شدن؛ اما مرد تک چشم همچنان جلو می تقریبا همه راهزن

 :رسید، گفت

 تو یه زنی؟_

 :گفتمقدمی به عقب برداشتم و 

 کنه؟ اگه باشم فرقی می_

 :پـ*ـروا گفت ای کرد و با لحنی بی خنده

 .بله که فرق میکنه_

 :افسار شفق رو تو دست آزادم گرفتم و با لحنی پر از امید گفتم

 .کنه، بگذارید برم پس اگه فرق می _

 :مرد تک چشم از اسبش پایین پرید و همین طور که سمتم می اومد پوزخندی زد و گفت

 .خوای بری؟ امشب مهـ*ـمون مایی و این بیابون کجا میت_

اومد سریع  ش دستم دور شالق محکم شد و سمتش باال رفت. مرد با دیدن شالقی که سمتش پایین می با شنیدن حرف گسـ*ـتاخانه

 .خودش رو به عقب پرت کرد

 :به محض برخورد تسمه چرمی با جای خالیش شالق رو دور مچم جمع کردم و گفتم

 .تونی بکنی؛ حاال اگه جرات داری بیا جلو من از اینجا میرم تو هم هیچ غلطی نمی _
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مرد دستی به گوشه صورتش کشید، مثل اینکه شالق به صورتش گرفته بود. با دیدن آثار خون روی دستش فریادی از خشم کشید و 

 :رو به بقیه گفت

 .هرکس این دختر وحشی رو بکشه، یک کیسه طال پیش من داره_

هاشون رو تو زمین نرم فرو  هاشون پیاده شدند، مشعل مردها با شنیدن حرف رئیسشون یه دفعه انگار هار شدند، یکی یکی از اسب

 .کردند، بعد هم شمشیر و خنجرهاشون رو بیرون کشیدند

 .شدم مردم؛ ولی هرگز تسلیم نمی دیگه چیزی برام مهم نبود، شاید امشب می

شالق رو یک بار دیگه باال بردم و قبل از اینکه بتونه واکنشی نشون بده از بغـ*ـل روی کمرش فرود با نزدیک شدن اولین مرد، 

 .ام روی زمین افتاد و شروع به ناله کرد آوردم، مرد غافلگیر از ضربه

 .تارشون کردمهای دومی و سومی و قبل از اینکه بتونند، حرکتی کنند، به سرنوشت مرد اولی گرف بعد از اون رفتم سراغ مهاجم

تر ایستاده  ها که بدجور عصبانی شده بود. روبه بقیه که عقب آوردم، رئیس راهزن انگار کم کم داشتم اعتماد به نفسم رو بدست می

 :بودند، فریاد زد

 ترسید؟ ها، از یه دختر می بی عرضه_

ماده حمله بودند، نشونه گرفتم و با یه ضربه هرسه ها سه تا از مردهایی رو که سمت راستم آ پوزخندی زدم و برای ترسوندن بیشتر اون

 .رو به عقب روندم

 .خوشحال و سرخوش از این ضربه موفقیت آمیز سمتشون جلو رفتم، هفت مرد باقی مونده با حرکت من چند قدم عقب رفتند

الق به سرعت روی مچش پایین تر از بقیه بود پرتاب کردم، ش جلو دویدم و تسمه چرمی شالق رو سمت مرد تبر به دستی که نزدیک

اومد و تبر از دستش رها شد، خودش هم روی زمین چمباتمه زد و شروع کرد به آه و ناله. حاال نوبت مرد کناریش بود. شالق رو 

 !فرستادم پشتم تا بعد از یه نشونه گیری دقیق سمت پاهاش پایین بیارم؛ اما نتونستم. انگار دنباله شالق به جایی گیر کرده بود

سریع برگشتم پشت و با دیدن مرد قوی هیکلی که دنباله شالق رو تو دستش گرفته بود خشکم زد! لعنتی، نباید از دره فاصله 

 .گرفتم، پشتم خالی شده بود و این مرد تونسته بود از نقطه ضعفم استفاده کنه! انگار غرورم کار دستم داده بود می

 !رفت کارم تموم بود درت شروع کردم به کشیدن؛ اگه تنها سالحم از دستم میدسته شالق رو دودستی گرفتم و با تمام ق

 !ام از همون اول از دست رفته اما خیلی زود با سُر خوردن پاهام روی زمین فهمیدم زور این مرد خیلی بیشتر از منه و اسلحه

 .شدم، ناچار بودم رهاش کنمتر می بغض به گلوم چنگ میزد و داشتم کم کم دنبال شالق به مرد قوی هیکل نزدیک

وزنم رو روی شالق انداختم و با تمام قدرت کشیدمش و یه دفعه ولش کردم. دسته بزرگ و سنگین شالق از دستام ول شد و محکم 

 !خورد تو سرش

خنجر تنها  تر رفت، بالفاصله دستم رو سمت خنجر بسته شده به پام بردم و کشیدمش بیرون، حاال این مرد تلو تلو خوران یکم عقب
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 .امید من بعد از خدا بود

ام باال اومده بود،  خواستم برگردم پشت تا وضعیتم رو چک کنم؛ اما با احساس فرورفتن چیزی تو کتفم نفسی که تا روی سـ*ـینه می

 .همون جا حبس شد

 !کردم مغلوب شده بودم من خیلی زودتر از اونکه فکرش رو می

های خودم ببینم این دست کدوم نامردی بوده که از پشت بهم  دادم و سعی کردم برگردم تا با چشمهام رو از درد روی هم فشار  چشم

 !خنجر زده

ی یک قدم و خنجری که رد خونِ روش تو تاریکی به سیاهی میزد، نفس حبس  ای به اندازه ی مرد تک چشم از فاصله با دیدن چهره

 .شدم رو با آهی بلند بیرون دادم و روی زمین نشستم

کرد. از شدت درد اشک تو  مرد تک چشم خوشحال از این نبرد ناجوانمردانه بادی به غبغب انداخته بود و با غرور از باال نگاهم می

 .هام جمع شد و دیگه نتونستم چیز واضحی از اطرافم ببینم چشم

ای توش  ام به آسمونی که دیگه ستارهه جونم از پشت روی زمین افتاد و چشم م، بدن بی با برخورد چکمه زمخت و بزرگ با شونه

نمیدرخشید خیره موند. باورم نمیشه به همین راحتی، در اوج پیروزی اینجوری همه چیز تموم بشه. کاش ماموریتم رو به سرانجام 

 .کشیدم، آرتین کنارم بود های آخرم رو می مردم، کاش حاال که داشتم نفس رسوندم و بعد می می

 :یروزی کنارم روی پا نشست، صورتش رو جلو آورد و گفتمرد تک چشم سرخوش از پ

 . تونی کنی ای نمی نگران نباش جوری نزدمت که بمیری کاری کردم که فعال مطیعم باشی، حاال دیگه هیچ غلط اضافه_

 :فریاد زدها  بعد دستش رو سمت نقابم برد و کشیدش پایین، یکم تو صورتم دقیق شد و بعد از چند لحظه رو به یکی از راهزن

 .تر اون مشعل رو بیار نزدیک_

گرمای مشعلی که به صورتم نزدیک شد رو حس کردم؛ اما هنوز نگاهم به آسمون بود، درد و سوزش تو تمام شونه و دستم پیچیده 

تر  غیر قابل تحملقدرها هم کاری نبود؛ اما این درد  ترین حرکتی نداشتم، با اینکه به گفته ضاربم این ضربه اون بود و توانایی کوچک

 !از تمام دردهای عمرم بود

 :صدای آمیخته با تعجب مرد تک چشم تو گوشم پیچید

 تو کی هستی دختر؟_

های عالم رو نثارش  نگاه بی حالم رو سمت صورت پر از طمعش کشوندم. دوست داشتم جوابش رو بدم، دوست داشتم تمام بد و بیراه

 .کنم؛ اما دهنم خشک شده بود

 :دن حالم از جاش بلند شد و فریاد زدمرد با دی

 .ترین شهر زود باشید، باید ببریمش به نزدیک_
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 :چند دقیقه مکث کرد و دوباره صداش تو بیابون پیچید

 .خوامش زود باشید تونم صبر کنم. زنده می چرا ایستادید؟ تا فردا که نمی_

 :پشت سرش صدای مردها بلند شد

 .چشم رئیس _

تر  اومد، حال خرابم با فکر اینکه یکی از اون موجودات کثـ*ـیف بخواد بهم دست بزنه خراب ار قلبم به تپش دربا شنیدن این حرف انگ

 .شد

به شونه سالمم فشار آوردم و تونستم چند سانتی متر از زمین فاصله بگیرم. دستم رو تکیه گاه بدنم کردم و قبل از اینکه مرد بهم 

اومد با یک ضربه پس زدم و نگاهی رو که پر از اشک و درد و خشم بود، بهش  ه سمتم مینزدیک بشه سرجام نشستم، دستی رو ک

 .دوختم

 :انگار مرد از نگاهم متوجه منظورم شد؛ چون برگشت سمت مرد تک چشم و گفت

 .گذاره بیارمش رئیس نمی_

 :مرد تک چشم برگشت سمتمون و گفت

 .عرضه به زور بیارش بی _

تر کشیدم، خنجرم رو از روی زمین برداشتم و سمتش گرفتم؛ حاضر بودم  وری بود یکم خودم رو عقببا شنیدن این حرف با هر ز

 .ها چه عاقبتی داره همین جا، تو همین بیابون، تنها بمیرم؛ اما باهاشون جایی نرم، معلوم نبود رفتن با این

کرد که در برابرش شانسی  میزد و مطمئنم میاین بار خود رئیس سمتم اومد، خشم تو همون یه دونه چشم بی چشم بندش موج 

 .ندارم

رحم  خواست وادارم کنه با این مرد بی کشید و انگار می ها عقب کشیدم، کتفم تیر می با بیچارگی چند سانت دیگه خودم رو روی خاک

آبرو و غرور در برابر از دست داد، حتی به قیمت از دست دادن جونم. حفظ  ی چنین کاری رو نمی همراه بشم؛ اما غرور و حیام اجازه

 . دادن جون، به نظر معامله خوبی بود

با نزدیک شدن مرد تک چشم نگاهم رو تا روی صورت عصبی و ابروهای گره خوردش باال بردم و خنجر رو سمتش گرفتم، قبل از 

 .حتی از خنجر جدا شداینکه حتی نوک خنجر بهش برخورد کنه یه لگد محکم سمت دستم انداخت و مچ ضعیف و خستم به را

 .رحمش شد و با یه حرکت من رو دنبال خودش روی زمین کشوند های بی بعد از اون یقه شنلم اسیر دست

 .نزدیک پاهای زرد رنگ شفق بودم که باالخره یقه مچاله شدم، رها شد و روی کتف آسیب دیدم زمین افتادم و آه از نهادم بلند شد

 :مرد تک چشم سمت اسبش رفت و گفت

 .کشونمت های بسته دنبالم می خودت سوار اسبت شو وگرنه کل مسیر رو با دست _
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هام رو از خشم و درد روی هم فشار دادم و چشم هام رو روی هم گذاشتم؛ دیگه تحمل نداشتم. کاش وارد دره شده بودم،  دندون

 .مرگ تو اون دره خیلی بهتر از این وضع بود

 .آسمون گرفتم و تو دلم از خدا خواستم این کابوس زودتر تموم بشههای پر اشک و تمنام رو سمت  چشم

 :ها بلند شد هنوز پرنده کوچیکِ آرزو از دلم پر نکشیده بود که صدای فریاد یکی از راهزن

 .ی جمجمه بهمون حمله کردند رئیس ارواح دره _

می و مجروح شده بودند هم یکی یکی از جاشون بلند شدند هایی که به وسیله شالقم زخ یه دفعه انگار همه به تکاپو افتادند، حتی اون

 .هاشون دویدند و لنگان لنگان و با کمرهای خم شده سمت اسب

 !به چند ثانیه نکشید که تعداد زیادی سوار عجیب و غریب به راهزن ها حمله کردند و شروع کردند به قلع و قمع

های لحظه آخری دقیق  وشحال از این امداد غیبی نگاهم رو سمت این ناجیقدر زود آرزوم بر آورده شده باشه خ باورم نمیشد این

 !های انسانی و سرهایی شبیه گاو های سیاهشون وحشت دوباره به جونم افتاد. سوارهایی با هیکل کردم؛ اما با دیدن هیبت و سایه

 !این یعنی از چاله به چاه افتادن باورم نمیشد از دست این جونورها رها شده باشم و گیر یک مشت هیوال افتاده باشم.

 .قدر شلوغ بود که کسی حواسش به من نبود کردم، اینجا اون ولی باید از فرصت بدست اومده استفاده می

با کمک انرژی مضاعفی که به واسطه این فرصت به جسم و روحم تزریق شده بود، تمام عزمم رو جزم کردم و خودم رو تا روی اسب 

 .باال کشیدم

تر از قبل میشد. سرم رو روی گردن  دوباره به گز گز افتاده بود و نفسم رو بند آورده بود؛ وضعیتم داشت لحظه به لحظه خرابکتفم 

شفق پایین کشیدم و بی توجه به مسیری که قراره برم پاهام رو محکم به زیر شکمش کوبیدم. همه مشغول جنگ و حفاظت از جون 

 !فراری نبودخودشون بودند و کسی حواسش به یک 

شفق هم که انگار متوجه حال بدم شده بود به سرعت راهش رو از بین موجودات وحشی شب باز کرد و با شتاب هرچه بیشتر به طرف 

 .بیابان خالی پیش رفت

هام ای از طرف خدایی بود که هنوز تن باورم نمیشد چه طور از خطری به این بزرگی گذر کرده بودم، شاید این هم معجزه و هدیه

 .نگذاشته بود

هام رو روی هم فشار دادم و یادم اومد، هنوز هم خطری هست که تهدیدم میکنه، اگه تا صبح یه فکری به  با تیر کشیدن کتفم چشم

 .شدم کردم از شدت خونریزی تلف می حال جراحتم نمی

تر و بدنم رو  هام رو سنگین کم کم چشم با دور شدن از صحنه اون نبرد وحشیانه سرعتم رو کم کردم تا فکری به حال خودم کنم،

 !ها عالمت خوبی نبودند ، این کردم سردتر از قبل حس می

صدای سم اسبی که داشت نزدیک میشد تو گوشم چند بار اکو شد و لرز به تنم انداخت؛ چرا این سوارها دست بردار نبودند؟! نگاه 
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 !م؛ اما این بیابان جایی برای مخفی شدن نداشتمستاصلم رو برای پیدا کردن یک مخفیگاه به اطراف چرخوند

قدر دور بشم که سوار گمم کنه. سر شفق رو به طرف مکانی نامعلوم در بیابان نیمه  ناچار بودم دوباره سرعت اسب رو باال ببرم و اون

تر  لحظه نزدیک و نزدیک اما صدای سم اسبی که در تعقیبم بود هر تاریک کج کردم و چند بار هی کردم، سرعت دوباره باال رفت؛

 «.توقف کنید بانو»کرد: پیچید، صدایی که انگار داشت چیزی رو تکرار می میشد و همزمان صدای سوارش تو دشت می

کرد. صدا دوباره و چند باره حرفش رو تکرار کرد و این بار  صدا آشنا بود؛ اما مغزم انگار ترمز بریده بود و به هیچ چیزی توجه نمی

 :گفت

 .کنید بانو، منم سپنتا صبر _

 !ی آخرش انگار یه دفعه تلنگری به مغزم خورد، سپنتا، چقدر آشنا بود این اسم با شنیدن کلمه

ی آشنای  خورد و طبیعتا سرعتم داشت کم و کمتر میشد؛ وقتی چهره اراده و پشت سر هم زیر شکم اسب بیچاره نمی پاهام دیگه بی

 .درخشید، کنار اسبم دیدم. باالخره افسار رو کشیدم و چند لحظه بعد متوقف شدم میسپنتا رو که زیر نور مشعل تو دستش 

 :ای رو که از شدت درد مچاله شده بود سمتش گرفتم و گفتم چهره

 ...شما کجا بودید؟ من_

 .دیگه نتونستم ادامه بدم، آخی گفتم و نفسم رو با درد بیرون دادم

ای رو که قبال از رئیس تک چشم شنیده بودم روی  و وقتی حسابی به صورتم دقیق شد جملهتر اومد  سپنتا که تا حاال ساکت بود جلو

 :زبون آورد

 شما کی هستید؟ _

 .نبود و لبم رو گزیدم با شنیدن این حرف تازه یادم به نقابی افتاد که دیگه روی صورتم 

ه دستش که سمت افسار اسبم رفت و دنبال خودش ها زیر سم اسب سپنتا باعث شد سرم رو باال بگیرم و ب صدای لغزش خرده سنگ

 .کشید نگاه کنم. بی اون که اعتراضی کنم شفق رو دنبالش هی کردم و کم کم سرعتمون باال رفت

هام رو آروم روی هم گذاشتم، دیگه نه توانی برای مقاومت داشتم و نه جونی برای  بدن بی حالم رو روی گردن اسب انداختم و چشم

 .مخالفت

هایی که از جلوی  وقفه اسب باالخره حس کردم، وارد سراشیبی شدیم. صحنه های بی ز گذشت دقایقی پر از درد و یورتمه رفتنبعد ا

 .داد وارد دره جمجمه شدیم گذشت نشون می های نیمه بازم می چشم

د. توانایی سر بلند کردن حدود یک ربع داخل دره پیش رفتیم تا باالخره صدای همهمه و هیاهوی محیطی انسانی به گوشم رسی

 :های بسته از وسط اون هیاهو گذشتم. وقتی متوقف شدیم صدای سپنتا از کنار اسبم بلند شد نداشتم پس با چشم

 .شما دوتا بیایید کمک، یکی هم بره دنبال درمانگر _
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های سنگینم رو  ینم کشیدند. چشمبعد از این حرف حس کردم دو جفت دست زنانه بازو و شونه سالمم رو گرفتن و آروم از اسب پای

 .کمی باز کردم و دیدم که به طرف چادری به رنگ شب حرکت کردیم

 .کردند، ببینم از فرصت استفاده کردم و نگاهم رو به اطراف چرخوندم تا جمعیتی رو که تو سیاهی بیابون از دور با تعجب نگاهمون می

هام پایین کشید و با این کارش انگار  و که کمی عقب رفته بود تا روی چشمسپنتا با دیدن جمعیت سریع جلو دوید و کاله شنلم ر

ی من  قدر روی چهره داد، فقط یک نفر بود که اون آتیش به دلم انداخت، کاری رو کرده بود که فقط یک نفر قبل از اون انجامش می

 .ترین مرحله زندگیم تنهام گذاشت حساس بود، کسی که تو سخت

 ...کردم ام سر خورد پایین حس کردم و آهی از سر بی کسی کشیدم. چقدر امشب احساس تنهایی می از روی گونهداغی اشکی رو که 

همون طور که مرد تک چشم گفته بود جراحتم زیاد عمیق نبود و خطر با یه مقدار مرهم و پانسمان و داروهای گیاهی رفع شد. وقتی 

ی تو دستش وارد شد و  هام رو دوباره پوشیدم، زنی قد بلند و هیکلی با کاسه لباسگفتند، درمانگره تموم شد و  کار پیرزنی که می

 :گفت

 .درمانگر گفتند این رو بخورید تا دردتون کمتر بشه شاهزاده خانم_

دونست  با شنیدن اسم شاهزاده خانم از دهنش فکرم مشوش شد و نگاه مضطربم تا روی صورت خندون زن باال اومد؛ اون از کجا می

عرضه بودم،  شناخت، پس حتما کل مردم اینجا هم شناختند دیگه! واقعا که تو اجرای ماموریت بی ن کیم؟! اگه این زن من رو میم

 !بهتر بود از همین جا برگردم به شهر زمرد و بیشتر از این گند نزنم

 :باریکش پهن تر کرد و گفت زن که انگار از قیافه بهم ریختم متوجه اضطراب درونیم شده بود لبخند رو روی لب های

 .دونم که هویت شما نباید فاش بشه، سپنتا فقط به من گفته شما کی هستید تا کمکتون کنم نگران نباشید، من می_

حرفش باعث شد نفس راحتی بکشم و آروم به متکاهای گرد و بزرگِ پشتم تکیه بدم. حتما این زن نامزد یا همسر سپنتا بود که 

 .نان داشتهقدر بهش اطمی این

تا اینجا سه نفر از هویت من با خبر شده بودن اما نکته عجیب این بود که هیچ کدومشون سعی نکرده بودند من رو لو بدند؛ مگه غیر 

 !شدم؟ از این بود که من دشمن پادشاهشون محسوب می

گرفتم و سر کشیدم، مزه خاصی نداشت.  های اخیر تو دلم خدا رو شکر کردم و کاسه جوشونده رو از دست زن با فکر به خوش شانسی

تر  خورد، لبخندش رو پر رنگ هامون به هم گره می کرد و گاهی اوقات که به طور اتفاقی نگاه تمام این مدت زن با تعجب نگاهم می

 .دونه کرد، میشد حدس زد که منظوری پشت این لبخندهاست؛ اما چی؟ خدا می می

 :هاش گفتم خالص شدن از نگاه ی خالی رو سمت زن گرفتم و برای کاسه

 من باید به شهر اونیکس برم، میشه به محافظ کاروان بگید مقدمات رو فراهم کنند؟ _

 :زن این بار اخمی به ابروهای کشیدش نشوند و گفت
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به چند روز حال مساعد االن شما به خاطر مرهم و داروهای درمانگره؛ اگه بخواید حرکت کنید دوباره وضعتون وخیم میشه. حداقل _

 .کنم تا برای وقتی که حالتون بهتر شد، مقدمات رو فراهم کنه. نگران نباشید استراحت نیاز دارید. من با سپنتا صحبت می

اومد یکم استراحت کنم، اتفاقات امشب کوهی از خستگی رو روی دوشم گذاشته بود. همین حاال  گفت، خودم هم بدم نمی راست می

 .از نگه داشته بودمهام رو ب هم به زور چشم

 :ی قبول حرفش تکون دادم و گفتم سری به نشونه

 .فقط یک روز_

ی چادر رفت. خوش به حالش چقدر  ایش رو به نشونه اعتماد روی هم فشار داد و سمت گوشه های قهوه زن سرخوش از حرفم چشم

 !خوشحالهدیدم تو این سرزمین  پر انرژی و خندون بود. این زن اولین کسی بود که می

 :چند لحظه بعد با چند تا رو انداز برگشت و گفت

 .راحت باشید شاهزاده خانم، فعال جز من و شما کسی وارد این چادر نمیشه_

 :هام اشاره کرد و ادامه داد به لباس

 .کنم تهیه میهای تمیز عوضشون کنید، خودم یک لباس دیگه براتون  این شنل و پیراهن هم پاره و خونی شده، بهتره با لباس_

بدون اینکه منتظر جوابم بمونه، شنلم رو از روی سر و دوشم برداشت و وقتی حسابی صورت و موهام رو دید زد، لباس سفیدی رو 

 :سمتم گرفت و گفت

 .فعال این رو بپوشید تا فردا لباس مناسبی براتون بیارم_

یم عوض کردم و نگاهی به خودم انداختم. این پیراهن که تو تنم زار لباس رو از دستش گرفتم و با هر زور و دردی که بود با لباس قبل

 !میزد

 :نگاه پر از شکایتم رو سمت زن گرفتم و گفتم

 ...ببخشید خانم_

 :لبخندی زد و گفت

 .سمیرا، اسمم سمیراست شاهزاده خانم _

 :سری تکون دادم و گفتم

 .دها انگار یکم مشکل دارن بله، ببخشید سمیرا جان این لباس _

تر از  کرد به کسی که بزرگ نگاهی به سر تا پام انداخت و یه دفعه زد زیر خنده! از رفتارش حرصم گرفته بود؛ ولی ادب حکم می

 .خودمه چیزی نگم

 :بعد از چند لحظه وقتی باالخره خندیدنش تموم شد دستش رو جلوی دهنش گرفت و گفت
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تری نداشتم باید ببخشید؛ اما اگه امشب رو باهاش  قدر بزرگه، لباس مناسب خوام، لباس مال سپنتاست به همین خاطر این عذر می_

 .سر کنید تا فردا لباس بهتری براتون میارم

نگاهی به لباس بلند و گشاد که بیشتر شبیه لباس خواب بود انداختم و آروم سر جام دراز کشیدم؛ درسته کمی گشاد بود؛ اما عوضش 

 .خیلی راحت بود

*** 

های عرقی رو که از کل بدنم به پایین سُر  هام رو باز کردم. دمای هوا باال بود و تک تک قطره احساس گرما چشم روز بعد با

دونستم چه وقت از روزه و همین مساله کمی اعصابم رو بهم ریخته بود، از نظر من هیچی بدتر از این  کردم. نمی خوردن حس می می

 .متوجه نشه چه ساعتی از روزه یا اینکه چقدر خوابیدهنبود که آدم بخوابه و وقتی بیدار میشه 

های در عین سادگی این چادر  نگاهم رو اول به سقف بلند و سیاه و بعد به دور و برم چرخوندم؛ عجیب بود که دیشب متوجه زیبایی

سایل و ظرف و ظروف با نظم ای بود و گوشه و کنار و نشده بودم. چادری بزرگ که کف اون پوشیده از نمدهای قرمز و سفید و قهوه

های  های بلند و سه شاخه با شمع های پشمی و رنگارنگ از سقف آویزون بودند و شمعدان و ترتیب کنار هم چیده شده بودند. گلوله

 .کردند های آماده به خدمت یکی کنار در و یکی باالی سرم خودنمایی می نصفه نیمه و خاموش، مثل نگهبان

های پشمی آویزون از سقف هرازگاهی با وزش نسیم تکون  ر محسوب میشد، نیمه باز بود و همراه با گلولهای که دَرِ چاد پارچه

کرد وسط یه بیابون هستیم. دیشب با  های گاه و بی گاه هوا هنوزم گرم بود و بهم یادآوری می اما با وجود این نسیم خورد؛ می

 . ین گرما طبیعی بودی جمجمه شدیم، پس ا های خودم دیدم که وارد دره چشم

باالخره دست از تحلیل وضعیت آب و هوا برداشتم و آروم و با احتیاط، جوری که به کتفم فشار نیاد از جام بلند شدم و سعی کردم رو 

 .انداز رو با یک دست و بدون تکون خوردن شونم جمع کنم و تاحدودی هم موفق شدم

داختم و با دیدن رو اندازی که بیشتر به یه مالفه مچاله شده شبیه بود، لبم رو گزیدم. قدمی به عقب برداشتم، نگاهی به نتیجه کارم ان

 .خیلی ضایع جمعش کرده بودم؛ ولی بهتر از هیچی بود. سریع برش داشتم و گوشه چادر گذاشتم

ه شده بود. تا دم در رفتم؛ اما با هام کنم، هوای داخل چادر دیگه خیلی گرم و خف خواستم زودتر برم بیرون و هوای تازه رو وارد ریه می

 !تر از زانو تنم بود، شلوار هم پام بود؛ اما سرم باز بود دیدن لباسام سر جام ایستادم، بلوزی گشاد و سفید تا پایین

شکفت.  ای که کنار روانداز افتاده بود گل از گلم تونستم اینجوری بیرون برم. نگاهی به اطراف انداختم و با دیدن تیکه پارچه نمی

دویدم سمتش و برداشتم. یکم بلند و پهن بود؛ اما با چند بار تا کردن درستش کردم و مثل یه شال بلند گذاشتم روی سرم، تا جای 

های بلندش رو هم روی صورتم مثل یه نقاب کشیدم و بعد  هام مشخص نباشه، یکی از دنباله ممکن رو گرفتم تا چیز زیادی از چشم

 .بیرون رفتم هام از پوشیدن چکمه

جلوی در چادر ایستادم و با دقت اطراف رو زیر نظر گرفتم. محیطی باز و وسیع که چند تا صخره دورَش کرده بودند، درست سمت 

ای به شکل جمجمه قد علم کرده بود. حدود پونزده تا بیست چادر مثل چادری که توش بودم، هر گوشه  ای زیاد صخره چپ در فاصله
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توجه  ها و بلوز شلوار و چکمه برای مردها. بی های عادی؛ یعنی همون کت بلندِ کاله دار و دامن برای زن ردم با لباسبرپا شده بود و م

 .ی خودشون بودند های روزانه به من مشغول فعالیت

می آب خواستم ازش ک از چادر خودمون فاصله گرفتم و سمت تنها منبع آب که چاهی در فاصله چند متری بود حرکت کردم. می

 .ی چاه گذاشتم بکشم تا دست و صورتم رو بشورم؛ اما با یادآوری کتف آسیب دیدم، منصرف شدم و سطل خالی رو دوباره لبه

ها که  بالفاصله بعد از من دستی بزرگ با پوست تیره سمت سطل رفت. هینی کشیدم و قدمی به عقب برداشتم و به صاحب دست

 !ی جدی و عبوس تا بود، با همون قیافهمشغول کشیدن آب بود نگاه کردم. سپن

 :چند لحظه بعد سطل پر آب رو گذاشت زمین و گفت

 .لطفا وقتی کارتون تموم شد تشریف بیارید به چادری که کنار چادر خودتونه_

ف چشمی گفتم و مشغول شستن صورتم شدم. وقتی حسابی سر حال شدم سمت چادری که سپنتا ازم خواسته بود، رفتم و جلوش توق

 .کردم

 .تونستم همین جوری سرمو پایین بندازم و برم تو گرفتم؟ نمی اینجا که در نداشت چه جوری باید اجازه ورود می

 :عمدا چند بار صدام رو صاف کردم تا بلکه سپنتا متوجه من بشه؛ اما خبری نشد، این بار با صدای بلند گفتم

 اجازه هست بیام داخل؟_

 :ر بلند شدبالفاصله صدایی از داخل چاد

 .بفرمایید شاهزاده خانم پاک نژاد_

ای جز سپنتا داخل چادر بود! دوباره دلشوره به جونم افتاد، اگه لوم داده  ی حرف زدن برام جدید بود و این یعنی کس دیگه صدا و نحوه

 باشه چی؟

 .شدم چه خبره رفتم تو متوجه نمی پا و اون پا کردم و باالخره دلم رو به دریا زدم، تا نمی  یکم این

 .هام رو از پام درآوردم و آروم وارد شدم؛ اما با دیدن افراد حاضر تو چادر پاهام از حرکت ایستاد چکمه

تر و مرموزتر از هر  کرد، ترسناک های سیاهی که نواری همرنگ روشون خودنمایی می مردی با موهای بلند و مشکی به همراه چشم

 !ه زمردی اونیکس، کنار یک شاهزاد شاهزاده

 !ی زمرد بود ی عجیب این شاهزاده حضور یک شاهزاده اونیکس تو این سرزمین رو میشد باور کرد؛ اما مساله

نشست  قدر پیر و شکسته بود که با هر دم و بازدمش ترسی به دلم می ی سبز اون ی مو سیاه کمی سن باال میزد و شاهزاده شاهزاده

 .اش باال میاد سـ*ـینهکه مبادا این آخرین نفسی باشه که از 

 :ای باالخره صدای شاهزاده اونیکس تو فضای چادر پیچید بعد از سکوتی چند دقیقه

 چرا همونجا ایستادید شاهزاده خانم؟_
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 :با شنیدن صداش از بهت و حیرت این دیدار عجیب بیرون اومدم و رو بهشون گفتم

 .ک لحظه فراموش کردم، کجا هستمقدر عجیب بود که ی خوام؛ اما حضورتون اون سالم، عذر می_

 :پیرمرد بدن خشکیده و الغرش رو کمی جا به جا کرد و نفسی رو که انگار پر بود از خستگی بیرون داد و با صدای لرزونش گفت

 .پیش بیا ای بازمانده فریمان_

مردی که پیری وکهولت باعث ی صحبتش و هم اسمی که به زبون آورد. نگاه پر سوالم رو به پیر هم حرفش عجیب بود، هم نحوه

های سبز و نوار دورشون براش باقی بمونه دوختم و به طرفش رفتم، با فاصله روبروی هر دو شاهزاده  شده بود از شاهزادگی تنها چشم

تا  که به متکاهای بزرگ تکیه زده بودند، نشستم و سعی کردم جزئیات بیشتری از این چادر و میزبانان عجیبش کشف کنم. سپنتا که

 :حاال ساکت بود، نگاهی به شاهزاده ها انداخت و گفت

 .خواستن شما رو ببینند تا از علت سفرتون به این سرزمین باخبر بشند بزرگان ما می_

دادم امنیتم به خطر  ای سکوت کنم و با خودم فکر کنم که باید چی بگم؟ اگه علت سفر و ماموریتم رو لو می سوالش باعث شد لحظه

 :ها باال گرفتم و به دروغ گفتم ؟ سرم رو رو به شاهزادهافتاد نمی

 .این فقط یک سفر ساده است، علت خاصی نداره _

 :بالفاصله شاهزاده زمرد با نگاه دقیق و سبز رنگش وراندازم کرد و گفت

 .فریمان اهل دروغ نیست  بازمانده _

 :مان! این اسم برام خیلی عجیب بود به خاطر همین پرسیدمفری  چرا این شاهزاده پیر من رو به این اسم صدا میزد؟ بازمانده

 خوام؛ اما منظور شما از بازمانده فریمان چیه؟ عذر می _

 :تر کرد و گفت های کنار لبش رو عمیق شاهزاده زمرد لبخندی زد که چروک

 .فریمان پدربزرگ توست_

که اسم پدربزرگم اورنگ بوده. به تبعیت از شاهزاده زمرد لبخندی مثل اینکه اشتباه گرفته بود؛ چون قبال بارها از پدرم شنیده بودم 

 :زدم و گفتم

 .ایه عالیجناب اما اسم پدر بزرگ من چیز دیگه_

 :این بار شاهزاده اونیکس گفت

ای هوش و  خبرید، اگر از سپنتا نشنیده بودم شما کی هستید، امکان نداشت باور کنم، دریغ از ذره مثل اینکه شما از خیلی مسائل بی_

 .ذکاوت

ای که  مالحظه بود؟ فرستاده قدر مغرور و بی دیدم اون ی اونیکسی که می هام رفت تو هم، چرا هر شاهزاده هاش اخم با شنیدن حرف

 .یکی دو ماه پیش به سرزمین زمرد اومده بود، هم همین اخالق گند رو داشت
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 :بدون اینکه منتظر جوابم بمونه ادامه داد

نگِ بزرگ، پادشاه شهر الجورد بود. ایشان به خاطر ایمان فوق العاده باالی خودشون چنین لقبی رو از چاووش فریمان لقب اور_

 .اعظم دریافت کرده بودند

 :ای به شاهزاده زمرد کرد و گفت بعد اشاره

 .بینم بعید نیست هنوز متوجه نشده باشید، ایشون کی هستند با این میزان هوشی که در شما می_

 :حرصم رو اول به شاهزاده اونیکس بعد سمت پیر مرد کشوندم و گفتمنگاه پر

 .نه متاسفانه متوجه نشدم _

 :سپنتا نگاهی پر تعجب بهم انداخت و جوری که انگار مرتکب جرمی شده باشم گفت

 !ای هستید؟ شناسید؟! شما چه جور شاهزاده یعنی چاووش اعظم رو هم نمی_

های قدیمی این  تونستم باور کنم کسی که اسمش رو فقط در داستان چهارتا شدند، نمی هام با شنیدن اسم چاووش اعظم چشم

 !سرزمین شنیدم حاال جلوم نشسته باشه

سریع روی دو زانوم بلند شدم و یکم جلوتر رفتم تا بتونم این افسانه رو از نزدیک ببینم. تو فاصله دو متری از چاووش اعظم دوباره 

 :فتمنشستم و با لحنی متعجب گ

 !اید؟ شما زنده_

 :شاهزاده اونیکس چینی به پیشونیش انداخت و با لحن جدی گفت

 !این چه حرفیه شاهزاده خانم_

 :کردم حرفم رو تصحیح کنم، گفتم نگاهی بهش انداختم و در حالی که سعی می

 ...م ایشونگفتند بعد از اون اتفاق دیگه کسی ایشون رو ندیده، خب طبیعیه که فکر کن آخه همه جا می _

 :شاهزاده اونیکس پرید وسط حرفم و گفت

ی  های زمرد، الجورد، آمیتیست، الماس و زبرجد ساخته شد، ایشان به وسیله زمانی که به دست چاووش اعظم پنج اوریا برای خاندان_

ن، لعل و کهربا هم اوریا های اونیکس، یاقوت، مرجا سران اتحاد شیطانی ربوده شدند. دراونجا مجبورشون کردند تا برای خاندان

 .بسازند

 .اش بود دونستم، مهم بقیه تا اینجای داستانو می

 :شاهزاده دستی به موهای سیاهش کشید و ادامه داد

های شیطانی ساخته شد، ویگن تصمیم گرفت چاووش اعظم رو به قتل برسونه، اما سردارانی که  ها برای تمام خاندان وقتی سالح _

ایمانی در قلبشون داشتند، ایشون رو فراری دادند. در اون زمان تصمیم بر این بود که به سرزمین زمرد برگردند؛  هنوز اندک اعتقاد و
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 ...اما ایشون اجازه ندادن و گفتند

 :قبل از اینکه شاهزاده اونیکس حرفش رو کامل کنه صدای چاووش اعظم بلند شد

نداشتم و در این بیابان به همراه سایر مخالفان اتحاد شیطانی اقامت من دیگر لیاقت بر دوش کشیدن این مسئولیت بزرگ را  _

 .گزیدیم

 .شنوم های بقایای یک افسانه نشستم و دارم از زبون خودش سرگذشتش رو می باورم نمیشد پای حرف

 .ترین اتفاق ممکن بود این غیر منتظره

*** 

 .فریمان: فر و شکوه ایمان

 .اورنگ: عقل و کیاست، تخت پادشاهی

با صدای شاهزاده اونیکس از فکر به این سرگذشت عجیب بیرون اومدم. یک بار دیگه سوالش رو تکرار کرده بود، حاال دیگه با 

 .تونستم بهشون اعتماد کنم و از علت سفرم براشون بگم اطالعاتی که ازشون بدست آورده بودم می

 :تر صحبت کنم و گفتم م تا بتونم راحتای رو که روی صورتم کشیده بودم کمی شل کرد دسته بلند پارچه

تونند به این سرزمین قدم بگذارند و قلمروهایی رو که  همون طور که اطالع دارید سپاهیان ما به علت سلطه نیروهای شیطانی نمی _

باره تجدید قوا ی این روند هنگامی که سپاهیان اتحاد شیطانی دو روزی متعلق به خودشون بوده باز پس بگیرند، از طرفی با ادامه

قدر ادامه میدند تا باالخره تنها سرزمین باقی مونده رو هم از چنگ ما در بیارند؛  کنند، مطمئنا به ما حمله خواهند کرد و این کار رو اون

در  کردند، حاال اینطور عالوه بر این اصال دوست نداشتم، مردمی رو که روزی در کنار مردم شهر زمرد در صلح و آرامش زندگی می

فقر و بدبختی ببینم. من به درخواست و پیشنهاد جناب نیاسا به طور داوطلبانه قبول کردم، وارد این سرزمین بشم تا شاید بتونم راهی 

 .برای شکست ویگن و بهبود وضعیت پیدا کنم

 :حرفم که به اینجا رسید شاهزاده اونیکس پوزخندی زد و گفت

گید پیدا کنیم، حاال شما چطور به این نتیجه  هنوز موفق نشدیم اون راهی رو که شما میهاست در این سرزمین هستیم و  ما سال _

 تونید این کار رو انجام بدید؟ رسیدید که می

سرم رو پایین انداختم و جوابی ندادم. سکوت کردم؛ چون حرفش درست بود، خودم هم سردرگم بودم و هیچ تصوری از یک راه حل 

 .درست نداشتم

 :اش یک بار دیگه تو چادر پیچید ه ی کهنه و سالخورد اما محکم چاووش اعظم از پشت حنجره صدای آروم،

 .مشوش نباش ای فرزند فریمان، پروردگار بزرگ پشتیبان تو خواهد بود _

 :بعد رو کرد به سپنتا و ادامه داد
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گرش باشی. هدف ما یک  واست کمک یاریفرزند فریمان را تا قلمرو ویگن همراهی بنما؛ گوش به فرمان باش تا در صورت درخ_

 .گـ ـناه است. باشد که زین پس با یاری پروردگار موفق باشید چیز و آن نابودی شیطان لعنت شده و نجات مردم بی

بعد از این جمالت پر معنی سکوت تو چادر برقرار شد؛ خدا رو شکر دیگه اون شاهزاده اونیکس هم تیکه ننداخت بهم. از چاووش 

 .داحافظی کردم و همراه سپنتا از چادر بیرون زدماعظم خ

گفت خدا پشتیبان منه  ای چیزی مثل دیدار با جناب نیاسا بود و حسابی بهم انرژی داده بود. وقتی می دیدار با اون مرد بزرگ و افسانه

 .دادم ی چندین برابر به سفرم ادامه میگذاره، نور امیدی رو که به قلب و روحم تابیده شد حس کردم. حاال مطمئنا با امید و تنهام نمی

به طرف چادر خودم حرکت کردم؛ اما درست جلوی در چیزی یادم اومد و برگشتم سمت سپنتا که داشت به طرف چادر دیگه ای در 

 :فاصله نزدیک میرفت و گفتم

 .ببخشید سوالی داشتم _

 :سپنتا نیمه راه برگشت سمتم و همین طور که به طرفم می اومد گفت

 .بفرمایید _

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 سوالیه که خیلی ذهنم رو درگیر کرده؛ چطور این همه مدت چاووش اعظم از چشم سربازان شیطانی و ویگن مخفی بوده؟_

یاد تو خواست ب شدند سریع سرم رو باال گرفتم و با تعجب به چهره مصمم سپنتا نگاه کردم؛ انگار می با دیدن پاهایی که نزدیک می

 !چادر

 :کنار کشیدم تا وارد بشه؛ اما خودم نرفتم داخل، صداش از توی چادر بلند شد

 .بیاید داخل شاهزاده خانم _

 .تر بودم با شنیدن دعوتش مردد شدم و یکم به اطراف سرک کشیدم، کاش سمیرا هم بود اینجوری راحت

 .وارد چادر شدم هام رو در آوردم و وقتی اثری ازش پیدا نکردم به ناچار چکمه

گشت. ترجیح دادم جلو نرم و  به محض ورود چشمم به سپنتا افتاد که گوشه چادر نشسته بود و تو صندوقچه بزرگ دنبال چیزی می

 .همون جا نزدیک در بایستم تا جواب سوالم رو بگیرم. همین فاصله برای پاسخ گویی کافی بود

سر سپنتا باال اومد و با یه چیز بزرگ که تو پارچه سیاه پیچیده شده بود به سمتم  بعد از کمی جست و جو تو صندوقچه چوبی باالخره

 .برگشت. نگاهم رو روی اون چیز دقیق کردم؛ اما نتونستم متوجه بشم چیه

 :سپنتا با دیدن نگاه گنگ و پر سوالم جلو اومد و گفت

 به خاطر دارید دیشب به وسیله چه کسانی نجات پیدا کردید؟_

 ها حمله کرده بودن و سریع گفتم م رو برد سمت اون هیوالهایی که به راهزنحرفش فکر
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 ...بله، بله خاطرم هست، چیزی شبیه انسان و _:

 :سپنتا پارچه رو از روی اون چیز تو دستش برداشت؛ سمتم گرفتش و گفت

 .گاو، موجوداتی با بدن انسان و سر گاو_

 .ک گاو که تو دستاش جا داده بود کشوندم و دستم رو برای لـمـ*ـسش جلو بردمبالفاصله نگاهم رو سمت کله بزرگ و توخالی ی

سوراخی به اندازه سر یک انسان زیر گردن گاو وجود داشت و نشون میداد به عنوان ماسک ازش استفاده میشه. انگشتم رو روی 

 !پوست نرم و سیاه و سفیدش کشیدم، واقعا طبیعی بود

 :پارچه پیچید و گفت سپنتا دوباره کله گاو رو تو

روزی که چاووش اعظم به اینجا آورده شدن در تمام شهر شایعه کردند که در دره جمجمه ارواحی با سر گاو و بدن انسان دیده  _

شدند. همین شایعه کافی بود تا دیگه احدی پاش رو به اینجا نگذاره. کسانی هم که بر حسب ماجراجویی و کنجکاوی یا شاید 

شدند. بنابراین امنیت در سراسر دره برقرار شد؛ اما در رابـ ـطه  اومدند به وسیله ارواح، فراری یا حتی کشته می ن دره میجاسوسی به ای

شدند. راه حل خوب و جالبی بود، حداقل  ها به واسطه ادعیه چاووش اعظم از اینجا دور می کرد، اون با نیروهای شیطانی قضیه فرق می

 .ای رو از اینجا دور نگه دارند ند سال هر جنبندهموفق شده بودن بیست و چ

 .وقتی توضیحاتش تموم شد، برگشت سمت صندوقچه تا ماسک رو برگردونه سر جاش

 :ای هم داشتم. به خاطر همین چند قدم تا وسطای چادر رفتم و گفتم خواستم برم بیرون؛ اما یادم اومد که سوال دیگه می

 یا کنید؟ چقدر دیگه تا شهر اونیکس باقی مونده؟میشه زودتر مقدمات سفرمون رو مه_

 :سپنتا ماسک کله گاو رو سرجاش گذاشت و گفت

 .شیم کنیم، نزدیک نیمه شب وارد شهر اونیکس می اگه حالتون بهتره امروز بعد از نهار حرکت می_

 :با شنیدن حرفش ابروهام رو باال دادم و پرسیدم

 ها به صالحه که نیمه شب وارد شهر بشیم؟ نیستن؟ با وجود اونها در شهر  نیمه شب؟! مگه شب هدیوش _

 :اخمی کرد و گفت

ی موجودات شب پرسه در شهرهای اطراف و ایجاد ترس و  ها در شهر اونیکس جایگاهی ندارند؛ وظیفه ها و زیالنت نه، هدیوش_

داره؛ اما این به این معنی نیست که هیچ یک از وحشته. در شهر اونیکس مردم شب و روز آزاد هستند و هیچ منع رفت و آمدی وجود ن

تر؛ اما نامحسوس هستند. پس باید بیشتر از قبل مراقب باشید،  ها سنگین کنند. اتفاقا برعکس، مراقبت شیاطین از شهر مراقبت نمی

کال عجیب و متفاوتی که ها خودشون رو به اش یک زیالنت یا هدیوش به راحتی قابل تشخیصه؛ اما موجوداتی که خواهید دید نه، اون

قدر  های دروغین اون شند. هرچند که مردم اون شهر با آزادی کنید در میارند و بین مردم به جاسوسی مشغول می فکرش رو هم نمی

ای دیگه در دنیایی فاقد  های خودشون سرگردان هستند و عده ای در بدبختی سرگرم و مشغول شدند که نیازی به جاسوس ندارند؛ عده
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ها رو در خواب نگه داشته تا کسی در  ان و انگیزه تنها خور و خواب و خوش گذرانی رو یاد گرفتند. ویگن با زیرکی تمام ذهنایم

 .برابرش شورش نکنه

 :حرفش که به اینجا رسید سرش رو چند بار با عصبانیت تکون داد و بعد از چند لحظه ادامه داد

ها به تنهایی در شهر اونیکس برید بیرون، تا زمانی که من هستم خطری نیست؛ اما این  ها دلیل نمیشه که شما بتونید شب اما این_

 ...رو فراموش نکنید که هرگز شب ها به تنهایی بیرون ن

 :مهلت ندادم حرفش تموم شه بالفاصله پرسیدم

 چرا؟ _

 :نگاه پر از ناراحتیش رو بهم دوخت و گفت

 .بعدا متوجه خواهید شد _

 :م و برگشتم سمت ورودی چادر تا برم بیرون؛ اما با دیدن سمیرا سرجام ایستادم و با تعجب گفتمزیر لب چشمی گفت

 !شما اینجایید؟ _

 :های پر انرژی همیشگیش زد و گفت سمیرا یه لبخند از اون لبخند

 .بله شاهزاده خانم، رفته بودم براتون لباس تهیه کنم _

 :های تو دستش انداختم و گفتم نگاهی به لباس

 .ها رو میشد دوخت واقعا ممنونم؛ اما نیازی به این همه زحمت نبود، همون لباس_

 :جلوتر اومد و نگاهی به من و سپنتا انداخت و بی توجه به حرفم گفت

 .خوام به نظرم بد موقع مزاحم شدم، میرم تا راحت باشید عذر می_

 :. سریع دویدم سمتش و بازوش رو تو دستم گرفتم و گفتمکردم، حق هم داشت حتما ناراحت شده که با همسرش تنها صحبت می

گشتم. جناب سپنتا داشتند در رابـ ـطه با سفر امروزمون توضیحاتی  صبر کنید، اصال مزاحم نیستید اتفاقا من دنبال شما می _

 .دادند می

 :لبخندی زد و گفت

 خواید برید؟ سفر امروزتون؟ به همین زودی می _

 :کرد، انداخت و ادامه داد ه تمام مدت با اخم نگاهش میبعد نگاهی به سپنتا ک

 خوای شاهزاده خانم رو ببری سپنتا؟ به همین زودی می_

 :گیره نگاهش رو دوباره سمت من کشوند و گفت وقتی دید جوابی ازش نمی

 .پس اجازه بدید قبل از اینکه برید چیزی بگم_
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 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .بله حتما بگید _

 :گاهی به سپنتا انداخت و با لبخند شیطنت آمیزی گفتنیم ن

 .خواستم شما رو برای برادرم سپنتا خواستگاری کنم می_

ای که روی صورتم  ام گرفت و دستم رو روی پارچه با شنیدن حرفش ناخودآگاه نگاهم سمت سپنتا پرید، با دیدن قیافه عصبانیش خنده

کرد. سمیرا اما  لند نشه. صورتش عین لبو قرمز شده بود و با خشم به سمیرا نگاه میرو پوشونده بود فشار دادم تا صدای خندم ب

 !خیال فقط نگاهش به من بود و انگار منتظر بود، همین االن جوابش رو بدم بی

هنیت به کردم؛ چون از اول برام این ذ های اول سمیرا میشد حدس زد منظوری داره؛ اما خدایی دیگه فکر این یکی رو نمی از نگاه

 !وجود اومده بود که سمیرا و سپنتا زن و شوهرن نه خواهر و برادر

 :یه دفعه انگار آتشفشان خشم سپنتا فوران کرد و صدای فریادش بلند شد

 کنی؟ مگه نگفتم دخالت نکن؟ یعنی حد خودت رو نمیشناسی که از یک شاهزاده خواستگاری می _

 :گفتسمیرا قیافه حق به جانبی به خودش گرفت و 

مگه تو چیزی از بقیه کم داری؟ تا کی میخوای سربار خواهرت باشی؟ باالخره که باید ازدواج کنی. نگاه کن، کی بهتر از شاهزاده  _

 خانم؟

 :اوضاع داشت بدجور خراب میشد. صدایی صاف کردم گفتم

 .هیچ عنوان قصد ازدواج ندارمببخشید سمیرا جان شما درست میگید جناب سپنتا مرد بسیار خوبی هستند؛ اما من به  _

 .سپنتا بعد از شنیدن این حرفم ببخشیدی گفت و از چادر زد بیرون

 :سمیرا با نگاه دنبالش کرد و رو به من گفت

 .چرا انقدر زود جواب منفی دادید شاهزاده خانم؟ قول بدید حداقل در رابـ ـطه با این موضوع کمی فکر کنید _

 :شتم و با لبخندی اطمینان بخش گفتمپارچه رو از جلوی صورتم بردا

 نظر من عوض نمیشه؛ اما قول میدم من هم مثل یک خواهر دلسوز شبیه شما به دنبال دختر مناسبی براش باشم. خوبه؟ _

 :انگار با حرفم قانع نشده بود چون نگاهی آزرده بهم انداخت و آروم گفت

 .عوض شدباشه ولی بازم باید فکرهاتون رو کنید شاید نظرتون _

 !عجب عزم جزمی داشت این زن

 :های تو دستش رو سمتم گرفت و گفت کالفه پوفی کشیدم و سری تکون دادم. خوشحال از قولی که به زور ازم گرفته بود، لباس

 اش خوبه؟ ها رو بپوشید، ببینید اندازه حاال این_
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یت نشه. وقتی کارم تموم شد نگاهی به خودم انداختم، بلوزی ها رو از دستش گرفتم و با احتیاط پوشیدمشون تا کتفم دوباره اذ لباس

سیاه و بلند شبیه همون لباس قبلیم تا روی زانو، با این تفاوت که این دقیقا قالب تنم بود به همراه شلوار ساده. شنلم هم شنلی ساده 

 .پوشوند هام رو می و سیاه؛ اما یکم بلندتر از شنل قبلیم بود و کمی روی چکمه

بپیچم و وقتی گلوم حسابی  لباس کمی کوتاه بود به خاطر همین مجبور شدم تیکه پارچه بلند و مشکی رو چند بار دور گردنم یقه 

 .گره بزنم  پوشیده شد جلوی گردنم

 :ها، انگشتر و گردنبند محافظتی رو چک کردم و وقتی ازشون مطمئن شدم رو به سمیرا گفتم برای آخرین بار وضعیت گوشواره

 .ام فا به جناب سپنتا اطالع بدید که من آمادهلط_

به محض خوردن نهاری مختصر بند کیسه چرمیم رو به زین شفق بستم و بعد از خداحافظی با سمیرا سوار اسبم شدم. سپنتا هم که 

سوار اسبش شد و هایی که بین خودش و خواهرش رد و بدل شده بود، کمی ناراحت و گرفته بود. بدون خداحافظی  انگار بعد از حرف

کاله شنلم رو روی سرم جلوتر بردم و روبه سمیرا این زن صحرا لبخندی از سر قدردانی زدم، نقابم رو روی  .تر از من راه افتاد جلو

 ...ای دو چندان دنبال سپنتا به طرف شهر سرنوشت حرکت کردیم صورتم باال کشیدم و با امید و انگیزه

تا به موقع به شهر اونیکس برسیم. تمام طول راه، با وجود دردی که با هر بار تکون خوردن تا خود شب یک نفس سواری کردیم 

خواست حاال که سپنتا به هویت من پی بـرده از خودم ضعف نشون بدم، باید  پیچید، حرفی نزده بودم. دلم نمی روی زین تو کتفم می

 .گشتم به همون حسیبای روزهای جنگ؛ قوی و با اراده برمی

درخشیدند، کم کم از دور پیدا شد و این نوید رو داد که باالخره داریم به  های روی زمین می ط نورانی که تو دل شب مثل ستارهنقا

 .شیم شهر اونیکس نزدیک می

های بلند و سر به  های تاریکی جلومون ظاهر شدند. درخت های بزرگ و دوطبقه مثل غول با نزدیک شدن به شهر کم کم ساختمان

خواستند فریاد بزنند و وجودشون رو از  ها سر بلند کرده بودند و انگار می کشیده تک و توک اطراف و داخل شهر از بین ساختمانفلک 

 . بین اون همه تیرگی به رخ بکشند و بگن هنوزم امیدی هست

. سکوت سنگینی همه جا های سنگ فرش شده پیش رفتیم با نزدیک شدن به ورودی شهر سرعتون رو کم کردیم و از بین خیابون

های سفیدی بودند  شکست. تنها منبع نور، سنگ های ما بود که این سکوت خوف انگیز رو می حکم فرما بود و تنها صدای سم اسب

 .ی زنجیر آویزون شده بودند های بلند چوبی به وسیله که از تیرک

ی بزرگ روی تپه بیشتر نمود پیدا  میشد و سایه سیاه قلعه های اشرافی و مجلل شهر اضافه رفتیم به تعداد خونه هرچقدر جلوتر می

 .کرد می

قدر بزرگ بود که حتی از این فاصله زیاد هم به راحتی مشخص بود و این حس رو به آدم  شهر نسبتا وسیع بود؛ اما بنای اون قلعه اون

 .داد که غولی بزرگ در کمین تازه واردها نشسته و تمام شهر رو زیر نظر گرفته می
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ای غول پیکر  باالخره بعد از حدود ده دقیقه سواری، به میدانی که به نظر می اومد مرکز شهر باشه رسیدیم. میدانی بزرگ با مجسمه

از یک پادشاه سیاه که روی تخت پادشاهیش نشسته؛ چهار پایه تخت هم روی دوش چهار مرد با کمرهای خمیده بود، مردهایی که 

ای، خاکستری و قرمزشون قابل تشخیص بود و کامال معلوم بود که نماد  های نارنجی، قهوه ان رنگهای اطراف مید زیر نور سنگ

ها بـرده شاه اونیکس  چهار خاندان متحد با خاندان اونیکس هستند؛ اما اینکه چرا مجسمه جوری ساخته شده بود که انگار بقیه خاندان

 !هستند، خیلی عجیب بود

های اطراف میدان شنیدم، باعث شد توجهم از مجسمه به اطراف میدان بره؛ میدانی که دور تا  ز مغازههایی که از یکی ا صدای خنده

پاشید و صدای  هاشون بود که به بیرون می هایی که بیشترشون بسته بودند. تنها نور سه چهار تا از بزرگترین دورش پر بود از مغازه

 .کنم چیزی مثل کافه بودنداومد. فکر  های بلند از توشون می موسیقی و خنده

ها رفتند. سپنتا با دیدن مردها صداش  ها بیرون اومدند و به طرف یکی از کوچه چند تا مرد قهقهه زنان و تلو تلو خوران از یکی از کافه

 :رو باال برد و گفت

 .چرا ایستادید؟ دنبالم بیاید _

ایه که متوقف  قدر برام عجیب بود که متوجه نشدم چند دقیقه با شنیدن صداش هولی خوردم و سریع دنبالش رفتم. فضای شهر اون

 .کنم شدم و به اطراف نگاه می

اومد  ای شدیم که انتهاش ساختمانی سنگی و بزرگ قرار داشت. نسبت به وسعت و مکانش به نظر می دنبال سپنتا وارد کوچه

 .مهمانخانه باشه

ل شد، اینجا یه مهمانخانه بود و به نظرم انتخاب خوبی بود؛ نزدیکی به مرکز با ورود به حیاط کوچیک ساختمان شَکَم به یقین تبدی

 .شهر و دسترسی آسون به همه جا از مزایاش محسوب میشد

 .های چوبی جلوی مهمانخانه بستیم و وارد شدیم هامون پیاده شدیم، افسارها رو به نرده از اسب

ید. نگاه کنجکاوم رو به اطراف چرخوندم و تمام دکوراسیون ساده؛ اما تمیز رو از رس ای به نظر می سالن مهمانخانه خالی از هر جنبنده

های بلندِ توش اطراف سالن رو  های فلزی با نی نظرم گذروندم. چند دست میز و صندلی که نزدیک به هم چیده شده بودند، گلدان

ی دیگه. تا جلوی پیشخوان  ود. یک راه پله هم گوشهاومد پیشخوان باشه، گوشه سالن ب زینت داده بودند. یک میز که به نظر می

 .درخشید، برداشت و چند بار تکون داد های گوشه و کنار سقف می رفتیم و سپنتا زنگوله طالیی روی میز رو که زیر نور سنگ

باز شد و مردی تپل و  صدای زنگ تو سالن پیچید و چند لحظه بعد در یکی از ده اتاقی که دور تا دور سالن کنار هم ردیف شده بودند

داد  های سرخ مرد حتی از این فاصله هم به راحتی قابل تشخیص بود و نشون می ای بیرون اومد. گونه سیبیلو با موهای فرفری قهوه

 .هاش همینطور قرمز میشد کرد، گونه هایی که گلسا عجله می برای بیرون اومدن از اتاق عجله کرده. درست مثل وقت

 :های پر و گوشتیش نشوند و با شور و شوقی که تو صداش موج میزد گفت سپنتا لبخند پت و پهنی به لب مرد تپل با دیدن

 .دوست من خوش آمدی، خیلی وقته که دیگه به من سر نزدی _
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 .های باریکش نشوند و به طرف مرد تپل حرکت کرد و همدیگه رو تو بغـ*ـل گرفتند سپنتا هم در جوابش لبخندی کج به لب

 .دیدم، پس معلومه با این مرد خیلی رفیقه اولین باری بود که لبخند سپنتا رو میاین 

 :بعد از یکم خوش و بش با هم باالخره سپنتا از مرد تپل فاصله گرفت و رو به من گفت

شان اقامت تونید در مسافرخانه ای ایشان جناب فربد هستن، مردی قابل اعتماد و منصف. مدتی که در این شهر حضور دارید می _

 .کنید

 :بعد رو کرد به فربد و گفت

 .این خانم یکی از نزدیکان من هستند، لطفا در کمک بهش کوتاهی نکن فربد _

 :فربد لبخندی زد و دستش رو محکم پشت سپنتا کوبید و گفت

گیرم. خیالت  ون در نظر میآشنای تو مثل آشنای خودمه سپنتا، به یاسمین میگم هواشون رو داشته باشه و بهترین اتاقم رو براش _

 .راحت

 :های گوشه سالن کرد و گفت ای به پله بعد اشاره

 .از این طرف بفرمایید _

 .ها باال رفت و ماهم پشت سرش راه افتادیم  سپنتا جلوتر از ما از پله

 .اینجا هم بودندهای نورانی  ی بزرگ انتهای راهروش بود، سنگ طبقه دوم برعکس پایین تنها سه اتاق داشت و یه پنجره

 :های سفید و پر نور باالخره سوالی رو که از ابتدای ورودمون به شهر تو ذهنم باال پایین میشد پرسیدم با دیدن سنگ

 کنند؟ مگه ممنوع نیست؟ چرا اینجا از سنگ های نورانی استفاده می_

جایی  کنم سوتی داده بودم! آخه این چه سوال بیفربد با شنیدن سوالم یک لحظه سر جاش متوقف شد و با تعجب نگاهم کرد. فکر 

 !بود؟

 :ای رفت و رو به فربد گفت سپنتا که انگار دوباره صورتش داشت از عصبانیت سرخ میشد، بهم چشم غره

 .ایشان اهل سرزمین ما نیستند، به همین خاطر به مهمانخانه تو آوردمش؛ چون بیشتر از هرکسی بهت اعتماد دارم_

 .قدر حماقت کردم دونم چرا این سپنتا سرم رو پایین انداختم و لبم رو آروم گزیدم، نمیبا شنیدن حرف 

 :فربد بعد از چند لحظه باالخره از شوک این راز فاش شده بیرون اومد و گفت

االن در راه  ای این حرف رو زده بودید مطمئنا اشکال نداره سپنتا؛ ولی شما خانم، بیشتر حواستون رو جمع کنید؛ اگر جای دیگه _

 .زندان قلعه بودید

 .گفت، این اشتباه ممکن بود به قیمت جونم تموم بشه تر انداختم. راست می چشمی گفتم و سرم رو پایین

 :بعد از چند لحظه پر از شرمندگی، باالخره صدای سپنتا بلند شد
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 خب حاال کدوم اتاق متعلق به ایشونه؟ _

 .دادند، از خجالت آب میشدم وض کردند. اگه ادامه میخداروشکر، مثل اینکه باالخره بحث رو ع

 :فربد به طرف تنها اتاق دست راستی رفت، در رو باز کرد و گفت

بفرمایید، بهترین اتاق ما. امیدوارم خوشتون بیاد. همه امکانات محیاست، فقط برای حمام کردن باید به طبقه پایین بیاید. فکر کنم _

 .کنم بینید، شام رو آماده می می شام نخوردید، تا شما اتاق رو

 .ها بعد رفت سمت پله

ای بزرگ با  دستم رو روی دستگیره برنجی گذاشتم و در نیمه باز رو تا آخر باز کردم و داخل شدم. انصافا اتاق خوبی بود، پنجره

ه سمت چپ، یک کمد و یک میز های سفید رو به شهر داشت و تخت خوابی بزرگ و زیبا با رواندازی به رنگ زرد و طالیی گوش پرده

 .دار گوشه راست. یک میز با رومیزی زرد و طالیی همراه دو صندلی هم دقیقا وسط اتاق بود سفید آینه

 .کردم تو این سرزمین چنین اتاقی نصیبم بشه همه چیز عالی بود، فکرش رو هم نمی

 :اول رو برنداشته بودم که صدای سپنتا بلند شد خوشحال از این شانس خوب به طرف بیرون اتاق حرکت کردم؛ اما هنوز قدم

 بهتر نیست بیشتر مراقب حرف هاتون باشید؟ _

 :با یاد آوری سوتی چند دقیقه پیشم یه بار دیگه لبم رو به دندون گرفتم و گفتم

 .کنم گید از این به بعد بیشتر حواسم رو جمع می خوام، بله درست می عذر می_

 :د چون باالخره اخماشو از هم باز کرد و گفتانگار عذر خواهیم راضیش کر

 .بسیار خب، حاال جواب سوالتون رو میدم تا دوباره مجبور نشید از کسی بپرسید_

 :صداش رو پایین تر برد و ادامه داد

؛ اما در شهرهای اطراف از سنگ های نورانی استفاده نمیشه به دو دلیل؛ یک، نداشتن بودجه کافی. دو، تضعیف نیروی شیاطین _

های  قدر قوی هستند که انرژی سنگ همون طور که قبال گفتم در این شهر نیازی به زیالنت و هدیوش نیست، اینجا شیاطین اون

 .نورانی اثری روی قدرتشون نداشته باشه

ین آرامش الهی تنگ روز بعد، قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شدم و بعد از خوندن نماز دیگه خوابم نبرد. دلم برای آرامشی جز ا

کردم  داد با هیچ چیزی قابل مقایسه نبود. حاال بهتر حس می شده بود. حس سکون و آسودگی که از بودن کنار آرتین بهم دست می

 ... گاه امن برای یک دختر چه آرزوی بزرگیه، آرزویی که خیلی زود از دستم رفت وجود یک تکیه

خواست از نبود آرتین، و غم کاری که باهاش کرده بود ضجه بزنه.  کشید، انگار اون هم میبا یادآوری آرتین یک بار دیگه قلبم تیر 

تونستم با رفتنش کنار بیام. شاید  قدر قوی هستم که خیلی زود فراموشش کنم؛ اما حقیقت این بود که هنوزم نمی کردم اون فکر می

 !بور شد بره؛ اما اون رفتن کجا و این رفتن کجا؟ی قبل، مثل همون موقع که مج کردم این بار هم مثل دفعه فکر می
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خواستم برای کسی که به این راحتی تنهام  خواستم؛ نمی زدند؛ اما من نمی هام بال بال می هام برای پایین ریختن از حصار چشم اشک

تم توی کیسه چرمیم جاسازی کردم. گذاشت گریه کنم. از جام بلند شدم و مُهری رو که از آخرین دیدارم با مامان و بابا به یادگار داش

 .شنلم رو از روی دوشم برداشتم و با یه نفس عمیق هوای گریه رو پس زدم

ی اتاق گذروندم تا حالم عوض بشه و همین  وقت آزادم تا شروع صبحانه رو به جابجایی وسایلم و زیر نظر گرفتن شهر از تنها پنجره

 .طور هم شد

به سرم زده بود و دوست داشتم از نزدیک با وضعیت مردم آشنا بشم تا بتونم اون راه حلی رو که حاال هـ*ـوس گشت و گذار تو شهر 

به خاطرش این همه راه اومده بودم پیدا کنم؛ اما بهتر بود برای اولین بار سپنتا هم همراهم باشه تا مبادا مثل دیشب حرفی از دهنم 

 .بپره که مایه دردسر بشه

هام رو پوشیدم تا به طبقه پایین برم. اتاق سپنتا هم پایین بود، شاید بیدار شده بودند و  خسته شدم و لباسیک ساعت بعد، از انتظار 

 !من رو فراموش کرده بودند

به طرف در رفتم؛ اما هنوز وسط اتاق بودم که صدای چند تقه ضعیف به در چوبی بلند شد. خوشحال از این صدای نوید بخش چند 

 .ویدم و در رو باز کردمقدم باقی مونده رو د

خورد حدودا شیش یا هفت سالش  با دیدن پسر بچه موفرفری و تپل ناخودآگاه لبخند مهمون لبم شد. بچه بانمکی بود و بهش می

 .هاش رو گـ*ـاز بگیرم کرد لپ باشه. قیافش به حدی بانمک بود که به شدت ترغیبم می

هام پایین اومده ترس برش داشته بود، قدمی به عقب برداشت و با هول  یک چشمپسر بچه که انگار از دیدن من با شنلی که تا نزد

 :گفت

 .س... سالم. پدرم گفت بیاید برای صبحانه _

 :تر کشیدم و روی دو پا نشستم، دستم رو سمتش جلو بردم و گفتم ش کاله شنلم رو عقب با شنیدن صدای بامزه

 اسمت چیه آقا پسر بامزه؟ _

 :ام کمی از ترسش کم شده بود، آروم قدمی به جلو گذاشت و گفت با واضح تر شدن چهرهپسر بچه که انگار 

 .آخه پدر گفته با مسافرها حرف نزنم _

 :ایش کشیدم و گفتم دستم رو روی موهای فرفری و قهوه

 .پدرت حرف درستی زده؛ اما من دوست شما هستم عزیزم _

 :د چون سریع سرش رو از زیر دستم عقب کشید و گفتانگار زیاد از برخورد دستم با موهاش خوشش نیوم

 .اسمم مهرابه _

بعد سمت طبقه پایین دوید. رفتارش شیرین و دوست داشتنی بود و باعث شد، حسابی سرحال بشم. لبخند پت و پهنم رو جمع و جور 
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ی کافی بلند بود، عالوه بر این حس  اندازهکردم و کاله شنلم رو به حالت اولیه درآوردم؛ اما نقابم رو روی صورتم نکشیدم. کاله به 

 .قدر امن هست که بتونم کمی راحت باشم و خطری تهدیدم نکنه کردم داخل این مهمان خانه اون می

ی آخر با دیدن سپنتا که روی یه صندلی دقیقا رو به روی  ها رو دوتا یکی کردم و پایین رفتم؛ اما درست روی پله با خوشحالی پله

های تو هم سرش رو  ه متوقف شدم و سعی کردم مثل یک شاهزاده موقر رفتار کنم؛ ولی انگار دیر شده بود، چون با اخمها نشست پله

 !داد ی تاسف به چپ و راست تکون می پایین انداخته بود و در حالی که لیوان نوشیدنی رو هم میزد سرش رو به نشونه

 !ا باشه؟هام باید جلوی سپنت دونم چرا همه سوتی واقعا نمی

های آهسته سمت میزی که چهار صندلی دورش چیده شده بود، رفتم و روی صندلی رو به روی سپنتا نشستم. چند لحظه بعد  با قدم

 :زنی زیبا و خوش پوش جلو اومد و گفت

 .نهایت خوشحالم خوش امدید خانم، من یاسمین همسر جناب فربد هستم، از آشنایی با شما بی _

 :و رو به یاسمین گفتماز جام بلند شدم 

 .ممنون. من هم همینطور، امیدوارم در مدتی که اینجا هستم، دوستان خوبی برای هم باشیم_

یاسمین خوشحال از صمیمیتی که در برخورد اول با هم داشتیم، چند تار موی قهوه ای بیرون اومده از کالهش رو پنهان کرد و لبخند 

 :و گفتهای درشتش کرد  ها و چشم رو مهمون لب

 .باعث افتخاره که شخصی چون شما دوست من باشه _

دونست من کی هستم؟! نگاه پر سوالم رو به سپنتا که مشغول خوردن یه تیکه نون بود  منظورش رو متوجه نشدم، مگه اون می

 .انداختم و وقتی جوابی نگرفتم دوباره به یاسمین نگاه کردم تا شاید جوابم رو از اون بگیرم

 :دای سپنتا بلند شدباالخره ص

 .به خاطر حرف دیشب شما مجبور شدم، هویتتون رو آشکار کنم _

 :بعد صداش رو محکم تر کرد و با لحنی پر از تاکید ادامه داد

 .و گفتم که برای دیدن سرزمین آبا و اجدادی خودتون، یعنی شهر الجورد به اینجا اومدید _

 :هاش لبخندی مصنوعی زدم و گفتم کردم. با تموم شدن حرف ش میهای سپنتا گو نگاهم به یاسمین بود و به حرف

 .ها هستند کار درستی کردید، مطمئنا دوستان جناب سپنتا از قابل اعتمادترین _

 :ی تایید حرفم تکون داد و گفت یاسمین سری به نشونه

 .بله، از ما مطمئن باشید خانم _

ینی صبحانه برگشت. مخلفاتی رو که شامل نان، کره، مربای هویج و یه نوشیدنی ها و چند لحظه بعد با س بعد رفت سمت یکی از اتاق

 .دونستم، آشپزخونه است که از بوش مشخص بود، دمنوش نعناست روی میز چید و دوباره برگشت سمت اتاقی که حاال می
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 :صبحانه رو که خوردیم سپنتا از جاش بلند شد و گفت

 .تونید آماده بشید و همراهم بیاید د میمن داخل شهر کاری دارم، اگر بخوای _

 :به تبعیت از سپنتا از جام بلند شدم، نقابم رو روی صورتم کشیدم و گفتم

 .ام، بریم من آماده _

* 

 .مهراب: کسی که فروغ خورشید را دارد

 فربد: مناعت و بزرگی

فتادیم. از کوچه بیرون اومدیم و قدم زنان تا خیابان ها رو داخل حیاط مهمانخانه گذاشتیم و پیاده راه ا بنابر صالح دید سپنتا اسب

ی  تر بود و به طبع جلوه اصلی جلو رفتیم. با دیدن میدان یک بار دیگه محو مردم و فضای شهر شدم. تو روشنایی روز همه چیز واضح

 .ای داشت دیگه

های مختلف در  به فروش گذاشتند. مردم تو لباس ها باز بودند و حاال میشد فهمید که هر کدومشون چه اجناسی رو تقریبا همه مغازه

تر از دیشب  ها اما خلوت کردند. کافه ها توقف می رفتند و گاهی جلوی یکی از مغازه تکاپو و تالش روزانه به این طرف و اون طرف می

کردند،  ی دورتر عبور میکردند و از مسیر شدند راهشون رو کج می اومدند. حتی خیلی از مردم همین که نزدیکشون می به نظر می

 !ها نوعی ترس یا نفرت داشتند انگار نسبت به اون مکان

 .کرد تر بود؛ اما هنوز هم یه غم و گرفتگی خاص روی دل سنگینی می فضای کلی شهر نسبت به شهر مرجان زنده

 .داد، درست اطرافم رو ببینم جازه نمیگیر بود، حتی ا با هشدار سپنتا چشم از میدان گرفتم و دوباره دنبالش راه افتادم. چقدر سخت

اومد به طرف قسمت غربی شهر  ای که به نظر می نگاه گذرایی به قلعه بزرگ با چهار برج بلند دورش انداختم و دنبال سپنتا وارد کوچه

تر  ودند. یکم که جلوتر بودند؛ اما هنوز اون جنبه اشرافی خودشون رو حفظ کرده ب ها تو این کوچه به نسبت ساده میره، شدم. خونه

 .اشون کاهش پیدا کرد و کم کم به کهنگی و فرسودگیشون اضافه شد ها افزایش؛ اما اندازه رفتیم تعداد خونه

 :با دیدن این وضعیت سرعتم رو بیشتر کردم و وقتی به فاصله مناسبی از سپنتا رسیدم، گفتم

 .اطراف میدان و خیابون اصلی خیلی تفاوت هست های ها اینطوری هستند؟ بین اینجا و خونه چرا اینجا خونه _

 :کمی از سرعتش کم کرد و با صدایی کنترل شده گفت

های  برند یا در ثروت و خوش گذرانی غرق شدند. اون ساختمان تر. گفتم که مردم این شهر یا در فقر مطلق به سر می لطفا آروم _

نمایی که چهره دردآور فقر رو بپوشونه و این سراب واهی رو ایجاد کنه که  زیبا چیزی شبیه نمایی گول زننده برای ظاهر شهر هستند.

 ...همه اینجا شاد و خوش

یه دفعه ساکت شد! نگاه متعجبم رو سمتش کشوندم و متوجه شدم، نگاهش به مرد شنل پوشیه که از روبرو نزدیک میشه. از این 
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های  ی آخری که از کنارمون رد میشد تونستم، چشم دوختم و لحظه آوردم. نگاه گنگم رو به مرد شنل پوش رفتارهاش سر در نمی

یک دست مشکیش رو ببینم. باورم نمیشد درست دیده باشم به خاطر همین برگشتم پشت تا بتونم بهتر ببینمش؛ اما بالفاصله 

 .شتباه بزرگی کردمی شنلم کشیده شد و برگشتم به حالت اول. نگاهی به چهره عصبانی سپنتا انداختم و فهمیدم ا گوشه

تر  هایی که لحظه به لحظه تنگ سرعتش باال رفته بود و مجبور شدم برای رسیدن بهش تقریبا بدوم. بعد از چند دقیقه دویدن تو کوچه

 .شدند، باالخره وارد یه خونه گلی با در دولنگه چوبی شدیم تر می و تاریک

 :یرون دادم و وقتی یکم نفسم سر جاش اومد با عصبانیت گفتمهای بریدم رو ب ام گذاشتم و نفس دستم رو روی سـ*ـینه

 کنید؟ من اصال متوجه کارهای شما نمیشم؛ اگر چیزی هست که الزمه بدونم بهتر نیست زودتر بهم بگید؟ معلومه چیکار می _

 :گفتانگار از این لحن حرف زدنم کمی متعجب شده بود چون سرش رو پایین انداخت و بعد از چند لحظه سکوت 

 .دادم بله درسته، باید زودتر بهتون هشدار می_

ی لبم نشست و  تر به نظر بیام لبخند محوی گوشه خوشحال از اینکه باالخره برای یک بار هم که شده تونستم در برابرش عاقل

 :گفتم

 .ه بشماشکال نداره. اگه اینجا به اندازه کافی اَمنه چیزهایی رو که الزمه برام توضیح بدید تا متوج _

 :سری تکون داد و گفت

ای از شیاطین مجسم که بیشترِ شهر اونیکس  فعال که امن به نظر میاد. ببینید، اون شنل پوش که دیدید اسمش مرد آزماست. گونه_

ای تماما سیاهه. در حالت عادی  ای عادی و لحظه هایی که لحظه در اختیارشونه و از طریق چشم هاشون قابل تشخیص هستند. چشم

های  ها چشم های سیاه هم باشید، اون به راحتی قابل تشخیص نیستند، پس باید خیلی حواستون رو جمع کنید. در ضمن مراقب جغد

 .شیاطین هستند

های  با شنیدن حرفش ناخودآگاه نگاهم سمت بیرون کشیده شد و اطراف رو زیر نظر گرفتم. این واقعا وحشتناک بود که حتی به پرنده

 !نتونی اعتماد کنی. بعید نبود، همین االن یه جغد سیاه مشغول جاسوسی از ما باشهباال سرت هم 

 :سپنتا که انگار از این احتیاط من خوشش اومده بود، صدایی صاف کرد و گفت

ر تونید با احتیاط کامل همین اطراف دوری بزنید. فقط زودت قدر حواستون جمعه. من اینجا کاری دارم، شما می خوبه که این _

 .برگردید

تر از این کوچه بودند، راه افتادم تا بهتر با  هایی که پایین چشمی گفتم و خوشحال از این موقعیت از خونه بیرون زدم. به طرف کوچه

ها  انداخت. باورم نمیشد آدم رفتم حالم بدتر میشد و بغض سنگین به گلوم چنگ می وضعیت مردم آشنا بشم؛ اما هرچی جلوتر می

های گلی هم نبود و مردم بیچاره تو چادرهایی که از فرط  هایی زندگی کنند. اینجا دیگه حتی خبری از اون خونه چنین خرابهبتونند تو 

 !کردند. اینجا آخر شهر بود و برای من آخر دنیا کهنگی انگار هفت تیر خورده بودن زندگی می
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فهموند که تو این شهر پر از دروغ و  پناه می ادامه داشت و به مردم بی ها رحم، داغ و پر از خطر تا دور دست بعد از چادرها بیابانی بی

 .نیرنگ نه راه پیش دارند و نه راه پس

اشون نشاط زندگی رو بین  های کودکانه دویدن و با صدای خنده های زمینی بین چادرها به اطراف می گـ ـناه مثل فرشته های بی بچه

های پر از غم و اندوه به جایی نامعلوم خیره بودند یا به سختی مشغول کشاوزی روی  یا با چشمپاشیدند. بزرگترها  این مردم مرده می

 .حاصلشون بودند های کوچیک، خشک و بی زمین

خشکوندم؟ امروز بیشتر از هر روز  کردم و ریشه این ظلم رو می چطور میشد این مردم رو نجات داد؟ چطور باید بهشون کمک می

ی نفرین شده برم و با کشتن ویگن به این کابوس شیطانی پایان  خواست به اون قلعه ار حریص بودم. دلم میای برای این ک دیگه

 .بدم

تایی سرباز رو در حال  با شنیدن صدای کوبیده شدن دست جمعی و منظم تعداد زیادی پا روی زمین سریع برگشتم پشت و یه دسته ده

های نارنجی زن و  نی زیبا با موهای بلند و نارنجی سوار بر اسبی سیاه رنگ بود. چشمشون ز ها دیدم. سر دسته نزدیک شدن به چادر

های نیمه جنگی و  ی همرنگی که دورشون رو زینت داده بود از بیست کیلومتری داد میزد باید از خاندان لعل باشه و لباس سایه

 .داد یکی از ارشدهای قلعه است طالییش هم نشون می

 .قابم رو باالتر کشیدم و کالهم رو جلوتر تا مبادا شناسایی بشمبا دیدن سربازها ن

 .سربازها بی توجه به من از کنارم رد شدند و مستقیم به سراغ یکی از چادرها رفتند

 :زنی که سر دسته سربازها بود از اسبش پیاده شد و از بیرون چادر فریاد زد

 .ت رو به قلعه ببرم خودت تسلیم شو خوای جنازه اگه نمیرسند،  بیا بیرون ماکان، فرمانده دارند از راه می _

 :بالفاصله زنی میانسال به همراه دختر نوجوانش هراسان از چادر بیرون دوید و پشت سرشون مردی پیر بیرون اومد و گفت

 به چه جرمی باید تسلیم بشم؟ _

 :زن دستش رو روی دسته شمشیری که به کمرش آویزون بود گذاشت و گفت

 .کنی کشی و بر علیه پادشاهت توطئه می کنی که در این سرزمین نفس می ماکان تویی؟ شرم نمیپس  _

 :پیرمرد سریع و با مهارتی که از سنش بعید بود، چوب دستی کنار چادر رو برداشت و فریاد زد

منده باشی شیوانا، چطور تونستی من کاری نکردم که به خاطرش شرمنده باشم. من برای بقای خودم و خانوادم جنگیدم، تو باید شر _

قدر جرات داشتم که مخالفتم رو اعالم  علیه مردمت قد علم کنی؟ من از ویگن بیزارم، من از عامل بدبختی این مردم بیزارم و اون

 .کردم

 !عجب پیرمرد شجاعی بود

های غمگین تماشاچی این  و با چشم شیوانا عصبانی از این حرف ماکان، شمشیرش رو کشید. مردم از ترس تا جای ممکن عقب رفتند
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 .نمایش تراژدی شدند

هاشون شد. پشت سرش زن میانسال به طرف شیوانا حمله  پیرمرد به طرف حصار سربازها حمله کرد و در کسری از ثانیه اسیر دست

 .کرد، شمشیر شیوانا به سرعت باال رفت و تو سـ*ـینه زن فرود اومد

 !به همین راحتی کشتش

 .های جان سوز کرد کرد و باالی سرش شروع به گریه و ضجه ه از این اتفاق دوید سمت زنی که مادر صداش میدختر بهت زد

 !خواست اونم بکشه رحمی تمام رفت سمت دختر و شمشیرش رو باال برد، انگار می شیوانا با بی

کرد، جلو برم و از اون  اومده بود که وادارم می گـ ـناه کشی باشم، چیزی تو وجودم به وجد تونستم شاهد این همه ظلم و بی دیگه نمی

 دختر دفاع کنم. مگه غیر از این بود که اینا مردم من بودند؟

پاهام بی اراده سمت شیوانا حرکت کرد و کم کم سرعتم باال رفت. تو یه لحظه از حصار سربازها رد شدم و روبروی اون زن سنگدل 

 :ایستادم و گفتم

 رسه؟ های ضعیف می دخترها و  فقط زورت به زن _

شیوانا که از حضور ناگهانی من کم مونده شاخ در بیاره قدمی به عقب برداشت و شمشیرش رو پایین آورد؛ اما به چند ثانیه نکشید که 

 .دوباره به خودش مسلط شد و شمشیرش رو برای ضربه به من باالی سرش برد

کردم. شیوانا خوشحال از عقب  قب کشیدمش، باید چیزی برای دفاع پیدا میسالحی همراهم نبود، دست دختر رو گرفتم و با خودم ع

ای زد و جلو اومد؛ اما با صدای سم اسبی که در حال نزدیک شدن بود، متوقف شد. برگشت و رو به مرد  نشینی من لبخند موذیانه

 :گفت اومد جلو رفت. مرد نزدیک حصار سربازها ایستاد و شنل پوشی که سوار بر اسب پیش می

 اینجا چه خبره؟ _

 !ام تا مرد زیاد بود؛ اما صداش به نظرم خیلی آشنا اومد با اینکه فاصله

 :شیوانا که انگار خیلی از دیدن مرد خوشحال شده بود، مسیر باقی مونده رو دوید سمتش و گفت

 ...ونم کهخواستم خانوادش رو هم به سزای اعمالشون برس ما اومدیم تا ماکان رو دستگیر کنیم، می_

 :ای به من کرد و ادامه داد با سر اشاره

 .کنید این دخالت کرد، مطمئنم شما ادبش می _

 .هاشه فهمید عالقه یا منظوری پشت حرف نمیدونم چرا یه لحظه از نحوه حرف زدنش بدم اومد. لحنش جوری بود که هر کسی می

داشت سمت من اومد.  کاله شنلش رو از روی سرش برمی های شیوانا از اسبش پیاده شد و همزمان که مرد با شنیدن حرف

خواستم چوب دستی پیرمرد رو بردارم و باهاش مبارزه کنم؛ اما با دیدن چهره مرد شنل پوش نفسم تو سـ*ـینه حبس شد و دنیا  می

 !دبرام مثل یه فیلم آهسته پیش رفت! خدایا باورم نمیشه، باورم نمیشه. این حقیقت برام زیادی سنگین بو
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تر از اونی بود که بتونه این تلنگر رو تحمل کنه. قدمی به عقب  ی من شد. پاهام شل قدر که سـ*ـینه به سـ*ـینه مرد جلو اومد، اون

برداشتم و دیگه نتونستم سر پا باشم؛ از پشت روی زمین سخت فرود اومدم. مرد با نگاه تاریکش چند بار وراندازم کرد و خم شد و یقه 

هام سر خورد. با این اتفاق من دیگه نابود  مشتش گرفت، نگاهم ناباورانه تو صورت آشناش چرخید و اشک از گوشه چشمشنلم رو تو 

 .شده بودم

 :صدای موذیانه شیوانا از پشت مرد بلند شد

 .کردم. به خاطر من ولش کن فرمانده تر از اونیه که فکرش رو می تر و قابل ترحم این دختر بدبخت _

م رو ول کرد و  های آرتین شکل گرفت و نگاهش از یقه مچاله شدم به نقاب صورتم افتاد، چند لحظه بعد یقه ه لبلبخندی گوش

 ...همراه اون زن افسونگر ازم دور شدند

* 

 .ماکان: شجاعت، نام یکی از حکّام مازندران

 .شیوانا: فریبنده، مسحور کننده

کردم، مطمئنم این بار  شدند بودم و تپش قلبم رو دیگه حس نمی ازم دور میهایی که از پشت پرده اشک  مات و مبهوت محو سایه

کردم، سرنوشتی  تر از اون چیزی بود که فکرش رو می جوری شکسته بودم که دیگه چیزی ازم باقی نمونده. انگار این سرنوشت ویران

آرتین از خودم متنفر بودم و از دلی که هنوزم داشت که با عشقی یک طرفه شروع شد و با یک خــ ـیانـت رو به پایان بود. بیشتر از 

 .وفا رو فریاد میزد، انگار هنوز نفهمیده بود، این اتفاق به معنی خیانته، یه خــ ـیانـت بزرگ ام عشق اون بی از عمق سـ*ـینه

هام رو پاک کردم و بی  اشک چشمهای خاکیم  های شل شدم رو به زمین تکیه دادم و با یه آه بلند سر جام نشستم. با پشت دست آرنج

 .هام گذاشتم و دوباره زدم زیر گریه شدند، سرم رو روی دست کردند و کم کم متفرق می توجه به مردمی که با تعجب نگاهم می

یه هام شروع به لرزیدن کرد. چرا آرتین؟ چرا این کار رو باهام کردی؟ تو دوبار من رو کشتی،  چند دقیقه بعد از شدت هق هق شونه

 ...بار اون شب و یک بار امروز، من امروز تموم شدم

ی غمگین دختری رو که مادرش رو از دست داده بود دیدم. داغ دل این  با احساس برخورد دستی با شونم سرم رو باال گرفتم و چهره

 ...کرد و من عشقم رو دختر هم مثل من بزرگ بود، اون امروز مادرش رو خاک می

 !می از من نداشت، کنارم نشست و سرش رو آروم روی شونم گذاشت. چقدر زود بهم اعتماد کرده بوددختر که حالش دست ک

 .صدا و اون با تمام وجود و از ته دل با دیدن این حس همدردی سرش رو تو بـ*ـغلم گرفتم و دوتایی شروع کردیم به گریه، من بی

بلند بلند گریه کنم، درست مثل بچگی هام؛ شاید کمی از این اندوه تونستم مثل اون ضجه بزنم و  خواست من هم می چقدر دلم می

 .بی پایانم کم میشد

با صدای بلندی که یک لحظه اسمم رو صدا زد سر بلند کردم و با دیدن سپنتا خجالت زده، دوباره سرم رو پایین انداختم. خدایا دوست 
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 .نداشتم اون این حال من رو ببینه

هام رو پاک کردم. سپنتا متعجب از حال و  های چادر از جام بلند شدم و اشک وداری کنم. با کمک ستونکردم کمی آبر باید سعی می

 :هام انداخت و با تعجب گفت روزم سرش رو خم کرد و نگاهی به چشم

 چرا گریه کردید؟ چی شده؟_

 :نفس عمیقی کشیدم تا بغضم رو پس بزنم و گفتم

 .چیزی نیست_

 :ای به جسم بی جون مادر دختر کردم و گفتم بعد با دست لرزونم اشاره

 .خواهش میکنم کمک کنید این زن رو دفن کنیم _

 .متعجب از این رفتارهای من چشمی گفت و رفت تا چند نفر رو برای کمک بیاره

بهش انداختم  با رفتن سپنتا دوباره همون جا روی زمین نشستم و زانوی غم بغـ*ـل گرفتم. بالفاصله دختر هم کنارم نشست. نگاهی

هام نشست. این دختر بین این همه آدم به  قراری روی لب و با فکر کردن به بازی بی رحم روزگار لبخندی غمگین بین اشک و بی

ترین شوخی زمانه  ترین نقطه زندگیم ایستاده بودم! قطعا این تلخ ترین و شکننده من پناه آورده بود، در حالی که من االن در بی پناه

 .بود

صدا  تی همه چیز آماده شد، جسم زن بیچاره رو کمی دورتر از چادرها جایی بین چند قبر دیگه خاک کردند. در تمام این مدت بیوق

کردم این  تر بود به زودی سراغ من هم بیاد. احساس می اشک ریختم و تو دلم آرزو کردم این مرگ که حاال برام از هر چیزی شیرین

بوده و بعد از این باید بمیرم؛ اما فراموش کرده بودم که طبق یک قانون نانوشته فرشته مرگ همیشه اتفاق دیگه نهایت تحمل من 

 .کنه کنی غافلگیرت می وقتی که بهش نیاز داری ازت دور میشه و زمانی که حتی فکرش رو هم نمی

 :بعد از خاکسپاری سپنتا اومد سراغم و بعد از یکم من و من گفت

 .همانخانه، انگار حالتون زیاد مساعد نیستبهتره برگردیم به م _

سری به نشونه تایید تکون دادم و همراهش راه افتادم؛ اما هنوز چند قدم نرفته بودیم که یاد اون دختر تنها افتادم. برگشتم و دیدمش 

 .این دختر نبود ریزه. دلم به حالش سوخت، هیچکس حواسش به تنهایی که هنوز سرش روی تل خاکی آرامگاه مادرشه و اشک می

 :کردم بغضم رو کنترل کنم آروم و شمرده گفتم برگشتم سمت سپنتا و در حالی که سعی می

 .کنه مونم، اگر تنها باشه از غصه دق می من امشب پیش این دختر می _

 :سپنتا اخمی کرد و گفت

 .نه، اینجا اصال امن نیست_

 :با مخالفتش بغضم ترکید و بین گریه گفتم
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 .تره، اجازه بدید با این دختر باشم، ما امشب با هم همدردیم ن مهمانخانه برای من خطرناکتنهایی او_

 :سرش رو پایین انداخت و گفت

دونم چه اتفاقی افتاده که یک دفعه این طور از این رو به اون رو شدید؛ اما باشه. امشب رو اینجا بمونید، من دورادور  من که نمی_

 .مراقب شما هستم

های درشت و پر از اشکش رو  دادم و ازش جدا شدم. وارد قبرستان شدم و کنار دختر نشستم. سرش رو باال آورد و چشم سری تکون

 !مادری براش خیلی زود بود بهم دوخت. خدایا این دختر نهایتا سیزده یا چهارده سال داشت، بی

هاش رو بست؛ دیگه گریه  روم روی پاهام گذاشت و چشمدستم رو ناخودآگاه باال بردم و روی سرش کشیدم. با این کارم سرش رو آ

 .ای کم نور بین شب سیاه و طوالنی غم، تو دلم سوسو زد و لبخندی محو رو روی لبم نشوند کرد و این آرامش مثل ستاره نمی

دونستم، تنها  هم نمیسه روز از اون اتفاقات شوم گذشته بود و با وجود مخالفت سپنتا، هنوز تو چادر با دختری که حتی اسمش رو 

 .بودم

رفتیم. با هر غروب  شدیم و جز در مواقع ضروری بیرون نمی ای خیره می نشستیم و به گوشه ای از اون چادر هزار تکه می روزها گوشه

ا برام باقی کردم به گریه و درد و دل با تنها کسی که از این دنی افتادم سمت بیابان و بعد از نماز مغرب شروع می آفتاب هم، راه می

 .مونده بود

خیالی؛ اما به  گرفتم بزنم به بی رفتم و گاهی اوقات تصمیم می خوردم که تا مرز جنون پیش می کردم و غصه می قدر فکر می گاهی اون

م هام زنده میشد و حال ی اون روز، مخصوصا حضور اون دختر مو نارنجی جلوی چشم یک دقیقه نکشیده دوباره تصویر آرتین و حادثه

کشید و  کرد. این فکر که شاید این دختر همون دختری باشه که آرتین به خاطرش تنهام گذاشته آتیش به وجودم می رو خراب می

باعث میشد فکر کنم که تمام این مدت، تو فکر خــ ـیانـت به من بوده و منِ ساده نقش یه احمق رو براش داشتم، احمقی که 

 .تر تو دامش افتاد خیلی راحت قدر راحت عشقش رو قبول کرد و اون

صبح روز چهارم تصمیم گرفتم برای بهتر شدن حال دختر چیزی برای شادی روح مادرش تهیه کنم و بین مردم پخش کنم؛ چون 

 .کردم نسبت به کسی که پناهی جز من و خدا نداشت به شدت احساس مسئولیت می

ه پیدا کنم. مسیری رو که یک بار تا چادرها اومده بودم سالنه سالنه های لباسم رو گشتم و باالخره تونستم، چند سک تمام جیب

 ی بزرگ ثابت موند، یعنی آرتین االن اونجا بود؟ ای نگاهم روی قلعه برگشتم و با رسیدن به میدان لحظه

 .کردم کالفه از این فکر چند بار سرم رو تکون دادم. اون دیگه برای من مرده بود، نباید فکرش رو می

هایی که روی یک تخته بلند و بزرگ با نظم خاصی  رفتم. نگاهی به میوه  ها جوم این ناامیدی آهی کشیدم و سمت یکی از مغازهاز ه

چه که واضح بود  کنند؛ اما اون دونستم تو این سرزمین برای مردگان چی خیرات می چیده شده بودند، انداختم و توی فکر رفتم. نمی

 .خرما و حلوا نیستاین بود که اینجا خبری از 
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ای  بعد از یکم بررسی میوه بیضی شکل و بنفشی که ردیف جلو چیده شده بود به نظرم مناسب اومد و رو به مرد الغر و سفید چهره

 :ای بود گفتم که بیرون مغازه مشغول صحبت با مرد دیگه

 .خواستم ببخشید اینجا مال شماست؟ من چیزی می_

 :ت کشید و برگشت سمت من، نگاهی تحقیرآمیز به سرتا پام انداخت و گفتمرد با شنیدن صدام دست از صحب

 خوای؟ چی می _

 !ادب بود چقدر بی

 :ها کردم و گفتم ای به میوه با دست اشاره

 .ها پنجاه تا از اون میوه_

 :هاش رو تا حد ممکن باز کرد و گفت دار یه دفعه انگار برق از کلش پرید! چشم مرد مغازه

 .خوره پولش رو داری؟ به سر و وضعت نمیمطمئنی  _

قدر غرق  گفت، لباسام به شدت خاکی و کثیف شده بودند. این چند روز این با شنیدن حرفش سریع نگاهی به خودم انداختم، راست می

 .ام صحبت کنههام بودم که به کل خودم رو فراموش کرده بودم؛ اما با این حال بازم این مرد حق نداشت، اینطور باه در ناراحتی

 :هام رو بیرون آوردم و گفتم دستم رو از زیر شنل تو جیبم کردم و سکه

 قیمتشون چقدره؟ _

 :ها انداخت و گفت نگاهی به میوه

 .هر یک مرنچ یک سکه برنزی قیمتشه پنجاه مرنچ پنجاه سکه برنزی _

 .بعد نگاهی طلبکارانه بهم انداخت که انگار پول ندارم و سر کارش گذاشتم

تر  های دیگه یکم گرون هایی که فهمیده بودم اسمشون مرنچه انداختم، به نظر نسبت به میوه گاهی به پوست صاف و بنفش میوهن

هام رو چک کردم؛ پنج  کنه. کف دستم رو جلوی روم باز کردم و سکه بود؛ ولی در عوض مطمئن بودم مردم رو خیلی خوشحال می

 .سرزمین هر پنجاه سکه برنز معادل یک سکه نقره بودای داشتم و طبق قانون این  سکه نقره

 :هام جدا کردم و به طرف مرد گرفتم و گفتم یک سکه از بقیه سکه

 .ها رو برام داخل چیزی بریزید تا ببرم ، حاال لطفا میوه این هم پول _

ها رو توش ریخت. کیسه رو  از میوه ای برداشت و پنجاه تا اش، یه کیسه پارچه مرد با تعجب سکه رو گرفت و سریع رفت تو مغازه

ای بگیرم،  خواستم برای اون دختر هدیه ی کناریش رفتم سراغ دکانی که لوازم زینتی داشت. می گرفتم و بعد از گرفتن نون از مغازه

 .باید کمکش میکردم تا وضعیتش بهتر بشه

تزئین شده بودند، چرخوندم و با دیدن شونه سری با  های زیبایی نگاهم رو بین انواع شانه سر و زیور آالتی که هرکدوم با سنگ
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 .هام بود ای که تو شب جشن به سرم زده بودم افتادم، همون شبی که آغاز بدبختی های زرشکی و طالیی یاد شونه سنگ

ردم. از دست هام پایین بیان پاک ک خواستند از چشم هایی رو که می های تو دستم رو زمین گذاشتم و با دو دست به شدت اشک کیسه

های من از این به بعد زندانی ابدی  کردم. اشک هام خالی می گاه عصبانی بودم و حرصم رو سر چشم خودم و این خاطرات گاه و بی

هام بودند. آرتین هم دیگه برام مهم نبود. این جمله رو چند بار تکرار کردم تا ملکه ذهنم بشه و پشت سرش نفس عمیقی  پلک

 .کشیدم

های سفید رو خریدم و رفتم سمت دیگه میدان تا دوباره به  سلیقگی تمام شونه فلزی تزیین شده با سنگ م بهتر شد با بییکم که حال

 .چادرها برگردم؛ اما هنوز پام رو تو کوچه نذاشته بودم که صدای بلندی تو میدان پیچید و باعث شد، سر جام متوقف بشم

ای سواری که وارد میدان شد، قدمی به داخل کوچه گذاشتم و بالفاصله پشت دیوار ی آشن برگشتم سمت صدا و از شوک دیدن چهره

 .پناه گرفتم

ها رو کنار پام رها کردم و با احتیاط کامل به طرف میدان سرک کشیدم. همه جا خلوت شده بود و بیشتر مردم ترسیده بودند.  کیسه

دمید، صدای بلند و وحشتناک  یستاه بود و با تمام قدرت توش میمردی سرخ پوش با چیزی شبیه به شیپور تو دستش وسط میدان ا

 .پیچید و باعث میشد همه تا حد ممکن از اطراف میدان فاصله بگیرند همه جا می

اومد. پشت سرش، سر و  های سراسر سیاه و طالیی سلطنتی با غرور و تکبر پیش می از سمت دیگه شاهزاده یاقوت، برسام، با لباس

سر مرموزی که هنوزم به خاطر حضورش تو این سرزمین گیج بودم به همراه تعداد زیادی سرباز پیدا شد و به چند ثانیه کله داریا، پ

افتاد هم تو میدان پدیدار شد و باعث شد، پاهام دوباره شل  ی آشنای کسی که با هر بار دیدنش نفسم به شماره می نکشید که چهره

وی دیوار پشت سرم سُر خوردم و روی زمین نشستم. زانوهام رو تو بغلم گرفتم و از شدت بشند. چشم از میدان گرفتم و آروم ر

 ناراحتی سرم رو به دیوار پشت سرم کوبیدم. آخه این چه بدبختی بود که گریبان زندگی من و آرتین رو گرفته بود؟

رو راضی کنم. سریع روی دو زانو نشستم و دوباره از  م دیدمش تا دل بیچاره داد؛ باید می قلب پر آشوبم دیگه بهم اجازه ندیدن رو نمی

اومد ضربان قلبم اوج گرفت.  گوشه دیوار سرک کشیدم؛ اما با دیدن شیوانا که درست کنار آرتین روی اسب سیاهش پیش می

خورد، زنی که آرتین  ای چشم از این صحنه بردارم. حالم از این زن بهم می تونستم لحظه دادم و نمی هام رو روی هم فشار می دندون

 .رو ازم گرفته بود و باعث شده بود، ازش متنفر بشم

چند دقیقه به اندازه چند سالِ پرعذاب گذشت تا باالخره تمام اعضای نحس اون کارناوال غرور و دو رویی و عذاب از میدان دور 

 .شدند

کردم دیگه  از دیدن آرتین تو اون وضعیت احساس مینیم ساعتی بود که همون جا نشسته بودم و به یه گوشه خیره شده بودم. بعد 

ای نون با پام از دنیای افکارم بیرون اومدم و اول به زنی که تیکه نون  ایستادن و کمر راست کردن برام ممکن نیست! با برخورد تکه

. این زن حق داشت فکر کنه من یه رو جلوم انداخته بود و بعد به خودم نگاه کردم و با دیدن سر و وضع کثیفم ناخودآگاه پوزخند زدم
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 !گدا هستم. آخه کی باورش میشد این دختر داغون و شکسته یه شاهزاده باشه؟

رفت، نداشت و کاری جز سکوت از  اش می قلبم دیگه طاقت تحمل حقیقت تلخی رو که هر لحظه از یک گوشه شهر به گوشه دیگه

چیکی از ناراحتیم رو با یه سیلی توصورت اون نامرد خالی کنم، کسی که تونستم جلو برم و بخش کو اومد. حتی نمی دستم برنمی

 .قدر احساس مسئولیت نداشت که نامزدش رو اینجوری تنها نگذاره اون

ها؛ آخ که  کسی و حس نیاز به بابا و مامان تو این لحظه آور تنهایی و بی کردم، حس عذاب چقدر تو این سرزمین احساس غربت می

 :کرد. فکر کنم این شهر شوم دیگه آخرای سفر زندگی من بود. آهی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم یوونم میاین حس داشت، د

 .این بود پایان دختری که دلش رو خیلی زود به باد داد _

صدا بین  هام رو برداشتم و خودم رو بی اختیار ریخته بودم پاک کردم و از جام بلند شدم. کیسه هایی رو که بی با پشت دست اشک

 .کسی گم کردم های بی کوچه

هام رو تندتر کردم و وارد چادر خودمون شدم. دختر با دیدن من لبخند  کشید، قدم ها با دیدن دختر که انتظارم رو می نزدیک چادر

هاش رو تو  ی چادر برد. به طرفش رفتم و درحالی که دست ها رو از دستم گرفت و به گوشه هاش نشوند و سریع کیسه کمرنگی به لب

 :گرفتم، گفتم هام می دست

 خوای اسمت رو بهم بگی؟ نمی _

 :دختر متعجب از این سوال ناگهانی چشم های درشت و عسلیش رو به چشمام دوخت و آروم گفت

 .اسمم ساره است خانم _

 :بعد دستش رو از دستم بیرون کشید و از چادر بیرون رفت. دنبالش رفتم و گفتم

 .دارمصبر کن، بیا کارت  _

 :ها و گفتم سرجاش ایستاد و بعد از یکم مکث برگشت تو چادر. رفتم سمت کیسه

 .کنیم تا روحش در آرامش باشه خوایم بین مردم پخش کنیم، برای مادرت خیر می نگاه کن، اینا رو امروز می _

 :هاش درخشیدن گرفت، دیدم و پشت سرش صدای آرومی رو که گفت برق اشکی رو که تو چشم

 .نونم خانممم _

 :ها رو جلوی پاش گذاشتم و با لحنی که سعی میکردم شاد باشه گفتم یکی از کیسه

 .همین؟ باید امروز کمکم کنی دختر جون. من این همه راه اینا رو آوردم حاال نوبت توئه تنبل_

 :سرش رو باال آورد و با لبخندی بین اشک و شادی گفت

 .چشم خانم_

 :ای رو که براش خریده بودم سمتش گرفتم و گفتم ونهدستم رو زیر شنلم بردم و ش
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 .وقتی رفته بودم اونا رو بگیرم این شونه رو دیدم و پیش خودم گفتم، برازنده دختر زیبایی مثل توئه_

 :های اشکیش رو تا جای ممکن باز کرد و با بهت و ناباوری دستش رو سمت شونه جلو آورد و گفت ساره چشم

 خانم؟ این... این برای منه_

 .با این حرفش لبخندی از زیر نقاب روی لبم نشست که از ته دل بود

 .ای هر چند کوتاه تمام مشکالتم رو فراموش کنم کرد و باعث میشد لحظه َ خوشحالی این دختر به طرز عجیبی خوشحالم می

 :ی تایید تکون دادم و گفتم سری به نشونه

 .بله ساره جان، مال خودته_

 :ها کردم و ادامه دادم ای به کیسه هبعد با دست اشار

 ها رو پخش کنیم، باشه؟ حاال بیا باید بریم این_

ها رو دستش گرفت و هردو برای پخش مواد  ساره خوشحال از حرفم شونه رو توجیب دامن رنگ و رو رفتش پنهان کرد و کیسه نون

 .غذایی بین مردم از چادر بیرون رفتیم

تی باالخره کارمون تموم شد، به آرامگاه مادر ساره رفتیم و تا غروب آفتاب به یاد عزیزان از دست تا نزدیک عصر مشغول بودیم. وق

 .رفته خودمون همون جا نشستیم

ی بزرگیش در برابرم کوچیک باشه. چه فرقی  ی لحظات امروز و کمک به مردم باعث شده بود، برای چند ساعت غم با همه خاطره

واسه کدوم خاندان هستند؟ مهم انسانیت بود که بیشتر از هر جایی تو چادرهای این مردم پیدا میشد.  کرد که چه رنگی دارند یا می

ی به یاد ماندنی بود که هرگز از ذهنم پاک  گرفتند صحنه ای نون یا میوه ازم می ها وقتی تیکه های پر از ذوق و تشکر این آدم چشم

 .نمیشد

اش  کرد، از مادرش، از سرزمین نابود شده ام با ساره بهتر شده بود و بیشتر برام صحبت می دو روز دیگه گذشت. تو این مدت رابـ ـطه

کردم، چیزی از غم های دلم متوجه نشه؛ اما به محض اینکه سایه سیاه  و از زندگی سختش. در تمام مدتی که باهم بودیم، سعی می

رقم   رفتم تو فکر اشتباهات بزرگی که این حال و روز رو برام وردم و میآ هام رو به یاد می افتاد، تمام دلشکستگی تنهایی روی سرم می

 .زده بودند

های پر از غذا به ما سر میزد و بیشتر اوقات با ما هم سفره  ای از من غافل نشده بود و دائما با کیسه سپنتا هم تو این مدت لحظه

ه رو تو این موقعیت سر راهم قرار نداده بود، بدون شک همون روز کردم اگر خدا، سپنتا و سار ها با خودم فکر می میشد. گاهی وقت

 .مردم. احتماال من زندگیم رو مدیون این دو نفر بودم اول از غصه می

صبح روز هفتم سایه سیاه هیکل بزرگ سپنتا از بیرون چادر پیدا شد و ساره با خوشحالی برای استقبال دوید بیرون. این دختر خیلی 

کرد؛ اخالق خوب سپنتا در این مدت هم مزید بر علت شده بود که مثل یک برادر و تکیه گاه امن بهش وابسته  ادت میزود به افراد ع
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 .بشه

 :با ورود سپنتا به چادر از جام بلند شدم و گفتم

 .اومدید سالم، خبری شده؟ هیچ وقت این موقع صبح نمی _

 :خیلی سریع و بی مقدمه گفت سپنتا اومد سمتم و وقتی به دو قدمیم رسید با لحن جدی

 .باید به یک سفر بریم، لطفا آماده بشید _

* 

 ساره: ساده و بی آالیش

های ممتدی که بعد از یک هفته دوباره به  تاختیم. صدای جیغ غروب آفتاب نزدیک بود و ما همچنان تو دشت بزرگ و پهناور می

 .قدر زیاد شده که دوباره سر و کله زیالنت پیدا بشه نمون از شهر اونیکس او داد که فاصله رسید نشون می گوش می

رسید، سپنتا حسابی از دستم ناراحت باشه؛ چون از صبح تا به حال بی هیچ حرفی فقط تو  مقصد هنوز برام نامعلوم بود. به نظر می

 .دشت پیشروی کرده بودیم و چیزی از مقصد نگفته بود

های کوتاه و گل های وحشی بنفش و زرد شده بود. انگار  ک تبدیل به دشتی با درختبا دور شدن از شهر اونیکس کم کم بیابان خش

 .قدر کم بود که زندگی جرئت عرض اندام پیدا کنه اثرات نیروهای شیطانی اینجا اون

پشت سرش با گذشتن از دشت و دور زدن یک کوه نسبتا بزرگ، کم کم هیبت بلند باالی یک بنای عظیم و مخروبه از دور پیدا شد و 

های کوتاه کم و بیش اطراف شهر کوچیک  های شهری کوچیک، پایین اون بنا، بین نور نارنجی رنگ غروب پدیدار شد. درخت سیاهی

 .دادند رو گرفته بودند و آبادی و آبادانی رو مژده می

ها حاال  ها بره. با وجود برج سمت اوندرخشید و باعث میشد بیشتر توجهم  اطراف بنا چند برج بلند و آبی زیر نور آفتاب دم غروب می

 .دیگه مطمئن شده بودم، این بنا قبال یه قلعه بوده

کس  گرفت و هیچ چند دقیقه بعد باالخره به شهر رسیدیم و از تنها خیابون خاکی وارد شدیم. تاریکی کم کم داشت همه جا رو می

 .اش نبود بیرون از خونه

 :ها توقف کردیم. سپنتا از اسبش پیاده شد و گفت ز خونهبعد از یکم سواری باالخره جلوی یکی ا

 .بندمش کنیم. اسبتون رو بدید به من، پشت خونه می امشب اینجا استراحت می _

های گلی که هیچ نوری از الی درزهای  با شنیدن حرفش سریع از اسب پایین اومدم و افسار رو سپردم بهش. نگاهی دقیق به خونه

 .اومد، انداختم؛ معلوم بود اینجا هم وضعیت معیشتی مردم شکل درستی نداره ن نمیهای چوبیش بیرو پنجره

چند لحظه بعد سپنتا برگشت و رفت سراغ خونه، چند بار در زد. بالفاصله مرد جوانی در رو باز کرد و با دیدن ما سپنتا رو تو 

 :آغـ*ـوشش گرفت و با خوشحالی گفت
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 فتادی؟خوش آمدی سپنتا. چی شد که یاد من ا_

 :سپنتا که انگار از این دیدار خیلی خوشحال شده بود، لبخندی زد و گفت

 .ممنونم برادر _

 :بعد نگاهی به آسمون تاریک انداخت و ادامه داد

 .بهتره بیایم داخل و بعد صحبت کنیم_

تشکیل شده بود و وسایل زیادی با دعوت مرد جوان وارد خونه کاهگلی شدیم. کل خونه از یه اتاق کوچیکِ ورودی و یک اتاق خواب 

 .توش دیده نمیشد

ای پوشیده شده بود نشست. من هم به تبعیت ازش  سپنتا به محض ورود رفت و یه گوشه روی زمینی که با یه زیر انداز کلفت پارچه

 .ی دیگه اتاق نشستم و به متکاهای بزرگ تکیه دادم رفتم و گوشه

ای رو برداشت و سمت شمعدان روی  ای نازک از چوب آتیش گرفته اتاق و تیکه مرد جوان رفت سمت اجاق سنگی و روشن گوشه

ها باالخره تونستم صورت مرد رو که شباهت فوق  طاقچه برد. هر سه شمع شمعدان رو روشن کرد و سمت ما اومد. تو نور شمع

 !ای با سپنتا داشت تشخیص بدم؛ پس معلوم بود برادر واقعیشه العاده

 :کوت اتاق دستش رو سمت مرد گرفت و گفتسپنتا با دیدن س

 .بهتره به هم معرفی بشید. ایشان برادر بزرگتر من سپهر هستند_

 :تر شده بود گفت بعد دستش رو سمت من گرفت و با صدایی که به وضوح آهسته

 .ایشان هم شاهزاده خانم پاک نژاد هستند برادر _

 :ورد، چهار دست و پا کمی جلو اومد و گفتآ سپهر با شنیدن حرف سپنتا انگار داشت شاخ در می

 !نمیشه، واقعا شما شاهزاده خانم ما هستید؟  باورم_

 :بعد نگاهی به سپنتا انداخت و گفت

 قدر کهنه و ژنده هستند؟ چرا گذاشتی بهشون بد بگذره سپنتا؟ های شاهزاده خانم این پس چرا لباس _

 :سپنتا نگاهی از سر عصبانیت به من انداخت و گفت

 .اش طوالنیه، فقط همین قدر بدون که در این مورد من مقصر نیستم برادر قضیه _

گفت تقصیر اون نبود،  ی چرمیم رو تو دستم مچاله کردم. راست می با شنیدن حرفش با خجالت سرم رو پایین انداختم و سر کیسه

 .ی این آبروریزی بودم خودم مایه

 :ا سریع از جاش بلند شد و گفتسپهر با دیدن سکوت من برای عوض کردن فض

 .امیدوارم به چای کوهی عالقه مند باشید_
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بعد رفت سراغ کتری روی اجاق و محتویاتش رو تو چند تا لیوان چوبی خالی کرد؛ اما هنوز کارش تموم نشده بود که یه دفعه صدای 

 !ها بلند شد جیغ بلند زیالنت از جایی بین کوچه

 !کرد؟ می خدایا این موجود اینجا چیکار

هاش وارونه شده بود، عصبانی از این وضعیت کتری رو روی  سپهر که با شنیدن این جیغ ناگهانی هول خورده بود و یکی از لیوان

های  اجاق گذاشت و شروع کرد به بد و بیراه گفتن به اون موجود شیطانی. به یک دقیقه نکشید که صدای داد و فریاد از یکی از خونه

 .و بالفاصله بیرون دوید اطراف بلند شد

من و سپنتا هم پشت سرش از جامون بلند شدیم و از در چوبی چهار طاق باز بیرون دویدیم. نگاه مضطربم به دنبال پیدا کردن علت 

این فریادها چند بار تو کوچه باال پایین شد. چند لحظه بعد از شوک صحنه وحشتناک پیش روم هینی کشیدم و ناخودآگاه چند قدم 

 .قب رفتمع

* 

 سپهر: آسمان

 !ای، به یه خونه حمله کرده بود یک زیالنت بزرگ، بدون هیچ سوار و هدایت کننده

اومد پدر خانواده باشه  ی دیوار تو خودشون جمع شده بودند. مردی که به نظر می ساکنان خونه وحشت زده بیرون اومده بودند و گوشه

تر از اونی بود که با یه مشعل عقب  ت رو از خانوادش دور نگه داره؛ اما اون موجود وحشیکرد، زیالن با یه تیکه چوب شعله ور سعی می

 .نشینی کنه

سپهر با دیدن این وضعیت دوید تو خونه و تیکه چوب شعله ور رو از اجاق برداشت و بدون معطلی حمله کرد سمت زیالنت؛ اما کار 

 .کس جرئت نداشت، جلو بیاد ها ریخته بودند؛ ولی هیچ زیادی از دستش بر نیومد. تقریبا همه مردم تو کوچه

 !کرد، مشعلش رو جلو برد و تو یه لحظه انداختش روی بدن سیاه و صیقلی زیالنت اش محافظت می مردی که از خانواده

قب. دیگه دفاع و سر راهش سپهر رو هم پرت کرد ع تر شد و این بار حمله کرد به مردم بی به یک ثانیه نکشید که جانور وحشی

شدند و  کس جلودار این موجود وحشی نبود. صدای جیغ و فریاد زن و مردهایی که با هر حمله زیالنت به یک سمت پرت می هیچ

 .انداخت تر میشد و وحشت رو بیشتر به جونم می افتادند هرلحظه بلند گاهی زیر پاهای تیز و برندش می

 :با آخرین صدای ممکن فریاد زد سپنتا با دیدن این وضعیت دوید سمتم و تو صورتم

ها مردم شما هستند شاهزاده خانم، اهالی  قدر اینجا بایستید تا همه مردمتون به وسیله این شیطان قتل عام بشند؟ این خواید اون می_

 ...سرزمین الجورد

 !گفت؟ چی میبا شنیدن حرفش یه لحظه تو اوج شلوغی انگار گوشام کَر شدند؛ مردم من؟! سرزمین الجورد؟! اون 

ای که زیر بار حوادث شوم سرنوشت کمر خم کرده بود و از کل زیبایی و شکوهش تنها همون  ی سیاه قلعه ای به سایه نگاه ناباورانه
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 !برج،های الجوردی باقی مونده بود، انداختم. اگه اینجا سرزمین الجورد باشه پس حتما اون قلعه هم قصر پدر بزرگ منه

دونستم از گوشت و خون خودم  ها دوباره نگاه پر از بهت و حیرتم رو به مردمی که حاال می ها و بچه جیغ زنبا اوج گرفتن صدای 

خواست با دیدن وضعیت مردم شهر آبا و اجدادیم، حس  ، انداختم. چرا سپنتا منو آوره بود اینجا؟ آیا غیر از این بود که می هستند

 ک بار دیگه بدست بیارم؟مسئولیت، غرور و اقتدار از دست رفتم رو ی

 :صدای سپنتا دوباره بلند شد

گناهتون رو  کرد؟ چه به سرتون اومده که حتی توانایی دفاع از مردم بی کجاست اون شاهزاده خانمی که در میدان جنگ غوغا می_

 هم ندارید؟

 .تونستم بشکنم. حاال وقت دوباره ساختن بود دیگه طاقت نداشتم، دیگه نمی

های متعجب سپنتا دویدم تو خونه؛ کیسه چرمیم رو از گوشه اتاق برداشتم و سر و ته کردم. تمام  بزنم در برابر چشم بی اونکه حرفی

هام ناخودآگاه به سمتش رفت؛ اما با یاد آوری موقعیتم عقب  محتویاتش بیرون ریخت، یک لحظه چشمم روی اوریا ثابت موند و دست

کردم؟ جنگیدن بدون اوریا در برابر  یا مساوی بود با خبر کردن کل شیاطین، پس باید چیکار میکشیدم. تو این سرزمین استفاده از اور

 زیالنت ممکن بود؟

 .، پس تصمیم گرفتم، بدون نقشه قبلی عمل کنم کرد فکر کردن به اون موجود ترس رو به دلم سرازیر می

هاش از هم باز شد و  انگار با رفتنم ناامید شده بود با دیدنم اخم سریع و بدون فکر شالق سیاهم رو برداشتم و بیرون دویدم. سپنتا که

 .به سمتم دوید

 .های استوار به طرف زیالنت حرکت کردم شالقم رو چند بار دور مچ پوشیده تو دستکشم پیچیدم و وقتی آماده شدم با قدم

ک پیرزن کشید و به سمتم برگشت. انگار متوجه موجود شیطانی با دیدن من، جوری که انگار عقل داشته باشه؛ دست از حمله به ی

 .شده بود حریف اصلیش منم

ای ترس به جونم افتاد و قدمی به عقب  خوردند، لحظه آوری تو هوا تکون می هایی که به شکل چندش با دیدن هیبت بزرگ و شاخک

 :. بالفاصله صدای فریاد سپنتا از پشت سرم بلند شد برداشتم

 . تیدشما امید مردمتون هس _

های پر از امید مردم کم کم رنگ شجاعت  و بعد خودش هم با شمشیر بیرون کشیده کنارم قرار گرفت. نگاه نگرانم با دیدن چهره

 .کردم من همون حسیبای روزهای جنگ هستم گرفت. باید به خودم ثابت می

بیارم. سپنتا هم همزمان شمشیرش رو باال برد و  شالق رو از دور مچم باز کردم و سعی کردم با یه حرکت سریع رو سر زیالنت پایین

از بغـ*ـل بهش حمله کرد. با برخورد شالق با وسط سر زیالنت جیغی کشید و روی پاهای عقبیش ایستاد! نگاهم تا قد تقریبا سه 

روی سرم  متریش باال رفت و نفسم تو سـ*ـینه حبس شد. حاال این موجود به یک غول بزرگ تبدیل شده بود و سایه سیاهش

کرد! آب جمع شده تو دهنم رو قورت دادم و سریع و قبل از اینکه دوباره هیوالی ترس به جونم بیفته جلو دویدم و ضربه  سنگینی می
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 .بعدی رو زیر شکمش زدم. جانور جیغ گوش خراشی کشید و دوباره روی پاهاش پایین اومد

، دویدم سمت جایی که سپنتا در انتظار فرصت مناسب برای حمله ایستاده بود دادم این ضربه عالی بود؛ اما نباید فرصت رو از دست می

ای از پهلو به کمر بلند و بند بند زیالنت زدم. پشت سرم سپنتا جلو دوید و شمشیرش رو تو کمرش فرو کرد؛ اما قبل از اینکه  و ضربه

 .شمشیر رو بیرون بکشه زیالنت برگشت و سپنتا رو به عقب پرت کرد

گرانم رو تا جایی که سپنتا افتاده بود کشیدم؛ خدا رو شکر چیزی نشده بود. مهلت ندادم اون موجود بیشتر از این جلو بیاد، نگاه ن

شالقم رو یک بار دیگه سمت سرش فرود آوردم. تسمه چرمی روی چشم سرخ رنگش کشیده شد و مایعی سیاه ازش بیرون ریخت. 

و سریع شالق رو جمع کردم. با این ضربه دیگه حسابی گیج و داغون شده بود، باید ضربه صورتم از دیدن اون مایع تو هم جمع شد 

هام جمع کردم و دوباره شالق رو روی سرش فرود آوردم؛ اما بر حسب اتفاق یا خوش شانسی  زدم. تمام قدرتم رو تو دست آخر رو می

 !هم زدن سرش از تنش جدا شد های گـ*ـردنش پایین اومد و در یک چشم به این بار روی یکی از بند

های وحشت زده به سری که غلتان غلتان تا جلوی پام پیش اومد نگاه کردم و قدمی به عقب برداشتم تا اون چیز چندش آور  با چشم

ریک باهام برخورد نکنه؛ اما به یک ثانیه نکشید که تمام جسم و سر جداشده زیالنت تبدیل به دود سیاه و غلیظی شد و تو آسمون تا

 !محو شد

کردم و  هایی که به خاطر فعالیت شدید و دویدن، بریده بریده بیرون می اومد به آثار اون شیطان نگاه می های متعجب و نفس با چشم

 .باورم نمیشد من تونسته باشم یه زیالنت رو بکشم! این به معنی یک موفقیت بزرگ برای من بود

خواستند روی دست بلندم کنند و به این واسطه ازم تشکر کنند؛  تم اومدند. چند مرد میمردم خوشحال از این پیروزی هلهله کنان سم

 .اما من متعجب از این حرکتشون، نگاه مستاصلم رو به سپنتا انداختم و چند قدم عقب رفتم

 :سپنتا با دیدن این وضعیت سریع جلو دوید و گفت

 .ید عقبآور هستند. لطفا بر ایشان مرد نیستند، یک بانوی جنگ_

 :مردها با شنیدن حرفش خجالت زده و متعجب عقب رفتن و یکیشون گفت

 ناجی ما کی بوده سپنتا؟ این بانوی شجاع کی هستند؟_

 :سپنتا قدمی به جلو برداشت و با صدای بلند گفت

ایشان و هم برای شما تونم چیزی بگم، شما هم چیزی از این ماجرا به کسی نگید چون موجب ایجاد دردسر هم برای  االن نمی_

 .خواهد شد؛ اما به موقع همه خواهید فهمید ناجی شما چه کسی بوده

 :بعد نگاه قدر دانی به من انداخت و رو به جمعیت ادامه داد

 ...تونید شاهزاده آسمانی صداشون کنید فعال می _
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 .ی تاالر مخروبه پر کردهای گل سرخ گذشت و عطر زیبا و دلپذیرش رو تو تمام فضا نسیمی خنک از بین بوته

 .ام رو از اون عطر دل انگیز پر کردم هام رو بستم و با تمام وجود سـ*ـینه نقابم رو از روی صورتم پایین کشیدم و چشم

ای شکوه از دست رفته قصر الجورد رو در ذهنم  داد و باعث میشد در آرامش این حس خوب، لحظه باد خنک صورتم رو نوازش می

 .تصور کنم

کردند، در و دیواری که از رنگ آبی و آرامش بخش  ی تاالرها و سرسراها خودنمایی می های رنگارنگی که گوشه گوشه گل

اومدند، پادشاه الجوردی  ها به پرواز در می شدند و مثل بال فرشته های الجوردی که با وزش نسیم به بازی گرفته می درخشید، پرده می

تخت بزرگ سفید نشسته بود و تنها پسرش شاهزاده مرداس با غرور و اقتدار کنار پدر جا گرفته  که با لبخند زیبا و پر محبتش روی

 .بود

های گذشته دوباره غمی بزرگ به دلم  هام رو از هم باز کردم و با دیدن آثار ویرانه هام نشوند، پلک یادآوری پدر، نم اشک رو به چشم

تر از  دونه اگه االن زنده بودند، سرنوشت چقدر متفاوت از دست رفتم. کی مینشست. غمی که حاصل از حسرت بود، حسرت خاندان 

 حاال بود؟

هایی که در حال نزدیک شدن بود، چشم از اسباب و اثاثیه کهنه و رنگ و رو رفته،ای که هر کدومشون انگار  با شنیدن صدای قدم

 .ه پشت برگشتمدنیایی از راز و خاطره رو تو خودشون جمع کرده بودند، برداشتم و ب

ی احترام برام تکون دادند. لب باز کردم و قبل از اینکه  سپهر و سپنتا قدم زنان از در آبی و بزرگ تاالر گذشتند و سری به نشونه

 :چیزی بگن، گفتم

 .کنم واقعا به این سفر نیاز داشتم خواستم ازتون تشکر کنم جناب سپنتا، احساس می می _

 :نهایت عـریـ*ـان و کوتاهش کشید و گفت و بیسپنتا دستی به موهای سیاه 

دونم چه اتفاقی مسبب حال خراب این مدت شما بوده؛ اما یک لحظه فکر کنید که اگر ما با هم آشنا نشده بودیم، آیا  هنوز هم نمی _

 خواستید تا آخر عمر در همون حال بمونید؟ بهتر نیست سعی کنید روی پای خودتون بایستید؟ شما می

 :چند بار به باال و پایین تکون دادم و با خجالت گفتم سرم رو

 .بله حق با شماست. امیدوارم از این به بعد بتونم بهتر ظاهر بشم _

 :سپهر به دفاع از من بالفاصله گفت

ای در  عادهی دیشب شما نشون داد که توانایی فوق ال نا امید نباشید شاهزاده خانم. مبارزه  قدر ها هم بد نیست، نه، وضعیت اون_

 .جنگاوری دارید. فقط باید کمی روی اعتماد به نفستون کار کنید

 :ی لبم نشست و گفتم هاش لبخندی گوشه با شنیدن تعریف

گید؛ اعتماد به نفس اون عنصر گم شده وجود منه. راستی اصال چرا دیشب اون اتفاق افتاد؟ مدتی که در این سرزمین  بله درست می_
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 .برخورد نکرده بودمبودم با چنین موردی 

 :سپهر متفکرانه دستی به ریش کم پشتش کشید و گفت

اوایل اینطور نبود، یعنی شیاطین جرئت حمله به ما رو نداشتند؛ اما کم کم انگار قدرتشون بیشتر شد، تا جایی که هر چند وقت _

دفاع ناپدید  و بعد از قتل عام مردم بی کردند ترین شکل ممکن به شهرهای اطراف حمله می ها به وحشیانه ها و هدیوش زیالنت

 .شدند. در شهر ما این اتفاق به مراتب بیشتر رخ میده و مردم هم همون طور که دیدید توانایی دفاع از خودشون رو ندارند می

 :اخمی کردم و پرسیدم

 گیره؟ چرا؟ چرا شهر الجورد بیشتر مورد حمله قرار می_

 :این بار سپنتا جواب داد

 .ها برسونه ای نداریم تا به نمایندگی از ما در قلعه اونیکس حضور پیدا کنه و شکایت این مردم بیچاره رو به گوش اون ادهچون شاهز_

 :پوفی کشید و با لحنی عصبانی ادامه داد

 .کنند هرچند اگر هم به گوششون برسه کاری نمی_

شاهزاده ای نداریم تا به » و مشغول کرده بود؛ اون گفت:های سپنتا، قسمتی بود که برام تازگی داشت و بدجور فکرم ر از حرف

منظورش از ما چی بود؟ با فکر کردن به جواب احتمالی این سوال، سریع سرم رو باال گرفتم و « نمایندگی از ما به قلعه اونیکس بره!

 :گفتم

 شما هم از بازماندگان شهر الجورد هستید؟_

 :سپنتا با شنیدن حرفم اخمی کرد و گفت

 عنی تا به حال متوجه نشدید؟ی_

 :های متعجبم هر دو برادر رو برانداز کردم و گفتم با چشم

باورم نمیشه، آخه شنیده بودم که شما قبال یکی از فرماندهان لشکر اونیکس بودید، به همین خاطر فکر کردم که شاید متعلق به _

 .همون جا باشید. من واقعا از شنیدن این موضوع خوشحالم

 :تر و بدون اخم جواب داد ین بار با لحنی آرومسپنتا ا

بله درسته، در اون لشکر بودم؛ اما اهل اون شهر نیستم. من بر اساس مهارتم وارد لشکر شدم نه بر اساس خاندان و زادگاهم و تاکید _

 .پشیمان شدم کنم که حتی یک ضربه شمشیر بر علیه لشکر سرزمین زمرد نزدم. خیلی زود هم از حضورم در اون لشکر می

 :خوشحال از این حقیقت لبخندی زدم و گفتم

 .مهم نیست که قبال کجا بودید. مهم االنه جناب سپنتا_

 :بعد رو کردم سمت سپهر و ادامه دادم
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 دونید که پدرم هیچ خواهر، برادر یا اقوامی داشته که زنده مونده باشند؟ خب، حاال که شما از اهالی این شهر بودید؛ آیا نمی_

 !کنند سپهر و سپنتا با شنیدن حرفم نگاهی به همدیگه کردند؛ اما چیزی نگفتند. معلوم بود دارند یه چیزی رو مخفی می

 :با دیدن این رفتارها قدمی به جلو برداشتم و مثل کسی که تشنه دونستن حقیقتی بزرگه با هیجانی مضاعف گفتم

 کی؟ اون کیه که من ازش خبر ندارم؟ _

 :کرد، کف دستاش رو به نشونه سکوت جلو آورد و گفت هیجانی که داشت وجودم رو زیر و رو میسپهر با دیدن 

 .کنم؛ اما بهتره در باغ قصر مخروبه صحبت کنیم آروم باشید شاهزاده خانم! من همه چیز رو براتون تعریف می _

اینکه یکی از اقوامم زنده باشند، دل تو دلم نبود، های پهن و انبوه نشستیم. از فکر  تو حیاط قصر زیر درختی بلند و زیبا با برگ

مطمئنم اگه پدر هم یک نفر رو از گذشته به یادگار داشته باشه، احساس بهتری داره. اگه یکی، فقط یکی زنده باشه، پدر از خوشحالی 

 !بال در میاره

 :دیگه صبرم تموم شده بود. نگاه پر از سوالم رو به سپهر انداختم و گفتم

 .خب، حاال لطفا بگید اون کیه که هنوز زنده است بسیار_

 :سپنتا اخمی کرد و گفت

 .ما نگفتیم که ایشان زنده هستند_

 :با شنیدن حرفش مثل خمیر وا رفتم و با ناراحتی گفتم

 پس چی جناب سپنتا؟_

 :سپهر نگاهی دقیق به اطراف انداخت و وقتی همه جا رو زیر نظر گرفت گفت

خواهر به نام ماهزاد داشتند. زمانی که به قصر حمله شد، همه شاهزادگان کشته شدند، تنها کسی که زنده موند ببینید، پدر شما یک _

زمانی که شاهزاده ماهزاد به قلعه اونیکس بـرده شدند، شاهزاده جوانِ کهربا، رهام، شیفتشون  .و به اسارت گرفته شد، ایشان بودند

به ازدواج هم در بیاره؛ اما به دو دلیل ویگن با این ازدواج مخالفت کرد. اول اینکه شاهزاده ها رو  شدند و از ویگن خواستند تا اون

شدند و از نظر خاندان برتری جو و طمعکاری چون اونیکس یک بـرده در شان یک شاهزاه  ماهزاد حاال دیگه یک بـرده محسوب می

 .تونستند با هم ازدواج کنند گز نمیو دوم اینکه دو شاهزاده از دو خاندان متفاوت هر  کهربا نبود

 :با شنیدن حرفش یه دفعه ابروهام باال پرید و با تعجب گفتم

 !چرا؟ _

 :سپنتا گفت

این طور نیست که اصال نتونند ازدواج کنند، این امکان وجود داره؛ اما تجربه ثابت کرده فرزندی که از دو خاندان متفاوت به وجود  _

بته این قاعده در رابـ ـطه با مردم عادی متفاوته، در صورتی که یکی از طرفین از مردم عادی و طرف دیگه میاد زنده نخواهد موند. ال
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کنه و فرزندی با خون و خصوصیات شاهزادگان متولد  از شاهزادگان باشه اونوقته که خون قوی شاهزادگان بر خون عادی غلبه می

 .میشه

کس این قواعد رو به من نگفته بود؟! این  عجب بیشتر باز میشد. چرا تا به حال هیچهای سپنتا هر لحظه دهنم از ت با شنیدن حرف

هایی متفاوت با  رسوند باتیس و برسام بودند. هر دو شاهزاده ها داشت و اولین چیزی که به ذهنم می ها برای من خیلی معنی حرف

یفش معلوم بود، مطمئنا پیشنهادش از سر تباهـ*کاری و برای خاندان من بودند و هردو هم ازم خواستگاری کرده بودند! باتیس که تکل

 یک رابـ ـطه کوتاه مدت بوده و هرگز هم قصد ازدواج نداشته؛ اما برسام چی؟

یعنی برسام حاضر بود تا آخر عمر قید بچه دار شدن رو بزنه و با من ازدواج کنه تا در عوض به قدرت برسه؟! باورم نمیشه، یه چیزی 

 .مشکوک بود

 .صدای سپهر باعث شد از فکر به این راز تازه کشف شده بیرون بیام

شاهزاده رهام وقتی با مخالفت ویگن مواجه شد، شبانه شاهزاده خانم ماهزاد رو ربود و باهم به جایی نامعلوم فرار کردند. ویگن از  _

تمام این سرزمین فرستاد؛ اما تا به االن هنوز هیچ  ها، سربازهاش رو تقریبا به این سرپیچی بسیار خشمگین شد و برای پیدا کردن اون

 .ای از خاندان الجورد باقی مونده باشه شاهزاده خانم خبری ازشون نشده. به همین خاطره که میگیم مشخص نیست شخص زنده

 :هاش نا امیدانه سرم رو پایین انداختم و گفتم با تموم شدن حرف

من زنده باشه، پیدا کردنش کار هر کسی نیست. چون این همه سال گذشته و هنوز  پس امیدی نیست. بر فرض محال اگر هم عمه_

 .هیچ اثری ازشون دیده نشده. فرزندی هم که ازشون باقی نمونده

 :هام رو باال انداختم و ادامه دادم شونه

 .پس هیچی دیگه _

 :هامون سپنتا از جاش بلند شد و گفت با تموم شدن حرف

 .ری ندارید، بهتره برگردیم به شهر اونیکس شاهزاده خانم. کارهای زیادی هست که باید انجامش بدیمپس اگر اینجا دیگه کا_

 :به تبعیت از سپنتا از جام بلند شدم و گفتم

 .خوام از نو شروع کنم های زیادی در سر دارم. می بله، بهتره برگردیم. برنامه _

س رسیدیم. تفاوت آشکاری که لحظه به لحظه با نزدیک شدن به اون شهر همون روز حرکت کردیم و حوالی نیمه شب به شهر اونیک

 .شیطانی مشخص میشد، باعث شد، خیلی زود دلم برای شهر زیبا و سرسبز الجورد تنگ بشه. اونجا بهشت بود و اینجا خودِ جهنم

 .به محض رسیدن به شهر اونیکس همراه سپنتا به طرف چادرها حرکت کردیم

هامون تو فضای تاریک  ها بودند. صدای سم اسب محیط چادرنشین رو گرفته بود و تنها چراغ آسمان، ستاره سکوت سنگین سراسر

پیچید و باعث میشد سکوت شب بشکنه. با دیدن این تاریکی وهم آور خودم رو سرزنش کردم که چرا قبل از رفتن ساره رو به فرد  می
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 .دادم ز این به بعد باید بیشتر حواسم رو بهش میمسئولیتی بزرگ بود؛ ا مطمئنی نسپردم. این یک بی

هام رو برای پیدا کردن ساره تو تاریکی مطلق تنگ کردم و وقتی جسم سیاهش رو  نزدیک چادر از اسب پیاده، و وارد شدیم. چشم

زمین به خواب ی چادر تشخیص دادم نفس راحتی کشیدم و رفتم سمتش و کنارش زانو زدم. تو خودش جمع شده بود و سر بر  گوشه

 .عمیقی فرو رفته بود. یه لحظه دلم به حال تنهاییش سوخت

 :برگشتم سمت سپنتا که هنوز کنار ورودی چادر ایستاده بود و آروم گفتم

 .تونید برید، فردا با هم میایم به مهمانخانه شما می _

. جسم نحیفش رو تو بـ*ـغلم  م کنار ساره دراز کشیدمهام رو در آوردم و آرو سریع سری تکون داد و از چادر دور شد. با رفتنش پوتین

 .های سنگینم رو روی هم گذاشتم گرفتم و در آرامش این حس مسئولیت شیرین پلک

صبح روز بعد به محض خوردن صبحانه به ساره گفتم تمام وسایل ضروریش رو جمع کنه تا از این به بعد با من در مهمانخانه زندگی 

 .تن این قول از من که زود به زود برای دیدن مادرش بیایم، قبول کردو اون هم با گرف  کنه

؛ اما قبل از اینکه به مهمانخانه بریم بردمش به  بعد از جمع کردن وسایل و وداع موقت ساره با مادرش دو تایی تا میدان شهر رفتیم

 .های زیبا و رنگارنگ رو برای فروش گذاشته بود هایی که لباس یکی از مغازه

هاش درخشید و اون لبخند از ته دلی رو که  خوام براش لباس نو بخرم برقی از ذوق و خوشحالی تو چشم قتی به ساره گفتم که میو

 .تمام این مدت آرزو داشتم ببینم، روی لبش نشست

براش بزرگ بود و قرار دار شیری، به همراه دامن بلند و ساده،ای به رنگ گلبهی گرفتم که کمی  ی خودش بلوز بلند وکاله با سلیقه

 .شد بانوی خیاطی که همسر صاحب مغازه بود تا وقتی که ساره به حمام میره اندازه لباس رو درست کنه

بعد از خرید با کسب اجازه از جناب فربد، ساره رو به حمام مهمانخانه فرستادم و دوباره به میدان رفتم. این بار برای خودم یک دست 

 . های ساره هم آماده شد به مهمانخانه برگشتم لباس لباس نو گرفتم و وقتی

بالفاصله خودم هم به حمام رفتم و خستگی و آلودگی این ده روز نا امیدی رو از وجودم پاک کردم، این تغییر الزمه آغاز ماموریتم 

 .کشیدم ین ناامیدی میدادم، سخت بود؛ ولی باید دست از ا . باید اون روی حسیبای جنگجو و قوی رو به همه نشون می بود

هام سیاه  هام رو پوشیدم تو آینه بزرگ رختکن نگاهی به خود جدیدم انداختم. این بار دیگه همه لباس وقتی کارم تموم شد و لباس

 .هام هم وارد کنم نبودند؛ تصمیم گرفته بودم، کمی تغییر رو حتی به لباس

هام  رسید. بقیه لباس می  انتخاب کرده بودم که بلندیش تا باالتر از زانوم به خاطر همین بلوزی آبی، دقیقا هم رنگ سایه دور چشمم

که شامل شلوار، شنل، پوتین و کمربندم میشد رو بر حسب احتیاط همون مشکی انتخاب کرده بودم. همین بلوز آبی به تنهایی کلی 

 .داد بهم روحیه می

میشه، موهای بلند و خیسم رو تو یه پارچه پیچیدم و کاله شنلم رو سرم های تمیز و حالی بهتر از ه خوشحال از این تغییر با لباس

 .رفتم  و بیرون  گذاشتم
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کرد، ناخودآگاه لبخندی به لبم  های کنار میز نشسته بود و از پنجره بزرگ بیرون رو تماشا می با دیدن ساره که روی یکی از صندلی

 !ها تغییر کرده بود نشست، چقدر با این لباس

سپنتا هم از در وارد شد و با دیدن من و ساره با سر و وضعی مناسب لبخندی به رومون زد. ساره که از دیدن سپنتا حسابی همزمان 

 :ذوق زده شده بود دوید سمتش و گفت

 .ها رو خانم برام خریدند نگاه کنید جناب سپنتا، این_

 :بعد چرخی دور خودش زد و ادامه داد

 ببینید، واقعا قشنگن نه؟ _

 .ها رو خوشحال کرد خندیدیم. چقدر ساده میشد آدم و سپنتا دوتایی به این همه ذوق این دختر نگاه می،کردیم و می من

 :به چند دقیقه نکشید که قیافه سپنتا دوباره به همون شکل خشن و جدی همیشگی دراومد و رو به من گفت

 .گذارمای هست که باید باهاتون در میون ب لطفا همراهم بیاید. مسئله_

 :نگاه گنگی بهش انداختم و گفتم

 کجا؟ _

 :های طبقه باال انداخت و گفت نگاهی به پله

 .خانه باشه ترین مکان این مهمان اتاق شما چطوره؟ فکر کنم اونجا امن _

 :با تعجب و تردید سری تکون دادم و گفتم

 .خوبه _

 :بعد رو به ساره گفتم

 .گردم ساره جان همین جا بشین زود برمی_

 .جلو تر از سپنتا به طرف اتاق خودم حرکت کردم

ها رو کیپ کرد. پشت سرش دوید سمت در و  چند لحظه بعد هردو وارد اتاق شدیم؛ اما سپنتا به محض ورود رفت سمت پنجره و پرده

 !قفلش کرد

 :متعجب از این کارهای عجیب قدمی به عقب برداشتم و گفتم

 ا؟این کارها چه معنی داره جناب سپنت _

 :اومد، گفت اش رو روی بینیش گذاشت و همین طور که به طرفم می سپنتا انگشت اشاره

 !ساکت _

 :با نزدیک شدنش چند قدم دیگه عقب رفتم وقتی به دیوار رسیدم و با عصبانیت گفتم
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 .لطفا تمومش کنید، وگرنه مجبور میشم اتاق رو ترک کنم_

* 

 ماهزاد: زاده ماه

 ررُهام: پرنده شکست ناپذی

 :سپنتا با دیدن حالم نگاهی به اطراف انداخت و آهسته گفت

 .آروم باشید _

بعد دوباره رفت سمت پنجره و گوشه پرده رو کنار زد. چند لحظه بیرون رو زیر نظر گرفت و به سمتم برگشت. صندلی کنار میز رو 

 :اومد، گفت برداشت و در حالی که به طرفم می

 ...درست نبود؛ امادونم رفتارم  خوام، می عذر می_

 :نزدیک تخت روی صندلی نشست و ادامه داد

 .اومدم یک چشم شیطان رو اون بیرون دیدم؛ گویا رفته اما وقتی داشتم سمت مهمانخانه می_

 :با شنیدن حرفش نفس راحتی کشیدم و از دیوار فاصله گرفتم، لبه تخت نشستم و با لحنی دلگیر گفتم

 .طری شدید یه جوری بهم بفهمونید. نیازی به این کارها نیست. داشتم قبض روح میشدمیک بار هم گفتم؛ اگر متوجه خ_

 :اخمی کرد و گفت

 .یعنی شما با گذشت این مدت به من اعتماد پیدا نکردید؟! این کارها همگی برای حفظ امنیت شماست _

ای  که خودم هم مقصر بودم و نباید وارد مکان بستهاطمینان به یک مرد نامحرم چیزی نبود که هرگز بتونم تو ذهنم جا بدم، هر چند 

شدم؛ اما به خاطر اینکه از دستم ناراحت نشه و زودتر حرفش رو بزنه، سری تکون دادم  ای نبود می که جز خودم و خودش کس دیگه

 :و گفتم

 .من به شما اطمینان دارم؛ اما قبول کنید میشد بهتر عمل کرد _

 :و گفتکالفه نگاهی به باال انداخت 

ای هست که باید زودتر با شما در میون بگذارم. امشب طبق روال هر ساله در سالروز تشکیل اتحاد  بسیار خب، مهم نیست. مساله _

جاویدان یا به قول مخالفان، اتحاد شیطانی، جشن بزرگی در قصر برگزار خواهد شد. به خاطر همین جشن بود که اصرار داشتم هر چه 

 .یکس برگردیمزودتر به شهر اون

 :اخمی آمیخته با تعجب کردم و گفتم

 خب، این جشن چه سودی به حال ما داره؟ _

 :از جاش بلند شد و صندلیش رو کمی جلوتر آورد و دوباره نشست، صداش رو تا حد ممکن پایین آورد و گفت
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 .کز فرماندهیهما باید امشب به عنوان مهمان وارد قلعه بشیم. این بهترین موقعیت برای شناسایی مر_

دادم تا آخر عمرم دیگه  هام بیشتر تو هم رفتند، از آخرین جشنی که رفته بودم خاطره خوبی نداشتم و ترجیح می با شنیدن حرفش اخم

ها برام یاد آور خاطرات بدی بودند. عالوه بر این مطمئنا در چنین مراسم مهمی آرتین هم  تو هیچ جشنی حضور نداشته باشم، جشن

 :ای وارد قلعه بشیم به خاطر همین گفتم تونستیم در موقعیت دیگه خواست باهاش رو برو بشم. می شت و اصال دلم نمیحضور دا

دونید که من هر زمان بگید حاضرم خطر  ها ندارم. می ای به این جشن ای جز جشن وارد قلعه بشیم. عالقه نه، لطفا در زمان دیگه _

 .کنم

هاش رو تو هم برد  ت! مثل اینکه اصال جنبه این رو که کسی با حرفش مخالفت کنه نداشت. سریع اخمسپنتا یه دفعه انگار آتیش گرف

 :و با عصبانیت گفت

گذرید؟ در تمام چند ماهی که فرمانده لشکر بودم؛ حتی یک بار هم موفق  قدر راحت از چنین موقعیت مناسبی می شما چطور این _

وقت. دیگه موقعیتی به این خوبی پیش نخواهد اومد. در ضمن مثل اینکه فراموش کردید  هیچنشدم وارد قلعه بشم. نه، یا امشب یا 

خواید وارد قلعه بشید که کسی  شما یک شاهزاده الجورد با خصوصیات خاص، از لحاظ چهره هستید. میشه بگید دیگه کی می

 اتون نشه؟ متوجه

جنبگیش در برابر مخالفتم سرم رو سمت  م؛ اما به خاطر این بیهاش رو تا حدودی قبول داشت چقدر خشن و عصبانی بود! حرف

 :ای گرفتم و با لجبازی گفتم دیگه

ام، در زمان دیگه  گید، به خاطر چهره . اگر همون طور که شما می من دوست ندارم وارد جشنی، اون هم در این سرزمین بشم_

 ؟تونم. چه فرقی داره تونم وارد قلعه بشم پس االن هم نمی نمی

 :کالفه دستی بین موهای براق و مشکیش کشید و گفت

تون رو پاک کنیم؛ اما با توجه به مشکی بودن رنگ  های آبی خانوادگی تونیم اون نشان من فکر همه چیز رو کردم. ما نمی _

 . تونیم با کمی رنگ سیاه شما رو به شکل یه شاهزاده خانم اونیکس در بیاریم هاتون می چشم

 !ام دقت کرده باشه قدر به چهره کردم با وجود نقاب و کالهم این یجالبه، فکر نم

 :سپنتا کمی روی صندلیش جابجا شد و ادامه داد

تونه وارد قلعه بشه؛ ولی شرایط در جشن فرق میکنه، شما به عنوان همراه و همسر یکی از  در حالت عادی هر کسی نمی _

 .یشید. به همین سادگیبه خودش اشاره کرد( وارد جشن م)فرماندهان لشکر

 .با شنیدن تیکه آخر حرفش ناخودآگاه به سمتش چرخیدم

خواستم با این عنوان وارد جشن بشم! از جام  منظور از یکی از فرماندهان جنگ قطعا خودش بود! نه، من دوست نداشتم، اصال نمی

 :بلند شدم و با ناراحتی گفتم
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 . کنم قبول نمی؟ من  اصال چه لزومی داره که وارد قلعه بشیم_

هاش رو بست و چند تا نفس عمیق کشید، معلوم بود حسابی کفری شده. بعد از چند لحظه وقتی به اعصابش مسلط شد  چشم

 :تر از قبل گفت هاش رو باز کرد و با لحنی آروم چشم

 .بسیار خوب، من میرم. اگر دوست ندارید اجباری به این کار نیست _

 .و قفل چرخوندبعد رفت سمت در و کلید رو ت

کرد. قبل از  کردم شاید این کار واقعا به پیشرفت ماموریت کمک می تر فکر می تردید به دلم افتاده بود. به نظرم باید بیشتر و منطقی

 :اینکه از اتاق بیرون بره، به سمتش رفتم و گفتم

 . یحاتتون قانعم کنه، قول میدم، قبول کنمبرام توضیح بدید باید چه کار کنیم و برای چی باید وارد قلعه بشیم؟ اگر توض _

 :با شنیدن حرفم سر جاش ایستاد و دوباره در رو بست. برگشت سمتم و گفت

ببینید، اونجا مرکز فرماندهی نیروهای شیطانیه. باید متوجه بشیم این کار دقیقا در کجا انجام میشه تا بتونیم راهی برای از بین  _

 بردنشون پیدا کنیم، درسته؟

 .ی تایید حرفش تکون دادم م رو به نشونهسر

 :خوشحال از تایید من یک تای ابروش رو باال داد و گفت

خب به نظر شما آیا با راهی جز وارد شدن به قلعه میشه این کار رو انجام داد؟ ما باید حداقل یک بار وارد اون مقر بشیم تا بفهمیم  _

 .باید مبارزه کنیمبا چی طرف هستیم و با چند نفر و چه تجهیزاتی 

کردم،  موند آرتین و برسام که باید سعی می هاش قانع کننده و منطقی بود و تصمیم گرفتن کار زیاد سختی نبود. فقط می حرف

 .باهاشون رو به رو نشم

دن موافقتم سریع بعد از چند لحظه فکر و سنجیدن تمام جوانب کار، باالخره رضایتم رو برای رفتن به جشن اعالم کردم. سپنتا با شنی

 :از جاش بلند شد و گفت

های مناسب رو براتون تهیه کنه و در تغییر  سپارم تا لباس پس من میرم و مقدمات رو فراهم میکنم. به همسر جناب فربد هم می _

 .چهره کمکتون باشه. با آغاز شب جشن شروع میشه پس کمی قبل از تاریکی میام دنبالتون

با رفتنش تو دنیای افکارم غرق شدم. نگرانی از اتفاقات پیش رو و چیزهایی که ممکن بود ببینم بدجور  ای گفتم و« باشه»زیر لب 

 .ترین اصول مبارزه بود کردم، دشمن شناسی از مهم آشفتم کرده بود؛ اما از طرفی لزوم اجرای این ماموریت رو با تمام وجودم حس می

اومد از جام بلند شدم و رفتم دم در، با دیدن یاسمین و  ها باال می نگار داشت از پلههای کسی که ا یک ساعت بعد با شنیدن صدای قدم

 :سینی شربت تو دستش لبخندی زدم و گفتم

 .اومدم پایین سالم، چرا زحمت کشیدید؟ می _
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 :یاسمین نفس نفس زنان اومد داخل وروی صندلی نشست و گفت

اتون کنم، گویا دوست دارید در جشن شرکت کنید؛  جناب سپنتا برای جشن آماده. اومدم تا طبق سفارش  چه زحمتی شاهزاده خانم _

 .ترسید شناخته بشید. نگران نباشید همه کارها رو به من بسپرید اتون می اما به خاطر چهره

 :خندیدم و گفتم

ید باید توضیحاتی بدم، این دختر به بله خیالم از اون بابت راحته. فقط در رابـ ـطه با ساره، دختری که احتماال طبقه پایین دید _

تازگی مادرش رو از دست داده به همین خاطر از این به بعد با من زندگی خواهد کرد. اگر ممکنه اتاقی براش آماده کنید، خودم 

 .کنم اش رو پرداخت می هزینه

 :یاسمین با شنیدن حرفم اخمی به ابروهای زیبا و کمانیش انداخت و گفت

خواستم ازتون درخواست کنم که اگر ممکنه این دختر در ازای زندگی در مهمانخانه و  اهزاده خانم؟ اتفاقا میاین چه حرفیه ش_

 ...مقداری حقوق ماهیانه در کارهای اینجا کمکم کنه، آخه من

 :تر از قبل گفت سرش رو جلو تر آورد و آروم

 ...دونید که رسم. می مهمانخانه نمیمن مدتیه متوجه شدم باردارم، به تنهایی به تمام کارهای _

گرفت، البته موافقت خودش هم مهم  رفت و ماهیانه یه پولی دستش رو می اش سر نمی پیشنهادش بد نبود، اینجوری ساره هم حوصله

 :بود. خوشحال از شنیدن خبر بارداری یاسمین لبخندی زدم و گفتم

با ساره اگر خودش دوست داشته باشه من حرفی ندارم؛ اما اگر مخالف باشه  . خیلی خوشحال شدم. در رابـ ـطه به به، به سالمتی _

 .تونم مجبورش کنم. اون دست من امانته نمی

 :یاسمین سری به معنی فهمیدن حرفم تکون داد و گفت

 .شید خوریم و برای جشن اتحاد آماده می بله درسته، پس بهتره بریم و از خودش بپرسیم. بعدش نهار رو می _

کردم این جشن با وجود آرتین و  شنیدن اسم اون جشن کذایی دوباره رفتم تو فکر؛ این کار یک ریسک بزرگ بود. احساس میبا 

 .کرد های بدنم تزریق می رسه و همین مساله اضطراب رو با شدت به تک تک سلول برسام به سادگی به پایان نمی

ختم و پاهام ناخودآگاه به سمت تصویرم کشیده شد. حاال من یه شاهزاده تو آینه بزرگ و چوبی اتاق نگاهی به خودِ جدیدم اندا

 !اونیکس بودم

های سرزمین تاریک به تن داشت. بلوزی سیاه و کیپِ تن که از کمر به وسیله  های جدیدی به سبک شاهزاده خانم دختر تو آینه، لباس

های تنگی که از آرنج به پایین گشاد شده بودند. پیراهن  تینای به دامن پر چین مشکی وصل شده بود و آس ی کمربندی پهن و نقره

ای که بین اون همه سیاهی از زیر یقه بسته لباس تا پایین سـ*ـینه به صورت  های نقره رنگ و لعاب نبود، برگ قدرها هم بی اون

اد با رنگ پوستم و هماهنگ با رنگ ردیف دوتایی ادامه داشتن باعث میشد با خودم فکر کنم، این لباس در عین سادگی زیباست، متض
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 .هام جدید پشت پلک

ای که دیگه توش خبری از اون سایه و هاله آبی نبود چند بار چرخید؛ حاال دیگه سنگ نرم و سیاه سرمه به  نگاهم بین اجزای چهره

هام اما  پنهان کرده بود. گونههام نشسته بود و به طور کامال طبیعی اون دریای آبی رو  های ماهر یاسمین، پشت پلک ی دست وسیله

های قهار یاسمین هم  گذاشتند، حتی دست ای و آبی وجودم رو به نمایش می ای محو از نقره انگار مقاومت کرده بودند و هنوز هاله

 .نتونسته بودند، این حقیقت رو به طور کامل مخفی کنه

هام رو گیرا و سحرانگیزتر از  ی مطلق هم زیبا بود و چشمبا اینکه عاشق اون جادوی الجوردی روی صورتم بودم؛ اما این سیاه

 .های افسونگری که رازهای زیادی برای گفتن دارند گذاشت. درست مثل چشم همیشه به نمایش می

هایی سیاه، تو یه  صدای یاسمین عاملی شد تا چشم از آینه بگیرم، انگار باالخره برگشته بود. چند لحظه بعد، در باز شد و با کفش

 :اش، وارد شد و گفت دستش، و شنلی مشکی، تو دست دیگه

 .قدر کند کار کردند ببخشید خیلی دیر کردم، مقصر بانوی خیاط بودند که این _

 :لبخندی به روش زدم و گفتم

فرستادم تا  و میقدر به زحمت بیفتید. اگر زودتر گفته بودید به چی نیاز دارید ساره ر اشکال نداره، راضی نبودم با این وضعتون این _

 .همه رو تهیه کنه

 :رفت سمت پنجره و نگاهی به بیرون انداخت و گفت

 .هاتون رو بپوشید. جناب سپنتا خیلی دقیق هستند بهتره زودتر شنل و کفش _

 :بعد نگاه معنی داری بهم انداخت و ادامه داد

 .دند های زیبا ببینند چه عکس العملی نشون می این چشمدونم وقتی شما رو با  تا به حال جز جدیت از ایشون چیزی ندیدیم. نمی _

 :نگاهی پر از تعجب بهش انداختم و گفتم

 .کنم جناب سپنتا قرار نیست من رو ببینند، من به خاطر همین شنل سر می _

 :اخمی کرد و با لحنی مشکوک گفت

 !کردم شما قراره به عنوان نامزد ایشون وارد جشن بشید ولی من فکر می _

 :شنیدن حرفش تازه فهمیدم دارم قضیه رو لو میدم، به خاطر همین سریع خودم رو جمع و جور کردم و گفتمبا 

درسته، قراره با همین عنوان و نسبت وارد جشن بشیم؛ اما خب، هنوز که به طور رسمی نامزد ایشون نشدم، پس بهتره فعال مراعات _

 کنم. درسته؟

 :نفس راحتی کشید و گفت

ها هیچ کاله و  ها، شاهزاده خانم حق با شماست؛ اما مشکل اینه که در این سرزمین همه جا، علی الخصوص در جشن بله درسته _
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شند. اون  کنند، اون ها خیلی زود آداب و رسوم زیبای گذشتگان رو فراموش کردند و هر طور که دلشون بخواد ظاهر می شنلی سر نمی

 .شند ند به اصول هستند در این مراسمات حاضر نمیهایی هم که هنوز پایب تعداد از شاهزاده

گفت، این شهر با  چرخید. راست می با شنیدن حرفش یاد شیوانا افتادم که با اون موهای بلند و نارنجی همون طور راحت تو شهر می

 .ی شیطان شده بودند و این چیزها براشون معنی نداشت شهرهای دیگه فرق داشت، اینجا همه بنده

 ...هایی مثل مرجان یا الجورد هم چنین وضعیتی نداشتند و مردم همگی مقید به آداب و سنن بودند؛ اما اینجاحتی شهر

 :نگاه مطمئنم رو به یاسمین دوختم و گفتم

 .کنم. باید من رو با همین ظاهر در جشن بپذیرند من هرگز شنلم رو از خودم دور نمی _

 :ای بهم انداخت و گفت نگاه متفکرانه

شدم. مطمئنم جناب سپنتا فکر همه چیز رو  ه من هم اگر جای شما بودم، هرگز راضی به اینکه بدون کالهم وارد جایی بشم نمیبل _

 .کنند وقت بدون اندیشه کاری نمی کردند، ایشون هیچ

د پوشیدم و با فکری مشغول از این وضعیت شنل بدون آستین سیاهی رو که با دقت و ظرافت مثل یک کت زیبا دوخته شده بو

ای رو که به عنوان دکمه جلوش بود، بستم. موهام رو پشت سرم چند بار  هاش رد کردم. تک سنگ نقره هام رو از حلقه آستین دست

 .ای تزیین شده بود، روی سرم گذاشتم محکم دور خودش پیچیدم و کاله بلندی رو که با نوار نقره

اق بلند شد و پشت سرش صدای سپنتا اومد. با شنیدن صداش نگاهم ناخودآگاه هام رو پام نکرده بودم که صدای در ات هنوز کفش

تپید. با اینکه خیلی  سمت پنجره کشیده شد، اصال متوجه گذر زمان نشده بودم. قلبم از فکر به کاری که قرار بود کنیم، آشفته می

کردم ظاهری مقتدر و  ار بزنم. همین قدر که سعی میکردم، قوی باشم؛ اما این استرس چیزی نبود که بتونم راحت اون رو کن سعی می

 .ناپذیر از خودم نشون بدم، خودش دنیایی بود شکست

با دعوت یاسمین، سپنتا وارد شد. کالهم رو جلو کشیدم و به سمتش برگشتم. نگاهی به سر تاپاش انداختم و یه لحظه با اون بلوز و 

کمه های براق و بلندی که تا زیر زانوهاش ادامه داشت به نظرم اومد که با آدم دیگه ای ای، و چ شلوار سیاه، با کمربند و تزیینات نقره

 !های جدیدی که تنش بود انگار کال از این رو به اون رو شده بود طرف هستم! با لباس

آرتین دیده بودم؛ اما دلم هایی که از  با دیدن این همه تغییر مثبت سریع نگاهم رو ازش گرفتم و سرم رو پایین انداختم، با همه بدی

خواست تا آخر عمر هیچ مردی جز اون به نظرم جذاب بیاد؛ یا به هیچ مردی تو دنیا فکر کنم، آرتین مقصد آخر من بود، همون  نمی

 .که قلبم رو زیر پاهاش له کرده بود و باعث شده بود دیگه به هیچ مردی اعتماد نکنم

قدم اومد سمتم و وقتی با دقت وارسیم کرد با خوشحالی آشکاری که برای اولین بار تو صدا سپنتا با دیدن سر پایین افتاده من چند 

 :موج میزد به یاسمین گفت

 .بسیار ممنونم، واقعا خوب از پسش براومدید_
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 :یاسمین سر خوش از حرف سپنتا تشکر کرد و از اتاق بیرون رفت. سپنتا باز هم جلوتر اومد و گفت

ی به انجام این ماموریت شدید. زمان زیادی نداریم پس خوب گوش کنید. شما با اسم، مانا، دختر کوچک ممنون از اینکه راض _

شاهزاده فراز؛ همون شاهزاده اونیکسی که در دره جمجمه همراه چاووش اعظم دیدید و به عنوان همراه و همسر من وارد جشن 

 .شید می

 :تادم و به لحنی محکم گفتمهای یاسمین اف با شنیدن اسم جشن یه دفعه یاد حرف

گفتند اونجا هیچ کس با این ظاهر وارد نمیشه.  کنند. می گفتند؛ اگه با شنل وارد جشن بشم بهم شک می همسر جناب فربد می _

 .جناب سپنتا من هرگز بدون شنل به جشن نمیام

 :گفتسپنتا با تموم شدن حرفم لبخندی رو که گوشه لبش جا خوش کرده بود، خورد و آروم 

نگران نباشید، شاهزاده فراز بر عکس بقیه شاهزادگان فرد مقیدیه و دخترانش مثل شما پایبند به یک سری اصول هستند. پس با  _

تونید با همین ظاهر در جشن حاضر بشید. زمانی که اعالم کنیم شما دختر ایشون هستید دیگه کسی تعجب نخواهد  خیال راحت می

 .کرد

 :ی حساب شده لبخندی زدم و گفتم خوشحال از این نقشه

 .نقصه تون بی باید اعتراف کنم که نقشه _

 :کرد، گفت ای از سقف نگاه می انگار از این تعریفم خوشش اومده بود چون مغرورانه سرش رو باالتر برد و در حالی که به گوشه

زان دقیق نیست. چون خود من هم برای اولین باره که متشکرم. اما در رابـ ـطه با ماموریتمون در قلعه، متاسفانه نقشه به این می _

ریزی کنیم که باید از هر فرصتی برای جستجو و کندوکاو در گوشه و کنار قصر اصلی  وارد قلعه میشم. پس بهتره اینطور برنامه

عات دقیقی بدست استفاده کنیم. هر زمان رو که مناسب دیدید به اطراف سرک بکشید، جوری که بتونید راجع به همه چیز اطال

 .های پرت و دور از دسترس بیارید، مخصوصا مکان

 :سریع سری تکون دادم و گفتم

 . کنم بله، چشم تمام سعیم رو می _

 :سپنتا به طرف در حرکت کرد و همزمان گفت

 .خوبه، پس لطفا تشریف بیارید، نباید زمان رو از دست داد _

 .بعد بیرون رفت

وقت بریم، اینجوری حس آرامش و  گه صبر کنیم تا بعد از غروب آفتاب نماز مغربم رو بخونم و اونخواستم ازش بخوام یکم دی می

 !تسلط بیشتری داشتم؛ اما مثل اینکه خیلی عجله داشت

تونستم از  نفس عمیقی کشیدم و برای گرفتن قدرت و انرژی و آرامش زیر لب شروع کردم به فرستادن صلوات. مطمئنا اینجوری می
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 .ای که از ظهر به جونم افتاده بود کم کنم دلشوره

 .گرفتم امشب باید با قدرت تمام سعیم رو برای مردمم به کار می

* 

 مانا: ماندگار، جاویدان

 فراز: بلندی و شکوه

ز سوار بر کالسکه زیبا و کوچیکی که سپنتا تدارک دیده بود، از درهای آهنی قلعه عبور کردیم. نگاه جستجوگر و کنجکاوم رو ا

 .ای که باد گرم رو به صورتم میزد، تو حیاط بزرگ به حرکت درآوردم پنجره

چرخوندم و جزئیات رو ثبت  هام رو مثل دوربینی که آماده فیلمبرداریه به همه جا می ماموریت من شروع شده بود و از حاال باید چشم

 .کردم می

لی بلندی که تا به حال نظیرشون رو هیچ جا ندیده بودم در های خی سربازهای سیاه پوش همه جا در رفت و آمد بودند و درخت

 .های سبز در حال نگهبانی بودند های منظم و کنار هم مثل غول ردیف

نیمی از بنای عظیم و سنگی قلعه کمی جلوتر پیدا شد و وقتی موقعیت کالسکه تغییر کرد و تونستم به طور کامل ببینم، دژی بزرگ و 

روح بود و با وجود جشن، هیچ تزئینی دیده نمیشد، نه  کرد. همه جا سرد و بی های شیطانی رو بهم القا می ژیسیاه که انواع حس و انر

 .گلی و نه رنگی

تر از من پیاده شد و من هم پشت سرش پایین اومدم و نگاهم رو تا نوک برج و  ها متوقف شد، سپنتا جلو باالخره کالسکه جلوی پله

 .باروها باال بردم

دادم، مطمئنا سرگیجه  هرگز بنایی به این بزرگی و عظمت ندیده بودم و اگه یک دقیقه دیگه به بررسی بنا ادامه می به عمرم

 !گرفتم می

 .های خاکستری و سنگی باال رفتم ها، چشم از قلعه گرفتم و دنبالش از پله با حرکت سپنتا به طرف پله

ال اومدن از بیست و پنج پله کمی نامنظم شده بود به پشت سرم نگاه کردم. به هایی که به خاطر با ی آخر برگشتم و با نفس روی پله

 .اومدند ها ارتفاع تا پایین زیاد بود و چند شاهزاده دیگه هم به زحمت پشت ما داشتند، باال می خاطر تعداد پله

 :گفت کرد و آروم می قصر اشاره می که داشت با سر به نگهبان ورودی  ها گرفتم و نگاهش کردم با صدای سپنتا چشم از شاهزاده

 .تری برای کشف کردن وجود داره، بفرمایید شاهزاده مانا اینجا چیزهای مهم _

کردم مثل یک شاهزاده اونیکس مغرور باشم، کنار سپنتا قرار گرفتم و دوتایی به طرف  سرم رو باال گرفتم و در حالی که سعی می

 .نگهبان رفتیم

 :اش گذاشت و گفت سپنتا مشتش رو روی سـ*ـینهنگهبان سرخ پوش با دیدن 
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 .خوش آمدید فرمانده _

 :بعد دستش رو سمت طومار و جوهر روی میز گرفت و ادامه داد

 .برای ورود لطفا نام خودتون و همراهتون رو بنویسید_

تراش خورده وارد تاالر  سپنتا خیلی جدی و محکم سری تکون داد و رفت سمت میز. چند لحظه بعد برگشت سمتم و از در چوبی و

 .اصلی قلعه شدیم

حرکت  ای یکسان از هم بی های بزرگ و سفید نورانی بود. سربازهای نیزه به دست با فاصله ی سنگ فضای داخل قلعه به وسیله

شدند.  میای، سرخ، نارنجی و خاکستری بودند همه جا دیده  های سیاه، قهوه های بزرگ که ترکیبی از رنگ ایستاده بودند و پرچم

انتهای سرسرای بزرگی که توش بودیم سه در بزرگ رو به جایی نامعلوم باز میشد و درست وسط سرسرا پلکان مارپیچی تا طبقه دوم 

 .ادامه داشت

 .رسید، مشخص بود جشن هم همون طبقه باالست وگوهای مبهمی که مثل یک همهمه به گوش می از صدای گفت

 .ها رفتند و ماهم پشت سرشون راه افتادیم ارد سرسرا شدند به طرف پلهای که بعد از ما و چند شاهزاده

کرد؛ اینجا نور به وضوح کمتر شده بود و اطراف سالنِ گرد درهای متعدد کنار هم ردیف  این باال اما وضعیت با پایین خیلی فرق می

واضحی از شهر اونیکس مشخص بود. تعدادی شده بودند. دو سر سالن هم دو پنجره خیلی بزرگ قرار داشت که از یکیشون نمای 

 .ای روشن با نقوش سوخته کاری، منتظر اعالم ورودشون به تاالر بودند شاهزاده انتهای غربی سالن، پشت درهای بسیار بزرگ قهوه

 :چند دقیقه بعد، وقتی نوبت به ورود ما رسید، جارچی از در بیرون اومد و رو به سپنتا گفت

 .رفی کنیدلطفا خودتون رو مع _

سپنتا جلو رفت و بعد از یکم صحبت با جارچی برگشت پیش من. جارچی نگاهی به طومار بلندی که هر چند دقیقه یک نفر از پایین 

 .ی تایید تکون داد کرد، انداخت و سری به نشونه های جدید رو توش وارد می اومد و اسم می

 :سالن پیچید؛ پشت سرش صدای جارچی رو شنیدم بعد رفت سمت در و چند لحظه بعد صدای کوتاه شیپور تو

 .شوند فرمانده هفتم جنگ، جناب سپنتا، به همراه شاهزاده خانم، مانا، فرزند شاهزاده فراز، وارد می _

 .و دوباره صدای کوتاه شیپور

و زمزمه کردم و هم قدم با مثل اینکه واقعا وقت رویارویی با دشمن بود؛ یک دیدار سرنوشت ساز. زیر لب نام آرامش بخش خداوند ر

 .سپنتا وارد تاالر شدم

با ورود به تاالرِ جشن، سعی کردم خودم رو برای دیدن هر چیزی آماده کنم؛ چون این بار هیچی شوخی بردار نبود. باید از این 

 .کردیم موقعیت نهایت استفاده رو می

انگیر قلعه این  رفتیم، خوب اطراف رو زیر نظر گرفتم. برخالف ظاهر خوف نهایت بزرگ پیش می طور که به طرف وسط تاالر بی همین
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 !داد، حسی بین واهمه و لـ*ـذت تاالر با اون نور مالیم و فضایی که پر بود از عطرهای مسخ کننده، حسی جدید بهم می

اومدند و  ای و حریرش با وزش باد گرم به حرکت درمی های قهوه گه تاالر ادامه داشت و پردهبالکنی دراز از یک گوشه تا گوشه دی

ی دو گروه نوازنده چنگ، که دو طرف تاالر نشسته بودند تو فضا  کردند. صدای موسیقی مالیم، به وسیله حس آرامش رو بیشتر می

تر قرار داشتند که  های ساده درخشید و کنار تخت بزرگ تخت ر میهای براق انتهای تاال پیچید. تختی بزرگ و سیاه مملو از سنگ می

 .های عالی مقام پر کرده بودند روشون رو شاهزاده

ای آشنا چرخوندم و اولین کسی که شناختم  نگاهم رو بین جمعیتی که مشغول صحبت و پذیرایی از خودشون بودند، به دنبال چهره

 .ها نشسته و مشغول صحبت با چند شاهزاده خانم زیبا بود برسام بود، که با غرور روی یکی از تخت

اش  تر شد. چهره ی مردی با موهای کم پشت و سیاه، که روی تخت بزرگ نشسته بود، واضح تر شدن به انتهای تاالر، چهره با نزدیک

های نافذ و  شده بود و با چشمهاش هم نواری سیاه کشیده  شصت یا هفتاد ساله میزد و روی هم رفته پیرمرد سرپایی بود. روی پلک

 .شرارت بارش اطراف رو زیر نظر گرفته بود

ی سر سپنتا، جایی حدود شش قدمی تخت بزرگ ایستادیم و تعظیم کردیم. وقتی سر بلند کردیم سپنتا با صدایی بلند  باالخره با اشاره

 :و رسا گفت

درتمند رو تبریک میگم و امیدوارم به زودی در جشن پیروزی و درود بر پادشاه و سرورم ویگن بزرگ. سالگرد تشکیل این اتحاد ق_

 .فتح سرزمین زمرد به سالمتی این اتحاد جاوید بنوشید

 .فهمیدم با شنیدن اسم ویگن نگاهم با شوک به طرف مرد موسیاه چرخید. پس ویگن این بود! باید از چهره خبیثش می

 :صدای بم و خاص ویگن تو تاالر پیچید

یدان نبرد دیده بودمت سپنتا، لیاقت، درایت و شجاعتت رو در همون یک دیدار به ما نشان دادی؛ اما بعد از اون خبری یک بار در م_

 ازت نشد. نکنه از خدمت به ما پشیمانی؟

اش گرفت با  سپنتا سریع زانو زد و در حالی که موهای لختش توی صورتش ریخته شده بود یکی از مشت هاش رو جلوی سـ*ـینه

 :پایین افتاده گفت سری

خیر سرورم، جنگیدن در لشکر اتحاد جاویدان یکی از بزرگترین افتخارات منه؛ اما بعد از جنگ، به علت بیماری مادر و پدرم مجبور  _

 . به بازگشت به شهرم شدم

تر از من نقشش رو ها رو میزد که یک لحظه شک کردم واقعا داره راست میگه! انصافا به سپنتا جوری محکم و مطمئن این حرف

 .کرد بازی می

های  اراده سمت چشم کنه. نگاهم بی صدای خنده بلند ویگن تو تاالر پیچید و وقتی از سپنتا فارغ شد، حس کردم داره به من نگاه می
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ی بود که ا نافذ و عمیقش کشیده شد و یک لحظه انگار زمان از حرکت ایستاد و تمام وجودم یخ زد! تو چشمای این مرد شیطان زنده

 !کشید داشت روحم رو تو خودش می

های سیاه و شیطانی از روی  زنجیر بلند گردنبند به سرعت روی پوست گـ*ـردنم د*اغ شد و همزمان به طرز معجزه آسایی اون چشم

از بین رفت و ها، به یک باره  ی اون چشم صورتم برداشته شد! با این کار تمام اون حال عجیب و احساس تحلیلِ وجودم، به وسیله

شدم، شیاطینی که تو وجود این مرد خونه کرده  ام رو آروم آروم بیرون بدم. تازه داشتم متوجه می تونستم نفس حبس شده تو سـ*ـینه

کشیدند! انگار ویگن یه چیزهایی فهمیده بود که این رفتار رو کرد. نزدیک بود همه  بودند، چطور داشتند روحم رو از کالبدم بیرون می

 !ز لو برهچی

 :صدای بم ویگن تو تاالر پیچید

 .مرخصی سپنتا _

 .ای از سالن با صندلی و میز خالی رفتیم و نشستیم این بار دیگه نگاهش نکردم. سرم رو پایین انداختم و دنبال سپنتا به گوشه

اون مرد یه جادوگر بود، شایدم یه  با دور شدن از اون فضای خفه کننده نفس راحتی کشیدم و لیوان آب روی میز رو تا ته سر کشیدم.

کشید، چیزی نبود که به  هاش، که مثل یه سیاهچاله روحم رو تو خودش می نهایت چشم شیطان واقعی! انرژی منفی و سیاهی بی

 .، فراموش کنم راحتی بتونم

 :سپنتا متعجب از رفتارهای من سرش رو جلوتر آورد و گفت

 چیزی شده؟ _

 :گفتم سرم رو باال دادم و سریع

 .نه، من خوبم _

 .خواستم جلوش از خودم ضعف نشون بدم نمی

 .ها تکمیل شدند درهای تاالر برای شروع جشن بسته شد چند دقیقه گذشت و وقتی مهمون

ای وارد شدن و شروع کردن به انجام حرکات  بالفاصله مردهایی با تاپ و شلوارهای سندبادی قرمز، خیلی فرز و چابک، از در دیگه

 .وباتیکآکر

های بلندشون فضا رو  کردند و صدای خنده ها با عالقه مشغول تماشای نمایش وسط تاالر بودند. گاهی با هم صحبت می ها و مرد زن

کردن و قبل از  ای پر از سکه رو سمتشون پرت می اومدند کیسه بازها به وجد می کرد و گاهی اوقات که از انعطاف بدن آکروبات پر می

 .قاپید ه زمین برسه یکی از مردهای سرخ پوش توی هوا میاینکه کیسه ب

بازها با صدای تشویق جمعیت به پایان رسید و این بار درهای بزرگ سمت چپ باز شدند. حدود چهل دختر زیبا با  کار آکروبات

 .های بزرگ تو دستشون وارد شدند و سراغ میزها رفتند ها و تُنگ هایی با*زتر از بقیه مهمان لباس
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اش باال رفت. لبخند مصنوعی که مثل ماسک  نزدیک شدن یکی از دخترها به میز ما، نگاه کنجکاوم تا روی صورت آرایش شده با

توجه به نگاه های پر  داد پنهان کنه. دختر اما بی ش می هاش رو که خبر از دلِ سوخته تونست غم چشم صورتش رو پوشونده بود، نمی

 .های روی میز آورد و کمی از مایع صورتی رنگ توش رو خالی کرد و رفت ت لیواناز درد من، تُنگ تو دستش رو سم

های خالی مردهایی رو که خواستار مقدار بیشتری از اون مایع صورتی بودند با دلـ*ـبری پر  چرخیدند و جام بقیه دخترها بین میزها می

های بلند و سرخوشانه  کردند و خنده د با لـ*ـذت نگاهشون میهایی رو داشتن کردند. مردها هم که انگار انتظار چنین دلـ*ـبری می

 .کرد شون گوش فلک رو کر می

ناراحت از این وضعیت نگاهی به لیوانم انداختم و جلوی صورتم گرفتمش. یکم بوش کردم، رایحه جدیدی داشت که به عمرم حس 

 قدر خواهان داشت؟ نکرده بودم. مگه این مایع چی بود که این

سپنتا که به دقت مشغول وارسی محیط اطراف بود انداختم و لیوان رو سمت دهنم بردم تا مزش رو بچشم؛ اما با صدای  نگاهی به

 :نسبتا بلند سپنتا دستم تو هوا خشک شد. سریع سرم رو سمتش چرخوندم و با عصبانیت گفتم

 چی شد؟ _

 :بانیش رو بهم دوخت و گفتسریع لیوان رو از دستم کشید بیرون و روی میز کوبید، بعد نگاه عص

 دونید این چیه؟ می _

 :نگاهم رو بین لیوان و چشم های خشمگین سپنتا به گردش درآوردم و گفتم

 .معلومه، شربت _

 :پوزخندی زد و گفت

 .بله، شربته اما از نوع دردسر سازش_

 :هام رو تو هم بردم و پرسیدم اخم

 یعنی چی؟ _

 :نگاهش رو سمت جمعیت گرفت و گفت

 .فهمید یعنی چی تا یک ساعت دیگه می _

عصبانی از کارش پوفی کشیدم و نگاهم رو تو میزها چرخوندم. باعث تعجبه که هنوز خبری از شیوانا یا آرتین نشده بود، هرچند که تو 

 .کدومشون رو امشب نبینم کردم هیچ ش آرزو می دلم همه

ای  نهایت زیبای قهوه های فاخر و بی باز شد و قیافه نحس شیوانا با لباس هنوز چند ثانیه از این فکرم نگذشته بود که درهای تاالر

 !ظاهر شد

اراده روی بلوز و شنل قهوه ای  پشت سرش هم آرتین اومد تو و باعث شد جهانم تو یه لحظه از حرکت بایسته. نگاه پر از حسادتم بی
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ش ریخته شده  مد؛ قسمتی از موهاش روی صورت بی مو و شونهآرتین چرخید و روی کمربند براق و شلوار و پوتین مشکیش پایین او

تر شده بود و باعث  بود و جذابیتش رو صد چندان کرده بود. با اینکه دوست نداشتم ازش تعریف کنم؛ اما امشب از هر زمانی جذاب

 شیم؟ تر می دیم، برای داشتنش حریص ها وقتی چیزی رو از دست می میشد با خودم فکر کنم؛ چرا ما آدم

 .اومد و هنوزم باورم نمیشد کسی که زمانی کنار من قدم میزده حاال با شیواناست نفسم از شدت خشم و ناراحتی تنگ باال می

هام  سپنتا با نگاهی که پر بود از رنگ نگرانی، صدام زد و وقتی جوابی ازم نشنید، لیوان پر از آب رو داد دستم. لیوان رو تو دست

 .از اون صحنه عذاب آور برداشتم فشردم و باالخره چشم

 :سرش رو جلو آورد و گفت

 چرا هر بار که با اون مرد رو به رو میشید، حالتون دگرگون میشه؟ _

 :هاش رو تنگ کرد و ادامه داد چشم

 چیزی بین شما بوده؟ _

 :هاش دوختم و با جدیت تمام گفتم نگاه عصبیم رو به چشم

 .نه، هرگز چنین فکری نکنید_

 :انع نشد، چون گفتانگار ق

 ...ولی نگاه شما به اون مرد _

 :فهمید آرتین هیچ جایگاهی تو زندگی من نداره. سریع گفتم نگذاشتم حرفش رو ادامه بده، باید می

 .لطفا ادامه ندید، اون مرد کوچکترین اهمیتی برای من نداره _

 :بعد به خاطر اینکه موضوع رو عوض کنم گفتم

 کی باید شروع کنیم؟ _

 :با نگاه پر از شَکِش بهم خیره شد و گفت

 .کمی صبر کنید، زمانش که برسه اطالع میدم _

دار نقره چیده شده بود دوختم و سعی کردم یک بار دیگه به خودم  هایی که با نظم و ترتیب خاصی تو ظرف پایه نگاهم رو به میوه

آرتین هم تو این جشنه؟ پس چرا بازم با دیدنش این کارها رو  دونستم یادآوری کنم به خاطر چی اینجام. مگه غیر از اینه که می

 .کنم؟ من باید قوی باشم می

نفس عمیقی کشیدم و تمام تالشم رو به کار گرفتم تا دیگه به میزی که آرتین روش نشسته بود نگاه نکنم، باید تمام حواسم رو به 

 .دادم ماموریتم می

ها اضافه شدند. دخترهای تنگ به دست دوباره وارد   رفت و آالت ضربی هم به چنگبعد از خوردن شام صدای موسیقی کم کم باال
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 .ها کردند ی قبل شروع به پر کردن جـ*ـام تاالر شدند و مثل دفعه

شدند. تازه داشتم  کشیدند و هر لحظه بیشتر از خودشون بیخود می ها با شوق و ولـ*ـع خاصی جـ*ـام هاشون رو سر می شاهزاده

 .شدم؛ چرا سپنتا اجازه نداده بود، از اون چیز صورتی بخورم متوجه می

هام عین  ها و همسرانشون از جاشون بلند شدند و همراه با موسیقی شروع کردن به حرکت. با دیدن این صحنه چشم کم کم شاهزاده

 !کردم جز این وضعیت ندید بدیدها از تعجب چهار تا شد. امشب فکر هر چیزی رو می

ها وارد این  آشفته بازار ناخودآگاه فکرم سمت آرتین کشیده شد و با تصور اینکه اونم همراه شیوانا، مثل این شاهزاده با دیدن این

 .معرکه شده باشه؛ دلم ریخت

 .سریع نگاهم رو سمت جایی که قبال نشسته بود چرخوندم و با دیدنش کنار میز خودش و با سری پایین افتاده، نفس راحتی کشیدم

نهایت  ها بود. من هنوزم روش بی تر از این حرف خواستم این مرد رو فراموش کنم؛ اما انگار این کار خیلی سخت من میخدایا 

 !حساسم

هاش تو اون همه شلوغی و هیاهو سرم رو جلوتر ببرم. دستش رو  صدای سپنتا باعث شد، چشم از آرتین بگیرم و برای شنیدن حرف

 :کنار دهنش گرفت و گفت

 .تونیم شروع کنیم. لطفا با من همراه بشید حواسش به ما نیست، میکس  هیچ_

 .بعد از جاش بلند شد و سمت وسط تاالر حرکت کرد

ها و مردهای رقـ*ـصان  دونم چی تو سرش بود که داشت مستقیم به طرف زن پشت سرش از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. نمی

 !کرد وسط تاالر حرکت می

های نیمه هـ*ـوشـیار سرجاش ایستاد و بهم نزدیک شد. با دیدن حرکتش قدمی به عقب  ه پر بود از شاهزادهنزدیک فضایی ک

تر برم و فاصله بینمون رو بیشتر کنم  خواستم بازهم عقب برداشتم و با نگاهی پر از سوال وراندازش کردم. سرش رو جلوتر آورد، می

ی مصممش نگاه کردم.  گاه معذبم رو به اطراف چرخوندم و دوباره به چهره. ن که گوشه شنلم رو تو مشتش گرفت و مانع شد

تکون دادم. آروم سرش  "چی شده؟"رفتارهاش برام نامفهوم بود. اون که از اون مایع صورتی نخورده بود؟! بالفاصله سرم رو به معنی 

 :رو نزدیک کرد و گفت

 .ی متوجه نشه، ازش عبور کنیدپشت سرتون یک در نیمه باز هست، شما باید جوری که کس _

 :سرم رو عقب کشیدم و گفتم

 تنها؟ پس شما چی؟ _

 :شنلی رو که هنوز تو مشتش بود کشید، جامون رو با هم عوض کرد و آروم گفت

 های دیگه برم. دری رو که گفتم دیدید؟ کنم به قسمت من سعی می_
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 :ی تایید تکون دادم و گفتم سرم رو به نشونه

 ...آره ولی _

 !دای آشنایی که از پشت سر به گوشم رسید، باعث شد حرفم رو نیمه کاره رها کنم، شک ندارم که این صدای برسام بودص

و بدون جلب توجه کالهم رو جلوتر کشیدم و سمت صدا برگشتم. سپنتا با   هام رو بستم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم، آروم چشم

 :دیدن برسام کنار من قرار گرفت و گفت

 .دیدار با شما موجب افتخاره شاهزاده برسام _

 :برسام نگاه آتشینش رو از من گرفت و در جواب سپنتا گفت

 های قصر حضور پیدا کنی سپنتا. اون هم با دختر شاهزاده فراز! چی شده؟ تغییر رویه دادی؟ کردم در جشن فکر نمی _

 .بعد از گفتن این حرف دوباره نگاهش رو به من دوخت

ام رو  شنید یا چهره تر بردم. برسام شاهزاده باهوشی بود؛ اگه فقط یه لحظه صدام رو می های خیره برسام سرم رو پایین دیدن نگاهبا 

 . دید، مطمئنا کارم تموم بود. اصال بعید نبود که همین حاال هم بویی از قضیه بـرده باشه می

هاش دور کنه،  کرد، من رو از تیررس نگاه برداشت و در حالی که سعی می های برسام شده بود، قدمی به جلو سپنتا که متوجه نگاه

 :گفت

من همیشه خدمتگزار شما هستم. شاهزاده مانا به تازگی به همسری من دراومدند و خواستم با آوردنشون به این جشن شبی خوش  _

 .رو با هم رقم بزنیم

 .هیچ حرفی ازمون دور شد ین حال قدمی به عقب برداشت و بیهای برسام میشد فهمید که اصال قانع نشده، با ا از نگاه

تونست من رو شناسایی  با رفتنش نفس راحتی کشیدم، خطر از بغـ*ـل گوشم رد شده بود، برسام بهتر از هر کسی تو این جمع می

 .کنه

 :سپنتا برگشت سمتم و گفت

رگردید؛ اگر هر کدوم از ما تا نیمه شب برنگشتیم شخص دیگه خیلی مراقب باشید. هر زمان که کارتون تموم شد، به همین سالن ب _

 .کنیم گرده به مهمانخانه، اما حتما تا نیمه شب صبر می برمی

 :سرم رو تکون دادم و سریع گفتم

 .بله متوجه شدم _

بودم و اون در وقتی خیالش راحت شد، آروم و جوری که کسی متوجه نشه رفت وسط جمعیت و کم کم ازم دور شد. حاال من مونده 

 .نیمه باز گوشه تاالر

خود شده بودند، انداختم و سعی کردم بدون جلب توجه خودم رو به در  هایی که حاال دیگه کامال از خودبی نگاهی دقیق به مرد و زن
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 .نزدیک کنم. خوشبختانه اطراف در هم مثل وسط تاالر شلوغ بود و میشد با یکم زرنگی سریع ازش رد شد

هام رو بین جمعیت چرخوندم و وقتی مطمئن شدم کسی حواسش به من نیست، تو یه لحظه بازش  بار دیگه چشم نزدیک در یک

 .کردم و با باالترین سرعت ممکن ازش رد شدم

اون طرف در پشتم رو به دیوار سنگی چسبوندم و چند لحظه صبر کردم تا مطمئن بشم کسی دنبالم نیومده. دلم مثل سیر و سرکه 

 .تونستم تصور کنم؛ اگه گیر بیفتم ممکنه چه بالیی سرم بیاد و نمیجوشید  می

از فرصت استفاده کردم و به خاطر اینکه کمی از اضطرابم کم کنم، با دقت اطراف رو زیر نظر گرفتم. اینجا یه راهروی پهن، دراز و 

 .بسیار ساده بود و انتهاش تو تاریکی گم شده بود

ام نشده، از دیوار فاصله گرفتم و پاورچین پاورچین تا نزدیک اولین راهروی فرعی جلو رفتم.  جهوقتی خیالم راحت شد که کسی متو

 .. تنها یک در چوبی انتهاش بود ی دیوار نزدیک کردم و راهرو رو زیر نظر گرفتم سرم رو آروم به لبه

گار مغزم تو این لحظات خطرناک، برای فکر هام عمیق و کشیده شده بودند، ان پشت سرم رو چک کردم و سریع رفتم تو راهرو. نفس

 .کردن نیاز به اکسیژن بیشتری داشت

اومد. دستم رو روی دستگیره گذاشتم و  گوشم رو روش گذاشتم تا مبادا کسی تو اتاق باشه؛ اما هیج صدایی نمی  به در که رسیدم آروم

 .ود. معلومه قفلش کرده بودندخیلی آهسته چرخوندمش، زبانه به عقب کشیده شد؛ اما در همچنان بسته ب

 .وقت رو از دست ندادم و این بار یکم تندتر از قبل تا ابتدای راهرو رفتم و دوباره وارد اون راهروی پهن و بلند شدم

 .راهروی فرعی بعدی چند متر جلوتر در جهت مخالف این راهرو بود

دونه  شدم، چند لحظه توقف کردم تا قلبم آروم بگیره، فقط خدا میصدا خودم رو به اون راهرو رسوندم و وقتی واردش  با سرعت اما بی

 .که این لحظات چقدر برام اضطراب آور بود

 !نگاهم رو تو راهرویی که با کورسوی یه سنگ سفید کوچیک، کمی روشن شده بود، چرخوندم. این بار هم فقط یک در

اومد. دستم رو به امید اینکه این در هم باز  ینجا هم هیچ صدایی نمیاز کنار دیوار تا پشت در جلو رفتم و گوشم رو روش گذاشتم. ا

 !نشه روی دستگیره گذاشتم و چرخوندم. زبانه به عقب کشیده و باز شد

 .کس توش نبود قبل از اینکه برم تو اتاق از الی شکاف بین لوالها داخل اتاق رو زیر نظر گرفتم. هیچ

خل گذاشتم و اتاق رو از نظر گذروندم. اینجا فقط یه اتاق ساده با یه میز بزرگ و کتابخانه بود. خیالم که راحت شد با احتیاط قدم به دا

 .کنم چیز مهمی توش بوده باشه به خاطر همین دوباره درو بستم و از راهرو بیرون اومدم فکر نمی

 .حاال نوبت سومین راهرو بود

راهروی سوم رسوندم. عرق سرد از روی کمرم تا پایین سُر خورد و بهم  ی دیوار خوب اطراف رو زیر نظر گرفتم و خودم رو به لبه

یادآوری کرد که تو چه فشار عصبی فوق العاده زیادی دارم کارم رو انجام میدم. نگاه محتاطم رو به داخل راهرو کشوندم و با دیدن دو 
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 .در روبروی هم دوباره سرم رو عقب بردم

 .اومد ها می چند نفر از یکی از اتاقخوب که گوش کردم، انگار صدای صحبت 

هام برای  ام فرستادم و وقتی آماده شدم با یه بسم اهلل قدم به داخل راهرو گذاشتم. گوش های عمیقم رو به سـ*ـینه چندبار نفس

 !کی نیمه بازای، تیز شده بودند و چشمم بین اون دوتا در، در گردش بود. یکیشون بسته بود و اون ی شنیدن کوچکترین صدای اضافه

 .نزدیک در نیمه باز متوقف شدم و خودم رو به دیوار چسبوندم

 .کردند اومد. انگار داشتند، سر چیزی با هم بحث می صدای صحبت چند تا دختر از تو اتاق می

یف و این سر های هـ*ـر*زه رو تحمل کنم، این رفتارهای کث تونم این نگاه من دیگه از این وضعیت خسته شدم سعیده. دیگه نمی _

 ...و وضع

 :دختر یکم مکث کرد و با صدای بغض آلودش ادامه داد

 .ام خوام برم پیش خانواده خوام به زندگی عادی خودم برگردم. من می من می_

 :ای که انگار کمی آشنا میزد گفت صدای دیگه

 .ها راحت میشیم از شر این وحشی خدا وضع ما هم بهتر از تو نیست. خدا بزرگه، باالخره یه جوری  گریه نکن آهو به _

 :شناختمش بلندتر از اون دوتای دیگه گفت یه دفعه صدای سومی که مطمئنم می

 .ندازید خواد. اینجوری دارید، همه رو تو دردسر می ساکت شید لطفا، مثل اینکه بازم دلتون کتک یا زندان می _

کنترل نبود. این صداها بدجور آشنا بودند، باید هر طور شده صاحبشون  تونستم بیشتر از این صبر کنم، حس کنجکاویم دیگه قابل نمی

 .دیدم رو می

ها کم  ی در نزدیک کردم و سعی کردم تو تاریک و روشن اتاق هویت دخترها رو تشخیص بدم؛ اما با دیدن چهره سرم رو آروم به لبه

 !کردند؟ مونده بود شاخ در بیارم، اونا اینجا چیکار می

دیدم مطمئن بشم؛ اما درست در آخرین لحظه دستی سیاه و چرمی از پشت محکم روی دهنم  لوتر برم و از اونچه که میخواستم ج می

 ...نشست و من رو با خودش عقب کشید

کرد، محکم کردم و شروع کردم به کشیدن و تقال کردن؛ اما بی  هام رو روی دست سیاهی که کشون کشون از اتاق دورم می انگشت

ها خیلی زیاد بودند و انرژی من با فکر به هویت این ناشناس لحظه به لحظه بیشتر  ای انعطاف! قدرت دست بود. دریغ از ذرهفایده 

 .رفت تحلیل می

هام از این کمبود هوا به اشک نشسته بود.  کشیدم و چشم های چرمی به زور بیرون می وحشت زده اکسیژن رو از بین اون انگشت

 !ریم سمت راهروی دوم. همون که در اتاقش باز بود م وارد راهروی اصلی شدیم و داریم مستقیم میتونستم تشخیص بد می

ای روشن شد و هشدار داد، هشدار داد که باید فرار کنم! باید همین االن، قبل از اینکه وارد اون  ام، لحظه آژیر قرمز مغزِ از کار افتاده
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 .اتاق بشیم فرار کنم

ها روی دهن و شکمم بیشتر شد  رفین تکون دادم تا بتونم فرصتی برای فرار مهیا کنم؛ اما با این کار فشار دستاراده سرم رو به ط بی

 !و این بار نفسم کال قطع شد

هام رو روی هم فشار بدم. پاهام شل شده بودن  م به خودش پیچید و باعث شد درد رو با تمام وجود حس کنم و چشم چیزی تو معده

 !مردم شدم؛ داشتم می شدم. من داشتم خفه می روی زمین کشیده می و تقریبا داشتم

های کرختم رو سمت دستی که مانع نفس کشیدنم شده بود، بردم و با تمام قدرتی که یه آدم در حال خفه شدن داره کشیدم؛  انگشت

ها پرت شدم تو اتاق و با  ی دست لههام کنم، در باز شد و به وسی اما درست زمانی که موفق شدم اکسیژن حیات بخش رو وارد ریه

 .صورت روی زمین سنگی فرود اومدم

صدای بسته شدن در تو گوشم پیچید و سریع به پشت برگشتم تا قبل از اینکه دوباره غافل گیر بشم از خودم دفاع کنم؛ اما بادیدن 

 !کشید خشکم زد های سیاهش رو از دستش بیرون می چهره مردی که داشت، دستکش

وحیرت به هیبت مرد نگاه کردم و خودم رو روی زمین عقب کشیدم، تاجایی که به میز بزرگ وسط اتاق برخورد کردم. این  با بهت

 .تونستم باهاش رو به رو بشم واقعیت تلخی بود که نمی

مات رو هم نداشتم. ی میز رو گرفتم و با کمکش روی پاهام ایستادم. دهنم خشک شده بود و توانایی ادای کوتاهترین کل با دست لبه

 .نیست فهمیدم کارم تمومه  آگاه سمت کالهم رفت و وقتی دیدم دیگه روی سرم دستم ناخود

 :کشید، گفت توجه به آشفتگی حال من با نیشخندی روی لب جلو اومد و در حالی که به موهای بلندش دست می آرتین بی

 ای داشتی عوضی؟ ی جاسوسی یا نقشه دیگهکردی شاهزاده خانم اونیکس؟ اومده بود اینجا چه غلطی می _

تر کردم تا پاهای شل شدم رسوام نکنند.  هام پر از اشک شد. دستم رو روی لبه میز محکم هاش دلم ریخت و چشم با شنیدن حرف

 .ها از جانب آرتین غیر قابل تحمل بود ها و بی احترامی شنیدن این حرف

 :یه من نصیبش نمیشه، خنده بلندی کرد و گفتهای پر از بغض و گال وقتی دید جوابی جز نگاه

 . مثل اینکه دوست داری یه جور دیگه اعتراف کنی _

 .ای فاخرش رو باز کرد و با نگاهی شرارت بار اومد جلو بعد با یه حرکت یقه لباس قهوه

کردم؟ در برابر کسی که هنوز  یبا دیدن این حرکتش ناباورانه نگاهش کردم و عقب عقب تا نزدیک پنجره بزرگ رفتم. باید چیکار م

گرفتمش؟ در مقابل کسی که هنوزم دوستش داشتم و نیمچه  زدمش؟ یا به باد فحش و ناسزا می گرفتم و می نامزدم بود گارد می

 اومد؟ امیدی برای بازگشتش تو قلبم زنده بود، کدومش از دستم برمی

خره لب باز کردم و همزمان با برخورد پشتم به دیوار با صدایی تر میشد باال ی مصممش که لحظه به لحظه نزدیک با دیدن چهره

 :غمگین گفتم
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 .چرا؟ چرا بهم خــ ـیانـت کردی؟ چرا تنهام گذاشتی؟ الاقل دلیلش رو بگو تا بتونم یه جوری با خودم کنار بیام_

 .به دیوار کوبید جوابم با دوقدم بلند خودش رو بهم رسوند و دستش رو محکم های بی توجه به سوال آرتین بی

 :ای گرفتم و با بغض گفتم هاش نگاه کنم. سرم رو به طرف دیگه داد تو چشم ام اجازه نمی طاقت نداشتم، دل شکسته

 ....از من فاصله بگیر...من... دیگه_

 :گفتم سخت بود؛ ولی باید می

 .من دیگه با تو کاری ندارم _

 !شنیده باشه سرش رو عقب داد و شروع کرد به خندهبا شنیدن حرفم جوری که انگار جوک خنده داری ازم 

هام رو با عصبانیت روی هم ساییدم و بغضم رو خوردم. حق داشت، حق داشت به حال امروز من بخنده. کی جز من ساده  دندون

شت از دیدن تونه این همه خــ ـیانـت رو ببینه و دم نزنه؟ من زخم خورده بودم و اون دا تونست بهش اعتماد کنه؟ کی می می

 .برد های من لـ*ـذت می جراحت

م نشست و  آور قطع شد و قبل از اینکه بخوام واکنشی نشون بدم، دست بزرگ آرتین روی چونه های عذاب یه دفعه صدای اون خنده

 .سرم رو با شدت سمت خودش چرخوند

یره شد و در عرض چند ثانیه تونستم تر از همیشه بودند خ هایی که تاریک های پر از اشکم برای یک لحظه توی چشم چشم

ای بزرگ  ای کوچیک و لحظه دادند و لحظه هاش به وضوح تغییر اندازه می باورنکردنی ترین صحنه عمرم رو ببینم. مردمک چشم

 !شدند می

 !هاش آروم آروم بسته شدند همزمان لبخند هم از روی لبش محو شد و چشم

اندازه به آرتین که انگار داشت با لـ*ـذت چیزی رو  رم رو عقب کشیدم و با تعجبی بیبا خم شدن غیر ارادی سرش به طرف خودم، س

 .شدند تر می هاش نامنظم شده بودند و کم کم داشتند عمیق کشید نگاه کردم. نفس بو می

ه پایین اومدند، هاش دوبار ای باال رفتش رو که با باز شدن پلک های قهوه هاش رو باز کرد و تونستم مردمک چند لحظه بعد چشم

 !ببینم

 :حال بهم خیره شد و گفت هایی نیمه باز و بی با چشم

 تو کی هستی؟ _

شناسه! دیگه  کرد که من رو نمی با شنیدن این حرف سرجا خشکم زد، این دیگه نهایت بی رحمی بود. حاال داشت جوری وانمود می

اش گذاشتم و هلش دادم عقب تا از حصار دست  حرص روی سـ*ـینه طاقت این همه سوءاستفاده از احساساتم رو نداشتم. دستم رو با

 !هاش تو هم رفت و فریادی از سر درد کشید هاش خارج بشم؛ اما به محض برخورد دستم با سـ*ـینه پهن و ستبرش اخم

 !های خالیم نگاه کردم، من که چیزی نداشتم؛ چرا اینجوری شد؟ وحشت زده ازش فاصله گرفتم و به دست
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هام به سمت آرتین که حاال خم شده و تو خودش جمع شده بود کشوندم و عقب عقب تا نزدیک در رفتم.  نگرانم رو از دستنگاه 

تونستم  کردن. نمی تونستم. پاهام دیگه حرکت نمی خواستم برم و خودم رو از این مهلکه خالص کنم؛ اما نمی خواستم فرار کنم، می می

 .آورد میبا این حال ولش کنم، دلم طاقت ن

 :هایی که از درد باریک شده بود فریاد کشید دویدم سمتش؛ اما بالفاصله سرش رو باال گرفت و با چشم

 ...برو حسیبا، برو _

 .تونست پسم بزنه تر از این نمی باورم نمیشد اون، باالخره اسمم رو به زبون آورده بود و ازم خواسته بود برم! دیگه واضح

ای دور تو راهرو پیچید به خودم اومدم، دستم رو روی صورت خیس از اشکم گذاشتم و دویدم  از فاصله با شنیدن سر و صدایی که

 ...سمت در

*** 

 «آرتین»

قلبم برای  مشتم رو به زمین کوبیدم و نگاه خمـار و پر از حسرت و تمنام رو به دختری که دوان دوان در حال دور شدن بود دوختم.

 .داد که این خواستن ممکن نیست کوبید؛ اما مغزم هشدار می ام می خواستنش خودش رو به در و دیوار سـ*ـینه

های داغم از اون انبار باروت بیرون میزد و تحمل این وضعیت رو برام سخت  سوخت. نفس هاش می ام از برخورد دست هنوزم سـ*ـینه

 .کرد می

ام شکافتم. دستم رو  تر از سـ*ـینه وی زانو نشستم، یقه باز لباسم رو تو مشتم گرفتم و با یه حرکت تا پایینبا تالش و آخرین توانم ر

 .هاش گذاشتم و سعی کردم از دردش کم کنم روی جای برخورد دست

 .شنیدم یی نمیهام از درد پر از آب شده بود و دیگه هیچ صدا ای نامعلوم منفجر میشد؛ چشم سرم انگار داشت از هجوم خاطره

ی آشنای آرزو رو دیدم و دستم رو برای  دونم چقدر از این خلسه ناامیدی گذشته بود که از پشت پرده نامرئی اشک چهره نمی

ی سرخ و نارنجی مثل کابوسی در بیداری راه دستم رو سد کرد و با برخورد چیزی به  لـمـ*ـس دستش جلو بردم؛ اما خیلی زود سایه

 .، در تاریکی مطلق فرو رفتمداغی آتش با سرم

*** 

 «حسیبا»

، انگار که غم یک دنیا  رسید با تمام سرعت دویدم. حالم خراب و فکرم مشوش بود تر از قبل به نظر می تو راهرویی که حاال تاریک

 .کرد روی دلم سنگینی می

زودتر از محیط خفه و تاریک راهروهایی که  بدون اینکه اطراف رو زیر نظر بگیرم، دویدم سمت در ورودی تاالر. دوست داشتم هرچی

. نزدیک اولین راهرو بودم که یه دفعه دری که به تاالر وصل میشد  کردم، خارج بشم شیطان رو تو تک تک زوایای پنهانش حس می
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برم. با هجوم  قدر زود تسلیم بشم یا لو خواستم اون کردم؟ نمی باز شد و باعث شد یک لحظه سر جام میخکوب بشم. باید چیکار می

خون به مغزم یک لحظه فکرم به کار افتاد و بی معطلی سمت فرعی راهروی اول دویدم. خودم رو تا جای ممکن کنج دیوار مخفی 

 .کردم و تو دلم خدا خدا کردم که کسی متوجهم نشه

سمت اتاقی که آرتین توش بود زدم، شیوانا به همراه تعدادی سرباز  نگاه نگرانم به راهروی اصلی بود، همون طور که حدس می

دویدند. با دیدن اون زن موذی، زیر لب ناسزایی نثارش کردم و وقتی به طور کامل تو سیاهی راهرو محو شدند، کالهم رو روی سرم 

 .دادم، االن اولویت نجات جون خودم بود کشیدم و سمت در تاالر دویدم. نباید فرصت رو از دست می

انگار شوک ناگهانی ورود شیوانا باعث شده بود کمی به خودم بیام و جانب احتیاط رو رعایت کنم. آروم  ای مکث کردم، پشت در لحظه

 !رسید تر شده بود و وضعیت بدتر از نیم ساعت پیش به نظر می از الی در سرک کشیدم و بیرون رو زیر نظر گرفتم. همه جا شلوغ

کم کم وارد جمعیت شدم و بعد از چند لحظه با احتیاط کمر راست کردم.  با کمری خم شده، جوری که چیز زیادی ازم مشخص نباشه

 .همه جا رو زیر نظر گرفتم و به شکلی که انگار جزئی از جمعیت هستم به سمت میزمون جلو رفتم

تر از قبل صدای موسیقی همه جا رو پر کرده بود و رایحه اون عطر مخصوص که در ابتدای ورودم به تاالر حس کرده بودم خیلی بیش

 .تو هوا پخش شده بود

خبر از  هام گرفتم و بی با هر زوری بود باالخره خودم رو به میز رسوندم و نفس نفس زنان روی صندلی نشستم. سرم رو تو دست

اطراف رفتم تو فکر، تو فکر آرتین و کارهاش. امشب رفتارهاش به قدری عجیب بودند که باورم نمیشد حقیقت داشته باشه، اون 

خبر بودم و  دونم عمدی بود و برای دَک کردن من یا سهوی و از روی اتفاقاتی که هنوز ازشون بی ها، اون فراموشی که نمی شمچ

 !لحظه آخری که نخواست کنارش بمونم، نخواست و با فریاد ردم کرد

کننده اون عطر تو فضای ذهن و  هام رو روی هم فشار دادم و نفس عمیقی کشیدم. رایحه مسخ با فکر به این اتفاقات مبهم چشم

 .پیچید و یک لحظه حس کردم چقدر دوست دارم دوباره و چند باره این کار رو تکرار کنم خاطراتم 

هام که از چند دقیقه پیش  ام کردم. چشم های عمیقِ آمیخته با اون عطر رو وارد سـ*ـینه سرم رو باال گرفتم و چند بار دیگه نفس

ای این محیط با اون نور کم و فضای  اراده تو تاالر چرخید و در کمال تعجب، مثل بار اول، لحظه ن میشد، بیانگار کم کم داشت سنگی

هام رو  ها و دل مشغولی مطبوع و موسیقی نیمه مالیم به نظرم آرامش بخش اومد و دلم با تمام وجود، ازم خواست که همه غم

 !فراموش کنم

هام  اومد تشخیص دادم و اخم ای جذاب و جوان رو که از بین شلوغی به طرف میزم می با چهره از بین جمعیت شاهزاده بلند قد مرجان

 .تو هم رفتند، این مرد رو قبال با برسام دیده بودم و حس خوبی نسبت بهش نداشتم

حالی که های خاکستریش زیر نظرم گرفت و در  ای نزدیک صندلی من نشست. با چشم شاهزاده نزدیک شد و روی صندلی دیگه

 :کرد، گفت دستش رو به طرفم دراز می

 دید شاهزاده مانا؟ افتخار همراهی با من رو می _
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با شنیدن حرفش یه لحظه یاد باتیس افتادم، این شاهزاده هم مثل اون پررو و بی مالحظه بود. چیزی از انتهای مغزم شروع کرد به 

خیالی روی این هشدار سرپوش بگذاره و  خبری و بی ی بود تا ابری از بیهشدار دادن؛ اما فقط یه نفس عمیق دیگه از اون هوا کاف

 !وادارم کنه که به پیشنهاد این مرد غریبه فکر کنم

های آخر باتیس رو زیر گوشم  نفس وسوسه گرم با استشمام این هوای مسموم، از جایی در اعماق وجودم بیدار شده بود و دائما حرف

 «.ـ ـیانـت کرد، وقتشه که تو هم به فکر خودت باشیآرتین به تو خـ»کرد زمزمه می

هایی که از شدت مصرف مایع صورتی نیمه هوشیار بود،  شاهزاده مرجان با دیدن تردیدم مثل موجودی موذی جلوتر اومد و با چشم

 :گفت

 .تردید نکنید شاهزاده، از بودن با من پشیمان نخواهید شد _

ای کشیدم و یک بار  رادی، مثل معتادی که نیاز به استشمام این هوا داره، نفس عمیق دیگهبا شنیدن حرفش، به صورت کامال غیر ا

ای تردید کردم،  دیگه وجودم رو از اون بوی مخصوص پر کردم. دستم تکون خورد و تا روی میزجلو رفت، اما با یادآوری آرتین لحظه

شدم، من داشتم گول  فقط داشتم مسخ این بو و این محیط اغواگر میخواستم مثل اون باشم، من آدمِ خــ ـیانـت نبودم. من  من نمی

 :خوردم. با اکو شدن این جمله تو ذهنم یک لحظه انگار به خودم اومدم و با لحنی آروم و نه محکم گفتم می

 .من همسر دارم، لطفا مزاحم خلوتم نشید _

های عمیقی  از مایع صورتی بود هل داد سمتم و همزمان که نفس شاهزاده مرجان که انگار هنوزم امیدوار بود، لیوانی رو که لبریز

 :کشید، گفت می

های  تونید، تصمیم بو کنید شاهزاده خانم، این عطر برای شما لـ*ـذت بخش نیست؟ کمی از این نوش آذر بنوشید، مطمئنا می _

 .بهتری بگیرید

دلی به جونم افتاد. من چرا اینجوری شده بودم؟ چرا این افکار چرت  ای روی لیوان ثابت موند و دوباره موریانه شَک و دو نگاهم لحظه

 . داشت؟ خدایا کمکم کن و پرت دست از سرم برنمی

کردند به اونچه  داد. شیاطین حاضر در این تاالر داشتن وادارم می تونستم تحمل کنم، این عطر لعنتی داشت کار دستم می دیگه نمی

 !که نباید

مقدمه از جام بلند شدم. دنبال سپنتا کمی اطراف رو جستجو کردم اما با دیدن   رو زمزمه کردم و سریع و بیزیر لب کلمه استغفراهلل

اومد از تصمیمم برای منتظر سپنتا موندن، منصرف شدم و راه افتادم سمت در تاالر، دیگه نمیشد  برسام که داشت به طرف ما می

شک کرده و این شاهزاده هم از طرف خودشه. اون آدمی نبود که به سادگی از یک  اینجا موند. از اولش هم معلوم بود برسام بهم

 . مورد مشکوک بگذره

 .هام رو بیشتر کردم و بی توجه به شاهزاده مرجان که صدام میزد، از تاالر بیرون رفتم سرعت قدم

اط و قبل از اینکه برسام از راه برسه پشت یکی از های بلند رو دوتا یکی کردم. دویدم تو حی تا نزدیک ورودی قصر تقریبا دویدم و پله
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 .ها پناه گرفتم درخت

ها ایستاد. با نگاه تیزش همه جای حیاط رو دقیقا اسکن کرد و وقتی از  یک دقیقه بعد برسام هم از در قصر بیرون اومد و باالی پله

 .پیدا کردن من نا امید شد، برگشت

هام کردم تا اون بوی  ت کردم و روی زمین نشستم. هوای آزاد رو چند بار عمیقا وارد ریهبا رفتن برسام پشتم رو به تنه کلفت درخ

ریخت و از  می  کرد با من؟! حتی از فکر به عاقبتش هم اعصابم بهم لعنتی تماما از وجودم پاک بشه. واقعا اون عطر داشت چه کار می

 .شدم خودم متنفر می

ستاره دوختم، شب نزدیک به نیمه بود؛ اما  رو به آسمون بی اطین از سرم افتاد، نگاه نگرانم کمی بعد وقتی حال و هوای اون تاالر شی

هنوز خبری از سپنتا نشده بود و با وجود شَکی که برسام بهم کرده بود دیگه موندن تو این قلعه جایز نبود. از جام بلند شدم و با 

تونستم به همه این اتفاقات تلخ فکر کنم و پاسخی  ، همون جایی که توش میها به سمت مهمانخانه راه افتادم احتیاط از کنار درخت

 .برای سواالت بی جوابم پیدا کنم. من حاال فقط به آرامش یک اتاق نیاز داشتم

ت و های خلو ها که قصد خروج از قلعه رو داشتند، از در بزرگ عبور کردم و وارد کوچه ام بین تعدادی از مهمان غرق در افکار آشفته

 .نیمه تاریک شدم

هام رو تند کردم تا  فاصله قلعه تا مهمانخانه زیاد نبود؛ اما عقل حکم میکرد این موقع از شب تنها بیرون نباشم، به خاطر همین قدم

 .زودتر به فضای امن مهمانخانه برسم؛ شاید سپنتا هم برگشته بود

ام فاصله گرفتم،  ها جمع شده بودند از فکرهای آشفته یک یکی از کافههای بلند چند مرد که نزد نزدیک میدان با شنیدن صدای خنده

 .کمی هوشیارتر شدم و سرعتم رو کمتر کردم

هام رفت تو هم و نفسم  های بلند و تلو تلو خوران به طرفم اومدند، با دیدن این وضعیت اخم مردها با دیدن من شروع کردند به خنده

 !امشب دیگه بسه، تحمل این یکی رو ندارمرو با حرص بیرون دادم. خدایا برای 

 .کرد می نگاهی به پشت سرم انداختم تا شاید سپنتا اومده باشه؛ اما هیچ خبری ازش نبود و این موضوع کم کم داشت نگرانم 

 .توجه بهشون خودم رو به مهمانخانه برسونم؛ اما انگار ول کن نبودند سرم رو پایین انداختم و سعی کردم، بی

کرد و ضربان قلبم رو  ترم می اومد، لحظه به لحظه عصبانی های شل و آویزونشون بیرون می گاهی که از دهن ای گاه و بیه متلک

کردم تمام اتفاقات  ی ریختن آوارش بود. حس می ای که با کوچکترین تلنگری آماده برد. حال من خراب بود و وجودم ویرانه باالتر می

 !د تا بدترین ساعات عمرم رو رقم بزنندامشب دست به دست هم داده بودن

نزدیک کوچه مهمانخانه بود که باالخره با شنیدن حرف یکی از اون مردهای مـسـ*ـت و بی عقل کنترل مغز داغونم رو از دست 

 :لرزید، فریاد زدم دادم و با صدایی که از خشم می

 .خواید برید گم شید، چی می _

تر  ور کرده بود، بهم نزدیک توجه به عصبانیتی که وجودم رو شعله داری کردند و بی لند و کشهای ب چهار مرد با شنیدن حرفم خنده
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 .شدند

های امشبم رو سر این موجودات مزاحم خالی کنم؛ چون تو یه لحظه دویدم سمت تخته  انگار قسمت بود که تالفی همه بد بیاری

 .های جمع شده کشیدمش بیرون و به سمتشون حمله کردم لای که یه گوشه افتاده بود و با یه حرکت از زیر آشغا پاره

مردها که انگار به خاطر عدم تعادل و مـسـ*ـتیشون همه چیز رو به مسخره گرفته بودند، دوباره زدند زیر خنده؛ اما وقتی یکیشون با 

، تکونی خوردند و این بار با ضربه محکمی که به شکمش خورد نقش زمین شد، مثل اینکه تازه از خوابی سنگین بیدار شده باشند

 .هایی از خشم سمتم حمله کردند نعره

دوید، خالی  پایان رو سر مردی که وحشیانه به سمتم می های عرق کردم محکم کردم و تمام ناراحتیم از این شب بی چوب رو تو دست

 .روی زمین و شروع کرد به آه و نالهکردم. یک ضربه، دو ضربه و سومین ضربه رو که روی شکم و کمرش پایین آوردم، زانو زد 

هاش رو ببینه و با دیدن این وضعیت افتان و خیزان ازم دور شد و از کوچه بیرون  ها ومزاحمت مرد سوم صبر نکرد تا سزای متلک

 .رفت

الی نشده بودم. هنوز کرد؛ اما من هنوز خ رحمانه من سر جاش ایستاده بود و با دهن باز نگاهم می های بی مرد چهارم بهت زده از ضربه

 .ور شده بود، جون داشت آتیشی که تو وجودم شعله

هام جمع شده بود، چوب رو  دویدم سمتش و همزمان چوبم رو باال بردم. با آخرین قدرتی که به خاطر اون خشم جوشان تو دست

رد به گریه! فکر کنم مـسـ*ـتی از سرش سمت سَر مرد فرود آوردم؛ اما قبل از اینکه باهاش برخورد کنه روی زمین افتاد و شروع ک

 .افته فهمید؛ چه اتفاقی داره می پریده بود و تازه داشت می

ام باال و پایین  های سوزان سـ*ـینه های بریده شده از حرصم رو بیرون دادم و نگاهی به سرتا پاش انداختم. از شدت این نفس نفس

ر یک چیز بود، دیدار با آرتین. من از تقدیر شاکی بودم و حرصم رو سر این میشد و تمام این حال و خشم و عصبانیت فقط به خاط

 .کردم مردهای مـسـ*ـت و ال ابالی خالی می

 .تونستم بیشتر از این فشار عصبی تحمل کنم ای به رحم اومد و چوبم رو پایین آوردم. دیگه نمی با دیدن حال زار مرد، دلم لحظه

ای تاریک شب پیچید. پشتم رو به مردهایی که حاال روی زمین نشسته بودند و با آه و ناله روی صدای برخورد چوبم با زمین تو فض

خواستم زودتر برگردم  کشیدند، کردم و با پاهایی خسته به سمت مهمانخانه راه افتادم، می های آسیب دیده بدنشون دست می قسمت

 .ی امن خودم اتاقم، همون منطقه

در بزرگ حیاط مهمانخانه گرفتم و آروم هلش دادم؛ اما با شنیدن صدای فریادی که تو دل شب پیچید، های فلزی  دستم رو به نرده

 . سرجام متوقف شدم

 !مواظب باشید. پشت سرتون _

دوید، خودم رو  با شنیدن این جمله هشدار دهنده سریع برگشتم و با دیدن یکی از مردها که چاقو به دست و بی تعادل سمتم می
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 .های سرد و فلزی صدای بلندی ایجاد شد ر پرت کردم. چاقوی مرد هوا رو شکافت و از برخورد تیغه آهنیش با نردهگوشه دیوا

عصبانی و متعجب از این نامردی، سریع از جام بلند شدم و قبل از اینکه مرد بتونه تعادلش رو بدست بیاره دویدم سمت تخته چوبی 

هام گرفتم. دو مرد دیگه انگار با دیدن چاقوی مرد اول اعتماد به نفس گرفتند و  و دستکه وسط کوچه رهاش کرده بودم و دوباره ت

های بهم فشردم،  هام جابجا کردم از الی دندون آروم سر پا شدند. عقب عقب تا نزدیک دیوار بلند و سنگی رفتم. چوب رو تو دست

 :گفتم

 .سوخت دلم نباید به حالتون می _

پایین   م بردم و برای حمله آماده شدم؛ اما با دیدن سپنتا که از پشتشون سر رسید، دستم شل شد و آرومبالفاصله چوب رو باالی سر

 .اومد

ای کرد و نقش زمین شد. دو مرد دیگه با دیدن مرد هیکلی که باالی  مرد چاقو بدست که غافل گیر شده بود با ضربه مشت سپنتا ناله

 .ستاده، وحشت زده دویدند سمت سر کوچه و خیلی زود تو تاریکی محو شدندسر جسم نیمه هوشیار مرد چاقو به دست ای

مرد چاقو به دست که حسابی منگ شده بود، خودش رو روی زمین عقب کشید و شروع به التماس کرد. سپنتا با اخمی که کل 

 :صورتش رو پوشونده بود فریاد زد

 .گمشو هـ*ـر*زه _

 .ش شده بود بلند شد و به دو از کوچه بیرون رفتای که نصیب مرد خوشحال از فرصت دوباره

ترین حالتی که تا به حال  های بلند و عصبانی بعد از اون مرد، انگار نوبت من بود که هدف فریادهای سپنتا قرار بگیرم، چون با قدم

 :ازش دیده بودم سمتم اومد و با صدایی که سعی در کنترلش داشت، گفت

 .ها نباید به تنهایی بیرون بیاید به خاطر همین وضعیتی بود که دیدید وقتی گفتم در این شهر، شب _

 :دستش رو به پیشونیش گرفت و با صدایی که به وضوح بلندتر شده بود، ادامه داد

 اومد؟ دونید اگه نرسیده بودم چه بالیی سرتون می کنید؟ می مگه نگفتم منتظرم بمونید؟ چرا سر خود عمل می _

کنه؟ طاقت این  ام که سر هرچیزی دعوام می مثل خنجری بود که تو کالبد شخصیتم زده میشد. مگه من بچه هاش هر کلمه از حرف

 . تونستم بایستم و ببینم هرچی دوست داره به ناحق بهم بگه یکی رو نداشتم، نمی

، رفتم سمتش و قبل از اینکه اومدند هایی که از شدت عصبانیت محکم روی زمین فرود می هام رو روی هم فشار دادم و با قدم چشم

 :دوباره شروع کنه گفتم

هاتون رو ببندید و شروع کنید به مواخذه، اول دلیل  دونید از اتفاقاتی که امشب برای من افتاده؟ قبل از اینکه چشم شما چی می _

 .کارم رو بپرسید، شاید قانع کننده بود

 :پوزخندی زد و گفت
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 نده؟بسیار خوب، چیه اون دلیل قانع کن _

 :با عصبانیت پوفی کشیدم و گفتم

ای  کرد باهاش حرف بزنم یا لحظه من در تاالر منتظر شما بودم؛ اما اون برسام لعنتی اومد سراغم، به نظر شما اگه برسام وادارم می _

قلعه تا نزدیک نیمه شب شناخت؟ من مجبور شدم از اون تاالر برم بیرون، با این حال در حیاط  ام دقیق میشد، من رو نمی به چهره

تونم از  کردم؟ در ضمن من بچه نیستم و در مواقع لزوم می منتظر شما موندم. من مضطرب بودم و خبری از شما نبود، باید چه کار می

 .نصیب نمونده بودند خودم دفاع کنم، دیدید که اون مردها هم از ضربه دستم بی

هام رو بزنم و خودم رو خالی کنم، احساس بهتری داشتم.  اینکه تونسته بودم حرف هام تموم شد، نفس راحتی کشیدم. از وقتی شکایت

کرد، دیگه خبری از اون پوزخند روی لبش هم نبود؛ بعد از چند لحظه باالخره سرش رو پایین انداخت  سپنتا در سکوت فقط نگاهم می

 :و گفت

 .دونم، شاید دلیلتون قانع کننده باشه نمی _

 .ت مهمانخانهبعد راه افتاد سم

 .عجب آدم مغروری بود! حتی حاضر نبود اشتباه خودش رو قبول کنه

*** 

ی بعد از نماز صبح بیدار شدم و برای خوردن  صبح روز بعد با تنی کوفته و ذهنی خسته از فکر و خیال، از خواب دو سه ساعته

 :مد سمتم و گفتصبحانه، پایین رفتم. به محض ورود به سالن ساره با رویی خوش و خندان او

 .صبح بخیر خانم، بفرمایید بشینید االن براتون صبحانه میارم_

ی کوچیک این  ی کنار پنجره و نشستم. خیره شدم به بنای غول پیکری که حتی از پنجره سری تکون دادم و رفتم سمت میز دو نفره

 .کرد مهمانخانه هم خودنمایی می

. جایی که عالوه بر آرتین شیاطینی مثل  کشید خوابید و نفس می خورد، می میزد، غذا میمکانی که آرتین االن اونجا بود، توش قدم 

 . های من و این مردم برسام، شیوانا و ویگن رو هم تو خودش جا داده بود، عامل همه بدبختی

جا بودند، الهام، آهو، های غمگین و گریانی رو که دیشب تو اون اتاق دیدم فراموش کنم، بیشترشون اون تونستم چهره هرگز نمی

داد، جزئی از گروه اون دخترهای تُنگ به دست تو مهمونی بودند، همون دخترهایی که  هایی که نشون می سعیده، مریم و.... با لباس

ا کردند و با تمام وجود از خد کردند. دوستان من گریه می دونستم، اسمش نوش آذره پرمی ها رو از مایعی که حاال می جام شاهزاده

 .خواستند برگردند به زندگی عادی و پیش پدر و مادر خودشون، همون زندگی که شاید من باعث شده بودم، ازش فاصله بگیرند می

ی سیاهش رو روی سرنوشت این مردم انداخته بود، عزمم برای فتحش  ای که سایه دیشب با دیدن اون وضعیت پر از فساد و قلعه

کردم. من باید انتقام مردمم، خاندانم، دوستانم و تنهایی و حال بد امروزم رو از ویگن،  رو تصرف میجزم شده بود. من باید اون قلعه 

 .گرفتم. این شاید آخرین و تنها هدف من در زندگی بود اون موجود پست و شیطانی می
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شیدگی این ملت بود، چشم از قلعه ای از پوست لبم رو که به دندون گرفته بودم، کندم و با صدای ساره، دختری که نماد رنج ک تیکه

 :خواست برگرده تو آشپزخونه که صداش زدم گرفتم. سینی صبحانه رو روی میز گذاشته بود و می

 .لطفا کنارم بشین _

ساره با شنیدن حرفم از نیمه راه برگشت و روی صندلی رو به روی صندلی من نشست. سینی صبحانه رو آروم به جلو هول دادم و 

 :گفتم

دونی که چون خودت خواستی قبول  ا با هم صبحانه بخوریم. دوست ندارم تنها چیزی بخورم. کارت رو اینجا دوست داری؟ میبی _

 .کردم اینجا کار کنی وگرنه امکان نداشت اجازه بدم

 :کرد گفت ای از نون رو برداشت و همین طور که لقمه می ساره تیکه

ش میرم تو خودم؛ اما اینجوری هم یه پولی  ام سر میره و همه ند. اگه بیکار باشم حوصلهبله خانم، بانو یاسمین خیلی مهربون هست _

 .کنم، هم سرگرم میشم. تازه یه خونه هم دارم جمع می

نقابم رو پایین کشیدم و لقمه کوچیک تو دستم رو گذاشتم دهنم. یکی از خصوصیات خوب این دختر این بود که کاری به چیزی 

ترهای هم سن و سالش اصال کنجکاو نبود. سرش تو کار خودش بود و فقط زمانی که نیاز بود یا بهش مربوط نداشت و برعکس دخ

ام رو دیده بود؛ اما حتی یک بار هم لب باز نکرده بود که  پرسید. در تمام مدتی که با هم بودیم هم با اینکه چند بار چهره میشد، می

 .قضیه رنگ آبی روی صورتم رو بپرسه

ای هم برای  فهمیدم که آیا جز اون دروازه بزرگ راه دیگه صبحانه آماده شدم تا برای سرکشی موقعیت قلعه بیرون برم. باید می بعد از

 ورود وجود داره یا نه؟

خاطر  آور بود، به با اینکه بعد از دعوای دیشب، دوست نداشتم با سپنتا روبرو بشم؛ اما اینکه از صبح خبری ازش نشده نبود، برام تعجب

 :همین قبل از اینکه برم بیرون، رفتم تو آشپزخونه و رو به یاسمین که مشغول یاد دادن یک مدل غذا به ساره بود، گفتم

 خوام مزاحم کارتون شدم، شما جناب سپنتا رو ندیدید؟ عذر می _

 :کرد و گفتهاش جمع شده بود، پاک  هایی رو که به خاطر خرد کردن پیاز تو چشم یاسمین با پشت دست اشک

 .صبح خیلی زود رفتند، گفتن کار واجبی پیش اومده؛ اما نگفتند، کجا میرند. خیلی هم عجله داشتند _

با شنیدن خبر رفتن ناگهانی سپنتا یه لحظه شوکه شدم، تو این موقعیت و زمانی که بیشتر از هر وقتی به کمکش نیاز داشتم کجا رفته 

 احت شده یا واقعا کار اضطراری پیش اومده بود؟های دیشب من نار بود؟! یعنی از حرف

دو روز از رفتن سپنتا گذشته و هنوز خبری ازش نبود! تو این مدت کارم این شده بود که سوار بر اسبم اطراف قلعه، برای پیدا کردن 

ا از سنگ و آهن ساخته شده ی کوچیک، انگار تمام دیواره راهی جز اون دروازه، گشت زنی و جستجو کنم؛ اما دریغ از حتی یک روزنه

 !بودند
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شدم، اونقدر  خانه را افتادم. خسته بودم؛ اما هرگز ناامید نمی نزدیک ظهر بود که باالخره از گشت زنی خسته شدم و به سمت مهمان

 .گشتم تا باالخره راهی پیدا کنم می

سالن نگاهم ناخودآگاه برای پیدا کردن سپنتا به گردش جلوی در مهمانخانه از اسبم پیاده شدم و از در چوبی عبور کردم. با ورود به 

گشتم. هنوزم اون رفتن ناگهانی برام عجیب  گشتم به امید اینکه برگشته باشه همه جا رو می دراومد. هر زمان که به مهمانخانه برمی

 .بود

ونه و با دیدن یاسمین، جناب فربد، اومد. رفتم سمت آشپزخ های فلزی باهم می سالن خالی بود؛ اما صدای برخورد قاشق و بشقاب

کردم که ساره تونسته به این  مهراب و ساره که مثل یک خانواده پشت میز نشسته بودند، لبخندی روی لبم نشست. خدا رو شکر می

 .ی کوچیک انس بگیره و کمتر احساس تنهایی کنه زودی با این خانواده

 :و گفتجناب فربد با دیدن من با احترام از جاش بلند شد 

 ...کنید یا داخل سا سالم شاهزاده، لطفا شما هم بفرمایید. اینجا نهارتون رو میل می _

 :بالفاصله یاسمین پرید وسط حرفش و گفت

خوان شما رو ببینند. من به اتاقتون راهنماییش  قبلش لطفا سری به اتاقتون بزنید، دختری به نام آرزو چند لحظه قبل اومدند و می _

 .کردم

سابقه به جونم افتاد. اگه این آرزو همون آرزویی باشه که فکرش رو  نیدن اسم آرزو یه لحظه دلم ریخت و اضطرابی بیبا ش

 ...کردم می

دونستم قراره  ای مکث کردم. نمی ها و با عجله ازشون باال رفتم؛ اما پشت در لحظه بی اونکه جواب یاسمین رو بدم دویدم سمت پله

ها هم مزید بر علت شده بود تا  کرد. اضطراب داشتم و باال اومدن از پله همین موضوع استرسم رو بیشتر میبا چی رو به رو بشم و 

 . ضربان قلبم به صد و هشتاد برسه

وقت با کسی که آرتین رو ازم  تونستم نرم تو و هیچ ای لغزید و تو مشتم فشارش دادم. می اختیار روی دستگیره گرد و قهوه دستم بی

رفتم تا آخر عمرم رو باید تو حسرت از دست  د رو به رو نشم؛ چون آرتین دیگه هیج جایگاهی تو زندگیم نداشت؛ اما اگه نمیگرفته بو

 .کردم دادن این فرصت زندگی می

صدای چیلیک باز شدن قفل بلند شد و در تا آخر باز شد. نگاهم روی دختر شنل پوشی که به محض ورودم از روی صندلی بلند شد 

ای، ابروهای کشیده، بینی معمولی اما  های قهوه نهایت آشنا بود! دختری هم سن و سال خودم با چشم ی این دختر بی ت موند. چهرهثاب

 . هایی متناسب و زیبا کمی قوز دار و لب

ا دیدم. هردو کردم به یاد بیارم اون روکج قدم به داخل اتاق گذاشتم و همزمان که چشمم روی دختر باال پایین میشد، تالش می

 .کردیم با این تفاوت که نگاه من پر بود از حسادت و عصبانیت، و نگاه اون پر از غم و اندوه داشتیم به هم نگاه می

 :دختر با دیدن من از صندلی فاصله گرفت و گفت
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 سالم. میشه لطفا نقابت رو برداری حسیبا؟ _

 :هام بیشتر از قبل رفت تو هم و گفتم با شنیدن حرفش اخم

 سالم. نه نمیشه، اینجا چه کار داری؟_

 :جلوتر اومد و گفت

 .من آرزو هستم، فکر کنم من رو بشناسی. اومدم راجع به آرتین صحبت کنیم _

 :رومو ازش گرفتم و گفتم

 برو باهاش خوش باش، چه کار به من داری؟ از دست خودش خالص شدم، حاال تو اومدی سراغم؟ _

 :آرزو آهی کشید و گفت

 .ای باهاش خوش باشم تونستم لحظه تونستم، کاش می میکاش _

 :عصبانی از این پرروییش برگشتم سمتش و با لحنی پر از حرص گفتم

 خوای کمکت کنم بهش برسی؟ چیه؟ تو رو هم مثل من ول کرد؟ نکنه می _

 :این بار کاله شنلش رو از روی سرش برداشت و گفت

 شناسی حسیبا؟ . منو نمی ش حساسیقدر رو معلومه خیلی دوستش داری که این _

 :پوزخند عصبی زدم و گفتم

 انتظار داری بشناسم؟ _

 :خیره شد تو چشمام و گفت

خواست من رو با خودش ببره بیرون و به تو  یادته اون روزی رو که با مریم، دوست هم دانشگاهیت اومدم پیشت؟ یادته مریم می _

مریم دوست مشترک ما بود، اما تو من رو تا به حال ندیده بودی، بعد از اونم دیگه  هم گفت که باهامون بیایی؛ ولی قبول نکردی؟

 اش وضعیت االن منه. حاال شناختی؟ نتونستی ببینی؛ چون همون روز اتفاقی افتاد که نتیجه

ن دختر بود، اومد اومد. اون روز مریم با یکی از دوستاش، که همی گفت، حاال که خودش توضیح داده بود داشت یادم می راست می

خواست بره جایی و خیلی تمایل داشت، من هم همراهش برم. هرچقدر هم اصرار کرده بودم که حداقل بگه کجا قراره بریم  پیشم. می

داد به خاطر همین پنهون کاریش بود که باهاش نرفته بودم؛ اما یادمه که این دختر باهاش رفت. دیگه از اون روز هم  جواب نمی

ی  های پلیس بود که فهمیدم از اون روز به بعد ناپدید شدن و دیگه هیچ جا دیده نشدن و به گفته بعدا تو بازجویی ندیدمشون.

 .شاهدان، من آخرین کسی بودم که باهاشون دیده شده. فکر کنم بعد از اون بود که ناپدید شدن دخترها پشت سر هم شروع شد

 :و با لحنی پر از غم گفتم با هجوم تمام این خاطرات به ذهنم اخمی کردم

 پس آرتین از خیلی وقت پیش تو رو دوست داشته؟ _
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 :آرزو جلو اومد و گفت

 .هام رو بزنم خوام ببینمت، نقابت رو بردار تا بقیه حرف اول می _

 :یک تای ابروم رو باال دادم و گفتم

 قدر اصرار داری؟ چرا این _

 :هاش رو باال داد و گفت شونه

 .ن بشم خودتیخوام مطمئ می _

ام اومد سمتم و کالهم رو از روی سرم برداشت.  دستم رو سمت نقابم بردم و کشیدمش پایین، آرزو با دیدن نیمه پایین چهره

 :هاش رو که پر شده بود از اشک روی صورتم چرخوند و گفت چشم

دویدی بیرون؛ اما متوجه من که داشتم ی خوبی داره. راستش من شب جشن دیدمت؛ از اتاقی که آرتین توش بود  آرتین سلیقه _

اومدم سمت راهرو نشدی. از اونجایی که قبال هم یک بار دیده بودمت همونجا فهمیدم تو همونی هستی که آرتین ازش حرف  می

بالت بگردم. ها دن خوام بیام دنبالت، باالخره امروز با هزار بدبختی تونستم از قلعه خارج بشم و تو مهمانخانه میزد. دو روزه که می

 دونی که اگه بفهمند از قلعه خارج شدم چه بالیی سرم میاد؟ می

 :نگاهی به سرتاپاش انداختم و گفتم

 خب چرا اومدی؟ مگه من ازت خواسته بودم؟ _

 :آرزو لبخند غمگینی بین اشک زد و گفت

 .نه، آرتین ازم خواسته بود _

 :رکت کردم و گفتمبا اشتیاقی که سعی در پنهان کردنش داشتم، سمت تخت ح

 خواست دل من رو بسوزونه؟ تونست بیاد؟ می آرتین چرا باید بخواد پیش من بیای؟ خودش نمی _

 :آرزو با لحنی آزرده گفت

تونم بهت دروغ بگم، آرتین  نه، اون شب که تو آرتین رو با اون حال رها کردی، من اولین کسی بودم که باالی سرش رسیدم. نمی _

کنم و بهت بگم هر چه زودتر بری، برگردی به سرزمین خودت. گفت بهت بگم اینجا جای تونیست. گفت قَسَمِت  ازم خواست پیدات

 .بدم که برگردی

 :با شنیدن حرفش خنده بلند و مصنوعی کردم و با لحن عصبی گفتم

ی دور و برش ندارم. دیگه چرا ها گذره. من هم که دیگه کاری با خودش و معشـ*ـوقه آرتین گفته من برم؟ اون که بهش بد نمی _

 خواد من رو دَک کنه؟ می

 :آرزو اخمی کرد و با عصبانیت گفت
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 .دونی حسیبا، پس اون رو متهم نکن تو هیچی نمی _

 :ریخت. پوفی کشیدم و گفتم دیگه اعصابم از این همه قایم موشک بازیش داشت، بهم می

 .تو متهمم کنی. بگو تا از این عذاب خالص بشم دونی بگو، بگو تا متوجه اشتباهم بشم و خب تو که می _

 :اومد سمت تخت، کنارم نشست و گفت

شبی که آرتین رو برای اولین بار آوردن به قلعه، برسام چند تا سرباز رو فرستاد دنبالم. سربازها من رو بردن پیش آرتین، اون با حال  _

 !خراب و تنی پر از زخم، دست و پا بسته، تو زندان بود

ی بعد از این همه مدت با اون حال دیدمش از شدت گریه و ناراحتی رو پا بند نبودم. آرتین تنها کسی بود که تو دنیا داشتم، حاضر وقت

 .بودم بمیرم؛ اما اتفاقی براش نیفته

ضیش کنی کاری رو که به نفع خودت و آرتینه که را»برسام که انگار منتظر چنین موقعیتی بود اجازه داد با هم تنها باشیم و بهم گفت:

 «.خوام انجام بده می

هاش گوش بدم. انگار امیدی به زنده  اما وقتی با آرتین تنها شدیم. اون فقط یک چیز ازم خواست، که سکوت کنم و خوب به حرف

 .ها رو بزنه خواست اون حرف موندن نداشت و فقط دلش می

های نگرانم  چه حال و روزی بوده ناخودآگاه اشک به چشمم نشست. چشم با اینکه دلم بدجور شکسته بود؛ اما وقتی شنیدم آرتین تو

به دهن آرزو بود تا ادامه بده. نمی،خواستم حرفی بزنم که حتی یک لحظه تو صحبتش وقفه بیفته. آرزو هم که انگار متوجه اشتیاقم 

 :برای شنیدن شده بود، بدون اینکه به حاشیه بره گفت

رو تعریف کرد، از نامزدی که اول مصلحتی و به خاطر پیدا کردن سرنخی برای رسیدن به من بود  اون شب آرتین برام همه چیز_

اش به تو و  اندازه گفت، از حسی گفت که کم کم نسبت به تو پیدا کرده بود و خیلی زود تبدیل به عشق شده بود و از عالقه بی

مربوط میشه به اینجا، خیلی دنبال ما گشت. حتی به خاطر پیدا ورودتون به این سرزمین. اون وقتی فهمید گم شدن اون دخترها 

خواد عقب کشید و  کردن من مجبور شد چند باری سراغ برسام بره؛ اما وقتی شنید اون مرد کثیف در ازای تحویل دادن من تو رو می

 یعنی چی؟ اینا عشق نیست؟ شنوی حسیبا؟ آرتین اینقدر دوست داره که حاضر نشده تحویلت بده. این دیگه سراغش نرفت. می

 :نگاه پر بغضم رو ازش گرفتم و گفتم

 .اما اون تو رو دوست داره، خودم اون شب دیدم که چقدر روت حساسه. خودم دیدم عشقش رو نسبت به تو _

 :آرزو لبخندی زد و دستش رو روی دستم گذاشت و گفت

 !ن دنیا داره، تنها خواهرشبایدم دوستم داشته باشه حسیبا، من تنها کسی هستم که تو ای _

با شنیدن حرفش یه دفعه و با شوک برگشتم سمتش و تو صورتش خیره شدم. یک بار دیگه با دقت بهش نگاه کردم و این بار 

 !های آرتین بودند ها، چشم تونستم علت آشنایی این چهره رو پیدا کنم. این چشم
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هایی که یادگار آرتین بود،  ها به چشم خواست ساعت داد. دلم می تین رو میخواست آرزو رو تو بـغـ*ـلم بگیرم؛ چون بوی آر دلم می

 .نگاه کنم و گریه کنم

 :اشکی رو که گوشه چشمم جمع شده و آماده ریختن بود با سر انگشت گرفتم و گفتم

 پس، پس چرا خودش از همون اول این رو به من نگفت؟ چرا نگفت و از این عذاب نجاتم نداد؟ _

 :یین انداخت و آروم گفتسرش رو پا

چون در اصل نامزدیش با تو به خاطر پیدا کردن من بوده و وقتی که بهت دلبسته شد ترس از دست دادنت باعث شده نتونه چیزی  _

کرد که به این سادگی قبول کنه خواهرش گمشده و معلوم نیست تو چه حال و روزیه. یه  بهت بگه. از طرفی غرورش قبول نمی

 .خبره عرضه است که خودش با اینکه یه پلیس موفقه از وضعیت تنها خواهرش بی کرد، بی کشید یا شایدم فکر می لت میجورایی خجا

گیره همه چیز رو بهت بگه؛ اما مهلت این  مثل اینکه شبی که برسام یه چیزهایی از من بهت گفته و حالت بد شده، آرتین تصمیم می

ه تو رو به قصر رسوند، برگشت تا با برسام تسویه حساب کنه و مجبورش کنه جای من رو لو بده؛ کنه؛ چون بعد از اینک کارو پیدا نمی

ها بود، اون موجود موذی بعد از یه مبارزه طوالنی و ناجوانمردانه آرتین رو زخمی و نیمه جون به این  تر از این حرف اما برسام زرنگ

 .قلعه آورد

کرد چه اشتباهی در قبال آرتین کردم. من درحقش ظلم بزرگی کرده بودم! دلم  ادآوری میهاش تلخ بود، حقیقت تلخی که بهم ی حرف

 .ها عامل همه این اتفاقات بودند های خودم خفه کنم. این خواست همین حاال برم به اون قلعه و هم برسام و هم ویگن رو با دست می

 .سوخت، دلم بدجور تنگش شده بود م برای آرتین میهام شروع کردند به ریختند. دل هام گرفتم و اشک سرم رو تو دست

 :آرزو برای تسلی دادن به من دستش رو روی شونم گذاشت و گفت

دونم خیلی ناراحتی؛ ولی وقتی برای ابراز احساسات نداریم حسیبا. پس گوش کن. اون شب تو زندان، برسام با نیروهای سیاهش  می _

مخالفت کرده بود و راضی نشده بود باهاش همکاری کنه و تو رو تحویلش بده. ارتین به  از آرتین یه هیوال ساخت. چون با خواستش

 .خاطر تو به این حال و روز افتاده حسیبا و االن باید به تنها خواستش عمل کنی، باید همین امروز از این سرزمین بری

یت بهش خیره شدم. حرفش خودخواهانه بود، من هام بلند کردم و با نگاهی پر از عصبان با شنیدن حرفش سرم رو از روی دست

که فهمیده بودم همه این بالهایی که سرش اومده به خاطر من بوده.   تونستم آرتین رو تنها بگذارم، اون هم حاال تونستم، نمی نمی

 .اون حتی از خواهرش گذشته بود و من رو تحویل برسام نداده بود

 :فتمازجام بلند شدم و با لحنی پر از تحکم گ

 .مونم و نجاتش میدم من هیچ جا نمیرم. من می _

 :تر از من گفت ی تخت بلند شد و عصبانی آرزو پشت سرم از لبه

تونی واردش  وقت نمی من قول میدم یه فکری برای نجاتش کنم. تو بهتره برگردی به سرزمینت. اون قلعه نفوذ ناپذیره. تو هیچ _
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 .بشی

 عرضه فرض کرده بود که این حرف رو میزد؟ چقدر بی هاش داشت آتیشم میزد. من رو حرف

 :دستم رو به کمرم گرفتم و گفتم

تونستم کاری کنم االن اینجا نبودم. بهتره با یه نقشه دقیق و حساب شده پیش بریم، من مدتیه دنبال راه ورود به قلعه  من اگه نمی _

 .هستم. فعال بهتره برگردی؛ چون ممکنه متوجه غیبتت بشند

 :عصبانی از مخالفتم رفت سمت در و گفت آرزو

 .ی من رسوندن پیغام برادرم بود و به خاطرش خیلی خطر کردم، من میرم؛ اما بهتره بیشتر فکر کنی خیله خب، وظیفه _

 !دستش رو روی دستگیره در گذاشت؛ اما قبل از اینکه بازش کنه دستگیره تکون خورد و در روی لوال چرخید

. حال من هم دست کمی از اون نداشت. پاهام شل شدند. روی  ردِ پشتِ در عقب عقب اومد و روی زمین افتادآرزو از شوک دیدن م

 .تخت نشستم و با بهت به برسام که با لبخندی موذیانه بین چهار چوب ایستاده بود نگاه کردم

ت رو درک کنم. خواب بودم یا بیدار؟! این یه ای به خودم بیام و موقعی هام مچاله کردم و سعی کردم لحظه رو تختی زرد رو تو دست

 !کابوس بود یا واقعیت؟

کرد. با هجوم اسم برسام تو ذهنم انگار  حاال برسام و پشت سرش داریا وارد اتاق شده بودند و آرزو همچنان با ترس نگاهشون می

دیدن برسام که با خشم به طرف  هام سمت کاله شنلم حرکت کردند. سریع روی سرم کشیدمش و با تلنگری بهم خورد و دست

دونستم این دختر کیه، اون تنها خواهر کسی بود  کرد از جام بلند شدم و دویدم سمتشون. حاال دیگه می آرزوی وحشت زده حرکت می

 .کردم تونستم تنهاش بگذارم. من نسبت به آرزو احساس مسئولیت می که به خاطر من بدترین بالها سرش اومده بود و حاال نمی

 :برسام با دیدن من که مثل یک سد بین خودش و آرزو قرار گرفته بودم، سوت بلندی کشید و گفت

 .کردم یه روز جلوم بایستی خیلی شجاع شدی شاهزاده کوچولو، فکر نمی _

 .پاشید عصبانی بودم. از برسام به خاطر کاری که با آرتین کرده بود، متنفر بودم و این تنفر گَرد شجاعت رو به وجودم می

 :دستم رو سمت آرزو که حاال پشتم بود، دراز کردم و رو به برسام گفتم

 .تو با من مشکل داری، با آرزو کاری نداشته باش _

 .آرزو دستش رو تو دستم گذاشت و خودش رو از روی زمین بلند کرد

 :های سرخش رو روی تک تک اجزای صورتم چرخوند و گفت برسام چشم

 .فهمیدی کوچولو. ولی بهتره طرفداری این دخترو نکنی؛ چون همین احمق بود که تو رو لو دادمعلومه همه چیز رو  _

 :بالفاصله صدای لرزان آرزو بلند شد و گفت

 .نه، من تو رو لو ندادم حسیبا. به خدا دروغه _
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 :برسام با شنیدن این حرف فریادی از خشم کشید و گفت

 .ساکت باش احمق _

 :که پشت سرش ایستاده بود و گفتبعد برگشت سمت داریا 

 .این دختر رو برگردون به قصر. کاری کن که دیگه فکر بیرون اومدن از قلعه به سرش نزنه _

اش رو تو  بالفاصله داریا اومد سمت آرزو و بازوش رو تو چنگش گرفت. صدای ناله آرزو بلند شد و باعث شد من هم بازوی دیگه

 :دستم بگیرم و بگم

 .ببریش. گفتم که کاری باهاش نداشته باش. تو با من طرفیگذارم  نمی _

 :برسام اخمی به ابروهای باریک و قرمزش نشوند و گفت

 دونی که کی رو تو مشتم دارم؟ بهتره تو کارهای من دخالت نکنی شاهزاده کوچولو، می _

دونستم منظور  زدن از اتاق بردش بیرون. میبا شنیدن این حرف دستم ناخودآگاه دور بازوی آرزو شل شد و داریا تو یه چشم بهم 

 !شناخت . دقیقا نقطه ضعفم رو می کرد برسام چی بود، داشت از وجود آرتین تو چنگالش سوءاستفاده می

ی برسام بدترین اتفاق ممکن  هام رو روی هم بگذارم. پیدا شدن سر و کله ای چشم در با صدای بلندی بسته شد و باعث شد لحظه

 .هام بهم ریخته بودند مام نقشهبود، حاال ت

های موذیانه دوباره روی  شکست؛ چون با رفتن آرزو اون لبخند برسام اما برعکس من خیلی خوشحال بود و انگار با دمش گردو می

 .لبش ظاهر شده بود

حظگی تمام روش دراز مال ایش رو با بی های قهوه باالخره بعد از چند لحظه رفت سمت تخت و روش نشست، پاهای پوشیده تو چکمه

 :کرد و گفت

اون شب که از در پشتی برگشتی به تاالر من تنها کسی بودم که بین اون همه شاهزاده مـسـ*ـت دیدمت. مطمئن بودم با ورود  _

چند روزی شناخت؛ اما آرزو... پس فقط کافی بود که  به اون راهروها یا با آرتین مالقات کردی یا با آرزو. آرتین که دیگه تو رو نمی

زیر نظر بگیرمش و آزادش بگذارم تا به راحتی از قلعه خارج بشه و خیلی زود به تو برسم. حاال فهمیدی اون دختره احمق چطور تو رو 

 لو داده؟

 ای از فکر مقابله باهاش احساس ترس کردم برسام شاهزاده زرنگی باشه؛ اما نه تا این حد! این ذکاوت باال باعث میشد لحظه فکر می

 .هاش رو در رو بودم ترین تر از حریف قدرتمنده و حاال من با یکی از باهوش کنم؛ چون از نظر من یک حریف باهوش خیلی خطرناک

 :های استوار تا دوقدمی من جلو اومد و گفت ی دقیقی که به ثمر نشسته بود از روی تخت بلند شد و با قدم برسام مغرور از نقشه

تر صحبت کنیم؛ ولی قبلش باید اعترافی کنم، ورودت به این  وچولو، حاال بهتره در رابـ ـطه با مسائل مهمزیاد فکر نکن شاهزاده ک _

سرزمین هوشمندانه بود و اینکه تا به حال نتونستم شناساییت کنم به من اخطار میده که بیشتر مراقب باشم؛ اما هرگز فکر نکن که 
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 .تونی من رو گول بزنی می

 ...ی آرتین تو رو به اینجا بکشونم؛ ولی حاال سیلهخواستم به و من می

 :خنده بلندی کرد و ادامه داد

 .حاال تو با پای خودت اومدی تو دام من شاهزاده کوچولو _

های مـسـ*ـت از قدرتش دهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم و بگم که زیاد من رو دست کم نگیره؛ اما با  با شنیدن صدای خنده

تونست از کوچکترین حرفم سوءاستفاده کنه، پس بهتر بود  اش منصرف شدم. این مرد موذی می اندازه و ذکاوت بییادآوری هوش 

 .کمتر حرف بزنم تا بعدا پشیمون نشم

 :کرد به خاطر ترسه، شروع کرد به حرکت دور من و وقتی پشتم قرار گرفت گفت برسام خوشحال از سکوتی که احتماال فکر می

 ...ضعیتی که پیش اومده تو دو راه داری، یکخب، با این و _

 :سرش رو نزدیک گوشم کرد و گفت

 .با من متحد بشی و اتفاقی برای هیچ کس نیفته. دو، قبول نکنی و هم خودت، هم آرتین و هم همه اون دخترها رو به کشتن بدی _

هام، یعنی ویران شدن همه امید و  ابودی تمام نقشهی وجودم یه دفعه پایین ریخت! این یعنی ن ش همه رحمانه با شنیدن پیشنهاد بی

 !تونستم بین این دو تا یکی رو انتخاب کنم وقتی یکی بدتر از اون یکی بود آرزوهام. چطور می

 کردم؟ هام رو روی هم فشار دادم و نفسم رو تو سـ*ـینه حبس کردم. خدایا حاال باید چه کار می از شدت ناامیدی چشم

 :مل کرد و دوباره رو به روم قرار گرفت و گفتبرسام چرخشش رو کا

 کنی تا با هم متحد بشیم؟ خب، فکر نکنم انتخاب سختی باشه، با من ازدواج می _

 اش به وضوح ببینم، حق داشت، دیگه چی بهتر از این؟ اندازه رو از تو چهره تونستم شادی بی می

 :بغضی رو که حاصل این اجبار بود خوردم و آروم گفتم

 تونند با هم ازدواج کنند؟ ه دو شاهزاده از دو خاندان مختلف میمگ _

 :های بلند و پر ابهتش رو تو فضا رها کرد و گفت برسام دوباره یکی از اون خنده

 ...ست که اون هم چرا نتونند؟ تنها مشکل عدم وجود وارث در آینده _

 :داد دستی به صورت صاف و بی موش کشید و با لحنی پر از لـ*ـذت ادامه

 .که اون هم با ازدواج دوباره من با یک زن دیگه از خاندان خودم برطرف میشه _

تر از اونی  هایی که پر بود از حرص و اشک و نفرت نگاهش کردم، این مرد کثیف با شنیدن حرفش چینی به بینیم انداختم و با چشم

 !کردم بود که فکرش رو می

 :آورد و با لبخندی چندش آور روی لبش گفتهای من سرش رو جلو  برسام با دیدن نگاه
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 .ای ناراحت نباش شاهزاده کوچولو، قول میدم تو رو بیشتر از اون دوست داشته باشم، هرچی باشه تو برای من یه چیز دیگه _

 :های بهم فشردم گفتم هاش رو نداشتم، پشتم رو بهش کردم و از الی دندون دیگه طاقت این گستاخی

 .رونهمین االن برو بی_

 :بی توجه به حرفم جلو اومد و با لحن موذیانش آروم زیر گوشم زمزمه کرد

های  گردم و وقتی برگردم باید تصمیمت رو گرفته باشی. فکر فرار هم به سرت نزنه که زندگی آرتین تو دست میرم؛ اما فردا برمی _

 .خودمه

 .بعد بیرون رفت

 .انگار به آخر راه رسیده بودم. زانو زدم و رو به آسمون شروع به باریدن کردماتاق تو سکوت فرو رفت و بت غرورم در هم شکست. 

تا شب، به اشک و آه و غصه از تقدیر گذشت و باالخره با تاریک شدن هوا و راز و نیاز با خدا تونستم کمی آروم بگیرم و در حقیقت به 

 .خودم بیام

دونه که  نمونده بود، من مجبور بودم به خاطر آرتین با برسام کنار بیام. خدا میتقریبا هیچ راهی جز قبول پیشنهاد برسام برام باقی 

 .ها رو تحمل کرده قبول این اتحاد ذلت بار فقط به خاطر کسی بود که یه زمانی به خاطر من اون بالها و سختی

دیگه با این کار باید به طور کامل قید  دادم و از طرف کردم جون عزیزترین کسم رو نجات می از یک طرف اگر این اتحاد رو قبول می

کرد و  ی ترازوی دلم روی نجات آرتین سنگینی می ها، کفه پدر و مادر، خاندان، سرزمین زمرد و مردمم رو میزدم؛ اما با تمام این حرف

حصار اون قلعه زندانی  دلم راضی نمیشد حتی یه خار تو پاش بره، من راضی بودم اون زنده باشه و زندگی کنه؛ اما خودم تا ابد تو

 .باشم

های مختلفی که برای فرار  هام یک بند تو اتاق راه رفتم و به عاقبت این اتحاد فکر کردم، به راه تا نزدیک صبح بدون تعویض لباس

 !نفجار بودی ا شدم وجود نداره. مغزم از این همه فکر و خیال در آستانه ازش ممکن بود، وجود داشته باشه و هر چند لحظه مطمئن می

این یک بن بست بود، درست مثل همون بن بستی که یه روزی برسام من رو توش گیر انداخت و تا پای مرگ کشوند. حقا که تو گیر 

 !ها در شرایط سخت استاد بود انداختن آدم

همچنان تاریک بود، تاریک  خورشید انگار امروز خیلی زودتر از همیشه طلوع کرد و جهان رو از نور طالیی رنگش پر کرد: اما دل من

 !خوردم ای جز تسلیم شدن برسم، من به همین راحتی داشتم، شکست می و ناامید. هنوز نتونسته بودم به نتیجه

ای به لرزه دراومد و زانوهام رو تو شکمم جمع کردم. وقتی هیچ راهی جلوی  با هجوم این افکار ناامید کننده به ذهنم، وجودم لحظه

 .خواست گریه کنم دلم میروم نبود، فقط 

ای که  با شنیدن صدای ساره از پشت در سریع سرم رو از روی پاهام برداشتم و از روی تخت پایین اومدم. در رو باز کردم و با چهره

 :غم و ناامیدی توش موج میزد، گفتم
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 چی شده؟ _

 :ام انداخت و گفت ساره با تعجب نگاهی به موها و سر و وضع آشفته

مین نگرانتون شدند و من رو فرستادند که حالتون رو بپرسم. گفتند بهتون بگم که از دیروز بعد از مالقات با اون مردهای بانو یاس _

 خواید غذاتون رو به اتاقتون بیاریم؟ شنل پوش از اتاقتون خارج نشدید و چیزی نخوردید. می

رو نداشتم و به خاطر همین از دیروز پام رو از اتاقم بیرون قدر حالم خراب بود که اشتهای خوردن هیچ چیزی  ، اون گفت راست می

کردم که بویی از قضیه ببرند، حداقل تا وقتی که تن به این ننگ ندادم باید همه چیز مخفی  نگذاشته بودم؛ اما نباید کاری می

 .موند می

 :های منتظر و معصوم ساره انداختم و با صدایی گرفته گفتم نگاهی به چشم

 .ست ساره جان. یکم خسته بودم. کمی استراحت کنم بهتر میشمچیزی نی _

 :ساره با لحنی که شَک توش موج میزد، گفت

 .باشه خانوم. هر طور راحتید _

 .بعد به سمت طبقه پایین رفت

نداشتم حاال هام و پوشیدمشون. اصال بعید نبود برسام همین حاال تو راه اینجا باشه! دوست  با رفتن ساره رفتم سمت شنل و دستکش

 .که مجبورم تن به خواستش بدم جوری جلوش ظاهر بشم که از ضعفم سوءاستفاده کنه

زدم و گاهی کنار پنجره  شدم و تو اتاق قدم می نزدیک ظهر بود و هنوز خبری از برسام نشده بود. گاهی با اضطراب از جام بلند می

 .جایی که قرار بود تا دم مرگ توش زندانی باشمکردم،  نشستم و با نگرانی به بنای سیاه قلعه نگاه می می

با شنیدن صدای برخورد چیزی با در و باز شدنش، بالفاصله چشم از قلعه گرفتم و نگاهم رو تا برسام و داریا که داشتند وارد اتاق 

م گذاشتم و همزمان با شدند کشوندم و ضربان قلبم باال رفت. سریع از روی طاقچه کنار پنجره بلند شدم و دستم رو روی قلب می

 :لحنی پر از شکایت گفتم

 ...زنید، منتظر باشید تا اجازه ورود بدم نه اینکه همین طور از این به بعد وقتی در می _

 :صدای برسام وسط حرفم بلند شد و اجازه نداد تمومش کنم

 .ها رو نداریم شاهزاده کوچولو. تو قراره مال خودم بشی من و تو که این حرف _

 :هام رفت تو هم و با لحنی طلبکارانه و عصبی گفتم شنیدن حرفش اخمبا 

 کنم؟ از کجا معلوم که من قبول می_

 :هاش شکل گرفت و گفت لبخندی کج گوشه لب

 .دونستم مجبوری قبول کنی پس برای من سوال طرح نکن کوچولو ای نداری. از همون لحظه که پیشنهادم رو گفتم می راه دیگه _
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 :حرصم رو از سر تا پاش کشوندم و روم رو ازش گرفتم؛ دستم رو لبه پنجره گذاشتم و گفتمنگاه پر از 

 .بسیار خب، بر فرض که من مجبورم قبول کنم _

اش رو خیلی کم کرده بود و همین کارش داشت بهم  های سنگین برسام رو از پشت سرم شنیدم و سریع برگشتم. فاصله صدای قدم

 :اومد پس زدم و با صدایی نسبتا بلند گفتم شیده تو دستکشم دستش رو که داشت سمت صورتم میداد. با دست پو آالرم می

 .دستت رو بکش _

 :های باریکش نشوند و گفت ای به لب لبخند موذیانه

 کنم چند لحظه قبل بود که خبر از قبول پیشنهادم دادی. پس تو از حاال مال منی. غیر از اینه؟ فکر می _

 :هاش بیشتر کردم و گفتمام رو با فاصله

 .کنم؛ اما به چهار شرط بله من پیشنهادت رو قبول می _

 :پوزخندی زد و گفت

 .هات خالی از لطف نیست، بگو که شرط بذاری کوچولو. با این حال گوش دادن به شرط  شرط؟ تو در موقعیتی نیستی  _

 :آب دهنم رو با اضطراب قورت دادم و گفتم

متحد میشم، اما فقط متحد، خبری از ازدواج نیست. دوم اینکه با بستن پیمان اتحاد، تو باید آرتین و همه اول اینکه من با تو  _

دوستانم رو آزاد کنی. سوم اینکه به من هم به عنوان متحد خودت اختیاراتی بدی و چهارم اینکه، اجازه بدی یک مشاور و فرمانده به 

 .انتخاب خودم، در قلعه کنار من باشه

 :کنه اول یکم نگاهم کرد و بعد از چند لحظه خندید و گفت های یه بچه گوش می هام مثل اینکه داره به حرف م با شنیدن حرفبرسا

حال شرط سوم و چهارمت رو قبول   های من اسیری. با این من مجبور نیستم شروطت رو قبول کنم. تو همین االن هم تو دست _

ها از حق و حقوقت خواهند بود. اما در مورد شرط اول و دوم بگذار من هم شرطی بگذارم تا  کنم؛ چون به عنوان متحد من، این می

خودت انتخاب کنی. در صورتی که نخوای با من ازدواج کنی و فقط پیمان اتحاد ببندیم من هم فقط اون دخترها رو آزاد میکنم و 

 طوره؟دارم. چ آرتین رو به دلیل اطمینان از پایبندیت به پیمان نگه می

 :سریع سری به عالمت منفی تکون دادم و گفتم

 .نه، همه شرط ها باهم _

 :یکم با خودش فکر کرد و پرسید

 کنی؟ چرا با من ازدواج نمی _

 :هاش نگاه نکنم، گفتم کردم تو چشم ای گرفتم و در حالی که سعی می سرم رو سمت دیگه

ای به  ای ازدواج کنم. عالوه بر اون عالقه با فرد دیگه  تونم چون من و آرتین قبال در سرزمین خودمون باهم ازدواج کردیم. من نمی _
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 .شما ندارم که بخوام این کارو کنم

 :کرد بلند شد بالفاصله صدای مزاحم داریا که تا حاال فقط در سکوت به ما نگاه می

فسخ و باطل شدنه شاهزاده برسام. من مدتی در اون سرزمین بودم و به طور کامل ازش اطالع دارم. شما این ازدواج به راحتی قابل _

 .تونید خیلی راحت اون ازدواج رو فسخ و شاهزاده رو به ازدواج خودتون دربیارید می

این لعنتی چه مشکلی با من داشت که کرد، انداختم.  می  نگاه پر از خشم و حرصم رو به داریا که حاال با پوزخندی روی لب براندازم

 کرد؟ هام رو خراب می اینجور نقشه

 :اخمی کردم و گفتم

 .ای به این ازدواج ندارم با این حال من عالقه _

 :برسام قدمی به سمتم برداشت، نگاه پر از خشمش رو بهم دوخت و مثل یک دیو غرید

 .پس آرتین هم آزاد نمیشه _

 :ته دلم خالی شد، یک قدم به عقب رفتم و با صدایی که سعی داشتم نلرزه گفتمبا دیدن هیبت بزرگش یک لحظه 

 .کنم اتحاد تشکیل بدیم پس من هم قبول نمی _

 :این بار نتونست خشمش رو کنترل کنه و با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند، هولم داد عقب و گفت

 .ین رو برات میفرستمهمین که من میگم. یا قبول میکنی یا همین امشب جنازه آرت_

با شنیدن حرفش یه لحظه انگار یخ زدم. دستم رو روی شونم که بر اثر برخورد با دیوار درد گرفته بود گذاشتم و نگاه پر از گله و 

کرد و طاقت این زورگویی رو نداشتم؛ اما مگه  مردم. بغض داشت خفم می شکایتم رو بهش دوختم. اگه آرتین چیزیش میشد من می

ی شکست ناپذیر و قدرتمندی از زندگیش ایستاده بود و  ای هم برام مونده بود؟ این مردِ وحشی و زیرک االن در نقطه ی دیگه چاره

 .اومدم من در بدترین وضعیت ممکن. پس فعال باید در برابرش کوتاه می

 :سرم رو پایین انداختم و با غمی بی اندازه گفتم

 .کنم تو ازدواج می آرتین و دخترها رو آزاد کن. من با _

 :برسام سرمـسـ*ـت از قدرتی که در آستانه به دست آوردنش بود خنده بلندی کرد و با یک چشمک گفت

 .عالیه. فعال همین جا بمون تا وقتی بفرستم دنبالت شاهزاده کوچولوی من _

 !رفتم تو دهن شیر خودم میی برسام همه زندگیم شده بود اضطراب و فکر و خیال، من داشتم با پای  با قبول خواسته

کردم  دادم و زیر لب شروع می هام رو روی هم فشار می با هر بار یادآوری رفتارهای برسام و این پیمان اجباری از شدت حرص دندون

ال به بعد زدم. از حا تونست بکشه؟ حاال دیگه باید تا آخر عمر قید عشق و آرتین رو می به بد و بیراه گفتن بهش. مگه یه آدم چقدر می

موندم به امید اینکه بتونم روزی انتقام این ازدواج اجباری و زندگی سیاه رو از  کردم و زنده می باید فقط برای بقای خودم تالش می
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 . برسام بگیرم

ذشته بود و در ای از این افکار انتقام جویانه بیرون بیام، از آخرین مالقاتم با برسام سه روز گ صدای قار و قور شکمم باعث شد، لحظه

 .این مدت فقط در حد نیاز، اونم تو اتاقم، غذا خورده بودم، فقط در حدی که زنده بمونم و بس

ی مبهمم با برسام گرفته تا آرتین و مردم شهر زمرد و لشکر آسمان که اونطور بهم امید بسته بودند؛  هجوم افکار مختلف، از آینده

ی راهی برای فرار از این مشکل بگذرونم؛ اما دریغ از  راک درست و حسابی و در اندیشهباعث میشد تمام وقتم رو بدون خواب و خو

ای غم رو از دلم برداره. من همیشه با دردهام تنها بودم این هم  کورسوی امیدی که قلب تاریکم رو روشن کنه، امیدوارم کنه یا لحظه

 .روش

طبقه پایین؛ اما قبل از رفتن از پنجره نگاهی به حیاط مهمانخانه انداختم و  هام رو پوشیدم تا بعد از سه روز برم آهی کشیدم و لباس

جغدی رو که روی درخت بلند نشسته و زل زده بود به پنجره دیدم. دقیقا از همون روزی که برسام از اینجا رفته بود، روی این درخت 

 .خودش بود ای چشم از پنجره برنداشته بود، شک ندارم جاسوس نشسته بود و حتی لحظه

 .ی پایین راه افتادم پرده رو با حرص کشیدم و به سمت طبقه

این پایین برعکس اون باال همه چیز خوب بود، این خانواده کوچیک سه نفره که به تازگی عضو جدیدی پیدا کرده بودند و قرار بود به 

خندیدند و  گفتند و می های دنیا می ال از تمام غمخی زودی یک عضو کوچیک هم بهشون اضافه بشه، در امید و شور و نشاط کامل، بی

 !ها قبل فراموشش کرده بودم، گفتن و خندیدن و زندگی کردن کردند. کاری که من از مدت زندگی می

پاهام رو که با شنیدن صدای زندگی بخش اون خانواده گرم روی اولین پله متوقف شده بودند دوباره به حرکت درآوردم و تا جلوی 

ای از سالن نشونده بود و داشت باهاش بازی میکرد و یاسمین داخل آشپزخونه رو به  نه پیش رفتم. ساره، مهراب رو گوشهآشپزخو

ی رنگ پریده و  مخاطبینی که پشت دیوار بودند و دید درستی نسبت بهشون نداشتم؛ مشغول صحبت بود. یاسمین با دیدن چهره

 :د سمتم و گفتداغون من دست از صحبت کشید و با تعجب اوم

 شاهزاده خانم! حالتون خوب نیست؟ _

بالفاصله بعد از گفتن این حرف جناب فربد و سپنتا هم از آشپزخونه بیرون اومدن و با تعجب بهم خیره شدند. با دیدن سپنتا یه دفعه 

شده بود؟ کجا بود وقتی به کمکش  قدر دیر اومده بود؟ چرا حاال که کار از کار گذشته بود پیداش بغض گلوم رو سنگین کرد. چرا این

 نیاز داشتم؟

 :پیچید  . صدای یاسمن تو سالن هاشون رو نداشتم پس از همون جا برگشتم سمت اتاقم دیگه طاقت نگاه

 .رید شاهزاده خانم؟ حداقل چیزی بخورید کجا می _

یگه اشتهایی نداشتم، بدون اینکه برگردم دستم ام تو هم جمع شده بود و د با وارد شدن این فشار عصبی به ذهن خسته و آزردم، معده

اومد  اومد، می ، باید می های سپنتا رو از پشت سرم شنیدم؛ اما مانعش نشدم رو به عالمت نه تکون دادم و سمت اتاقم رفتم. صدای قدم

 .داد؛ چرا یهویی غیبش زده و توضیح می
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 :مقدمه گفت وارد اتاق شدم، سپنتا هم پشت سرم اومد و بی

 چی شده شاهزاده خانم؟ این چه حال و روزیه؟ _

 :با دست گوشه سرم رو که از درد درحال انفجار بود گرفتم و گفتم

 شما این همه مدت کجا بودید؟_

 :جلو تر اومد و گفت

 .خواستم در رابـ ـطه با این مورد با شما صحبت کنم. لطفا بنشینید اتفاقا می _

ن کشیدم و نشستم. خودش هم روی صندلی روبه روی صندلی من نشست و با صدایی آروم و های اطراف میز رو بیرو یکی از صندلی

 :کنترل شده گفت

 .گرفتم کردم و از ایشون راهنمایی می من رفته بودم به دره جمجمه. باید هر چه زودتر با چاووش اعظم مالقات می_

 :ری که تو صدام موج میزد گفتمنگاه عصبیم رو تا روی صورت مشتاقش باال کشیدم و با ناراحتی آشکا

 یعنی اینقدر واجب بود که بی خبر برید؟ _

 :با هیجان سرش رو تکون داد و گفت

تونید باور کنید چه چیزهایی فهمیدم. من مقر کنترل نیروهای شیطانی  بله، واقعا مهم بود. اون شب مهمانی رو به خاطر دارید؟ نمی _

تونیم به طور مخفیانه همه چیز رو تحت کنترل بگیریم. از  نفوذ کنیم. ما با کمک هم می رو شناسایی کردم، حاال فقط کافیه توش

ای در سر داره  طرفی طبق گفته چند رابط که در قلعه داریم به تازگی حرکات برسام به شدت مشکوک شده و این نشون میده توطئه

 . پس زیاد فرصت نداریم

ال خودم تاسف خوردم، سپنتا چه کارهای مفیدی انجام داده بود و من چه خراب ها یه لحظه تو دلم به ح با شنیدن این حرف

 گفتم؟ هایی که نکرده بودم. فقط گند زده بودم و خودم رو لو داده بودم! حاال چطور باید قضیه رو می کاری

 :پوست جدا شده گوشه ناخنم رو کندم و با لحنی که شرمندگی توش آشکار بود گفتم

 . نید. اتفاقی افتاده که شاید مجبور بشیم فعال قید همه چیز رو بزنیمشما باید صبر ک_

 :هام پشت سر هم جاری شدند، بین اشک ادامه دادم صدام لرزید و اشک

 ...خواستم قبول کنم؛ اما خوام بدونید که من مجبور شدم. من نمی می _

 :سپنتا مضطرب از اعترافاتم صندلیش رو جلوتر کشید و گفت

 .دارید نگرانم می!کنیدچی شده؟  _

 :اهی کشیدم و گفتم

ی دیگه ای نداشتم چون جون یکی از عزیزانم در  چند روزیه که برسام پیدام کرده. اون مجبورم کرد باهاش متحد بشم، من چاره _
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 ...دستش بود، حاال من باید با اون ازدواج کنم و

ای تو اتاق بر قرار شده بود و  ام رو جلوی صورتم گرفتم. سکوت کر کنندهه تونستم ادامه بدم، سرم رو پایین انداختم و دست دیگه نمی

کشیدم سر بلند کنم و تو  شکست. خجالت می های پر بغض و درد من بود که هر چند لحظه این سکوت رو می تنها صدای نفس

 .هاش رو به باد داده بودم های سپنتا نگاه کنم، من همه نقشه چشم

 :قه پر از عذاب و حس گـ ـناه صدای سپنتا بلند شدباالخره بعد از چند دقی

 .پس به خاطر همینه که برسام این مدت در تالش و تکاپو بود _

قبل از اینکه بخوام به معنی حرفش فکر کنم صدای چیزی شبیه یک ناقوس و شیپور بزرگ تو فضای داغ شهر پیچید. صدا به قدری 

 :صورتم بردارم و متعجب از سپنتا که به بیرون خیره شده بود، بپرسمهام رو از روی  بلند بود که ناچار شدم دست

 این صدای چی بود؟ _

 :بدون اینکه نگاهش رو از پنجره بگیره، گفت

 .باالخره کار خودش رو کرد _

 :با نگاهی مبهم اول به پنجره و بعد به سپنتا نگاه کردم و گفتم

 کی کار خودشو کرد؟ چی شده؟ _

 :فتهاش رو بست و گ چشم

 .ویگن ...کشته شد _

هاش شروع رسمی اتحاد  با شنیدن این خبر وحشتناک یه دفعه تو دلم ولوله افتاد! مرگ ویگن خیلی معانی داشت و یکی از مهمترین

 . من و برسام بود. شک نداشتم که این قتل کار خودش بود

با اراده، سرسخت و باهوش بود، پس باید تمام سعیم رو به دیگه وقتی برای ترس و ناامیدی نداشتم، اینطور که معلومه حریفم بسیار 

 .گرفتم کار می

ی اتاق  ی وسایلم رو از گوشه گرفت، از جام بلند شدم و کیسه سریع و با اضطرابی خزنده که کم کم داشت، تمام وجودم رو می

 :کردم رو به سپنتا گفتم رو زیرش جاسازی میبرداشتم. اوریا رو از توش بیرون کشیدم و تشک تخت رو بلند کردم. همزمان که اوریا 

کنم. یادتون باشه که فقط شما از جاش اطالع دارید، بردنش به اون قلعه  من وقت زیادی ندارم جناب سپنتا، اوریا رو پنهان می _

 .اصال به صالح نیست

 :دار از اشکم رو با پشت دست پاک کردم و ادامه دادم های نم چشم

کنم در  زودی از طرف برسام میان دنبالم. من به قلعه میرم؛ اما شما رو فراموش نخواهم کرد، خواهش می به احتمال زیاد به _

گذارم آسیبی به  خوام بدونید که آخر این ماجرا هرچی که باشه نمی کنم و می دسترس باشید. من بیشتر از همه روی شما حساب می
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 .مردمم برسه، حتی به قیمت از دست دادن جونم

چه راهنمایی رو که از جناب نیاسا گرفته بودم و تا به حال کلی به دردم خورده بود به همراه مهری که تو جانماز سبز و کوچیک کتاب

 .پیچیده شده بود از روی میز کنار تخت برداشتم و توی کیسه جاسازی کردم

کرد،  تا حاال تو سکوت فقط به حرکاتم نگاه میبند بلند کیسه رو تو دستم گرفتم و با عجله روی صندلی نشستم. رو به سپنتا که 

 :پرسیدم

 مردن ویگن بده یا خوب؟ _

 .کردیم وقت فرصتی برای صحبت پیدا نمی تصمیم داشتم تا وقت دارم سواالتم رو بپرسم و اطالعات جمع کنم، شاید دیگه هیچ

 :اخمی کرد و در جواب سوالم گفت

. حتی بسیاری از  کس نیست پس مطمئن باشید روی کار اومدنش به نفع هیچ برسام بسیار باهوش، عشق قدرت و خونریزیه، _

 .الخصوص مردم هم ممکنه ناراضی باشند شاهزادگان و فرماندهان و علی

 :ی تایید حرفش تکون دادم و سوال دومم رو پرسیدم سرم رو به نشونه

 نظر چاووش اعظم چی بود؟ چیزی نگفتند؟ _

 :کشید و گفت با حالت عصبی دستی بین موهاش

ها و ایمان به امداد خداوند که  ها و ناامیدی چاووش اعظم خیلی به شما امید داشتند و گفتند که بهتون بگم تنها با غلبه بر ترس _

 .تونیم، پیروز بشیم می

 !جالب بود که چاووش اعظم دقیقا به نقطه ضعف من اشاره کرده بود

 :سپنتا ادامه داد

شند. نیروهای شیطانی به  ردم از وضعیت موجود ناراضی هستند، پس به طریقی طرف ما محسوب میخیلی از قبایل و اکثر م_

 .شند و تا حاال نفوذ ناپذیرترین بخش قضیه بودند ی شاهزادگان اونیکسی که توانایی خاصی در جادو دارند، کنترل می وسیله

ای هردو به هم نگاه  تا دست از توضیح دادن بکشه و لحظهصدای کوبیده شدن تعداد زیادی پا با کف چوبی راهرو باعث شد، سپن

 !کنیم. یعنی به همین زودی اومده بودند دنبالم؟

 :سپنتا آشفته و مستاصل از این سرعت عمل برسام از جاش بلند شد و گفت

 .این اسامی رو به خاطر بسپارید؛ نامیا، یسان، مشیا، گوماتو، کهبد _

 .کردم اسامی رو تو فضای ملتهب مغزم چند بار تکرار کنم تا فراموشم نشهبا تعجب بهش نگاه کردم و سعی 

 !دهن باز کردم تا علت به خاطر سپردن این اسامی رو بپرسم که در باز شد و داریا به همراه ده سرباز وارد شدند

حفظ کنم، از حاال باید با سیاست بیشتری با این ورود ناگهانی سر کیسه رو تو مشتم فشار دادم و لبم رو به دندون گرفتم تا آرامشم رو 
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 .کردم رفتار می

 :سپنتا با دیدن سربازها قدمی به سمتشون برداشت و گفت

 دونید نباید بدون اذن و اجازه به جایی داخل بشید؟ کنید؟ هنوز نمی شما اینجا چیکار می _

 :به من گفت داریا که جلوتر از همه ایستاده بود نگاهی به سرتاپای سپنتا انداخت و رو

 .به دستور سرورم برسام بزرگ، پادشاه و مالک این سرزمین پهناور، شما را به قلعه فرماندهی خواهم برد _

 .ام کردند پشت بند این حرف سربازها به سمتم دویدند و تو یه چشم به هم زدن دوره

ی سر من متوقف شد. مطمئنا االن وقت جنگیدن و  ارهخواست به طرف سربازها حرکت کنه؛ اما با اش سپنتا عصبانی از رفتار داریا می

هدر دادن نیروها نبود. به خاطر همین نقابم رو روی صورتم کشیدم و قبل از اینکه دعوایی سر بگیره با سپنتا خداحافظی کردم و 

 .همراه سربازها به طرف بیرون حرکت کردیم

کردیم، مردم  اومدند. در تمام مدتی که از شهر عبور می سرم پاکوبان می سوار بر شفق به دنبال داریا وارد قلعه شدم و سربازها پشت

قدر سریع در  کردند. معلوم بود اتفاقاتی که این دوختند و بعد از چند دقیقه شروع به پچ پچ می با تعجب و نگاهی متفاوت به ما چشم می

... چیزهایی نبودند که بتونند به این راحتی قبول و درک حال رخ دادن بود، هنوز براشون عجیب بوده، مرگ ویگن، جانشینی برسام و

 .کنند

های  فضای قلعه هم با دفعه قبلی خیلی متفاوت بود. حیاط بزرگ با وجود اون تعداد سرباز و فرمانده و شاهزاده، غلغله بود و حتی اسب

 .کردند ما به زحمت از بین جمعیت عبور می

تر به نظر  کردند، وارد قصر شدیم. اینجا خلوت کمک سربازهایی که راه رو برامون باز میها از اسب پیاده شدیم و با  نزدیک پله

 رسید و فقط چند شاهزاده مسن و عالی مقام مشغول صحبت با هم بودند. پس برسام کجا بود؟ می

تم بهش خیره شدم؛ اما اون ها ظاهر شد. با تمام ناراحتی که تو وجودم ازش داش به محض اینکه بهش فکر کردم مثل جن از روی پله

 :توجه به من رو به داریا گفت سابقه به طرف ما اومد و بی با اخم و جدیتی بی

 .مراقب باش خطا نره، به اتاقش ببرش _

 .بعد از گفتن این حرف به سمت حیاط قلعه رفت. معلوم بود خیلی درگیره

های سمت راست، همون سمتی که پنجره بزرگی رو به شهر  طرف اتاق های مارپیچ تا طبقه دوم باال رفتیم و به پشت سر داریا از پله

 .داشت حرکت کردیم

های طالیی گذشتیم و پشت دری کوچکتر که متعلق به اتاقی درست کنار اون اتاق بزرگ بود متوقف  ای با طرح از در بزرگ قهوه

 .شدیم

 :گفتداریا جلو رفت و در رو باز کرد، بعد با دست به داخل اشاره کرد و 
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 .برو تو. حواست رو هم جمع کن، اتاق شاهزاده برسام همین اتاق بزرگ کناریه، دست از پا خطا کنی میاد سراغت _

ی تاسف براش تکون دادم. خدا  ی خندان و پر از منظورش انداختم و سری به نشونه با شنیدن حرفش نگاهی طلبکارانه به چهره

ها  اومد؛ اما اون انگار پرروتر از این م رو بهم ریخته و باهام درافتاده بود چقدر ازش بدم میها دونه که به خاطر چند باری که نقشه می

 :بود که با تاسف من خجالت زده بشه؛ چون پوزخندی زد و گفت

 .من تا صبح وقت ندارم منتظرت بمونم. برو تو _

 .و قفل شد باالخره نگاهم رو ازش گرفتم و وارد اتاق شدم. در بالفاصله پشت سرم بسته

معطلی دویدم  ای پوشیده شده بودند، ثابت موند. بی های کرم و قهوه به محض ورود به اتاق نگاهم روی دو پنجره بزرگی که با پرده

های تک و توک کناره غربی شهر جلوم ظاهر شد. این اونی  ها و خونه سمت پنجره اول که دقیقا روبروی در بود و منظره دشتی بیابان

کرد و با دیدن منظره شهر  خواستم. دویدم سمت اون یکی پنجره که روی دیوار کناری، جهانی جدید رو به روم باز می ن مینبود که م

 .خواستم نشست، همین رو می  و حیاط قلعه لبخندی روی لبم

سنگی حیاط قلعه رو با  پنجره رو باز کردم. سرم رو کمی به بیرون مایل کردم و تونستم خیلی راحت از اون طرف لبه پهن و آروم 

قدر خشن و بلند و گیرا  جمعیت انبوه توش ببینم. فاصله از اینجا تا پایین خیلی زیاد بود و نسبت به برسام دید نداشتم؛ اما صداش اون

 .هاش رو بشنوم تونستم حرف کردم، می بود که اگه یکم دقت می

 :ام کم کم برام واضح شدهام رو بستم، گوشم رو به طرف بیرون گرفتم و صدای برس چشم

ها قبل گریبان گیرشان شده بود جان دادند؛ اما آنچه که مهم است این است که در  متاسفانه ویگن بزرگ بر اثر بیماری که از مدت_

 .آخرین لحظات طبق این نامه که به مهر خودشان مزین شده، سلطنت به من واگذار شد

های خودم در اولین و آخرین  کس جرات مخالفت یا بیان عقیده نداشت! با چشم هیچ همه افراد حاضر در حیاط ساکت بودند. انگار

کرد؛ اما کی بود که  ها رو باور نمی تره، معلومه کسی این حرف تر و سرحال مالقاتی که با ویگن داشتم دیده بودم که از من هم سالم

 .جرات کنه حرف بزنه، فضای ترس حتی از این فاصله هم قشنگ حس میشد

 :هام رو تیز تر کردم و سرم رو جلوتر بردم، صدای برسام دوباره بلند شد گوش

از هم اکنون من، پادشاه و فرمانروای مطلق این سرزمین خواهم بود و به زودی همراه با متحدی قدرتمند به کشور گشایی خواهم  _

 .پرداخت، سرزمین ما به دوران اوج خود خواهد رسید

چند تا سرباز و فرمانده از بین جمعیت شروع کردند به هورا کشیدن و چند لحظه بعد بقیه هم، از ترس و  با تموم شدن حرف برسام

 .اجبار یا میل، باهاشون همراه شدند

واقعا که این برسام عجب موذی بود! پنجره رو بستم و با راحت شدن خیالم نگاهم تازه شروع کرد به اسکن اتاق، تختی بزرگ و 

تر با آینه  ای لباس اطراف تخت و یک میز کوچک ختی کرم رنگ و طالدوزی شده وسط اتاق، دو کمد بلند و قهوهای با روت قهوه

روش کنار پنجره قرار داشت، چندتا گلدون بلند هم گوشه و کنار چیده شده بودند. از پنجره فاصله گرفتم و تا نزدیک تخت جلو رفتم. 
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راف سقفِ تخت تا پایین آویزون شده بود کشیدم. آروم کنار زدمش و با احتیاط وارد دستی به حریر کرم رنگی که از چهارچوب اط

هام بود، زیر فضای خالی تخت گذاشتم و یکم هولش دادم عقب تا دیده  ام رو که هنوز تو دست فضای پوشیده در حریر شدم. کیسه

قدر احساس امنیت  ز تخت پایین اومدم. تو این اتاق اوننشه. خیالم که از بابت کیسه راحت شد دوباره پرده حریر رو کنار زدم و ا

 .نداشتم که بتونم راحت بخوابم

کس سراغی از  تر شده بودند؛ اما هنوز هیچ های سفید اطراف اتاق از خیلی وقت پیش نورانی هوا کم کم داشت تاریک میشد و سنگ

 .من نگرفته بود

های نرم نرمک شب،  دادند. ترس و اضطراب همراه با قدم مه جا نگهبانی میحیاط خلوت شده بود و حاال فقط سربازها بودند که ه

ای  شدند و من با تمام وجود سعی در کنترلشون داشتم. اینجا خود میدان جنگ بود و لحظه تر می داشتند لحظه به لحظه نزدیک

 .تونست، شکست ابدی رو برام به همراه داشته باشه اضطراب و ناامیدی می

ای رو وسط اتاق گذاشتم و شروع کردم به وضو گرفتن و  اب برای پیدا کردن اون آرامش گمشده پارچ آب و لگن نقرهبا غروب آفت

 .بعدش نماز خوندن

تونستم هر زمان که بخوام از اون منبع بیپایانِ آرامش، انرژی  کردم که حداقل این نعمت ازم گرفته نشده بود و می خدا رو شکر می

 .آوردم ها کم می اغراق کنم؛ اما شاید اگه این راز و نیاز نبود، من خیلی زودتر از اینخواستم  بگیرم. نمی

 .با شنیدن صدای چرخش کلید تو قفل، یه دفعه از جا پریدم و سریع مهر و جانمازم رو زیر شنلم پنهان کردم

* 

 نامیا: مشهور، نامور

 یسان: سزاوار و الیق

 گوماتو: انقالبی زمان مادها

 م نخستین مرد در اوستامشیا: نا

 کهبد: خداوند کوه، عابد

های خاکستری خدمتکارها، بین چهارچوب ظاهر شد. با دیدنش، نفس راحتی  در بی صدا باز شد و زنی هیکلی و سن باال با لباس

رسید بهم  می هایی که از شدت جدیت، ترسناک به نظر کشیدم و روی صندلی کوچیک جلوی میز آینه نشستم. زن جلو اومد و با چشم

 :زل زد و گفت

 .من، همدم، خدمتکار شما هستم _

وار و ناخودآگاه روی چهره خشن و بداخالقش  هام به صورت اتوماتیک با شنیدن اسم و صدای خشک و عاری از هر احساسش چشم

 !شبیه بود جز یه همدمچرخید و با خودم فکر کردم، اسم این زن چه تضاد جالبی با چهره و رفتارش داره، اون به هرچیزی 
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 :گفت با صدای همدم که دوباره تو اتاق پیچید، از افکارم فاصله گرفتم. به جایی نامعلوم خیره شده بود و می

 .کنم غذا، راس زمان معین صرف میشه. صبح فردا البسه مناسب رو براتون آماده می _

رسه، سینی غذای پشت در رو آورد داخل و رفت، پشت سرشم خوام بخورم بپ و بعد بدون اینکه نظر من رو در مورد چیزی که می

 !صدای قفل تو اتاق پیچید

با حرص به جای خالیش و سینی غذا نگاه کردم و عصبانی پوفی کشیدم. این دیگه کی بود، مهلت نداد حرف بزنم. جوری با من رفتار 

 !کنند انگار زندانیشون هستم می

رو از روی زانوهام برداشتم و از خواب آشفتم بیدار شدم. تمام دیشب از شدت نگرانی با  صبح روز بعد با صدای باز شدن در، سرم

کردم  ها، زیر پنجره و روبه روی در نشسته بودم و حوالی صبح بود که تازه خوابم بـرده بود. تو این قلعه امنیتی حس نمی همون لباس

 .شد، دائما گوش به زنگ باشم و همین مساله باعث می

ها رو  هیچ حرفی رفت سمت یکی از کمدها، درش رو باز کرد و همزمان که لباس های تو دستش وارد اتاق شد و بی ا لباسهمدم ب

 :چید، گفت توش می

 .ها شنل هم در نظر بگیرم تالش کردم همراه با لباس_

 :تر شده بود! لباس آخر رو هم تو کمد گذاشت و گفت خداروشکر، مثل اینکه امروز مهربون

 .تونید راحت باشید از هویت شما اطالع دارم. پس می من _

 :بعد به صورتم اشاره کرد و ادامه داد

 .نقاب رو میگم_

 .گفت، حاال که به لطف برسام هویتم برای همه آشکار شده بود، دیگه نیازی بهش نداشتم راست می

گاهی به داخلش انداختم. حدودا شیش هفت دست لباس نقاب رو از روی صورتم پایین کشیدم و از جام بلند شدم، رفتم سراغ کمد و ن

هاشون شنل هم بود. چند دست لباس راحتی پایین کمد تا شده بودند و سه  های تیره کنار هم آویزون شده بودند، کنار بعضی با رنگ

طر همین پشتم رو به کمد کردم جفت کفش هم طبقه آخر؛ اما اینا زیاد مهم نبودند، االن مساله حیاتی بیرون رفتن از اتاق بود، به خا

 :و گفتم

 .من تا کی باید در این اتاق زندانی باشم؟ خسته شدم از این رفتارها _

 :تر شد و گفت چین همیشگی بین ابروهای همدم با شنیدن حرفم عمیق

 .کنم در این رابـ ـطه من مسئول نیستم و تنها به دستورات عمل می _

ه رفت بیرون و در رو بست. تو دلم خدا خدا کردم که قفلش نکنه تا بتونم کمی تو قلعه سرک بکشم بعد بدون اینکه منتظر جوابم بمون

 .و اطالعات بدست بیارم؛ اما به ثانیه نکشید که صدای عذاب آور حرکت زبانه قفل در دستگیره بلند شد

*** 



 

 
 

167 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

داد. بارها با  ام برم بیرون، همون جواب قبلی رو بهم میخو گفتم می سه روز بود که تو این اتاق زندانی بودم و هر بار که به همدم می

خواستم فرار کنم و  دستگیره در ور رفته بودم، فقط به امید اینکه به صورت سهوی باز مونده باشه؛ اما هر بار ناامید شده بودم. نمی

م در رو باز کنم میشد یواشکی و به دور از تونست همه چیز رو خراب کنم، یا جون آرتین و بقیه رو به خطر بندازم؛ اما اگه الاقل می

 !چشم سربازها به قسمت دیگه قلعه برم و سر از کار برسام در بیارم؛ اما دریغ از سر زدن حتی یک خطا از همدم

و این تنها کار مفیدم در این روزها شده بود مطالعه کتاب راهنمای جناب نیاسا و اضافه کردن به دانشم در رابـ ـطه با این سرزمین 

خوندم. رده  قلعه. اطالعاتی نظیر واحد پول و بعضی آداب و رسوم رو قبال مطالعه کرده بودم و حاال داشتم درباره قوانین قلعه می

ها و سبک حکومت در اینجا تفاوت زیادی با شهر زمرد داشت. مثال پادشاه همه کاره و تصمیم گیرنده اول و  ها، ارزش ها، مقام بندی

ها یه جورایی نقش مترسک رو داشتند. حضورشون هم تنها جنبه تشریفات داشت. دقیقا برعکس شهر زمرد که  یه شاهزادهآخر بود و بق

های دیگه، حضور مقامی  کردند. یکی از تفاوت شورای شاهزادگان و نمایندگانی از مردم با هم فکری و همکاری هم تصمیم گیری می

ها با  که با توجه به توضیحات بسیار کمی که در کتاب داده شده بود و تطبیق این نوشته در قلعه بود« واسطه نیروی مکمل»به نام 

های نیروی مکمل دقیقا کجای قلعه  تونستم حدس بزنم همون جادوگران اونیکس هستند. اما اینکه این واسطه های سپنتا، می یافته

وز ازش سر درنیاورده بودم و مطمئن بودم سپنتا چیزهایی کنند چیزی بود که هن هستند و چطوری نیروهای شیطانی رو کنترل می

 .دونه که فرصت نکرده توضیح بده راجع بهشون می

خواستم کتاب رو پشت میز آرایش پنهان  نزدیک غروب بود که باالخره از مطالعه کتاب خسته شدم و از روی تخت پایین اومدم. می

 .بلند شد و با هول کتاب رو پرت کردم زیر تخت کنم؛ اما بین راه یه دفعه صدای چرخش کلید تو قفل

ی هول زده من انگار یه لحظه شک کرد، با دقت اطراف رو زیر  در باز شد و مثل همه این چند روز، همدم اومد تو و با دیدن چهره

 !نظر گرفت و وقتی خیالش راحت شد در رو قفل کرد

دونست کی رو به  ای آروم و قرار نداشتم. واقعا که برسام خوب می لحظهخدا رحم کرد همدم زن بود وگرنه با این کارهای مشکوکش 

عنوان خدمتکار، یا بهتره بگم، بپای من، انتخاب کنه. سر و کله زدن با این غول مرحله هفت، کلی دردسر داشت چه برسه به فرار از 

 !دستش

ای رو از توش بیرون  ن آبی تیره با طرح و تزئینات نقرهتوجه به نگاه های محتاط من رفت سمت کمد و بلوز دامن پرچی همدم اما بی

 :کشید. سمتم گرفتش و گفت

 . این رو بپوشید _

 :لباس رو از دستش گرفتم و با لحنی پر امید گفتم

 باید جایی بریم؟ _

 :گذاشت، گفت ای رو جلوی پام می های نقره در حالی که کفش

 .بله. برسام بزرگ دستور دادند _
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هام رو  شحالی از موقعیت بدست اومده و ناراحتی و دلهره از بی اطالعی نسبت جایی که قراره بریم، سریع لباسبا حسی بین خو

 . عوض کردم و شنل آبی تیره رو روی سرم گذاشتم

 :همدم با دیدن سرعت عملم سری به نشونه تایید تکون داد و گفت

 .دنبالم بیاید _

هام شروع  سته کننده و البته پر از تنش پام رو از اتاقم فراتر گذاشتم. به محض خروج چشمدر اتاق باز شد و بعد از سه روز سخت و خ

به کند و کاو کرد. با اینکه قبال هم این فضا رو دیده بودم؛ اما ذهن جستجوگرم برای کشف حقیقت یا سرنخی برای حل مشکل 

 .بزرگ پیش روم، یعنی برسام، به شدت فعال شده بود

 .ها رفتیم پایین و پشت یکی از سه دری که قبال تو طبقه همکف دیده بودم متوقف شدیم پلهپشت سر همدم از 

 .کرد، شدم چند لحظه بعد درها باز شدند و به تنهایی وارد سالنی که میزی بزرگ و بیضی شکل، وسطش خودنمایی می

های  هایی از خاندان ی شاهزاده شون به وسیله همهای سوخته، دور میز چیده شده بود و تقریبا  حدود بیست سی تا صندلی مجلل قهوه

 .متحد پر شده بودند

هایی بودند که قبال با برسام برای  ها آشنا بودند، همون کردند، چرخید. دوتا از شاهزاده هایی که با تعجب نگاهم می نگاهم بین شاهزاده

 .وجنات و سنشون معلوم بود، از اون مقام باال ها هستند بردن من، به شهر زمرد اومده بودند. بقیه رو قبال ندیده بودم؛ اما از

نگاهم جستجوی خودش رو ادامه داد و باالخره باالی میز، روی برسام که با جدیت بهم خیره شده بود، ثابت موند. گره خوردن 

 :هامون باعث شد، باالخره صداش رو بشنوم نگاه

 .خوش آمدید شاهزاده خانم _

 :کنارش دراز کرد و ادامه دادبعد دستش رو سمت صندلی 

 .لطفا به ما ملحق بشید _

 .ها بدجور رودربایستی داشت عجب! چقدر مودب شده بود! مثل اینکه با این شاهزاده

ای از روم برداشته نمیشد و  ها لحظه با دعوت برسام از در فاصله گرفتم و روی صندلی خالی کنارش جا گرفتم. سنگینی نگاه شاهزاده

 :تر بشم. برسام سرش رو نزدیک کرد و زیر لب گفت باعث میشد، معذب همین موضوع

 .کنی شینی و هرچی گفتم تایید می ساکت می _

 :و رو به بقیه شروع به صحبت کرد

های باقی مانده  همون طور که گفتم، من به همراه متحد قدرتمندم تصمیم به حمله دوباره به شهر زمرد داریم. با تصرف سرزمین _

کنیم و  ی ما به قدرتمندترین امپراطوری تاریخ تبدیل خواهد شد. من و شاهزاده خانم طبق قول و قرار قبلی به زودی ازدواج میپادشاه

 .کرد تر خواهیم  اتحادمون رو به این واسطه محکم
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دیدم. حتی حرفش هم  مردم و هرگز روزی رو که بخوام با برسام ازدواج کنم، نمی با شنیدن اسم ازدواج قلبم تیر کشید. کاش می

 ...داد چه برسه به اینطور آزادم می

هاش بشنوه.  خواست تاییدم رو نسبت به حرف صدای برسام که اسمم رو صدا میزد، باعث شد از این افکار وحشتناک بیرون بیام؛ می

تر از اونی بود که حرفم  جمع اون معذباون این همه زجرم داده بود و از موقعیت سوءاستفاده کرده بود، حاال نوبت منه. االن و تو این 

رو رد کنه، به خاطر همین از موقعیت استفاده کردم و با اعتماد به نفسی بی سابقه که فقط به دلیل رفتار های بد برسام در این مدت 

 :بدست اومده بود گفتم

کنم؛ اما طبق قول و قراری که قبال از ایشون  من شاهزاده پاک نژادِ شهر الجورد، خبر اتحاد خودم و عالیجناب برسام رو تایید می _

خوام در همین جلسه فرمانده هفتم لشکر، جناب سپنتا رو به عنوان مشاور خودم معرفی کنم و همچنین طبق بخش  گرفتم، می

ر این اتحاد ها رو دارم. به شرط اجرای این شرایط من هم ب گیری ی شرکت در جلسات و تصمیم ای از این اتحاد، من هم اجازه دیگه

 .مهر تایید میزنم

هام بود،  های برسام که هر لحظه بیشتر مشت میشد و کم کم داشت به سفیدی میزد، جلوی چشم تمام مدت سرم پایین بود و دست

 !مطمئنا اگه تو جلسه نبودیم، این مشت االن تو صورت من فرود اومده بود

 :اومدای به سکوت گذشت و باالخره صدای برسام در چند دقیقه

بله، درسته. از این پس شاهزاده خانم در بیشتر جلسات حضور خواهند داشت و مشاور ایشان به زودی در کنارشون خواهند بود. پس  _

های پنجگانه هم خبر این اتحاد رو به گوش همه برسونید تا هرچه زودتر و ظرف یک ماه آینده لشکری قدرتمند  شما بزرگان خاندان

 .بشه و آماده حمله مهیا

 :بعد پوزخندی به روی من زد و ادامه داد

کنیم تا پیوند  و اینکه، یک هفته قبل از زمان قطعی لشکرکشی به سرزمین زمرد، من و شاهزاده خانم به صورت رسمی ازدواج می _

 .تر باشه این اتحاد محکم

اما دیگه مهم نبود، دیگه هیچی مهم نبود. آب که خواست کارم رو تالفی کنه؛  با این پوزخند و حرفی که ازش شنیدم. شک ندارم، می

از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب. من بعد از آرتین دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشتم و تنها هدفم نابودی برسام بود و 

 .بس

بودم اما تنها چیزی که  های بقیه گوش دادم. تشنه کمی اطالعات مفید و ارزشمند تا پایان جلسه دیگه حرفی نزدم و فقط به حرف

هایی که تو این جلسه بودند هم انگار دل خوشی از این  عایدم شد، اطالع از نارضایتی مردم از اتفاقات اخیر بود. چند تا از شاهزاده

 .جانشینی نداشتند؛ چون یا کال ساکت بودند، یا اخم کرده بودند

 :به برسام و گفتمبعد از جلسه صبر کردم تا همه برن بیرون و بعد رو کردم 
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من از این شرایط خسته شدم، در اتاقم همیشه قفله و تو این سه روز کارم شده راه رفتن و با خودم حرف زدن؛ اگه این وضعیت  _

 .ادامه پیدا کنه، دیوونه میشم

گرفت فریاد  جون می هام آروم سرش رو باال آورد و با خشمی که کم کم داشت برسام که تاحاال سرش پایین بود با تموم شدن حرف

 :زد

 کنی؟ قدر جسور شدی و جلوی من زبون باز می به خاطر همین تنهاییه که این _

هام بگذارم تا  هام رو روی گوش خواست دست هام رو بستم و روی هم فشارشون دادم. دلم می از این تغییر ناگهانی جا خوردم، چشم

هام رو تو آبی تیره دامنم فرو کردم و وقتی آروم گرفت با  کرد. انگشت قدرت می کردم، بیشتر احساس کر نشم؛ اما اگه این کار رو می

 :صدایی که سعی داشتم بعد از اون طوفان، قوی باشه، گفتم

 ها چیزهایی بودند که قبال توافق کرده بودیم و به قول شما از جمله حق و حقوقم بود. ناراحتید که حقم رو خواستم؟ این _

کرد؛ اما  هام دوخت و چند لحظه تو همون حالت موند، اون نگاهم می حاال به رنگ قرمز تیره دراومده بود به چشم نگاه آتشینش رو که

 .من طاقت نداشتم زل بزنم بهش، پس سرم رو پایین انداختم

عمل انجام شده  خواست به قولش عمل کنه و حاال من با این کارم اون رو تو قدر ناراحته؛ چون نمی دونستم واسه چی این خوب می

 .قرار داده بودم

 :ای فضا به همین سنگینی گذشت تا باالخره لب باز کرد و گفت چند لحظه

تر بودی؛ اما بدون که بار اول و آخر بود. تمام حواسم به حرکاتت هست، دست از پا خطا کنی  بسیار خوب، این بار تو از من زرنگ _

 .رسم خودم شخصا به حسابت می

 .داد م، توش چیز خطرناکی بود که هیچ جا ندیده بودم، برام ناشناخته بود و بهم اخطار میاز نگاهش ترسید

 :لبم رو به دندون گرفتم و وقتی جرات رو دوباره به خودم تلقین کردم و گفتم

 کنید؟ ها رو کی آزاد می پس تکلیف آرتین و بقیه چی میشه؟ اون _

 :از جاش بلند شد و گفت

 .ه خودم مطمئن شدموقتی از وفاداریت ب _

 :من هم از جام بلند شدم و گفتم

 .کنیم. بهتره به هم اطمینان داشته باشیم به هر حال ما با هم متحدیم و زمانی که آرتین و دوستانم رو آزاد کنید با هم ازدواج می_

 :نگاه مشکوکی بهم انداخت و در حالی دوباره وارد جلد همیشگیش میشد، گفت

 .ها بهت نمیاد شاهزاده کوچولو باشی. این حرفبهتره نگران خودت _
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وقت قابل اعتماد  ها هیچ ها، این نگاه نگاهم رو تا نگاه موذی و پر از منظورش کشوندم و با اخم سرم رو پایین انداختم، این چشم

 .کردم نبودند. باید بیشتر از این حواسم رو جمع می

ن رفتم و با یکم جستجو همدم رو دیدم که از برسام فاصله گرفت و به سمتم خوشحال و سرخوش از این موفقیت از سالن جلسه بیرو

 .اومد

هام رو بزنم و این یعنی  امروز تونسته بودم جلوی برسام مقتدرتر از قبل ظاهر بشم و این یعنی یک پله پیشرفت. تونسته بودم حرف

ها به خودم  ین یعنی یک حرکت مثبت. بعد از مدتیک قدم نزدیک شدن به هدف. تونسته بودم خودم رو وارد جلساتش کنم و ا

تربودم. به شرطی که جانب  اومدم؛ اگه برسام زرنگ بود من زرنگ داد. من کوتاه نمی امیدوار شده بودم و این کارها خیلی معنی می

 .گرفتم احتیاط رو می

نمیشد این   دراز شده بود، نگاه کردم. باورم همراه همدم سمت اتاقم رفتیم وقتی وارد شدیم در کمال ناباوری به کلیدی که سمتم

 :همدم باشه که کلید رو تو دستم گذاشته و میگه

های غذایی میام؛ اگر چیزی نیاز داشتید،  برسام بزرگ گفتند که دیگه نیازی نیست در اتاقتون قفل باشه. من تنها برای صرف وعده _

 .بهم بگید

 !خیلی سریع اتاق رو ترک کرد

ام نزدیک کردم. این کلید به معنی باز شدن تمام درهای این قلعه به روم  تم فشردم و مثل شی ارزشمند به سـ*ـینهکلید رو تو دس

 .ها با خیال راحت بخوابم و روزها با خیال آسوده قلعه رو بگردم تونستم شب بود. از این به بعد می

لفظ یک ماه برام آشنا بود. دقیقا به اندازه همون فرصتی که آرتین وقت زیادی تا شروع جنگ نمونده بود، تنها یک ماه... و چقدر این 

ازم خواسته بود تا ازدواجمون رو علنی کنیم. کاش پیشنهادم رو رد نکرده بود، کاش همون شب همه چیز رو به همه گفته بودیم، 

 !بود کرد و وضعیت چیزی غیر از این ای رو به رومون باز می مطمئنا اون موقع سرنوشت در دیگه

های سفت و سخت  ها رفتم. بعد از سه روز معذب بودن و موندن تو لباس با یادآوری آرتین آه سردی کشیدم و سراغ کمد لباس

 .های خستم رو روی هم بگذارم های راحتی بپوشم، بعدش در رو قفل کنم و با خیال راحت چشم خواستم لباس می

 .اومد انتخاب کرده و پوشیدم ز بقیه میبلوز نخی و بلند سفید رو که به نظرم آزادتر ا

ای از بستن بند کمر لباس دست بکشم. قبل از اینکه اجازه ورود بدم همدم به همراه  صدای کوبش چند تقه به در باعث شد لحظه

 ای متوقف شد و لبخندی محو و عجیب گوشه لبش شکل گرفت. حتما براش ها لحظه سینی غذا وارد و با دیدن من و اون لباس

 .ها رو بپوشم عجیب بود که باالخره راضی شدم، این لباس

 .ازش تشکر کردم و اون هم بالفاصله از اتاق بیرون رفت. امشب رفتارهاش عجیب شده بود

ها دوباره بیاد تو اتاق، سینی رو گذاشتم بیرون و در رو قفل کردم.  شام مختصری خوردم و قبل از اینکه همدم بخواد واسه بردن ظرف
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های سیاه به حداقل رسوندم و فضای  ها رو به وسیله پارچه رو برداشتم و زیر بالش، درست کنار خنجرم پنهانش کردم. نور سنگ کلید

 .اتاق تو سایه روشن زیبایی که حاصل از نور ماه بود، غرق شد

ها و خسته از  غ از تمام فکر مشغولیام رو روی تشک نرم رها کردم. خیلی زود فار های دور تخت گذشتم و تن خسته آروم از بین حریر

 .کران رویا غرق شدم هام روی هم افتادند و تو دریای بی خوابی و بدخوابی پلک سه روز بی

*** 

های مردونش با پیشونیم  های بستم به محض برخورد دست دست آرتین روی سرم نشست و آروم شروع به نـ*ـوازش کرد. چشم

هاش هنوز روی  های جذاب و پرتمناش استقبال کردم. سرم روی پاش بود و دست از ته دل از چشم آروم از هم باز شدند و با لبخندی

های خوب، روزهای کنار آرتین بودن. قلبم با هر برخورد دستش منظم  صورتم در حرکت بودند، انگار دوباره برگشته بودم به اون روز

هام رو بستم و سعی کردم با تمام وجود  ها کوک دل من بودند. چشم ستداشت نامنظم. انگار که این د میشد و هر بار که برشون می

 ...عطر آشنای تنش رو تو وجودم بکشم؛ اما با احساس عطری ناآشنا تمام افکارم آشفته شد. عطری تلخ و بی نهایت داغ، عطری که

ن کابوسی در دل رویا بود! به پهلو هام باز شد. بدون شک ای هام لرزید و چشم ای پلک با یادآوری صاحب این عطر خاص لحظه

درخشید. نفس راحتی رو که حاصل از امنیت  خوابیده بودم و اولین چیزی که تو فضای نیمه تاریک دیدم، ماهی بود که تو آسمون می

 !اتاق بود از سـ*ـینه بیرون دادم؛ اما خیلی زود دوباره اون عطر رو حس کردم و مو به تنم راست شد

جا  های بی شک نرم تخت چشمهای خواب آلودم تا آخرین حد ممکن باز شد، انگار این عطر و این تکون خوردنبا تکون خوردن ت

حواست رو جمع کن، اتاق شاهزاده برسام »آورد، چیزی که داریا یک بار بهم هشدار داده بود.  داشت، واقعیت وحشتناکی رو به روم می

 «!یاد سراغتهمین اتاق بزرگ کناریه، دست از پا خطا کنی م

کردم، باید تا فرصت بود از این تخت و هیوالی  چند بار که این جمله تو ذهنم اکو شد، تازه فهمیدم قضیه از چه قراره، باید فرار می

 !گرفتم پشت سرم فاصله می

کر برسام رو تو نور های قدرتمندی فرصت فرار رو ازم گرفتند. برگشتم پشت و سایه سیاه و غول پی سمت جلو خیز برداشتم؛ اما دست

 .کردم مهتاب به راحتی تشخیص دادم، حتی اون لبخند موذیانه آشنا رو هم با تمام وجود حس می

بینم تو بیداری  ای به این نزدیکی قلبم به تپش افتاد و حالم دگرگون شد. باورم نمیشد چیزی که می با دیدن این مرد، اینجا و از فاصله

 !کرد که همه چیز رو باور کنم. شب و تنهایی و برسام می  هاش شده بود وادارم ی که اسیر دستباشه؛ اما سوزش و درد مچ دست

 :باالخره تونستم دهن باز کنم و با صدایی که مخلوطی از شوک و وحشت بود گفتم

 کنی؟ تو... تو اینجا چیکار می _

 :دستم رو علی رغم درد شدید بیشتر کشیدم و نالیدم

 .ولم کن _

 :اومد، گفت اش رو جلوی بینیش گرفت و با لحن آرومی که اصال بهش نمی هانگشت اشار
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 .هیس... بهتره ساکت باشی. ما قراره به زودی با هم ازدواج کنیم، پس این دیدار شبانه نباید اشکالی داشته باشه_

 :ام رو باهاش بیشتر کنم، آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم سعی کردم فاصله

 .زنم . برو بیرون وگرنه فریاد مینه، برو.. _

 :پوزخند صدا دارش تو فضای اتاق پیچید و با بی قیدی تمام گفت

 .خب بزن _

 .کرد ترش می ترسید و همین وحشتناک ترسید، این مرد از هیچی نمی این مرد نمی

به تاج تخت گرفتم تا بیشتر از  ای از موهام روی صورتم ریخت و در آخرین لحظه دستم رو با کشش ناگهانی مچ دست اسیرم، دسته

 !جنبیدم ممکن بود دیر بشه کردم، اگه نمی این به برسام نزدیک نشم. باید کاری می

ای که نا خودآگاه تو ذهنم زده شد، دست آزادم رو زیر بالش بردم و با لمس نوک تیز خنجر ته دلم گرم شد و زیر لب خدا رو  با جرقه

 .شکر کردم

دست مچاله شدم رو بکشه یا متوسل به زور بیشتری بشه، دسته خنجر رو تو دستم محکم کردم و با یه حرکت از قبل از اینکه دوباره 

زیر بالش به سمتش بیرون کشیدم. تیغه تیز فوالد آبدیده از جلوی سـ*ـینه ستبرش رد شد و لباسش رو پاره کرد. همین حرکت 

 .بشه و سریع عقب بشینم ای آزاد غافلگیرانه کافی بود برای اینکه دستم لحظه

 :اش انداخت و گفت برسام متعجب از این حرکت غیر منتظره من نگاهی به پیراهن دریده شده و سـ*ـینه برهنه

 .وحشی شدی کوچولو _

 :ام بیرون دادم صدام رو از جایی انتهای حنجره

 .نیست. وارد خط قرمزم نشو وگرنه بد میبینیحق نداری تا وقتی چیزی بینمون نیست بیای اینجا. حریم خصوصی من شوخی بردار  _

کشیدم تا فاصله رو زیاد کنم؛ اما  ها رو میزدم و همزمان که خنجر رو مثل سپر دفاعی جلوم گرفته بودم، خودم رو عقب می این حرف

ن کافی بود برای اینکه ای غفلت کردم و برای اینکه نیفتم، سرم رو برگردونم و همی درست زمانی که پام با زمین برخورد کرد، لحظه

 !برسام مثل یک باز شکاری خنجر رو از دستم بقاپه

شدند،  ای که تو فضای اتاق رها می های بلند و وحشیانه در کمال ناباوری به خنجری که پرت شد پشت سرش نگاه کردم. خنده

 :دار کرد و حرفی که پشت سرش شنیدم باعث شد به طور کامل بشکنه ی اعصابم رو ترک شیشه

 .بیخودی تقال نکن کوچولو، راه فراری نیست _

 !از روی تخت بلند شدم و به امید راه نجات دویدم سمت در؛ اما زودتر از من مثل یک صخره بزرگ جلوم دراومد و راهم رو سد کرد

 .کوبید و تنم گر گرفته بود قلبم با تمام وجود خودش رو به سـ*ـینه می

 :اش رو انجام میده، نزدیکم شد و گفت وری که انگار داره یکی از کارهای روزمرهتر از همیشه، ج برسام اما ریلکس
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 .امروز تو با قبول این اتحاد جزئی از دارایی من شدی شاهزاده کوچولو، بهتره مقاومت نکنی _

معلوم نبود کدوم شدند، نگاهم تو تاریکی دنبال خنجری که  توجه به حرف هایی که عمدا و برای عذاب و تحقیر من گفته می بی

 .رفت اراده عقب می چرخید و پاهام برای دور شدن از این موجود پلید بی ی اتاق افتاده می گوشه

 ...اما نبود، نه خنجر بود و نه هیچ راه نجاتی

خدایا یعنی  تر میشد. تر شده بود و با دیدن قد بلند و هیکلی تقریبا دو برابر من، بدنم لحظه به لحظه شل هیبت بزرگ برسام نزدیک

 ای جز تسلیم شدن در برابر این دیو نداشتم؟ هیچ راه دیگه

شدم و این یعنی باید هر چه زودتر تصمیمم رو  درمانده و مستاصل نگاهم رو به پشت سر انداختم، داشتم به پنجره نزدیک می

 .با مرگم دار شدن شرافتم مساوی بود کردم؛ چون لکه گرفتم، باید راهی جز تسلیم شدن پیدا می می

 :شدند، گفتم ای از تو چشمهاش گم نمی سرجام ایستادم و رو به برسامی که برق شرارت لحظه

 .زنم برسام، برو عقب اندازم پایین. قید همه چیز رو می جلو نیا وگرنه خودم رو از پنجره می _

 :ای کرد و گفت خنده

 .گذرم تو جرات هیچ غلطی رو نداری من هم ازت نمی_

 :ای مکث، نگاهش رو به سر تا پام انداخت و ادامه داد لحظهبعد از 

تونم کوچولو. گفته بودم جلوم عرض اندام نکن، گفته بودم حواست به خودت باشه؛ اما تو  مخصوصا امشب، اگه بخوام هم نمی _

کوچولو و دردسرسازت رو  . باید جلوی زبون امروز کاری کردی که مجبور شدم بهت بفهمونم اینجا حرف اول و آخر رو کی میزنه

 .گرفتی می

تر، نگاه این مرد حتی در تاریکی شب  هام ناخودآگاه روی آستین سه ربع لباسم نشست و کشیدمشون پایین هاش دست با شنیدن حرف

 !هم آتش زننده بود

، باید تا آخر عمر مثل یه رسیدم نمی  خواستم طبق خواستش پیش برم هرگز به هدفم از این همه زورگویی حرصم گرفته بود، اگه می

 !قدر که پیروز بشه، به قدرت برسه و قتل عام کنه حیوون وحشی که نقشی تو زندگیش نداره فقط براش بجنگم و بکشم، اون

 :با صدایی که از این حرص و نفرت قدرت گرفته بود، گفتم

 .کنم گذرم، من بـرده تو نیستم. برو عقب به خدا خودم رو پرت می من از حقم نمی _

هام تاثیر نداشت، چون به شدت مُصِر بود جلوتر بیاد! ناچار بودم، ناچار بودم آخرین راه رو انتخاب کنم. پنجره پشتم  انگار اصال حرف

 های برسام؟ کدوم بدتر بود؟ مرگ ناگهانی بر اثر پرت شدن از ارتفاع یا مرگ تدریجی زیر دست .بود و برسام جلوم

مردم و شاید اینجوری، وقتی دیگه حسیبایی وجود نداشت، آرتین و بقیه  م بود و شاید هم آخرینش! من میترین تصمیم زندگی این مهم

 .شدند، شاید دیگه جنگی شروع نمیشد هم آزاد می
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و قدر جرات  خواستم انجام بدم به لرزه افتاده بودند، هنوز اون هام از کاری که می برگشتم سمت پنجره و تا انتها بازش کردم، دست

تر میشد وادارم  های محکم مردی که لحظه به لحظه نزدیک شهامت نداشتم که بتونم خودم رو از این ارتفاع پایین بندازم؛ اما قدم

 .کردند به انجام این کار می

نجره آویزون هام رو بستم تا با دیدن ارتفاع پس نکشم، خم شدم، خم شدم و وزنم رو به جلو انداختم. حاال نیمه باالیی بدنم از پ چشم

ام رو به بازی گرفته بود، آخ که چه بازی تلخی بود این بازی دقیقه نودی! جاذبه انگار تمایل عجیبی برای  شده بود و باد موهای آشفته

 . های یک درخت به زمین چسبیده بود و انگار عالقه زیادی به حیات داشت پایین کشیدنم داشت. نیمه دیگه بدنم اما مثل ریشه

تی برای فکر کردن نبود، روی پنجه پا بلند شدم تا با یه نهیب سقوط کنم؛ اما به کسری از ثانیه به عقب کشیده شدم و دیگه وق

محکم با دیوار پشت سرم برخورد کردم. نفسم از شدت برخورد بند اومده بود و با فرود اومدن ساق دست برسام روی استخوان 

 .هام پر از اشک شد ام، چشم سـ*ـینه

های سرخ رو باالی  ریخت و توانایی هیچ حرکتی نداشتم. حضور چشم های داغ برسام مثل ماشین بخار روی سر و صورتم می نفس

 :دار فریاد زدم کردم، سرم رو با درد باال گرفتم و با صدای خش سرم حس می

چشم روی هم بگذارم و روزها حق حرف تونم  ها از ترس نمی ولم کن، برای من مرگ بهتر از تن دادن به خواسته توئه. وقتی شب _

 زدن ندارم، این زندگی چه معنی داره؟

من راضی شده بودم بمیرم، بمیرم و زیر بار این ننگ نرم، حداقل تا وقتی که اسم آرتین روم بود، تا وقتی هیچ نسبتی جز دشمنی بین 

کنه دیگه چی  واسه کسی که مرگ رو انتخاب می افتاد. من به مرگ راضی شده بودم و من و برسام نبود، نباید این اتفاق می

 تونست مهم باشه؟ می

 :فشار دست بزرگ برسام با شنیدن حرفم بیشتر شد و آه از نهادم بلند شد، سرش تا زیر گوشم پایین اومد و غرید

می؛ اما بدون عادت ندارم ی رسیدن به اهداف خوام زنده بمونی، زنده بودنت برام مهمه چون وسیله . چون می امشب رو بهت بخشیدم _

ای برای سرپیچی نداشتی، وقتی  . به موقعش، وقتی مجبورت کردم برام بجنگی، وقتی دیگه بهانه ای رو بال استفاده بگذارم تا ابد وسیله

 .دیگه آرتینی نبود و فقط من بودم و تو، جواب کار امشبت رو میدم

 .فشار دستش کم کم، کم شد و از اتاق بیرون زد

شل شدم دیگه تاب تحمل وزنِ تَنی رو که تمام این مدت سعی کرده بود در برابر برسام استوار باشه نداشت. نشستم روی  پاهای

 .هام گرفتم، من امشب به دیدار مرگ رفتم و برگشتم زمین و سرم رو تو دست

ای اشک  داد قطره خونه کرده بود و اجازه نمی تا صبح همون جا نشستم؛ اما گریه نکردم. نفرت از وقتی وارد این قلعه شده بودم تو دلم

 .خواست و بس می  خواستم؛ حاال دلم تنها انتقام کرد، اشک اون چیزی نبود که می بریزم. اشک داغ دلم رو سرد می

که  از فردای همون شب تاریک و شوم جستجوی خودم رو در قلعه شروع کرده بودم و حاال با گذشت سه روز، با هر ترفند و بدبختی
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 .بود، تقریبا به تمام زیر و بم طبقه اول مسلط شده بودم

وقت وجود  هیچ تفاوتی تمام، جوری از کنارش رد بشم که انگار کردم با بی در این مدت چند باری با برسام روبرو شدم؛ اما سعی می

ستم فراموشش کنم. کاری کرده بود که تمام تون مرد اون شب و با اون کارش غرور من رو زیر سوال بـرده بود، هرگز نمی  نداشته؛ این

های پوشیده و نیمه هوشیار بخوابم و با کوچکترین حرکت یا صدایی از خواب بپرم و وحشت زده اطراف رو زیر نظر  طول شب با لباس

 .گیر بشم. اینجا برای من با برزخ هیچ فرقی نداشت بگیرم تا مبادا دوباره غافل

 .زدم ستاده بودم تا زودتر خودش رو به قلعه برسونه و حاال در انتظارش طول و عرض اتاق رو قدم میای برای سپنتا فر امروز نامه

 .پذیرفت کرد، باید سپنتا رو به عنوان مشاور من می برسام امروز باید به قولش عمل می

های سراسر سیاه  دادم. سربازی با لباسهای هم رنگم پوشیدم و اجازه ورود  ای رو روی لباس با برخورد چند تقه به در سریع شنل قهوه

 :وارد شد، با دیدن من تعظیم کوتاهی کرد و گفت

درود بر شاهزاده پاک نژاد، فرمانده هفتم لشکر، جناب سپنتا، به قلعه اومدند و مدعی هستند که به واسطه شما فراخوانده شدند.  _

 .کنیم خواستیم از صحت این ادعا مطلع بشیم و اجازه ورود رو صادر می

 :به سرعت سری به نشونه تایید تکون دادم و گفتم

 .بله درسته، لطفا هر چه زودتر راهنماییشون کنید به اتاق من _

 .سرباز چشمی گفت و دوید بیرون

 :، گفتم با ورود سپنتا از جام بلند شدم و با لبخندی که بعد از سه روز روی لبم اومده بود

 .در مشتاق دیدار شما بودمدونید چق سالم جناب سپنتا، نمی _

 :سپنتا با اشتیاق نگاهی به اطراف انداخت و گفت

 من هم از دیدن شما خوشحالم شاهزاده، چطور تونستید من رو وارد قلعه کنید؟ حتما خیلی سخت بوده؟ _

عه داشتم تاوان بدی رو گفت، من به خاطر باز کردن پای سپنتا به قل با شنیدن حرفش ناخودآگاه یاد سه شب پیش افتادم، راست می

 .دادم می

 :کردم، گفتم لبخند زورکی روی لبم آوردم و در حالی که به صندلی کوچیک میز آرایش اشاره می

 .لطفا بنشینید تا توضیح بدم _

 :سریع اطاعت کرد و نشست، من هم لبه تخت نشستم و گفتم

ا به عنوان مشاور من در قلعه حضور داشته باشید و حاال برسام در حقیقت یکی از شروط من برای قبولی این اتحاد این بود که شم _

 .باید به قولش عمل کنه

 :آورد، لبخند دندون نمایی زد و گفت سپنتا از شنیدن حرفم انگار داشت بال در می
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 ....این عالیه شاهزاده خانم، من منتظر همین فرصت بودم، فرصتی که_

کارش عصبانی از جام بلند شدم و   ای به در خود و داریا بدون اجازه وارد شد! با دیدن این تقهقبل از اینکه بتونه حرفش رو تموم کنه 

 :با لحنی شکایت گر گفتم

 کی به شما اجازه داده وارد اتاق بشید؟ _

 :داریا پوزخندی زد و گفت

 .اومدم بگم جلسه داره شروع میشه _

 :توجه به من با لحنی مشکوک رو به سپنتا گفت بعد بی

 تو چرا منتظر این فرصت بودی؟ _

موجود فوضول، نفرتم از داریا روز به روز بیشتر میشد. درست مثل خودش، معلومه اونم به دلیلی نامعلوم از من بدش میاد که دائما زاغ 

 .سیاه من رو چوب میزنه

بود، سیاست چیزی بود که حاال بهش نیاز سپنتا اما سرش رو پایین انداخته بود و موقرانه سکوت اختیار کرده بود؛ درستش هم همین 

 .داشتیم

 :با دیدن این وضعیت راه افتادم سمت در و بدون اینکه نیم نگاهی به داریا بندازم برگشتم پشت و گفتم

 .جناب سپنتا عجله کنید. جلسه به زودی شروع میشه _

 :های ما راهم رو بست و گفت محلی داریا عصبانی از بی

 م پاسخ بدید؟خواید به سوال نمی _

 :های آبیش دوختم و با خونسردی کامل جوری که حرصش در بیاد گفتم حالتم رو به چشم نگاه بی

 .خوام نه، نمی _

 .دیدم اما مطمئن بودم داره از خشم منفجر میشه. طاقت زورگویی این یکی رو نداشتم از در رفتم بیرون. داریا رو نمی

بار توش اومده بودم شدیم و روی صندلی که تا حد ممکن از رئیس مو قرمز جلسه دور بود،  همراه سپنتا وارد سالنی که قبال هم یک

 .نشستم

سپنتا کنار صندلیم ایستاد و با دقت اطراف رو زیر نظر گرفت، با وجودش کنارم حس بهتری داشتم. اینجوری دیگه تو این ماموریت 

لی چیزها رو متوجه میشد که من به خاطر موقعیت و حضور برسام تنها نبودم، اون آدمی بود که با ذهن هوشیار و زیرکش خی

 .تونستم، بهشون دقت کنم نمی

 .کرد به این زودی بخوام حرفم رو به کرسی بنشونم قیافه برسام هم با دیدن سپنتا دیدنی شده بود، به نظرم فکرش رو هم نمی

ها در رابـ ـطه با نارضایتی مردم ادامه پیدا کرد. کسی  شاهزادهجلسه با معرفی سپنتا به عنوان مشاورم شروع و با گزارش یکی از 
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ای  اومد. فقط جهت دادن گزارش یا گرفتن دستورات. هیچ حرف اضافه جرئت نظر دادن نداشت و حضورشون تنها فرمالیته به نظر می

 !ثل دیکتاتورهای عمق تاریخ بوداز نظر برسام جایز نبود و تنها حرف درست حرف خودش بود، قطعا برسام یک دیکتاتور درست م

 .با برخورد چیزی به پایه صندلیم نگاهم رو از دستای گره کردم برداشتم و با شنیدن نامی آشنا، تمام حواسم برگشت تو جلسه

 کهبد! چقدر این اسم آشنا بود. نگاهم رو به شاهزاده اونیکسی که داشت از روی طوماری کوچیک یک سری اسم رو میخوند چرخید و

 !اومدند: اما همه جدید بودند و دوباره اسمی آشنا، مشیا هام تیز شدند. باقی اسامی کم کم از دهن شاهزاده اونیکس بیرون می گوش

 . با شنیدن اسم مشیا کم کم دوهزاری مغزم جا افتاد و پنج اسم رو پشت سر هم به یاد آوردم؛ نامیا، یسان، گوماتو، مشیا، کهبد

 دن که سپنتا ازم خواسته بود به خاطر بسپارم! اما چرا؟اینا همون اسمایی بو

 :به محض اینکه این سوال از ذهنم گذشت جوابم رو از زبون همون شاهزاده شنیدم

سرورم، این ها اسامی جادوگران قدرتمند خاندان اونیکس بود. ما در حال حاضر به پنج جادوگر نیاز داریم تا جایگزین جادوگران  _

 .نسالخورده ما بش

 :بعد طومار رو سمتش گرفت و ادامه داد

 .انتخاب این جادوگران بر عهده شما و شاهزاده خانم پاک نژاد خواهد بود _

تونستم علت این کار سپنتا رو بفهمم. حتما این جادوگرها قراره تو نقشه کمکمون کنند. اما چطور باید برسام رو متقاعد  حاال می

 انتخاب کنه؟ کردم تا اسامی رو که من میگم می

ها کم کم از سالن بیرون رفتند. برسام طومار اسامی رو جلوی روش باز کرد و  ختم جلسه با دریافت طومار اعالم شد و همه شاهزاده

 متفکرانه زیر نظر گرفت. مگه قرار نبود باهم انتخابشون کنیم؟

 :سپنتا رو فرستادم بیرون و رفتم سمت صندلی برسام و گفتم

 ا هم انتخاب کنیم؟مگه نباید ب _

 :سرش رو از روی تیکه پوست باال آورد و با لحنی تمسخر آمیز گفت

 خوای انتخاب کنی؟ تو چه اطالعاتی از جادوگران اونیکس داری که می_

 :نگاهم رو ازش دزدیدم و در حالی که روی صندلی مینشستم گفتم

 .هستند شناسم. کسایی که قابل اعتمادم اونایی رو که باید بشناسم می _

 :داد، گفت برسام با شنیدن حرفم پوزخندی زد و در حالی که طومار رو سمتم هل می

 خب بگو ببینم کدوم یکی از اینا قابل اعتمادت هستند؟ _

 .نگاه دقیقی به اسامی انداختم، یازده اسم، که فقط پنج تاشون برام آشنا بودند

 :نام بردمانگشتم رو روی اسامی کشیدم و همزمان با صدای بلند 
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 .هوشیار، کی ارمین، مه داد، فرود، گشسب، شیدوش _

 .من این شش نفر رو قبول دارم

 :دونستم االنه که قاطی کنه؛ اما ادامه دادم می

 .ها رو انتخاب کنید و شما باید این_

جلو آورد. عطر  قیافه برسام از لحن دستوری کالمم سرخ شد، کف دستش رو به پشتی صندلیم کوبید و سرش و تا جای ممکن

 .زنده شد همیشگی و داغش بینیم رو به سوزش انداخت و خاطره شوم اون شب دوباره برام 

کشید، سرم رو دزدیدم و نگاهم رو سمت دیگه  از شدت برخورد دستش، نزدیکی صورتش و اون عطر که وجودم رو به آتیش می

 :تو گوشم پیچید آور، گرفتم. صدای خشمگینش مثل غرش رعد و برق، بلند و دلهره

 .کنم و تو هیچ نقشی در هیچ یک از تصمیمات من نخواهی داشت من هر کس رو که بخوام انتخاب می_

 :تر شد و ادامه داد گری همیشگیش نزدیک تر برد و در حالی که تو صورتم دقیق شده بود، لحنش به موذی سرش رو عقب

ای برات داشته باشم؛  قات اون شب رو فراموش کردی و باید تجدید خاطرهکنم. مثل اینکه اتفا خیلی سرخود شدی؛ اما درستت می_

 دونی که کوچولو؟ قدر فرصت نداری که خودت رو به پنجره برسونی. می اما این بار اون

و به دریا ام دل ر تونستم اون اتفاقات رو از یادم ببرم؟ من یادم نرفته بود؛ اما مجبور بودم برای رسیدن به نقشه مگه میشد، مگه می

 .بزنم

 :اش باهام زیاد نبود برگردوندم و گفتم های سرخی که فاصله نگاهم رو سمت چشم

ای  کنم، همون شب دیدی که این زندگی برام ذره گم یا اغراق می کشم. فکر نکن دروغ می اگه دستت بهم بخوره خودم رو می _

 .ارزش نداره

تونستم حضورش رو کنارم تحمل کنم. از  ش پخش بود نفس بکشم، دیگه نمیهای برسام تو دیگه دوست نداشتم تو هوایی که نفس

 .جام بلند شدم و با حالی که انگار مثال حسابی ناراحت و آزرده شدم به سمت در سالن دویدم

 !نقشه موفقیت آمیز بود

 :صبح فردا سپنتا با عجله به اتاقم اومد و گفت

 .جناب برسام اعالم شدنددرود شاهزاده خانم. جادوگران انتخابی عالی _

 :با شنیدن حرفش از جا پریدم و با هیجانی بی حد و اندازه گفتم

 خب؟ _

 :لبخندی پیروزمندانه زد و گفت

 .اسامی از این قرارند: نامیا، یسان، گوماتو، مشیا، کهبد_
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رت طلبی برسام، جوری که خودش متوجه نشه ام گرفته باشه! من تونسته بودم با استفاده از غرور و قد نمیشد نقشه باورم نمیشد، باورم 

آوردم امکان نداشت انتخابش کنه، به  ی من عمل کنه! مطمئنم که اگه اسم هر کدوم از این جادوگرها رو می وادارش کنم به نقشه

 .همین خاطر اسم جادوگرهای دیگه رو جلوش آوردم تا انتخابی جز این پنج تا نداشته باشه

 :هم به زور میشنیدم، گفت  گنجید جلوتر اومد و با صدایی بسیار آهسته که حتی من پوست خودش نمی سپنتا که از خوشحالی در

مونه که بعدا  با ورود جادوگران ما به حلقه واسطه نیروی مکمل، بیش از نیمی از کارها پیش رفت. فقط یک کار مهم دیگه می_

 .شیم تا مخالفان رو متحد کنیم. پس در حال حاضر باید صبر کردکنم. ما و هم پیمانانمون در تال دربارش باهاتون صحبت می

 :ی تایید حرفش تکون دادم و گفتم سرم رو به نشونه

 .ریم بیرون قلعه با شما و داخل قلعه با من. با این روش بهتر پیش می _

کرد. تصمیم داشتم  می مساله نگرانم با رفتن سپنتا تمام فکر و ذهنم درگیر آرتین شد، در این مدت حتی یک بار هم ندیدمش و این 

در اولین دیداری که با برسام دارم این مساله رو عنوان کنم؛ اما با وجود دعوایی که دیروز باهم داشتیم، اصال به صالح نبود نزدیکش 

 .بشم

*** 

م راه افتادم تو قلعه برای دو روز پر عذاب رو صبر کردم و از اتاقم خارج نشدم تا کمی از خشم برسام فروکش کنه و صبح روز سو

 .تر پیش رفت ی دوم. نگهبان زیادی در این طبقه نبود و به همین خاطر کارم سریع وارسی و شناسایی طبقه

های دیگه قلعه راه داشت، همون تاالری بود  شدند و تنها جایی که به قسمت های مجلل و بزرگ باز می درهای این طبقه اکثرا به اتاق

 .ار شده بودکه جشن توش برگز

دادم در طول روز اون قسمت قلعه شلوغ باشه، تصمیم گرفته بودم با غروب آفتاب، وقتی که شام رو خوردم و همه جا  چون احتمال می

 .خلوت شد برم اون طرف

نم افتاده بود، نمازم که همدم سینی باقی مانده شام رو از اتاق بیرون برد، با تمام استرسی که از شروع این ماموریت شبانه به جو زمانی 

 .رو خوندم و راه افتادم سمت کمد

های آویزون از چوب باریک و بلند انداختم و با انتخاب یک بلوز دامن و شنل مشکی کارم رو برای استتار در  نگاهی دقیق به لباس

 .یش کردم راه افتادم سمت بیرونتاریکی راحت کردم. خنجری رو که یک بار جونم رو نجات داده بود برداشتم و وقتی زیر لباسم مخف

 .رفتند و تقریبا همه جا قابل دسترسی میشد ها برای خوردن شام می خوبی این وقت از شب این بود که نگهبان

با احتیاط از فضایی که تازه خالی از سرباز شده بود، عبور کردم و پشت درهای بزرگ تاالر متوقف شدم و تو دلم خدا خدا کردم که باز 

 .باشه

ی بزرگ انداختم و با تمام قدرت فشارش دادم، اول باز نشد؛ اما با فشار بیشتری که بهش آوردم دو لنگه بزرگ  وزنم رو روی دستیگره

 .در کمی از هم فاصله گرفتند و تونستم از بین اون شکاف باریک به زور خودم رو رد کنم
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همه میز و صندلی به خودش جلب کرد، تخت بزرگ و سیاهی بود  با ورود به فضای نیمه تاریک اولین چیزی که نظرم رو بین اون

 .درخشید که انتهای تاالر می

که زمانی روی اون نشسته بود و سعی کرده بود با نیروهای شیطانیش وجودم رو تسخیر کنه.   با دیدن تخت ناخودآگاه یاد ویگن افتادم

ی وجودم حس کردم و برای اینکه این  شت، دلهره رو تو نقطه نقطهبا یادآوری اون خاطره عذاب آور و ویگنی که دیگه وجود ندا

 .صدا دویدم سمت دری که قبال یک بار سپنتا ازش گذشته بود موقع پای رفتنم رو لنگ نکنه بی استرس بی

مین تاالر، دستم رو روی دستگیره کوچیک و سیاه گذاشتم و به پایین فشارش دادم. در بی صدا باز شد و فضایی نیمه تاریک مثل ه

 .جلوی روم باز شد

کردم با ورود به این سرسرای بزرگ کمتر شد و با چند تا نفس عمیق تونستم دوباره  ای که تو اون تاالر حس می حالت ترس و دلهره

 .اعتماد به نفس از دست رفتم رو بازیابی کنم

 . وبی رو تو خودش پنهان کردهحاال وقتش بود، وقت یه جستجوی درست و حسابی تو جایی که مطمئنم اطالعات خ

های چند متری از هم جداشون  نگاهم روبه اطراف دقیق کردم، اینجا دیگه خبری از راهرو نبود، فقط درهای پشت سر هم که فاصله

 .کرده بود

و هم در دوم و سوم ر .رفتم سمت اولین در و گوشم رو بهش چسبوندم، سکوت مطلق. دستم روی دستگیره لغزید؛ اما بسته بود

 !امتحان کردم؛ اما این ها هم بسته بودند

 !پس سپنتا چطور این همه اطالعات بدست آورده بود، وقتی اینا همه بسته هستند؟

ناامید نشدم، رفتم سراغ درهای بعدی و کم کم تا انتهای سرسرا پیش رفتم؛ اما دریغ از حتی یک در باز که دلخوشم کنه به ادامه این 

 !عملیات

ها رو توش دیده بودم، اونجا امید  به همون راهروهایی که الهام و بقیه بچه  م رو پایین انداختم و تصمیم گرفتم برگردمناامید، سر

 .بیشتری برای کسب اطالعات بود

هام رو تیز کردم و با دنبال کردن صدا تا  های یک زن سر جام متوقف شدم. گوش برگشتم سمت در اما با شنیدن صدای صحبت

 !هایی بود که به خاطر ناامیدی نگشته بودم. امان از این سهل انگاری ین در پیش رفتم. یکی از همون اتاقجلوی آخر

 :تر شنیدم به در چسبوندم و صدای زن رو واضح  گوشم رو آروم

 دونی که چه عواقبی داره؟ اگه بخوای مقاومت کنی مجبورم از جادوی قوی تری استفاده کنم و می _

_..... 

کنی تا بتونم کارم رو انجام بدم. فکر به اون دختر  خوای شکنجه بشی بهتره فکر اون رو از ذهنت خارج خب پس اگه واقعا نمیبسیار _

 .کنه و من علی رغم میل باطنیم مجبور به کارهای خطرناکی میشم جادو رو ضعیف می

_..... 



 

 
 

182 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .. کافیه اون عفریته رو فراموش کنی همین رگ عمل کنمتونم بر خالف دستور برسام بز درسته که بهت عالقه دارم؛ اما نمی _

 :این بار صدای مردانه ای که مخاطب زن بود بلند شد

خوام فراموشش  تونم، نمی فهمی اون دختر تمام زندگی من بود. نمی رو سیاه کردی. چرا نمی  عفریته تویی که این مدت زندگی من _

 .کنم

 !شت در نشستم، این که صدای آرتین بودبا شنیدن صدا پاهام شل شدن و همون جاپ

تونستم عذاب آرتین رو تحمل کنم، اون  دستم رو روی قلبم گذاشتم و شنلم رو تو مشتم فشردم، من طاقتش رو نداشتم خدا... من نمی

 !خواست فراموشم کنه هنوز من رو دوست داشت، اون نمی

تونستم  ادو اینجوری ادامه پیدا کنه عواقب خوبی برای آرتین نداشت، نمیهای زن دلم بهم ریخت. اگه قرار بود این ج با یادآوری حرف

کشید، به خاطر من جادوهای پشت سر هم رو روی ذهن و تن داغونش تحمل  کنار بیام، آرتین، به خاطر من داشت عذاب می  با خودم

 ...کرد، به خاطر من، به خاطر من می

کردم، به دست و پاش  رفتم و از برسام خواهش می کردم، باید همین حاال می ری میفکرم نابود شده بود و وجودم ویران. باید کا

 .افتادم تا ولش کنه، آخه این حق آرتین نبود می

هام رو روی هم فشار دادم  دستم رو به دیوار گرفتم و از جام بلند شدم؛ اما با برخورد چیزی با زمین و پیچیدن صداش تو سرسرا، چشم

کردم. سریع خم شدم و خنجری رو که از کمر لباسم جدا شده بود از زمین  ن گرفتم، باید تا متوجه نشدن فرار میو لبم رو به دندو

 .برداشتم

 .اما قبل از اینکه پا به فرار بگذارم در باز شد و زنی با موهای نارنجی بین چهار چوب ظاهر شد

 !شیوانا، این زن شیوانا بود

کرد،  نه از دهن کی بیرون بیاد. این زن هـ*ـر*زه و از خود راضی داشت آرتین من رو جادو میها ممک زدم این حرف باید حدس می

 تونستم ولش کنم و برم؟ داد. چطور می عذابش می

های محکم برگشتم و روبروی شیوانا قرار گرفتم. اون هم با دیدن من جلو اومد و با  چند قدمی رو که از دَر دور شده بودم با گام

هایی بود که اولین بار تو چادرها بهم انداخته بود، همون طور مغرور و  یرآمیز براندازم کرد. نگاهش از جنس همون نگاهنگاهی تحق

 .تر و انگیزم برای نابود کردن این زن زیاد  موذیانه! با یادآوری اون روز شوم خشمم لحظه به لحظه بیشتر میشد

کی بود که بتونه ملکه عذاب عشقش رو ببخشه یا فراموشش کنه و بره؟ من امشب  آخه کدوم دختری بود که بتونه از رقیبش بگذره؟

کردم تا فکر مرد من رو از سرش بیرون کنه؛ ولی اول باید آرتین رو  کردم؛ اما بدون شک قبلش، این زن رو ادب می آرتین رو آزاد می

 .آوردم دیدم، باید آرامش روح و روانم رو با دیدنش بدست می می

 .هیکل خوش تراش شیوانا رو کنار زدم و راه افتادم سمت اتاق با دست
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هاش گرفته بود. انگار  در آستانه ورودی بود که دیدمش، باالخره دیدمش. روی صندلی کنار میز نشسته بود و سرش رو تو دست

 !کشید و همین مساله داغونم کرده بود، دیدن عذابش واسه قلبم کشنده بود داشت عذاب زیادی می

ی شیوانا کشیده شد و نگاهم از  م برداشتم تا وارد اتاق بشم؛ اما قبل از اینکه پام روی سنگ سیاه کف فرود بیاد، دستم به وسیلهقد

ام رو از درون  هایی عمیق و پر از درد که سـ*ـینه نصیب موند. عصبانی برگشتم سمتش و با نفس همتای زندگیم بی تماشای مرد بی

های نارنجیش شدت نفرتم رو با تمام وجود القا  های شیوانا دوختم. با هر نگاه تو چشم ریکم رو به شعله چشمهای تا سوزوند، چشم می

 .کردم می

 :خوردند پایین اومد و صداش به گوشم رسید هایی که تکون می کم کم نگاهم روی لب

 د؟کی به شما اجازه داده بیاید به این بخش از قلعه؟ عالیجناب برسام اطالع دارن _

 :پوزخندی زدم و با صدایی به شدت کنترل شده گفتم

 .خوام برم پیش آرتین به تو ربطی نداره، برو کنار می _

 :اش رو جلوم سپر کرد و با لحنی مغرورانه گفت سـ*ـینه

 .امکان نداره اجازه بدم، عالیجناب برسام آرتین رو سپردن به من _

آورد؟ اصال چه کاره بود که  د که انقدر راحت اسم آرتین رو به زبون کثیفش میهام نشست، اون کی بو لبخندی پر از حرص به لب

 :گذاشت آرتین رو ببینم؟ قدمی به طرف سپر دفاعیش برداشتم و گفتم نمی

کنی.  ای نیستی که جلوی من بایستی. برو کنار داری اعصابم رو خورد می من قول آزادی آرتین رو قبال از برسام گرفتم. تو کاره _

 دونم به زور نگهش داشتی؟ یال کردی نمیخ

 :این بار اون پوزخند زد و گفت

اراده تو دستای عالیجناب برسام. آرتین هم دیگه مال تو نیست  ای نیستی شاهزاده خانم. شدی مثل یه عروسک بی فعال که تو کاره _

 .برگرد به اتاقت تا به زور متوسل نشدم

گذاشت. دیگه نمیشد جلوش کوتاه اومد،  داشت اون روی کثیفش رو قشنگ به نمایش می از این تغییر لحن ناگهانیش شوکه شدم.

 .هرچه بادا باد

 :خنجرم رو از غالف بیرون کشیدم و گفتم

 میری کنار یا بزنمت کنار؟ _

 :ای رو جلوم گرفت و گفت ریخت خنجر نقره با آرامشی که اعصابم رو بهم می

 .تونی نزدیکم بشی. تو لیاقت نداری آرتین رو داشته باشیعرضه تر از اونی هستی که حتی ب بی _

ها رو میزنه! با نیرویی که از این خشم گرفته بودم، سالحم رو باال بردم و با احتیاط حرکت کردم  هه ، خدایا ببین کی داره این حرف
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 .نرژی منسمتش. چشمم به خنجر آبدیده حریف بود و حواسم به اتاق، انگار اون اتاق شده بود منبع ا

 .درخشید به سمتم حرکت کرد اما شیوانا خیلی زود با نامردی تمام، در اتاق آرزوهام رو بست و با خنجری که زیر نور اندک می

 .هر دو مثل دو دشمن خونی چند دور رو به روی همدیگه زدیم و با نفرت برای هم خط و نشون کشیدیم

 .گ رو با هجوم خنجرش به سمت شکمم شروع کردباالخره شیوانا پا پیش گذاشت و اولین اعالن جن

 .شکافت جاخالی دادم و پام رو از بغـ*ـل روی پهلوی شیوانا فرود آوردم رحمانه هوا رو می با دیدن تیزی که بی

کرد  اندازه بهم خیره شد. مطمئنم فکرش رو هم نمی ی ناگهانی و نه چندان محکمم چند قدم به جلو دوید و با خشمی بی بر اثر ضربه

 .ازم کتک بخوره

ای برافروخته دوید سمتم! با چند قدم بلند به عقب فاصله رو بیشتر کردم تا  اما این بار دیگه اون آرامش قبلی رو نداشت، چون با چهره

آخرین فرصت دفاع رو به خودم بدم. گارد گرفتم و خنجر رو در زاویه نود درجه با آرنجم باال بردم ولی در کمال تعجب دیدم که در 

 !هام خنجرش رو گم کرد و با سوزش ناگهانی که تو پام پیچید، فهمیدم رو دست خوردم ای چشم لحظه شیوانا خم شد! ثانیه

دستم به سرعت از زیر دامن پاره شدم روی ساق پام فرود اومد و با دیدن رنگ خون حساب کار دستم اومد. نباید یه این زن رحم 

 .جنگیدم نه میکردم، باید مثل خودش وحشیا می

کرد، تنگ کردم و با وجود دردی  هام رو سمت شیوانا که در فاصله چند متریم ایستاده بود و با لبخندی پیروز مندانه نگاهم می چشم

 .که تو کل پام پیچیده بود، این بار من دویدم سمتش و قبل از اینکه بهش برسم خنجر رو به طرفش پرت کردم

  رفت، یک لحظه سرش رو دزدید و همین یک لحظه کافی بود تا با پا تو شکمش سمت صورتش میبا دیدن خنجری که مستقیم 

 .برم

ی من به عقب پرت شد و محکم با دیوار پشت سرش برخورد کرد. نباید فرصت رو  صدای فریادش تو فضا پیچید و غافلگیر از ضربه

متش، درد و هجوم خونی رو که از شکاف پام بیرون میزد حس دادم، اون حاال قابل شکست بود. لنگان لنگان رفتم س از دست می

 .ها بود کردم؛ اما درد نفرتی که از این زن به دل داشتم، خیلی بیشتر از این حرف می

رحمانم رو یکی بعد از دیگری تو شکم و پهلوش پایین آوردم.  رسیدم باالی سرش، موهاش رو تو مشتم گرفتم و مشت و لگدهای بی

فریادش تبدیل به ناله شد و وقتی از شدت درد تو خودش مچاله شد، رهاش کردم. هردو خنجر رو از زمین برداشتم و کم کم صدای 

 .راه افتادم سمت اتاقی که آرتین توش بود

تر خواستم حاال ببینمش، همین حاال بیش شدم، می دیدمش راضی نمی رد پاهای خونینِ پشت سرم نشانه خوبی نبودند؛ اما تا وقتی نمی

 .از هر وقتی تشنه دیدنش بودم

دادند.  هایی که سرش رو فشار می دستم رو به دستگیره گرفتم و بازش کردم، آرتین هنوز روی همون صندلی بود، با همون دست

 !خدایا مگه چقدر درد داشت؟

ای اون معشوق با وفا  ی یک ثانیههای سربازهایی که با عجله وارد راهرو شدند، همه جا پیچید و باعث شد برای دیدارِ حت صدای قدم
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 .سمتش بدوم

های آرتین رو گرفتم و سمت خودم کشیدم. با این حرکت من انگار از خوابی صد ساله پرید و  قبل از اینکه کسی وارد اتاق بشه دست

ام جوشید، باورم نمیشد ه های خمـار و بی حال به صورتم خیره شد. با دیدن این چهره غریبه اما آشنا، یه دفعه اشک تو چشم با چشم

 !ها به خاطر من بود ی این بارید و همه مردی که اینطور داغون شده آرتین من باشه، خستگی و پژمردگی از تمام صورتش می

هاش رو دورم حـ*ـلقه کرد و شد آخرین  حال اون هم انگار دست کمی از من نداشت؛ اما با وجود همه حال خرابش خیلی زود دست

 !و این همه سیاهی. خدایا این همه آرامش تو دل طوفان! مگه ممکن بود؟پناهگاه من ت

تونستم دل از این آغـ*ـوش بکنم. یک لحظه، یک ثانیه بیشتر بودن  رسید؛ اما نمی صدای سربازها از جایی پشت سرم به گوشم می

 .خرین آرامگاه من باشهخواستم اینجا آ دادم. دوست داشتم همین جا بمیرم، می تو این آرامش رو به دنیا نمی

.  تو اتاق بزرگ با دیوارها و وسایل سرخ و طالیی کنار آرتین ایستاده بودم و هرازگاهی به خاطر سوزش پام صورتم توهم جمع میشد

ها خواب بود، کاش کابوسی  داد. کاش همه این هنوزم دستم تو دستش بود و با نیرویی نامرئی و به شدت آرامش دهنده فشارش می

ای از این دنیای بزرگ مال من و  شد. تنها آرزوی من این بود که گوشه هام رو به تنها مرد زندگیم تموم می که با باز شدن چشم بود

 .آرتین باشه، بدون هیچ مزاحم و دشمنی

کرد همه  می ای از روم برداشته نمیشد و بهم یادآوری های سرخ و خشمگین مردی که رو به روی ما در حال قدم زدن بود لحظه چشم

 .آرزوهام محاله، که هیچ جای دنیا به اندازه ما دوتا با هم جا نداره

های قفل شده ما خیره شده بود و هر چند  ای برافروخته و به شدت عصبانی به دست شیوانا هم دست کمی از برسام نداشت؛ با چهره

رص به حد انفجار رسونده بودش؛ چون به چند ثانیه کرد. انگار شدت ناراحتی و ح لحظه خون گوشه لبش رو با دستمال پاک می

 :نکشید که صدای دورگش رو باال برد و رو به برسام، تمام دق دلیش از ما رو خالی کرد

من طبق دستور شما عمل کردم عالیجناب، وظیفه من این بود که آرتین رو به وسیله جادو مطیع و فرمان بردار کنم، که کردم.  _

 .باعث شد همه چیز بهم بریزه حضور شاهزاده خانم

 :تر از همیشه به سمتم اومد، در چند قدمیم توقف کرد و فریاد زد برسام خشمگین و غیر قابل پیش بینی

 کی به تو اجازه داده بود راه بیفتی تو قلعه؟ _

وجود  کس بودم بی دست آرتین دور مچم محکم شد و کشیدم پشت خودش. آخ که چقدر دلتنگ این غرور و تعصب بودم! چقدر بی

 .این مرد با غیرت

نگاه نگرانم روی صورت خیس از عرق مردَم چرخید و با دیدن جذبه و خشمی که با تمام ناخوشی و حال بد از خودش نشون داد، دلم 

 :ها با لحنی محکم رو به برسام گفت لرزید. حالش انگار لحظه به لحظه بدتر میشد؛ اما با همه این

 . داشته باش. قرار نبود اون رو بکشونی اینجا، تو من رو تصاحب کردی که دست از سر حسیبا برداریبا حسیبا کاری ن _
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 :کرد، گفت هاش رو تو موهای لَختش فرو می برسام پوزخندی عصبی زد و در حالی که انگشت

ن گندی که شاهزاده کوچولو باال آورده کنی و اون واسه تو. چه صحنه احساسی؛ اما باید بدونی با ای جالبه تو واسه اون فداکاری می _

اش رو باید خودش  قول آزادیت رو به این کوچولو داده بودم؛ اما عجله کرد و تاوان این عجله  خوری، از اولم تو دیگه به درد من نمی

 .مصرف آزادید. بزن به چاک پس بده. حاال تو و همه اون دخترهای بی

 :ای به من انداخت و گفت ، نگاه ناباورانهچهره آرتین با شنیدن این حرف آشفته شد

 این چی میگه حسیبا؟ تو چه کار کردی؟ _

 :نگاه پر از اشکم رو به صورت و موهای پریشونش انداختم و با بغض گفتم

 ...تری آرتین، حاضرم بمیرم؛ اما زجر و عذاب تو رو نبین تو واسم از همه دنیا مهم _

 !و از دور مچم رها کرد و روی پیشونیش گذاشت، خدایا هنوزم درد داشتمهلت نداد حرفم رو تموم کنم، دستش ر

 :صداش رو باال برد و فریاد زد

کنی االن با این کارت  کنی کار خوبی کردی؟ فکر می کی به تو اجازه داد بیای اینجا؟ کی گفت بیای پیش این کثافت؟ فکر می _

 !ر لحظه صدبار بمیرم. تو دست این رذل باشی و من زنده باشم؟میرم؟ تو غرور من رو کشتی حسیبا کاری کردی که ه نمی

انگیز  اشکی رو که روی صورتم غلتید با کف دستم پاک کردم، دیگه طاقتی نمونده بود، نه برای من و نه برای آرتین؛ این نمایش غم

ها  ی این داختم و عشقم رو سر بریدم و همهباید همین جا تموم میشد. سخت بود؛ اما وابستگیم رو زیر پا گذاشتم، قلبم رو از کار ان

 .فقط به خاطر آرتین بود، به خاطر سالمتی و زندگیش

 :رفتم سمت برسام و گفتم

 خوای آزادش کنی؟ چرا معطلی؟ مگه نمی _

 :هاش نشست و رو به شیوانا گفت لبخندی نا محسوس روی لب

 .بیهوشش کن، بعد به سربازها بگو بیان ببرنش _

 .آرتین بلند شد و بازوم رو تو مشتش گرفتصدای اعتراض 

 .های شیوانا باال رفت و قبل از اینکه آرتین بخواد کاری کنه با خوندن چند تا ورد کار رو تموم کرد همزمان دست

 .دست آرتین از دور بازوم شل شد و آرامشم پر کشید، صدای برخورد جسم بی جونش با زمین تو گوشم پیچید

کشیدم، این  مردم. دیگه نمی گذاشتم ببرنش، شایدم می دیدمش نمی نستم برگردم و ببینمش، مطمئنم اگه میتو طاقت نداشتم، نمی

 ...آخری خیلی سخت بود، خیلی

عای خودم کسی رو  تر شده بود و کم کم داشت تبدیل به قهقهه میشد. تحملش سخت بود، دوست داشتم با دست لبخند برسام پررنگ

 .بکشم که احساسم رو کشته بود،
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ای  ی پهنی که مثل یک مانع جلوی روم سبز شده بود، فرود اومد و زدم زیر گریه؛ اما ذره اراده روی سـ*ـینه های مشت شدم بی دست

اش بکوبم تا قلب سیاهش از کار بیفته. دوست  قدر روی سـ*ـینه های مـسـ*ـت از قدرتش کم نشد. دوست داشتم اون از شدت خنده

 .برد م تا عصبانی بشه و دستور قتلم رو بده؛ اما انگار هیچ تاثیری نداشت، انگار از خشم و عذاب من لـ*ـذت میقدر بکوب داشتم اون

داد، زانو زدم و مشتم رو این بار روی زمین کوبیدم، زمینِ سرد احساسش بیشتر از این  ی ایستادن رو بهم نمی پای زخمیم دیگه اجازه

 .هیوال بود

 .زخم پا و زخم دلم دست به یکی کرده بودن تا امشب جلوی این مرد زانو بزنم، که خرد بشم دیگه نا نداشتم، انگار

هاش  اندازه دست پیچید و گرمای بی آور برسام تو گوشم می کرد. صدای نجواهای دلهره  های بزرگ دور بازوهام رو گرفت و بلندم دست

برد. توانایی دفاع از خودم  ، بدنم رو رو به ضعف و بی هوشی می ن میزدکرد. خونی که از پای آسیب دیدم بیرو تر می بدنم رو بی حس

 ...های برسام گفت، عروسک دست رو نداشتم، شده بودم همون که شیوانا می

داد، صبحی که آغاز روزهای  . نور خورشید خبر از صبح می های بهم چسبیدم رو به زور از هم باز کردم و نگاهم تو اتاق چرخید پلک

 .کس نبود، تنها بودم، تنهای تنها بعدی بود. دیگه هیچسخت 

هام هجوم آورد؛ اما خیلی  با یادآوری اتفاقات شب گذشته، حال بد آرتین و شکستن غرورم در برابر برسام، موج اشک به ساحل چشم

ی انتقام رو تو دلم  یشهکردم، هم آرتین رو هم عشق رو، باید به جاش ر امان رو پس زدم. باید فراموش می زود این هجوم بی

 .دووندم می

 .های سراسر سفیدم نگاه کردم ای عبوس سر جام نشستم و به پای باند پیچی شده و لباس مقدمه باز و همدم وارد شد. با چهره در بی

شد، دیدم؛ اما  یادم بود که با کمک برسام وارد اتاقم شده و روی تخت دراز کشیده بودم، حتی درمانگری رو که بالفاصله وارد اتاق

ها بود دنبال کردم و بعد از چند لحظه باالخره دل رو به دریا  چرا بقیش یادم نبود؟ با چشم همدم رو که مشغول مرتب کردن لباس

 :زدم و پرسیدم

 دیشب چی شد؟ _

 :جلو اومد و با همون اخم همیشگیش بهم زل زد، لبه تخت رو مرتب کرد و گفت

م کردند، شما داخل اتاقتون بیهوش بودید. درمانگر هم مشغول رسیدگی به جراحتتون بود. بعد هم وقتی سرورم برسام بزرگ خبر _

 .هاتون رو تعویض کردم و تا همین حاال که به هوش اومدید، باالی سرتون بودم لباس

 :ردم و پرسیدماعصابم از این وضعیت بهم ریخت، همه چیز گنگ بود، کی بیهوش شده بودم که متوجه نشدم؟ جام رو درست ک

 .هام رو عوض میکردی که برسام اینجا نبود وقتی لباس_

 :همدم نگاهی دقیق بهم انداخت و گفت

 .خیر شاهزاده خانم _
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با شنیدن این حرف نفس راحتی کشیدم و سعی کردم لیوان آب رو از روی میز کنار تخت بردارم، گلوم از هجوم این همه بغض 

 .سوخت خاموش می

 :دستم داد و در حالی که نگاهش به در بود گفتهمدم لیوان رو 

 .جناب سپنتا پشت در منتظر دیدار با شما هستند _

 :با شنیدن این خبر سعی کردم از جام بلند بشم و همزمان گفتم

 .های من رو هم بیارید بگید بیاد داخل. یکی از شنل _

 :ای رو برام آورد و گفت همدم رفت سمت کمد و شنلی قهوه

 .از تخت بیرون نیاید تا وضعیت پاتون بهتر بشهبهتره  _

هایی که خورده بودم همین االنش هم پام به زق زق افتاده بود. برگشتم سر جام و  گفت، با تکون بعد خودش بیرون رفت. راست می

 .شنل رو سرم کردم، با ورود سپنتا رو انداز رو هم روی پاهام کشیدم

مد؛ اما بادیدن حال و روزم وسط اتاق خشکش زد. چند لحظه بعد با عجله خودش رو به تخت سپنتا با لبخندی پهن روی لبش جلو او

 :نزدیک کرد و با تعجب گفت

 چی شده شاهزاده خانم؟ _

 .دوست نداشتم دوباره یاد اتفاقات دیشب بیفتم؛ اما به خاطر آرتینم که شده، مجبور بودم براش همه چیز رو تعریف کنم

 :اجرهای دیشب رو بی کم و کاستی و بدون اشک و آه، گفتم و وقتی توضیحاتم تموم شد پرسیدملب باز کردم و تمام م

 .شما آرتین و دخترها رو ندیدید؟ قرار بود آزادشون کنند _

 :داد با شنیدن سوالم گفت هام گوش می ای اخمو و گاهی متفکر به حرف سپنتا که در تمام این مدت ساکت بود و با چهره

 .گفتید تا با هم فکری بهتر برای نجاتش کنیم خیلی زودتر از این از عالقتون به آرتین میشما باید  _

 :پوفی کشید و در حالی که از جاش بلند میشد ادامه داد

کنم پیدا کردن یک مرد و دوازده دختر  به هر حال االن وقت سرزنش نیست. من میرم دنبالشون. خیالتون راحت باشه. فکر نمی_

 .ی سخت باشههمراهش خیل

 :این بار لبخندی از ته دل به لبم اومد و گفتم

 .ترید. جون شما و جون آرتین. ناامیدم نکنید شما از برادر هم به من نزدیک _

 :سرم رو پایین انداختم و با لحنی ماتم زده ادامه دادم

خوام در هر صورت  با برسام ازدواج کنم؛ اما میای پر از خطره، شاید مُردم و دیگه ندیدمش، شاید هم مجبور شدم  ی ما نقشه نقشه _

 .خیالم از بابتش راحت باشه. اون قسمتی از وجود منه تنهاش نگذارید، مخصوصا حاال که وضع روحی خوبی نداره
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ه برسام برام تونستم آزادانه تو قلعه بگردم. چند روزی بود که تو اتاقم به استراحت اجباری ک ها ازم بیشتر شده بود و دیگه نمی مراقبت

 .سوختم تجویز کرده بود رو آورده بودم و در حسرت یک لحظه بیرون رفتن می

ی آخر و ماموریت ناتمومم، همه دست به دست هم داده بود تا روزها رو  اش تو اون لحظه غم و عذاب دوری از آرتین، یادآوری چهره

گنجید و با روحیم سازگار نبود، تا وقت بود باید  دن تو مخیله من نمیکاری نکر  بیشتر به فکر و خیال و غصه بگذرونم. ایستادن و هیچ

کردم؛ اما با این شرایط مگه میشد؟ اعصاب برسام دیگه شوخی بردار نبود، تا همین حاال هم قِسر در رفتن از دستش فقط یه  کاری می

تر از همه این بود که تو این مدت خبری از  د. عجیبی بعد مچم رو بگیره چه بالیی سرم میا معجزه بود و بس، معلوم نبود؛ اگه دفعه

 .کرد سپنتا هم نشده بود و همین نگرانیم رو بیشتر می

داد و به  می  اش رو به درستی انجام درد و سوزش پام؛ اما تو این مدت کمتر شده بود و برعکس حال خراب روحیم، بدنم داشت وظیفه

 .کرد سرعت زخمم رو ترمیم می

؛ اما نشده بود، یاد کتاب  وز چهارمی که با کالفگی و سردرگمی گذرونده بودم و چند باری خواسته بودم برم بیرونباالخره ظهر ر

 .راهنمای جناب نیاسا افتادم و تصمیم گرفتم برای جلو گیری از دیوونه شدن از این تنهایی و بیکاری برم سراغش

دم سر رسیده بود و کتاب رو پرت کرده بودم زیر تخت، پس حاال هم باید کردم؛ هم اش می یادم بود آخرین باری که داشتم مطالعه

 .همون جا باشه

 .کنار تخت، با احتیاط و جوری که پام اذیت نشه زانو زدم و در اولین جستجوی چشمی پیداش کردم

و عقب کشیدم. این دیگه چی  ؛ اما با دیدن حشره ای که کنارش افتاده بود کتاب از دستم رها شد دستم رو جلو بردم و برش داشتم

 !بود؟

انداختمش بیرون تا صبح خوابم  دمپایی راحتی رو تو دستم گرفتم و سعی کردم به حشره نزدیک بشم؛ اگه همین حاال از اتاق نمی

 .برد نمی

ن زیر نیمه تاریک بود است؛ نگاه کردم. ای  کردم، حشره به زحمت تقریبا نیمی از بدنم رو بردم زیر تخت و با دقت به چیزی که فکر می

 .دیدم؛ اما از سکونش کامال معلوم بود حشره نیست و چیز زیادی ازش نمی

که   با جرات بیشتر دستم رو سمتش بردم و با احتیاط برداشتم. عقب عقب از زیر تخت بیرون اومدم و خوب نگاهش کردم. پوف... این

نظیری داشت. این همه عطر از یه گل  یکش کردم و بوش کردم، عطر بیکرد؟ به بینیم نزد یه گل خشک شده بود! اینجا چه کار می

 !خشک شده واقعا عجیب بود

کرد؛ اما از فکر اینکه جناب نیاسا، مردی با اون سن و سال و  شکل پرس شده گل این احتمال رو که از الی کتاب افتاده باشه زیاد می

 .ام گرفت ه ابهت، بخواد چنین کاری کنه خند

ام رو با بی  دادم، شاید این گل خشک شده واسه صاحب قبلی این اتاق بوده. با فکر به این احتماالت شونه دیگه هم می یه احتمال

 .خیالی باال دادم و گل رو الی یکی از صفحات کتاب گذاشتم
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و با نگرانی و ناراحتی بی صبح فردا باالخره چشم انتظاری تموم شد و سپنتا به دیدنم اومد. با ورودش به اتاق، سمتش پرواز کردم 

 :سابقه گفتم

 سالم. کجا بودید آخه جناب سپنتا؟ آرتین چی شد؟ _

 :ی دعوت به آرامش باال گرفت و گفت رو، رو به روی من به نشونه  هاش سپنتا متعجب از این واکنشم دست

 .آروم باشید لطفا شاهزاده خانم. همه چیز رو براتون توضیح میدم _

 :م و گفتمعصبانی پوفی کشید

شدم  تمام مدت در این اتاق زندانی بودم، شما هم که نیومدید، خیال کردم برسام دیدار با شما رو هم ممنوع کرده. داشتم دیوونه می _

 .از نگرانی، بهم حق بدید این حال و روزم باشه

 :به طرف تنها صندلی کنار میز حرکت کرد و همزمان گفت

 .خواستم بدون خبرهای خوب پیش شما بیام بودم. نمیدر تمام این مدت دنبال آرتین  _

ها دویدم  بلعیدم. بی توجه به پایی که ممکن بود آسیب دیدگیش بیشتر بشه مثل بچه با نگاهی مشتاق تک تک کلماتش رو می

 :سمتش و گفتم

 .اش رو بگید خب؟ تو رو خدا بقیه _

 :نگاهی به حرکاتم کرد و گفت

 .چون تا به حال چنین رفتارهایی رو ازتون ندیده بودممعلومه خیلی دوستش دارید؛  _

 :خجالت زده سرم رو پایین انداختم و گفتم

 قدر عذابم ندید. بگید چی شد؟ کنم این خواهش می _

 :دستش رو روی صورتش کشید و بعد از چند لحظه پر از نگرانی گفت

 .پیداشون کردم_

گفتم یا نماز شکر واجب بود؟ کدومش کافی بود برای  ر این لطفش زبونی سپاس میقلبم شروع به تند تپیدن کرد. باید خدا رو به خاط

 این لطف بزرگ خداوندی؟

 :سپنتا ادامه داد

همون روز همراه تعدادی از دوستانم تا شب تمام شهر رو گشتیم. اوایل نیمه شب بود که باالخره نزدیک چادرها پیداشون کردیم.  _

ه مهمانخانه منتقلشون کردیم و اونجا بهشون رسیدگی کردیم. این چند روز رو به صحبت و کمک به کدوم حال خوبی نداشتند. ب هیچ

آرتین گذروندم. حال مساعدی نداشت و تصمیم داشت برای نجات شما به قلعه بیاد. خیلی طول کشید تا تونستم قانعش کنم با این 

تونه به شما نزدیک بشه. با این حال دائما در  ش کنم برسام فعال نمیزنه و از اون بیشتر طول کشید تا راضی کارش به شما آسیب می
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بره و برای اینکه یه موقع به سرش نزنه بیاد سراغتون مجبور شدم به یکی از دوستانم سفارش کنم تا مثل یک  فکر شما به سر می

 .نگهبان، دائما حواسش بهش باشه

 :ها کردم و زیر لب گفتمام رو ر با تموم شدن حرفش نفس حبس شده تو سـ*ـینه

 .خدا رو شکر. الحمدهلل_

 :بعد با صدایی بلند تر گفتم

 .گذارم جواب نمی ازتون ممنونم جناب سپنتا، اگر یک روز از عمرم باقی مونده باشه این لطف شما رو بی _

 :لبخندی زد و گفت

 خوایید از حال دخترها با خبر بشید؟ نمی _

 :و گفتم  ادمسریع سری به نشونه تایید تکون د

 ها چطورند؟ بله، بله اون _

 :پا روی پا گذاشت و جواب داد

مثل اینکه در مدتی که در قلعه بودند عذاب زیادی رو تحمل کردند؛ اما حاال که به لطف شما نجات پیدا کردند وضعیتشون خیلی  _

 .ین خودشون برگردونیمبهتر شده. تصمیم داریم همه دوستانتون جز بانو آرزو، خواهر آرتین، رو به سرزم

ترین  گرفت. سپنتا حق زیادی به گردن من داشت و در سخت با شنیدن این همه خبر خوب بعد از پنج روز پر از سختی دلم آروم 

 .؛ من زندگیم رو مدیونش بودم نگذاشته بود لحظات تنهام 

کردم االن آرتین  از پشت پنجره به جایی که فکرمیبعد از رفتن سپنتا دوباره تو اتاقم زندانی شدم و تنها دلخوشیم این شد که 

 .هام کنم ای لب اونجاست نگاه کنم و با فکر به آرزوی محال با هم بودن، لبخند رو مهمون چند دقیقه

با برخورد چند تقه به در و وارد شدن همدم از خواب سبک عصرگاهی بیدار شدم و با دیدن برسام که پشت سرش وارد اتاق شد، کاله 

لم رو روی سرم گذاشتم. حضور برسام اینجا عجیب بود. بعد از یک هفته که من رو تو اتاق حبس کرده حاال واسه چی اومده؟! از شن

 :تخت پایین اومدم و با تمام ناراحتی که تو این یک هفته به دلم مونده بود بهش خیره شدم و گفتم

 کنید بعد میایید مالقاتم؟ چی شده؟ اول زندانیم می _

 :ای کرد و گفت شنیدم حرفم خنده با

مثل اینکه دل شاهزاده کوچولو بدجور رنجیده؛ اما بهتره خداروشکر کنی که تاوان فضولیت رو اینطوری پس دادی. مطمئن باش  _

ی دادم. حاال هم وقت نازکشی ندارم کوچولو. اومدم بگم من دارم به دژ غرب ای جای تو بود جوابش رو با مرگش می اگه کس دیگه

میرم. باید برای اعالن آماده باش جنگ به سربازها سربزنم. خوب حواست رو جمع کن، اگر بشنوم وقتی نیستم کوچکترین خطایی 

 کنم که هرگز فراموش نکنی. فهمیدی کوچولو؟ ازت سر زده جوری مجازاتت می
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 :اخمی کردم و با عصبانیت گفتم

 ترسید؟ بکنم؟ شما از شیر زنجیر شده هم میتونم  من که اینجا زندانی هستم دیگه چه کار می _

 :با شنیدن حرفم خنده بلندتری کرد و بعد از چند دقیقه گفت

تونی بری؛ اما داریا هم باید همراهت  مدت مجازاتت امروز تموم شد. از فردا آزادی، فقط حواست رو جمع کن، هر جا بخوای می _

 .ای بود کنم. در ضمن هدف من از این مالقات چیز دیگه ت رحم نمیبیاد. اگه بفهمم بدون اون قدم از قدم برداشتی به

 :اش پایین ریختند. چشمکی زد و ادامه داد سرش رو بهم نزدیک کرد و موهای لَختش از روی شونه

ی پس زدن ای برا خوام ببینم دیگه چه بهانه کنیم، اونوقت می خودت رو آماده کن، وقتی از این ماموریت برگشتم با هم ازدواج می _

 .من داری

کردم به این زودی وقتش برسه، وقت  نمی  برسام رفته بود و با حرف آخرش تمام معادالت ذهنیم رو بهم ریخته بود. فکرش رو هم

 .رسوندم می  کرد و تا پای مرگ عمل به قولی که حتی فکر بهش حالم رو بد می

ی  تونستم آرتین رو از قلبم بیرون کنم؟ نه، همه موجودی کنار بیام؟ مگه میمن و برسام با هم! آخه مگه ممکن بود بتونم با چنین 

 ...ها محال بود، محال این

دادم؟ چقدر  خواستم ببینمش و ازش بپرسم که چقدر دیگه باید مقاومت کنم؟ تا کی باید ادامه می خواستم با سپنتا مالقات کنم، می می

 .کردم پرسیدم و دلم رو آروم می ها رو ازش می قصر کوتاه بود. باید همه اینکشید این اتحاد؟ من دستم از بیرون  طول می

 .کردم می ترکید، باید خودم رو آروم  هام رو پوشیدم و از در بیرون رفتم. دلم تو این اتاق داشت می لباس

تونستم تنها بیرون  ینکه واقعا نمیهام تو هم رفت. مثل ا داد اخم نگاهی به اطراف انداختم و با دیدن سربازی که کنار در کشیک می

 .برم

 :سرباز با دیدن من جلو اومد، تعظیمی کوتاه کرد و گفت

 .شاهزاده خانم اجازه ندارند به تنهایی از اتاقشون بیرون برند _

 :مردم، اینجا دیگه نفس نداشت. آهی کشیدم و گفتم می خدایا داشتم 

 .خب به داریا بگید بیاد با اون برم بیرون _

 :کرد، گفت ای که از اتاق برسام محافظت می باز سری تکون داد و رو به سرباز دیگهسر

 .برو جناب داریا رو خبر کن _

ی اخمو،  حدود یه ربعی تو اتاق انتظار کشیدم تا باالخره صدای تقه از در اتاق بلند شد. رفتم سمت در و با دیدن داریا با اون چهره

قدر با من مشکل داره؛ اما امروز ازش سر در  دونستم این مرد دقیقا کیه و واسه چی این نمی  های من هم رفت تو هم. هنوزم اخم

 .آوردم می
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 .کردم های بدنم حس می دوتایی راه افتادیم سمت حیاط قلعه، نیاز به هوای آزاد رو با تک تک سلول

خلوت و خالی از سرباز پیش برم. وقتی به مکان داخل حیاط کمی قدم زدم و سعی کردم طوری که داریا متوجه هدفم نشه تا جایی 

ها قبل تو ذهنم بود و شاید کلید حل خیلی از معماهای ذهنم، عنوان  مناسب رسیدم باالخره دل رو به دریا زدم و سوالی رو که از مدت

 :کرد

 ته باهام دشمنی؟تو کی هستی داریا؟ کی هستی که همه جا رد پات هست و خودت نیستی؟ کی هستی که ندیده و نشناخ _

 :انگار از این سوال ناگهانی من خیلی تعجب کرد؛ چون تا چند ثانیه فقط ساکت بود و بعد گفت

 .خیلی دوست داری بدونی؟ شاید اگه از هویت واقعی من باخبر بشی دیگه از خجالت نتونی سر بلند کنی_

بار تو دانشگاه دیده بودم. مدتی با الهام طرح دوستی ریخته بود رو اولین  تر شدم. داریا حرف برای دونستن حقیقت تشنه با شنیدن این

اش  اومد. اصال انگار این پسر مهره مار داشت؛ چون بیشتر دخترهای دانشگاه یه جورایی شیفته و به همین خاطر زیاد ازش خوشم نمی

یم، من ازش خواسته بودم از این روابط دوری شده بودند. یک روز قبل از اینکه الهام ناپدید بشه هم سر داریا با هم بحث کرده بود

 ...کنه؛ اما اون

 :دار من بلند شد صدای داریا بعد از سکوت ادامه

 ترسی؟ خوای حقیقت رو بدونی؟ ازش می چی شد شاهزاده خانم؟ نمی _

 :تر از قبل یک تای ابروم رو باال دادم و گفتم مصمم

 .تر رو تحمل کردم. پس لطفا بگو مراتب تلخکنم و حقایقی به  من هرگز از واقعیت فرار نمی _

 :نشست، گفت ای از قسمت پر درخت جا خوش کرده بود رفت و همزمان که می به طرف تیکه سنگ بزرگی که گوشه

بسیار خوب، خوشحالم که خودت موضوعی رو که خیلی عالقه داشتم بهت بگم، پیش کشیدی. پس حاال که خودت خواستی بدون _

 .وش کنحرف اضافه فقط گ

 .من اون کسی هستم که همه اون دوازده تا دختر رو وارد این سرزمین کردم

 :با شنیدن این حقیقت، متعجب قدمی به طرفش برداشتم و گفتم

 !کردم خودت عامل این اتفاقات باشی نمی زدم یه ربطی به این قضیه داشته باشی؛ اما فکرش رو هم  حدس می _

 :کشید و با لحنی عصبی گفت باالتر  داریا خودش رو روی سنگ

 .هام حرفی بزنی نمیاد وسط بازگوکردن نقشه مگه نگفتم حرف نزن تا تمام ماجرا رو تعریف کنم؟ خوشم  _

 .کردم خواستم حقیقت رو بدونم باید به حرفش گوش می با شنیدن این حرف دهنم خود به خود بسته شد؛ اگه می

 :ادامه داد

تونستم هاله آبی ساطع شده از جسم یک شاهزاده  ا کنم شاهزاده خانم، من تنها کسی بودم که میمن ماموریت داشتم تو رو پید _
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الجورد رو ببینم پس به دستور سرورم برسام بزرگ به شهر شما اومدم؛ چون قبال انرژی زیادی، مبنی بر حضور یک منبع نور 

یشگو شنیده بود که دختری از خاندان الجورد پیدا میشه و همه الجوردی رو در اون منطقه کشف کرده بودیم و سرورم از دهان چند پ

چیز رو تغییر میده؛ پس زودتر دست به کار و برای پیدا کردن اون دختر پیش قدم شدند. بهترین جایی که در یک شهر کوچیک 

یی که از نظر زیبایی تک بودن تونستم به دخترها نزدیک باشم دانشگاه بود. پس به عنوان دانشجو وارد اونجا شدم و با دخترها می

کردم یک شاهزاده الزاما باید زیباترین دختر باشه. در حالی که یه  ریختم. اشتباهم هم همین جا بود، اینکه فکر می طرح دوستی می

 .دختر معمولی مثل تو، اونی بود که دنبالش بودم

ی سنگ انتقال دهنده به سرزمین اونیکس  خترها رو به وسیلهاما تمام اشتباهات هم مربوط به من نمیشد. روزی که هر کدوم از این د

آوردم نوری ضعیف و الجوردی ازشون ساطع میشد و همین مساله باعث میشد فکر کنم این بار انتخابم درست بوده؛ اما افسوس  می

 !یها در ارتباط بود که نفهمیدم منبع این نور اون دخترها نیستند، بلکه تویی که آخرین بار با اون

ای نرسیدم. دقیقا مثل این سوال  در مورد اینکه چرا نتونستم هاله الجوردی اطراف تو رو تشخیص بدم هنوز هم به جواب قانع کننده

در هر حال در اون زمان شانس آوردی و سرنوشتی که در انتظار تو بود،  .جواب مونده که تو چطور وارد این سرزمین شدی و هنوز بی

 .رو گرفتگریبان اون دخترها 

گـ ـناه بودن و تنها اشتباهشون  احساس عذاب وجدان گرفته بودم. این یعنی اون دخترهای بیچاره به پای من سوخته بودند! یعنی بی

اعتماد و دوستی با داریا بوده، چیزی که بارها بهشون تذکر داده بودم، اینکه هرگز به یه پسر اعتماد نکنند؛ اما این وسط آرزو واقعا 

ـناه بود؛ چون هیچ دوستی و رابـ ـطه ای با داریا نداشت و تنها به خاطر همراهی با مریم تو اون روز آخری، پاش به این  گـ بی

 .سرزمین باز شده بود

 :سری رو که پایین افتاده بود کم کم باال گرفتم و پرسیدم

مشکل   قدر باهام ی من رو پیدا کنی؟ چرا االن اینخواست خب اینا چه ربطی به دشمنی ما داشت؟ بگو علت این کینه چیه؟ چرا می _

 ریزی؟ هام رو بهم می داری و همه نقشه

 :هاش رو تو جیب شلوارش کرد و با غروری خاص گفت از روی سنگ بلند شد، دست

 ...روز افتادم چون من داریا، فرزند شاهزادگان رهام و ماهزاد هستم و تو دختر دایی منی هستی که به خاطر اشتباه پدرت به این _

اش کرد.  هام برای پیدا کردن سرنخی از این معما، شروع به اسکن چهره به محض شنیدن این کلمات عجیب از دهن داریا چشم

گفت دو شاهزاده از دوخاندان مختلف  داد حرفش درسته؛ اما مگه سپنتا نمی ای روشن! شواهد نشون می های آبی و موهای قهوه چشم

 ...تونند نمی

 :سوالی رو که یک بار در ذهنم طرح کرده بودم ازش پرسیدم

 !تونند بچه دار بشند؟ مگه دو شاهزاده از دو خاندان متفاوت می _
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 :داریا پوزخندی زد و گفت

 هات رو باز کن، اینی که جلوت ایستاده بازمانده دار بشند؟ خوب چشم تونند بچه این اراجیف رو کی به خوردت داده؟ کی گفته نمی _

 .دو خاندان کهربا و الجورده

شند؛ یا اینکه در بدو تولد به دلیل عدم  هایی مثل من بعد از به وجود اومدن دچار دو سرنوشت می تنها مشکل این ازدواج اینه که بچه

ر نتیجه هیچ شند و د رند یا اگه شانس بیارند و زنده بمونند، دارای خصوصیت هر دو خاندان می همخوانی خون دو خاندان از بین می

شناسه، دقیقا مثل من که به خاطر خطای پدر تو تبدیل شدم به موجودی اضافی که با وجود استعداد  ها رو به رسمیت نمی خاندانی اون

 .باال در هیچ خاندانی پذیرفته نمیشه

چنین ازدواجی فرزندی حاصل هاست دیگه کسی سمت این نوع ازدواج نمیره، خیلی از مردم بر این باورن که از  از اونجایی که مدت

همه منو طرد کردند، این عالیجناب برسام   ها همش دروغ محضه و من هم شاهدش هستم. بعد از مرگ پدر و مادرم اما این نمیشه؛

 .های من رو دید و کمکم کرد تا خودم رو باال بکشم بود که توانایی

 :صداش رو باالتر برد و با لحنی عصبانی ادامه داد

ای بی ارزش، من گذشته پر از سختی  من نگاه کن، تو شدی شاهزاده خانم محترم خاندان الجورد و من شدم بازمانده خوب به _

بینم، کسی که دودمانم رو به باد داد، باعث شد مادرم گرفتار ویگن بشه و برای رهایی از  ها رو از چشم پدر تو می داشتم و همه این

 . از پدرت متنفرم و از تو بیشتر سرنوشت شومش با پدرم فرار کنه. من

اومد کسی پشت پدرم اینجوری حرف بزنه، نفرتش کمی غیر منطقی بود. اخمی کردم  دیگه داشت خیلی تند میرفت، اصال خوشم نمی

 :و گفتم

با انتخاب  . این پدر و مادر خودت بودند که درسته تو در سختی زیادی بزرگ شدی؛ اما پدر من هم مقصر تمام این قضایا نبوده _

همدیگه این راه رو جلوی پات گذاشتند. این مشکل بزرگان خاندان کهربا و الجورد بوده که به خاطر تعصبات و افکار پوچ، شاَن و 

کافی عذاب کشیده و برای جبران خطاش تنها فرزندش رو به میدان جنگ فرستاده؛  شخصیتت رو نادیده گرفتند. پدر من به اندازه 

کرد که نکرده؟ اما حاال وقت دشمنی نیست، تو از خاندان من هستی و االن زمان اتحاده، با من همراه شو تا تو  ار میدیگه باید چه ک

 .های برسام شریک باشی کشی رو به جایگاه حقیقی که ازت گرفته شده برسونم. لیاقت تو این نیست که در آدم

 :های بهم فشرده گفت ز الی دندوناش کوبید و ا اش رو به کف دست دیگه داریا مشت گره کرده

گذرم؛ چون با اشتباهش تمام زندگی من رو تباه کرده. نیازی به کمکت هم ندارم،  پدرت رو تبرئه نکن. من هرگز از خطاش نمی _

 .نزدیک میشم  همین االن بدون تو هم دارم به جایگاه خودم

 :ستاد و بدون اینکه برگرده گفتراه افتاد سمت قلعه؛ اما هنوز دو قدم نرفته بود که سرجاش ای

گذارم  ی بعدی تمام این روابط رو زیر پا می های امروزت چیزی به برسام بگم؛ اما دفعه خون فامیلی ما مانع از این میشه که از حرف_
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 .های مشکوکت رو به عالیجناب برسام میدم، پس بهتره حواستو جمع کنی و گزارش رفتارها و حرف

 .امه دادو دوباره به راهش اد

 !قدر عصبانی بود که یادش رفت به دستور برسام نباید بگذاره من تنها باشم اون

های داریا فکر کردم، به اینکه چقدر حق داره و اگه من جاش بودم چه حسی  تا نزدیک غروب آفتاب همون جا نشستم و به حرف

 دم؟داشتم؟ یا اینکه اگه این اتفاقات برای من می افتاد االن چیکار میکر

رسید از جام بلند شدم و  های ترازوی دل و عقلم اعتدال بر قرار کنم ناامید از افکاری که به جایی نمی باالخره وقتی نتونستم بین کفه

 .راه افتادم  سمت قلعه

تفاقی که قرار بود نزدیک اتاقم، با دیدن در بزرگ اتاق برسام دوباره یاد مردی افتادم که به زودی قرار بود وارد زندگی کثیفش بشم! ا

 «.بذار  خدایا خودت یه راهی پیش روم»کرد و باعث میشد زیر لب دائما زمزمه کنم: با برگشتش بیفته، قلبم رو فشرده می

ها  ای همه دل مشغولی با فکری مشوش و درگیر در اتاقم رو باز کردم؛ اما با دیدن کسی که روی تنها صندلی نشسته بود، لحظه

هات رو بشنوه و  کشید؟ چی بهتر از یه آدم عاقل که بتونه حرف دیدم؟ این سپنتا بود که انتظارم رو می درست می فراموشم شد. یعنی

 خورد؟ کمکت کنه تو این موقعیت به درد می

 :لبخندی محزون مهمون لبم شد و با خوشحالی آمیخته با غمی پنهان رفتم سمتش و گفتم

 .به حضور و هم فکریتون احتیاج داشتم کنید چقدر سالم جناب سپنتا. باور نمی _

 :سپنتا از جاش بلند شد و با لحنی جدی گفت

به محض اینکه خبردار شدم شاهزاده برسام به سرکشی رفته خودم رو به اینجا رسوندم. نباید این فرصت طالیی رو از دست بدیم  _

 .شاهزاده خانم

 :بهش نزدیک شدم و آروم پرسیدم

 منظورتون چیه؟ _

 :از سر غرور زد و با صدایی آروم و با احتیاط جواب داد لبخندی

ترین نیروهاش رو برای حمله آماده  ای از زبده من در این مدت سعی کردم با سرزمین زمرد در ارتباط باشم. شاه راتین بزرگ دسته_

کشی اطلس خشک شده رو به آتش کرده و تنها منتظر اعالم آمادگی شما هستند. مثل اینکه شما باید دو روز قبل از شروع لشکر 

 .بکشید تا مطمئن بشند مشکلی وجود نداره

 !دونستم اطلس خشک شده چیه اطلس خشک شده؟! خدایا هنوز نتونسته بودم متوجه این حرف جناب نیاسا بشم. هنوزم نمی

شده چیه؟ اما با فکر به اینکه شاید  کرد انداختم و دهن باز کردم تا بپرسم اطلس خشک نگاه گنگم رو به سپنتا که مشتاقانه نگاهم می

 :با این سوال ناشیانه، از خودم ناامیدش کنم منصرف شدم و به جاش پرسیدم
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 از اتحاد داخلی چه خبر؟ _

 :این بار انگار کمی بادش خوابید و با لحنی که دیگه مثل قبل پر غرور و خوشحال نبود، گفت

تونند به حرف ما مبنی بر  ها از برسام واهمه دارند و نمی سران قبایل و خاندان اتحاد داخلی به نظر کمی سخت میاد. بسیاری از _

 .حمایت، اعتماد کنند. ماباید به طریقی اعتمادشون رو جلب کنیم

 .ریخت گفت؟ اینجوری که همه چیز بهم می هام رفتن تو هم، داشت چی می اخم

 :ره بزرگ به فضای شهر دوختم و گفتمفکر کنم وقتش بود که خودم وارد عمل بشم. نگاهم رو از پنج

 کنند؟ اگه من مستقیما باهاشون حرف بزنم چی؟ به نظرتون اینجوری به ما اعتماد می _

 :با شنیدن حرفم از جا پرید و با خوشحالی گفت

نند بهش امید ببندند. ای هستند تا بتو ها فقط منتظر روزنه کنند. اون آفرین به این فکر؛ در این صورت شک ندارم به ما اعتماد می _

تر، با داریا چه کار  خواید از قلعه بیاید بیرون؟ و از اون مهم کنید؛ اما چطور می شما با این کار دقیقا نقش اون روزنه امید رو پیدا می

 .کنید؟ بهتر نیست باهاش صحبت کنیم؟ شاید اون هم از این همه ظلم برسام به ستوه اومده باشه می

های امروزش دیگه  کرد با ما همکاری کنه به خصوص با حرف ی من! اون هرگز قبول نمی عزیز و تازه کشف شده هه داریا، پسر عمه

 .کنه یقین پیدا کرده بودم هرگز و هیچ جا کمکم نمی

 :نگاه متفکرم رو از منظره شهر گرفتم و گفتم

 ...رسیم به هدفمون میای دارم که اگه دقیق پیش بره  نه، روی داریا اصال حساب نکنید. من نقشه _

های مارپیچی متوقف بشم. داریا که  دوید همه جا پیچید و باعث شد در میانه پله صدای فریاد سربازی که در راهروی طبقه اول می

 :اومد متعجب سمت صدا برگشت و با عصبانیت فریاد زد ها باال می پشت سر من داشت از پله

 نگرفتی؟ چی شده سرباز؟ هنوز قانون قلعه رو یاد _

 :ها رسید گفت سرباز نفس نفس زنان جلو اومد و وقتی به پایین پله

 .عالیجناب شورش، شورش شده. عده زیادی از مردم در منطقه چادرنشین جمع شدند و قصد حرکت به طرف قلعه رو دارند _

 :ها پایین رفت و با لحنی مضطرب گفت داریا با شنیدن این خبر با عجله از پله

 خواند؟ هستند؟ چی می چند نفر _

 :سرباز نگاهی به در ورودی قلعه انداخت و گفت

دونم شاید صد یا صد و پنجاه نفر، شاید هم بیشتر، خیلی بیشتر. عصبانی هستند و خواستار دیدار با  زیادند جناب داریا. نمی _

 .عالیجناب برسام بزرگ

 :و کوتاهش کشید و گفتداریا درمانده و مستاصل از این وضعیت، دستی بین موهای فر 
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 .کنیم عالیجناب که نیستند. سربازها رو آماده کنید، همه رو سرکوب می _

ها پایین  ی دامن بلند و آبیم رو تو چنگم گرفته بودم و از پله با شنیدن این دستور، باالخره سکوتم رو شکستم و در حالی که گوشه

 :اومدمز گفتم می

گردند شهری ویرانه رو تحویل  تر بشند و وقتی عالیجناب برسام برمی واید کاری کنید که عصبانیخ دید؟ می این چه دستوریه که می _

کنند؛ یعنی  کردند، وقتی تقاضای صحبت با عالیجناب رو می خواستند حمله کنند، از اول این کار رو می ها اگه می بگیرند؟ اون

 .درخواستی دارند و به راحتی میشه قانعشون کرد

 :کردم ادامه دادم ها رو به داریا ایستادم و در حالی که شنل الجوردی و زیبام رو روی دوشم مرتب می پایین پله

کنم. من و عالیجناب متحد هم هستیم و طبق مفاد عهدنامه در غیاب ایشون من  ها میرم و آرومشون می من خودم به دیدن اون _

 ر از آروم کردن مردم در این موقعیت؟ت تونم بخشی از امور رو در دست بگیرم. چه چیزی مهم می

 :کرد، پوزخندی زد و گفت داریا که تمام مدت داشت مشکوکانه نگاهم می

 خواید به این طریق فرار کنید؟ کنید خیلی زرنگ هستید؟ می فکر می _

 :در جوابش من هم پوزخند زدم و گفتم

تونید خودتون و چند سرباز هم  گر خیلی نگران هستید میهای بهتری داشتم. در ضمن ا خواستم فرار کنم موقعیت من اگه می _

بیاید. فقط گفته باشم اگر اجازه ندید من برم و اتفاقی بیفته یا شورش گسترده بشه خودتون به تنهایی باید جواب عالیجناب  همراهم 

 .کشم می  برسام رو بدید. من به طور کامل کنار

 .حیاط قلعه کشیده میشد و گاهی به منانگار دو دل شده بود. نگاه مرددش گاهی به 

 :باالخره بعد از چند دقیقه روبه سرباز گفت

 .ریم به شهر برو ده سرباز رو آماده کن. می_

 .سرباز چشمی گفت و لحظه آخر به دور از چشم داریا، سری برای من تکون داد و رفت

 :گرفت، گفت نشونه تهدید جلوم می اش رو به که انگشت اشاره داریا نگاه خصمانش رو بهم دوخت و درحالی 

ها رو برات در نظر  ندازمت سیاهچال و وقتی عالیجناب برگردند، بدترین مجازات ری خودم می اگر بفهمم داری زیر آبی می _

 .گیریم می

 :سریع سری تکون دادم و گفتم

 .رحمی هستی دونم چه موجود بی خودم می _

اطرافمون رو گرفته بودند به سرعت به طرف منطقه چادر نشین تاختیم و با نزدیک شدن به  سوار بر شفق، کنار داریا و ده سربازی که

 .ها پیاده شدیم جمعیت زیادی که یک جا جمع شده بودند از اسب
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زن و مرد، از هر طبقه و قشری تجمع کرده بودند و با دیدن ما شروع کردند به فریاد کشیدن. داریا با دیدن انبوه جمعیت نگاهی 

 :بکارانه به من انداخت و با صدای بلندی که بین اون همه فریاد به گوشم برسه، گفتطل

 .خوام ببینم چه کاری از دستتون برمیاد بفرمایید، این گوی و این میدان. می _

دل جمعیت جلوتر از بقیه سمت جمعیت حرکت کردم، داریا و ده سرباز هم پشت سرم اومدند. مردم راه رو باز کردند و تونستیم تا 

 .پیش بریم

برای مطمئن شدن از پیشروی درست نقشه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم و با دیدن جسم بیهوش داریا که به وسیله سرباز ها 

داشت از جمعیت دور میشد نفس راحتی کشیدم. مثل اینکه دوستان و سربازان نفوذی سپنتا تونسته بودند، کارشون رو درست انجام 

 .بدند

ر شدن داریا با خیال راحت جلوتر رفتم و خودم رو از سنگ بزرگ باال کشیدم. حاال یک سر و گردن از جمعیت باالتر بودم و با دو

 :هام رو بزنم. مردم هم مشتاقانه به من چشم دوخته بودند، حاال وقتش بود. صدایی صاف کردم و شروع کردم تونستم بهتر حرف می

من، شاهزاده پاک نژاد، امروز به اینجا اومدم تا به شما بگم تنها نیستید، من همیشه و  مین پدری،ی سرز سالم بر مردم رنج کشیده _

کنم و تا جایی که جان در بدن دارم برای خوشبختی و بهبود وضعیت  ای فراموشتون نمی همه جا مدافع حقوق شما خواهم بود و لحظه

زرگترین امید من برای نبرد علیه ظلم خواهید بود، پس به احترام امیدی که من جنگم. شما مردم، بعد از پروردگار بی همتا، ب شما می

 .امید نشید و در این راه سخت تنهام نگذارید. بی شک، مردم بزرگترین سرمایه یک سرزمین هستند به شما بستم، هرگز نا

 :شناتموم شدن سخنرانی کوتاهم مساوی بود با باال رفتن غریو شادی و جون گرفتن شعاری آ

 ...شاهزاده آسمانی، شاهزاده آسمانی، شاهزاده آسما _

 .با شنیدن این شعار لبخندی از رضایت روی لبم نشست و تو دلم خداروشکر کردم که همه چیز خوب پیش رفت

 !حاال وقت اجرای بخش دوم و اصلی نقشه بود، دیدار با بزرگان قبایل

سنگ پایین پریدم. راهم رو از بین جمعیت باز کردم و با دیدن آرزو که کنارش  نگاهم رو بین مردم چرخوندم و با دیدن سپنتا از

 .که آرزو و سپنتا با هم اومده بودند عجیب بود   ایستاده بود لبخندی به لبم نشست.

نگاهم رو بین با راهنمایی سپنتا از جمعیت فاصله گرفتیم و کنار چادری بزرگ که افسار دو اسب به ستونش بسته شده بود ایستادیم. 

 :سپنتا و آرزو حرکت دادم و گفتم

 !سالم. چرا با هم اومدید؟ _

 :آرزو لبخندی زد و گفت

خواستم ببینمت و بهت بگم آرتین هنوز منتظرته. اومدم که بگم مواظب خودت باشی؛ چون جون برادرم به جون تو  اممم... می _

 .ست بسته
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گفت؛ اما به روش نیاوردم و  ای بهم می های زیر زیرکیش به آرزو چیز دیگه اون نگاه جوابش قانعم نکرد و صورت خجالت زده سپنتا با

 :گفتم

 .ها دقیق پیش بره و شانس بیاریم همه چیز به زودی تموم میشه حتما آرزو جان. االن فقط به دعای شما نیاز دارم. اگر نقشه _

 :این بار سپنتا پیش دستی کرد و رو به آرزو گفت

ی شاهزاده خانم جمع شدند تا  است، این جمعیت به تحـریـ*ک ما و با نقشه  خیالتون راحت همه چیز حساب شده بله درسته، _

 .کنیم ی نهایی رو عملی  بتونیم نقشه

 :بعد با لحنی که به وضوح از جدیتش کم و به محبتش اضافه شده بود ادامه داد

وب جمع کنید و با جناب فربد برید. فکر کنم کنار آخرین چادر منتظر شما حاال بهتره شما به مهمانخانه برگردید. حواستون رو خ _

 .باشند. ما باید به جلسه بزرگان بریم

 .آرزو که معلوم بود قند تو دلش آب شده، چشمی گفت و از ما دور شد

ای مخفی موندن هویتم از رفتارشون به شدت مشکوک بود؛ اما فعال وقت اینکه وارد جزئیات بشم رو نداشتم، پس شنل سیاهی رو بر

 .سپنتا گرفته بودم روی لباس و شنل آبیم پوشیدم و سوار بر اسبی که کنار چادر بسته شده بود، به طرف مکان جلسه حرکت کردیم

های محیط انسانی پدیدار شد. مکان جلسه برای امنیت بیشتر، یکی از قبایل چادرنشین  با حدود یک ساعت سواری کم کم سیاهی

 .بان انتخاب شده بودوسط بیا

با نزدیک شدن به چادرهای سیاه و بزرگ سرعتمون رو کم کردیم و با راهنمایی مردی میانسال تا نزدیک چادری بسیار بسیار بزرگ 

 .پیش رفتیم

 .های آبیم برداشتم و بعد از اعالم حضورمون وارد چادر شدیم قبل از ورود شنل سیاه رو از روی لباس

انگار برای اون تعداد رئیس قبیله و خاندان، کوچیک بود. حدود پنجاه یا شصت مرد مسن دور تا دور نشسته  چادر با همه بزرگیش

 .های بزرگ تکیه زده بودند بودند و با غروری خاص به پشتی

تی کنار نگاهم رو سمت وسط چادر، تنها فضای خالی موجود، کشیدم و به طرفش حرکت کردم. با دعوت سپنتا سکوت برقرار شد و وق

 :من قرار گرفت، گفت

بسیار خوب، همون طور که قولش رو داده بودم شاهزاده خانم با وجود اون حجم از مشکالتشون به دیدار شما اومدند، امیدوارم دیگه _

 .ای برای عدم برقراری اتحاد وجود نداشته باشه بهانه

رسید، کمی جابجا شد و با غروری مخصوص شاهزادگان  ظر میتر به ن مردی که به نظرم رئیس خاندان مرجان بود و از بقیه جوان

 :گفت

؛ اما ما چطور باید مطمئن بشیم که ایشان قصد  سپنتا قبول کن که پذیرفتن این اتحاد بدون پشتیبانی شاهزاده خانم ممکن نبود_
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 .اتب بدتر از برسام برپا کنندای از این اتحاد ندارند؟ شاید بخوان خودشون رو به پادشاهی برسونند و حکومتی به مر دیگه

ها به من اعتماد کرده و تا اینجا اومده بودند و حاال  قدر شکاک باشند. اون حق داشتند با این همه ظلمی که بهشون شده بود، این

سپنتا جواب  . نام خداوند بزرگ رو برای تاثیر بیشتر کلماتم روی لب آوردم و قبل از اینکه نوبت من بود که اعتمادشون رو جلب کنم

 :شاهزاده رو بده گفتم

. تنها آرزوی من، رهایی مردم رنج کشیده از چنگ ظلم برسام و شیاطین  من هرگز تصمیمی مبنی بر پادشاهی نداشته و ندارم _

الزمه سپارم. البته  ی امور حکومت رو به اشخاصی که الیق این مقام باشن می اطرافشه و روزی که به آرزوم برسم؛ بدون شک اداره

که بگم من هرگز اجازه نمیدم این پادشاهی مثل گذشته در دستان یک نفر قرار بگیره، فرد انتخابی شما تنها نقش رئیس یک شورا رو 

. من تصمیم دارم بعد از پیروزی، شورایی متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مردم و  پردازه خواهد داشت و تنها به هماهنگی امور می

ها شرایط من برای این اتحاده و امیدوارم  ها تشکیل بدم و در این رابـ ـطه هرگز از مواضعم کوتاه نمیام. این خاندان رئیس قبایل و

شما بزرگان هم با فکر به مردمتون و کمی آینده نگری در این راه کمکم کنید. اعتماد چیزیه که نمیشه به زور جلب کرد؛ اما من از 

 .در حق من داشته باشند و با اعتمادشون کمکم کنند کنم این لطف رو همه خواهش می

در اثبات حقیقت گفتار من هم همین بس که در آخرین جنگی که بین دو سرزمین درگرفت، ما به راحتی تونستیم با نیروی اوریا لشکر 

شتم؛ اما فقط یک چیز موندم، امنیت و آسایش خیلی بیشتری دا بزرگ و شیطانی رو شکست بدیم؛ پس اگر من در سرزمین خودم می

باعث شد، خطر کنم و علی رغم تمام مشکالت، قدم به این سرزمین بگذارم. نجات مردمی که به عدالت نیاز داشتند، به پادشاهی 

 ...گناهان بی

هام سنگین شده. یک دقیقه سکوت برقرار شد و باالخره مردی مسن که صدر مجلس نشسته  کردم فضا تحت تاثیر حرف احساس می

 :د و به نظر می اومد رئیس جلسه باشه به زحمت از جاش بلند شد. عصا زنان بهم نزدیک شد و رو به بقیه گفتبو

من در سخنان این شاهزاده جوان اثری از دروغ و دو رویی ندیدم. بی شک اعتماد به ایشان مایه پشیمانی نخواهد بود و حال که  _

نمایم. امید است که با  هم به نمایندگی از سایر بزرگان وفاداری خود رو اعالم می ایشان خطر کرده و در این جلسه حاضر شدند، من

 .اتحادی سازنده، ریشه ظلم و فساد شیاطین، از این سرزمین رخت بربندد

ومده بود ای که به خاطر این اتفاق بزرگ به وجود ا با تایید و اعالم آمادگی پیرمرد، بالفاصله صدای تایید بقیه هم بلند شد و همهمه

 .باال گرفت

ها همش لطف همون خدایی بود که از بدو ورودم به این ماجرا  خدا رو شکر، خدا رو شکر که تونستم از پسش بربیام. بدون شک این

 .تنهام نگذاشته بود

 .کرد ی دست به بیرون راهنماییم  ای که از خوشحالی درخشان شده بود، برگشت سمتم و با اشاره سپنتا با چهره

های آبیم رو پام کردم و خواستم به طرف اسبم برم که صدای سپنتا متوقفم کرد. برگشتم سمتش و با دیدنش  ار ورودی چادر کفشکن

وقت حضور  گشتیم به قلعه تا بقیه به غیبتم شک نکنند، االن  نزدیک چادری کوچیک متعجب شدم. زمان کم بود و باید زودتر برمی
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 .ای دیگه رو نداشتم در جلسه

 :هایی تند شده به طرفش رفتم و گفتم ا قدمب

 .ترسم با این تاخیر بهمون شک کنند کنم زودتر برگردیم، می جناب سپنتا ما زمان نداریم. خواهش می _

 :سپنتا لبخند روی لبش رو کش داد و گفت

 .کشه، لطفا برید داخل چادر این کار زیاد طول نمی_

هام با سری که به خاطر قد کوتاه ورودی خم شده بود، به  ر رفتم و بعد از درآوردن کفشخیالی عجیبش به طرف چاد کالفه از این بی

 .تنهایی قدم به داخل گذاشتم

ی چند شمع و سوراخ بزرگ روی سقف کمی روشن شده  ای چادر پشت سرم پایین افتاد. نگاهم رو تو فضایی که به وسیله در پارچه

 این کارها چه معنی داشت؟ بود چرخوندم اما... اینجا که کسی نبود!

 !خواستم برگردم. این کار سپنتا عجیب و مشکوک بود تا وسط چادر پیش رفته بودم و با دیدن این وضعیت می

که از  ای  های بزرگ و مردونه به طرف بیرون حرکت کردم و دستم رو برای پس زدن در پارچه ای چادر جلو بردم؛ اما با برخورد دست

 ای دلم لرزید و تنم دا*غ شد. اینجا چه خبر بود؟ شیده شدم، لحظهپشت تو بـغـ*ـلش ک

 :صدایی گرم و آشنا طنین روح نوازش رو کنار گوشم زمزمه کرد

 خواستی من رو ببینی؟ نمی _

 !خواستم ببینمش؟ کشید برای یک لحظه استشمام عطر تنش، چرا نمی دلم لک زده بود واسش، دلم پر می

هام کشیدم. حاال این چادر کوچیک به خاطر حضور این مرد  های بسته تمام اون هوای خوش رو تو ریه منفس عمیقی کشیدم و با چش

 .جا بمونم و هرگز از آرامشی که تنگ در آغوشم گرفته بود، جدا نشم برام با بهشت فرقی نداشت. کاش میشد تا آخر عمر همین

اومد و باعث شد به سمتش برگردم. قدرت حرف زدن رو به کل از  صورت جذاب و بی نهایت آشناش بغـ*ـل به بغـ*ـل صورتم جلو

های تنهایی، همون  ی یه نگاه طوالنی به این چهره و ثبت دقیقش برای لحظه هام تشنه بودند، تشنه دست داده بودم، انگار چشم

 .موند هایی که از شدت ناراحتی و غم آرزوی حتی یک ثانیه دیدنش به دلم می لحظه

 :ش کاله شنلم رو به عقب روند و صدای گوش نوازش دوباره دنیا رو برام قابل تحمل کردها گرمی دست

 .یه چیزی بگو حسیبا، دلم لک زده واسه شنیدن صدات. یه چیزی بگو تا آروم بشم_

از هام فقط به یک کلمه ب جالب بود که صدای اون آرامش بخش من بود و صدای من آرامش بخش اون. حاال، تو این لحظه لب

 :میشد

 .دوستت دارم _

*** 
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 آرتین

ترین نقطه چادر بیرون اومدم. حس تصاحب دختری  گشت، دیگه طاقت نیاوردم و از تاریک با دیدن دختری که سردرگم همه جا رو می

 .رحمی تمام ازم گرفته بود کشید، این دختر متعلق به من بود و برسام با بی که حقم بود، وجودم رو به آتیش می

 .هام بی اختیارم سمتش حرکت کرد و... باالخره تونستم سهمم رو از دنیا بگیرم اینکه بره بیرون، دستقبل از 

دیدم، حال و هوای تلخ از دست دادن کسی رو که با تمام وجود مال خودم  تمام مدتی که وجود نحس برسام رو کنارش می

کردم. سرم رو کنار  ترین هدیه خداوندی رو پس بگیرم احساس غرور میداد و حاال که تونسته بودم این ارزشمند می  دونستم، عذابم می

 :کردم، پایین آوردم و کنار گوشش زمزمه کردم صورت دختری که ضربان تند قلبش رو به وضوح حس می

 خواستی من رو ببینی؟ نمی _

خواست با  از عمق وجود. انگار میهایی عمیق و  اما اون سکوت کرد و سکوت، و به جای جواب دادن به من فقط نفس کشید، نفس

 .هاش تمام هوای چادر رو یک جا سر بکشه نفس

صدا  خواستم ببینم این چهره دوست داشتنی رو. سرم رو جلو بردم؛ اما زودتر از من برگشت سمتم و باز هم بی دیگه تحمل نداشتم، می

 .اون های زیبای بهم خیره شد، اون مات اجزای صورت من بود و من خیره به چشم

اختیار سمت کالهی که سر و نیمی از صورتش رو پوشونده بود رفت و اون  هام که امروز به طرز عجیبی سرکش شده بودند، بی دست

ی زیبا و این موهای ابریشمی رو  ها رو کنار زد. آخه من تنها مردی بودم که اجازه داشت این چهره تفاوت حضورش کنار من و غریبه

 .ببینه

تونستم دوری از این  طاقت شد، خدایا من دیگه نمی ی روشن و موهای رنگ شبش یه بار دیگه قلبم برای خواستنش بی با دیدن چهره

زدند و حضورش رو کنار یک مرد دیگه تاب  دختر رو تحمل کنم. غرورم، غیرتم و عشقم با تمام وجود خواستنش رو فریاد می

 :نبیداراده ج هام برای تسکین دلم، بی آوردند. لب نمی

 .یه چیزی بگو حسیبا، دلم لک زده واسه شنیدن صدات. یه چیزی بگو تا آروم بشم_ _

 .که توگوشم پیچید، انگار آبی خنک روی آتیش دلم ریخته شد« دوستت دارم»جمله آرامش بخش

سته بودم به زبون بیارمشون هایی که تو قلبم بود و هنوز بعد از این همه مدت نتون سرش رو تو بغـ*ـل گرفتم و با تمام دوست داشتن

 .ام فشارش دادم روی سـ*ـینه

های ظریفش دور کـ*ـمـرم محکم شد و ضربان قلبم از شدت هیجان به اوج رسید و در یک لحظه تصمیم نهاییم رو گرفتم.  دست

 .گذاشتم حقم تو چنگ اون موجود پلید باشه گذاشتم حسیبا به اون قلعه برگرده. من نمی من نمی

ی رو که حاال از شدت گریه به لرزه افتاده بودند، تو مشتم گرفتم و از خودم جدا کردم. نگاهم رو به صورت خیس از اشکش های شونه

 :دوختم و با لحنی محکم گفتم

 . کس اذیتت نکنه، خودم میشم تنها کَست، خودم هوات رو دارم برمت جایی که دیگه هیچ برمت حسیبا. می با خودم می _
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 .العملش بمونم کالهش رو روی سرش گذاشتم و دستش رو کشیدم تا از چادر بیرون بریم تظر عکسبدون اینکه من

 .ای رو کنار زدم و حسیبا رو دنبال خودم بیرون بردم حائل پارچه

اش رو از عمود چوبی برداشت و دوید سمتمون. صدای التماس حسیبا رو از پشت سرم  سپنتا با دیدن این وضعیت، متعجب تِکیه

هاش از تصمیمم منصرف و تسلیم  خواستم با یک نگاه به معصومیت چشم کردم. نمی شنیدم؛ اما هیچ تالشی برای نگاه بهش نمی می

 .بردم خواستش بشم. من امروز همسرم رو، حقم رو با خودم می

 :و کلفتش تو فضای بیابان پیچیدای سپر کرده جلوم دراومد. صدای بلند  ها رسوند و با سـ*ـینه سپنتا زودتر از ما خودش رو به اسب

 .کنی آرتین؟ بد کردم گذاشتم شاهزاده خانم رو ببینی؟ نگاه کن چی به روزش آوردی چه کار می _

با شنیدن این حرف سریع و شوک زده برگشتم سمت حسیبا و با دیدن پاهای برهنش که بر اثر دویدن روی زمین سنگالخی و پر از 

تو هم رفت. چطور حواسم بهش نبوده؟! با یه حرکت سریع یک دستم رو زیر پاهاش زدم و دست دیگمو هام  تیغ خونین شده بود، اخم

 .دور کـ*ـمـرش و به زحمت از اون زمین بیرحم و سنگالخی جداش کردم

 :بالفاصله صدای متعجب حسیبا بلند شد

 کنی آرتین؟ چه کار می _

 .ی رکاب گذاشت و روی زین نشست افسار رو تو مشتم گرفتمبی هیچ حرفی به طرف اسب حرکت کردم و وقتی پاش رو رو

 :سپنتا که تو این مدت خجالت زده سرش رو پایین انداخته بود جلو دوید و گفت

کنی. یک ملت منتظر ناجی خودشون هستند و تو به  های شاهزاده خانم رو نابود می خوای کجا بری؟ اینجوری همه زحمت االن می _

 .کنی واهی داری همه چیز رو خراب میاین سادگی و با خودخ

 :پشت سرش صدای بغض آلود حسیبا هم بلند شد

ای از وجودم  آرتین بهت قول میدم برگردم پیشت. به خدا همه چیز داره خوب پیش میره، خدای باال سرم شاهده که عشقت لحظه _

 .گردم پیشت بیرون نرفته. بگذار برم قول میدم به یک هفته نکشیده برمی

 :هاش رو نداشتم، نگاه خشمگینم رو سمتش چرخوندم و فریاد زدم ه تحمل التماسدیگ

 فهمم این چیزها رو؟ کنی من نمی خواد باهات ازدواج کنه، خیال می حسیبا اون کثافت می _

 :سپنتا دستش رو روی شونم گذاشت و گفت

 .کنیم کشه آرتین. قبل از اینکه این اتفاق بیفته کارو تموم می به اونجا نمی _

 :پشت سرش حسیبا گفت

کشم آرتین؛ ولی همه کارهای ما جور شده، همه نیروهامون آماده حمله  به خدا اگه کار به اونجا بکشه من زودتر خودم رو می _

 ...رسه که من بخوام با اون ازدوا هستند، دیگه چیزی تا پیروزی نمونده. هیچ وقت اون روز نمی
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 :امل کنه. پریدم وسط حرفش و با حرص و خشمی بی نهایت رو به سپنتا گفتمطاقت نیاورم این جمله شوم رو ک

 .گذارم سپنتا ت نمی به خدا اگه یه تار مو از سر حسیبا کم بشه زنده _

 :بعد رو کردم به حسیبا و ادامه دادم

ن بازی رو بری. به جان تنها فقط بنابر اعتمادی که به حرف و اعتقادات و شخصیت محجوب به حیات دارم، اجازه میدم تا ته ای _

کشم. میدونی  کنم و خودم رو می خواهرم اگه بفهمم اتفاقی برات افتاده اون قلعه لعنتی رو روی سر همه موجودات کثیفش خراب می

 .بری که اون موقع دیگه هیچی برام ارزش نداره. برو ولی بدون که با رفتنت داری جون و روح من هم با خودت می

*** 

 حسیبا

ی  هر سختی و جون کندنی که بود تونستم ازش دل بکنم. در حقیقت نیمی از قلبم رو پیشش گرو گذاشته بودم و حاال اون نیمه با

 .کرد های بدنم سرازیر می دیگه به تنهایی عشق آرتین رو به تمام رگ

تم و وقتی به شهر نزدیک شدیم تمام تمام طول مسیر برگشت رو از غم این دوری و سرنوشتی که در انتظارم بود، بی صدا اشک ریخ

رفتم تو قالب شاهزاده پاک نژاد،  اومدم، باید می بغضم رو یک جا خوردم. حاال دیگه باید از جلد حسیبای عاشق و دلخسته درمی

 ...ای که شده بود ناجی یک سرزمین شاهزاده

شاهزاده نزدیک یک خونه گلی و قدیمی از اسب پایین هام رو پاک و کمر خمیدم رو صاف کردم و با اقتدار یک  با پشت دست اشک

 .هام تو هم رفت ی اون بیابون و آرتین و عشقی آتشین رو دوباره به یادم آورد و اخم ای خاطره اومدم. درد کف پای خراش دیدم لحظه

مضاعف داشتم. با کمی دلداری درد بودم، من نیاز به قدرتی  تر می کردم حداقل این چند روز رو باید قوی اما فعال باید فراموشش می

 .قلبم دوباره آروم گرفت و همراه سپنتا وارد خونه شدیم

ی یک کف دست رو روی پیشونیش  ای به اندازه ای از اتاقک افتاده بود و مردی شنل پوش سنگی قهوه هوش داریا گوشه جسم بی

 .خواند هایی مثل دعا می گذاشته بود و زیر لب چیز

 :ز مرد شنل پوش گرفت و رو به من گفتسپنتا نگاهش رو ا

 .لطفا بشینید فکر می،کنم هنوز کمی کار دارند _

ای از اتاق نشستم و نگاه دقیقم رو به داریا دوختم. کاش تونسته بودم راضیش کنم با ما همکاری کنه و  به اطاعت از حرفش گوشه

 .کشید کار به پاک کردن حافظه نمی

 :جاش بلند شد و بعد از ادای احترام به من گفت چند دقیقه بعد مرد شنل پوش از

حافظشون رو از چند لحظه قبل از بیهوشی پاک کردم و به ناخودآگاه ذهنشون اینطور القا کردم که به وسیله مردم خشمگینی که  _

 .بهشون حمله کردند بیهوش شدند
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 :ی تایید تکون دادم و گفتم سری به نشونه

 .وارم بتونم این لطفتون رو جبران کنمممنون به خاطر کمکتون. امید _

های کهرباست تشکری کرد و  ای که مقدار کمیش از زیر شنل بیرون زده بود، مشخص بود از شاهزاده مرد که از موهای بلند و قهوه

 .بیرون رفت

بلند کردند و بردنش تو کوچه، چند لحظه بعد سپنتا همراه ده سربازی که از ماموران نفوذی خودش تو قلعه بودند وارد شدند. داریا رو 

 .د. من هم پشت سرشون رفتم و جلوش زانو زدم کنار دیوار نشوندنش و دورش جمع شدن

 .هاش باز شد. بخش آخر نقشه از حاال شروع شده بود های داریا کم کم تکون خورد و چشم پلک

 :گرفتم و گفتم  بالفاصله چهره نگرانی به خودم

 حالتون خوبه جناب داریا؟ _

 :دستم رو جلوی صورتش تکون دادم و ادامه دادم

 .بینید؟ جناب داریا، لطفا جواب بدید من رو می _

 :ههای خمـار داریا آروم آروم بازتر شد، دو دستش رو روی سرش فشار داد و با درک موقعیت گفت چشم

 مردم چی شدند؟ چرا به ما حمله کردند؟ _

 :تگی گفتمام نشوندم و با ناراحتی ساخ اخمی به چهره

ای به سرتون خورد و بیهوش شدید. من تونستم با  مردم عصبانی بودند و به محض اینکه شما رو دیدند حمله کردن سمتتون. ضربه _

هاشون برند تا عالیجناب برسام برگردند. حاال که به هوش اومدید بهتره به قلعه بریم تا کمی  حرف قانعشون کنم که فعال به خونه

 .استراحت کنید

 !هایی که از شدت درد و سوء ظن تنگ شده بود، یکم مشکوکانه نگاهم کرد. به نظرم شک کرده بود داریا با چشم

اما وقتی با کمک سربازها خودش رو از زین اسبش باال کشید، خیالم راحت شد. نفس راحتی کشیدم و ازجام بلند شدم تا غافل از 

 . ن قلعه شیطانیسرنوشتی که در انتظارمون بود، برگردیم به او

تر شده  با کامل شدن این بخش از نقشه دیگه تعلل جایز نبود، با وجود خستگی و حالی که با دیدن آرتین، به جای خوب شدن خراب

کنم؛ اما حاال از  بود؛ کل اتاق و وسایلم رو به دنبال اطلس خشک شده گشتم. جناب نیاسا گفته بود وقتش که برسه پیداش می

زدم تمام  گفت و من اطلس رو به موقع آتیش نمی شدنش، داشتم دیوونه میشدم. اگه سپنتا زمان اعالم آمادگی رو میاضطراب پیدا ن

 !هامون نقش بر آب بود نقشه

 .تا نیمه شب چند بار همه جا رو گشتم و وقتی نا امید شدم، با حرص خودم رو روی تخت رها کردم

*** 

م رو بخورم به دیدنم اومد! حتما کار واجبی داشت  نتا برخالف همیشه قبل از اینکه صبحانهصبح روز بعد، در کمال تعجب دیدم که سپ
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 .قدر زود اومده بود که این

 .ها رو با خیال راحت کامل کنیم تونستیم، نقشه خدا رو شکر هنوز خبری از برسام نشده بود و می

 .م از شب بیداری پف آلود بود و هنوز گیج خواب بودمها با ورود سپنتا شنلم رو سرم کردم و از تخت پایین اومدم. چشم

های خیسم رو به صورتم کشیدم تا آثار این کسالت  ازش دعوت کردم روی صندلی بشینه و خودم رفتم سمت پارچ آب و لگن و دست

 .ام پاک کنم صبحگاهی رو از چهره

 :ی تخت نشستم و گفتم وقتی کمی سر حال شدم لبه

 .اومده که این موقع اومدید به قلعه حتما موضوع مهمی پیش _

 :سپنتا که حسابی تو فکر بود با شنیدن صدای من سرش رو باال گرفت و گفت

هایی که به جمع جادوگران فرستادیم تنها  باالخره زمانش رسید. جناب کهبد پیغام رسوندن حوالی غروب زمان قمر در عقربه. واسطه_

 .و برای همیشه از بین ببرندتونند، جادوی شیاطین ر در این زمان می

 !های این سرزمین به روی لشکریان ما گنجیدم، نابودی شیاطین یعنی باز شدن دروازه از شنیدن حرفش تو پوست خودم نمی

 :لبخندی به پهنای صورت زدم و گفتم

 .این که عالیه. فقط این حذف ناگهانی نیروی شیاطین یکم شک برانگیز نیست_

 :نوهاش تکیه گاه بدنش کرد و گفتسپنتا دستش رو روی زا

ی مردم نیروی   های ما در کار خودشون خبره هستند. این کار به صورتی تدریجی انجام میشه، به شکلی که تا چند روز همه واسطه _

مثل بینند؛ اما این موجودات کاری از دستشون بر نمیاد؛ درست  سیاه شیاطین اعم از زیالنت، چشم شیطان، هدیوش و... رو می

 .رند تونند کاری انجام بدند. بعد از اون چند روز هم به طور کامل از بین می بینند؛ اما نمی هایی که وجودشون رو همه می سایه

 .توضیحاتش قانع کننده بود، با این حساب تا بعد از غروب آفتاب دیگه اثری از شیاطین در این سرزمین نخواهد موند

 :سپنتا ادامه داد

باید بالفاصله بعد از غروب آفتاب اطلس خشک شده رو آتیش بزنید تا نیروهای سرزمین زمرد به طرف اینجا حرکت  در ضمن شما _

 .کنند

کردم. شده تمام وسایل اتاق رو آتیش بزنم، پیداش  این یکی یکم سخت بود؛ ولی تا غروب زمان زیادی مونده بود و حتما پیداش می

 .کردم می

 :تر از قبل بلند شد گرفتم که صدای سپنتا مضطرب از پیش تعیین شده تو دلم جشن می داشتم به خاطر این پیروزی

اما ما یک مشکل داریم شاهزاده خانم. اگر شاهزاده برسام تا غروب آفتاب به قلعه برگردند... با کمی دقت به راحتی متوجه عملیات _

 .شند حذف نیروهای شیطانی می
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 :ناراحت گفتماز شنیدن حرفش وا رفتم و با لحنی 

 اگه برگشت چه کار کنیم؟ راهی نیست که متوجه نشه؟ _

 :نگاه نگرانش رو به من دوخت و چند لحظه سکوت کرد. انگار برای گفتن حرفش تردید داشت. باالخره لب باز کرد و گفت

 .سرگرم که متوجه هیچ چیز نشند قدر تنها راه اینه که به محض ورود یک نفر سرگرمشون کنه تا به طبقات فوقانی قلعه نرند. اون _

گشتم ذکر نام خداوند  اضطراب مثل خوره به جون روح و روانم افتاده بود. همزمان که اتاق رو برای پیدا کردن اطلس خشک شده می

 .ی آخر ماموریتم هم به خیر و خوشی تموم بشه دائما روی لبم بود تا این مرحله

اش بشم و طبق گفته سپنتا به یه بهانه یا دلیل  ر، تا به محض اینکه برسام برگشت، متوجهیه پام کنار پنجره بود و پای دیگم دم د

 .حواسش رو نسبت به قلعه و اتفاقاتش پرت کنم

های سر به فلک کشیده، دلشوره عجیبی به جونم افتاد. یه دفعه یاد  با گذشت زمان و پایین رفتن تدریجی خورشید طالیی تو کوه

تونستم آسیب و ناراحتی آرتین رو تحمل کنم، حتی اگه  ظه آخریش افتادم، اگه اتفاقی برام می افتاد... نمیهای لح آرتین و حرف

کشید. تنها امیدم بعد از خدا به سپنتا بود که در اون موقعیت بتونه  مردم هم بدون شک روحم از آزار و اذیت آرتین عذاب می می

 .آرومش کنه

ای که رو به حیاط قلعه بود  ای انگار قلبم از حرکت ایستاد! دویدم سمت پنجره ب با هم، لحظهبا شنیدن صدای کوبش سم چندین اس

 !اومد برسام بود؟ دیدم؟! اینی که داشت می و با اضطراب تا انتها بازش کردم. خدایا درست می

 !قدر بدشانس باشم باورم نمیشد این

ام تو هم پیچید. حاال چه  ه ا بیشتر تا غروبش مونده بود، دوخته شد و معدام سمت خورشیدی که هنوز حدود نیم ساعت ی ه نگاه بیچار

تونست اینقدر حواسش رو پرت کنه که تو  شد؟! چی می کردم؟ خدایا چه جوری؟! اصال با چی سرگرم می جوری باید سرش رو گرم می

 ای از فکر قلعه و جادوگرانش بیرون بیاد؟ اتاقش بمونه و لحظه

ام تا نزدیک گلوم باال اومد. خدایا من در برابر اون  با یادآوری شبی که برسام اومده بود سراغم، محتویات معده برگشتم سمت تخت و

 ...کرد دوباره رفتم سراغش و هـ*ـوس می هیچ شانسی نداشتم، اگه می

 .و روی زمین نشستم نفس بند اومده از این فکر وحشتناکم رو همراه با تمام اعتماد به نفس نداشتم به بیرون فوت کردم

اومدند به گوشم رسید و آالرم مغزم روشن شد. نیم ساعت، فقط  های سربازهایی که داشتند همراه برسام باال می صدای برخورد گام

 .نیم ساعت سرگرم کردنش کافی بود تا همه چیز تموم بشه

سایش سنگ های سرخ و آتشینی که از سپنتا گرفته دستم رو به لبه تخت گرفتم و اول شمع کلفت و بلند کنار پنجره رو به وسیله 

 .بودم، روشن کردم. برای آتش زدن اطلسی که هنوز پیداش نکرده بودم، نیاز بود

های  بعد راه افتادم سمت کمد و اولین لباسی رو که دیدم بیرون کشیدم. پیراهنی مخمل و بلند با دامن راسته زرشکی که سنگ دوزی
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تر از اونی بود که  اومد اما ذهنم مشوش هاش رو پوشونده بود. لباس به طرز عجیبی به نظرم آشنا می ینریز طالیی دور کمر و آست

 .بتونم فکر کنم قبال کجا دیدم

سلیقگی که حاصل اضطرابم بود، شنل آبی رنگم رو از لبه تخت  های انتخابیم با خودشون شنلی نداشتند، به خاطر همین با بی لباس

 .یدم و با پاهایی که حاال دیگه بی حس شده بودند، سمت اتاق برسام راه افتادمبرداشتم و روش پوش

دادند. پشت در بزرگ اتاق برسام توقف کردم و سعی کردم به صداها  راهرو خلوت شده بود و تنها دو سرباز در فاصله زیاد نگهبانی می

 .گوش بدم تا مطمئن بشم هنوز تو اتاقشه

 !گاه وسایل میشد دو چیز رو فهمید؛ یک اینکه دیر نکردم و دو اینکه تو اتاقش تنهاست بیاز تنها صدای برخورد گاه و 

دادم وارد اتاقم  هام رو از خجالت روی هم فشار دادم، یه زمانی اجازه نمی با فهمیدن این واقعیت تلخ لبم رو به دندون گرفتم و چشم

 !بشمخواستم وارد اتاقش  بشه و حاال خودم با پررویی تمام می

کردم به شدت  ای داره و حاال احساس می برای در امان موندن از گناهان اثر فوق العاده« یا حفیظ»بارها از مامان شنیده بودم که ذکر 

 !رفتم بهش نیاز دارم، آخه من داشتم با پای خودم به آغـ*ـوش گرگ می

خم کردم و به در کوبیدم. صدای سه تقه به سرعت تو راهرو پیچید  ام رو داد، انگشت اشاره با تمام اطمینانی که اذکارِ زیر لبم بهم می

 :ای بعد صدای برسام اتاق رو پر کرد و لحظه

 .بیا تو _

 .بزاقی رو که تو دهنم جمع شده بود به زحمت قورت دادم و دستگیره طالیی و بی نهایت سلطنتی رو پایین کشیدم

 .اتاق کشوندم و سالم کردمهای سنگینم رو تا تو  با سری پایین افتاده، قدم

 :صدای برسام از جایی انتهای اتاق بزرگ بلند شد

 چی شده که باالخره تصمیم گرفتی بیای به دیدنم کوچولو؟_

هام رو دنبالش تو اتاق چرخوندم؛ اما باید دیدن نیم تنه برهنش خجالت زده دوباره سرم  با شنیدن صداش سرم رو باال گرفتم و چشم

 !تونستم، من آدم این کارها نبودم م و لبم رو گاز گرفتم. خدایا من نمیرو پایین انداخت

 :بدون اینکه نیم نگاهی بهش بندازم تا وسط اتاق جلو رفتم و گفتم

 خواستم حالتون رو بپرسم و ببینم کارها خوب پیش رفته؟ خواستم... می می _

بازی کردم؟! از باالی چشم نیم نگاهی بهش انداختم و با دیدن قدر ضایع نقش  ناک اتاق رو پر کرد. یعنی این لحظه ای سکوت خوف

 !های ما بویی بـرده باشه؟ های بسته و تمرکز عجیبش دلم ریخت، نکنه از عملیات واسطه چشم

 :دل رو زدم به دریا و جمله بعدی رو برای پرت شدن حواسش گفتم

خواستم ببینم اگه کارها خوب پیش رفته، تدارک مراسم  اطر همین میکنیم. به خ آخه خودتون گفتید وقتی برگردید با هم ازدواج می _
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 .رو ببینیم

 .ای که کشیده بود فحش بارون کردم ها بار سپنتا رو به خاطر نقشه بعد از گفتن این جمله تو دلم ده

 :های عصبانی برسام بلند شد و گفت چند لحظه بعد صدای نفس

 .رت و پرت میگیفکر کنم حالت خوب نیست کوچولو. داری چ _

. خدا رو شکر دیگه برهنه نبود و بلوزی  مالحظه بود! حرفش باعث شد ناخودآگاه سرم رو باال بگیرم و مستقیم بهش نگاه کنم چقدر بی

 .نخی و یقه باز تنش رو پوشونده بود

 :تر دو قدم جلو رفتم و با لبخندی مصنوعی گفتم با خیالی راحت

 سام. اینکه من هم شیرینی به دست آوردن قدرت رو درک کرده باشم عجیبه؟نه اتفاقا حالم خوبه جناب بر _

داد به این راحتی به  با نگاهی پر از شک و ترید براندازم کرد و یک تای ابروش رو باال داد. مطمئنا هوش و ذکاوت این مرد اجازه نمی

 .من اعتماد کنه

 :هاش نشستم و گفتم تاق حرکت کردم و روی یکی از صندلیی گوشه ا با دیدن این وضعیت سمت میز چوبی و تراش خورده

 خواید اینجوری ازم استقبال کنید؟ ها اومدم، اینجا می خب حاال که بعد از مدت _

خورد. باالخره بعد از چند  خواست راضی بشه که من با پای خودم وارد اتاقش شدم؛ چون از جاش تکون نمی برسام اما انگار اصال نمی

عذاب دست از اسکن دقیق سر تا پای من کشید و اومد سمتم. صندلی کنار صندلی من رو بیرون کشید و بالحنی موذیانه  دقیقه پر از

 :گفت

 .خوای مشکلی نیست بسیار خوب، حاال که خودت می _

روم برداشته نمیشد،  ای از دو لیوان پایه بلند روی میز رو از مایع صورتی رنگ پر کرد و در حالی که نگاه پر از مکر و حیلش لحظه

 :ادامه داد

 .کنه بنوش، حالت رو خوب می _

تر برسام مخلوط شده بود و ذهن و خیالم رو به خاطره شبی می برد که برای اولین بار وارد این  بوی خاص نوش آذر با عطر خاص

 .قلعه شده بودم. شبی که همین عطر و همین نوشیدنی داشت، برام دردسر ساز میشد

وار از نوشیدنی به پنجره و خورشیدی که تا غروبش چیزی نمونده بود کشیده شد و از  ی اون شب شوم نگاهم سریع و شوکبا یاد آور

 .اونجا هم روی چهره منتظر برسام نشست

 .لب باز کردم تا مخالفت کنم؛ اما با کشیده شدن صندلیش به جلو و نزدیک تر شدنش منصرف شدم

 :تر کرد و آروم گفت رو نزدیک جرعه ای از لیوانش نوشید و سرش

هات. شبیه لباس  دونستی من عالقه زیادی به این لباس دارم شاهزاده کوچولو؟ خودم به خدمتکارت گفتم بگذاره تو کمد لباس می _
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و  مصرف نتونستم تصاحبت کنم. همون طور زرشکی اون شبیه که تو سرزمین زمرد گیرت انداختم؛ اما به خاطر دخالت اون آرتین بی

 زیبا. البته اگر این شنل لعنتیت اجازه بده. چرا درش نمیاری؟

از شنیدن حرف آخرش یه لحظه یخ کردم، باورم نمیشد به این راحتی و با یه انتخاب لباس احمقانه به برسام واسه سوءاستفاده از 

 .موقعیت فرصت داده باشم

کردم. دیگه  ایع لعنتی شده بود، باید یه جوری از این مخمصه فرار میتر از نوشیدن یه لیوان از اون م حاال دیگه اوضاع خیلی خراب

 .تونستم بیشتر از این معطلش کنم، من اصال مال این کارها نبودم نمی

های به شماره افتاده و حالی  قبل از اینکه سنگینی سایه اون هیبت بزرگ روم بیفته و دستش به شنلم برسه از جام بلند شدم و با نفس

 :کردم، گفتم ت سعیم رو برای خوب نشون دادنش میکه نهای

 .دونستم. راستی من خیلی کنجکاو بودم دوباره اتاقتون رو ببینم. به نظرم سلیقه خیلی خوبی دارید چه جالب نمی _

 :به تبعیت از من از جاش بلند شد و با صدایی که تحت تاثیر نوش آذر کمی تغییر کرده بود گفت

 ست. راستش رو بگو برای چی اومدی اینجا؟تو امروز یه چیزیت ه _

تا نزدیک در عقب رفتم؛ اما به سرعت باد خودش رو بهم رسوند و قبل از اینکه دستم به دستگیره برسه دو دستش رو از بغـ*ـل سرم 

 :های آهنی زندانیم کرده بودن انداختم و گفتم ستون به دیوار کرد. نگاه مضطربم رو به دو دستی که مثل میله

 .فقط اومده بودم بگم من با ازدواج باهات موافقم _

 :لبخندی معنی دار زد و گفت

 کنی؟ مشکل چیه؟ خب من هم موافقم. دیگه چرا داری ازم فرار می _

 :شد، گرفتم و گفتم تر می حال های سرخ که لحظه به لحظه بی نگاهم رو از اون چشم

 .م این کارها رو بکنید. بگذارید برملطفا برید کنار. دوست ندارم تا وقتی ازدواج نکردی_

 :پوزخندی زد و گفت

 . وای به حالت اگه بفهمم پشت این کارهات یه دسیسه خوابیده _

 :هاش رو از دیوار برداشت و ادامه داد تکیه یکی از دست

ای برای این کارهای  ا دیگه بهانهکنیم ت اراده نیستم که نتونم یک روز رو صبر کنم. برو ولی همین فردا با هم ازدواج می قدر بی اون _

 .مضحک و مسخره نداشته باشی

دادم جلوی زبونم رو گرفتم و چیزی نگفتم و در عوض تو  هاش بدجور سوزونده بودم؛ اما به خاطر ماموریتی که باید انجام می حرف

 «.جوابت باشه بعدا»دلم با خودم گفتم:

ای مکث کردم و با نفرت نگاهش کردم. نگاه اون اما برعکس  ق نزدیک میشد لحظهدر رو باز کردم و با دیدن شیوانا که داشت به اتا
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هاش یه پوزخند پر رنگ نقش بسته  درخشید و رو لب هاش از برق خباثتی بزرگ می همیشه دیگه عصبانی و پر از خشم نبود! چشم

 .بود

تی کشیدم. حاال وقت آتیش زدن اطلس خشک شده اعتنا بهش رفتم سمت اتاقم و با دیدن فضای تاریک شهر از پنجره نفس راح بی

بود. چیزی که هنوز پیداش نکرده بودم و تصمیم داشتم در عوض تمام وسایلی رو که قبل از اومدن به سرزمین تاریک از جناب نیاسا 

 .گرفته بودم آتیش بزنم. شاید اطلس یکی از اینا بود و من نفهمیده بودم

ها رو هم تا انتها باز کردم تا بوی دود بره بیرون. اول از همه کتاب رو  آرایش گذاشتم و پنجرهلگن بزرگ خالی از آب رو روی میز 

ها رو روی میز خالی کردم  ها بود، سکه روی شعله شمع گرفتم و وقتی حسابی گُر گرفت توی لگن رهاش کردم. حاال نوبت کیسه پول

 .پشت سرم کیسه از دستم رها شد و افتاد زمینو کیسه رو روی آتیش گرفتم؛ اما با باز شدن ناگهانی در 

 .سریع برگشتم رو به در و با دیدن برسام و شیوانا خشکم زد

 :سعی کردم لگن رو پشتم پنهان کنم و با تته پته گفتم

 .. چی شده؟ چ. _

خشمگین جلو اومد و برسام که حاال کامال تحت تاثیر نوش آذر قرار گرفته بود و کنترلی روی حرکاتش نداشت مثل یک هیوالی 

 :فریاد زد

 تو به چه حقی به من خــ ـیانـت کردی؟ _

 :مردم و زنده شدم. قدمی به عقب برداشتم و گفتم برای یک لحظه انگار 

 .من...کاری نکردم _

 :داد، جلو اومد و تند گفت شیوانا که پوزخند روی لبش خبر از اتفاقات شومی می

 .دروغ نگو _

 :ادامه داد بعد رو کرد به برسام و

اشون اینه که به شما  عالیجناب خودم دیدم که با آرتین وارد یه چادر شد. خودم دیدم که آرتین روی دست بلندش کرده بود. نقشه _

 .خــ ـیانـت کنند و با کشتن شما پادشاهی رو از آن خودشون کنند

خواست این زن فضول رو با  دیده بود؟! دلم می ای وجودم پایین ریخت. اون از کجا این چیزها رو هاش لحظه با شنیدن حرف

 !های خودم خفه کنم. آخرش زهر خودش رو ریخت دست

 :هایی نامتعادل فاصله رو کم کرد و وحشیانه فریاد کشید هایی سوزان و قدم های شیوانا با چشم برسام عصبانی از حرف

 .سزات مرگه _
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*** 

ی کوچیک و مستطیل  داد. نور کمی که از پنجره های بدنم نفوذ می تک تک استخون سابقه رو تو فضا تاریک و نمور بود و سرمایی بی

چال فراموشی گیر افتاده بودم و هیچ کس  داد. دو روز بود که تو این سیاه پاشید، خبر از دومین طلوع می شکل باالی سرم به داخل می

 .خبری ازم نگرفته بود

 .ه است و هیچ راه ارتباطی با بیرون ندارهای ناشناخت حس انسانی رو داشتم که تو جزیره

 .کردم جنگیدم و هر بار، وقتی مغلوب این نبرد نابرابر میشدم، با یاد خدا خودم رو آروم می دو روز بود که با حس عمیق ناامیدی می

قرار بود به جرم حمایت از من گناهی که  فکر اینکه بعد از این اتفاقات چی به سر آرتین و بقیه میاد، داغونم کرده بود. فکر مردم بی

کرد و برای آروم  مسئولیتی من بال تکلیف میشد... عذاب وجدان داشت از درون ویرانم می مجازات بشند و لشکر زمردی که با بی

 .دیدم کردن خودم راهی جز خدا نمی

ود از جام بلند شدم و کف با وجود تمام خستگی و کوفتگی که به خاطر نشستن روی سکوی سخت و چوبی تو بدنم جمع شده ب

 .ام رو روی زمین ناهموار و خشن گذاشتم پاهای برهنه

چال رو پر کرد. یک قدم، دو  صدای کشیده شدن زنجیری که مثل ماری سیاه دور مچ پای راستم پیچیده شده بود، فضای ساکت سیاه

رحم دور پام  دم. این نهایت مسافتی بود که نگهبان بیی دیوار کشیده شد و متوقف ش قدم، دو قدم و نصفی... انتهای زنجیر به وسیله

رسید تا بتونم با کوبیدنش کسی رو از زنده بودنم باخبر کنم.  داد، جلو برم. حتی دستم به در چوبی و رنگ و رو رفته هم نمی اجازه می

اف،ها رشد کرده بودند اندک امیدی برای الی شک هایی که البه دیوارهای سیاه و ترک خورده دور تا دورم رو گرفته بودند و تنها خزه

 .دادند زندگی بهم می

تنها جیره غذاییم تیکه نونی بود که شب اول برام آورده بودند و روز بعدش تموم شده بود و تنها منبع آب آشامیدنیم هم سطل نسبتا 

 .بزرگی بود که کنار سکو گذاشته بودند

 !ته بود، حتی برسامکس به این دخمه قدم نگذاش از اون شب دیگه هیچ

مسیر رفته رو برگشتم و زانوهام رو تو بغلم گرفتم. بغض موذی و فرصت طلب برای بار هزارم به گلوم چنگ انداخت. فکر اینکه شاید 

هام کشید و باعث شد سد بغض رو بشکنم و باالخره بعد از دو روز اشک  اینجا آخرین مقصد زندگیم باشه، رنگ اشک رو به چشم

 .بریزم

خواستم  ی نور از پنجره، فضای تاریک دلم روشن شد و میل به بقا تو وجودم شدت گرفت. من نمی ا طلوع خورشید و تابش باریکهب

 .خواستم اینجوری و اینجا بمیرم بمیرم. نمی

های آهنی پنجره  کردم باال رفتم. دستم رو به میله چال که شب و روزم رو روش سر می سریع سر پا شدم و از تنها سکوی دراز سیاه

خواستم چشمم به دنیای بیرون باز بشه و یه جوری از تنهایی و وهم  خواستم ببینم، می گرفتم و به زحمت خودم رو باال کشیدم. می

 .این زندان فرار کنم
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ها  زده میله ی سنگی نزدیک کردم؛ اما با دیدن موش سیاهی که از کنار دستم عبور کرد، وحشت با هر تالشی که شده سرم رو به لبه

 .رو رها کردم و روی سکو افتادم

هام گرفتم و با صدایی از  تونستم این وضعیت رو تحمل کنم. سرم رو تو دست درد تو تمام تنم پیچید. دیگه طاقت نداشتم، دیگه نمی

 :انتهای حنجرم فریاد کشیدم

 .لعنت به تو برسام. لعنت به تو شیوانا _

 .هام رو روی سکو فرود آوردم رد فریاد زدم و مشتچند بار دیگه این کلمات رو با د

ای درد رو فراموش کنم. این اولین باری بود که تو  های یک نفر تو راهرو پیچید و باعث شد، لحظه به چند ثانیه نکشید که صدای ناله

 !شنیدم می  این زندان صدایی جز صدای خودم

 :ر رفتم. گلوی گرفتم رو صاف کردم و با صدایی بلند گفتماز جام بلند شدم و اون دو قدم و نصفی رو تا نزدیک د

 .کی اونجاست؟ جواب بده _

 !ای دوباره صدای ناله بلند شد، بدون هیچ حرف اضافه

 :یه بار دیگه با صدایی بلند تر فریاد زدم

 زنی؟ تو کی هستی؟ چرا حرف نمی _

 .شکنجه دوباره شروع شده بوداین بار دیگه جوابی نیومد، سکوت مطلق دوباره برقرار شده بود، 

 .تونست کمی آرومم کنه عقب عقب تا سکو رفتم و دوباره تو دریای فکر و خیالم غرق شدم. فکر به آرتین، بابا و مامان، شاید می

*** 

کنم. با هر یاد خدا تموم  های آخرم رو بی تونستم روی پا بایستم. با این حال نخواستم لحظه صبح روز بعد از شدت گرسنگی دیگه نمی

مرتب کردم و به ناچار   زحمتی بود سمت سطلی که دیگه چیز زیادی از آب توش نمونده بود رفتم و وضو گرفتم. شنلم رو روی سرم

 .نشسته نمازم رو خوندم

 .حالم رو روی هم انداختم های بی بعد از نماز همون جا کنار سکو نشستم و چشم

رمقم آروم از هم باز شد. نگاهم از روی پاهایی چکمه پوش باال رفت و کم  های بی آب خنک قطره قطره روی صورتم چکید و چشم

 .ای که روی صورتم ریخته شده بود، تشخیص بدم ی آشنای دشمن مو قرمزم رو از بین موهای آشفته کم تونستم چهره

های قهوه ای به عقب پرت  با برخورد چکمه دست لرزانم از کف سرد زمین بلند شد و برای پوشوندن موهام تا نیمه راه باال رفت؛ اما

 .شد

 ...باالخره اومده بود سراغم، درست زمانی که از شدت ضعف ناتوان شده بودم، بی دفاعِ بی دفاع

هاش تو فضا پیچید و چند لحظه بعد خدمتکاری با سینی کوچیک تو دستش وارد شد. زن کنارم روی زمین  صدای کوبیده شدن دست

ها رو  که از نون تو سینی جدا کرد و به دهنم گذاشت. بی توجه به حضور برسام با میـ*ـل و اشتهایی عجیب نونزانو زد و چند تی
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 .های بعدی خودم دست به کار شدم خوردم و برای برداشتن تیکه

 :اما هنوز قرص نون رو نصف نکرده بودم که صدای برسام بلند شد

 .راه بری قدری بخوری که بتونی خواستم اون کافیه. می _

خدمتکار با شنیدن دستور بالفاصله سینی رو برداشت و با عجله بیرون دوید. با حسرت به دری که دوباره بسته شد، نگاه کردم و 

 .ای به آزادی اون خدمتکار غبطه خوردم لحظه

 .شدای که یک بار قبال شنیده بودم دوباره تو راهرو اوج گرفت و دلشورم بیشتر  با رفتن زن صدای ناله

 :کرد، گفت برسام که انگار متوجه حالم شده بود جلو اومد و در حالی که دستش رو تو جیب شلوارش بـرده بود و با پوزخند براندازم می

 دونی صدای کیه؟ می _

 :روم گفتمیک لحظه از فکر اینکه شاید این صدا متعلق به آرتین باشه ولوله به دلم افتاد. بی صدا سرم رو به طرفین تکون دادم و آ

 .نه_

 :جلوم روی دو پا نشست و گفت

کردم، بتونی داریا رو با  رفت پیش سپنتا گرفتیم. باید اعتراف کنم فکرش رو هم نمی هات رو وقتی داشت می یکی از همدست _

 .خودت همراه کنی

 :های بهم فشرده ادامه داد تر از الی دندون صداش رو باال برد و با لحنی عصبانی

 .تونه من رو فریب بده کرد می کرد. اون احمق فکر می نمک نشناس داشت جاسوسی من رو می اون موجود _

 .ها متعلق به داریا باشه از شنیدن حرفش ابروهام باال پرید. باورم نمیشد این ناله

پر از خشمم رو بهش دوختم  ی سکو گذاشتم و از جام بلند شدم. نگاه ها انگار شارژ شده بود، لبه هایی رو که با گرفتن انرژی نون دست

 :و گفتم

 ...خواد تو رو بکش ها رو کشیده. منم که می دست از سر بقیه بردار. این منم که در برابرت ایستاده. منم که تمام این نقشه_

م از دست رفت ای تعادلم همراه با تمام انرژی ذخیره شد دستی که ناغافل تو صورتم فرود اومد، اجازه نداد، حرفم رو تموم کنم. لحظه

 .جونم روی سکو پرت شد و جسم بی

ضربه سنگین دستش دقیقا مثل پتک عمل کرده بود و دردی طاقت فرسا رو تو تمام سر و صورتم به وجود آورد و نالم بلند شد. اشکی 

بلند بشم. من امروز هام جمع شده بود با پشت دست پاک کردم و سعی کردم از جام  رو که بی اختیار، از سر درد و بی کسی تو چشم

 .ترین حسیبای زندگیم میشدم قوی

 .قبل از اینکه از جام تکون بخورم، با دست بزرگش به عقب هولم داد و موهام رو تو مشتش گرفت

 :پروا و لحنی عجیب فریبنده گفت سر اون شیطان مجسم جلو اومد و با نگاهی بی
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مین حاال و همین جا تسلیمم میشی، همین جا میشی همسر و متحد یک فرصت، فقط یک فرصت برای زنده موندن بهت میدم. ه _

 .مادام العمر من. اگر نه خونت پای خودت نوشته میشه

 !همین حاال و همین جا! منظورش چی بود؟

 .تر میشد کشوندم دستم رو روی جای سیلیش گذاشتم و با حرص نگاهم رو به صورت خشنش که لحظه به لحظه بهم نزدیک

 .کردم که این دندون طمع رو بکشه ز تموم میشد، همین حاال باید کاری میباید همه چی

 .هاش دوختم و تمام دق دلی این مدتم رو با آب دهنی که توی صورتش پرت شد، خالی کردم هام رو با نفرت به چشم چشم

 :برسام که نزدیک بود از عصبانیت منفجر بشه با خشم سرم رو به سکو کوبید و زیر گوشم گفت

 .خودت خواستی_

 :بالفاصله چنگالش رو از تو موهام بیرون کشید و فریاد زد

 .ها رو ببرید برای اعدام سربازها، زندانی _

العملی نشون بدم، دستش سمت گردنبندم رفت و با تمام قدرت کشید.  بعد از ادای این دستور بالفاصله و قبل از اینکه بتونم عکس

 .های وحشی طاقت نیاورد و با فشاری که به گردنم آورد پاره شد برابر دستزنجیر بلند با تمام استحکامش در 

های سرخی که تضاد عجیبی با سنگ الجوردی تو دستش داشت به گردنبند خیره شد و خشمگین از مخالفت من تمام  برسام با چشم

 :دق دلیش رو سرش خالی کرد و با تمام قدرت پرتش کرد سمت دیوار و گفت

 .تا درس عبرتی بشی برای همه کنم کاری می _

فرمان اعدام و عصبانیت برسام حساب کار رو دستم داد و تا ته این راه رو خوندم. قطعا امروز آخرین روز زندگی من بود و اینجا آخرین 

البت و مقصدم. پس تصمیم گرفتم در این لحظات آخر جوری رفتار کنم که شایسته یک شاهزاده پاک نژاد باشه. جوری که بعدها ص

ها بشه و همه بفهمند که آخرین بازمانده الجوردها هم با غرور و اقتدار به پیشواز مرگ رفت. از جام بلند شدم  عظمت رفتارم نقل زبان

 .های خیره و خشمگین دشمنم کاله شنلم رو روی سرم گذاشتم و بی توجه به نگاه

نظیر  ند روز رو ازش گرفتم رو به برسام ایستادم و با غروری بیدستی به لباس زرشکی رنگم کشیدم و وقتی غبار و کثیفی این چ

 :گفتم

 .تر من منتظرم و برای مرگ از هر چیزی مشتاق _

 .خواست بیرون بزنه چهره برافروخته برسام دیگه قابل نگاه کردن نبود. انگار آتیش از تک تک اجزای صورتش می

، بیرون رفت. بالفاصله دو نگهبان وارد شدند و اومدند سمتم تا برای شنل سیاهش رو تو مشتش گرفت و بی اون که حرفی بزنه

اجرای دستور ببرنم. یکی از سربازها که از اون یکی پیرتر بود خم شد و قفل زنجیر رو از پام باز کرد. قبل از اینکه بخوان بهم دست 

 :بزنن گفتم
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 .دنبندم رو بردارم. نیازی به زور نیست. فقط اجازه بدید گر خودم همراهتون میام _

سربازها با احترام سری برام تکون دادند و خودشون رو کنار کشیدند. با مچ پایی که به خاطر جای زنجیر به سوزش افتاده بود سمت 

گردنبندم که گوشه دیوار پرت شده بود رفتم و زنجیر ظریفش رو با دست گره زدم و دوباره به گردنم انداختمش، دوست نداشتم وقتی 

 .خواستم بمیرم ادعیه حفاظتی که ذکر خداوند روش خونده شده همراهم نباشه می

 .هام رو جلو بردم با راحت شدن خیالم از گردنبند، برگشتم سر جای اولم و دست

دست  تر بود نگاهی به هام بستند و دنبالش رو تو دستشون گرفتند. سربازی که جوان ها با ناراحتی طنابی بلند رو دور مچ دست نگهبان

 :هام که در برابر ضخامت طناب بی اندازه ظریف بودن انداخت و با تاسف گفت

 .خوایم شاهزاده پاک نژاد مجبور به اجرای دستورات هستیم عذر می _

 .سرم رو به معنی اشکالی نداره تکون دادم و پشت سر سربازها به سمت بیرون سیاهچال راه افتادم

ای و خون آلود بود که  چیزی که نگاه سرگردونم رو به خودش جلب کرد مردی با موهای قهوهبا خروج از اون دخمه تاریک اولین 

های آبی و نیمه بازش به جلو خیره مونده بود و دو سرباز تن زخمی و رنجورش رو از دو طرف نگه داشته بودند تا زمین نخوره.  چشم

 .ی من داریا باشه که به این روز افتاده مرد پسر عمه یک لحظه دلم از دیدن این صحنه به درد اومد، باورم نمیشد این

ی سرباز، پشت سر داریا و سربازهای دو طرفش از داالن دراز و تاریکی که دیوارهاش رو درهای کوتاه و  با کشش طناب به وسیله

 .سیاه چوبی پر کرده بودند، سمت بیرون راه افتادیم

ام رو جلوی صورتم بگیرم تا  های بسته هام رو به درد آورد و ناچار شدم دست ای چشم نوری که کم کم داشت بیشتر میشد، لحظه

 .های حساس به نورم اذیت نشه بیشتر از این قرنیه

 .بعد از اینکه کمی به روشنایی عادت کردم از در بزرگ و سیاه عبور کردیم و وارد حیاط شدیم

ودی سوار بر گاری در مسیری نامعلوم به طرف جایی نامعلوم راه افتادیم؛ مسیر زندان تا درب اصلی قلعه رو پیاده رفتیم و از جلوی ور

 .رفت و جایی که مطمئنا آخرین منزل ما بود مسیری که احتماال به طرف محل اعدام می

ها  لمی اعدام تو سرم کم کم بدنم سرد شد و اضطراب به جونم افتاد. این یک اعدام واقعی بود، چیزی که فقط تو فی با تکرار کلمه

 کرد روزی خودم گرفتار چنین چیزی بشم؟ دیده بودم. کی فکرش رو می

، سرم رو کمی  ای از گاری افتاده بود، دوختم و تصمیم گرفتم این لحظه آخری ازش حاللیت بطلبم نگاه نگرانم رو به داریا که گوشه

 :بهش نزدیک تر کردم و گفتم

 .راضی نبودم به این روز بیفتیازت ممنونم و ببخش که تو این دردسر افتادی.  _

. سر شل و  ای از گوشه چشم نگاهم کرد و لبخندی کج گوشه لبش نشوند که با درد صورت ورم کردش سریع جمع شد داریا لحظه

ه های کهنه به زور شنید های شدید گاری باال پایین رفت و با صدایی که بین صدای تلق و تولوق چرخ اش همراه با تکون پایین افتاده

 :میشد، گفت
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ها رو ازت شنیدم خیلی فکر کردم. به گذشتم به برسام و به این مردم عادی، کسایی  تقصیر تو نبود. خودم خواستم. وقتی اون حرف_

های مغرور خیلی هوام رو داشتند. راستش نتونستم، تربیت مادر و پدرم این اجازه رو بهم نداد که به حق  که برخالف این شاهزاده

 .مردم پشتت نایستم. درسته که هنوزم از پدرت متنفرم؛ اما این دلیل محکمی برای رها کردن این مردم رنج کشیده نبود خواهی این

خواست و در این راه  های بزرگ می با شنیدن حرفش لبخندی در اوج نگرانی و آشفتگی روی لبم نشست. مطمئنا هدف بزرگ، انسان

نهایت  های کوچیکی که یک شبه بزرگ شدند و به درک و شعوری بی بیشتر چه انسان های بزرگی که ندیدم و از اون چه انسان

 .تر رسیدند  عظیم

نظیرش بیرون اومدم و به دقت میدان اصلی شهر رو زیر  با شنیدن صدای کف و سوت از جایی پشت سرم از فکر به داریا و تحول بی

کردند! باورم نمیشد این همه آدم از  بودند و با خوشحالی به ما نگاه می نظر گرفتم. جمعیت انبوهی از مردم که دور میدان جمع شده

 ....گفت مردم متحدان ما هستند، پس اینا مرگ من خوشحال باشند! سپنتا که می

ای نگاهم مات اون آلت  با عبور گاری از کنار سکوی بزرگی که طنابی بلند با سر حلقه شده از عمود چوبیش آویزون شده بود، لحظه

 .قتاله شد و دهنم خشکید

کردم کل عمرم رو خواب بودم و تازه با دیدن این طنابه که دارم بیدار میشم و چقدر دیر از این خواب بیدار شدم، دقیقا لحظه  حس می

 .مرگم

 .ی دار رو دور زد و کنار سکو ایستاد. سربازهایی جدید جلو اومدند و طناب دور مچم رو کشیدند گاری خیلی زود چوبه

 .به اجبار سربازها مثل دو بـرده، ساکت و مطیع، از گاری پایین اومدیم و پاهای برهنه و بدون کفشم روی زمین سخت فرود اومدند

با صدای شیپورهای سرخ و بزرگ، به طرف سکوی مرگ حرکت کردیم و با باال رفتن از هر پله پاهای شل شدم رو به سختی باال 

اینجا آخر راهه، اینجا »کرد: پیچید و انگار هر بار این جمله رو تکرار می هام، تو فضای تنم می نفس کشیدم. صدای ترسیده و وهم آلود

 «.آخر راهه

رفتم، یه مرگ واقعی، نه فیلم بود و  تونم سر پا باشم، این مرگ بود که داشتم سمتش می باالی سکو که رسیدم حس کردم دیگه نمی

تموم بشه، این مرگی بود که فقط چند قدم با راه تنفسم فاصله داشت و برای فشردن گلوم لَه لَه نه خواب و نه کابوسی که با یه تلنگر 

 !میزد

ای برای حفظ  تونستند، برقرارش کنند ستون چوبی رو گرفت. لحظه های بسته و بی جونم برای حفظ تعادلی که پاهام دیگه نمی دست

 .وایی رو با خودِ درونم شروع کردمهام رو بستم و نج آرامشم در این طوفان سهمگین چشم

 .هام ببینند خوام این مردم ترس رو تو چشم خوام تو این لحظه آخر ضعیف باشم. نمی خدایا کمکم کن، نمی

نفس عمیقی کشیدم و زیر لب شروع کردم به فرستادن صلوات. انگار ندای درونیم باالخره لب باز کرده بود و داشت پاسخی قانع 

مردم؟ مگه غیر از اینه مرگی که برای رضای خدا و  مگه غیر از اینه که من برای هدفی بزرگ می»کرد: م ارسال میکننده رو به ذهن

 «گناهش باشه با شهادت فرقی نداره؟ مگه غیر از اینه که من تمام تالشم رو برای این هدف واال به کار گرفتم؟ های بی بنده
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یی که در جهانی دیگه در انتظارم بود، نسیم آرامش به دشت خشکیده روح و روانم وزید و با فکر به این آینده امید بخش و دنیای زیبا

 .هام آروم از هم باز شدند از خنکای این حالِ خوب چشم

گرفتم تا  وزید، حس کنم. من باید سرم رو باال می های شهر الجورد می تونستم باد دلپذیری رو که از سمت کوه انگار حاال بهتر می

 .خواستند با این ظلم بجنگند و این راه رو ادامه بدند هایی که بعد از من می باشم برای جوونامیدی 

گاهم با خداوند  تر شده بودند، سمت وعده هایی که محکم با سری برافراشته و غروری که از خاندانم به ارث بـرده بودم، این بار با قدم

من اولین نفری بودم که طناب دار به گردنم بـ..وسـ..ـه میزد و بعد از من نوبت  حرکت کردم و روی چهار پایه چوبی ایستادم. انگار

 .داریا بود

نگاهم رو بین مردمی که مشغول کف و سوت و هورا کشیدن بودند، چرخوندم و با دیدن برسام که همراه چند شاهزاده کنار سکو 

 .ود از مرگ منلوحانه خوشحال ب ایستاده بودند پوزخندی روی لبم نشست. چه ساده

ای آشنا که آرزوی دیدنش حتی برای یک لحظه، هنوز در قلبم بود، بین جمعیت چرخید؛  یک بار دیگه نگاهم به امید پیدا کردن چهره

 .ی آشنایی نبود اما انگار بین اون همه صورت هیچ چهره

بار دوم در طول عمرم شروع کردم به خوندن هام رو بستم و برای  آب دهنم رو قورت دادم با عبور طناب کلفت از زیر گلوم چشم

 .اشهدم

هام تصور کرده بودم و دوبار از  من دختری بودم که با بیست سال سن دوبار تا پای مرگ پیش رفته بودم، دو بار خدا رو پشت پلک

ه جنگیده بودم و تجربه این زندگی با همه تعلقاتش بریده بودم. من دختری بودم که در بیست سالگی به اندازه انسانی دویست سال

 .کسب کرده بودم

صدای خوانش فرمان برسام از روی طومارِ بلند، گنگ و نامفهوم به گوشم رسید و پشت سرش صدای هورای مردمی که امیدوار بودم، 

 ...روزی متوجه اشتباهشون بشند و تمام

*** 

 آرتین

زیر شنل بلندش بیرون کشید و یک راست سمت طناب نشونه  ی سرم جنگجوی اوریای زمرد تیر و کمان سبز رنگش رو از با اشاره

 :ای که کشیده شد، طاقت نیاوردم و از بین جمعیت فریاد زدم ی رنگ پریده حسیبا و چهار پایه گرفت. با دیدن چهره

 .حاال، زود باش داره دیر میشه _

از وسط نصف شد. جسم نیمه جون حسیبا روی با صدای من، تیر مثل شاهین شکاری هوا رو شکافت و طناب در چشم به هم زدنی 

زمین افتاد و بالفاصله صدای هلهله و شادی مردمی که بنابر برنامه قبلی در نقش موافقان برسام ظاهر شده بودند به فریادی از خشم 

ازها به خودشون بیان به هاشون بیرون کشیدند و قبل از اینکه سرب تبدیل شد؛ به فاصله چند ثانیه شمشیرها و خنجرها رو از زیر لباس
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 .سمتشون حمله کردند

 .فرصت رو از دست ندادم و با نهایت سرعتی که از بین این جمعیت ممکن بود، به طرف حسیبا دویدم

 .جون حسیبا زانو زدم حال که سعی داشت خودش رو از معرکه دور کنه گذشتم و نزدیک جسم بی ی زخمی و بی از کنار داریا

گداشتم،  حرکت شده بود، نفسم رو با حرص بیرون دادم. نمی اش که انگار بی ذاشتم و با دیدن قفسه سـ*ـینهسرش رو روی پاهام گ

 . گذاشتم اتفاقی براش بیفته نمی

 .سریع کاله شنلم رو از روی سرم برداشتم و با اضطراب دو انگشت اشاره و میانیم رو روی گردنش گذاشتم

نشوند و باعث شد پشت دستم رو چند بار روی صورتش بزنم تا به   از رضایت رو روی لبماحساس نبضی که به کندی میزد لبخندی 

 .کرد، بهتر بود که هوشیار باشه هوش بیاد، حاال اینجا میدان جنگ بود و خطر هر لحظه تهدیدش می

فاده از بلندای سکو تازه با شنیدن صدای شیپور جنگی که از دور به گوشم رسید، سرم رو به طرف ورودی شهر چرخوندم و با است

ای تا رسیدنشون مونده بود و فعال باید با همین  ای چند دقیقه تونستم لشکر زمرد رو که داشت به شهر نزدیک میشد ببینم. هنوز فاصله

 .کردیم نیروهای مردمی مقاومت می

 .هم باز شد هام آروم از رمقش با برخورد دست های بی چشم صدای آه و ناله حسیبا کم کم بلند شد و 

 :در دل خدا رو هزاران بار به خاطر نجات عزیزترین موجود زندگیم شکر کردم و رو به اون چهره که دنیای من بود گفتم

 .لشکر زمرد داره نزدیک میشه، وقتی برسند، همه چیز تمومه. بلند شو و ببین که خدا هنوز فراموشمون نکرده حسیبا_

ام نشست، سر جام متوقف شدم. نگاه پرسشگرم رو  م بلندش کنم که با دستی که روی سـ*ـینهدستم رو زیر زانوهاش بردم و خواست

 :به چهرش دوختم. سرش رو کنار گوشم گرفت و زمزمه کرد

 .خوام بمونم و بجنگم می _

 .باک همسر من باشه هنوزم باورم نمیشد این دختر شجاع و بی

 :گفتم دستم رو از زیر پاش بیرون کشیدم و با لحنی محکم

 .جنگیم باهم می _

هاش گذشت باعث شد با شوق و احترامی بیشتر به شخصیت وجودی این دختر نگاه کنم. شاید اون حاال  ای از چشم برقی که لحظه

 .یک قهرمان بود، قهرمانی که تا ابد در ذهن و تاریخ این سرزمین ماندگار میشد

*** 

 حسیبا

دیدم، مردمی  ای که روبه روم می کردم؛ اولی صحنه وقت باورشون نمی دم دو مساله که هیچمن با دو مساله باور نکردنی رو در رو بو

جنگیدند. بیشتر سربازها هم انگار باهاشون متحد شده بودند و کنارشون با دشمن بی رحم وارد  که به خاطر آزادگی با تمام وجود می

 !پیکار شده بودند
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بزرگ در اوج ناامیدی نصیبم شده بود، آغـ*ـوشی که به وسیله گرمای تن آرتین و دومی این آغـ*ـوش بود که مثل یک جایزه 

 .کرد، واقعیتی شیرین و غیر قابل انکار خیلی واضح و روشن، دست واقعیت رو برام رو می

قلبم از با یادآوری حقیقت تلخ حضور برسام در میدان، نگاه مضطربم به سرعت سمت کناره سکو کشیده شد و با دیدن جای خالیش 

 .تر از بودنش بود؛ چون حاال اصال معلوم نبود کجا و در حال تدارک چه نقشه خطرناکیه حرکت ایستاد. نبودِ این هیوال خیلی وحشتناک

با کمک آرتین از جام بلند شدم و دستم رو روی گردن دردناکم کشیدم. هنوز حالم بد بود و کلفتی اون طناب خشن رو زیر گلوم حس 

کردم، قبل از اینکه اتفاقی شوم، شیرینی این پیروزی رو به  ا دیگه وقتی برای تعلل نبود. باید همین حاال برسام رو پیدا میکردم: ام می

 .کام همه تلخ کنه

 :های محتاط و محافظت کننده آرتین دوختم و گفتم نگاه مضطربم رو به چشم

 .بشه پیداش کنیمبرسام، پس برسام کجاست؟ باید قبل از اینکه همه چیز خراب  _

ای  آرتین بدون اینکه جوابم رو بده دستم رو کشید و از سکو پایین دویدیم. با دیدن سپنتا که عرق ریزان و شمشیر به دست از گوشه

 .ای متوقف شدیم و این بار به طرف سپنتا دویدیم دوید لحظه از میدان سمتمون می

 :خواستم بپرسم، پرسید سوال مهمی رو که من میبه محض اینکه به هم رسیدیم، آرتین پیش دستی کرد و

 برسام کجا رفت؟ _

 :های بریده شده گفت خورد پاک کرد و با نفس سپنتا با پشت دست عرق درشتی رو که از روی پیشونیش به پایین سر می

گر قبل از ارسال گزارش رفت سمت قلعه. باید بریم دنبالش. اگر این شورش رو به دژ غربی اطالع بده کارمون سخت میشه؛ اما ا_

 .بگیریمش به عنوان پیروز میدان دژ غربی موظف به حمایت از ما میشه

 :ها بسته شده بودند، گفتم خانه هایی که کنار یکی از مهمان نگاهی به اطراف انداختم و با دیدن اسب

 .خب، پس لطفا زودتر راه بیفتید _

 :مها گرفتم و ادامه داد ام رو سمت اسب انگشت اشاره

 .ریم با اسب می_

 .ها دویدیم با تایید آرتین هر سه به طرف اسب

تر از هر  کرد. این قلعه حاال مخوف فضای قلعه خالی از هر موجود زنده ای بود و همین موضوع حس خطر رو تو وجودم بیدار می

 .رسید زمانی به نظر می

کرد؛ اما به خاطر اقتداری که موظف به حفظش بودم دم  اذیتم می ضعفی که به خاطر چند روز غذا نخوردن داشتم، حاال بیشتر از قبل

 .زدم نمی

کرد، تا طبقه دوم پیش  ها کمکم می های حمایتگر آرتین که د*ور کـ*ـمـرم پیچیده شده بود و در باال رفتن از پله با کمک دست
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 .رفتیم

م به راهرویی گذاشتیم که توش یک بار با شیوانا رو به رو شده ها شدیم و بعد از اون قد از طبقه دوم پشت سر سپنتا وارد تاالر مهمانی

 . بودم. مستقیم تا انتهای راهرو پیش رفتیم و پشت دری سیاه متوقف شدیم

دونستم چیزهای خوبی در انتظارمون نیست؛ اما این در... این در و این سکوت مطلق داشت،  از لحظه اول ورودمون به قلعه می

 .رسوند می ام رو به اوج دلشوره

کرد چندبار دستگیره طالیی در رو چرخوند و وقتی دید قفله چند قدم عقب رفت و سمتش دویدم.  سپنتا که جلوتر از ما پیش روی می

 .با چند بار برخورد محکم بین جسم سنگین سپنتا و در سیاه باالخره در سیاه مغلوب شد و در هم شکست

های  تر تو دستم بگیرم و نگاهم رو تا چشم مون ظاهر شد باعث شد بازوی آرتین رو محکمفضای تار و تاریکی که از پشت در رو برو

جدی و محکمش که به عمق سیاهی خیره شده بودن باال ببرم و تو دلم خدا رو شکر کنم که در این لحظات حساس این کوه محکم 

 .رو کنارم دارم

ی رو من برداشتم؛ اما با دست آرتین که جلوم گرفته شد، متوقف و به اولین کسی که قدم به تاریکی گذاشت، سپنتا بود. قدم بعد

 .کرد اش خیره شدم. نگاه جدی اما مرددش همچنان به انتهای تاریکی بود و همین مساله نگرانیم رو دوچندان می چهره

 .وتر از من به سمت در راه افتادباالخره بعد از چند لحظه پر از عذاب و اضطراب، با شنیدن صدای سپنتا دست آرتین کنار رفت و جل

 !های در تاریکی مطلق بود... تاریکی همراه با عطری خاص و آشنا پشت چهار چوب

ها، و همین ویژگیم باعث شده بود به خاطر بیارم که  سپردم، حتی بهتر از آدم ها رو خوب به خاطر می از بچگی همین طور بودم، عطر

 !س و اضطراب رو برام به همراه داشته. این عطر ،عطر رسوایی بوداین عطر با تمام خوش بوییش همیشه تر

با استشمام این شیطان معلق در هوا دستم رو تو دست آرتین محکم کردم و پشت سرش تو سیاهی جلوتر رفتم. بی هیچ مقصد یا 

 ...پایانی، تاریک درست مثل سیاهی قبر

رسیدیم. عطر آشنا بیشتر از قبل تو بینیم  و عجیب این بود که به جایی نمیرفتیم  ای بود که داشتیم تو تاریکی پیش می چند دقیقه

پیچیده بود و کم کم انگار حالم داشت به حال اون شبی که در این قلعه به مهمانی اومده بودم نزدیک میشد. حالی خوش در عین 

 .ترس و وهم، میل شدید به گـ ـناه و بی خیالی در عین اضطراب و نگرانی

وری اون مهمانی لعنتی و گناهی که در آستانه مبتال شدن بهش بودم، زیر لب اون ذکر الهی رو که قبال هم یک بار از جادوی با یادآ

 .این عطر نجاتم داده بود زمزمه کردم

 استغفراهلل _

دونستیم  با اینکه می کدوممون اومد؟ چرا هیچ کس صداش در نمی بالفاصله انگار تلنگری به مغزم خورد و به خودم اومدم. چرا هیچ

 زدیم؟ دست آرتین کجا بود؟ چرا دیگه تو دستم نبود؟ اصال کی از دستم جدا شده بود؟ خوریم، حرفی نمی داریم رو دست می

دست خالیم رو ناباورانه توفضای تاریک جلوی صورتم گرفتم و چند بار تکون دادم. انگار انتظار داشتم دست گرم آرتین دوباره توش 
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 !ظاهر بشه

 :با درک این واقعیت که دیگه کنارش نیستم صدای لرزونم باال رفت و اسمش رو صدا زدم

 ...آرتی _

هام تو فضایی که کم کم داشت روشن میشد چرخید و با دیدن آرتین و  خنجری که به پهلوم نشست، صدا رو تو گلوم برید. چشم

 دیدم؟ هام می درد این خنجر بیشتر بود یا خیانتی که جلوی چشم سپنتا کنار آغـ*ـوش باز شیوانا لبم رو با درد گزیدم، خدایا

بینم خواب باشه؛ اما با چند بار انجام دادن این کار فهمیدم  هام رو محکم روی هم فشار دادم و باز کردم تا شاید چیزی که می چشم

 !که نه، همه چیز همون حقیقت محض و تلخیه که همیشه در انتظارم بوده

ای خنجری که به ناحق از پشت خورده بودم کشیدم و با دیدن خون سرخ و غلیظ، دوباره لبم رو به دندون گرفتم و دستم رو روی ج

 .آب دهنم رو به سختی قورت دادم؛ این خون نشونه خوبی برای باور این اتفاقات بود

 ...شت، هرگزهمیشه از پشت خنجر خورده بودم، دشمن بی معرفتم هرگز جراتِ از جلو حمله کردن رو ندا

هاش  سرم رو به زحمت برگردوندم پشت؛ دقیقا همون جایی که نامردترین موجود عالم ایستاده بود و جسم شل و بی حسم رو تو دست

 .گرفته بود؛ و چه خوب شناختمش! خود نامردش بود، همون خبیث

 :وشم پیچیدای حرارت کالمش تو گ برسام با دیدن حال زار من، لبخندی پیروزمندانه زد و لحظه

تونستی حریف من بشی، با این کار فقط عمر خودت رو تموم  من یک پادشاه شکست ناپذیرم و تو یه شاهزاده کوچولو. هرگز نمی_

تونستی کنار من باشی، میتونستی ملکه من باشی و به خیلی جاها برسونمت، آنچنان غرق خوشی کنمت که نفهمی دنیا  کردی. می

 .لیاقت، توی نمک نشناس همه چیز رو بهم ریختی توی بیگذره؛ اما تو،  چطور می

کردم باز کردن دهنم مساویه با  تونستم هیچ حرکتی کنم. احساس می تونستم دهن باز کن، اصال نمی تونستم جوابی بدم، نمی نمی

 .شدمرگم. انگار تمام ته مانده انرژیم رو تو دهنم جا داده بودند و با کوچکترین حرفی همه چیز تموم می

 .هاش، روی زمین سرد سقوط کردم و سنگ کفپوشی رو که از خونم سرخ شده بود چنگ زدم با جداشدن دست

ای شکل  شکست، به طرف میز بزرگ و دایره تر بود و با دمش گردو می برسام که حاال با زخم زدن به من، از تمام عمرش خوشحال

 .. شک نداشتم در تالشه تا با دژ غربی ارتباط برقرار کنه مرکز کنههای بسته سعی کرد روی چیزی ت وسط سالن رفت و با چشم

کنه، از  های آخر عمر یک انسان رو ثبت می نگاه اشک آلودم رو مثل یک دوربین فیلم برداری که داره با آخرین ذخیره شارژش، لحظه

باشکوه مثل ملکه مرگ نشسته بود دوختم و برسام و تمرکز لعنتیش گرفتم و به شیوانا که با پوزخندی عصبی روی صندلی بزرگ و 

 .هایی تهی به روبرو خیره شده بودند، کشوندم بعد از اون، به آرتین و سپنتا که دو طرفش ایستاده بودن و با نگاه

 .دممر گرفتم و بعد می تونستم این صحنه رو تحمل کنم، من باید انتقام این خــ ـیانـت رو از شیوانا و اون دوتا می خدایا نمی

داد تا خون بیشتری از بدنم  با هر زوری بود خودم رو از زمین جدا کردم و تلو تلو خوران و با دستی که پهلوی مجروحم رو فشار می
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 .خارج نشه، به سمتشون راه افتادم

و یک دنیا رو  کشتم اش کنم. من این زن هـ*ـر*زه رو که تنها هنرش اغوا کردن مردها بود، می های خودم خفه خواستم با دست می

 .کردم از وجود نحسش پاک می

 :شیوانا با دیدن من نگاه مضطربش رو سمت برسام کشید و گفت

ترسم  تونم باهاش مبارزه کنم. می عالیجناب لطفا بیاید این دختره رو مهار کنید. من االن روی ذهن این دو نفر تمرکز دارم و نمی _

 .با پرت شدن حواسم اینا رو از دست بدیم

رو گرم کرد و لبخندی در اوج درد به لبم نشوند. پس خبری از خــ ـیانـت نبود، تنها تاثیر اون عطر و جادوی این زن بود  فش دلم حر

 .اش کنم تونستم با قدرتی بیشتر بهش حمله کنم و تیکه تیکه که آرتین و سپنتا رو به این روز انداخته بود. حاال می

 :اومد و گفت  هاش رو باز کرد و با خشم به طرفم شیوانا چشم برسام عصبانی از صدای جیغ جیغوی

 .گذاره وقت نفهمیدم عطر نوش آذر چرا روی تو تاثیر نمی هیچ _

 :بعد با حرص بازوم رو تو مشتش گرفت و کشید سمت مخالف و ادامه داد

 .کنم بعد تو رو دوباره از جات تکون بخوری اول اون دوتا رو خالص می _

جان پشت سرش روی زمین کشیده شدم و با برخورد به دیوار با نفسی بند اومده  . مثل یک شی بی ای مقاومت نداشتمدیگه نایی بر

خواستم  ای دهن باز کردم تا از درد و بغض فریاد بزنم؛ اما با دیدن اون دو دشمن خونی منصرف شدم. نمی روی زمین نشستم. لحظه

 .ایش بگذارمبا یک فریاد یا آه و ناله ضعفم رو به نم

هام روی هم، دیگه  های داغونم و نه فشار دادن چشم درد تمام تنم رو گرفته بود و راهی برای مهارش سراغ نداشتم، نه گاز گرفتن لب

 .دادند کدوم تسکینم نمی هیچ

 :برسام بعد از راحت شدن خیالش از بابت من برگشت سمت شیوانا و گفت

 .دارند، بگیر ازشون تا بعدا دردسر ساز نشه اون دو تا رو خوب بگرد، اگه سالحی _

 :های آرتین دوخت و گفت حیاش رو به چشم شیوانا از خدا خواسته بالفاصله چشمی گفت و از جاش بلند شد. اول نگاه بی

 .پیرهنت رو در بیار _

 .بعد رو کرد به سپنتا و همین جمله رو تکرار کرد

 .ش اطاعت کردند و بالفاصله دست به کار شدندآرتین و سپنتا مثل دو بـرده مطیع از دستور

چیزی که اون رذل ازشون خواسته بود، داشت آتیشم میزد. در آوردن پیراهن چه ربطی به گشتن داشت؟ درد این خنجر یک طرف بود 

 .و درد نزدیکی این زن به آرتین طرف دیگه و این دو درد چقدر عجیب با هم برابر شده بودند

هام رو با حرص روی هم  های خیره شیوانا بهش، خون به صورتم دوید و دندون تنه برهنه و عضالنی آرتین و نگاهبا نمایان شدن باال
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 ...کشتم این زن رو خواست زجر کشم کنه. من می کرد، اون می فشردم. اون داشت عمدا این کارها رو می

های دریده شیوانا در امان  ی که تنش بود، باعث میشد از نگاهسمت دیگه صندلی سپنتا هم پیراهنش رو در آورده بود؛ اما زیر پوش نخ

 .باشه

 .ای از طرف سپنتا به چشمم اومد باعث شد نگاه پر از درد و حسرتم رو از آرتین بگیرم و به اون طرف بندازم نور آبی که لحظه

سانتی که تو کمربند سپنتا فرو رفته بود و های بی رمقم دنبال نور آبی چرخید و در نهایت ناباوری روی دو تیکه چوب پونزده  چشم

سنگ آبی انتهاش میدرخشید ثابت موند، این که.... اوریا بود! اسلحه ای که با ورودم به قلعه و سپردنش به سپنتا پاک فراموشش کرده 

 !بودم. حتما با خودش آورده بود که به من بده

 .اضطراب سمت شیوانا چرخید؛ خدا کنه چیزی نفهمیده باشههام بازتر شدند و نگاهم سریع و پر  با دیدن اوریا، چشم

قدر سرگرم تماشای آرتین بود  ای که رو به روم دیدم باعث شد صورتم از نفرت و حسادت جمع بشه. زنیکه هـ*ـر*زه اون اما صحنه

 !که حواسش به سپنتا و اوریایی که به پشت کمربندش بسته بود نبود

آوردم. کمی تو جام تکون  . باید هر جور شده اوریا رو بدست می عله خداوند به قلبم تابیدن گرفته بودنور امید انگار با دیدن اون ش

خدایا کمکم کن، »هام رو بستم و زیر لب زمزمه کردم: خوردم؛ اما با درد عمیقی که یه بار دیگه تو پهلوم پیچید نفسم بند اومد. چشم

 «.خدایا به دادم برس

ها آروم  های متعجبم مثل فیلم ای زیاد شد و در برابر چشم رسی برای کمتر شدن دردم، گرمای گردنبند لحظهبا شروع خوندن آیت الک

 !ام فاصله گرفت و باال اومد آروم از قفسه سـ*ـینه

که تا به حال  . چیزی  گرفتن گردنبند تو فضا نگاهم ناخودآگاه سمت اوریا کشیده شد بینم واقعی باشه. با اوج باورم نمیشد چیزی که می

رسید این بود که سنگ روی اوریا و این گردنبند دقیقا هم رنگ هستند، انگار که  متوجهش نشده بودم و خیلی عجیب به نظر می

 !خواستن با هم یکی بشند جفتشون از یک چیز درست شده بودند و حاال با درخششون انگار می

 .خواست مثل گردنبند به حرکت در بیاد د، انگار اونم میهای محسوس اوریا پشت کمربند سپنتا زیاد شده بو تکون

 !های بهت زدم، اوریا از کمربند بیرون کشیده شد و با صدای بلندی روی زمین افتاد کم کم در برابر چشم

 .ای روی تکه چوب هایی که روی زمین افتاده بودند، ثابت موند و به طرفشون حرکت کرد نگاه متعجب شیوانا لحظه

گذاشتم اوریا دستش بیفته، این تنها راه من برای نجات از این مخمصه بود. با تمام دردی که امونم رو بریده بود به جلو خم  نباید می

 .ای که تنها امیدم بعد از خدا بود دراز کردم شدم و دستم رو سمت اسلحه

هام روی زمین شروع  ها به طرف دست یب، چوبتر شدند و در حرکتی غیر منتظره و عج ای درخشان های آبی و براق اوریا لحظه سنگ

 !کردن به قل خوردن

شیوانا نگاه گنگش رو بین من و اوریا که حاال فقط یک متر تا رسیدنش بهم مونده بود، رد و بدل کرد و وقتی فهمید قضیه چیه به 
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 .سمتم دوید

از جام بلندشدم و قبل از اینکه دست شیوانا به اوریا  هام بود خیال جراحت و دردم شدم و با قدرتی که ناشی از هجوم امید به رگ بی

 .هام گرفتم برسه اون معجزه پروردگار رو تو دست

 .عقب رفت های نورانی که از سر چوبی اوریا بیرون زد، وحشت زده تا انتها باز شد و چند قدم  های شیوانا با دیدن تسمه چشم

که پهلوم رو دریده بود به اوج رسیده بود؛ اما نیرویی ناشناخته رو از سمت اوریا  با اینکه خونریزیم هنوز ادامه داشت و درد شکافی 

های بدنم رسوخ کرده بود. حس پرواز به اوج و  کرد، نیروی الجوردی که به تک تک سلول حس کردم که به تمام این دردها غلبه می

 .نهایت قدرتی بی

هاش رو باز کنه تسمه  اره از جام بلند شدم و قبل از اینکه برسام چشمبا احساس این نیروی عظیم که شک نداشتم منبع الهی د

 .نورانی رو اول از همه سمت شیوانا پرتاب کردم

 :به محض برخورد تسمه با جلوی پاش انگار که از خواب بیدار شده باشه، از جاش پرید و فریاد زد

 .جناب برسام...کمک _

دید، تحلیل کنه و همزمان زیر لب  ای رو که جلوی روش می از شد و تونست صحنههای برسام ب ای طول کشید تا چشم چند لحظه

 .نثارم کنه« لعنتی»

های نیمه برهنشون  آرتین و سپنتا که با بهم ریختن تمرکز شیوانا تازه از اون حالت خلسه خارج شده بودند، نگاهی متعجب به بدن

 .تم، به سمتم دویدندانداختند و با درک وضعیت و دیدن من با اوریای تو دس

 .با نزدیک شدن آرتین سریع دستم رو جلوی جراحتم گرفتم تا متوجهش نشه، زمانی برای نگرانیش نبود

با لشکرکشی که بین سپاه دو نفره من و یک نفره برسام شده بود، این سالن حاال رسما تبدیل به صحنه نبرد نهایی بین خیر و شر 

 .کس از نقشه دیگری خبر نداشت و همه در یک فکر بودند، کشتن حریف رفته بود، هیچ میشد. همه جا در سکوتی مطلق فرو

برسام اولین کسی بود که جرات آغاز اولین حرکت غافلگیرانه رو داشت. با یک حرکت اوریاش رو از زیر شنلش بیرون کشید و در 

 .های سرخ و آتیشن فضای اطراف رو ملتهب کرد چشم به هم زدنی تسمه

ای از دشمن قَدَر قدرتم پرت نشه، نگاهم رو سمت آرتین و سپنتا که در فاصله دو قدمیم ایستاده  یاط و جوری که حواسم لحظهبا احت

 :بودند، کشوندم و گفتم

 . تا جای ممکن از ما فاصله بگیرید _

 :بعد نگاهم رو به شیوانا که حاال حرص و نفرت وجودش رو میلرزوند چرخوندم و گفتم

 .حساب این رو برسهیکیتون  _

 :بالفاصله صدای آرتین تو سالن پیچید
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 .کس بیشتر از من از دست این کثافت عذاب نکشیده، بسپارش به خودم هیچ _

 :بعد رو کرد به من و ادامه داد

 .گذارم حسیبا. قدرتمندانه بجنگ و بدون من کنارتم ولی تو رو هم تنها نمی _

کردم اثری از درد نداشته باشه سری تکون دادم و علی رقم میل  ، با لبخندی که سعی میخوشحال از این دلداری به شدت اثر بخش

کردم، نابودی یک شیطان از  تری داشتم که باید تمومش می شدید باطنیم صبر نکردم تا نابودی شیوانا رو ببینم. من امشب کار مهم

 .روی زمین

س عمیق و گاز گرفتن لب خونینم دفن کردم و با اعتماد به نفسی که حاصل گرفت با یه نف تمام دردی رو که از زخم پهلوم نشات می

 .حضور خداوند و معجزه بزرگش کنارم بود، به طرف حریفم حرکت کردم

های همیشگیش رو تو صورتش  دونم برسام لحظه آخر چی تو چهره من دیده بود که دیگه اون لبخند موذیانه و دست کم گرفتن نمی

کنم و این  دونستم من امروز با تمام دردم بیشتر از هر زمانی حس جنگ آوری و دالوری رو تو وجودم درک می دیدم؛ اما می نمی

 .موند های تیز بین فردی مثل برسام پنهان نمی مساله به هیج وجه از چشم

ای  های سرخ تنها دایره هاومد و شروع کرد به چرخش دورانی؛ طوری که از اون تسم با نزدیک شدنم شالق سرخ باالخره به حرکت در

 .دیدم آتشین می

ترسیدم؛ اما حاال دیگه خبری از اون واهمه نبود. حاال تنها آرزوم نابودیش با  زمانی بود که حتی از شنیدن اسم برسام هم می

 .های خودم بود دست

رد سرخ مو برام تدارک دیده اوریا رو تاب دادم و وقتی مثل برسام به نهایت چرخش خودش روسوندمش، دویدم سمت مسلخی که م

 .بود

 . شروع مبارزه و برخورد دو شالق با هم، مساوی شد با جهش بی نظیر مخلوطی از نور سرخ و آبی در فضا

 .زدیم و با هر ضربه سالن میشد نمایشگاهی از نور ای می با هر نفس ضربه

 . ده بود، اینجا شاید آخر دنیا بوداینجا، در این هیاهو، شاید مرزی بین سرخی آتش و آبی رود به وجود اوم

کردم. قدرتم با حدود نیم ساعت مبارزه شدید، رفته رفته در حال تحلیل بود. تا حاال  امان دفاع می رحمانه ضربه میزد و من بی برسام بی

برای از پا  هم زنده بودنم فقط یک معجزه بود و بس. همین یک جراحت که ساعتی پیش روی تنم دهن باز کرده بود کافی بود

 !انداختن یک انسان، این که یک مبارزه تمام عیار بود

گرفتم، تصمیمی که پایان این مبارزه رو به نفع  تر، عقب نشستیم. باید تصمیمی درست می هر دو طرف خسته شده بودیم و من خسته

 .من رقم بزنه

ی مغزم شروع کرده بود به جرقه زدن عملی کنه. پس یک ای رو که در انتها تونست نقشه ای فراقت از جنگ می ای، تنها لحظه لحظه

امان رو شروع کردم و وقتی هر دو طرف به نفس نفس افتادیم به عقب دویدم تا با خریدن اندکی  ای بی بار دیگه جلو رفتم و مبارزه



 

 
 

228 

  
 از آسمان( ای گناهان )جلد دوم شاهزاده پادشاهی بی 

 نارسیس زد اِی آر 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .خواستم ام کنم. این بار باید از آرتین و سپنتا کمک می زمان، فکری برای اجرای نقشه

دویدم طاقت نیاورد و زودتر از من جلو اومد. با دیدن این حرکتش نگاهم مضطرب شد و دلم  با دیدن من که سمتشون می آرتین اما

 !اومد، این نزدیکی بیش از اندازه براش خطرناک بود لرزان. اون نباید جلو می

 .ام رو تو گوشش نجوا کنم قبل از اینکه وارد این معرکه بشه رسیدم بهش و تنها در عرض چند ثانیه تونستم نقشه

تسمه آتشینی که از پشت سر به سمتمون فرود اومد تنها این فرصت رو بهم داد تا خودم رو سپر دفاعی آرتین کنم و شالق سرخ 

 !روی کمرم بشینه

.  سالن پیچید های وحشیانه برسام؛ اما تو فضای خالی درد تا مغز استخوانم پیچید و صدای فریادم گوش فلک رو کر کرد. صدای خنده

هایی که اشک بهش نشسته بود،  هایی که هنوز قدرت داشتند آرتین رو که بهت زده و با چشم کمرم دیگه حس نداشت؛ اما با دست

 :کرد به عقب هول دادم و فریاد زدم نگاهم می

 .برو عقب آرتین. برو عقب و کاری رو که گفتم انجام بده _

 .ن رو عقب کشیدبالفاصله سپنتا از پشت سر رسید و او

کرد، برداشتم. حق داشت که خیالش راحت باشه. ضربه  های لرزونم رو سمت برسام که با خیال راحت ایستاده بود و نگاهم می قدم

دونست با این کارش گور خودش رو کنده؛ چون آدمی که چیزی برای  ترین زخم عمرم رو بهم زده بود؛ اما نمی آخرش بدترین و کاری

 .تره نداره از همیشه خطرناکاز دست دادن 

مقدمه،  ی من به ذهنش خطور کنه، ناگهانی و بی هام جمع کردم و قبل از اینکه فکر نقشه قدرت رو برای آخرین ضربه تو دست

 .هاش فرود آوردم و با یک ضربه هر دو سالحش رو از دستش جدا کردم های اوریا رو سمت دست تسمه

 .وارد عمل بشندحاال نوبت آرتین و سپنتا بود که 

 .زد، نگاه کرد هاش که دود ازش بیرون می فریاد درد برسام همه جا رو پر کرد و با بهت به دست

 .مطمئنا معجزه اوریای من امروز و در این نبرد خیلی بیشتر از قدرت اوریای برسام شده که این بال رو سر دستاش آورده بود

ی ماجرا راحت شد و وقتی آرتین و سپنتا رو باالی سر برسام دیدم، زانو زدم و با خیالی با عبور دو جسم از کنارم خیالم از بابت باق

 ....پایان، به سبکی یک پر، روی زمین فرود اومدم راحت و آسوده از عاقبت این داستان بی

*** 

 آرتین

ه بود، نشسته بودم و از شدت پشت درهای بسته اتاقی که جز چند درمانگر، جناب نیاسا و جناب کهبد رو هم تو خودش جا داد

گذاشتم با من و سپنتا به اون قلعه نفرین شده بیاد.  کردم. کاش نمی های خشمگینم رو حواله دیوار می اضطراب هر ازگاهی مشت

کردم تا این جنگ و هیاهو تموم بشه و بعد  کاش دست و پاش رو بسته بودم و مثل یک شی ارزشمند تو یه جای امن مخفیش می
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 .ش روی سرم و زندگی براش بسازم که همه حسرتش رو بخورندبگذارم

اما حاال با این وضعیت... خوشبختی و دنیا و آزادی و رهایی از ظلم چه اهمیتی برام داشت وقتی امید زندگیم تو اون اتاق در حال 

 دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود؟

 .و حاال کم کم کاسه صبرم داشت لبریز میشدها رو با نگرانی از دست دادنش به شب رسونده بودم  ساعت

طاقت شدم. از جام بلند شدم و دستم رو به طرف دستگیره بردم؛ اما این بار بر خالف دفعات قبل منصرف نشدم.  برای چندمین بار بی

 .تر بودم اون مال من بود و من از هر کسی به دیدنش مستحق

 .دویدند، در رو باز کردم و قبل از اینکه بهم برسند خودم رو تو اتاق انداختم م میبی توجه به صدای اخطارهای سپنتا و آرزو که سمت

هایی محکم به طرف تختی که  ی متعجب هشت درمانگر که با ورود ناگهانی من شوکه شده بودند رو از نظر گذروندم و با گام چهره

 .شده بود، بستری برای دردهای دختری ضعیف و بی جون، حرکت کردم

هام به شماره  ام فشرده شد و نفس ی سـ*ـینه هام سست شدند، قفسه ی حسیبا و نفسی که دیگه نبود قدم ی رنگ پریده دن چهرهبا دی

جون ببینم.  تونستم جسمش رو بی تونستم دختری رو که همیشه قوی و سرزنده دیده بودم، تو این وضعیت ببینم. نمی افتاد. نمی

 !تونستم باور کنم که مرده نمی

هام به همراه تک تک عناصر وجودم، پشت سر هم پایین  تم ناخودآگاه روی صورت فرشته گونش به حرکت دراومد و اشکدس

 .ریختند

 .کردم، دیگه خبری از اون مرد نیست مرد بودم و از بچگی گریه رو بر خودم حرام کرده بودم؛ اما امشب احساس می

 ...از وجودم هم مرده بود. من دیگه یه نیمه مرد بودم، امروز کمر من شکسته بودحاال دیگه من کسی بودم که با رفتن حسیبا نیمی 

ای به قلب مُردَم حرکت داد. صدای آشنای  فشار و گرمای بی نهایت دستی که روی شونم نشست مثل یک شوک الکتریکی لحظه

 :جناب نیاسا رو از جایی پشت سرم شنیدم

بره. درمانگرها تمام تالششون رو کردند، ما هم تا حد امکان از  باریک مرگ و زندگی به سر میپسرم دعا کن. االن شاهزاده در مرز  _

تونه یاری گرش باشه، دستش رو بگیره و از این برزخ نجاتش بده. دعا  ادعیه شفا بخش استفاده کردیم. حاال تنها پروردگار بزرگ می

 ...کن پسرم

گفتند  ای از اشک روی صورت حسیبا به دنبال آثاری از حیات به گردش دراومد. می یههام از پشت ال با شنیدن حرف جناب نیاسا چشم

دیدم؟ خدایا از این عذاب نجاتم بده. خدایا نگذار تا آخر  جون بود؟ چرا هیچ اثری از حیات توش نمی قدر بی زنده است، پس چرا این

 .عمر حسرت داشتنش رو بکشم

 .گناهان صداش کنم، تو دستم گرفتم و شروع به نذر و نیاز کردم تونستم قهرمان بی یدست سرد دختری رو که حاال به جرات م

گذاشت. من امشب  من امشب از خداوند کمک می،خواستم و مطمئنا سرور و موالیی که تمام عمر بهش توکل کرده بودم، تنهام نمی
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 ...های دنیا خواستم از صاحب تمام معجزه یه معجزه می

*** 

 یک قصهپایان هزار و 

های اقاقیا چرخوندم، باز  های باغی که بارها شاهد عشق بین من و آرتین بوده باز کردم و نگاهم رو بین گل هام رو رو به زیبایی چشم

 .هم همون سفید و بنفش و صورتی دوست داشتنی

نی که تمام این مدت دلتنگشون ها خبر از ورود کسا داد و صدای شیپور جارچی باد خنک، خبر از بهاری زیبا در بهشتی گمشده می

 .بودم

 .ایه فایده دونستم تقالی بی خواست بلند شم و تا خود قصر زمرد رو بدوم؛ اما می دلم می

های زرد نرگس  اومدند باعث شد نگاهم رو از شاپرکی که روی یکی از گلبرگ قدم با نسیم پیش می های آشنایی که هم صدای گام

ذاب و چکمه پوش، با بلوز شلوار و شنل الجوردی بدوزم، مردی که دیگه نقاب طالیی روی صورتش نشسته بود، بگیرم و به مردی ج

 .نداشت

 :آرتین با لبخندی به پهنای صورت جلو اومد و گفت

 .رسند هات تا یک ساعت دیگه می خوای دل بکنی از اینجا شاهزاده خانم زیبا؟ صدای شیپور رو که شنیدی، مهمون نمی _

 :نهایت صمیمی زدم و گفتم ن چهره بیلبخندی به او

 .خوام یه چیزی ازت بپرسم اول بیا می _

 .اخم کرد و برای بار هزارم دلم رو برد

 :اومد با نگرانی گفت دستی به چونه مردونش کشید و در حالی که سمتم می

 .راغت؟ من که کنارت هستمترسی بیاد س چی شده حسیبا؟ بعد از دو هفته هنوز نتونستی فراموش کنی اون مردک رو؟ می _

خواست خودم رو براش لوس کنم و با یک ترس ساختگی، آغـ*ـوشش رو برای خودم آماده کنم، به خاطر کمبود  می با اینکه دلم 

 :زمان از این لـ*ـذت حالل صرف نظر کردم و گفتم

نش به سیاهچال دژ غربی؟ اونجا که دیگه راه های فلج شده دیگه کاری ازش بر نمیاد. دوما مگه نگفتی بردی نه. اوال اون با دست_

 .ترسم فراری نداره. سوما من دیگه از برسام نمی

 :نشست، گفت اخمش خیلی زود دوباره تبدیل به لبخند شد و در حالی که کنارم می

 .خب پس حاال که سوالت در مورد اون نیست بگو. من سر تا پا گوشم _

 :نات طالیی لباسش گذاشتم و گفتمسرم رو روی شونه پهن و پوشیده در تزئی

 دو تا سواله که هنوز نتونستم جوابش رو پیدا کنم. اول اینکه چرا اون روز با علنی کردن ازدواجمون مخالفت کردی؟ _

 ...دوم اینک
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 :قبل از اینکه سوال دومم رو بپرسم پرید وسط حرفم و گفت

 .قبل از اینکه دومی رو بپرسی بگذار اولی رو جواب بدم _

فکر کنم فهمیده باشی که من اون روزها به سختی دنبال آرزو بودم. اگه ازدواجمون علنی میشد، من دیگه نقاب طالیی نبودم و 

برد. اونوقت ممکن بود هرگز دیگه نتونم سرنخی از آرزو پیدا کنم. پس بهتر بود که مدتی رو صبر  برسام خیلی راحت پی به هویتم می

خترها رو پیدا کنم با خیالی راحت وارد زندگی مشترکمون بشیم. یک ماه فرصتی که ازت خواسته بودم کنیم و وقتی تونستم جای د

آوردم. پس  ای بدون تو دووم نمی دونم جوابم برات قانع کننده بود یا نه؛ اما خدا شاهده که لحظه هم به خاطر همین مساله بود. نمی

 .ای داشته امون دلیل دیگه ای علنی کردن رابـ ـطههای اون روزم و مخالفتم بر هرگز فکر نکن که حرف

 :سرش رو باال گرفت و با آسودگی هوای بهاری رو تو ریه هاش فرستاد و ادامه داد

خدا رو شکر، بعد از نجات معجزه آسای جونت به وسیله ی پروردگار بزرگ، شورای شاهزادگان انگار به رحم اومدند؛ این همه  _

گیریم و خیالم  د و باالخره با ازدواجمون موافقت کردند. هفته آینده هم که مراسم ازدواجمون رو جشن میتالشم رو نادیده نگرفتن

 .راحت میشه. اوف دیگه وقتی ازدواج کنیم از دست غرغرها و سواالت هم خالص میشم

 :با شنیدن حرفش با حرص مشتم رو به بازوش کوبیدم و گفتم

 .غرغرو خودتی _

 :ی کرد و گفتبی خیال، خنده بلند

 .شوخی کردم عزیزکم. خب سوال دومت رو بپرس که باید بریم خیلی دیر شده _

 :سرم رو از روی شونش باال آوردم و با نگاهی دقیق به صورتش گفتم

 تو چطور با برسام آشنا شدی؟ _

 :ای مکث کرد و گفت رفت، لحظه ش با شنیدن سوالم مثل بستنی وا قیافه

 .دونی که ازش خوشم نمیاد را انقدر گیر دادی به برسام؟ میاین بود سوال مهمت؟ چ_

هایی که تا حاال به هر طریقی باهام ارتباط داشتند، خوشش نمیاد، چه باتیس ، چه داریا، چه  دونستم که آرتین از هیچ کدوم از مرد می

د از غیرت و تعصبش قند تو دلم آب بشه؛ برسام و چه حتی سپنتا که قرار بود به زودی شوهر خواهرش باشه و این مساله باعث میش

 .اما اگر همین امروز به ابهامات ذهنم پاسخ داده نمیشد، دیگه امیدی به پیدا کردن جوابشون نداشتم

 :نگاه پر از خواهشم رو به چهرش دوختم و گفتم

 .جون حسیبا بگو _

 :عصبانی سری تکون داد و در حالی که از جاش بلند میشد گفت

دون که وقتی همراه پدرت از این سرزمین رفتم و دوباره خودم به تنهایی برگشتم اینجا، برسام داریا رو فرستاد سراغم و همین قدر ب _
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با هزار کلک و وعده به عنوان یک دوست بهم نزدیک شد. وقتی فهمیدم کیه سعی کردم ازش برای پیدا کردن آرزو کمک بگیرم؛ اما 

 .اشه حسیبااون... فکر کنم تا همین جا کافی ب

هامو باال انداختم و دستامو رو  خیال شدم. شونه انگار واقعا زیاد عالقه نداشت در رابـ ـطه با این بخش از ماجرا صحبت کنه پس بی

 :بهش گرفتم و گفتم

 .خب بریم. من دیگه سوالی ندارم _

 :برد تا بلندم کنه، گفت ر زانوم میخوشحال از حرفم لبخندی جذاب و حسیبا کش به لبش نشوند و در حالی که دستش رو زی

 .خدا رو شکر مثل اینکه باالخره دست برداشتی _

با کمک آرتین روی صندلی چوبی چرخ دار نشستم. لباس آبی و محبوبم رو تو تنم مرتب کردم و وقتی شنل رو روی سرم گذاشتم 

 :گفتم

نباید زیاد تکون بخورم تا هفته بعد که عروسیمونه وضع کمرم بهتر بریم. فقط تو رو خدا آروم صندلی رو هول بده. درمانگر گفته  _

 .بشه و بتونم چند قدمی رو تو مراسم کنارت راه بیام

 :رفتیم، بالحنی شیطنت آمیز زیر گوشم گفت های طالیی صندلی رو با مالیمت هول داد و همزمان که به طرف قصر می آرتین دسته

 .میشی  که دیگه مال خودم راه نیومدی هم نیومدی. مهم اینکه _

 .داخل قصر دوباره انگار شور و شوقی بر پا شده بود

جشنی بزرگ به مناسبت پیروزی نهایی و ورود چاووش اعظم به سرزمین اجدادی خودش. به وسیله شهبد، پسر جناب نیاسا و پادشاه 

دم اعم از فقیر و غنی در کنار هم به شادی و کل سرزمین آلتون به انتخاب شورای شاهزادگان، ترتیب داده شده بود و همه مر

 .پایکوبی مشغول بودند

های دوری مثل مرجان، کهربا، یاقوت و حتی اونیکس هم در این جشن حضور داشتند و عظمت  ای از مردم سرزمین نمایندگان و عده

جنگی که بتونه این ده خاندان رو از هم  ها بود و نه گذاشتند. دیگه نه مرزی بین سرزمین این وحدت رو هر چه بیشتر به نمایش می

 .دور کنه، حاال اینجا تبدیل به سرزمینی آرمانی برای صلح و آرامش شده بود

 .هام برسند به اتاقش رفتیم با دعوت جناب نیاسا فاصله زمانی رو که قرار بود مهمون

کشید، لبخندی روی لبم نشست. این مرد با وجود کهولت  با ورود به اتاق سبز و آشنا و دیدن چاووش اعظم که انگار انتظارمون رو می

 .های بزرگش رو از ما دریغ نکرده بود سن هرگز کمک

 :با هدایت آرتین صندلی چرخ دارم تا نزدیک چاووش اعظم پیش رفت. وقتی به اندازه کافی نزدیک شدیم، گفتم

ر مسیر پیروزی کمک بسیار بزرگی به ما کردید و ما هرگز سالم. ورودتون رو به سرزمین اجدادی خودتون خیر مقدم میگم. شما د _

 .این لطف رو فراموش نمیکنیم
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 :چاووش اعظم لبخندی به صورت پیر و چروکیدش نشوند و گفت

 .ی فریمان. این خود شما بودید که با هوش و درایت مسیر این پیروزی را سهل و آسان نمودید سالم بر نواده _

 :ت یک لحظه یاد اطلس خشک شده افتادم و با یادآوری اون همه خنگ بازیم لبم رو گزیدم و گفتمبا شنیدن کلمه هوش و درای

من اگر باهوش بودم همون اول متوجه اطلس خشک شده میشدم چاووش اعظم. واقعا نمیدونم اگر به طور اتفاقی کتابی رو که  _

 .اومده بوداطلس خشک شده بین صفحاتش بود آتیش نزده بودم االن چی به سرمون 

 :جناب نیاسا خندید و گفت

نکته همین جاست دخترم. اگر تو اون اطلس رو به تنهایی آتیش میزدی به خاطر دود و خاکستر سبز رنگ و خاص اون گل، برسام  _

ی برسام ات میشد؛ اما وقتی تو اطلس رو در حالی که بین صفحات کتاب بوده به آتش کشیدی حتی ورود ناگهان خیلی زود متوجه نقشه

 .هم موجب فاش شدن این راز نشد

 .قدر هوام رو داشته های جناب نیاسا لبخندی از رضایت زدم و تو دلم خدا رو شکر کردم که این با شنیدن حرف

 :صدای چاووش اعظم باعث شد از فکر به اتفاقات اون شب شوم فاصله بگیرم

 .ی فریمان. من نیازمند عفو و بخشش تو هستم ای نواده_

 :هام از تعجب چهار تا بشند. سریع سرم رو سمتش باال گرفتم و با تعجبی که نمیتونستم مخفیش کنم گفتم ش باعث شد چشمحرف

 .چرا؟ شما به گردن ما حق زیادی دارید _

 :های نافذ و سبز رنگش به دقت نگاهم کرد و گفت چاووش اعظم با چشم

ا به دنبال صاحبش فرستادم. این سرزمین نیاز به یک ناجی داشت و من به این خاطر که من کسی بودم که شعله آبی اوریا ر _

 .دانستم که تو آن نجات بخش خواهی بود. پس پیش از آنکه ویگن و برسام به آن ناجی دست یابند تو را راهی سرنوشتت کردم می

 .ی این مرد بزرگ حل شده باشه ترین معمای زندگیم به وسیله باورم نمیشد باالخره عجیب

هام رو بستم و همه اتفاقات این مدت رو تو ذهنم مرور کردم، از ورودم به این سرزمین تا شکست برسام. اتفاقاتی که از یک  چشم

تونستم به خودم دروغ بگم، سختی راه زیاد بود، بارها خطری رو  دختر بیست ساله قهرمان ساخت و عشقی پاک رو نصیبم کرد. نمی

ها من از این  ، حس کرده بودم و حتی چند باری تا پای مرگ پیش رفتم؛ اما با وجود همه اون سختیکه از کنار گوشم رد شده بود

دیدم؛ اما قبل از اینکه جوابش  قدر بزرگم کرده بودند راضی بودم و دلیلی برای نبخشیدن چاووش اعظم نمی ماجرها و اتفاقاتی که اون

 :کرد، گفتم اندازه نگاهم می حبتی بیرو بدم سرم رو باال گرفتم و رو به آرتین که با م

 چاووش اعظم دِینی به گردن من ندارند، تو چطور؟ _

 :آرتین هم لبخندی زد و گفت

 .ای ندارم ای؛ چون تو رو از آن خودم بکنم؟ من هم از واسطه شیرین به هم رسیدنمون گالیه تونستم شاهزاده در کدوم ماجرا می _
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 .باعث شد همگی نگاهمون رو به دری که بدون کسب اجازه باز شد، بچرخونیمصدای چند تقه که تو اتاق پیچید، 

 :طبق حدسم، گلسا دوید تو اتاق و با هول گفت

 .شاهزاده خانوم شاهزاده خانوم. مهموناتون اومدند _

 :، قورت دادم و گفتم های گلسا به لبم اومده بود ای رو که از این ورود ناگهانی و هول زدن خنده

 .خوب االن میایمبسیار  _

 .ها ایستاده بودیم های دیگه در انتظار مهمان جلوی ورودی قصر، به همراه سپنتا و آرزو و داریا و خیلی از شاهزاده

 .فشردم دل تو دلم نبود و هر لحظه از شدت اضطراب دست آرتین رو تو دستم می

های ورودی توقف کرد. در بزرگ کالسکه به  حیاط شد و جلوی پلهباالخره بعد از چند دقیقه پر از نگرانی کالسکه زیبا و طالیی وارد 

 .ای از سرزمین الجورد همراه با همسر مهربون و زیباش صدای فریاد شادی بلند شد آرومی باز شد و با ظاهر شدن چهره شاهزاده

 :نداختها لغزید و صدای آشنایی قلبم رو به لرزه ا های صندلیم با کمک آرتین تا پیش پای مهمان چرخ

 .سالم دختر بابا _

 

 

 

 

 . و تا پای مرگ پاک زندگی کردند  پایانی خوش، همراه با عشقی ناب، برای دختر و پسری که هرگز در برابر ذلت سر فرود نیاوردند

 .تقدیم به همه دختران و پسران پاک نژاد سرزمینم

۶۹۳۱/۱/۶۱  
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که مایل به 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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