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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 :خالصه

 ها،آن. اندنشسته کمین در زیبا، و فریبنده موجود گروهی آلنور، هایجنگل میان در

 ساکن هایانسان که است سال هجده از بیش و رفته فرو جنگل اعماق در هاستسال

 به که هاستمدت زیبارو، موجودات آن. هستند امان در آزارشان از فیروینر، شهر

 یک به گمشده، آن یافتن که ایلحظه تا چرخندمی هاانسان میان شان،گمشده دنبال

 .کنندمی آغاز را کشتار دوباره ها،آن و شودمی تبدیل اغواگرها بقای برای حیاتی امر

 

 (:رمان متن از قسمتی)پیشگفتار 

 چادر یخفه هوای و بکشم نفس بشنوم، بود ممکن که چیزی تصور از توانستمنمی

 سرم پشت که آنجل دست. شود حبس امسینه در نفس تا بود علت بر مزید پیشگو،

 :گفت وارزمزمه و شد خم او. کردم حس امشانه روی را بود ایستاده

 ...خرافاته پیشگویی که دونیمی... ادموند نیستی مجبور-

 چشمان در. طوالنی و عمیق کنم؛ رها را نفسم توانستم و دادم تکان تأیید به را سرم

 بلورینشگوی فرساطاقت یدقیقه ده برای او،. شدم خیره پیشگو رنگ طالیی و پرنفوذ

 نه هایسایه میز، روی شمع که حالی در انگیزخوف حالتی با پایان، در و کرد بررسی را
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 به گوی شبحی به شباهتبی را او و آورده پدید صورتش روی را خوشایندی چندان

 شنیدن از بعد، و بود خشن ابتدا صدایش،. گشود سخن به ب**ل بود، نکرده دست

 .شد سیخ تنم بر مو آورد، زبان بر که ایجمله سه

 خواهند خاطرت به هاخیلی داری، رو پیش که جنگی در... داری نحسی طالع تو،-

 ...!کنی سلطنت هاسال که باشد و... مرد

 «اغواگران سلطنت»

*** 

 

 «[Sharla]شارال»

 جنگ. بودم جنگ حال در گشودم، جهان روی به را چشمانم که اول یلحظه همان از

 در که فهمیدم را این تنها. شد چه دانمنمی بعد، و بهتر زندگی برای جنگ و بقا برای

. باشد شده گرفتار فراموشی به که کسی مثل. نداشتم ایخاطره هیچ سالگی، هشت

 و قلقلک را مغزم کرده، خوش جا ذهنم از ایگوشه که را هویتم و خاطرات من، ولی

 و باشید کرده فراموش را کتابی نام که است وقتی مثل. کردممی حس دادند،می آزارم

 در من،. نیاورید خاطر به چیزی هم باز ولی است؛ زبانتان نوک اسم، آن کنید حس

 را این فقط. نیست خاطرم در دقیقش زمان. امکرده سر حس این با عمر، طول تمام

 و دخترانه لباسی با اشرافی، و بزرگ ایخانه در آمدم، خود به وقتی که دانممی

 را [Joseph]جوزف بار،اولین برای که بود آنجا و بودم نشسته خورده، واکس هایکفش

 به و کرده پیشه خالف زندگی در بعدها، که عزیزم یبرادرخوانده. کردم مالقات

 .بود شده تبدیل قهار آدمکشی
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 و مغرور او،. امپدرخوانده پسر نه است، برادرم راستی به جوزف کنممی حس گاهی،

 به عالقه در میانمان، شباهت به که وقتی و ندارد رحمی کوچکترین و است خشن

 [Arthur]آرتور شاه سلطنتی گارد به پیوستن آرزوی بردم، پی خون به عطش و کشتار

 .پروراندم سر در را

 من به ام،مادرخوانده توسط که بودم شده گرفتار دنیایی در من سالگی، سیزده تا

 هایلباس بگیرم، یاد زدن پیانو و خیاطی باید من گفتمی که دنیایی. بود شده تحمیل

 پایتخت هایخیابان در وقار با اشرافی، ایدوشیزه مانند و بپوشم دخترانه و بلند

 دو هر ام،حقیقی مادر و پدر ،[Horace]هوراس امپدرخوانده گفته به. کنم حرکت

 اختیار در کمی جادوی که ها،زادهطبیعت نسل از زیبارو، موجوداتی. اندبوده اغواگر

 خالصه گیرشاننفس زیبایی و شکل تغییر در شان،توانمندی بزرگترین و داشتند

 دادند،می تشکیل هاانسان را درصدش نودوپنج که شهری در بودن اغواگر. شدمی

 مثل من فهمیدند هاآن که زمانی ولی. کردمی جلب را هاتوجه و بود آزاردهنده

 تخریب حال در را زمانم دهممی ترجیح و متنفرم زندگی از دلربا، و ضعیف دخترکی

 دوستان و عروسک چند با اینکه تا بگذرانم، جنگل حاشیه در قرمز هایمورچه یالنه

 فرستاده شهر از خارج در هیون، فاکس صومعه به بنشینم، چای میز سر امخیالی

 .شدم

 که زمانی سالگی، هفده سن در بعد، سال چهار. پذیرفت باز آغوش با مرا روحانی مادر

 به وافرم یعالقه نحوی، به تا پرداختممی دیگری رزمی هنر هر و زنیشمشیر به خفا در

 با نامثبت سال، ده از بعد پایتخت نظامی مدرسه کنم، سرکوب را کشتار و جنگ

 که آورممی خاطر به را شب آن. گرفت سر از را پایتخت پسران و دختران استعدادترین

 دور پنج برای بعد، روز و بودم گذرانده جنگل در را شب گریخته، صومعه از چگونه

 در عضویت به و گذاشته بودم، داده شکست که کسانی سینه روی را پایم متوالی
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 حرف من با هیچگاه دیگر آن از بعد ام،پدرخوانده. بودم درآمده پایتخت نظامی مدرسه

 نبود کاری جوان، پسر صدها میان در دیگر، دختر پنج همراه به آنجا، در عضویت. نزند

 گونه هر ،[Arona]آرونا اممادرخوانده و باشد اشراف از یکی دختر یشایسته که

 داشتن برای صرفا   او کنممی گمان حقیقت، در. کردمی انکار را من با ارتباطی

 اشراف از یکی ازدواج به من اینکه، به امید و سحرانگیز زیبایی با ایفرزندخوانده

 و گاه و بود پذیرفته اشخانه در مرا ببرم، باال آرتور شاه دربار در را مقامشان و دربیایم

 یک مثل مرا ام،واقعی مادر و پدر و نیستم شانحقیقی فرزند که را موضوع این گاه،بی

 .شدمی یادآور اند،انداخته دور زباله تکه

. آمدمی حساب به امزندگی در عطفی ینقطه پایتخت، نظامی یمدرسه در عضویت

 کنار را دیگر جوان پسر صد آن یهمه پشتکارم، و تالش با تنها که زمانی بعد، هاسال

 فرماندهی مقام به دادم، نشان بیشتری توانمندی و جسارت شجاعت، خود از و زده

 .شدم منصوب اغواگران لشکر ارشد

 زندگی هاسال از بعد تالطممپر زندگی باألخره، کردممی گمان که زمانی همان در ولی

 اثبات سرنوشت دهد، نشانم را خوشش روی خواهدمی نظامی، مدارس در بارخشونت

 مرگ با بودم، دارشسکان که امزندگی کشتی و دارد وجود هم بدتری همیشه که کرد

 .افتادم بیرون کشتی از من و شد کوبیده ایصخره به آرتور شاه

 که یافتم اتفاقات از گردابی در را خود من، و بود شده دیر خیلی دیگر زمان، آن

 نیمه دورگه یک که آرتور، شاه یخواهرزاده. شدندمی ختم نفر یک به تمامشان

 بهبود را آرتور شاه مرگ از بعد هایمرج و هرج باید که کسی. بود اغواگر-انسان

 در که داد قرار مشکالت از ایحیطه در چنان را ما یهمه ناخواسته او ولی بخشید،می

 .بود نظیربی تاریخ،
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 «اول فصل»

 !کندمی برمال را آرتور شاه اسرار ،[Norbert]نوربرت●

 

 «شارال»

. شدمی منعکس اصلی سرسرای در که بود صدایی تنها ام،خسته هایقدم صدای

 به رسیدن آرزوی در و داشته پرکاری روز که ایدختربچه مثل و کشیدم عمیقی نفس

 و عریض سالنی اصلی، سرسرای. دادم مالش را چشمانم باشد، گرمش خوابتخت

 اجرای مهم، جلسات برگزاری به آنجا بود، حیات قید در شاه که زمانی. بود طویل

 یک سرسرا، این البته. داشت اختصاص کشور امور به رسیدگی و درباری تشریفات

 هایش،ستون و دیوارها روی نظیربی هایطراحی و بود هم معماری عظیم شاهکار

 مردم هنرمندی از نمادی را سرسرا این کشورها، دیگر. داشتمی وا حیرت به را بیننده

 .کردندمی تحسینش و دانستندمی کشورمان

 ایپنجره برابر در را نوربرت زدم، کنار شانه روی از که را روشنم یشده بافته موهای

 تن به فوالدین و سنگین ایزره که من برخالف او،. دیدم کاخ حیاط به مشرف و بزرگ

 شخصی. بود ایستاده باصالبت و پوشیده ایسرمه رنگ به بلند پیراهنی داشتم،

 به شخص آن شمایل. آمد بیرون شاهیتخت پشت باریک و کوتاه در از پوش،سیاه

 ذهنم در ایجرقه. غریبه یک بودن آشنا مانند حسی بود؛ آشنا برایم عجیبی شکل

 به نظیریبی شباهت ریختش، بد هیکل و قوزدار رفتن راه با شخص، آن. شد پدیدار

 بودن گوردین خالف بر چیزی که تأمل قابل نکته تنها. داشت «[Gordian]گوردین»

 نقابی الی به ال از شخص، آن. بود مرده گوردین که بود این کرد،می ثابت را شخص آن
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 در وارد نوربرت، گوش در مطلبی کردن زمزمه از بعد و کرد نگاهم داشت، چهره بر که

 لبخند کرد سعی بود، شده حضورم متوجه که نوربرت. شد شاهیتخت پشت کوچک

 به توانستممی کامال که داشت جذابیت برایم نوربرت خاص لبخندهای آنقدر اما. بزند

 هم او برای پایتخت، مشوش اوضاع انگار. ببرم پی لبخند، این بودن ساختگی

 :گفت ناامیدی و آلودحزن صدای با که بود آزاردهنده

 نه؟ مگه کنه،می سقوط داره پادشاهی-

 به اما نداشت، سلطنت در حقی و بود پیشین شاه نامشروع فرزند نوربرت، چند هر

 تکان حرفش تأیید به را سرم. بود غمگین پدرش فرمانروایی پاشیدگی هم از خاطر

 از بیرون منظره به. ایستادم کنارش کردم،می نگاه رخشنیم به که حالی در و دادم

 سکوت دلیل به که صدایی با ثانیه، چند از بعد و شدم خیره آشفته شهر و پنجره

 :گشودم سخن به ب**ل بود، شده دارخش و گرفته امطوالنی

 شده شایعه چون امنه، نیمه پایتخت االن... شدن سرکوب محلی هایشورش-

 ...کردن نفوذ پایتخت به شاهی ضد هایگروه

 کارهای خواستنمی اگه هاگروه اون... کننمی تغذیش از مردم که هیوالئه یه شایعه-

 نه که االن نه دادن؛می انجامش بود زنده شاه وقتی باید بدن، انجام پادشاهی ضد

 ...جانشینی نه و هست پادشاهی

 سرم پشت را پوشم دستکش دستان که حالی در و فرستادم بیرون پرصدا را بازدمم

 :دادم ادامه را گزارشم کردم،می قالب

 سرکوب رو پایتخت توی شورشی هر تا ایمآماده کامال سربازهام و من صورت هر در-

 هاگرگینه یگله رسیده خبر. کنهمی تهدیدمون همسایه کشورهای خطر ولی. کنیم
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 آتش پایتخت اطراف هایمزرعه بیشتر. نزدیکه هم زمستون. میان ما سمت به دارن

 ...تا داره آذوقه و غالت ارتش نه دارن، خوردن برای غذایی مردم نه. گرفتن

 هوشیارش، اما ریز چشمان با که حالی در و گذاشت تمام نیمه را سخنم نوربرت

 :گفت کرد،می نگاهم موشکافانه

 جنگ وسط اعتمادم، قابل یفرمانده ندارم دوست نخوابیدی؟ که وقته چند! شارال-

 قبل خستگی، بود قرار گویی. بود او با حق ایستادم، راست...باشه زدن چرت مشغول

 :گفتم دادم،می تکان طرف دو به را سرم که حالی در. بیاورد در پا از مرا ارتشی هر از

 وجود استراحت برای وقتی هم بخوام اگه واقع، در. نیست استراحت برای خوبی وقت-

 مستقل حکومت دنبال محلی هایحاکم... کننمی جمع قدرت دارن همه... نداره

 ...هستن خودشون

 از که حالی در او. برسم کجا به هاحرف این با خواهممی دانستمی گویی نوربرت،

 :گفت آمد،می بیرون اشسینه به دست حالت

 شارال؟ کنیم کار چی میگی-

 شده خیره اشچهره به جدیت با که حالی در و چرخیدم سمتش به پا، پاشنه روی

 :گفتم بودم،

 ...باشه داشته قبولش تخت و تاج که کنه تاجگذاری نفر یه باید-

 فریاد تقریبا رسید،می نظر به بعید او از که ناگهانی خشمی با نبود، آرام دیگر نوربرت

 :کشید

 با نیستم حاضر هم بودم اگر حتی! نیستم سلطنت برای مناسبی شخص من شارال-

 ...برسم تخت و تاج به زندگیم، راز بزرگترین کردن فاش
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 و( پیشین شاه)آرتور شاه او، خود من، جز کسی را بود شاه نامشروع فرزند او، که این

 حاضر نوربرت و دانستنمی بود، رفته دنیا از نوربرت کودکی ایام در که نوربرت مادر

 .کند فاش را رازش قیمتی، هیچ به نبود

 :زد تلخی پوزخند نوربرت

 !هه زاده؟حروم یه سلطنت-

 :کردم فوت بیرون به ناامیدی با را نفسم

 ...کنیم محافظت دیوارهامون از ابد تا تونیمنمی که ما فهمی؟نمی چرا نوربرت-

 در آمیزیجنون شکل به را دستانش کند، آرام را خود کردمی سعی که حالی در نوربرت

 :گفت و داد تکان هوا

 .شارال نیست مهم برام-

 سوی از نوربرت یکودکانه لجبازی و سویک از امخستگی. بودم جنون به رو مسلما

 یفاصله تا کشید طول ثانیه یک تنها بنابراین. شدمی درونم دیو تحریک باعث دیگر،

 رنگ سرخ و ابریشمین پیراهن ییقه که حالی در و کنم طی قدم یک با را میانمان

 :بغرم فشردم،می مشتم میان را نوربرت

 معرفی جانشینی برای رو نفر یه شب تا باید یا. نیست مهم هیچی منم برای پس-

 رو کار این که دونیمی... کنن باز رو شهر اطراف هایدروازه میدم دستور یا کنی،

 ...کنممی

 ابروانش میان گره با که حالی در و کشید بیرون چنگالم از را اشیقه نوربرت

 :گفت کرد،می نگاهم خشمگینانه
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 .کنینمی رو کار این تو-

 :زدم پوزخند واردیوانه

 کنی؟ امتحان خوایمی-

 بروم تا چرخیدم. فشردمی هم بر را هایشدندان و کردمی نگاهم عصبانیت با تنها او

 :زد صدایم ولی

 .کن صبر! شارال-

 :بزند را حرفش تا ایستادم منتظر

 ...مرده یا زندست دونمنمی ولی هست نفر یه-

 :گفتم آمیزطعنه و چرخیدم سمتش به

 ...بمونه زنده سالی چند بتونه که کن معرفی رو نفر یه پیره؟ حد این تا-

 بانو یگمشده فرزند به راجع شایعاتی. گویدمی سخن کسی چه یدرباره دانستممی

 .بودم شنیده( آرتور شاه خواهر)[Martha]مارتا

 .شنیدی دربارش چیزی که مطمئنم... مارتا بانو یبچه-

 :دادم تکان تأیید به را سرم

 پسر؟ یا بود دختر... آره-

 بلورینش گوی به کردن نگاه حال در که پیشگویی مثل و کشید عمیقی نفس نوربرت

 :گفت باشد،

 .بود انسان یه نبود، اغواگر یه بچه اون. داره وجود اینجا مشکلی یه ولی... بود پسر-
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 یک ازدواج اغواگرها، سرزمین ما، سرزمین در. خوردمی تاب و پیچ اممعده کردم حس

 نود در شد،می متولد هاآن از که فرزندی زیرا. داشت ممنوعیت انسان یک با اغواگر

 :گفتم پرخاشگرانه. گرفتمی خود به حیوانی شکلی مواقع درصد

 نداشتی؟ سراغ بهتری شخص-

 :گفت و داد تکان طرف دو به را سرش او

 سالم کامال اون. داشت فرق بودم، دیده که هاییدورگه یهمه با اون! شارال نه نه،-

 :شدند گرد چشمانم تعجب، از.بود

 ...شهنمی باورم-

 زننده و تلخ برایش خاطرات آن بازگویی که انگار و داد تکان تایید به را سرش نوربرت

 اششده کشیده هم در یچهره با و بست را چشمانش داد، قورت را دهانش آب باشد،

 :گفت

 .بود کرده عمل قوانین خالف چون. شد اعدام مارتا بانو همین برای-

 :پرسیدم گنگی با. نداشت کشش توانایی مغزم

 کجاست؟ االن بچه اون-

 :گفت کند، اعتراف گناهی به که انگار نوربرت

 ما دنیای تو اون. داد عبورش دروازه از اونو... باشه نزدیک اون خواستنمی شاه-

 .نیست

 هم روی را هایمدندان که حالی در. بودند انداخته راه به ارکست سرم درون انگار

 :گفتم خشمگینانه ساییدم،می
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 کنیم؟ پیدا رو شاهزادمون تا بگردیم، رو دنیا یکی اون کل باید ما االن-

 :گفت و کرد فوت بیرون به را نفسش بود، یافته باز را آرامشش انگار که نوربرت

 به سفر حال در اونا. سپردمش سفر حال در یخونواده یه به. بردم رو بچه اون من-

 .بودن فیروینر

 .بودم نشنیده را [Fairviner]فیروینر نام به شهری اسم حال به تا

 باشه؟ اونجا هنوز معلوم کجا از-

 آبنمای اطراف در دست به نیزه عصر، شیفت نگهبانان. دادم سوق بیرون به را نگاهم

 گذر حال در کردند،می حمل که هاییملحفه با ندیمه چند و دادندمی نگهبانی طالیی

 :آمد حرف به گونهاین نوربرت. بودند شمالی ایوان از

. باشن شده موندگار فیروینر توی خونواده اون که باشیم امیدوار تونیممی ما... خب-

 نه؟ مگه

 خطر، زنگ آمدن در صدا به با ولی گویدمی دروغ کردممی حس. نبود منطقی حرفش

 را دستم نوربرت که بودم کرده رفتن عزم. بپرسم سؤالی بارهاین در او از نتوانستم

 خیره چشمانم در مستقیما   که حالی در مشکوک، و برانگیز شک لحنی با او. گرفت

 :گفت بود، شده

 ...بیاره اینجا به رو شاهزاده اون بتونه کسی تو، از غیر کنمنمی فکر-

 :گفتم ام،کرده ریز چشمان با و کشیدم بیرون دستش از را مچم

 آباد ناکجا توی تا کنممی ول وضعیتی همچین توی رو اینجا کنیمی فکر اگه نوربرت-

 ...گوریه کدوم نیست معلوم که ایشاهزاده اونم. خوندی کور بگردم، شاهزاده دنبال



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

14 

 

 :رفتمی در کوره از داشت دوباره نوربرت

 کی بفهمی تونیمی. کاملی اغواگر یه تو. داری رو اغواگرها قدرت تو شارال، کن گوش-

 ...نیست کی و اغواگره

 تا بجنگم، هاشورشی با و بمانم پایتخت در دادم می ترجیح ولی بود او با حق چند هر

 از ایافسانه عنوان به اغواگرها از که دنیایی. بگذارم پا دیگر دنیایی در که این

 .شدمی یاد خونخوار و زیبارو هیوالهای

 چیز همه به حواسمون اینجا ما. داره زیادی متحدین آرتور شاه... شارال کن گوش-

 .هست

 به و کشیدم بیرون دستش از را امشانه. گذاشت امشانه روی کنندهدلگرم را دستش

 انفجار مرز در درد از سرم که بود حالی در این. افتادم راه به سرسرا خروجی در سمت

 موهایم به پنجه حرص، و ناراحتی شدت از آمدم، بیرون سرسرا از که هنگامی. بود

 یک معرفی برای نوربرت، گذاشتن فشار تحت از کامال که زمانی هم آن. کشیدممی

 که تاریکی شاید یآینده برای و خوردمی هم به داشت حالم. بودم پشیمان جانشین

 .کردممی نگرانی احساس داشتم، رو پیش

 «[Edmund]ادموند»...همتون به لعنت-

 پایتخت فیروینر، به باراولین برای که زمانی. دارم یاد به امسالگی چهار از کمی خاطرات

 امزدگیحیرت از مبهمی خاطرات تنها. گفتیم ترک را مرزی مهاجران و پیوستیم کشور

 و چهره! مادرم و پدر آورم؛می یاد به نفر دو خندان یچهره و شهر عظمت برابر در

 دستان توانممی سختی به دیگر که است شده کمرنگ برایم آنقدر لبخندشان

 .کنم تصور سرم روی را نوازشگرشان
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 در آزادانه خردسالی، در که زمانی. بود افتاده اتفاق سریع خیلی چیز همه

 یالنه دنبال به ،[McGill]مکگیل هایجنگل در و دویدممی مرزی زارهایخلنگ

 شوم، خالص برادرم تیزبین نگاه زیر از کردممی سعی و گشتممی عسل زنبورهای

 چشمان با سخنی، هیچبی زن آن. دیدممی برابرم در را زیبارو زنی کشیده قامت

 بودند، پراکنده رنگش سبز شنل اطراف در که بلندش، و وارشالق موهای و خاکستری

 زن آن کند باور تا بود کسی چه و خرامیدمی جنگل در ایزادهنجیب سان به

 سحرانگیزش زیبایی با او، که دانممی را این تنها بیش؟ توهمی صرفا   نه واقعیست،

 چله از که تیری سان به تا بردارم سمتش به گامی بود کافی. آمدنمی نزدیکتر قدمی

 .شود دور باشد، شده رها

 در روزمره و عادی روال از امزندگی خروج برای عطفی نقطه توانیدمی را فیروینر به ورود

 اطرافم جهان به کودکانه دیدی با نشسته، برادرم گاری پشت که لحظاتی. بگیرید نظر

 اطراف و دور آن که پوشیشنل زیبارویان کردمنمی هم را فکرش هیچگاه نگریستم،می

 و زنان آن از اثری دیگر که رسید فرا زمانی ولی. خواهندمی جانم از چه زدند،می پرسه

 هیوالهای نشینیعقب از فیروینر، اهالی که موقعی. نبود زیبا اندازه از بیش مردان

 پشت را فردی قامت هاشب توانستممی بردند،می سر به شوک در جنگل زیباروی

 روی منحنی هایخط اش،کشیده و بلند انگشتان با که دهم تشخیص اتاقم شیشه

 برابر در دیگر، که بودند گرفته تصمیم هاآن واقع در. کشیدمی گرفته بخار شیشه

 سالگی، نه به ورود با است ممکن کردندمی فکر هم شاید. نشوند آفتابی چشمانم

 توانستممی حال، این با. کنم کشفشان در سعی احیانا   و شوم کنجکاو شاندرباره

 هاشب که انگشتانی. کنم حس گذاشتند،نمی راحتم کجا هیچ که ایخیره هاینگاه

 در را هایمشبنیمه وحشت شوند، قفل پایم قوزک دور گاهی و کشیده پاهایم مچ روی

 .بودند کرده تأمین اعالیی حد
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. اندنبوده بیش توهمی ها،آن همه که بودم شده مطمئن سالگی، چهارده به ورود با

 هم شاید. نداشتم را کسی توسط شدن تعقیب حس و سنگین هاینگاه آن دیگر

 چه هر. داشتم خود زدن گول در سعی هم شاید. بیابم غیرطبیعی را خود ترسیدممی

 شکل به که والدینی هایم،تنهایی با ماندم من و شد سپرده فراموشی دست به بود، که

 آلنور، هایجنگل پهلوی به پهلو وسیع، شهری رسیدند، قتل به شبانه عجیبی

 انگار اسرارآمیز، و انبوه جنگل آن. بود زیبارو هیوالهای آن اصلی محفل که ایمنطقه

 نو از بعد، هاسال که ایرشته. کردمی قطع را زیبارو زن آن و من میان ارتباط ییرشته

 .شد آغاز

*** 

 

 «دوم فصل»

 !است دیوانه که شاهدختی با شب در دیداری•

 

 «ادموند»

 را دشت سکوت آلنور، هایجنگل سوی از جغدی صدای و نمایاندمی رخ آسمان در ماه

 بود، رژیا مه دریاچه به منتهی و جنگل مجاورت در که ای،تپه باالی. شکستمی

 حس و زدندمی شالق صورتم به دریاچه نمکین و شرقی بادهای. بودم ایستاده

 کف. شود آویزان قندیل امبینی از است ممکن لحظه هر هوا، سرمای شدت از کردممی

. کنم گرمشان نفسم با اندک، چند هر کردم سعی و گرفتم دهانم دور را هایمدست

 روزها آن و طوالنی هاییخبندان با بودند، سوزان و سرد همیشه فیروینر هایزمستان
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. کردمی رسوخ استخوان مغز تا هوا سرمای بود، مانده زمستان به روز چند فقط که

 سراسر و انبوه هایجنگل از نگاهم شد باعث تپه، دیگر سوی در ایجنبنده صدای

 .شود جلب سو آن به شده، کنده [Eleanor]آلنور وحشت و رعب

 [Richard]ریچارد. شدمی ترآشنا لحظه به لحظه آمد،می سویم به که متحرکی پیکر

 هایچمن روی که را شالی زد،می نفسنفس که حالی در و ایستاد امقدمی چند در

 کار بردن پایان به از بعد او،. کرد پرت اششانه روی را کشیدمی خود دنبال به زدهیخ

 و نشست زده یخ هایعلف روی تند، شیب با تپه از رفتن باال کنندههالک و پرمشقت

 که من به و باز را چشمانش بعد، یلحظه چند. کشید صدا و سر پر و عمیق هاینفس

 .کرد نگاه بودم، ایستاده سرش باالی طلبکارانه

 .بدن مدال بهت شناسیوقت تو باید -

 را نفسش ایستاد، که هنگامی. شود بلند کنم، کمکش تا کرد دراز سمتم به را دستش

 نظر به اینقره ماه، نور زیر که اشطالیی موهای میان را دستش و کرد فوت بیرون به

 :گفت سپس. کشید رسیدندمی

 نگهبانها فرمانده... کننمی بازرسی رو همه... جهنمیه چه قصر دونینمی... ببخشید-

 ...بودم چال سیاه االن بود، نیومده برادرت اگه! جاسوسم که بود داده گیر

 به و خشک مقرراتی، او. بود شاه ارشد فرماندهان از یکی [Dominic]دومینیک برادرم

 سد از عبور برای ریچارد، به دومینیک که موضوع این واقع در. بود جدی شدت

 سمت به تپه، باالی از که حالی در. بود ذهن از دور باشد، کرده کمک هانگهبان

 :گفتم ، کردممی حرکت آلنور هایجنگل

 ...نبود خوبی شوخی-
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 لحنش از مسرت که حالی در و آمد پایین من نزدیکی تا را تپه سرازیری ریچارد

 :گفت بارید،می

 بینن،می که باحالی و تیپخوش آدم هر به نیست الزم گفت فقط اون. نکردم شوخی-

 !بدن گیر

 وارد که حالی در هم آن پرسوز، و سرد شب آن در دادم ترجیح داده، تکان برایش سری

 یا است خودشناس که این یدرباره شدیم،می شهر یمنطقه ترینخطرناک

 حالی در ریچارد. بودیم ایستاده جنگل و دشت بین مرز در. نکنم بحثی خودشیفته،

 :گفت کرد،می نگاه جنگل به که

 کردن؟ حمله نفر چند به اغواگرها شنیدی-

 :گفتم و دادم تکان تأیید به را سرم

 ...کننمی تغذیه هاآدم خون از اغواگرها میگن... وحشتناکه واقعا-

 :گفت و داد تکان طرف دو به را سرش ریچارد

 هجده این تو بود، اینطور اگه... خرافاته همشون اینا. نیست اینطور من نظر به ولی-

 خوردن؟می چی نبود خبری ازشون که سالی

 :گفتم و انداختم باال ایشانه

 .بیان بیرون لونشون از نکنن هوس امشب امیدوارم فقط-

 این وجود با شب، آن ولی نبود زیادی فاصله ،[Merial]مریال خانه تا جنگل ورودی از

 ترسناک دیگر ایگونه به آلنور انگار بودیم، شده وارد جنگل آن به بارها و بارها قبال که

 شهر خرافی مردم تا بود شده باعث یکدیگر، از یکسان فواصل در حمله چند. بود شده
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. بیندازند وحشت به را مردم سرایی،قصه با و بگیرند کمک مرزشان و حدبی تخیل از

 رخ جنگل زیباروی هیوالهای اغواگرها، توسط کشتارها، و حمالت این گفتند،می مردم

 و کشور شاهزاده عنوان به ریچارد برای موقعیتی، چنین در مانخروج بنابراین دهد؛می

 دیدار به خواستمی ریچارد حال، این با. بود خطرناک قصر در من موقعیت برای

 عقلم بنابراین. برود کرد،می زندگی جنگل ورودی هاینزدیکی در که مریال اشعمه

 تالش چرا که بودم پشیمان لحظه، آن در ولی. نگذارم تنهایش بود داده دستور

 .امنکرده شبانه مالقات این به رفتن از ریچارد کردن منصرف برای بیشتری

 مریال کلبه به مستقیما که کردمی عبور جنگل میان از ناهموار، و خم و پرپیچ ایجاده

 و خوردندمی تکان مالیم باد در انگیز،خوف حالتی با بلوط و افرا درختان. رسیدمی

 روشنایی دنبال به ممکن، حد آخرین تا را چشمانم شدمی باعث جنگل، تاریکی

 بر شده سایبان درخت چندین میان در و شبی چنان در بود محال که کنم باز اندکی

 .شود یافت اطرافمان مانند قیر سیاهی و کردندمی پنهان را ماه غیرتمندانه که سرمان،

 مدعی کودکی، از او داشت؛ شهرت دیوانه شاهدخت به که بود ریچارد یعمه مریال،

 سلطنت به ریچارد پدر که هنگامی و بینندنمی دیگران که بیندمی را اشخاصی بود

 برای ایسوژه آن از بیشتر سلطنتی، خاندان تا بود کرده بیرون قصر از را مریال رسید،

 هایترس با شهر، انداختن لرزه به برای ایبهانه دنبال به همیشه که خرافاتی مردم

 سحر با سلطنتی خاندان چه اگر گفتند،می هاآن. نشود بودند، ساخته خود و عجیب

 .دارند ممنوعه هنرهای در دستی خودشان اما کنند،می مخالفت جادو و

 ایکلمه حتی کداممان هیچ برسیم، مریال یکلبه به فراوان، بامشقت که هنگامی تا

 نظر به بعید ریچارد از شب، آن مانند شرایطی در سکوت چند هر.)نگفتیم سخن

 دادیممی ترجیح و بودیم گرفته نظر زیر را اطرافمان و دور ما، دوی هر انگار.( رسیدمی
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 شاخبی هیوالی چند مبادا تا کنیم حرکت سکوت در دوستانه، کرکرهای و هرهر جای به

 .بکشانیم دنبالمان به را دم و

 و عجیب مریال، کلبه آرامش. کشیدم راحتی نفس شد، نمایان دور از که مریال کلبه

 در. آن وسط در بزرگ و چوبی ایکلبه با شکل، ایدایره ایمحوطه بود؛ نظیربی

 کلبه توانستممی کرد،می رسوخ بیرون به پوشپرده ایپنجره از که اندکی روشنایی

 پیدا دارقوز حالتی وسط از که را کلبه بلند سقف و بزرگ پنجره چهار با ایوان، بدون

 تصور که داشت قرار کلبه به چسبیده هیزم، یذخیره برای اتاقکی. ببینم را بود کرده

 هیزم از انباشته بود، نمانده زمستان به زیادی زمان که سال از موقع آن در کردممی

 کلبه، دودکش از دودی. بود درخت و چمن از عاری شکل، ایدایره یمحوطه. باشد

 :گفت که بود شده اشمتوجه انگار هم ریچارد. رفتمی هوا به آرامآرام

 .خونست که خوشحالم-

 در ریچارد. دادمی پیوند کلبه ورودی در به را جنگل باال، سمت به نتراشیده یپله چند

 :گفت کرد،می نگاه را اطرافش و دور که حالی

 کنه؟می نگاهمون داره نفر یه کنیمی حس هم تو یا زدم توهم نظرت به-

 :گفتم کردم،می اشاره ورودی در کنار پنجره به که حالی در و انداختم باال ایشانه

 .باشه مریال شاید-

 و کدر شیشه پشت از بود، بسته سرش دور به حریر از ایپارچه که حالی در مریال،

 را پرده داد، تشخیص را او ریچارد که این از بعد بالفاصله. کردمی نگاهمان آلودلکه

 کرد نگاهم کلبه روشنایی در آمد،می بیرون دهانش از بخار که حالی در ریچارد. کشید

 :گفت و
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 ...شده ممنوع قصر به خروج و ورود بفهمه اگه. نگو قصر یهدربار چیزی-

 که این وجود با او. شد نمایان در یآستانه در مریال و باز ورودی در لحظه همان در

 .بود کرده حفظ را اشجوانی دوران زیبایی داشت، سن سال پنج و سی حدود

 تفاوتیبی با او. ندهد بروز را آن داشت سعی انگار ولی زدمی برق شادی از چشمانش

 :گفت او. ندهد راه داخل به را ما موضوعی، بیان برای داد ترجیح و تکیه در به

 مسئولیتیبی اومدین، بیرون قصر از وضعیتی همچین توی که این نظرتون به -

 نمیشه؟ محسوب

 کنار در آستانه از که حالی در او. بود باخبر چیز همه از مریال ریچارد، تصور خالف بر

 :گفت و کرد من به رو رفت،می

 چرا که کنممی تعجب تو از ولی باشه پایبند قوانین به ندارم انتظار ریچارد از من-

 !اومدی همراهش

 :گفتم داشتم، سراغ خود از که لحنی ترینگناهبی با و کردم فوت بیرون به را نفسم

 نباشم چه و باشم من چه بیاد، سرش بالیی اگه کردم فکر فقط بیام، خواستمنمی-

 .کننمی اعدامم

  

 ناآرام شدت به ،(شاه)پدرش توسط مادرش شدن اعدام دلیل به ریچارد قبل، سال پنج

 را تختش او. نداشت را ریچارد به شدن نزدیک جرئت کسی ایام، آن در. بود شده

 کباب قورباغه ورودی سرسرای در و کردمی قیچی را خدمتکارها دامن زد،می آتش

 مشاورش، پیشنهاد بنابر شاه زد، آتش را تاریخش استاد ریش او، که هنگامی. کردمی

 فایروانا کشور در آستریال، زبان. کرد استفاده ریچارد تعلیم برای افراد، ترینجوان از
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 دیرینه، دشمنی و کشور این با فرهنگی و تجاری روابط قطع علت به و نداشت رواج

 وجود با شدنمی حاضر کسهیچ. باشد مسلط زبان این به که شدمی پیدا کسی کمتر

 کسی چه. دهد آموزش ریچارد به ایکلمه کرد،می دریافت خزانه از که هنگفتی حقوق

 فرماندهی مقام به تازگی به دومینیک، برادرش که ساله دوازده ایپسربچه از بهتر

 حتمی مرگ از را ریچارد جان شکار هنگام که زمانی بعد، هاسال بود؟ یافته ارتقا ارشد

 زبان تدریس بر عالوه جنگجو، برادری وجود با مبارزه در مهارتم با و دادم نجات

 .شد سپرده من به هم ریچارد شاهزاده جان از حفاظت خطیر یوظیفه آستریال

 یخ صورت ایلحظه کلبه درون گرم هوای برخورد شدیم، وارد کلبه به که هنگامی

 که شدمی آغاز کوچک راهرویی از مریال، کلبه ورودی. انداخت سوزش به را امبسته

 وادار کردند،می عبور جنگل گلی زمین از که را میهمانانش وسواس، با آنجا در مریال،

 راهرو از ایگوشه را هایشپوتین ریچارد که هنگامی. کردمی هایشانکفش آوردن در به

 :کرد زمزمه آرامی به مریال. رفت مجاور اتاق به سرعت به و گذاشت

 ...برین اینجا از سریع باید ریچارد و تو... میفته بدی هایاتفاق امشب ادموند،-

 از بیش بلکه رفتنمی تنها نه فهمید،می را موضوع این ریچارد اگر که بودم مطمئن

 مراقب که حالی در و دادم تکان تایید به سری. بماند جا آن تا شدمی مصمم پیش

 :گفتم نشنود، را هایمانحرف ریچارد تا بودم

 توی امشب. کنهمی تعقیبمون داره کسی کنممی حس شدیم، جنگل وارد که وقتی از-

 نمیای؟ ما با تو چرا. خبرائیه جنگل این

 :گفتمی که زمانی بود آرام کامال او

 ...بهتره اینجا از خیلی که میرم جایی من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

23 

 

 :کشیدمی فریاد که شد شنیده مجاور اتاق از ریچارد صدای. زد لبخندی او

 «سوم فصل»داری؟ مهمون مریال-

 !میشوم شاهدخت یک•

 

 «شارال»

 بود گسترانیده آلنور هایجنگل آلودراز و مسکوت یپهنه بر را اشستاره پر دامان شب

 و زیبایی بخواهد که انگار و آمدمی بیرون سیاه ابرهای میان از گاهی از هر ماه، و

 شنیده که صدایی تنها. درخشیدمی دلربا کند، ثابت جهانیان به را اششکوهمندی

 گوش به وحشی هایبوته الیالبه از که خرخری و بود هایمانقدم صدای شد،می

 .رسیدمی

 و سر آن با را نوربرت و من کسی اگر مسلما. کشیدم باال اندکی را ابریشمینم دامن

 همان در برگزاری حال در تأتری یا ایمدیوانه کردمی گمان یا دید،می وضع

 بودم، خورده فرو زحمت به که خشمی با. هستیم آن بازیگران از ما و هاستنزدیکی

 که حالی در. بود ایستاده من به پشت که انداختم نوربرت کتف دو میان به تندی نگاه

 :گفتم نکنم، فکر بازگشت به و دهم ادامه راهم به همچنان کردممی سعی

 شدم؟ شکلی چه-

 نگاهی بودم، شده فارغ هابوته میان لباسم تعویض از تازگی به که من به نوربرت

 :گفت رفت،می باالتر لحظهبهلحظه راستش سمت ابروی که حالی در و انداخت

 !شدی واقعی یبرازنده خانم یه شبیه-
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 :گفت بالبخند و چرخید سمتم به کامل و

 .بگم چی دونمنمی واقعا-

 :گفتم معترضانه و زدم چنگ را رنگم سیاه دامن دست، دو هر با

 .دادم انجام عمرم تو که کاریه ترینمزخرف و ترینابلهانه این-

 نور زیر نازنینم یزره که نزدیکی همان در جایی به و چرخاندم سرم پشت به را نگاهم

 و مقام از طوالنی، مدتی برای باید که بارافسوس نگاهی. کردم نگاه درخشید،می ماه

 توسط رسیدن قتل به از من. شدممی دور امساله چند و چندین زندگی یشیوه

 هنگامی پرتجمل، زندگی آن کردن رها برای امتوانایی و خودم از ترسیدم؛نمی هاانسان

 موفقیت با وقتی که داشتم وحشت آن از. ترسیدممی رسید،می پایان به ماموریتم که

 نزد دوباره و بکشم دست اشرافی زندگی آن از نتوانم یافتم، را گمشده یشاهزاده

 !برگردم عرقویم و ابله سربازان

 حد از خارج که داد انجام را حرکتی و برداشت سمتم به قدمی کنان،خنده نوربرت

 حالی در و زدم پس را دستش سرعت به! گذاشت امشانه روی را دستش. بود تحملم

 در را نوربرت و کردم عبور کنارش از سرعت به داشتم، کمی یفاصله نهایی انفجار تا که

 و مرطوب خاک روی نوربرت. گذاشتم سر پشت زد،می لبخند همچنان که حالی

 :گفت و کرد کم را میانمان فاصله دوید؛ سمتم به لغزنده

 کن فکر بگیر، فاصله کشتار و کشت از کم یه! کردی عادت سنگین هایزره اون به-

 .تعطیالت میری داری

 دیو کردممی سعی که حالی در و کردم ریز را چشمانم. چرخیدم سمتش به و ایستادم

 :گفتم کنم، آرام را درونم
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 خطر به نمیای؟ همراهم تو چرا! العادستفوق باشن؟ انسان همه توش که تعطیالتی-

 داره؟ اهمیت برات خودت، زندگی انداختن خطر به یاندازه به هم من زندگی انداختن

 بر مالیمی لبخند باشد، من طرف از العملیعکس چنین منتظر انگار که نوربرت

 خاکستری تارهای الیشانبهال که سیاهش، بلندنیمه موهای که حالی در و آورد ب**ل

 :گفت راند،می عقب را شدمی دیده هم

 به رو معشوقش زندگی تونهمی عاشق یه کنیمی فکر! مندمعالقه بهت من! شارال-

 بشینه؟ راحت خودش و بندازه خطر

 یکی برای کردممی حس که حالی در و لرزیدم خشم از پروایش،بی و صریح اعتراف از

 به شوند،می سرخ وجودم در نهفته شرمی از هایمگونه ام،زندگی در معدود دفعات از

 برای قصدی نه که بودم گفته نوربرت به قبل، از. دادم ادامه راهم به و چرخیدم روبرو

 مناسب که زمانی هر در را اشعالقه بود مصمم او ولی. دارم او به ایعالقه نه و ازدواج

 سرباز در کردن قفل برای تمایلی وجودم در شدمی باعث این و کند ابراز دید،می

 به بیشتر که سربازخانه آن در ماندن با تا کنم پیدا نوربرت، روی به قدیمی یخانه

 هم ایعالقه او به اگر من که بفهمد و بیاید جایش سر عقلش داشت، شباهت طویله

 برای که مقامی. دهممی ترجیح دیگری چیز هر به را( ارشد فرماندهی)شغلم داشتم،

 و کرده فدا را امنوجوانی و جوانی لحظات ترینبخشلذت و بهترین آن، به رسیدن

 حریرم شال که درحالی بعد، دقایقی. دهم دست از را آن کردن، ازدواج با نبودم حاضر

 از که نوربرت به خطاب بکاهم، هوا سرمای از کم، چند هر تا کشیدممی موهایم روی را

 :گفتم بود افتاده جلو من

 کلی اردوگاه توی من. کنیم شروع رو احمقانه کار این امشب همین نبود نیازی جدا-

 .کنم صحبت جدید دفاعی یشیوه یه یدرباره هاشوالیه با خواستممی. داشتم کار
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 و زیبا هایکفش. زد کنار راهش سر از را عظیمی یشاخه و نداد پاسخی نوربرت

 به مرا کمکم و رفتندمی فرو پایم زیر مرطوب زمین در دائما داشتم، پا به که ایدخترانه

 هایمشانه به دلپذیر ولی اندک گرمایی تنها بودم، پوشیده که شنلی. آوردندمی ستوه

 زودی به کردممی بینیپیش. لرزیدممی هوا سوز از داشتم حال این با کرد،می منتقل

 احتمال به هوای آن در توانممی که بودم خوشحال حداقل و باشم برف بارش شاهد

 از و امنشسته پنجره کنار که حالی در و بدهم لم هاانسان یخانه درون برفی، زیاد

 تمرین مشغول هوا آن در که سربازانی ریش به کنم،می تناول انسانی هایمیوه

 از اولیه طرحی تنها و روممی کجا نوربرت همراه به دانستمنمی حتی! بخندم هستند،

 سرزمین وارد باید من که این. بود بسته نقش ذهنم در نوربرت نظیربی ینقشه

 کنم؛ پیدا را ماندورگه یشاهزاده انسان، از اغواگر تشخیص قدرت با و شوم هاانسان

 کند تاجگذاری کنم وادارش شده، که هم شمشیر زور با و ببرم خودمان سرزمین به را او

 .دهم پایان کشور بر حاکم هایجنجال یهمه به تا

 و اممعده در را تابی و پیچ اندیشیدم،می غیرممکن ماموریت این به وقت هر واقع در

 یک سازماندهی از من، برای ماموریت این! کردممی حس بدنم کل در را لرزشی حتی

 در. نمودمی واردیوانه و غیرممکن اندازه، همان به و سختتر هم نفره هزار چند لشکر

 به زیادی افراد زندگی همیشه، که چرا. بیندیشم عاقالنه بودم گرفته یاد زندگی،

 غیرمعمول، مکانی از افراد هدایت. داشت مستقیم ربطی گرفتم،می که تصمیمی

 بنابراین، باشد؛ داشته بر در را بیگانه موجودات با شدن روبرو خطر توانستمی

 هاشوالیه گروه وارد که زنی تنها و ارشد فرمانده یک عنوان به که ایمسئله مهمترین

 ریسک، و خطر گونه هر از و بردارم گام محتاطانه که بود این بودم؛ گرفته فرا بود، شده

 خالف بر ها،انسان جهان به باال ریسک با و نابخردانه عجیب، ورود این. کنم دوری

 .داشتم ایمان آن به امساله هشت و بیست عمر تمام در که نمودمی چیزی
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 بلوطی، درخت یرفته فرو هم در هایشاخه میان از که بودیم شده دور اردوگاه از کامال

 پنداری که بود متحرک ایشعله مثل نور، آن. خورد چشمم به رنگ، طالیی نوری

 قبال و بود آشنا برایم که نوری. شدمی داده تکان سو آن و سو این به کسی، توسط

 جنگل میان از که مسافرانی از تنها. بودم ندیده آن درخشندگی و زیبایی به چیزی

 بودم؛ شنیده کاربردش و انگیزیشگفت درباره بودند، دیده را نور آن و کرده عبور

 !دنیا دو میان یدروازه

 جهان وارد و کرده عبور دروازه آن از بخواهم که بود آورمالل و سخت برایم چند هر

 عنوان به من و ندارم بازگشتی راه که گفتمی نگاهش با نوربرت ولی شوم هاانسان

 مدتی برای شده، که هم کشورم حفظ برای باید سلطنت، به وفادار یفرمانده یک

 به بیشتر دروازه،. دهم انجام جسورانه کاری و بکشم امعادی زندگی از دست طوالنی

 با و بودم گرفته را نوربرت دست که ایلحظه در و داشت شباهت آتشین یکوره یک

 حس پاییزی سرد هوای آن در را مطلوب گرمایی کردیم،می عبور دروازه از زمانهم هم،

 که ماهی به انداختم؛ خودم جهان به را نگاهم آخرین و بستم را چشمانم. کردممی

 .بود بیگانه جهانی به ورودمان شاهد انگار

. کردم باز را چشمانم بود، دروازه از خروجمان خبردهنده که ناگهانی، سرمایی حس با

 هایدرخت همان و ابرها همان ماه، همان باشیم؛ کرده عبور دروازه از که انگار نه انگار

 شدم، اشمتوجه که چیزی اولین. شانگوریده درهم هایبرگ و انبوه هایشاخه با بلوط

 کردم،می جدایش که هنگامی و بود کرده گیر دامنم به لجاجت با که بود ایشاخه

 :گفت کرد،می عبور کنارم از که حالی در نوربرت. برد باخود هم را دامنم یگوشه

 کنده سرم پوست کشیدی،می جوری اون منم موهای اگه... باش پذیرترانعطاف کم یه-

 !شدمی
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 اثر بر گاهی، که بودم کرده عادت شمشیر به قدرت کردن وارد به آنقدر. بود او با حق

 از بیش لحظه،بهلحظه. شدمی متالشی و شکستمی ایشیشه لیوان به اندکم فشار

 در. هستم مأموریت این انجام برای گزینه بدترین که رسیدممی نتیجه این به پیش

 شده خشمگین هابوته به دامنم هایکردن گیر از آنقدر جنگل، در مارپیچ مسیری

 به خشمگینانه سپس کشیدم، باال و گرفته دست به را دامنم ضخیم پارچه که بودم،

 تنها نه و خندید آرامی به هم او. کند حرکت سریعتر تا کوبیدم نوربرت کتف دو میان

 زمین در رفتن فرو حال در که راستم پای. داد هم کاهش نداد، افزایش را سرعتش

 گره هم به اضطراب، و خشم از ابروهایم کهدرحالی و کشیدم باال را بود پایم زیر مرطوب

 :گفتم بود حرکت در جلوتر قدم چند که نوربرت به بودند، خورده

 چیه؟ لعنتیت ینقشه-

 جویبار باالی از بود، ماه ضعیف نور روشناییمان منبع تنها که حالی در و تاریکی در

 به راجع که انگار و داد تکان هوا در دستی. ایستاد دیگرش سمت و پرید کوچکی

 :گفت کند، صحبت صبحانه خوردن مثل عادی ایمسئله

 کشور پایتخت شهر، این. فیروینره شهر توی شاهزاده. نیست ایپیچیده ینقشه-

 ...ست[Fairwana]فایروانا

 :بریدم کالمم با را صحبتش

 بهشون رو بچه آرتور، شاه که مهاجرهایی شاید اونجاست؟ هنوز دونیمی کجا از تو-

 ...باشن رفته شهر از االن تا سپرد

 کوهستان شد،می خارج اگه. شده ساخته دره یه توی شهر. همینجاست هنوز اون-

 .دادمی خبر بهم
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 :گفتم و کردم ایخنده

 کسی ولی گفتمی قابلیتت این از شد،می نوشیدنی وقتی همیشه کرنر فرمانده-

 !بگیری ارتباط طبیعت با تونیمی هم تو! گفتهمی راست پس! کردنمی باور رو حرفش

 :گفت تأسف با و کشید عمیقی نفس نوربرت

 ...راسته حرفش خوشبختانه یا بدبختانه-

 :داد ادامه ب**ل زیر و

 !لقدهن عیاش-

 :داد ادامه گونهاین بلندتری صدای با و

 .دادنمی خبر بهم هاکوه یا هادرخت رفتمی بیرون شهر این از اگه-

 بقیش؟ خب، خیلی-

 میشه، باز جنگل این توی فقط دروازه. میده انجام ما علیه کارهایی داره فایروانا شاه-

 حمله هاانسان به اوقات، گاهی که نیست کم اینجا مجرم اغواگرهای تعداد همین برای

 ...گیرنمی سر از رو سابقشون رژیم و کننمی

 هم، هاانسان خون نوشیدن تصور حتی. گذاشتم دهانم روی را دستم تعفن با

 !تمدنه از دور و وحشیانه خیلی-.بود زنبهمحال

 شاه هایفعالیت روزها، این ولی. کنن شکار رو اونا بخوان که دارن حق هم هاانسان-

 اون... کنه حل ریشه از رو اغواگرها یحمله مسئله خوادمی انگار. شده قبل از بیشتر

 ...باشه داشته اغواگر یه باید کار، این برای و گردهمی دروازه دنبال داره

 کنه؟ پیدا رو دروازه بشه موفق اگه میشه چی-
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 .میشن یکی و میره بین از دنیا دو بین یفاصله کنن، عبور دروازه از هاانسان اگه-

 این به داره؟ بستگی من به ها،سرزمین و ما سرنوشت بگی که خواینمی... من خدای-

 نه؟ یا بگیرم رو جلوشون تونممی من که

 .بگم رو همین خواممی دقیقا-

 بهم داشتی برگردم، افتاد خطر به جونم اگه که زدی؟ من به که حرفی اون پس-

 نه؟ مگه دادیمی دلداری

 این. گویدمی دروغ نوربرت که بودم فهمیده. کردممی حس امسینه یقفسه در را دردی

 .دروغ از حقیقت تشخیص دانست؛نمی کس هیچ که بود قابلیتی

 .نه-

 گویدمی دروغ من به او که حال همان در دانستمی اگر نوربرت! گفتمی دروغ هم باز

 .کردنمی باز گفتن دروغ به ب**ل هاسادگی آن به زنم،می پوزخند او به دل در

 هوم؟. بشم قصر وارد باید من پس-

 سن از پیرتر را او اش،پیشانی بر افتاده چین. داد تکان تحکم با را سرش نوربرت

 .دادمی نشان اشواقعی

 چیه؟ هالباس این یقضیه بشم؟ قصر وارد عنوانی چه به قراره من حاال-

 :دادم ادامه مضحک و ابلهانه لبخندی با

 !خدمتکار؟ عنوان به-

 ماه نور زیر رنگش، مشکی چشمان که حالی در و چرخید سمتم به کامال نوربرت

 :گفت درخشید،می
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 .کلومنت شاهدخت عنوان به نه،-

 :گفتم و زدم خندیکج

 !کنیمی شوخی داری-

 سر زدهیخ هایخزه روی آهویم، پوست از و دخترانه هایکفش بود ممکن لحظه هر

 کشیده گند به نزدیکی، همان در گل گودال یک در افتادن با پایم، تا سر و بخورند

 :داد ادامه ام،زدهحیرت و متعجب لحن به توجهبی نوربرت. شوند

 هاانسان دنیای وارد که این. شکستیم رو طبیعت قانون بزرگترین ما االن همین-

 توجه مرکز شدمی فرستادیم،می شاهزاده کردن پیدا برای رو گروه یه ما اگه. شدیم

 ...کنهنمی شک کلومنت شاهدخت به کسی ولی. هازادهطبیعت

 تندی به و کشیدم بیرون دستش از بود، گرفته دست به صحبت حین در که را دستم

 :گفتم

 یه مقام تو ندارم، رو هاانسان دنیای به ورود ی اجازه اغواگر یه عنوان به من وقتی-

 .ندارم اجازه هم شاهدخت

 و داشتیم دیگری کردن راضی در سعی دو هر. بودیم شده دیوانه ما دوی هر گویی

 چه ما از یک هر فهمید، شدمی سختی به که بودند آمیخته هم به هایمانحرف آنقدر

 کردن، هوار و داد با که بودیم رسیده نتیجه این به ما دوی هر بعد، ثانیه چند. گویدمی

 سمتمان به را اشخاصی است ممکن بالعکس و رسیمنمی مطلوب ینتیجه به

 دو مثل کردیم سعی و نشستیم جویبار سوی یک در کداممان هر بنابراین. بکشانیم

 :گفتم و گرفتم آغوش در را زانوانم. برسیم توافق به متمدن، حدودی تا اغواگر
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 اگه دونیمی ها؟زادهطبیعت زدن دور نیست؟ کردن تقلب جور یه این نظرت به-

 میارن؟ سرم بالیی چه بفهمن

 یکدیگر به هایمدندان فشار از هایملثه. بلرزم سرما از شد باعث که وزید سردی باد

 :گفت داشتم، سراغ او از که لحنی آرامترین با نوربرت. بودند گرفته درد

 دیروز خودت! گناهتبی مردم خاطر به. کنیمی کشورت خاطر به رو کار این تو شارال،-

 تو نفر چند گرسنن؟ مردم کنه؟می تهدیدمون هاگرگینه حمله خطر گفتی؟می چی

 تا کنی،می کاری هر خاطرشون به که مردمی کنینمی فکر مردن؟ هاشورشی هایحمله

 کشیدن؟ سختی زیادی هم االن همین

 آهی. بود کرده سرایت هم چشمانم به معمول، طبق و کردمی درد شدت به سرم

 .دادم تکیه سرم پشت بلوط درخت به و کشیدم

 بسپری؟ بهش رو بزرگی مسئولیت همچین که نداشتی سراغ من از بهتر کسی-

 از استفاده با را دیگران چگونه دانستمی خوب. زد لبخند امگرانهتهاجم نگاه مقابل در

 .کنند عمل او میل باب تا کند مجاب ضعفشان، نقاط

 اغواگرها تونهمی که هستی کسی تنها تو. بیاد بر پسش از تونهنمی کسی تو از غیر-

 .اعتمادترین قابل همینطور و بده تشخیص هاانسان از رو

 ماه چند از کسی چه وگرنه زد،می بهم را حالم داشت اشگوییدورغ! دروغ هم باز

 گذرانخوش و خاصیتبی هایاشرافی با زدن کله و سر ها،انسان قسمت در استراحت

 پا و دست و ابله سرباز چند دادن تمرین حال در روز، طول تمام اگر هم آن گذرد؟می

 دانستممی که این وجود با اند؟نگرفته دست به شمشیر حال به تا که باشد چلفتی
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 را هاآن و دهم گوش نوربرت سخنان به دقت با کردم سعی است، کاسهنیم زیر ایکاسه

 .نبرم یاد از

 این اینکه برای خوادمی و کرده صلح [Klomen]کلومنت همسایش، کشور با فایروانا-

 ...بیاره در کلومنت شاهدخت ازدواج به رو ولیعهد بشه، محکمتر صلح

 چی؟ اصلی شاهدخت پس باشم؟ شاهدخت اون جای قراره من و-

 :گفت داد،می ادامه راهش به دوباره که درحالی و جست جا از نوربرت

 .ببینی باید خودت. رسیممی االن نکن، عجله-

 روی از. کردم حرکت سرش پشت حرفبی و ساکت دقیقه، چند برای و کشیدم آهی

 :کردم نشان خاطر را اینکته که بودم پریده ایصخره

 و مقام من. موقتی حتی کنین، جایگزینم رو کسی ندارین حق نیستم من که وقتی-

 ...هم مردم اگر خوام،می کمال و تمام برگشتم، وقتی رو موقعیتم

 روی بود نزدیک و خوردم لیز لغزنده زمین روی ایلحظه که بودم زدن حرف غرق آنقدر

 با احتماال و بیفتم زد،می پیوند دره پایین به را قسمت آن درختان که داریشیب سطح

 در افتادن خطر حتی وجود، این با. کنم تسلیم آفرین جانبهجان دره، درون افتادن

 :کردم تکمیل گونه این را امجمله و نشد واقع عبرت درس برایم هم دره درون

 .بسازین هاشوالیه گورستان تو آرامگاه یه برام باید هم مردم اگه-

 با که نوربرت سر پشت و کردم صاف را کمرم خشکیده، یشاخه چند گرفتن با

 نوربرت یگفته به بنا دره، آن عمق. کردم حرکت کرد،می نگاهم کالفگی و حوصلگیبی

 دیگرش، ینیمه. بود گرفته فرا را دره از نیمی که شدمی ختم رژیامه یدریاچه به

 نورهای با باال، آن از که بود شده پوشیده فیروینر شهر شماربی هایساختمان توسط
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 حتی رسیدند؛می نظر به نظیربی کشیده، فلک به سر و عظیم هایساختمان و فراوان

 چنین بازوهایشان نیروی با تنها جادو،بی قوم این. ما هایساختمان از نظیرتربی

 کردند؟می خلق بدیلیبی هایعمارت

 شنا آب سطح در که موجودی حرکت گاهی، فقط. بود ساکت رژیا،مه یدریاچه

 زیر آرامی، به که کردمی ایجاد کوچکی امواج و ریختمی هم به را آرامشش کرد،می

 از قسمت آن پنداری، و بود افتاده دریاچه بر ماه، تصویر. شدندمی ناپدید ماه نور

 در که بود شده تشکیل کوچک الماس هاصد از دید،می آن در را رخش ماه که دریاچه

 .درخشیدندمی شب تاریکی

 و شهر دور تا دور. آن پهلویبهپهلو داشت؛ قرار رژیامه دریاچه مجاورت در شهر،

 توسط ها،تپه و کرده پر غیرزراعی و زراعی حاصلخیز و بکر هایتپه را دریاچه

 آبل هایکوه رشته به نوبت ها،جنگل از بعد. بودند شده احاطه آلنور هایجنگل

 :گفتم شگفتی با. بگیرند فرا را آن دورتادور دره، محافظین همچون که رسیدمی

 !خفنه خیلی دفاعی دژ یه شبیه اینجا-

 طبع،خوش شاعری یا خجسته،دل عاشقی همچون نداشت انتظار پنداری که نوربرت

 صبح نزدیک. داد تکان تایید به سری بپردازم، دره هایزیبایی از تمجید و تعریف به

 قصر، اسکله، در بزرگی هایکشتی کمکم. رفتمی شدن روشن به رو مرور به هوا، و بود

 همه آن وجود با. شدندمی دیده خورشید طلوع با شهر، اصلی میدان و دروازه

 در شده، که هم شب تا توانممی و هستم شدن گرم به رو تازه کردممی حس روی،پیاده

 را فکرش که آنچه از زودتر ما، ولی کنم؛ حرکت جنگل هایوبلندیپستی و هاناهمواری

 .رسیدیم مقصد به کردم،می
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 از. بودیم نشسته رسید،نمی هم اینچ چهار به میانشان فاصله که درخت چند پشت

 سه. شدمی دیده کردند،می همراهی شهر تا را کلومنت شاهدخت که گروهی آنجا

 شاهدختی. بود شاهدخت به متعلق شکوهمندترینشان، و بزرگترین مشخصا که چادر

 رنگم سیاه دوختخوش لباس به آن، از بیش کردم سعی. داشت نام [Alba]آلبا که

 که سردی باد برخورد با که حالی در و کردم جمع را دامنش بنابراین. نکنم وارد تلفات

 .گرفتم نظر زیر را اردوگاه و دادم تکیه درختی به لرزیدم،می بود جریان در ارتفاعات در

 کنم؟ کار چی واقعی شاهدخت با باید-

 :گفت و انداخت باال ایشانه نوربرت

 بکشنش، حیوونا تا کنیم بیهوشش که این نه بدم، عبورش دروازه از تونممی من نه-

 .بکشیش خودت که اینه راه بهترین

 هم بر را هایمدندان ارادهبی هوا، سرمای از که حالی در و دادم تکان سرعت به را سرم

 :گفتم فشردم،می

 .نباش نگران پس دارم، خوبی یمیونه کشتن با که دونیمی-

 :گفت و زد کمرنگی لبخند نوربرت

 ...کاریه هر از راحتتر برات کشتن که خوشحالم و نیستم نگران ابدا-

 :افزود مکث با و

 .بده جواب تونستی اگه هم تو نویسم،می نامه برات. زنممی سر بهت گاهی من-
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 غرق افکارمان در زمان گذر به توجهبی ما دوی هر مدتی برای. دادم تکان تایید به سری

 بتوانم تا کرد خم را هادرختچه از یکی. ایستاد نوربرت رسید، فرا که وداع زمان. بودیم

 :گفت ایمسخره بالبخند نوربرت. کنم عبور رفته فرو هم در هایدرخت انبوه میان از

 اعلیحضرت؟ کنم، همراهیتون چادرتون تا میدین اجازه-

. کردم عبور نوربرت، دستان توسط شده باز مسیر از و فشردم مشت در را دامنم

 متشخص و اشرافی یدوشیزه یک مثل و مآبانه خانم کردممی سعی که همزمان

 :گفتم آرامی به کنم، حرکت

 .کن جمعش و بیا چادرش، پشت میندازم رو اصلی یشاهزاده یجنازه نیست، نیازی-

 بلند یخنده که بودم خوشحال و شنیدممی سر پشت از را بلندش یخنده صدای

 از قبل. بود خراش گوش شدت به که چرا شنوم،نمی معدود مواقعی در جز را نوربرت

 صدایش و نشست امشانه روی نوربرت دست کنم، عبور درختان میان از کامال که این

 :پیچید گوشم در

 باشی زنده که همین برگردی، سالم نیست مهم. برگرد زنده شارال، باش خودت مراقب-

 !کافیه

 دستش گذاشتن برای زدن تشر خیر از که بود آمیخته هم در لحنش با احساس آنقدر

 از که حالی در و دادم تکان سر کنم، نگاهش که این بدون. کردم اجتناب ام،شانه روی

 بزرگتر، چادر یک و کوچک رنگ ایقهوه چادر دو به را نگاهم رفتم،می پایین سرازیری

( سوخته هایهیزم روشنایی) سو کم روشنی یک گرداگرد هاآن. دوختم مشکی رنگ به

 .بودند آمده هم گرد
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 خورشید و مرگ حال در ماه. آوردمی در رقص به اشسمفونی با را موهایم و دامن باد،

 جوان، دختری و کردممی حس را نوربرت نگاه سنگینی. شدمی متولد بعد، دقایقی تا

 !کشیدمی را هایشنفس آخرین و بود خفته رنگ سیاه چادر آن در

 «چهارم فصل»

 !رویم می هیوالها کلبه به ما•

 

 «ادموند»

 شاهدخت   آلبا، شاهدخت از گوییآمدخوش روز مریال، با مالقات از بعد هفته یک

 داشتند تصمیم و بودند کرده صلح تازگی به کلومنت، و فایروانا. بود رسیده فرا کلومنت

 درآورند؛ هم ازدواج به را خانواده دو ارشد فرزندان میانشان، اتحاد کردن محکمتر برای

 شادی روحیه ریچارد، برخالف ادوارد، .[Edvard]ادوارد ولیعهد و آلبا شاهدخت

 روزهای آن در که بود دلیل همین به دقیقا  . بزند لبخندی آمد،می پیش کم و نداشت

 و هازگیل خپل، هیکل از و رفتمی رژه برادرش جلوی راستراست ریچارد پاییزی، سرد

 تأسف به سری هم ادوارد. کردمی سراییقصه برایش آلبا شاهدخت بدریخت صورت

 نداشته هم انسانی یچهره آلبا، شاهدخت اگر حتی که کردمی عنوان و دادمی تکان

 با پایان، در. پرسدنمی را نظرشان هاآن از کسی و است سیاسی ازدواج یک این باشد،

 به را زشتی همان به دختری ،(شاه)پدرشان زودی به که افزودمی رحمبی لبخندی

 او مثل گفت،می و گرداندمی حدقه در را چشمانش ریچارد. آوردمی در هم او ازدواج

 میان اغلب هایی،مکالمه چنین. بپذیرد سادگی به را ازدواجی چنین که نیست احمق

 یاد اشعالقه مورد تفریحات از یکی عنوان به آن از ریچارد و آمدمی پیش دو آن

 .کردمی
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 فروشانهیزم و کودکان برای موضوع، این. بود گرفته باریدن پاییزی برف اولین روز، آن

 داشت امکان که بود اتفاقی بدترین شهر، اهالی دیگر و من برای ولی بود؛ خوبی خبر

 که بود شده تمام کسانی ضرر به بیشتر پایتخت، در ناگهانی سرمای آن. دهد رخ

 که حالی در شود، چیره پایتخت بر هازودی آن به بوران و برف نداشتند، انتظار

 خیابان در مانخانه یپنجره کشان،خمیازه که هنگامی. بود هیزم از خالی انبارهایشان

. برخاست نهادم از آه نگریستم، را برف از پوشیده و زدهیخ خیابان و گشودم را گریمند

 را شش عدد شمار،ساعت یزدهیخ عقربه که شدمی دیده دور از کلیسا، بزرگ ساعت

 از که سردی هوای با برخورد در و دادم تکیه دیوار به. بود کرده پنهان حدودی تا

 باالتر بودم، پیچیده خود دور به که را پتویی کرد،می رسوخ داخل به پنجره هایروزنه

 و مانده خانه در را روز آن دانستمنمی. شدم خیره بیرون به اندیشانهچاره و کشیده

 اعتماد با یا کنند، پارو را هاکوچه و هاخیابان ها،جاده حکومتی مأموران تا بمانم منتظر

 .شوم حاضر ویکتوریا میدان در او با قرارم سر ریچارد، قول به کردن

 به پارویی و شده بیدار خواب از دومینیک برادرم که آن از قبل تا گرفتم تصمیم آخر در

 خانه تنگ و چوبی در از. شوم ویکتوریا میدان راهی کنم، پارو را حیاط تا دهد دستم

 که بستم را در مشقت هزار با. رفتم فرو برف در زانو تا اغراق بدون آمدم، بیرون که

 به دارزنده شب یک که همسایه، پیرمرد و شد باز همسایه یخانه دوم طبقه یپنجره

 انزجار با را صورتم. کرد خالی سفید هایبرف روی را کثافت از پر لگنی بود، معنا تمام

 است، برف در رفتن راه اثرات از کردمی گمان کنم،می فکر که پیرمرد ولی کردم درهم

 شبیه بیش و کم طرحی دندانش،بی دهان با که حالی در و داد تکان سویم به دستی

 :زد داد شد،می دیده صورتش روی لبخند، به

 !اقیانوس؟ وسط اومدیم چرا دونی می تو! ادموند-
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 پدر بست،می را پنجره که حالی در کوچکش، پسر که کردممی نگاهش تعجببا

 ولی داده دست از عقلش پیرمرد، آن گفتمی دومینیک. برد داخل به را مریضش

 .گیرندمی سرچشمه پیرمرد آن به نفرتش از ها،گفته این کردممی گمان

 اظهار تا کردمی باز هایملباس پود و تار میان از را راهش بود، کندنی جان هر به سرما

 در ام،نکرده سر به کالهی که این از پشیمان لرزیدم،می سرما از درحالیکه. کند وجود

 هوای چنان در دادندمی ترجیح مردم. رفتممی پیش فیروینر توی در تو هایخیابان

 استفاده شانزمستانی یذخیره از که حالی در و بنشینند هایشانشومینه کنار سردی،

 میدان به نزدیک هایخیابان. بکشند انتظار را کریسمس رسیدن فرا کنند،می

 که بودند شده برده هاپناهگاه به ها،خانمانبی و گدایان احتماال و کرده پارو را ویکتوریا

 هاآن از هم آنجا در گفتمی ریچارد چند هر. ندهند جان هابرف زیر زمستان، پایان تا

 هوای. بمانم بیدار کردممی تالش من، و بود گذشته ونیمپنج از ساعت. کشندمی کار

 عالقه هایمپلک و آوردمی پدید وجودم در عمیق خوابی برای تمایلی همیشه سرد،

 .گیرند آغوش در را دیگریک داشتند،

 دشنام ریچارد به ب**ل زیر و لرزیدممی وضوح به رسیدم، اصلی یجاده به وقتی

 بود، شهر به ورود از بعد میدان اولین که ویکتوریا میدان تا اصلی، یجاده از. دادممی

 شناسیوقت شده، که هم باریک برای ریچارد کردممی آرزو من، و بود راه دقیقه بیست

 به دور از کلیسا، ساعت. بود کرده دیر سابق مثل او ولی. برسد موقع سر و کرده پیشه

. است گذشته شش از ساعت بزنم، حدس توانستممی ولی شدمی دیده سختی

 باز هاخانه از یکی یپنجره گاهی، از هر و رفتمی کلیسا سمت به سرعت به کشیشی

 زده، یخ یفواره یلبه روی. کشیدندمی جیغ هیجان از و سرک کوچه در کودکان و

 بودیم، ساله چهارده که هنگامی قبل، سال چهار در را ریچارد و خودم و بودم نشسته

 بود، کرده مخفی سرش پشت که برفی یگلوله یک با را من ریچارد. کردممی تصور
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 پیروزی فریاد و بشکافد را هوا پیروزمندانه مشتش، با خواست تا ولی کرد؛ گیر غافل

 از کهحالی در من و خورد غلت هابرف روی تپه پایین تا و خورده سر پایش دهد، سر

 بود، نشسته هابرف الیالبه سردرگمی و گیجی با که او سمت به رفتم،می ریسه خنده

 .بودم زده لبخند اختیاربی. شود بلند جا از کنم کمکش تا دویدم

 و نبود زیاد همیشه مثل تعدادشان چند هر. شدمی پیدایشان کمکم مردم

. شودمی کاسته مردم تعداد از شوم، دورتر ویکتوریا میدان از قدر چه هر اندیشیدممی

 فروش و خرید یاجازه فروشندگان آن، در که بود میدانی تنها ویکتوریا، میدان

. نشویم روبرو جمعیت ازدحام با تا برسد راه از زودتر ریچارد کردممی آرزو. داشتند

 زدمی نفسنفس. شد پیدایش قصر، جانب از و جنوب سمت از ریچارد بعد، لحظاتی

 :گفتم که ایستاد روبرویم. بود دویده را طوالنی مسافتی پنداری و

 .بودن دنبالت هانگهبان دوباره نگو-

. بود برف از پوشیده موهایش الیالبه که بود کرده سقوط برف درون سر با انگار ریچارد،

 از که انگار و زد لبخندی او. رسیدنمی نظر به بعید او از چندان موضوع این البته

 :گفت و خندید باشد، شده رها ابد حبس

 .نیستم اتاقم تو که ندارن خبر اصال واقع در. نبودن دنبالم-

 :پرسیدم که هنگامی رفت، باال خودخودبه راستم ابروی

 شده؟ چی باز-

 :گفت لبخندزنان اش،ذاتی خیالیبی همان با و داد تکان هوا در دستی ریچارد

 بیرون اتاقم از نذارن شب تا گرفتن دستور گفتنمی. بودن اتاقم بیرون سرباز تا چند-

 .کنم خراب رو آلبا شاهدخت از استقبال جشن ممکنه کنه،می فکر پدرم. بیام
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 پدرش، و ریچارد میان روابط. برد هم در انزجار با را صورتش حرف، این دنبال به و

 ریچارد که تفاوت این با. خشک و رسمی سرد، بود؛ دومینیک و من روابط مثل دقیقا

 وجههیچ به شاه، گویا و داشت پدرش گذاشتن دهان به انگشت در خوبی سابقه

 تأسف به سری سینه، به دست. کند ریسک جشن، در ریچارد حضور با خواستنمی

 :باشد آمده آینه پشت مخفی راه از ریچارد، که زدممی حدس. دادم تکان

 ببینه مراسم توی رو تو وقتی کنهمی تعجب حسابی شاه-

 :گفت زد،می نیشخند که حالی در و انداخت باال شانه دوباره ریچارد

 .جاستهمین جالبش قسمت-

 حس که حالی در و جهیدم پایین بود، زده یخ آبش که شده چینسنگ آبنمای از

 :پرسیدم مشتاقانه بود، خواهد انتظارم در خوبی روز کردممی

. مریال پیش بریم تونیممی هم بعد بزنیم؟ گشت جنگل تو بریم امروز چیه نظرت-

 ...گردهمی دارویی هایگیاه دنبال جنگل تو داره االن مطمئنم

 به ریچارد و تو بود؛ زد، که حرفی یدرباره کردنش پیچسوال و مریال با دیدار هدفم

 انگار. نداشت مریال با مالقات به تمایلی گویی ریچارد، ولی! رینمی دنیا این از زودی

 .بود نکرده فراموش شاه کردن خبر یدرباره را تهدیدش هنوز

 حاشیه تو حمله یه به راجع داشتن امنیتی هاینگهبان اومدم،می داشتم که االن -

 .زدنمی حرف رودخونه

 :داد ادامه او. دوختم ریچارد شنل روی شده، گلدوزی سرخ عقاب به را نگاهم

 داشتن هم خاصیتبی هاینگهبان اون. دادن گزارش دیشب هاشونهمسایه-

 ...رسیده دستشون به تازه گزارش این گنمی اومد، برادرت وقتی گفتنمی
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 کرده ثابت را این ریچارد، با دوستی سال هفت. کندمی فکر چیزی چه به دانستممی

 و است غیرممکن ریچارد کنار هم آن هیجان، بدون و آرام روز یک انتظار که بود

 مورد نشانی به تا کردیممی حرکت رژیامه دریاچه یحاشیه در نفر دو ما بعد، ساعتی

 دریاچه کنار هوا،. درخشیدمی مانند کریستال و بود زده یخ کامال دریاچه. برسیم نظر

 به تعادل، حفظ با داشتم که من پای زیر نخورده، دست و تازه هایبرف و بود سردتر

 .دادندمی صدا خرچخرچ کردم،می حرکت جاده کنار برف هایکوه روی سختی

 ثروتمند اهالی از ترجوش و پرجنب و پرکارتر حداقل شهر، یحاشیه فقیرنشین مردم

 مخالف جهت در و زده کنار دریاچه کنار مسیر از را هابرف سرعت به و بودند فیروینر

 از دورتر ایاسکله کنار که تفریحی هایکشتی. بودند کرده تلنبار هم روی رودخانه،

 آن و رسیده نظر به زده یخ سراسر بودند، انداخته لنگر بودیم، ایستاده ما که اینقطه

 .نمودندمی استفاده بدون زمستان، پایان تا و خطرناک و درخشنده صبح، وقت

 با کردمی سعی بود، برده فرو شلوارش جیب در را دستانش که حالی در ریچارد

 هابرف انبوه میان افتادنم شاهد و کند پرت را حواسم اش،مسخره و طنزآمیز سخنان

 .باشد

 دور تا. کردمی القا را وارانهروح حالتی و بود شده زمانی هر از ترمسکوت دریاچه

 درون از بارهیک به گویی کاج، درخت از پوشیده هایدشت و بود شده کشیده هادست

 بشود شاید. بود دره یک درون شهر. داشتند امتداد باال تا باشند، زده بیرون دریاچه

 زیبایی یک داشت؛ فردی به منحصر زیبایی که عظیم یحفره و گودال یک گفت

 پرجمعیت، و بزرگ شهری طبیعت، شگفتی همه آن میان در. مانندبی و سحرانگیز

 دیگر سوی حاشیه در که آلنور یهاجنگل. شدمی تلقی دره ظاهر به کجیدهن یک

 بیشتر انبوهش، و گوریده هم در درختان با شدند،می آغاز موعد از پیش دریاچه
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 و پهناور جنگل یک. مانستمی طعمه انداختن دام به برای سحرانگیز ایتله به شبیه

 برای مرکزی زمان، آن و بود گرفته شکل زیرزمینی دریاچه یک حواشی در که وسیع

 .رفتمی شمار به اتفاقات رمزآلودترین و عجایب ترینعجیب خلق

 نداشتم خبر من ولی زده، هیوال یخانه یک به تا بروم مریال دیدار به دادممی ترجیح

 «میرینمی زودی به ریچارد و تو» جمله که شبی در و قبل یهفته یک که دیداری که

 .است حیات قید در که ستزمانی در او با دیدار آخرین داشتم، بود گفته را

. بود مماس درّه یدیواره با جنوب از و شمال غرب، از و شهر با شرق از دریاچه،

 کس هر و بودند شده محافل نقل آن ایافسانه هیوالهای روزها، آن که ایدریاچه

. کردمی سراییقصه آن، با مبارزه و سر سه یکوسه یا دریایی پری یک دیدن یدرباره

 و سو این به باد با همراه برف، هایدانه و داشت ادامه همچنان برف یپراکنده ریزش

 بود، شده خیس زانو تا تقریبا که شلوارم با سرد هوای تماس. کردندمی حرکت سو آن

 از هاییقسمت برف، زیر شدن مدفون علت به که کشاندمی افرادی سمت به را فکرم

 حکومت، که بود دلیل همین به شاید. بودند شده فلج و داده دست از را بدنشان

 برف، اثر بر شده فلج افراد تعداد تا بود گذاشته هاخانمانبی اختیار در را هاپناهگاه

 حس. دادم قورت را دهانم آب. نکنند خراب را شهر زیبای نمای و نشود بیشتر

 .اندازدمی سوزش به را چشمانم سرما، و است زده یخ دهانم آب کردممی

 نگاه آن یخی و سخت سطح به و حرکت در دریاچه با موازی من، به توجهبی ریچارد

 پای زیر یخ بودیم، هایخ روی اسکیت مشغول که هنگامی قبل، سال پنج. کردمی

 کشیده بیرون را او که هنگامی. بود خورده غوطه یخ آب درون ریچارد و شکسته ریچارد

 داشته، سعی و بود دیده دریاچه درون که کردمی صحبت هیوالیی یدرباره بودیم،

 هیوالهای به راجع عجیبی هایشایعه مردم آن، از بعد. بکشد آب درون به را ریچارد
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 هیوال و نکرد باور را ریچارد حرف کسی البته. بودند انداخته هازبان سر دریاچه، درون

 هم من خود چون کردم؛می باور را حرفش من اما بود، شده سپرده فراموشی دست به

 صورت دار،پولک دم گذشتم،می دریاچه کنار از که بار هر. بودم دیده را هیوال آن

 مانستمی این مثل ولی دیدممی را اشقواره بد یتنهنیم و استخوانی و مانندانسان

 .بیندنمی را هیوال آن ما جز کسی پنداری، که

 نگاه رد. بود چسبانده یخ به را صورتش زده،یخ و سرد لحظات آن در دریاچه، هیوالی

 نگاهش از چیزی. بود شده خیره هیوال آن به دقیقا هم او کردم، دنبال را ریچارد

 دلم در را گناه حس کردنم سکوت با کرد،می بودن دیوانه احساس اگر اما خواندمنمی

 به بینم،می را هیوال آن هم من اینکه نگفتن با گفت،می که حسی. دادممی پرورش

 از قدمی چند او بعد، لحظاتی. زنممی دامن شدنش دیوانه بر مبنی ریچارد تصور

 ولی بود هیوال آن و خودم میان سدی مثل دریاچه یخ من، برای. گرفت فاصله دریاچه

 زیر هیوال آن با جدال در سالگی، دوازده در که ایدقیقه چند همان ریچارد، برای گویی

 اشکودکی دوران هیوالی. کند حفظ دریاچه با را اشفاصله تا بود کافی گذراند، دریاچه

 کافیست و کندمی زندگی تختشان زیر کنندمی گمان کودکان، که هیوالیی. بود واقعی

 کنار از که بار هر ریچارد، ولی. کند فرار هیوال تا کنند نگاه را تختشان زیر شده، خم

 برای گاهی از هر که مانستمی این مثل ولی دیدمی را هیوال آن گذشت،می دریاچه

 کند، یادآوری خود به تا زندمی دریاچه به سری شده، که هم خونش آدرنالین بردن باال

 .نیست توهم دریاچه درون هیوالی

 .بشیم خونه اون وارد ها،نگهبان از قبل که نیست ایعاقالنه کار-

 :گفت زد،می لبخند که حالی در و کشید موهایش روی را دستش ریچارد

 !نیست ایعاقالنه کار اصال چون ریم؛می داریم همین برای-
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 سقف کوچک، هایپنجره. بودند هم به شبیه و چوبی دریاچه، کنار هایخانه و هاکلبه

 دور به که ایشده پوسیده حصارهای و هاپنجره یلبه از آویزان هایقندیل شیروانی،

 هایزمستان در بشود که حیاطی آخر در و وسیع هایایوان. بودند شده کشیده هاخانه

 .پرداخت برفیآدم ساخت و خیز و جست به آن در فیروینر، سوزان

 ولی بزرگ ایخانه ریچارد بود، گرفته شدت برف بارش که حالی در بعد، دقیقه چند

 :گفت و داد نشانم را قدیمی

 .همینجاست-

 از اینشانه به نزدیک قدر آن لحظه، آن به تا. کردممی حس لحنش در را تردید

. شویم روبرو دلخراش ایصحنه با خانه، به ورود با دادیممی احتمال و نبودیم اغواگرها

 عقب به. بودند مانده باقی نخورده، پارو هایشبرف که داشت کوچکی حیاط خانه،

 به که بود آنجا انگار هم دیگر پایی رد. کردم تماشا برف روی را پاهایمان رد و چرخیدم

 به که پایی رد. بود رؤیت قابل هم باز ولی شده محو کمی برف، اندک بارش خاطر

 شد،می باعث که من پاهای رد برابر دو تقریبا. بود برنگشته ولی رفته، خانه سمت

 فکر!کشید؟می را انتظارمان چیزی چه زده، هیوال خانه آن درون. بیفتد اندامم بر لرزی

 بنابراین. شودمی منصرف خانه به ورود از بگویم، ریچارد به را موضوع این اگر کردممی

 حالی در ریچارد. کردم حرکت خانه سمت به ریچارد سر پشت حرف، بدون و آرامی به

 میان را دستی برافروخته صورتی با زد،می لگد نگار و پرنقش و چوبی در به که

 .تکاند رنگش زرد موهای میان از را برف و برد فرو موهایش

 ...قفله-

 کنی؟ بازش تونیمی زدن لگد با کنیمی فکر-

 :گفت اششده سرخ صورت و فشرده هم بر هایب**ل با او
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 داری؟ بهتری فکر تو-

 بود، در کردن باز برای اعصابش کردن خرد مشغول او، که حینی در و کردم سکوت

 هایخانه. بود ساکت موش مثل خانه. بیابم باز دری یا پنجره تا زدم دور را خانه

 امان در اغواگرها، احتمالی گزند گونه هر از تا بودند شده تخلیه انگار هم همسایه

 و بودند چسبیده پاهایم به انگار ها،برف و کشیدممی هابرف روی را پاهایم. بمانند

 .شوند حرکتم مانع تا کردندمی تالش

 من هم شاید داشت؛ پلیدآلودتری و مخوف نمای پشت از. بودم زده دور کامال را خانه

 طبقه، دو و رنگ سیاه و بلند سقف با خانه آن بود، که چه هر. کردممی تصور گونهاین

 باالترین در شیروانی اتاق پنجره تا پایین طبقه پنجره از که ای زده،یخ هایپیچک با

 را تنفرم هاپنجره یگرفته خز هایلبه و خورده ترک هایشیشه بودند، کرده رشد طبقه

 .انگیختمی بر

 حیاط از اینقطه در سراشیبی صورت به شد،می باز خانه زیرزمین به احتماال که دری

 تنها و پوشانده را رویش کامال برف که چرا نبود؛ آسانی کار دیدنش البته. شدمی دیده

 قابل شده، ساکن نقطه آن در کمتر برف که در باالیی قسمت در اندک، تیرگی یک

 آن. رفت فرو ایچاله درون زانو تا راستم پای در، آن تا خانه از مسیر طی در. بود رؤیت

 سرعتی با ریچارد. کشیدم فریاد غافلگیرانه، که داد رخ ناگهانی قدری به اتفاق

 تا بود منتظر و دادمی کشیک دیوار پشت انگار. رساند من به را خودش نکردنیباور

 و بود شده سرخ پیش از بیش صورتش. بیاید من به کمک برای او و بکشم فریاد من

 از را پایم کند، طی را مسیر از نیمی حتی ریچارد، که این از قبل. زد می نفسنفس

 درون حتی را سرما و خوردندمی هم به سرما از هایمدندان. کشیدم بیرون چاله درون
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 هابرف درون را پاهایش اردک، مثل که حالی در ریچارد. کردممی احساس هم، سرم

 :گفت و کرد ایخنده برد،می پیش

 .گیریمی کشتی اغواگر یه با داری کردم فکر-

 :گفتم و دادم تاب ابرویی

 .رسیممی هم قسمتش اون به-

 از بیش شده، خورده خونشان که اجسادی احتماال و خانه داخل دیدن برای بگویم اگر

 سرما، فرط از که هایینفس و امزدهیخ پای حتی. امنکرده اغراق هستم، مشتاق ریچارد

 باز زیرزمین در شگفتی، کمال در. شوند مانعم توانستندنمی هم کشیدممی سختی به

 درون به بودم، شده لبریز هیجان از که حالی در من و خندید زدهحیرت ریچارد. بود

 .پریدم زیرزمین

 .شدیم شانسخوش ترسناکی شکل به امروز-

. انداختم اطراف به نگاهی تابید،می درون به زیرزمین در از که نوری با. بود او با حق

 این کردمنمی گمان لحظه، آن و داشت فرق بودم دیده که هاییزیرزمین تمام با آنجا

 خانه از دور حد آن تا را آن داشت، اگر و باشد داشته خانه به راهی زیرزمین

 سقفش و گلی زیرزمین، دیواره. شدمی دیده موش هایتله آنجا، و اینجا. ساختندنمی

 محکم بودند، کرده ساطع زیرزمین در را کاج درختان بوی که پوسیده الوارهایی توسط

 شود، تلقی زیرزمین که آن از بیشتر نظرم، در و بود چیزی هر از خالی آنجا. بود شده

 در را دستانم و رفتممی پیش تاریک مسیر در کورکورانه،. بود خانه به ورود برای راهی

 شدت از رفتم، که قدمی چند. نروم فرو دیوار درون سر، با تا دادممی تکان هوا

 به ولی. کردمی کمک امبینایی به اندکی تنها ورودی، در روشنایی. شد کاسته روشنایی

 و داشتمبرمی کوتاه هایقدم ریچارد، از خبربی. ببینم را روبرویم بتوانم که نبود قدری
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 بود، شده گذاشته کار که هاییتله البته! باشد نداشته موش زیرزمین، آن کردممی آرزو

 هر در! بزدل یا بخوانید ترسو مرا توانیدمی. کردندمی اثبات را موضوع این خالف چیزی

 و زبر پوست و منزجرکننده جانوران آن از ایذره شود باعث تواندنمی صورت،

 ..آید خوشم آورشانتهوع

 فرو آرزوی با را، دستم کف. کرد برخورد صیقلی و مرطوب صاف، سطحی به دستم

 ناخودآگاه شکلی، هاللی شیئی لمس با. کشیدم در روی چوب، هایتراشه نرفتن

 باال بود، شده ایجاد اتاق کف در که ایدریچه از را خودم بعد، ایدقیقه و زدم لبخند

 .کشیدممی

 ایچاله در که انگار بودند، شده گلی هایشکفش. رسید من به بعد ایثانیه ریچارد

 خانه شمایل و شکل بررسی حال در نگاهم حال، این با. بود افتاده زیرزمین در آلودگل

. تحملتر قابل حداقل بود؛ زیباتر درون از خانه،. نداشتم ریچارد به توجهی و بود

 رویشان، بر خورده تاب و پیچ هایگل از نوارهایی و نقش با ابریشمین، هایمبل

 که رنگی کرمی هایپرده نقاط، اقصی در رنگ سرخ و شاداب هایگل با هاییگلدان

 آن در کسی دیگر که بزرگ، ایشومینه و کردندمی مخفی دیگران نگاه از را خانه درون

 .کند پا به آتشی درونش تا نبود خانه

 تا قدیمی، و بزرگ یخانه آن و شدنمی خانه آن در سکونت به حاضر هیچکس، دیگر

 بین از را آن و کنند یاد اغواگران دوران هاییادگاری از یکی عنوان به آن از که زمانی

 سرخ هایلکه که داشت قرار شومینه رویروبه ایقالیچه. ماندمی باقی متروکه ببرند،

 و باال طبقه تا خون، رد. بود تشخیص قابل رنگش زرد یزمینه در راحتی به رنگ،

 .بود یافته ادامه دیوار، به چسبیده قدیمی پلکان
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 و سبک دستش در را عتیقه ایکوزه که حالی در و بود نشسته مبل روی ریچارد

 :گفت کرد،می سنگین

 قصر توی زندگی از روز یه اگه بشن؟ اینجا وارد کننمی جرئت دزدها نظرت به -

 !عتیقه؟ اشیا دزدی کار تو بریم اشتراکی چیه نظرت شدیم، خسته

 :گفتم و دادم تکان طرف دو به سری

 .بشم واردش قصر ترک از بعد ممکن   که راهیه آخرین این مطمئنا   -

 خانه آن به راجع که حسی تنها ولی بود عجیب. کردم حرکت پلکان سمت به و

 به خانه تاریکی در انتهایش، که داشت قرار پلکان کنار در راهرویی. بود ترس نداشتم،

 احتماال و اتاق چند به راهرو، آن بزنم حدس توانستممی تنها. شدنمی دیده درستی

 هایقاب با هاییتابلو و بودم پلکان از رفتن االب حال در سرعت به. شود باز آشپزخانه

 سرم پشت از را ریچارد صدای. کردممی نظاره را هم به ربطبی هاینقاشی و طالیی

 :گفت که شنیدممی

 برابر صد اسکارداجن که اینه فرقش فقط اسکارداجنه، یقلعه شبیه خیلی اینجا -

 .خطرناکتر   و ترسناکتر

 صورت که شد می دیده قدی ایآیینه پلکان، انتهای در. بودم رسیده پلکان انتهای به

 چند برای. دادمی نشان را من پوست و چرم در پوشیده پای تا سر و سرما از سرخ

. بود من خود انگار که ایسایه. کرد حرکت سرم پشت سیاهی یسایه انگار لحظه،

 چشمان. بود شده خیره آینه درون که دیدممی چپم یشانه برابر از را اشچهره

 روی دستی. نبود او از اثری بعد، یلحظه و زدند برق ایلحظه برای سایه، خاکستری

 خندید،می که حالی در ریچارد. چرخیدم و کشیدم فریاد اختیاربی. گرفت قرار امشانه

 :گفت
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 .شنیدن هم جنگل توی اغواگرهای رو کشیدی تو که دادی! ادموند خدا خاطر به -

 :گفت کرد،می عبور کنارم از که حالی در و

 اونجا به نگاهی یه بیا نیاوردن، رو دخلمون و نشده پیدا اغواگرها یکله و سر تا-

 .بندازیم

 را آیینه در نگریستن دوباره جرئت و بودم ایستاده همانجا مبهوت همچنان من، ولی

 از بایستمی که ترسی حس تمام انگار ولی. بودم ندیده وحشتناکی تصویر. نداشتم

 .بود کرده فوران بارهیک به داشتم،می خانه آن به ورود

 یا توهم یک شخص، آن که بقبوالنم خودم به کردم سعی. کشیدم عمیقی نفس

 چرا که کشیدمی فریاد جانم عمق از غریبه صدایی ولی. است نبوده بیش دید، خطای

 یاد به ناگهان و دادم تکان طرف دو به را سرم بزنم؟ گول را خودم تا کنممی سعی

 مطمئن ریچارد، از شناختم با و بود کرده عبور کنارم از قبل، دقایقی که افتادم ریچارد

 در هم آن. بماند ساکت شده، که هم ایدقیقه چند برای بتواند ندارد امکان بودم

 قتل به را نفر پنج و زده شبیخون آن به دموشاخبی هیوالی چند قبل، شب که ایخانه

 اتاق پنج با راهرویی، درون را خودم و شدم دور پلهراه از سرعت به بنابراین. اندرسانده

 حالی در. بود باز اتاق، آخرین در  . بودند رنگ ایقهوه و هم شبیه همه در، پنج. دیدم

 بود حالی در این. شدم اتاق وارد بود، شده سنگین سرم و کوبیدمی دهانم در قلبم که

 .بودم کرده آماده دلخراشی، یصحنه هر دیدن برای را خودم که

 محیط به توجهی که حالی در و دویدم سمتش به. بود زده زانو زمین روی ریچارد آنجا،

 و صدابی باشد، شده سحر که انگار ریچارد، ولی. نشستم رویشروبه نداشتم، اطرافم

 را نامش و دادم تکانش. بود شده خیره رویشروبه به حیرت، از شده گرد چشمان با

 :زدم صدا
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 !ریچارد! هی-

 نگاه مسیر و بچرخم وقتی دانستممی. بود شده خیره رویشروبه به زدهبهت او ولی

 چند برای را چشمانم بنابراین. دید نخواهم خوشایندی یصحنه کنم، دنبال را ریچارد

 به باز یپنجره از که را سرمایی و بودند بسته هنوز چشمانم. چرخیدم و بستم ثانیه

 سر دیدن از و دادم فاصله هم از آرامی به را هایمپلک. کردممی حس خورد،می صورتم

 سعی عذاب، با و شد گرد چشمانم. خوردم یکه شدت به پنجره، چهارچوب از آویزان

 عمیقی نفس و خورد پیچ هم به اممعده. کردم آشنا شدت به سر آن شناخت در

 ولی. مریال از غیر به داشتم؛ را کسی هر دیدن انتظار. دادم قورت را دهانم آب کشیده،

 چهارچوب از رنگش سیاه و بلند موهای توسط که سرش تنها بلکه مریال، خود نه

 .بود شده آویزان پنجره،

 قفل هایششانه دور را دستانم و گزیدم ب**ل. لرزیدمی دستم زیر ریچارد، یشانه

 او و شود بلند جا از کنم مجبورش که بود این آمد،می بر دستم از که کاری تنها. کردم

 به ورود بدو در که هیجانی از دیگر که بود حالی در این. کنم هدایت پلهراه سمت به را

 توسط شدن تعقیب و بود امنیتعدم حس فقط. نبود خبری کردم،می حس آنجا

 حتی. است وضعیتی چه در ریچارد دانستمنمی. بود شده چیره وجودم بر که کسی،

 دیدن ریچارد، برای اینکه. آوردمی درد به را قلبم هم، ریچارد کردن خاطره تجدید تصور

 به مادرش که زمانی تلخ خاطرات و باشد شده مادرش یادآور اشعمه یشده جدا سر

 .آورد یاد به بودند، کرده تکهتکه را بدنش و شده اعدام جاسوسی، جرم

 که بودم برده پی تازه لحظه آن. دادم هل بیرون به زیرزمین در از را ریچارد هراس، پر

 ما توانستندمی که این وجود با اغواگرها، و است بوده محض حماقت آنجا، به آمدن

 یخانه آن از خروج برای راهمان سد بکشند، خانه آن اعضای مثل هم را نفر دو
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 بودیم آمده بیرون خانه از. داشت شادمانی جای خودش این، و بودند نشده جهنمی

 آن بودن ناگوار عمق به انگار بعد، و شد خارج اشزدهشوک حالت از کمکم ریچارد، که

 نامفهومش هایزمزمه. گریست سخت و گذاشت امشانه روی سر باشد، برده پی اتفاق

 عنوان به را او ریچارد و دوست یک عنوان به را مریال من، و شد خفه لباسم پارچه در

 .بود داده دست از داشت، دوست مادرش همچون که کسی و عمه

 به بازگشت از را آشفته و خشمگین ریچارد زحمت، به که بود گذشته هشت از ساعت

 مراسم کردممی یادآوری ریچارد به که بود حالی در این. بازداشتم خانه آن

 تا بازگردد قصر به است بهتر و شودمی آغار زودی به آلبا، شاهدخت از آمدگوییخوش

 از بیشتر بودند، شده اتاقش در ریچارد نبود متوجه هنگام آن تا احتماال   که نگهبانان،

 .نکنند رو و زیر یافتنش برای را شهر و قصر آن

( شاه)پدرش فریادکشان که حالی در او و گذاشت ریچارد بر سؤ تاثیر موضوع، این ولی

 طی و برگردد خانه آن به شده، نحوی هر به کردمی سعی بود، گرفته دشنام باد به را

 .بیاورد جا را اغواگرها حال خورده،شکست پیش از یحمله یک

 دست که بود این آمد،برمی دستم از جانفرسا و سخت لحظات آن در که کاری تنها

 به را درخشیدمی چشمانش در اشک همچنان، که را او و بیندازم ریچارد یشانه دور

 داشته را انتظارش ریچارد و من که نبود چیزی شکل، آن به مردن. ببرم قصر سمت

 که شود چیزی از بدتر ریچارد، روحی حال شدمی باعث موضوع، همین و باشیم

 ب**ل زیر کند، حرکت قصر سمت به کردم وادارش که زمانی. کردممی بینیپیش

 چنان در ریچارد دیدن من، برای و گفتمی مادرش یشده بریده سر به راجع جمالتی

 .بود دیگری چیز هر از دردناکتر و سختتر وضعی،
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 در داندمی خدا فقط. همینطور هم ریچارد آمد؛می نظر به تهدیدآمیز اما آرام، آسمان

 به و کرد کج را مسیرش ریچارد راه، یمیانه در. گذشتمی فکرش در چه لحظات، آن

 .افتاد راه به ویکتوریا میدان سمت

 و فایروانا رسوایی باعث که دهد انجام ایاحمقانه کار مراسمی، چنان در ترسیدممی

 در را روزی چند و کشیده نعره مألعام در پدرش، علیه بر هم قبال ریچارد. شود شاه

-را پدرش ریچارد گذاشتممی روز آن اگر کنممی گمان ولی. بود کرده سپری سیاهچال

 نداده انجام کاری اغواگرها حمالت اتمام برای چون دانست،می مریال مرگ مسبب که

 روشنایی بتواند دیگر که این احتمال کند، آبروبی کلومنت هایفرستاده رویروبه بود،

 .رسیدمی صفر به ببیند، را روز

 «پنجم فصل»

 !گویدمی آمد خوش هیوال، یک به ادوارد شاهزاده•

 

 

 «شارال»

 !"هستم آرام کامال من"

 !"دهد رخ نیست، قرار نامطلوبی اتفاق هیچ"

 !"شد نخواهد خبردار من اصلی هویت از کسهیچ"

 از و باشم مسلط اعصابم بر داشته، نگه آرام را خود کردممی سعی جمالتی چنین با

 بود، شده مستولی وجودم بر بازگشت،بی مأموریت آن آغاز از که تشویشی و اضطراب
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 دست به صبح روز آن که جوان، دختری. داشت نام آلبا کلومنت، شاهدخت. بکاهم

 بسته کار به را تالشم تمام جانگداز، و سخت لحظات آن در من، و بود شده کشته من

. کنم ایفا احسنت نحو به کماالت، با شاهدخت یک عنوان به را نقشم بتوانم تا بودم

 تمام پنداری، که کردممی رفتار طوری بایستمی که بود این داشتم، که مشکلی تنها

 خود به هم را هایشلباس پوشیدن زحمت حتی که -شاهدخت یک عنوان به را عمرم

 و بودم مبارزه و جنگیدن مشغول را عمرم تمام که من برای این، و امگذرانده -دهدنمی

 و سخت ام،نبوده هم نزدیک نشینیکاخ رسوم و آداب و زندگی به لحظه، آن به تا

 گرفتار دردسری چه در را خود فهمیدم که بود لحظه آن واقع در. بود فرساطاقت

 .امکرده

 که من، خالف بر و بود کوچکتر من از سال سه. آمدمی ساله پنج و بیست نظر به آلبا،

 چشمان وجود با حتی. داشت رنگ سبز ریز هایچشم بودند، تیره چشمانم

 به بیشتر و بود نبرده چندانی بهره زیبایی از گفت شدمی بورش، موهای و رنگخوش

 به را امچهره تغییر حال، این با! شاهدخت یک به تا داشت شباهت غربی مهاجران

 آلبا مرگ لحظات به که هنگامی هم، هنوز و بودم داده انجام ممکن شکل عالیترین

 آورم،می یاد به بودم، او به شدن تبدیل حال در که زمانی را حیرتش و اندیشممی

 میخکوب و خشک حالت از که آن از قبل حتی بیچاره آلبای. زنممی پوزخند ناخودآگاه

 اردنگی یک با بخواهید، را ترشدقیق! بود شتافته باقی دیار به آید، بیرون اششده

 !بود شده شتافتن به مجبور

 تن بود، سال ده که کاری. شدممی نامزد انسان یک با شب، آن. کشیدم عمیقی نفس

 آن تا بدهم، را امدارایی یهمه بودم حاضر و کوبیدمی دهانم در قلبم. بودم نداده آن به

 موضوع، این به اندیشه ولی بشکنم را نوربرت گردن احتماال و برسد پایان به مأموریت
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 شد،می نصیبم افتخاراتی چه رساندممی پایان به موفقیت با را مأموریت آن اگر که

 .شدمی قلبم قوت باعث و تشدید را امانگیزه

 هوا سرمای بر لحظه،بهلحظه. بودم گرفته دستانم در محکم را سفید اسب افسار

 مراسم پایان تا شاهدخت همراهی مسئول نفره، پانزده هیئت یک. شدمی افزوده

 رسیدن محض به که بود این رسید ذهنم به که فکری اولین حال، این با. بودند ازدواج

 و پرفراز جنگلی یجاده. گردند باز( کلومنت)کشورشان به دهم دستور پایتخت، به

 رنگی تنها و بود رنگ سفید پارچه یک جنگل، و خاک و برف از مخلوطی نشیب،

 باریدن آرامی به برف که این وجود با. بود درختان تنه ایقهوه شد،می دیده که دیگری

 روز آن خورشید انگار. تابیدمی جنگل روی خورشید، توانکم و طالیی انوار بود، گرفته

 .بود کرده طلوع آسمان یمیانه از ظهر، نزدیکی و مانده خواب

 از هر و کردمی نگاهم مستقیما و بود نشسته عریان درختان میان سفید، خرگوشی

 پرواز هادوردست در ایپرنده. دادمی نشانه اینکته برای پنداری. جنباندمی سر گاهی

 انجام بیشتری سهولت با آمد، و رفت تا بودند زده کنار جاده روی از را هابرف و کردمی

 یا مسافرین با هاچهارچرخه و هاکالسکه ها،ارابه ها،گاری اوقات گاهی. پذیرد

 نگاهمان کنجکاوی با و عبور مجاورتمان و جاده دیگر سوی از سرعت به اجناسشان،

 پایتخت سمت به سرعتشان تمام با رحم،بی و جانسوز سرمای از فرار برای و کردندمی

 را منصبش و هیئت در وجودش دلیل گاههیچ که همراهانم از یکی. کردندمی حرکت

 که زمانی در هم آن. است بوده واردیوانه جنگل، میان از عبورشان گفتمی نفهمیدم،

 حالت او. بودند شده گرسلطه آبل هایکوه رشته و جنگل سراسر بر آلنور، اغواگرهای

 و عجیب حالت را بودند برگزیده مسیر یادامه برای را جنگل که زمانی در خودشان

 خطرناک، تصمیم این در اغواگر یک بودم امیدوار که کردمی توصیف رویاگونه

 .باشد نوربرت اغواگر، آن خواستمنمی آن از بیشتر و باشد نکرده مشارکت
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 از این دانستمنمی! کردیممی حرکت حلزون یک آهستگی به اغراق، ایذره بدون

 وزیر به که زمانی واقع در! اشرافی حرکت جور یک صرفا یا است، کلومنت رسومات

 :گفتم برد،می پیش من اسب پای هم را رنگش ایقهوه اسب که موییبی خارجه

 کنیم؟ حرکت سریعتر هست امکانش-

 جای تا کردممی سعی که را خشنم صدای تن که انگار سپس. کرد نگاهم ایلحظه او

 قبول قابل انگیزیرقت شکل به که -کنم اشچاشنی را زنانه دلربایی جور یک ممکن،

 اندر عاقل که این با همزمان و داد تکان تایید به سری سنجید،می را -شد واقع

 :گفت کرد،می نگاهم سفیهانه

 !بانو حتما-

 رنگ پوستش که بود ریشبی و موبی پیرمردی او. کشید اشنداشته ریش بر دستی و

 کوچک برایش پنداری بود، کرده تن به که سیاهی و سرخ لباس. رسیدمی نظر به پریده

 لباس مبادا تا نشستمی اسبش روی قوز، ایذره بدون بایستمی اجبار به او که بود

 روی نشسته هایبرف زدن کنار زحمت حتی او. شود پاره اشاشرافی و قیمتگران

 مسیر کردم،می نگاهش خیره که این وجود با و بود نداده خود به هم را هایششانه

 .داشتنمی بر رویش به رو از را نگاهش

 در و شدمی خارج دهانم از که رنگی سفید بخار به و کردم فوت بیرون به را نفسم

 نتیجه این به تا نکشید طول بیشتر دقیقه چند. شدم خیره گرفت،می قرار هوا آغوش

 ایجاد شهر سمت به مانپیشروی سرعت در اندک و جزئی حتی تغییری که برسم

 یقبضه تا کردمی ترغیبم حفاظتی، سربازان از یکی زین درون شمشیر. است نشده

 گردن روی که حالی در و کنم خارج غالف از را اشتیغه گرفته، دست به را ایشنقره
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 فرو مغزش اعماق تا را« !بانو حتما» معنای اندازم،می خراش خارجه وزیر وارفته و شل

 !کنم

 با باید تنها شاهدخت، یک هویت و پوشش ظاهر، در که دادممی تسلی خودم به ولی

 در که چیزی هر به گاهی از هر و بنشینم سفیدم اسب روی شایستگی، و غرور

 به عمرم صبر ترینطوالنی با جنگلی، نشیب و پرفراز یجاده. دهم گیر باشد، دسترس

 سکونت عمیق یدرّه یک درون کامال فیروینر،. شدمی دیده دور از پایتخت. رسید پایان

 و تمام نمایی بودیم، کرده انتخاب استراحت دقیقه چند برای که اینقطه و بود گزیده

 دیوانگی یک سویی از پایتخت عنوان به شهر، آن انتخاب. داشت درّه درون به کمال

 جنگل، داشت، وجود درّه به ورود و خروج راه یک فقط چون دیگر، سوی از و بود

 کسی که آن مگر. کردندمی حفاظت درّه از پنداری پیچ، در پیچ هایتپه و کوهستان

 خطرناک جنگل یک وسط از و باشد شده طلسم اغواگر، یک یوسیله به که شود پیدا

 درون که تونلی از را ورودمان انتظار لحظات آن در قصر، اهالی بودم مطمئن. کند عبور

 .جنگلی مسیر از نه کشیدندمی بود، شده کنده مرتفع کوهی

 تشکیل سفید را بود دریاچه و شهر جایگاه که حفره درون هایرنگ از ایعمده بخش

 خوردهتراش کریستالی همچون داشت، قرار شهر مجاورت در که ایدریاچه و دادمی

 زمین سطح از فوت صدها بودم، ایستاده اشلبه در که کوچکی درّه. درخشیدمی

 درّه یلبه سمت به بیشتر که شدمی آن از مانع ارتفاع، از ترس واقع در. داشت فاصله

 ببینم درّه درون را وسیع ایرودخانه توانستممی. بزنم تخمین دقیقتر و کنم پیشروی

 و شماربی هایکوه رویمروبه آلنور، هایجنگل سرم پشت. بود زده یخ دریاچه، مثل که

 اطراف تودرتوی هایتپه و شکل هاللی ایدریاچه گسترده، و پرجمعیت شهری پایم زیر

 کردم آرزو و شدم معترف درّه آن شکوه و زیبایی به دیگر باریک. شدندمی دیده شهر

 با خورشید. باشم درّه درون طبیعت یدوباره تولد شاهد و بمانم باقی زنده بهار، تا که
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 کاخ از اعظمی قسمت و بود تابیده شهر جایجای بر اندامش، الغر و متعدد پرتوهای

 در حداقل ها،انسان که بودم شاد ایابلهانه شکل به. کردمی روشن را رنگ آجری

 .اندنگرفته پیشی اغواگرها از هایشان،کاخ و قصرها ساخت

 فرا حرکت، زمان که آن تا بودم ایستاده درّه به رو و جنگل به پشت طوالنی، دقایقی

 و تدارکات برای نفر دو و ندیمه سه وزیر، دو نگهبان، تن هشت نفر، پانزده از. رسید

 با ازدواج برای شاهدخت یک همراهی برای نظرم، در و داشتند حضور غذا پخت

 به راضی وصلت این از کلومنت شاه انگار بود؛ کوچکی هیئت همسایه، کشور شاهزاده

 شنوایی با کردند،می پچپچ هم گوش در وزیر دو که سخنانی از را این. رسیدنمی نظر

 مسیر در را راهش و افتاد راه به دوباره هیئت که هنگامی. بودم شنیده امالعادهخارق

 و زدم هی را اسبم همه از جلوتر و نکردم اشتباه برد، پیش شهر سمت به دارشیب

 .کردم حرکت نعل چهار

 دارد باز سرعت آن با حرکت، از مرا کرد سعی باری چند خارجه، امور خاصیتبی وزیر

 ولی نیست شاهدخت یک شأن در حرکتی چنین بود، معتقد او. ماند ناکام بار هر ولی

 هایدست که حالی در و کردمی نفوذ استخوان مغز تا سرما که سرد، هوای آن در

 نه نبود؛ مهم برایم چیز هیچ بودند، گرفته را زین سختی به سرما، از امشده حسبی

 با و کرده تحصیل شاهدخت یک از که ایشایسته رفتارهای نه و اشرافی رسوم و آداب

 حرکت داد،می فرمان آن به مغزم و دانستممی که چیزی تنها. رفتمی انتظار ظرافت

 به تا بود سرم پشت گیج هیئت به توجهیبی و جاده در ممکن شتاب بیشترین با

 حس هایمرگ در را گرم خون گردش دوباره و برسانم گرم محل یک به را خود سرعت،

 مسیری و سرازیر شهر سمت به که اصلی جاده به موعد، از زودتر که زمانی. کنم

 به هم خارجه امور وزیر انگار رسیدیم، کرد،می ایجاد شهر حاشیه تا جنگل از مستقیم

 درونش که شومینه یک تواندمی زودی همان به سرعت، این با که رسید نتیجه این
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 شهر، به رسیدن تا و شد ساکت بنابراین. ببیند خود کنار در را کردمی ولز و جلز آتش

 .نگفت سخنی

 به. بود جنگل درون یجاده شلوغی از بیشتر شهر، تا جنگل از اصلی یجاده ازدحام

 حتی که بودند کرده عادت پرسوزی هوای و سرما چنان به فیروینر مردم رسیدمی نظر

 در همچنان زندگی و کشیدندنمی کار از دست بسته،یخ و سرد نهایتبی هوای آن در

 میدان سمت به شهر، دل از که هنگامی. بود جریان در فیروینر هایکوچهپسکوچه

 از پر نقطه آن چون هم، شاید. آمدمی زیباتر نظرم در شهر رفتیم،می پیش مقرر

 هایخانه. دادمی آن به بیشتری اهمیت حکومت بود، آنچنانی هایخانه و عمارت

 تزئین سرخ، و ایسرمه هایسقف و خاکستری آجرهایی با اکثرا طبقه، چند و وسیع

 و کردندمی نگاهمان آشکار و دزدانه هایشان،خانه باز یپنجره از مردم. بودند شده

. بودند شده فرشسنگ شهر، از قسمت آن مسیرهای. رسیدندمی نظر به بدگمان

 ایقهوه هایمربع الیالبه آن از ردی هنوز، ولی بودند زده کنار هاآن روی از را هابرف

 .شدمی دیده رنگ

 من حتی بار،این و بودیم گرفته سر از دوباره را وارمان حلزون حرکت شهر، به ورود با

 شک خواستمنمی وجههیچ به و نمودمی غریب برایم آنجا. نداشتم آن با مخالفتی هم

 بهار، و تابستان در شهر، بودم مطمئن. بیندازم خطر در را خود و بخرم جان به را کسی

 قابل هاخانه  ایوان و هاپنجره بر اجسادشان تنها لحظه، آن که هاییپیچک و هاگل با

 تصور را نوازشان روح عطر که زمانی خصوص به. رسدمی نظر به زیباتر بود، مشاهده

 .گرفتمی شکل لبانم بر کمرنگ لبخندی کردم،می

 خرس، یک از پیکری غول نشان دارای و سنگین بودم، کرده تن به که رنگی آبی شنل

 جار کلومنت شاهدخت عنوان به را امقالبی هویت که عقب، یپنجه دو بر ایستاده
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 شدم مجبور و انداختند خارش به را گردنم شنل، کاله هایپشم که زمانی. بود زد،می

 را نقطه آن و شوم خم اسب روی درجه بیست ای،احمقانه و مضحک شکل به

 که کرد نگاهم جوری خارجه امور وزیر بخارانم، بودنم اعصاببی تمام با و وحشیانه

 و بنشینم صاف سفیدم، اسب روی تا گرفتم تصمیم بنابراین. باشم شده دیوانه پنداری

 !بزنم زل رویمبهرو به

 خود تا بودند خواسته و گرفته را جلویمان هابرجک نگهبانان   شهر، ورودی در که زمانی

 مشترک فایروانا و کلومنت زبان که بودم رسیده نتیجه این به تعجب با کنیم، معرفی را

 به خاطر همین به. بداند را دلیلش بایستمی آلبا، شاهدخت دانستممی و است

 در که خارجه امور وزیر سمت به. بودم موضوع آن از آوردن در سر برای راهی دنبال

 :پرسیدم و چرخیدم راند،می اسب راستم سمت

 داشت؟ وجود شما اومدن برای لزومی چه مشترکه، فایروانا اهالی و ما زبان که حاال-

 سپس! باشم کوبیده سرش بر پیکر غول گرز یک با انگار که کرد نگاهم حالتی با او

 کندمی فکر که رسیدمی نظر به اینطور واقع در. داد تکان نامفهوم صورتی به را سرش

 وارد بدان که میدانی! معنا تمام به هوشمند یک یا است، طرف نظیربی ابله یک با یا

 ما، از آمدگوییخوش برای آنجا رسیدمی نظر به. بود جمعیت از خالی بودیم، شده

 در بزرگ سکویی که داشت قرار میدان وسط وسیع نمایآب یک. باشد شده خالی

 برای کردممی گمان که سکویی. بود کاسته اشزیبایی از داریمعنی طور به کنارش،

 حدود آنجا،. باشد داشته کاربرد هامجازات اعمال حتی و روز قوانین و دستورات اعالن

 .بودند ایستاده نماآب دورتادور نفر بیست

 آمدخوش را فیروینر به ورودمان است، شاه پیشکار فهمیدم بعدها که چاق، مردی

 آلبا شاهدخت سن هم باید زدم،می تخمین که بود ایستاده جوان مردی کنارش،. گفت
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 شکل به اشچهره. داشت گیرنفس و گیرا لبخندی و بلوطی معجد موهای او. باشد

 را او اول نگاه در واقع در. بودند کشیده اشتیره چشمان و تراشخوش ایالعادهخارق

 طمأنینه با اش،خورده واکس هایچکمه با او که زمانی ولی بودم پنداشته اغواگر یک

 این به کرد، دراز سمتم به را دستش کند، گدایی بخواهد که انگار و آمد سمتمان به

 ازدواج او، با بود قرار که مردی باشد؛ ادوارد شاهزاده بایستمی او که رسیدم نتیجه

 .کنم

 در تا بود، گرفته سمتم به را دیگرش دست و راست دست در را سفیدم اسب افسار او

 کرده، درک را منظورش تا کشید طول ثانیه چند البته. کند کمکم اسب از آمدن پایین

 طبق بر کردم؛ خراب را چیز همه حرکت یک در ولی بگذارم دستش در را چپم دست

 کامال. آمدم زیر به اسب از چابکانه جنگجو، یک مثل و داده تکیه شاهزاده به عادتم

 خاصیتبی یخارجه امور وزیر آن حتی کس،هیچ ولی امزده گند که کردممی احساس

. بودم شده خوشحال مرگ حد در بابت، آن از و نیاوردند رویشان به را موضوع این نیز

 دست باید حد چه تا حقیقی، آلبای شاهدخت که اندیشیدممی خود با لحظه، آن در

 احتیاج آن و این کمک به هم، اسب روی از آمدن زیر به برای که باشد چلفتی پا و

 شاهزاده یدلباخته و عاشق شکبی بودم، انسان اگر خورممی قسم. باشد داشته

 که چیزی. داشت چشمگیری و کنندهمسحور جذابیت و زیبایی او! شدممی ادوارد

 سلطنتی خاندان بگوید که شدمی پیدا کسی اگر و بودند بهرهبی آن از هاانسان دیگر

 .کردمنمی تعجب وجههیچ به دارند، اغواگر رگی

 لمس را زمین امدخترانه هایکفش کف که زمانی تا معنا، تمام به کودن یک مثل

 چه او که نداشت اهمیتی ترینکوچک برایم چند هر! بودم زده زل شاهزاده به کنند،

 نقش در اگر و گرفته آتش احساسشبی پوزخند از هم باز کند،می من به راجع فکری

 که خواباندممی صورتش در را مشتم جوری بودم، نرفته فرو پرورده ناز شاهدخت یک
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 فشردن دادم، انجام که کاری تنها ولی! شود مشکل دچار غذا جویدن در مدتی برای

 .بکاهم امدرونی حرص از اندک، چند هر تا بود دیگریک بر هایمدندان

 شدت به ایلحظه برای را آن بود، گرفته دستش در محکم را دستم که حالی در ادوارد

 دچار آلبا، شاهدخت و ادوارد شاهزاده انگار. رفت هم در امچهره که جوری. فشرد

 بودم؛ اطالعبی آن از من که بودند خصومتی

 که فشردم هم بر را انگشتانش جوری. دادم انجام بود توانم در که کاری تنها بنابراین

 دختر یک که کردمی فکر این به او مطمئنا. شد گرد حیرت از چشمانش ایلحظه برای

 نداشت خبر او! باشد داشته بازوانش در قدرتی چنان تواندمی کجا از زاده،نجیب

 کشتار و کشت حال در را عمرش از نیمی داشت،می بر گام کنارش در که شارالیی

 از بعد که لبخندهایی همان از. زدم رویش به ایپیروزمندانه لبخند! است گذرانده

 بر دشمن ارتش هایجنازه و خونین نبرد صحنه یمشاهده با جنگ، یک در پیروزی

 !آوردممی ب**ل

 در نوربرت که هاییکفش از سبکتر حداقل. بودند سبک داشتم، پا به که هاییکفش

 بودم، کرده تن به جنگل در که رنگی مشکی لباس. بود گذاشته اختیارم در جنگل

 کمبود فایروانا در کردهمی فکر نوربرت دانستمنمی. بود شده چپانده اسبم زین درون

. کند آشنا زنانه زندگی با موعد، از پیش مرا نحوی به خواستهمی یا دارد وجود لباس

 گیر دسترس در چیز هر به دامنش که بلند لباس آن با مرا که این صورت، هر در

 .انگیختمی بر را خشمم بود، کشانده جنگل در خودش دنبال به کرد،می

 نگاهشان باریک لحظه چند هر پیشکار، که بودند ایستاده نفر دو نما،آب نزدیک

 داشت؛ ادوارد به بسزایی شباهت نفر، دو آن از یکی. رفتمی ایغره چشم و کردمی

 روی را راستش پای پوتین نوک مدام که دیگری. کشیده چشمان و رنگ زرد موهای
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 ولی نبود؛ دوستش قیافگیخوش به رسید،می نظر به قراربی و کشیدمی فرش سنگ

 چشمان. کرد میخکوب جایم سر ایلحظه برای مرا اش،خاکستری سحرانگیز چشمان

 !آرتور شاه خاکستری

 یک ها،انسان شاه نبودن حاضر دانستمنمی] میانسال، مرد نفر بیست آن میان در

 چشم به دیگری کس هر از بیش نوجوان دو آن[ نه یا شودمی تلقی توهین جور

 مراسم اعضای دیگر سمت به گاهی از هر بور مو پسر که خصوص به آمدند،می

 حضار رخسار از را رنگ که آوردمی ب**ل بر سخنانی و چرخیدمی آمدگوییخوش

 دیده تدارک برایم که ایکالسکه به کامل ورود از قبل که ایصحنه آخرین و پراندمی

 فیروینر هایکوچهپسکوچه در که دادمی نشان را پوششنل پیکر دو تنها دیدم، بودند،

 .شدندمی ناپدید

 «ششم فصل»

 !کندمی معرفی کماندارنش جزو مرا شاه•

 

 

 کردم،می حس امشانه روی را تیردان سنگینی که حالی در و کشیدم عمیقی نفس

 باالی پوش،خزه و مرطوب سطحی روی. کردم گیریهدف و داده قرار کمان در را پیکان

 با را زه. کنم گیرینشانه بهتر تا بستم را راستم چشم. بودم کشیده دراز بلندی یک

 خراشی مطمئنا چپم، بازوی روی پیکان سوی دو هایپره شدن ساییده. کشیدم قدرت

 تا نشد باعث هم، آستینم شدن آلودخون مشاهده حتی ولی بود کرده ایجاد سوزناک

 .کنم رها را کمان و ریخته هم به تمرکزم
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 گم راه بادی گاهی از هر تنها. بودند گرم شدت به آلنور هایجنگل تابستان، اوایل

 .کاستمی هوا گرمای از اندکی و گرفتمی وزیدن آبل هایکوه رشته سوی از کرده،

 را هوا تیر، که زمانی. کردم رها را پیکان بودم، کرده تنظیم را تنفسم که حالی در

 نظرم، مورد آهوی. کردم فوت بیرون به خاطر آسوده را نفسم رفت، پیش و شکافت

 پایین و باال سرعت به شکمش و بود افتاده هوا، گرمای از خشکیده علف ایکپه روی

 .کشیدمی را آخرش هاینفس آهو، و جوشیدمی خونش. رفتمی

 به صخره روی از. کنم نگاه حیوان به ترحم، بار و تاسف با ایلحظه برای تا ایستادم

 و پا صدای شنیدن با که نکشید طولی ولی برداشتم گام آهو سمت به و پریدم پایین

 را اطرافم محیط و خطر احساس سرعت به آمدند،می سمتم به که اسب چند شیهه

 و گرفتم دست در را سرم باالی تنومند درخت یشاخه نزدیکترین سپس. کردم بررسی

 را بازویم آورشگفت و عجیب ریزیخون کردممی سعی که زمانی. کشیدم باال را خود

 ها،آن. آمدند بیرون درختان ازمیان سیاه، اسب یک و ایقهوه اسب دو کنم، متوقف

 که آهویی ها،آن که بودم مطمئن. داشتند هایشانشنل روی را فایروانا رسمی نشان

 کمتر صورت، این غیر در. بودند آمده نقطه آن تا و کرده دنبال را بودم کرده شکار

 .بگذارد پا بود، اغواگرها پوشش تحت که مناطق آن به شدمی پیدا انسانی

 فاصله، آن از. بودم داده تکیه درخت اصلی تنه به و نشسته پهن ایشاخه روی

 آن در زدن حرف بلندبلند برای هم هاآن انگار. شدنمی شنیده خوبی به صدایشان

 شکارش برای که عزیزم آهوی به زده،مصیبت و انگیزغم حالتی با. داشتند اکراه مناطق

 دو. بود افتاده نفر سه آن از یکی اسب روی حرکت،بی حاال و بودم کرده زخمی را خود

 از بیرون به بودند، آمده که مسیری همان از را ایشانقهوه هایاسب ها،آن از نفر

 پای داشت، رنگی سیاه موهای که هاآن از یکی تنها. کردند هدایت ممنوعه منطقه
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 با همگام و زدم سوت آرامی به شجاعتش، برای. کرد جا آن در زدن قدم به شروع پیاده

 دیدن با ها،انسان که بودم مطمئن. کردممی حرکت هاشاخه روی وارمیمون حرکتش،

 پسر آن به داشتم دوست ولی. شوند روح قبض ترس از است ممکن حتی اغواگر یک

 ممنوعه مناطق در عمر، پایان تا که دهم ایگوشمالی چنان جرئت، و دل با و شجاع

 .نکشد سرک

 مناسب موقعیتی منتظر و بودم بسته بازویم زخم دور به کرده، پاره را شنلم از قسمتی

 تنه به جوری مرا و شد پیچیده دهانم دور دستی که ماندم انسان آن ترساندن برای

 انسان آن توسط شدنمان رویت نگران ای،لحظه برای که کوبید سرم پشت درخت

 و بود پوشانده را صورتش از نیمی که شنلی کاله با دیدم،می مقابلم که ایچهره. شدم

 در آشنایی از برقی درخشیدن با او. بود آشنا برایم کششزحمت و زمخت دستان

 :گفت زدهحیرت و برداشت دهانم روی از را دستش چشمانش،

 کنین؟می کار چی اینجا! آرتور شاهزاده-

 دل در همچنان که کردم اشاره انسانی به و کردم جاجابه اندکی شاخه، روی را خود

 اشکالغی موهای با شده قاب صورت که حالی در ،[Eric]اریک. رفتمی پیش جنگل،

 :گفت داد،می تکان طرفین به را

 !میره کجا اون ببینین ندارین دوست مطمئنم-

. آمد بند نفسم ایلحظه برای گرفت، قرار سرد آب با تماس در صورتم که زمانی

 به بردم،می لذت اتاق سکوت از که حالی در سپس. کشیدم عمیقی نفس و ایستادم

 ها،راه بودن بسته تصور و باریدمی وقفهبی که برفی مشاهده با. رفتم پنجره سمت

 برف بارش پایتخت، به آلبا شاهدخت ورود زمان از. کشیدم کالفگی روی از آهی

 مهمان روزها، آن که غریبی و عجیب هایخواب وجود با و داشت ادامه همچنان
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 که خصوص به. نداشتم خانه در ماندن برای اشتیاقی کمترین بودند، شده هایمشب

 آن از قبل دادم،می ترجیح و بردمی سر به اش روزه چند مرخصی در دومینیک، برادرم

 را فلنگ دارد، نگه خانه در کنندهخسته پیشنهادی با مرا کند سعی و شده بیدار که

 .ببندم

 از اندکی روشنایی. بود رفته فرو مطلق سکوتی در جادارمان، و بزرگ تقریبا یخانه

 از که هنگامی. کردمی روشن اندکی را فضا و تابیدمی درون به خانه، سنگین هایپرده

 هایهیزم به که حالی در و نشستم شومینه کنار میز پشت شدم، فارغ صورتم شستن

 شده سرد نان و خشک هایمیوه بودم، شده خیره شومینه درون خاکستر و سوختهنیم

 و راهرو تنها انتهای در که اتاقش، از دومینیک صدای و سر شنیدن با پایان، در. خوردم

 که حالی در کنانلیلی زده، زیربغل را سنگینم شنل داشت، قرار آشپزخانه مجاورت در

 .دویدم در سمت به پوشیدم،می را هایمپوتین

 گناهکارانه بستم، سرم پشت ممکن صدای آرامترین با دزدانه، را در که ایلحظه در

 که زمانی حتی که کردممی مالمت را خود. شدم هایمب*ل روی لبخند متوجه

 با. کنممی رفتار چنین این بخشد، بهبود را میانمان روابط کندمی سعی دومینیک،

 تا بگذرانم خطرناک، کاری انجام حال در و ریچارد با را وقتم دادممی ترجیح حال، این

 در عادی اتفاقات و سیاست به راجع دومینیک، یکنندهخسته سخنان به شوم مجبور

 .کنم توجه مرزها بودن ناامن یا محلی هایشورش مثل کشور

 پایین به آرامم ممکن جای تا و زدهشتاب هایقدم با چوبی، پلکان روی از که زمانی

 انگار. کابوس تا بودند خواب بیشتر اندیشیدم؛ بودم دیده که کابوسی به شدم، سرازیر

 برای و بود اغواگر یک آرتور. دیدممی را «آرتور» اسم به شخصی خاطرات از بخشی

 برایم. بودم کرده تجربه امزندگی در لحظه، آن به تا که بود چیزی ترینعجیب این من،
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 بود، که چه هر. دارند من به ربطی چه خاطراتش و کیست آرتور که داشت سوال جای

 را شکار آن از تکراری صحنه آن دیگر کنم، آرزو و کنترل را امکنجکاوی کردممی سعی

 .نبینم خواب به

 از زحمت به که حالی در سپس. کردم کرختی احساس صورتم، به سرد بادی برخورد با

. زدم گره گردنم زیر را شنلم هایبند کردم،می عبور حیاط در نشسته هایبرف میان

 آن. شدم روروبه برفی،آدم تا بود برفی غول بیشتر که برفیآدم یک با که بود آنجا

 بینی جای به قصابی چاقوی یک ام،نشده اشمتوجه قبال چرا دانستمنمی که برفیآدم

 چه کار بدریخت برفیآدم آن کنم تصور توانستممی. داشت سرش روی آهنی سطلی و

 کرده اجاره را مانخانه زیرین طبقه عضالنی، و هیکل قوی آهنگر پنج. است کسانی

 از کسی هر که بود کالنی مبلغ پایتخت، عنوان به فیروینر در خانه اجاره البته. بودند

 آن توسط ماه هر که ایخانه اجاره هنگفت پول از گذشته. آمدنمی بر پرداختش پس

 زندگی تانخانه اول طبقه در آهنگر پنج که این شد،می پرداخت دومینیک به نفر پنج

 شده، منزجر و بکشید آب چاه از روز یک که این مثال، برای. دارد هم معایبی کنند،

 دهد،می را دیگری نشده و شده کشف عنصر هر و گوگرد نمک، طعم اهچ آب بفهمید

 پنج کردم حمام شاهد آفتاب، غروب از بعد روز هر که این یا و نیست جالبی مسئله

 به که نیست چیزی باشید؛ دهند،می مرده راسوی بوی که تان،خانه حیاط در لشتن

 !باشد دلخواهتان وجههیچ

 یا و باهوش یا باحال ها،آن که این نه آمد؛می خوشش تشنغول پنج آن از ریچارد

 پنج آن مثل ابلهانی دنیا که خاطر این به بلکه باشند، داشته ریچارد با تفاهمی نقطه

 نظیرشان که هستند فیروینر در هاییاعجوبه هاآن! دید نخواهد و ندیده خودش به نفر

 !یابیدنمی کجا هیچ در را
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 آورد،می حال سر را او آمیزیجنون شکل به که ریچارد یعالقه مورد تفریحات از یکی

 ریچارد دانستند،نمی هاآن از کدامهیچ البته. بود گذاشتن نفر پنج آن سر به سر

 تا افتادندنمی راه دنبالش بریفیله چاقوی با دانستند،می اگر که است شاهزاده

 !کنند اششقهشقه

 او. کردممی فکر آلبا شاهدخت به راجع دیدم،می دور از را ویکتوریا میدان که هنگامی

 آن به راجع همه که نبود چیزی این اما داشت؛ ایکنندهخیره و اعجازآور زیبایی

 شنیده آشپزخانه در را ملکه شخصی یندیمه صدای قبل، روز یک. کردندمی صحبت

 شباهت کاه از ایکپه به بیشتر آلبا، شاهدخت رنگ زرد موهای گفت،می که بودم

 انداخت،می غبغب به بادی که حالی در و باشند گذاشته خوک یک سر روی که دارند

 آلبا شاهدخت موهای از زیباتر برابر صدها خودش، رنگ ایقهوه موهای کردمی ادعا

 .هستند

 موهای. کردم تصور را آلبا شاهدخت طالیی موهای و کشیدم موهایم میان را دستم

 از را او که معدودی دفعات در و نداشت کاه ایکپه به شباهتی هیچ شاهدخت، طالیی

 جلوه سحرانگیز و ایافسانه زیبایی با پریزادی همچون را او موهایش، بودم، دیده دور

 به راجع دیگران، که بود چیزهایی همه خالف و دیدممی من که بود چیزی این. دادمی

 شد،می تقسیم کلی بخش دو به فیروینر در مردم وضعیت. کردندمی صحبت آن

 به تا بپردازید گذار و گشت به شهر در ساعتی چند بود کافی واقع در! افتضاح و عالی

 دو فیروینر، هایساختمان بیشتر. ببرید پی مردم، اکثر زندگی بودن اسفناک عمق

 سطل با نور،بی و باریک هاکوچه. بودند خانواده چندین سکونت محل و طبقه

 نمای خوردند،می وول درونشان که آوریتهوع هایموش و شده واژگون هاییآشغال

 معاش امرار راه تنها دزدی، و گدایی. کردندمی تکمیل را شهر فقیرنشین بخش

 حس را اشرافان تجمالتی و راحت زندگی از ایچشمه گاه،هیچ که بودند هاییخانواده
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 سواد و بودند رفته فرو نادرستشان عقاید و جهالت در مردم، درصد هشتاد. کردندنمی

 باسواد کلیسا سریصدقه از یا بودند مرفه قشر جزو یا هم درصد بیست آن. نداشتند

 .بودند شده

 قدم هایشخیابان در هاشب اگر. بود شده نفرین شهر یک فیروینر، که راستی به

 و اندافتاده هاخیابان جایجای که دیدیدمی را مستی زنان و مردان زدید،می

 در سکونت قابل اماکن. شودمی زده سال و سن کم برهایجیب توسط هایشانجیب

 یا هاخانه ه*ش*ح*ا*ف ها،میخانه به یا بودند خانواده هاده زندگی محل یا فیروینر،

 .داشتند اختصاص هاقمارخانه

 شود پیدا کسی بودم، امیدوار و بود پوشانده را هاخیابان فرشسنگ برف، از نازکی الیه

 العبورترصعب روزروزبه حیاط، در تا خانه مسیر که کند پارو هم را مانخانه حیاط تا

 در شهر و آمدمی بیرون دودکششان از دود. بودند شده کشیده هاخانه پرده. شدمی

 هایخوابرخت ممکن، جای تا دادندمی ترجیح همه. بود رفته فرو آورسرسام سکوتی

 .بروند قندیل، و برف سراسر روز یک استقبال   به کرده، ترک دیر را نرمشان و گرم

 حالی در این. شدم مخفی داشت، آوریتهوع بوی که ایبشکه پشت زنان،نفسنفس

 که حالی در. شنیدممی نزدیکی همان در را سربازان هایچکمه سایش صدای که بود

 لبخند شکنم،می را حکومتی قوانین گذاشتن پا زیر رکورد کم،کم کردممی فکر خود با

 لمس را بودم گذرانده دویدن حال در که ایدقیقه پانزده از سرخ صورت و زدم ایخسته

 مانع بودم امیدوار که را شنلم کاله. کردممی گرما احساس شدید، سرمای آن در. کردم

 .برداشتم سرم از را باشد شده سربازان توسط ام،شناسایی از

 ریچارد، به آستریال زبان آموزش برای دیگر روزی آغاز و قصر به رسیدن برای

 ها،ارابه از طویل صفی دیدن با. کردممی عبور قصر نزدیک پل روی از بایستمی
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 سمی شاه، نوشیدنی در گفتندمی مردم. بود شده بلند نهادم از آه هاکالسکه و هاگاری

 روی بازرسی ایست بنابراین. است شده ایشان مرگپیش مرگ باعث و کشف کشنده

 پل روی از قصر، به ورود قصد به که بود شده کسانی تمام تفتیش و بررسی مأمور پل،

 بازرسی کلفت، گردن نگهبانان آن از یکی توسط بخواهم تا دانستممی. کردندمی عبور

. شودمی ظهر ندارم، سیاسیمقام هیچ قتل برای قصدی که بفهمانم او به و شده

 سر بودند، سرازیر رژیامه یرودخانه سمت به که هاییچمن روی از آرامی به بنابراین

 و بودم کرده استفاده عرضکم یرودخانه از عبور برای پل زیر یسایه از و خورده

 فراتر پل یسایه یمحدوده از کنم، حفظ را تعادلم کردم،می سعی فراوان بامشقت

 که دادندمی من به را امکان این هایمچکمه. بروم جلو و بخورم سر یخ روی و نروم

 شکستن با که لغزشی گونه هر از نگرانی بدون دارشان،دندانه کف وجود با بتوانم

 بدشانسی ولی. نبیند مرا کسهیچ کنم آرزو و حرکت یخ روی باشد، همراه پا یا دست

 به که زمانی هبانان،نگ از یکی که بود چسبیده را امیقه ممکن یلحظه بدترین در

 سوت در و دیده مرا رفتم،می باال رودخانه دیگر سوی سراشیبی روی از سختی

 .بود دمیده خراششگوش

 در نگهبانی هیچ نبود از کشیدم، سرک اطراف به بشکه یشکسته یگوشه از که زمانی

 برخورد با کردممی سعی که حالی در و شدم بلند جا از سپس. زدم نیشخند اطراف آن

 نوشیدنی هایبشکه قبرستان از ندهم، لو را موقعیتم شکسته، هایبشکه از یکی به

 بر اطرافم محیط از که بویی و بود کثیف و تاریک آنجا. آمدم بیرون قصر زیرزمین در

 روز خواستنمی دلم وجههیچ به دیگر سوی از و شدمی اشمئزازم موجب خاست،می

 پلهراه از. شود کشیده گند به زیرزمین در آورچندش موش چند دیدن با زیبایی، آن به

 پیروزی، از وصف غیرقابل حسی با که حالی در و آمدم بیرون زیرزمین تنگ و کوچک

 :گفتم ب**ل زیر دادم،می قوس و کش بدنم به
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 !کنه خراب منو خوش حال تونهنمی هیچی امروز-

 برای گردنم، روی برنده جسمی سرمای حس با که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز

 .لرزیدم ایلحظه

 چیه؟ نظرت! بده انجام رو کار این بتونه سیاهچال کنم فکر-

 تیغه که بچرخم صدا صاحب سمت به خواستم. شدند گرد تعجب از چشمانم

 .شد فشرده گردنم روی بیشتر شمشیر،

 ...برنگرد-

 :داد ادامه دومینیک

 دوست اصال داشتی، عجله رفتن بیرون برای خیلی صبح میگه [Slovan]اسلوان-

 .کردیمی فرار من از داشتی که کنم فکر ندارم

 کسی. کند توجیه قصر، در صبح وقتآن را دومینیک وجود توانستمی موضوع این

 بیرون خانه از پوشیده نیمه هایچکمه با و زدهشتاب صدایش، و سر شنیدن با من که

 .است بوده اسلوان دومینیک، دوست بودم، زده

 هر از ترجدی باشد، گرفته دست به شمشیر که زمانی دومینیک بود کرده ثابت تجربه

. دیوانگیست بزنم، حرف آمیزطعنه برابرش در بخواهم که این و شد خواهد زمانی

 با چرخیدم، سمتش به که ایلحظه در و آمد پایین آرامی به دومینیک، شمشیر

. برداشتم عقب به قدمی شده گیر غافل ام،سینه بر جسمی برخورد

 از بیش و درخشان هایدندان با امنیتی، رتبهکم فرماندهان از یکی ،[Horace]هوراس

 و بود آویزان شلوارش کمربند از شمشیرش، خالی غالف. کردمی نگاهم سفیدش حد

 .کردمی تقدیم هوا به تنفسش، هر با را رنگ سفید بخاری زمستانه، سرد هوای در
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 دیده میانشان که دیگری اشتراک وجه بودند، عضالنی و قامت بلند هاآن دوی هر

 دست در را هوراس شمشیر. بود دارشانمک و کک هایصورت و بور موهای شد،می

 دیگرم، دست از دادممی ترجیح و بودم دست چپ. دادم دستم مچ به چرخی و گرفتم

 هکتار دو حدود در زمینی قصر، پشتی حیاط. کنم استفاده دهندهتعادل یک عنوان به

 دیده دور از رویشان، بر دست به نیزه نگهبانان با هاییبرجک و بلند دیوار. بود

 و فرسوده حالتی با قدیمی آهنگری و سلطنتی هایاصطبل میان، این در و شدندمی

 و له شمشیرهای و هانیزه ها،پتک از پوشیده آنجا. بود دید معرض در زدهکپک کمی

 تخریب زحمت حکومتی، هایمقام از کدامهیچ که بود ایشده اکسید و لورده

 ینقطه در هوراس و رفت عقب قدم چند دومینیک. دادنمی خود به را ساختمانش

 :پرسید کرد،می محکم را بندشمچ که حالی در دومینیک. ایستاد دورتری

 کردی؟ تمرین کی بار آخرین-

 فنون آموختن و نداشتم تنبهتن یمبارزه به اندک، چند هر ایعالقه که آن وجود با

 رزمی، هنرهای از یکی یادگیری بود، ممنوع فیروینر در سال بیست زیر برای مبارزه

 باال ایشانه. شدمی محسوب فیروینر خطرناکی به شهری در زندگی مایحتاج جزو

 :گفتم و انداختم

 .دونمنمی... پیش هفته دو شاید-

 پای او بود؟ آورده گیر وقت سرد، وحشتناکی شکل به هوای آن در و صبح وقتآن

 اثر بر اششده ریز چشمان با سپس. شد متمایل جلو به کمی و برد عقب را راستش

 :گفت تمرکز

 ...نیست خوب اصال این-
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 به ایعالقه و نیستم جنگجو من او، برخالف که بفهمانم او به کارهایم با کردممی سعی

 :گفتم بنابراین ندارم، نبرد هایصحنه در بودن

 زندگیم هایاولویت جزو کنم، نصف وسط از رو یکی باید طوری چه بگیرم یاد که این-

 !نیست

 تقریبا دومینیک، و خودم میان تفاوت همه آن از. شد کج دومینیک ب**ل گوشه

 او فهمیدممی روزی اگر و است کم میانمان خونی رابطه امکان که بودم شده مطمئن

 جو دلیل به تنها شاید و شدمنمی متعجب وجههیچ به نیست، امحقیقی برادر

 که بود سنگین کمی هوراس شمشیر! دادممی نشان افسرده را خود حدی تا موجود،

 شده پنهان اشضربدری یقه پیراهن زیر که خودش یخورده تاب و پیچ عضالت برای

 و داشت تن به که نخی پیراهنی با سرد، هوای آن در. رسیدمی نظر به مناسب بودند،

 بست؟نمی یخ هایش،آستین بودن کوتاه وجود با

 در پیروزی برای شانسی ترینکوچک دانستممی که حالی در و کشیدم عمیقی نفس

 دستیچیره با که زمانی. شدم ورحمله سمتش به صبریبی با ندارم، دومینیک برابر

 به و زد ضربه امسینه به شمشیر قبضه با کرد، دفع را امحمله شمشیرزنی، در اشذاتی

 خوبی به توانستممی کاش ای کردم آرزو و فشردم هم بر را هایمدندان داد، هلم عقب

 و قصر پشتی حیاط. دارم وا رقص به دستم، مچ یماهرانه حرکات با را شمشیر او،

 بود خاکستری هایسنگریزه از پوشیده وسیع، ایمحوطه بودیم، ایستاده که اینقطه

 هوا و بود آمده بند برف. بودند شده مدفون هابرف آوار زیر سال، از موقع آن در که

 .رسیدمی نظر به ترروشن

 تا و کرد ترک را آنجا تمایلی کوچکترین بدون دومینیک، دستور با هوراس که زمانی

 بیاورم، شمشیرش سر بالیی اگر گفتمی انگار که کردمی نگاهم جوری لحظه، آخرین
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 کردم،می سنگین و سبک دستانم در را هوراس شمشیر که همزمان کرد؛ خواهد امخفه

 و انداخت دورتر قدم چند. کرد آزاد شلوارش کمربند از را شمشیرش غالف دومینیک

 هایقدم زیر را نخوردهدست هایبرف که حالی در او سپس. کشید عقب اندکی

 :گفت کرد،می له استوارش

 .بدی یاد شخصیدفاع شاهزاده به داده دستور شاه-

 نگاهم صبورانه بردارم، خندیدن از دست که ایلحظه تا دومینیک و خندیدم اختیاربی

 .کردمی

 بلد حتی من که نکردی انکار اصال یا افتضاحم؟ شمشیرزنی تو من نگفتی بهشون-

 کنم؟ بلند رو شمشیر نیستم

 :گفت و برد پایین و باال را شمشیرش تیغه دومینیک

 تاثیر خلقیاتش روی خیلی تو با ریچارد دوستی داره اصرار اون ولی! گفتم که البته-

 ...گذاشته

 :پرسیدم که زمانی رفت، باال ناخودآگاه راستم ابروی

 !مخرب؟ یا خوب تاثیر-

 :گفت کرد،می نگاهم مستقیما که حالی در. کرد فوت بیرون به را نفسش دومینیک

 .گرفت نادیده رو مخرب تاثیرات میشه همیشه کننمی فکر ایشون-

 :گفت بود، شده خیره نامشخص اینقطه به که حالی در او

 .نبودی جا این االن ریچارده، ضرر به بودنت کردمی فکر شاه اگه-

 :گفتم و جنباندم را سرم
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 .کردی اشاره خوبی ینکته به-

 توانستممی کامال که حالی در من، و گرفت دست دو هر با را شمشیرش یقبضه او

 حس زمستانی یخبندان و سرد هوای در را خوردهشکست پیش از یمبارزه یک آغاز

 او ولی. کند حمله دومینیک تا بودم ایستاده منتظر. بکشم نفس آرام کردم سعی کنم،

 آن یافتن پایان محض به دانستممی. بود شده خم جلو به اندکی و ایستاده همچنان

 و شد خواهد روانه من سوی به جنگی تجربیات و هاآموخته و نصایح از سیلی مبازره،

 ترجیح بنابراین. گرفت خواهد ایراد دستانم در شمشیر گرفتن طرز از حتی دومینیک،

 .کنم هدایت دیگر سویی و سمت به را دومینیک افکار مبارزه، حین در دادم

 را امحمله راحتی به دومینیک گرفت، صورت من جانب از هم حمله دومین که زمانی

 تمام کردم سعی و گرفتم دست در محکمتر را شمشیر. راند عقب به مرا و دفع

 ینتیجه به ای،لحظه برای. بیاورم یاد به را مبارزه یزمینه در دومینیک، هایآموخته

 :رسیدم عجیبی

 شمشیرزنی توی اونقدر من، با کردن تمرین دقیقه چند با داری انتظار تو! دومینیک-

 بدم؟ یاد جنگیدن ریچارد به که کنم پیشرفت

 :گفت بود، دیگری جای حواسش انگار که حالی در و انداخت باال ایشانه دومینیک

 !نه که البته-

 :گفت و کشید اشچانه بر دستی سپس

 شدن مشتاق خیلی ایشون و گفتم تیراندازی توی مهارتت یدرباره شاه به من ولی-

 !کنی همراهیشون گراز، شکار توی

 :گفتم و کردم ایخنده. شد گرد چشمانم
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 !گراز؟ شکار-

 دست یک در باشد، نخور درد به چوبدستی یک که انگار را شمشیرش دومینیک

 کلنجار انگشتانش از یکی ناخن با که حالی در و داد تکیه راستش یشانه به و گرفت

 :گفت رفت،می

 .داشتن تاکید بدی، یاد تیراندازی ریچارد به که این روی بیشتر ولی-

 دوباره، کردممی احساس که حالی در و کردم فوت بیرون به خاطر آسوده را نفسم

 .زدم لبخند ام،آورده دست به را ها پیکا، لمس و کمان گرفتن دست به برای فرصتی

 ...بیاد خوشم کار این از کنم فکر... خوبه-

*** 

 

 دومینیک، مشت جای در بودم مطمئن. کردممی احساس امسینه قفسه در را دردی

 یاد به ام،سینه در درد پیچیدن بار هر با مدتی تا که است شده ایجاد بدشکلی کبودی

 .افتاد خواهم دومینیک با آورمخجالت مبارزه

 از یکی به که حالی در و گذاشتم پاهایم روی را دستم در کتاب حوصلگی،بی با

 یخیره و گاهبی و گاه هاینگاه معذبانه کردم سعی بودم، دوخته چشم کلماتش

 عموی و شاه ناتنی برادر آنجل، پدر شدمی گفته. بگیرم نادیده را [Angel]آنجل

 تا بود کافی موضوع همین. است دورگه یک آنجل و شده اغواگر یک عاشق ریچارد،

 پذیرش،آسیب و معصوم یچهره و مادرش و پدر شدن کشته وجود با قصر، اهالی تمام

 .کنند سازیشایعه سرش پشت و دوری او از
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 برابر در کلمات. دادم قرار کتاب رنگ زرد یصفحه روی و مشت را راستم دست

 ایجمله کردممی سعی سختی به موقعیت، آن در و بودند آمده در رقص به چشمانم

 که بودم خوشحال. کنم ترجمه را بود شده نوشته آستریال، به که را پیچیده و عجیب

 که آن جای به دستم، در کتاب فهمدنمی و آوردنمی در سر آستریال زبان از دومینیک

 موضوعی با داستانی باشد، جهان در دارویی گیاهان از شده ثابت منبع یک

 توانستنمی گذشتند،می کندی به که لحظات آن در که کتابی. است انگیزهیجان

 .بزداید ذهنم از را آنجل لبخند طرح

 و لبخندها به متقابل پاسخی کرده، بلند سر که بودم شده وسوسه ایلحظه برای

 کنار آنجل. کردم بلند سر و دادم تکیه صندلی پشتی به. دهم آنجل یخیره هاینگاه

 را نقشش کردمی سعی و بود ایستاده دربار خارجی نقاش ،[Christopher]کریستوفر

 هایقسمت خالف بر ادوارد، شاهزاده اتاق. کند ایفا خوبی به کارآموز، یک عنوان به

 پنجره سه هر رنگ ایقهوه و سنگین یپرده. داشت آجرنما و سنگی دیواری قصر، دیگر

 روشن ور،شعله هایشمع با شمعدان چند وسیله به اتاق روز، از وقت آن در و کشیده

 .بود شده

. بود نشسته شاه شده، طالکوب چوب و زربافت ایپارچه با قیمتگران مبلی روی

 پشتکم موهای او. بود جدی و خشن نگاهش و داشت دست در رنگ طالیی عصایی

 در. بود رنگ آبی گودش و نافذ چشمان و داشت سوخته آفتاب ایچهره و سفیدنیمه

 لبخندی از دریغ و نشسته پرابهتش و فاخر هایلباس با [Maria]ماریا ملکه او، کنار

 با آلبا، شاهدخت شاه، دیگر سمت. بود شده خیره رویشروبه به خالی، و خشک

 در اشسادگی کامال اول، نگاه در و نشسته رنگش طالیی موهای و خاکستری چشمان

 دیده کم هازادهاشراف بین که چیزی. بود هویدا ملکه به نسبت خود، آراستن و پوشش

 .شدمی
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 روی را راستش دست و ایستاده ادوارد شاهزاده شاهدخت، سر پشت و مبل پشت

 از هر و بود داده تکیه مبل به را خود تقریبا ریچارد. بود گذاشته شاهدخت یشانه

 به کمی. دادمی تکان تأسف به سری و گرداندمی اتاق در کالفگی با را نگاهش گاهی

 :گفتم و شدم خم بود، کرده اشغال را امکناری صندلی که دومینیک سمت

 .کنیم تلف رو وقتمون و باشیم اینجا االن نبود نیازی جدا-

 :گفت و انداخت باال ایشانه دومینیک

 .نیستم گیرنده تصمیم من شاهه، دستور-

 آهی کالفه،. بود شده خیره رویشبهرو به و نشسته جایش سر مترسک یک مثل او

 به حال در دربار، نقاش که واریحلزون سرعت با دانستمنمی. بستم را کتاب و کشیدم

 دیگر ساعت چند بود، اشنقاشی بوم بر سلطنتی خاندان از اثری کشیدن تصویر

 توانستممی. کردمی نگاهم زدهمصیبت حالتی با ریچارد. نشستیممی آنجا بایستمی

 آنجا اند،کرده وادارش و کشیده بیرون خوابشتخت از را او آفتاب، طلوع با بزنم حدس

 آنجل به ابرویش، و چشم حرکات با و بست نقش لبانش روی کمرنگی لبخند. بایستد

 میانمان یعالقه متوجه توانستمی هم کر و کور فرد یک ریچارد، یگفته به. کرد اشاره

 بردارم، آنجل به امعالقه ابراز برای قدمی خواستممی که بار هر هم، باز ولی شود

 یا است عالقه دانستمنمی که داشتنی دوست با ماندم می من و افتادمی اتفاقی

 را دنیا بودن، آنجل کنار ایلحظه برای هستم حاضر که دانستممی را این تنها. عشق

 .بکشم آتش به هم

 به رنگش گندمی سبیل پیچاندن با همزمان که کردم نگاه دربار نقاش به ناباوری، با

 .داد استراحت ساعتی اجازه میلیبی با چپ، دست اشاره انگشت دور
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 کم تیرک چند وسیله به که بودند ریزش حال در ساختمانی مانند سلطنتی، خانواده

 اتاق در کشیدند،می راحتی هاینفس که حالی در همه،. باشد مانده استوار توان،

 از دیگری بخش به ورود برای دومینیک به شاه سر یاشاره میان، این در. شدند پخش

 که حالی در و شد بلند جا از دومینیک. کرد جلب را توجهم ولیعهد، وسیع اتاق

 که ایپرده پشت شاه، همراه کشید،می کوتاهش حد از بیش موهای میان را دستش

 .شد ناپدید کرد،می جدا دیگر هایقسمت از را ولیعهد اتاق استراحت بخش

 را چشمانش مردمک که حالی در و کرد تصاحب را دومینیک صندلی بالفاصله ریچارد

 :گفت و کوبید پیشانی بر را دستش دردناک، و آزرده حالتی با گرداند،می حدقه در

 ...متنفرم مسخره هایرسم این از-

 :گفت باشد، آورده یاد به را اینکته انگار سپس

 کنی؟می کار چی اینجا تو... راستی-

 :گفتم و انداختم باال حوصلهبی و خسته حالتی با را امشانه. چرخید سمتم به کامال و

 !توئه به مربوط هست که چی هر. دونمنمی هم خودم-

 بودن رنگکم وجود با و بور یچهره در چند هر. رفتند باال تعجب از ریچارد ابروهای

 .بود تشخیص قابل سختی به ابروهایش،

 ...میگه که شاهه هایبرنامه اون از حتما من؟-

 :گفت اششده کوله و کج یچهره با و کرد کلفت را صدایش

 داری تو... ریچارد نیست منصب این کشیدن دوش به معنی به فقط بودن شاهزاده-

 !بریمی پادشاهی کل تو رو من آبروی
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 جمله، چند آن انگار. گرفت امخنده اختیاربی. کردمی تقلید را پدرش صدای انگار و

 لبخند ریچارد. بودم شنیده را هاآن بارها و بارها من، خود و بودند شاه کالم تکیه

 :گفت و زد ایخسته

 و دارن دشمنی ما خانواده با اغواگرها میگن. پیچیده شهر تو مریال مرگ خبر-

 ...بگیرن شهر اهالی کل از رو انتقامشون خوانمی

. است دیگری چیز هر از سختتر برایش مریال نبود دانستممی. بود غمگین لحنش

 خود دنبال مرا بیاید، بیرون قصر از دزدانه دیدارش برای ها،شب تا نبود کسی دیگر

 این با که بود سخت ریچارد برای. بزند پرسه آلنور هایجنگل درختان میان و بکشاند

 خبر که آن از بعد اما. کرد حبس اتاقش در را خودش روزی چند و بیاید کنار موضوع

 از کمی ریچارد رفت، اتاقش به ریچارد با مالقات برای شاه و رسید شاه به مریال، مرگ

 .آمد بیرون اشافسرده حالت

 با آلبا شاهدخت. گرداندم اتاق در را نگاهم. شد حاکم میانمان سکوت ایلحظه برای

. بود داده تکیه مبل پشتی به باوقار و نشسته ملکه رویروبه سحرانگیزش، زیبایی

 در بود نفتی چراغی مثل و آمدنمی چشم به تقریبا او، گیر چشم زیبایی برابر در ملکه

 به نفر، دو آن امتداد در و دورتر کمی ادوارد، شاهزاده. نورانی و باشکوه لوستری مقابل

 ریچارد. بود شده خیره اتاقش گلبهی هایپارکت به خنثی حالتی با و داده تکیه دیوار

 استراحتگاه که ایپرده کرد، باز دهان تا ولی چرخید سمتم به زدههیجان ایچهره با

 سر و زده کنار کرد،می پنهان دید از و جدا دیگر هایقسمت از را ولیعهد اتاق

 کرد،می اشاره من به که حالی در و گرداند اتاق در را نگاهش او. شد نمایان دومینیک

 :گفت

 .بیا-
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 :افزود تاکید با کند، امهمراهی است ممکن هم ریچارد کند فکر انگار و

 !تنها-

 گردنش پشت را دستانش که حالی در ریچارد. شد ناپدید نظر از پرده پشت دوباره و

 :گفت خندان کرد،می حلقه هم به

 !نیستم بیکار من بگو! کن رد دادن پیشنهادی هر-

 چیزی شاه اگر دانستممی چند هر. شدم بلند جا از و دادم تکان تایید به را سرم

 و کردممی حس را اتاق در حاضر نفر چهار خیره نگاه. آورد نه شودنمی بخواهد،

 به احتماال و قوا تجدید برای که گنده، شکم کریستوفر همراه آنجل که بودم خوشحال

 و خیره نگاه زیر تا نبود و رفته قصر آشپزخانه به پزنیم استیک چند کشیدن دندان

 ریچارد، که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز. شوم معذب گاهشبی و گاه لبخندهای

 :گفت باسرخوشی

 !نبود ما کار بگو! کن انکار هم پرسیدن سوالی هر-

 مسافت! کندمی اشاره کدامشان به نشوم متوجه که بود زیاد هایمانکاریگند آنقدر و

 به و کردم طی کوتاه قدم چند با نیلوفری هایپرده تا را هاصندلی جایگاه از کوتاه،

 با صحبتی هم برای ایعالقه و اشتیاق کوچکترین. کشیدم زمین روی را پاهایم عبارتی

 برای را اعصابم همیشه برابر دو روز، آن دادممی ترجیح و نداشتم دومنیک و شاه

 اش،موشکافانه نگاه زیر و شاه حضور در تا کنم خرد ریچارد به آستریال زبان آموختن

 و کشیده عمیقی نفس انداختم،می اتاق به را نگاهم آخرین که حالی در. بگویم سخن

 .شدم وارد
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 پایان به شاه و دومینیک گوی و گفت ولیعهد، استراحتگاه به ورود و پرده زدن کنار با

 بهترین در شاه با روابطش طبیعتا و وفادار حکومت و شاه به کامال دومینیک. رسید

 تختی و پراکنده صندلی چند شامل کم یاثاثیه با دنج اتاقی آنجا. بود ممکن حالت

 درون که بود آتشی نور، منبع تنها و نداشت وجود قسمت آن در ایپنجره. بود شاهانه

 رویروبه شومینه کنار دومینیک، و شاه. کردمی ولز و جلز رنگ خاکستری یشومینه

 زبان بر حال در گویی که دومینیک و کرد ایسرفهتک شاه ورودم، با. بودند نشسته هم

 آتش به و نشست راست بود، شده خم جلو به کمی محرمانه و مهم مطلبی آوردن

 عضالت که بود این شبیه بیشتر ولی زدمی لبخند انگار شاه. شد خیره شومینه درون

 که بار چند هر کردم فکر خود با. ایستادم و رفته جلو قدم چند. بیایند کش صورتش

 از دور به و عادی کامال توانمنمی هم باز شوم، کالم هم او با و ایستاده مرد آن رویروبه

 .بگویم سخن اضطراب

 پسر؟ چطوره حالت! ادموند-

 بر دستی بودم، کرده صاف کمر و شده فارغ نیمه و نصفه تعظیمی از که حالی در

 سمتم به کمی. نداد اشپرسیاحوال به پاسخ برای مهلتی شاه. کشیدم پیراهنم

 :پرسید کنجکاوی با و چرخید

 حد این تا تو سن به کسی سخته باورش خب، و استادی تیراندازی توی میگه برادرت-

 .باشه ماهر

 استفاده ممنوعیت امر اگر که دادمی پاسخ تردیدبی بود، آنجا ریچارد اگر بودم مطمئن

 بر کشور در سال بیست زیر پسران و دختران برای جنگی، هایآموزش و تجهیزات از

 از نبود نیازی دیگر و کردمی پیدا رواج کشور در پیش از بیش جنگاوری نبود، قرار
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 را خود استعدادهای توانسته خوبی به قانونی، چنان وجود با که شخصی مشاهده

 .کند تعجب دهد، رشد

 گرفتی؟ یاد تیراندازی کجا از تو که اومده پیش سوال من برای ولی-

 به گفتم،می دومینیک پنهانی هایآموزش یدرباره را واقعیت اگر بودم مطمئن

 بنابراین. بود دومینیک دیگرش سوی و شاه سویش یک که شدممی گرفتار دردسری

 خیره شاه رنگ آبی چشمان در مستقیما که حالی در و کردم فوت بیرون به را نفسم

 :گفتم بودم، شده

 شد،می حمله بهمون زیاد خیلی چون بودیم؟ مرزی مهاجرهای از ما که دارین خبر-

 ...باشیم مسلح همیشه بودیم مجبور

 چند شاه. کردم سرکوب را کشور در امنیت بردن سوال زیر برای درونم اشتیاق و

 تکیه اششده قفل هم در دستان به را اشچانه که حالی در و کرد سکوت ایثانیه

 :گفت و جنباند آرامی به را سرش سپس. کرد نگاهم موشکافانه داد،می

 ...خب درسته،-

 :داد ادامه و کشید چروکش پر راست پلک بر دستی او

 امنیت برای و اغواگرها اخیر هایحمله خاطر به گرفتیم تصمیم دومینیک و من-

 ...بگیره یاد رو جنگیدن قانونی سن از قبل بهتره ریچارد بیشتر،

 :گفتمی که پیچیدمی گوشم در ریچارد حرف. کرد درنگ ایلحظه

 «!نکن قبول دادن پیشنهادی هر! کن انکار پرسیدن چی هر»
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 توانمنمی نیستم؛ شاهزاده یک مقام در او مثل من، که دانستنمی ریچارد و

 سوی از سختی مجازات نگران کنم؛ شاه نثار بیراه و بد و بگردم قصر در راستراست

 .دارد مرگ حکم برایم شاه، خشم که دانستنمی و نباشم شاه

. بدی یاد هم تیراندازی ریچارد به زبان، کنار در بتونی که بودیم امیدوار ما خب،-

 چیه؟ نظرت

 و شغل شده، عمل وارد دیگری راه از دانستممی! نه کرد؟می قبول «نه» گفتممی اگر

 آرامی به و دادم تکان تأیید به را سرم. کرد خواهد تهدید را قصر در دومینیک موقعیت

 :کردم زمزمه

 .بگین شما چی هر-

 «هفتم فصل» 

 !بیندمی دیگر آلبایی ریچارد،•

 

 تا بود ماسه و شن با شده پوشیده و مسطح کامال هکتار یک حدود در تیراندازی، زمین

 و سخت شد،می باتالق شبیه بیشتر آنجا زمین که بارانی روزهای در تیراندازی

 توی را مهارتشان و کنند تمرین راحتی به دارانکمان نگذارد و شده فرساطاقت

 تیراندازی زمین ولی. بسنجند آلودگل و چسبناک زمین و طوفانی هوای در تیراندازی،

 ترینسخت از یکی به را رفتن راه که بود هاییبرف از پوشیده سال، از وقت آن در

 .کردندمی تبدیل دنیا کارهای

 وجههیچ به و بگذارم نمایش به تیراندازی در را نظیرمبی و تک مهارت خواستممی

 کمان و تیر از که ماهی چند کردممی آرزو تنها! نداشتم نفسیشکسته برای تصمیمی
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 شرمنده درباریان از جمعی حضور در مرا و ندهد دستم کار بودم، مانده دور عزیزم

 را نقصمبی تیراندازی و گیریهدف شاه، دستور به تا بود ایستاده کنارم ریچارد،! نکند

 غرولند ب**ل زیر و بود ایستاده گلگون صورتی با سینه، به دست او. ببیند نزدیک از

 گفتنمی بیراه و بد کسی به یا دادنمی دشنام ب**ل زیر او! نکنید اشتباه. کردمی

 ایپشه جان به زدن غر حال در بلکه ؛[داد می انجام طبیعی حالت در که کاری]

 رسانده قتل به را او پاسخ در ریچارد و گزیده را راستش دست پشت که بود پیکرغول

 فیروینر جانسوز سرمای بلکه خجالت، از نه و بود خشم از نه هم گلگونش صورت. بود

 .شدنمی غافل بدنمان و تن لرزاندن از ایلحظه که بود

 که من به را خود کنانلخلخ کرد،می نگاهم گمانی بد با که حالی در پوش،زره سربازی

 تیردان   و بلند کمانی که حالی در و رساند بودم، ایستاده تیراندازی زمین اواسط تقریبا

 :گفت عصبی حالتی با داد،می دستم به را پیکان از شده پر چرمین  

 !میشی مسخره شاه جلوی چطوری ببینم دارم دوست خیلی-

 انتظار زمین، در حضار از یک هیچ دانستممی. رفت باال متعجبانه راستم ابروی

 جوانی که این و ندارند را بود کرده تعریف برایشان تاب و آب با دومینیک که شاهکاری

 در حد آن تا سال بیست زیر افراد برای محدودیت وجود با هم آن ساله، هجده

 حالی در و نرفتم رو از حال، این با. است سلیم عقل باور از دور باشد، ماهر تیراندازی

 :گفتم دادم،می امتداد بناگوش تا را نیشم که

 !کنممی پا به خاک و گرد جوری چه که کن تماشا پس-

 بخارتربی او ولی زدممی ایکنایه زمستان در خاک و گرد نبود یدرباره بودم، او جای اگر

 حالتی با فشرد،می هم بر را اشگوشتی هایب**ل که حالی در و بود هاحرف این از

 و پیشکارش شاه، اتفاق به زمین، دور تا دور سربازان تمام! شد دور وارانه پلیکان
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 برای. بودند دوخته چشم دستانم به آور،سرسام و انگیزمالل سکوتی در ارشد مشاور

 از را لبخند آثار توانستم زحمت به و گرفت امخنده عجیب، وضعیت آن از ایلحظه

 و بردممی لذت بودن «توجه مرکز در» از که کنممی اعتراف. بزدایم امچهره

 به بعید من از که چیزی کنم؛ آغاز را کمان و تیر با نمایشم ها،زودی آن به خواستمنمی

 در را بازوهایش آمد،می بیرون بخار دهانش از که حالی در ریچارد ولی. رسیدمی نظر

 :زد تشر و گرفت آغوش

 !کن عجله-

 پهلو به پهلو دریاچه با دیگر طرف از و قصر با طرف یک از که هکتاری یک زمین آن

 همه ناگهانی   بارش آن بودم امیدوار. باریدمی ایپراکنده برف و بود بادخیز و سرد بود،

 به کمان حمل برای که فرصتی نشود باعث و نریزد هم بر را تمرکزم کن، خراب چیز

 .برود دست از بودم، آورده دست

 

 دیده و بود غیرقانونی هم قصر از خارج سربازهای برای حتی فیروینر، در سالح حمل

 وجود، این با. شدمی محسوب آورتعجب و عجیب امری شهر، در مسلح فردی شدن

 انتظار توانستممی باشد، اطرافیانش و شاه مقبول که کردممی تیراندازی جوری اگر

 به است، توانم در که جایی تا عوض در و بکشم شاه سوی از را کمان حمل ینامهاجازه

 .کنم کمک اشتیراندازی مهارت تقویت در ریچارد

 تیردان. بودم کرده تمرین هاآن با قبال که هاییکمان از بلندتر حداقل. بود بلندی کمان

 تیری سپس. کردم محکم کمرم دور را چرمینش بندهای و انداختم شانه روی را

 زمین سوی آن در و دورتر متر سی حدود که رنگی چند هایسیبل به و برداشتم

 هاییسیبل با مقایسه در هاآن بخواهید، را راستش. کردم نگاه داشتند، قرار تیراندازی
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 طال از جامی کنار در داغان و درب و فلزی لیوانی مثل بودم، کرده تمرین هاآن با که

 با خواستنمی دلم وجههیچ به که تراشخوش و صاف صیقلی، قدری به. بودند

 !کنم سوراخشانسوراخ تیرهایم

 را این تنها. بود چه من به تیراندازی آموختن از دومینیک هدف دقیقا دانمنمی

 سان به ام،نبوده بیش مظلوم کودکی که مرا اش،جوانی ایام در او که دانستممی

 هایروش و حرکات و دهد دستش به چوبی شمشیری تا دیدمی متحرک سیبلی

 استاد نظر زیر که کسی عنوان به مهارتم دانستممی! کند پیاده رویش را شمشیرزنی

 برای خواستمنمی حال این با است؛ العادهخارق و عجیب ندیده، آموزش تیراندازی

 داشتم هم شاید. است بودنم غیرطبیعی بر دلیلی موضوع، این که کنم فکر ایلحظه

 خاطرات توانستمنمی. داشتم حقیقت کردن پنهان در سعی و قبوالندممی خود به

 .را هاترس و هاسایه کنم؛ فراموش را امکودکی

 دسته جزو داشتند، گرفتن دست به کمان توانایی و عُرضه ارتش، در که کسانی بیشتر

 و نظم با جنگ زمان در چگونه که دیدندمی آموزش این برای تنها و بودند دارانکمان

 حتی و کنند تیرباران را دشمن و رها آسمان سمت به را تیرها جمعیدسته صورت به

 و تیر به احترامیبی همه آن. شدنمی محسوب فرماندهان توانایی هایاستاندارد جزو

 کار به کشتار سالح یک عنوان به گفت؛ شدمی تقریبا و بود رایج فیروانا در تنها کمان،

 پیدا پایتخت در آهنگری کمتر و نبود نظامی هایدانشکده هایاولویت از رفت،نمی

 .بسازد تیر سر که شدمی

 که کشیدم نحوی به را زه. کردم تنظیم و خارج تیردان از بازویم درازای به را تیری

 را سیبل اولین سپس. گرفت قرار امشانه و گردن بین پیکان، انتهایی سوی دو هایپره

. کردم پرتاب تنفسم دو فاصله در و کشیدم عقب نیرویم تمام با را زه داده، قرار هدف
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. زرد و قرمز بنفش، آبی، شد؛می رنگ چهار شامل داخل به خارج از ترتیب به سیبل،

 خوشحالی از بود نزدیک. آمد فرود قرمز رنگ در شانسی خوش کمال در تیرم اولین

 سان به کردم سعی ولی! بکوبم هوا در را مشتم و جهیده هوا به آورده، در بال

 برداشتن با زمان هم و کرده تبسم آرامی به کنم تالش و رفتار کماندار ایزادهنجیب

 که آنچنان را امخوشحالی( راست سمت به مایل)کتفم دو وسط تیردان از تیری

 باز تیراندازی، از دوری هاماه از بعد کردمنمی تصور حتی. ندهم بروز است، شایسته

 !کنم فرو هدف در را تیر بتوانم قبل همانند هم

 امتیراندازی در چیزی دومینیک، گفته طبق که رسیدممی نتیجه این به کمکم داشتم

 ماه، چند فاصل حد با و کم تمرین آن با بتواند شخصی نیست ممکن و دارد اشکال

 .کند پیدا مهارت کمان با تیراندازی در قدر آن

 زمین اطراف ازدحام اثر بر تمرکزم تا بود ثانیه پنج حدود پرتابم، هر بین فاصله

 دو آبی، در تا سه! بگویم برایتان درخشانم کارنامه از بگذارید. نخورد هم بر تیراندازی

 در حیرت از موجی شد موجب که هاآن از یکی و قرمز در تایشان سه بنفش، در تیر

 . سیبل ینقطه ترینمرکزی در و زرد رنگ در شود، برقرار قصر شرقی حیاط سراسر

 که العملیعکس تنها ولی بود تقدیر شایان بودم، انداخته راه به که نمایشی چند هر

 گردی عقب و هاسیبل به دقیق نگاهی دادند، نشان خود از همراهانش و شاه

 حالی در ریچارد. رفتنمی انتظار هم آن از بیشتر! آه. بود قصر سمت به ناامیدکننده

 :گفت و آمد سمتم به لرزید،می سرما از چرمینش باالپوش بدون که

 ...ماهری حد این تا بودی نگفته-

 همان دارد انتظار و بیندمی برابرش در ناشناخته موجودی انگار که بود جوری او لحن

 !بزنم وارو پشتک برابرش در لحظه،



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

 .نبود مهمی مسئله ضمن، در... بودی نپرسیده-

 در درباریان حرکت مسیر به نگاهینیم او. دادنمی سخنانم به اهمیتی پنداری ریچارد

 :گفت و انداخت قصر دیوار یکناره

 .بندممی قندیل بمونم بیشتر دقیقه چند مطمئنم تو، بریم-

 به پیوستن از که حالی در و کردم برانداز تحسین با را داشتم دست در که کمانی

 راه به ریچارد سر پشت کردم،می غرور و شعف احساس پایتخت، کمانداران معدود

 بر سرما شدت از هایمآرواره شدن فشرده از که شدم فکم درد متوجه همزمان، و افتادم

 تریندست دم به را کمان که هنگامی بعد، دقیقه چند. گرفتمی نشأت دیگر،یک

 که پیچیدم قصر روییروبه محوطه سمت به شرقیشمال ضلع از دادم، تحویل نگهبان

 صورت با او. دادم تکان سری تعجب از دورتر، متر چند در خشمگین ریچارد دیدن با

 یماندهباقی نظر به که برف از ایتوده به و بود ایستاده اششده سرخ پیش از بیش

 زیر که همزمان ریچارد. بود گرفته امخنده وضعیتش از. زدمی لگد بودند، برفیآدم یک

 دیگر لگدی باحرص او. چرخید سمتم به داد،می دشنام نامعلومی اشخاص به ب**ل

 :کشید فریاد تقریبا و کرد برف یتوده یحواله

 !متنفرم نیکول خاندان از-

 لذت دیگران اذیت و آزار از که کنم بندیدسته اشخاصی جزو توانممی را ریچارد

 نیکول لرد قلوی دو میان، این در. گیردمی مضاعف انرژی کار، این از انگار و بردمی

 از ایگله مثل ریچارد، ینداشته اعصاب روی توانستندمی دیگری کس هر از بیش

 در که ساله چهارده انگیزنفرت موجود دو. بزنند نیشخند و بروند رژه قرمز هایمورچه

 و فجیع شدت به شوند؛ تانقلبی ایست باعث توانندمی ساعت، یک از کمتر
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 دوست باشند، کنارتان هم دقیقه چند برای اگر که افرادی دسته همان از. آورعذاب

 :بکشید فریاد ریشه، از موهایتان کشیدن با همزمان دارید

 «!کردی؟ خلق چیه این خدایا»

 به که حالی در. شد منقبض فکش و کوبید هابرف روی خشم با را راستش پای ریچارد

 کند نابودشان کل به ریچارد که آن از قبل برفی،آدم از مانده باقی آثار آخرین

 :گفتم نگریستم،می

 بودن؟ اینجا تا دو اون-

 بود، نیافته اطراف و دور در خشمش کردن خالی و زدن لگد برای چیزی دیگر که ریچارد

 را خشمش تا کشید سویم از حرفی انتظار اش،کرده ریز چشمان با و چرخید سمتم به

 !کند خالی سرم بر

 این منو تونهمی هم ایدیگه کس موذی، موجود تا دو اون از غیر نظرت به چی؟ پس-

 کنه؟ دیوونه جوری

 و انگیزجنون و لرزان حالتی با را دستانش که حالی در او رفت، باال که راستم ابروی

 :گفت و دادمی تکان باشد، نامرئی موجودی کردن خفه حال در انگار

 !بمیرن تا دارم نگه قدر اون و کنم فرو برف متر دو توی رو سرشون دارم دوست-

 انفجار به لحظه به لحظه که حالی در ریچارد و کنم جلوگیری امخنده از نتوانستم

 ادامه خندیدنم به دیگر ثانیه چند کافیست انگار که کرد نگاهم جوری شد،می نزدیکتر

 !بیاورد سرم را بال همان تا دهم

 به خدمه و نگهبانان کنار از عبور و قصر پلکان کردن طی حال در که بعد یدقیقه چند

 سر دوقلوهای انگار. بود کرده فروکش اندکی ریچارد خشم بودیم، شرقی جناح سمت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 اندبوده قصر نگهبانان روی و سر بر برف کردن پرت و برفی آدم ساخت مشغول نیکول،

 کرده سعی و شده او جلب تمرکزشان و حواس تمام قسمت، آن به ریچارد ورود با که

 سخنان از قسمت این چند هر!)کنند گور به زنده برفشان هایگلوله زیر را او بودند

 به زخمی گرازی سان به ریچارد انددیده که زمانی و!( نمودمی آمیزاغراق کمی ریچارد

 به مرا زیادی حد تا موضوع این! اندکرده فرار و بسته را فلنگ شده، ورحمله سمتشان

 هایشقدم بگیرد، نادیده را هایمخندیدن کند سعی انگار ریچارد و داشتمی وا خنده

 !بود باحال هم تصورش حتی. بخشیدمی سرعت را

 جدید نقاشی از برداریپرده مشاهده و اصلی تاالر به رسیدن با بود، که چه هر

 تا ایستادیم آلبا، شاهدخت اتفاق به سلطنتی خانواده از دربار نقاش کریستوفر،

 و باحال ایچهره و باز نیش با اگر که افتاده، چگونه تصویر آن در ریچارد ببینیم

 هایجنگل در جایی و خارج قصر از را آن شبانه بود، نشده کشیده تصویر به سرخوش

 ایشاهزاده وجود از آیندگان، جدید، تصویری شدن کشیده با تا کنیم گورش و گم آلنور

! نشوند محروم ریچارد، مثل دنیا هایبودن باحال از ممتاز سطحی در قیافگی،خوش به

 دو ما از چیز هیچ اما بودیم، نداده انجام آن واریدیوانه به کاری لحظه آن تا چند هر

 .نبود بعید سوختیم،می روز دستورات و حکومتی قوانین شکستن آتش   در که نفر

 دیده عمرم به که مربعی چانه بزرگترین] اشمربعی یچانه و عقابی دماغ با کریستوفر،

 نظیربی و کیفی سطح   آن در تصویری خلق از آور،چندش و مغرور حالتی با[ ام

 البته و شجاعانه شاه حضور در هم آن زدن، کنایه چند هر! نمودمی نفسیشکسته

 که بود کسی تنها ریچارد، و کنم جلوگیری امکجیدهن از نتوانستم بود، احمقانه کمی

 داده تکیه دیوار به تابلو،! بگذارد کریستوفر سرسربه واردیوانه عملی طی کرد سعی

 شده برداریپرده آن از آنجا به ورودمان از قبل دقیقه چند رسید،می نظر به و بود شده

 با وسیع، سالنی. شدنمی استفاده هاجشن و هامهمانی برای جز سرسرا، آن. باشد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

 هایکاشی و پردهبی متعدد هایپنجره بلند، سقفی شده، کاریمنبت ستون هاده

 بهره قورباغه کردن کباب برای آن از کودکی ایام در ریچارد که سالنی البته و ایفیروزه

 !گرفتمی

 به را خود چاپلوسانه، و بود ایستاده شاه شانهبهشانه دوستانه، حالتی با کریستوفر

 یکی هنری، اثر آن چند هر! کردمی مالمت نقاشی آن کشیدن تصویر در کوتاهی خاطر

 کردمی سعی او که بابت این از بودم، دیده لحظه آن تا که بود هایینقاشی بهترین از

 درستی به را هارنگ او که باشد داشته اذعان و بیندازد آنجل گردن به را تقصیرها تمام

 و بلندقد آلبا، شاهدخت. شدمی وجودم عمق در عمیق خشمی موجب است، نساخته

 کف کاریکاشی با جالبی هماهنگی که] رنگ ایفیروزه لباسی در پوشیده الغراندام،

 به و بود ایستاده شاه از دورتر متر چند دوخته، نقاشی به را نگاهش ،[داشت سالن

 .ندارد او به توجهی ترینکم رسیدمی نظر

 خودم چشمان یاد به مرا شدت به که] روحشبی خاکستری چشمان با او عوض، در

 فکر از انگار ریچارد. چرخاندمی ریچارد و من میان را نگاهش گهگاه ،[انداختمی

 تابلوی به شده مسخ حالتی با که حالی در او. بود آمده بیرون نیکول لرد دوقلوی

 که آن از قبل او. داد تکان شدت به و گرفت را بازویم نگریست،می پیکرغول نقاشی

 :گفت و کرد اشاره تابلو به کنم، پیدا اشوحشیانه حرکت به اعتراض برای فرصتی

 ...رو اونجا-

 .رفت باال ارادهبی راستم ابروی

 رو؟ کجا-

 جزءنگر داشت، هم اگر که نداشت عجیبی چیز نقاشی. کردم دنبال را نگاهش رد

 واردیوانه و عجیب ایلحظه در ریچارد. دهم تشخیصش اول نگاه در بتوانم که نبودم
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 و شده خم کمر تا گذاشته، راستم شانه روی را دستش او. کرد آغاز را بلند ایخنده

 لحظه چند تا نداشتم شک. زدم پیشانی به آرامی به را چپم دست! خندیدمی قاهقاه

 .کرد درستش تواننمی جورهیچ که ریخت خواهد هم به اوضاع چنان بعد،

 تالشم تمام با من بین، این در و بودند چرخیده سمتمان به متعجب کریستوفر و شاه

 تا او البته. کنم جلوگیری ریچارد واردیوانه و نشدنیتمام یخنده از کردم،می سعی

 بودم مطمئن. کردنمی متوقف هم را خندیدنش حتی خواست،نمی خودش که زمانی

 تو منو آبروی داری تو ریچارد»: شد خواهد ختم شاه معروف جمله به ماجرا آن پایان

 از گرد چشمان با آلبا شاهدخت. رفت جلو قدمی چند ریچارد« !بریمی کشور کل

 بار این ریچارد. کردمی نگاهمان کنجکاوانه و بود ایستاده سینه به دست تعجبش،

 اشاره نقاشی تابلوی به که حالی در و گذاشت کریستوفر یشانه روی را دستش

 :گفت بریدهبریده کرد،می

 کشیدی؟ جوری این... چرا... رو آلبا شاهدخت-

 آلبای شاهدخت. گرفت امخنده اختیاربی بار،این. دوختم نقاشی به را نگاهم آگاهانه

 چاق او. نداشت بود، ایستاده دورتر متر چند که آلبایی به شباهتی هیچ نقاشی، درون

 طی داشت امکان که بود کوچک تنش به آنقدر رنگش، صورتی ساتن لباس و بود

 در و تمام شکلیبی با مانند، کاه رنگ زرد موهای از ایکپه. بخورد جر فجیع حرکتی

 کاه ایدسته که بود این شبیه بیشتر. داشت قرار سرش روی بدقیافگی و زشتی کمال

 چشمان نقاشی، درون آلبای. باشد کاشته سرش روی را بود شده هرس نظمیبی با که

 زیر و سفید و سرخ پوست میان سیاه، ینقطه دو شبیه بیشتر که داشت ریزی

 .شدندمی دیده[ ریچارد ابروهای از ترکمرنگ حتی] کمرنگش حد از بیش ابروهای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

 موهای کرد،می نگاه ریچارد به باشگفتی و شده گرد حیرت از چشمانش که آلبایی ولی

 که بزرگش، خاکستری چشمان و رسیدمی بازوهایش زیر به که داشت بلندی طالیی

 که ایچهره هر از زیباتر ایچهره بودند، شده احاطه رنگ سیاه شماربی هایمژه توسط

 :گفت و چرخید سمتم به ریچارد. کردندمی خلق بودم، دیده روز آن به تا

 نه؟ مگه بینیشمی هم تو-

 بودم فهمیده که ایچهره بینم؟می را آلبا شاهدخت از دیگر ایچهره بگویم توانستممی

 را زیبارو آلبای شاهدخت همان هم او و است دیدنش به قادر هم ریچارد من، از غیر

. دادم تکان تأیید به را سرم. را نقاشی درون کریه و چاق زشت، دختر نه بیند،می

 این در. کردندمی نگاهم گیج و متعجب شاه، البته و آلبا شاهدخت ریچارد، کریستوفر،

 هر از ترعجیب چرخید،می ریچارد و من میان که آلبا، شاهدخت یخیره نگاه میان،

 .باشند گرفته را مچش موقع سر که دزدی مثل. نمودمی دیگری چیز

 ستوه به نانجیب، شخصی ناجوانمردی از که بود جوانی دختر شبیه بیشتر کریستوفر

 توهین انگار او. مردان تا بود زنان شبیه بیشتر او حرکات واقع در. باشد آمده

 و شصت انگشت دو با که حالی در و شد خم جلو به اندکی باشد، شنیده وحشتناکی

 :گفت داد،می مالش را رنگش ایقهوه چشمان میان فاصله اشاره،

 یزمینه تو رو من نبوغ و استعداد تا کردین همدستی تا سه شما! من خدای اوه-

 ...ببرین سوال زیر نقاشی

 :گفتیم همزمان تقریبا آلبا، شاهدخت و ریچارد من،

 تا؟ سه-
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 به آلبا، شاهدخت متفاوت یچهره به راجع کسی چه دیگر ریچارد و من از غیر

 بود؟ گفته کریستوفر

 شاید بزنه، قدم باغ تو بره کردم مرخصش که گفت رو موضوع این اونقدر! آنجل-

 ...جاش سر بیاد عقلش

 :گفت مغرورانه و چرخید سمتمان به

 داشته تا دو شما روی اثری دارم شک چند هر... کنممی رو توصیه همین هم شما به-

 ...باشه

 یگندیده نیمه دومیگوی ریچارد، و من انگار که کشید هم در جوری را اشچهره و

 سالن خروجی سمت به شاه، همراه و کرد فوت بیرون به را نفسش او! باشیم متحرک

 بود، که چه هر. باشد داشته توانستمی معنی چه شاه سکوت دانستمنمی. رفت

 :گفت زیرلب ربچارد که زمانی

 !دلقک یکوتوله-

 موضوع این به العملیعکس هیچ شاه، که بود عجیب برایم. آمدم بیرون فکرش از

 را شاهدخت زیبای یچهره نیز شاه کردممی حس اما بود، دیوانگی. نداد نشان

 یا بگوید چیزی که آن بی آلبا، شاهدخت. است اشکاسه نیم زیر ایکاسه و بیندمی

 آمده داخل آن از ما که دری سمت به سرعت به دهد، نشان را خود شگفتی حتی

 به سرش پشت اش،درخشنده و رنگ طالیی موهای که حالی در کرد؛ حرکت بودیم،

 .خوردندمی تاب زیبایی

 «هشتم فصل»

 !بکشم را امبرادرخوانده کنممی سعی•
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 «شارال»

 بود ناآشنا برایم آنجا. چرخیدممی سردرگمی با کاخ، شماربی کریدورهای و راهروها در

 کردم،می حرکت که مسیری به توجهی که بود ریچارد و ادموند مشغول فکرم آنقدر و

 تغییر در اغواگرها نیروهای به راجع کریستوفر، و شاه نفر، دو آن بودم امیدوار. نداشتم

 را ماموریتم و مرده را خود توانستممی صورت آن در که باشند نداشته اطالعاتی چهره،

 کمی آمد و رفت قصر، از قسمت آن در. کنم حساب خوردهشکست البته و ناتمام

 بودم، ایستاده که کوچکی سالن در نگهبانی، یا مالزم یافتن برای. شدمی دیده

 .کردم حرکت راهرو تریننزدیک سمت به سپس. چرخیدم

 به که ایدورگه اغواگر دانستمنمی. نبود دوقلو آرتور، شاه یخواهرزاده مارتا، بانو فرزند

 اصلی یچهره توانستندمی هاآن دوی هر که ریچارد یا بود ادموند گشتم،می دنبالش

. بود کم مورد این در نوربرت اشتباه احتمال و دختر او ولی! آنجل هم شاید. ببینند مرا

 آن به راهرو این از. کردممی حرکت راهرو در سرعت به ریچارد؟ یا ادموند... نفر دو

 آب زیر در نفس شدن حبس مثل وحشتناکی احساس و بودم کرده گم را راهم راهرو،

 .داد رخ ممکن اتفاق بدترین لحظه، آن در و داشتم را

 باال سرعت به راهرو سنگی کف بعد، ایلحظه. کردم برخورد شخصی به باشتاب من،

 یهمه. امشده گرفتار کریستال هایجام از بارانی زیر که یافتم شرایطی در را خود و آمد

 تقسیم درخشان یقطعه صدها به راهرو سنگی کف به برخورد با بلند،پایه هایجام آن

 بودم مطمئن. کردممی سوزش احساس دستانم و پاها در. شدندمی پاشیده اطراف به و

 بزرگش و گرد سینی در را لیوان از تعداد آن که کسی سر بودم، بهتری شرایط در اگر

 که کسی ولی کندنمی جمع بیشتر را حواسش چرا که شکستممی را کردمی حمل
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 در ایچهره با را شیشه ایقطعه و بود افتاده زمین روی دورتر قدم چند من، رویروبه

 !برود یادم از زدن حرف شد باعث کرد،می خارج چپش دست از رفته هم

 امشده خشک حالت! خیر! آن به شبیه چیزی یا بود امدیرینه عشق او نکنید فکر

 از غیر داشتم، را کسی هر با دیدار انتظار که بود این خاطر به بیشتر

 را نیشش کنم،می نگاه اشبامزه حد از بیش یچهره به دید که او .[Rodrik]رودریک

 به توجهبی او. دادمی انجام مواقع از درصد نه و نود در که کاری. داد کش بناگوش تا

 من و شوم بلند جا از کرد کمکم و گرفت دست در را دستانم آلودش،خون دست

 بازنیمه دهانی و ابلهانه حالتی با فهمیدم که ایلحظه در. کردممی نگاهش مبهوت،

 یشمی لباس و رها را دستانم که حالی در او. کرد امحواله چشمکی ام،شده اشخیره

 :گفت کرد،می صاف را بلندش و رنگ

 ...خواهر بینمتمی دوباره خوشحالم-

 :کنم زمزمه آرامی به توانستم تنها. بودم شوک در هنوز

 .کشمتمی رودریک-

 :گفت و رفت عقب قدمی چند و رها را دستم او

 !شده؟ وحشی چقدر دخترش ببینه تا کجاست پدر-

 :شدم ورحمله طرفش به کشت قصد به

 !میشی ملحق بهش زودی به هم تو نباش نگران! جهنمه احتماال-

. نبود آنجا دیگر او ولی انداختم چنگ بود،می رودریک یشانه بایستمی که جایی به

 :رسید گوش به سرم پشت از شادش صدای
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 چیه؟ نظرت... شدی ملحق بهش من از زودتر شاید ولی-

 او. بگیرم مشت در را هوا بخواهم که است این مثل گرفتنش، برای تالش دانستممی

 اغواگرها، از معدودی تعداد که کاری. میشد جاجابه دیگر جای به جایی از راحتی به

 .داشتند را انجامش توانایی

 :پرسیدم تهدیدوارانه

 کنی؟می کار چی اینجا-

 .دارند جذابیت برایش هایشناخن کرد وانمود او

. ندارم کاری هادورگه اون با من نباش نگران... سلطنتی خانواده با کوچولو حساب یه -

 ...کنم مسموم رو ملکه و شاه خنک، هاینوشیدنی اون با بخوام شاید فقط

 وار،دیوانه حالتی با او. کرد اشاره نوشیدنی از پر سینی از ماندهباقی آثار به مستقیما و

 بود کرده حفظ را خردکنش اعصاب لبخند چنان هم که حالی در و خاراند را سرش

 :گفت

 و شاه به بیشتری فرصتی که این برای نشونه یه! باشه نشونه یه این شاید ولی -

 چیه؟ نظرت. بدم همسرش

 مغز اعماق در را امتخصصی نظر طریق، این از و خفه دستانم با را او با تا نماند و

 !کنم فرو فندقیاش

*** 

 تمام با و ناپذیرپایان پنداری زمستان،. بودم نشسته پنجره رویروبه میزی، پشت

 نامساوی قسمت هشت به که پنجره، پشت از. بود شده چیره فیروینر بر قدرت
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 میان را نویسمروان و بودم شده خیره رفتن بیرون برای میلی با بود، شده تقسیم

 .چرخاندممی انگشتانم

 هایرنگ با بلند هایلباس. دادمی آزارم خفگی، از حسی دایما   ها،انسان میان آنجا

 با برخاست و نشست و شناسمشانمی کردممی وانمود بایستمی که افرادی شاد،

 از ترکننده نگران چیزی تکشان،تک دغدغه بزرگترین که درباری، دوشیزگان و بانوان

 با اولم برخورد از بعد. نبود اشراف از یکی میهمانی برای جدید گردنبندی خرید

 ترک خانه مقصد به را هاانسان قصر بودم امیدوار و بودم ندیده را او دیگر رودریک،

 هایتکه رفتن فرو از حاصل هایزخم و گذشتمی روز آن از هفته یک. باشد کرده

 .بودند یافته بهبود تقریبا دستانم در شیشه

 آن هکتار یک تا. ببینم را قصر محوطه تا بودم شده خم کمی و نشسته میز، پشت

 نمایی بودند، شده هرس زیبایی به که درختانی با شده چینسنگ محوطه تر،طرف

 تا( را آلبا شاهدخت یا) مرا که گروهی. کردندمی ایجاد قصر چهارم و اول جناح برای

 شانمادری سرزمین به بازگشت عزم و بسته بندیل و بار بودند، کرده همراهی پایتخت

 ازدواج مراسم برای ترمفصل و بزرگتر گروهی با بعد، ماه یک البته. داشتند را کلومنت

 .بازگردند

 آنجا رفتند،می رژه مغزم در که گوناگونی افکار و حوصلگیبی با که لحظه، آن در

 باب وجههیچ به که افتاد اتفاقی بودم، داده تکیه دستم کف به را امچانه و نشسته

 که نوجوانی. زدمی لبخند که حالی در شد، اتاق وارد خرامانخرامان آنجل،. نبود میلم

 نتواند من مثل او که کردممی خداخدا تنها بود؟ ممکن هم آن از بهتر. بود دورگه یک

 .دهد تشخیص را اغواگرها
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 می هاالف یاد به مرا بیشتر بلندش، و کشیده اندام واقع در. بود الغراندام و بلندقد او

. بودند رنگ سیاه موهایش و داشت خماری رنگ ای قهوه درشت چشمان او. انداخت

 در داندمی و دارد خبر امزندگی درشت و ریز همه از انگار که کردمی نگاهم جوری او

 .گذردمی چه ذهنم اعماق

 افکارم در غرق آنقدر. کردمی نگاهم و ایستاده دیوار مجاورت در من، از دورتر متر دو او

 در مرکبی ظرف و قلم کاغذ، او. است شده اتاق وارد موقع چه دانستمنمی که بودم

 .داشت دست

 ...بانو بخیر عصرتون-

 به سوءظن، با که حالی در و چرخیدم سمتش به. آمد پیش قدمی و گفت را این او

 :پرسیدم کردم،می نگاه دستش در وسایل

 افتاده؟ اتفاقی-

 از چشمانم. سراند رنگ بلوطی میز روی را دستش در کاغذ و زد کوچکی لبخند او

 :بود شده گرد تعجب

 چیه؟ این-

 :زد لبخند دوباره او

 !کنید کمک بهم اشعارم وزن توی خواستممی-

 :دادم قورت را دهانم آب! اشعار؟! بود زده بیرون حدقه از چشمانم

 !اشعار؟-

 .شدمی خردکن اعصاب داشت، لبخندهایش دیگر. زد لبخند سوم بار برای او
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 ...کردینمی کمک شعرهام توی من به همیشه شما... اشعار بانو بله-

 آمده آنجا به دیگر بار چند حقیقی، آلبای دانستمنمی حتی. بود شده خشک دهانم

 و زدم پلک بار چند! بودی انداخته دردسری چنان در مرا که نوربرت تو بر لعنت. است

 امکناری صندلی در ای،اجازه صدور هیچ بدون او. دوختم پنجره از بیرون به را نگاهم

 مانندی هیسهیس صدای با کشید،می جلوتر را صندلی که حالی در و گرفت جا

 :گفت

 !نیستی آلبا شاهدخت تو-

 و شکل بلوطی چشمان با او. رفتند باال اختیاربی ابروهایم اشناگهانی صمیمیت از

 مالقات را مادرش دراز، سالیان از بعد که کسی مثل درست. کردمی نگاهم درخشانش

 :گفت لرزانی صدای با او. باشد کرده

 .بینممی دیگه اغواگر یه که حالمخوش-

 ولی آورم زبان بر موضوع این رد در حرفی تا کردم باز را دهانم. کنم انکار خواستممی

 این حوصله آن از مهمتر و نداشتم بودنم، «آلبا» اثبات برای ایکنندهقانع دلیل هیچ

 !دیدمنمی خود در را کار

 !اغواگرم یه من... درسته-

 :گفت او! چهارم بار برای. زد لبخند آنجل! راحتی همین به

 هم تبحری و گفتننمی شعر وقتهیچ ولی... بودن شعر عاشق آلبا شاهدخت-

 که بود ادوارد ولیعهد این همیشه... ندیدم حاال تا رو ایشون من عالوه، به! نداشتن

 .رفتمی ایشون دیدن برای
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 کنم، انکار را موضوع این توانستممی راحتی به که نتیجه این گرفتن با. خندید ریز او

 :گفت و رساند پایان به را آورشعذاب خندیدن او. ساییدم هم بر دندان

 ...بینممی رو واقعیت یچهره من موضوع، این از گذشته ولی-

 بودنم، واقعی و وجودم از خواستمی انگار. کرد دراز سمتم به رویاگونه را دستش و

 بنابر خطر احساس با تا گرفتم را دستش غیرارادی، حرکتی در. کند حاصل اطمینان

 دیدن با راه، یمیانه در ولی! بشکنم را دستش مچ محکم پیچی دادن با طبیعتم،

 .کردم توقف آنجل یزدهحیرت یچهره

 که] شدهگلدوزی دستمالی با را چشمانش در زدهحلقه اشک. نبود هم خیالش عین او

 گویممی که این. کرد پاک اشرافی ایدوشیزه سان به[ شد پیدایش کجا از دانستمنمی

 از ایرویه که انگشتش نوک با او که است این منظورم اشرافی، یدوشیزه یک سان به

 کنانفینفین او، اگر مسلما. گرفت را چشمانش رطوبت داشت، شده گلدوزی دستمال

 اشرافی ایدوشیزه سان به حرکتش دیگر کرد،می پاک دستمال آن با را صورتش کل

 !نبود

 یا بپرسد چیزی هاانسان قصر در وجودم علت یدرباره من از دارد خیال دانستمنمی

 که برسانم قتل به روشی، چه به و چگونه را او که بودم این فکر در بیشتر واقع در. خیر

 کجا نوربرت! نباشد غیرممکنم ماموریت رسیدن پایان به از مانعی و کند جلوه عادی

 آنجل، مرگ و زندگی! ببیند قتل ینقشه کشیدن حال در را اشزندگی عشق تا بود

 توسط شدن تعقیب خطر داشت، وجود که مشکلی تنها. نداشت برایم اهمیتی

 طیبعت با توانندمی که نویسنده ذهن پرداخته و ساخته موجودات)«هازاده طبیعت»

 طبیعت، مختلف هایچرخه میان را تعادل تا هستند موظف و کنند برقرار ارتباط

 جلوگیری جنگ از و دیگریک دست به موجودات مختلف هایقوم عام قتل از و برقرار
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 تراژدیکش گریه به که او! بود زنده هنوز آنجل خاطرش، به که چیزی همان. بود( کنند

 :گفت اششدهسرخ چشمان با داد، پایان

 ...بوده آنا اسمش گفتن بهم شناسی؟می رو من مادر تو-

 ارتباط در اغواگری دختر یا زن هیچ با که رسیدم نتیجه این به سرانگشتی، حسابی با

 بهترین این)کند آشغالش سطل در سر که خوکی مثل را سرم وقت،تمام و نیستم

! آنا؟! هاه. امکرده سپری هاپایگاه یا نظامی مدارس در ،!(بزنم توانممی که است مثالی

 :گفتم و دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 .شناسمنمی نه-

 کردممی احساس و بود شده منقبض ناراحتی از فکش. داد تکان تأیید به را سرش او

 آرامش سخنانم با کمی دارد انتظار من از و بگیرد سر از را گریه است ممکن لحظه، هر

 میز به را راستم دست آرنج که حالی در و ندادم خود به زحمتی چنین من ولی! کنم

 عاری پوستی کاغذ روی را نویسمروان. چرخیدم سمتش به کمی دوباره دادم،می تکیه

 :گفتم و گذاشتم اینوشته هر از

 میگی؟ چیزی کسی به اینجا، تو من بودن یدرباره تو-

 .داد تکان منفی عالمت به را سرش آنجل

 !کنمنمی نت*یا**خ نوعانم هم به من... اغواگره من از قسمتی یه-

 کنی؟می نت*یا**خ هاانسان به... انسانه تو از قسمتی یه ولی-

 :گفت و داد تکان عبوسانه را سرش او
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 کنم برخورد دوستانه باهاشون کردممی سعی من... کردن اذیت رو من خیلی هاانسان-

 ...!انگار که... انگار که کنهمی نگاه جوری رو من هم کریستوفر حتی ولی

 زد،می را هاحرف این او که مدتی تمام در من، و گرفت سر از را آورشعذاب یگریه و

 اگر دانستممی. کردممی نگاهش حوصلگیبی با و بودم داده تکیه مشتم به را امگونه

 خواهد سخنرانی برایم نقیضش و ضد احساسات یدرباره صبح تا نگیرم، را جلویش

 :آمدم حرف به بنابراین. کرد

 هستم؟ اینجا چرا من دونیمی تو-

 :گفت و انداخت باال ایشانه او

 .نه-

 .شودمی حقایق دیدن از مانع احساسات، که رسید نتیجه این به تازه انگار و

 چرا؟-

 چیز هیچ انگار که حالتی با. نشست اشک به چشمانم که جوری. کشیدم ایخمیازه

 ایافتاده پا پیش موضوع به راجع صحبت حال در پنداری و ندارد اهمیتی برایم

 :گفتم هستم،

 .گردممی دورگه اغواگر یه دنبال دارم-

 :گفت باشد آمده هیجان به گویی باحرارت، و شد جاجابه اندکی صندلی، روی او

 !اغواگرن نفرشون دو هر اونا! ادموند و ریچارد. بدم تشخیص رو اغواگرها تونممی من-

 هم قبل از را هااین من! نباشد خسته که بگویم و بزنم او به ضدحالی خواستمنمی

 .کردم اکتفا سرم، دادن تکان به تنها ولی! دانستممی
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 ...نفر دو نه. نفرم یه دنبال من ولی-

 ممکن صدای ترینآرام با کردمی سعی که حالی در و کشید سمتم به را اشصندلی او

 :پرسید بزند، حرف

 چرا؟-

 احساس دهم، قرار حساسیت آن به مأموریتی جریان در را او مثل ایدورگه که این از

 و رفتمی او اگر. دانستندمی را این همه و بود اغواگر یک او حال این با. کردممی خطر

 که زمانی کرد؟می باور مرا حرف کسی چه هستم، اغواگر یک من که زدمی جار جاهمه

 انسان از اغواگر تفکیک و جنگل در شده دستگیر افراد تشخیص برای آنجل از شاه

 باعث که موضوعی. کنم جلب دیگر موضوعی به را او فکر کردم سعی! کردمی استفاده

 درون اغواگر دنبال گشتنم دلیل دوباره کند،می گم اتاقم از را گورش که زمانی تا شود

 .نشود جویا را قصر

 !داره عالقه بهت ادموند کنممی حس-

[ زن به حال البته صد و] دخترانه شرمی با را سرش سپس. شد سرخ اندکی آنجل،

 را طبع شوخ سالمیان زنان آن از یکی ادای کردم سعی! زد لبخند و انداخت پایین

 دختران مچ اندازند،می باال باشیطنت که ابرویی و دستشان در بادبزن با که کنم بازی

 بزنم لبخند کردم سعی حال، این با. گرفت امخنده تصورش از! گیرندمی را جوان

 !شد واقع مثمرثمر انگیزیرقت شکل به که![ نیشخند نه مالیم، لبخندی]

 !زدیمی لبخند بهش کرد،می نقاشی رو ما داشت کریستوفر وقتی هم تو-

 حال در قبل ایدقیقه که انگار نه انگار زده،خجالت لبخندی با و آورد باال را سرش او

 :گفت بود، زاری و گریه
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 داره؟ ایعالقه بهم هم اون کنیمی فکر واقعا-

 .دادم تکان تأیید به را سرم

 !بشی قدم پیش باید تو شاید... خجالتیه کم یه کنم فکر-

 !باشم انداخته چنگ صورتش به انگار که کرد نگاهم ایگونه به او

 ...!اگه... اگه... نخواد رو من اون اگه... کنمنمی رو کار این من! اصال نه-

 :گفتم و جنبیدم سرعت به که کند گریه هایهای تا رفتمی دوباره و

 !کنم صحبت باهاش تونممی من! کن صبر-

 آن کردن بررسی حال در آنجل، هم و من هم! امگفته چه دانستمنمی هم خودم

 مصصم حالتی با و داد تکان منفی عالمت به را سرش آنجل. بودیم ناگهانی پیشنهاد

 :گفت

 ...طوریه این رسم فیروینر تو بشه، قدمپیش خودش خواممی-

 :گفت و داد فرو دهد، قورت را گلویش در نشسته بغض که انگار را، دهانش آب او

. کنم زندگی اون بدون تونمنمی که رسممی نتیجه این به بیشتر لحظهبهلحظه من-

 ...تیراندازی زمین توی العاده،خارق قدر چه که دیدیمی و بودی باید

 :پریدم حرفش میان

 تیراندازی؟ زمین-

 .داد تکان تأیید به را سرش او

 ...نداشته هم استادی االن تا میگن! ماهره خیلی اون... آره-
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 :پرسیدم داد،می قلقلک را ذهنم یگوشه موضوعی که حالی در

 !خاکستریه هاشچشم اون و داره؟ مهارت تیراندازی توی ادموند-

 که حرکتی سه بودم، منزجر دنیا در حرکت سه از. داد خفیفی تکان را سرش آنجل

 .دادمی نشان خودی درونم در نهفته همیشگی خشم شدمی باعث

 لبخند هم سرپشت و دلیلبی کسی دو،! بگذارد امشانه روی را دستش کسی یک،

 را آخر مورد دو آنجل،! شود استفاده سر دادن تکان از «نه» و «بله» جای به سه،! بزند

 در را کشفیاتم داشت انتظار انگار کرد،می نگاهم منتظر او! دادمی انجام اعال حد در

 ریچارد به جوانی، در دانستمنمی. بودم ندیده را آرتور شاه جوانی. بگذارم اختیارش

 در هم آرتور شاه که دانستممی را این تنها. ادموند به یا است داشته شباهت بیشتر

 چشمان همانند نیز، چشمانش و داشت انگیزحیرت و خدادادی استعدادی تیراندازی،

 تا بود منتظر و نشسته همچنان آنجل! جذاب و ترسناک بودند؛ خاکستری ادموند

 :گفتم و زدم تصنعی لبخندی. بگویم چیزی

 ...بنویسم مهم ینامه یه خواممی کنیم؟ صحبت بعدا تونیممی-

 :گفت شد،می بلند جا از که حالی در او

 ...راستی... دیدمت شدم خوشحال... باشه-

 :داد ادامه مردد و کرد مکثی

 چیه؟ واقعیت اسم-

 جمع میان در اشتباهی او، به نامم گفتن با ترسیدممی. فشردم هم بر را هایمب**ل

 را خودم کنار در بودنش دیگر یلحظه یک تحمل حال، این با. بزند صدا «شارال» مرا

 .نداشتم
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 ...شارال-

 حجم شنیدم، را در شدن بسته صدای وقتی! زد لبخند هفتم یا ششم بار برای او

. گرفتم دست در را نویسروان دوباره و کردم خارج هایمشش از را هوا از عظیمی

 برادر جوزف،. بنویسم قصر در جوزف حضور بر مبنی نوربرت، به اینامه خواستممی

 خالفکار یک او. باشد بوده سال بیست از کمتر سنش کنممی گمان. بود امناتنی

 دهند، دستور که کاری هر پول، ازای در که اغواگری. بود پادشاهی توسط تعقیبتحت

 .داد می انجام

 :آوردم در حرکت به گونهاین کاغذپوستی، روی را نویسروان

 .نوربرت آرتور، شاه ارشد مشاور خدمت درود، و سالم»

 با چی دونمنمی واقعا! کنی درست رو اوضاع و اینجا بیای باید فوری خیلی! نوربرت

 مشت یه منتظر و بیا اینجا به زودتر! فرستادی اینجا رو من که کردی فکر خودت

 «!باش من طرف از جانانه

 امنامه در جمالتی چنین اگر کردم فکر خود با ولی بزنم خط را آخر یجمله خواستم

 !است من طرف از نامه این که کرد خواهد شک نوربرت احتماال نباشد،

 :دادم پایانش گونهاین و

 «شارال امضا؛ اغواگرها، ارتش ارشد فرمانده صمیمانه، و گرم آرزوهای با»

 یعالقه دالیلی، به. بگذارم خبربی مالقاتمان یلحظه تا را او خواستممی! همین

 که حالی در و شدم بلند جا از! داشتم دیگران گذاشتن «خماری در»برای زایدالوصفی

 عمیقی نفس. کردم حرکت ورشعله شومینه سمت به کردم،می تا وسط از را نامه

 و سنگی کف روی شدن کشیده با امکتانی بلند لباس هایلبه که حالی در و کشیدم
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 نوربرت، اتاق یشومینه به فکر با را نامه داد،می صدا خشخش اتاق، رنگ ایقهوه

 .کردم رها آتش درون

 «نهم فصل»

 !کنیممی رو و زیر را نگارتاریخ یک اتاق•

 

 «ادموند»

 دستان و بود پوشانده را صورتش از نیمی که شنلی کاله با دیدم،می مقابلم که ایچهره

 چشمانش، در آشنایی از برقی درخشیدن با او. بود آشنا برایم کشش،زحمت و زمخت

 :گفت زدهحیرت و برداشت دهانم روی از را دستش

 کنین؟می کار چی اینجا! آرتور شاهزاده-

 دل در همچنان، که کردم اشاره انسانی به و کردم جاجابه اندکی شاخه، روی را خود

 به را اشکالغی پر موهای با شده قاب صورت که حالی در اریک،. رفتمی پیش جنگل

 :گفت داد،می تکان طرفین

 ...میره کجا اون ببینین ندارین دوست مطمئنم-

 بودنش دلیل از آوردن در سر و انسان آن تعقیب برای اشتیاقم شد باعث او، حرف این

 :کردمی فکر دیگری یگونه به اریک، انگار ولی شود بیشتر آنجا در

 خالف دروازه از بیرون گشتن... شهر برگردیم بهتره... میشه دردسر براتون شاهزاده-

 ...قوانینه
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 داشتن بدون بایستنمی اغواگری هیچ! دربار یرسیده تصویب به تازه قوانین

 هیوال را ما هاانسان! کند عبور دروازه از شاه، سوی از کتبی و مستقیم ینامهاجازه

 لطفی چه ها،انسان ترساندن و دادن نشان خودی بدون بودن، هیوال. دانستندمی

 شدن خشک به رو که هاییچمن روی صدابی ممکن جای تا اریک، به توجهبی! دارد؟

 دوباره کرد سعی اریک. ببینم را انسان آن هایقدم رد توانستممی. پریدم رفتند،می

 :دهد هشدار

 ...عصبانی کار تون این از شاه! شاهزاده-

 حتی شاهزاده، یک عنوان به. بودم هیجان از لبریز. گفت چه که نشنیدم دیگر و

 انجام هاانسان شهرهای نزدیک که شبانه، پرستش هایمراسم در آزادنه توانستمنمی

. بودم نزدیک انسان یک به آنقدر عمرم، در بار اولین برای و کنم شرکت گرفت،می

 انسان ترسناک، و زشت صورتی به خود شکل تغییر با توانممی کردم فکر خود با ابتدا

 هم، شدن دیده بدون توانممی که رسیدم نتیجه این به بعد، ولی بترسانم را نظرم مورد

 !برسانم شلوارش کردن خیس مرز تا را او

 به دائما که کرده حس را کسی توسط شدن تعقیب دانستممی. رفتممی پیش آرامآرام

 از و دادممی قرار محیط با استتار در را خود پرست،آفتاب مثل. چرخدمی سر پشت

 .بودم سپاسگذار اشپشتیبانی بابت آلنور، هایجنگل

 به که انسان،. بود ظریف و کوتاه قامتش و پوش شنل او! دیگر اغواگر یک! من خدای

 هاآن و کرد حرکت سمتش به باشد، نداشته سن سال بیست از بیش رسیدمی نظر

 در و ندیده را دیگریک است وقت خیلی پنداری. گرفتند ش*و*غ*آ در را دیگریک

 .سوختندمی هم از دوری آتش
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 در تا رفتم جلوتر قدم چند و زدم آرامی سوت نابخشودنی، شکنیقانون آن بابت

 بعد ایلحظه که اتفاقی و! کنم ترکش زهره احتماال و گیرم قرار اغواگر آن دید معرض

 و خورد سر سیاهش موهای روی از اغواگر، آن شنل. برد یادم از را کشیدن نفس افتاد،

 :زدم ب**ل ناباورانه باز،نیمه دهانی با زده،حیرت. افتاد ظریفش هایشانه روی

 مارتا؟-

 هم از هایشپلک بالفاصله، که شنید انگار مارتا! بود انسان یک آغوش در من، خواهر

 .شوند گرد آن از بیش توانستندنمی رنگش، خاکستری چشمان و گرفتند فاصله

 مارتا اسم به اغواگری عشق از ایخاطره روی بار این ام،شبانه نشدنی تمام هایخواب

 جانم از چه و است کسی چه آرتور دانستمنمی. دادندمی مانور انسان یک با

 انگار. بود قبل یخاطره یادامه خاطره، هر. کنندنمی رهایم خاطراتش، که خواهدمی

 به شاید که چیزی. بفهماند من به را چیزی خواستمی بود، اغواگر یک که آرتور

 .باشد مربوط اغواگرها اخیر حمالت

 قابل و واضح آنقدر ها،خواب در آرتور احساسات حتی چرا کردممی فکر کشان،خمیازه

 دیدن حال در که تماشاگری صرفا نه بودم، آرتور خود من، چرا، و بودند لمس

 است؟ خواب در هایشخاطره

 بیشتر واقع در! نداشت شدن تمام خیال ابدا هایش،بوران و برف با فیروینر، زمستان

 قیمتی، هر به کند سعی و باشد بهار با زورآزمایی حال در که رسیدمی نظر به گونهاین

 به آلبا شاهدخت ورود از بعد هفته سه دوشنبه، روز. بیندازد تعویق به را بهار آمدن

 که زمستانی. بردیممی سر به زمستان اواسط در. بود همراه برف تند بارش با فیروینر،

 .دادنمی دست از هاخانه بام روی و هاتپه بر سفیدش رنگ پاشیدن برای را ایدقیقه
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 ینامهاجازه از هاآن گفتمی درونم از صدایی و کردندمی نگاهم امنیتی نگهبانان

 روشن موهای و شکالتی پوست با چاق، ماموری توسط قبل، روز صبح که کمانی حمل

 کرده تالش بارها و بارها هاآن بود، که چه هر. هستند ناراضی بود، رسیده دستم به

 آن که این از انگار و کنند دستگیر جرمی ارتکاب حین در را ریچارد و من تا بودند

 که زدم لبخندی. بودند خشمگین داد،می من به بیشتری عمل آزادی نامه،اجازه

 که آهنی ایکوره نزدیک که ها،نگهبان آن از یکی. داشت شباهت نیشخند به بیشتر

 دوستانش ولی بیاید سمتم به کرد سعی بود، ایستاده کشید،می شعله درونش آتش

 که چیزی آن از آمیزترطعنه نیشخندم کنم می گمان. کردند دعوت آرامش به را او

 !بود آمده در آب از خواستم،می

. آمدمی سمتم به بدشانسی کمال در لحظه، آن در و بود شاه نزدیکان از کادوئیک، سر

 عین در و بکنید را فکرش بتوانید که چیزی از بدتر. بود معنا تمام به گنددماغ یک او

 اسب مثل را دهانش که بود این عاشق و کردمی بودن بامزه احساس شدت به حال،

 کردم؛ فوت بیرون به را نفسم! شود دیده هم اشمعده که بزند قهقهه جوری و باز آبی

. آمدمی سمتم به مستقیم او. باشم مسلط اعصابم بر کردم سعی و ایستادم صاف

 میانمان یمکالمه توانستند می حال این با و بودند ایستاده دورتر جایی در نگهبانان،

 .بشنوند را

 من در او، از ریچارد نفرت خصوص، به. نداشتم بخشیلذت خاطرات کادوئیک، سر از

 در ریچارد و من عادات از یکی. بودم بیزار حضورش در بودن از و بود گذاشته تاثیر هم

 کردنش کباب و کادوئیک سر شخصی دامداری از مرغ رفتن کش قبل، سال دو حدود

 سر اگر که بود کادوئیک سر نداشته ریش به خندیدن و آلنور هایجنگل در آتش روی

 .کردنمی برخورد دوستانه آنقدر داشت، خبر موضوع این از کادوئیک
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 ادموند؟ نه مگه... قشنگیه صبح-

 :انداختم باال ایشانه و زدم لبخند بودم، شده کباب هایمرغ آن فکر در هنوز که من

 قشنگه؟ سرما شما نظر به... قشنگ تا سرده بیشتر-

 :گفت بود، شده خم سمتم به که حالی در کادوئیک، سر

 هوم؟. باشه دستت تو داغ شکالت لیوان یه و باشی خونت شومینه کنار اگه آره-

 بوی توانستممی که بود نزدیک آنقدر صورتش و بلندتر من از گردن و سر یک تقریبا او

 .کنم حس را دهانش بد

 زمانی داشت، اهمیتی چه کادوئیک سر فکر طرز] نامحسوس یا محسوس را صورتم

 که حالی در را سرم و کشیدم کنار![ بودم؟ شدن هوشبی و اکسیژن کمبود ُشرف در که

 روی که زمانی. دادم خفیفی تکان است، جمالتی چه ادای حال در او دانستمنمی

 :کردمی ردیف هم سر پشت را جمالتی چنین داشت او کردم، تمرکز سخنانش

 قصر توی تو، یالعادهخارق تیراندازی ماجرای پسرم، دونیمی. بودم کرده تعجب... -

 ...پیچیده

 و زدم بود، چپم سمت نیش هایدندان دادن نشان شبیه بیشتر که وری،یک لبخندی

 .نکند دعوت چیزی همچین یک یا قهوه صرف به مرا او کردم آرزو

 زمزمه گوشش در ایجمله چند و کشید کنار را او نگهبانی لحظه، همان در شکر را خدا

 راه به نگهبان سر پشت بیندازد، من به نگاهینیم حتی که آن بی کادوئیک، سر. کرد

 زنانه هایلباس یاد به بیشتر مرا که بلندش ابریشمین لباس با کرد سعی و افتاد

 راحتی نفس. کند حرکت ممکن سرعت بیشترین با براقش، هایپوتین و انداختمی

 .کشیدم
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 به مالزمان، و خدمتکاران. شدم قصر مطبوع و گرم محیط وارد گذشته، قصر درگاه از

 هایپنجره درخشان، رنگ سرخ هاییپرده. بودند حرکت در سو آن سو این به سرعت

 گردگیری حال در سرعت به ندیمه، چند و بودند بخشیده زینت را ورودی سرسرای

 جایجای در درونشان، صورتی و زرد هایگل با عتیقه هایگلدان دادن قرار و میزها

 را خود همه، و بود پا به غوغایی قصر کل در شد،می دیده که طورآن. بودند سرسرا

 .کردندمی آماده ادوارد ولیعهد و آلبا شاهدخت نامزدی مراسم برای

 و تابلوها ها،گل میزها، تزئینات،. بود گرفته خود به وبرقزرق پر و ویژه شکلی قصر،

 جنبش در دیگر سوی به سویی از گرها،آرایش. شدندمی دیده جا همه در هاروبان

 نمود،می عجیب وسط این که چیزی تنها. بیارایند زیبایی به را اشرافی بانوان تا بودند

 اواسط در گشاد، ایپیژامه و ژولیده موهای آشفته، وضعی و سر با که بود ریچاردی

 دیدنم، با. بود کاغذ ایتکه روی مطلبی نگارش مشغول سخت و نشسته جنوبی پلکان

 .داد تکان برایم دستی مشتاقانه

 اقرار گاهی نیز ریچارد حتی که پیچیده قدر آن. داشت ایپیچیده کشینقشه قصر،

 آن در که سالنی. بشناسد دستش کف مثل را قصر کل نتوانسته، هم هنوز که کردمی

 چهار و قصر در سالن بزرگترین تقریبا سفید، و سیاه کاریکاشی با داشتم، حضور

 دو. کشیدمی طول هادقیقه دیگر، سمت به سمت یک از حرکت که جوری. بود جناح

 نشسته جنوبی پلکان روی ریچارد،. دارند راه دوم طبقه به سالن، سوی دو در پلکان

 .کردمی یادداشت را مطلبی دستش در برگه روی زیاد، تمرکز با و بود

 و برسم پلکان به تا کشید طول دقیقه پنج تقریبا. کردم حرکت سمتش به کنجکاوانه

 قوطی داشت، امکان لحظه هر و بود نشسته پلکان اواسط در ریچارد. بروم باال آن از

 که خدمتکاران گاهبی و گاه هایغره چشم به توجهبی. شود خالی هاپله روی مرکبش
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 ریچارد کنار دیدند،می پلکان روی آسان آمد و رفت برای مانعی را آنجا در ما وجود

 .نشستم

 و من بود، داده رخ سلطنتی خانواده نقاشی تابلوی برای که عجیبی اتفاق از بعد

 در و کرده سپری عجیب اتفاق آن علت سر بر بحث حال در را طوالنی ساعاتی ریچارد،

 و ترینخطرناک ریچارد، با همراه که آنجایی از یک، بودیم؛ رسیده نتیجه دو به هم آخر

 آن از یکی داشت امکان بودیم، کرده رو و زیر را جنگل و شهر نقاط رمزآلودترین

 دو، و باشد گذاشته تأثیر رویمان و بوده اتفاق این مسبب جادویی هایمکان

 آن در که. بود آن به شبیه چیزی یا ساحره و نبود حقیقی آلبای واقع در آلبا شاهدخت

 با زشت، کرد؛ می رد بود، دیده که هاییساحره طبق را فرضیه این ریچارد صورت،

 نعمت از مجاز حد از بیش مندیبهره و ترسناک و وحشی هایچشم فراوان، هایزگیل

 !بینی

 رسید،می نظر به بعید او از که باجدیتی وقفه،بی و نشسته آنجا چنانهم ریچارد

 :پرسیدم کنجکاوانه. نوشتمی و جنباندمی کاغذ روی را دستش

 نویسی؟می چی داری-

 :گفت و انداخت کردم،می نگاهش امرفته باال راست ابروی با که من به نگاهی نیم او

 کنی؟می فکر چی خودت-

 :کردم امتحان و دادم تکیه باالتر یپله به نشستم، کنارش

 !بکشی؟ بعدا خوایمی که کسایی از لیست یه... ام-

 :گفت و داد تکان منفی پاسخ ینشانه به را سرش ریچارد

 ...نوشتم قبال که رو اون-
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 :پرسیدم صبرانهبی

 چی؟ پس-

 روی شدنش ریخته از نحوی، به تا گذاشتم باالتر پله یک روی را مرکبش قوطی و

 :داد پاسخ گونهاین او. کنم جلوگیری شده فرش هایپله

 چند دارم. کنهمی قایم اتاقش در کنار خالی آجر یه توی رو اتاقش کلید نگارتاریخ-

 تاریخ توی رو نکردم کسب وقتهیچ که افتخاراتی تا نویسممی خودم به راجع صفحه

 !بگنجونم

 :داد ادامه و کشید آهی

 باحالی و تیپیخوش به ایشاهزاده به تاریخ...ستکنندهخسته خیلی ما کشور تاریخ-

 !داره احتیاج من

 کار آن راستی به دارد یا کندمی شوخی دانستمنمی. دادم تکان تأسف روی از سری

 مسئله روی تمرکز مشغول افکارم صورت، هر در. دهدمی انجام را واردیوانه و باحال

 .بودند دیگری

 کردن؟ حمله هم پیش سال هجده اغواگرها بود گفته مریال یادته-

 مردن، نوع آن. کند اخم ناراحتی با شودمی باعث مریال، یدرباره صحبت دانستممی

 آرامی به ریچارد. کند فراموشش راحتی به بتواند و بخواهد کسی که نیست چیزی

 :کرد زمزمه و داد تکان تایید ینشانه به را سرش

 ...یادمه-

 .گرفت دست در را مرکبش قوطی و زد تایی را دستش در کاغذ و
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 خب؟-

 :دادم توضیح برایش و آمدم بیرون فکر از

 هم نگارتاریخ افتاده، هم قبال اتفاق این اگه پس... نویسهمی رو تاریخ نگارتاریخ-

 ...نوشته دربارش

 :دادم ادامه. داد تکیه آن به را اشچانه و گذاشت میانمان را چپش پای ریچارد

 نوشته چیزی نگارتاریخ شاید... شدن تموم هم جایی یه شدن، شروع هاحمله اون اگه-

 ...شده اغواگرها نشینیعقب باعث چی بفهمیم که باشه

 :گفت بعد ثانیه چند. بود انداخته اشپیشانی بر چینی متفکرانه ریچارد

 اتاق به چیه نظرت... تاریخه بودن کنندهخسته از مهمتر موضوع این کنم فکر-

 بزنیم؟ سر نگارتاریخ

 :گفتم شدم،می بلند جا از که حالی در و زدم نیشخند کاری، چنان تصور از

 ...افتیممی دردسر تو بفهمه، پدرت اگه مطمئنم-

 ریچارد کردیم،می طی دوم جناح مقصد به را پلکان سرعت به دویمان، هر که حالی در

 :گفت

 !همینه به هیجانش-

 .داشتم را دیوانگی آن برای خوش پایانی آرزوی وجود، تمام با من و

 جناح به منتهی پلکان به دقیقه، پانزده از کمتر در دویدیم،می راهروها در که سرعتی با

 از بخشی به کدام، هر که داشت فرعی جهت چهار در جناح چهار قصر،. رسیدیم دوم

 اشراف و سلطنتی خاندان برای سوم جناح مثال، برای. داشتند اختصاص قصر اعضای
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 دیگر کشورهای سفیران استراحت هایاتاق و سیاسی هایمالقات برای اول، جناح و

 قصر اصلی هایبرج سقفشان، و داشتند مانند قلعه شمایلی جناح، چهار. بود

 در ایفواره و داشت قرار کوچک حیاطی قصر، و جناح هر میان. شدند می محسوب

 و نبود نورگیر اطرافش، هایساختمان عظمت علت به که بود شده ساخته میانش

 هایبرف با دوم، جناح و قصر میان. شدمی حس آنجا در دیگری جای هر از بیش سرما

 .شدمی دیده رویش متعددی پاهای رد که بود شده پوشانده نشده پارو

 و پیمودیم دوم جناح داخل به را عرض کم پلکانی سرعت به محوطه، از عبور با

 در را نگارتاریخ اتاق مسیر سرعت به خدمه، و نگهبانان یخیره هاینگاه به توجهبی

 اتاقش کردن رو و زیر مشتاق آنچنان را ما نگارتاریخ اگر بودم مطمئن. گرفتیم پیش

 !شتافتمی باقی دیار به درنگبی دید،می

 و ورود به دنیا، در دیگری چیز هر از بیش که بود دندانبی و ساله شصت پیرمردی او

 ورود برای بارها و بارها قبل، هامدت ریچارد، و داشت حساسیت اتاقش به افراد خروج

 اتاق رویروبه. رسیدمی اشدیرینه آرزوی به روز، آن و بود کرده تالش مرموز اتاق آن به

 خصوصی حریم علیه اقدامی هر از قبل و چرخیدم ریچارد سمت به نگار،تاریخ

 :گفتم باجدیت نگار،تاریخ

 تونیمنمی... هست زیادی هایکتاب حتما اونجا هستیم؟ چی دنبال دقیقا االن ما-

 ...بخونیم رو همشون

 نگار،تاریخ اتاق کردن رو و زیر در مصمم حالتی با و داد تکان تایید به سری ریچارد

 :گفت

 !نگارهتاریخ مثال... بنویسه تاریخشون ذکر بدون رو هانامهتاریخ نکنم فکر-
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 و داشت راه هااتاق به سمت یک از راهرو، آن. انداختیم راهرو سمت دو هر به نگاهی

 هایستون الیالبه که شدمی کوچک یپنجره زیادی تعداد شامل دیگرش، سمت

 که هنگامی. دادندمی نشان را رژیامه یزده یخ دریاچه از نمایی و کرده بلند سر جناح

 و رفت در مجاور راهروی در که پاهایی صدای و شدیم مطمئن راهرو در کسی نبود از

 دستش و کشید بیرون در چپ سمت از را آجری سرعت به ریچارد شد، قطع بود، آمد

 داد،می نشانم را رنگ طالیی کلیدی که حالی در او. کرد فرو آجر سابق جایگاه درون را

 :گفت زدههیجان

 !امزنده کارها همین خاطر به فقط من کن باور-

 دو، هر. شد باز مالیمی تیک صدای با در، و چرخاند قفل در را کلید همزمان، و

 .بستم را در کردم،می چک را راهرو که حالی در من، و شدیم اتاق وارد درنگبی

 در میز دو آنجا کردم،می تصور که گونههمان. بود شکل ایاستوانه نگار،تاریخ اتاق

 و بود کتاب از پوشیده طرف، همه. داشتند قرار انفجار مرز در ایکتابخانه موازات

 به صندوق، آن رسیدمی نظر به. داشت قرار اتاق از ایگوشه در زده، زنگ صندوقی

 و اوراق از پوشیده میز،. بود پوسیده و قدیمی باشد؛ شده آورده در خاک زیر از تازگی

 .بودند شده پخش آن روی نامنظمی شکل به که بود وسایلی

 صندلی روی ریچارد کردم،می بررسی را میز روی برنجی تلسکوپ داشتم که حالی در

 میز روی که ایمیوه ظرف درون از را سیبی که حالی در و نشست میز پشت چوبی،

 تناولش کنانخرچخرچ و زدمی گاز آن به که حالی در و گرفتمی دست در داشت، قرار

 :گفت کرد،می

 ...اینجا بیام داشتم دوست همیشه بودم که بچه-

 :داد ادامه و قورت را آن جوید، نیمه و نصفه زد، گاز را سیب از نیمی
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 و دور اگه که کردمی تهدیدم همیشه استخونی پیر اون ولی... برام بود معما یه اینجا-

 ...کشهمی اتاقم تو شبانه رو من بشه، پیدام اتاقش بر

 و زیر نگارتاریخ توسط شده نوشته هایکتاب از یکی دنبال به را کتابخانه که حالی در

 :گفتم کردم،می رو

 کردی؟می باور هم تو-

 حالی در کرد،می ترریخته هم به را میز روی پالی و پخش کاغذهای که حالی در ریچارد

 :گفت گردد،نمی چیزی دنبال نداشتم شک که

 داشتی؟ انتظاری چه ساله ده یبچه یه از-

 آخرین از روزی چند انگار که چپاند دهانش در را سیب ماندهباقی نیمه جوری دوباره، و

 شلوپشلپ با هم، را من دهان داشت کمکم و است گذشته خورده، که غذایی یوعده

 مهمی کشف به که بود دیوانه دانشمندی مثل ریچارد! انداختمی آب هایشکردن

 هاییادداشت باید کردم،می گمان که کاغذها آن از برگ چند او. باشد یافته دست

 :گفت و انداخت هوا به را باشند تاریخ

 !خندممی استخونی پیر ریش به قاهقاه دارم و جام این من حاال-

 که، حالی در و گشودم را ماتیلدا اسم به خانمی نوشته آستریال، کشور تاریخ از کتابی

 ریچارد به نگاهی نیم آوردم،می در شاخ درونش شده نگاشته مطالب از داشتم

 :گفتم و انداختم

 بهش که باشه داشته ریشی کردی، قیچی رو هاشریش که این از بعد نکنم فکر-

 !بخندی
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 که بودم شده مطمئن. کردم سپری هاکتاب عنوان خواندن به را ایدقیقه چند

. کنم پیدا دیگر کشورهای تاریخ از اقیانوسی در را فایروانا تاریخ از ایقطره توانمنمی

 ظرف داشت صمیمیت کمال در انداخته، میز روی را پاهایش که ریچاردی به بنابراین

 :گفتم کرد،می خالی را نگارتاریخ یمیوه

 جای یه تا میده تحویل شاه به نوشتن، از بعد رو هاشنامهتاریخ نگارتاریخ کنم فکر-

 ...بشه نگهداری ازشون امن

 میوه طرف درون از را سوم سیب که حالی در و انداخت زمین روی را پاهایش ربچارد

 :گفت داشت،برمی

 بعید استخونی پیر اون از هیچی... بگرد رو جاهمه... داره مخفی اتاق یه حتما-

 .نیست

 ضخامت به که حالی در. انداختم دریاچه نمای به نگاهی و رساندم پنجره به را خودم

 :گفتم کردم،می اشاره دیوار اندک

 ساخته مرتب کامال هاطبقه یهمه باشه، داشته مخفی اتاق اینجا کنمنمی فکر-

 ...باشه جایی همچین نداره امکان. شدن

 ریچارد، اتاق از. بود مخفی هایراه و هااتاق ها،راهرو ها،گذرگاه از پوشیده اصلی، قصر

 سرسرای زیر از دیگری و زیرزمین به راه یک رسید؛می قصر از خارج به مخفی راه یک

 تای سه هر. یافتمی پایان اول، جناح به رسیدن با و گذشتمی هاآشپزخانه و ورودی

 .گرفتیممی بهره هاآن از مختلفی امور در و کرده کشف ریچارد و من را، هاراه آن

 که حالی در و نشست زانو روی سپس. زد اتاق گوشه صندوق به جانانه لگدی ریچارد

 :گفت کرد،می بررسی را شکلش لوزی و بزرگ قفل
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 ...کرده قایم چیزی اینجا مطمئنم-

 :گفتم کردم،می نگاه صندوق قفل به دقت با که حالی در و کردم حرکت سمتش به

 ...کنم بازش بتونم کنم فکر-

 :گفت و کرد نگاهم بابدگمانی ریچارد

 کنی؟ جادو خوایمی نکنه طوری؟ چه-

 :گفتم گرداندم،می اطرافم و دور در را نگاهم که حالی در و کردم نچی

 ...نشکنه یا نشه خم راحت که دارم احتیاج نازک خیلی یمیله یه به-

 :گفت شد،می بلند جا از که حالی در ریچارد

 ...بودی نکرده رو-

 :انداختم باال ایشانه

 ...نفعشه به باشه، بلد رو چیزها این آدم اگه کنهمی فکر اون... گرفتم یاد جیمز از-

 و شکل آن با ایمیله دنبال من، مثل که حالی در و داد تکان تأیید به را سرش ریچارد

 :گفت گشت،می شمایل

 .باحالیه آدم عجب-

 هاآن. بودند کرده اجاره را مانخانه اول طبقه که بود آهنگری پنج آن از یکی جیمز

. بسازند عجیب و العادهخارق چیزهای امکانات، کمترین با چگونه دانستندمی خوب

 آغاز از دقیقه پنج هنوز. بودم دیده عمرم در که بودند هاییباهوش احمقترین ها،آن

 پای صدای که بود نگذشته صندوق در کردن باز و میله یک یافتن برای تجسسمان

 :کرد زمزمه آرام ریچارد. شد شنیده راهرو در کسی
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 کنم؟ قفل رو در چیه نظرت-

 شده، قفل در دیدن با نگارتاریخ که زمانی تا حداقل. دادم تکان تأیید به را سرم

 .داشتیم فرار فرصت کند، جمع اتاقش اطراف را نگهبانان رفتمی

 :گفت رفت،می در سمت به که حالی در و کشید بیرون جیبش از را اتاق کلید ریچارد

 ...ببریم کنیم کول رو صندوق این میشیم مجبور آخرش کنم فکر-

 موقع آن در که] نگارتاریخ رنگ حنایی هایریش ریچارد، که آن از بعد کردممی گمان

. باشد نداشته ریش کردن بلند به تمایلی کرد، قیچی خواب در را[ نازیدمی هاآن به

 و موها جلیقه، گشاد، شلوار بلند، نسبتا   ارغوانی لباس با را نگارتاریخ که هنگامی ولی

 حدسم که رسیدم نتیجه این به دیدم، در یآستانه در شده بافته بلند هایریش

 .برداشت عقب به قدم چند و کرد نچی ریچارد. است آمده در آب از اشتباه

 کامال. باشد دویده را طوالنی مسافتی انگار که کردمی خسخس جوری نگار،تاریخ

 آگاه اتاقش در ما وجود از کسی توسط او آیا. کردنمی تعقیبمان کسی که بودم مطمئن

 بود؟ رسانده را خودش اشخصوصی حریم از حمایت برای سرعت، بیشترین با و شده

 لبخندی و غیردوستانه حالتی با شکلش، وزغ و ورقلمبیده چشمان با که حالی در او

 که شنیدم را ریچارد آرام یزمزمه. برداشت داخل به قدمی کرد،می نگاهمان ترسناک

 :گفتمی

 ...شدیم بدبخت-

 ایپرنده مثل سپس. ماند ثابت ریچارد روی و چرخاند میانمان را نگاهش نگار،تاریخ

 و رساند ریچارد به را خود بلند قدم چند با باشد، شده رها قفس از که[ جغد ترجیحا  ]

 :کرد زمزمه آرام، ولی لرزان صدایی با لرزید،می خشم از که حالی در
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 ...رسیدی خواستت به باألخره! پسر تو-

 انگار که کشید باال را اشبینی جوری سپس. پرسش تا کردمی گیرینتیجه بیشتر او

 به را تهمت نوع هزار تا دانستممی. باشد کرده سپری گریه حال در را زیادی زمان مدت

 او. کرد نخواهد رهایمان نکند، برابر قاتل یک با را جرممان احتماال و نچسباند ریشمان

 شصت در که بود بلندتر ریچارد از فوت، یک تقریبا او. بود عیار تمام یدیوانه یک

 نوعی که اششده سرخ چشمان با که حالی در. رسیدمی نظر به عجیب سالگی

 :پرسید ریچارد از و کرد نگاهمان تهدیدوارانه شد،می دیده درشان پیروزی

 خواستیمی همیشه که جذابه برات قدر این چی بودی؟ چی دنبال من اتاق توی! تو-

 !بده جواب اتاق؟ این تو بیای

 همان که باشد ایقورباغه تماشای حال در انگار که کردمی نگاه ایگونه به ریچارد، و

 ایکنندهقانع دلیل هیچ دانستممی! است بلعیده را چیلی و چرب مگس یک لحظه،

 اتاق در حضور برای دلیلی چه. کند خالص دردسر آن از را ما که ندارد وجود

 دارد؟ ریچارد با ایدیرینه دشمنی دانستند،می همه که داشت وجود نگاریتاریخ

 دیدن با و کاوید را اتاق اطراف و دور خرابکاری، از مدرکی دنبال به نگار،تاریخ چشمان

 :گفت و انداخت ریچارد به تندی نگاه هایش،میوه خالی تقریبا ظرف

 کنین؟ مسموم رو من خواستینمی-

 برد؟ خواهد باال قتل یدرجه تا را ما جرم او که بودم گفته! هاه

 :داد پاسخ سینه به دست ریچارد

 ایتازه چیز... میشم قتل به محکوم بخارونم، هم رو سرم قصر این توی اگه من-

 ...نیست
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 با انگار که کرد نگاه نگارتاریخ به ایگونه به اندرسفیهانه،عاقل عمیق، نفسی با سپس

 :داد ادامه او. باشد روروبه مغز، کند شخصی

 ...بودم داده انجام رو کار این پیش وقت خیلی بکشمت، خواستممی اگه-

 فکر خود با ایلحظه و لرزید دوباره نگارتاریخ حرف، این با! کرد ترخراب را اوضاع و

 به دوباره او! بمیرد راستی به شده، خارج بدنش از روح است ممکن لحظه هر کردم

 متهممان دیگر نوعی زمین، روی شده پخش هایکتاب و اوراق دیدن با و کرد نگاه اتاق

 .کرد

 بدزدین؟ بسوزونین؟ رو اونا خواستینمی داشتین؟ کار چی من هایکتاب با-

 ...تا دو شما بفروشین؟

 اگر که بود نداده پایان را اشجمله کرده، را ریچارد بودن شاهزاده مراعات که البته و

 نگارتاریخ چروکیده و استخوانی دستان توسط پیش وقت خیلی نبود، شاه پسر ریچارد

 بیشتر کمی نگار،تاریخ اگر دانستممی. بودم شده خسته وضع آن از! بود شده خفه

 خواهد دیوانه نگار،تاریخ که رفت خواهد یورتمه اعصابش بر جوری ریچارد برود، پیش

 بدترین در که بود اینجا مشکل ولی انداختم؛ کار به را فکرم سرعت به بنابراین. شد

 قفل مغزم پنداری و کنم متمرکز مشکلی روی را افکارم انستمتونمی ها،موقعیت

 .کردمی

 کردن بدتر شاید یا تبرئه برای چیزی تا بود کرده باز دهان ریچارد، که ایلحظه در

 که نگار، تاریخ بلند و باریک انگشت شد باعث که ایستادم میانشان بگوید، اوضاع

. شود خم اندکی ام،سینهقفسه به برخورد با بود، شده دراز ریچارد سوی به کنندهمتهم

 تا که دانممی را این تنها. رسید ذهنم به عجیب و ذهن از دور فکر آن چگونه دانمنمی

 .بود کرده آرام را اوضاع زیادی، حد
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 :گفتم

 دونید؟می و... دیدیم باز رو اتاقتون در که شدیممی رد اتاقتون در جلوی از داشتیم ما-

 هایکتاب باید شما کردم فکر و هستم آستریال زبان برای ریچارد شاهزاده مدرس من

 !شدیم اتاقتون وارد که متأسفیم واقعا ما... باشید داشته آستریال زبون به تاریخی

 با شاه، حضور در شدن حاضر از. کشید ایکالفه پوف آخرم، یجمله شنیدن با ریچارد

 چشمان با داشت چنان هم نگارتاریخ نه؟ مگر بود؛ بهتر نگارتاریخ عجیب اتهامات

 این رد برای دلیلی هم شاید یا شرارت دنبال به را امچهره پرچروکش، و ورقلمبیده

 را سرم شرمگین، حالتی با. کاویدمی گوییدروغ از اینشانه دنبال یا خیالی داستان

 در کردمی سعی وقتی دومینیک، هاینصیحت شنیدن برای ایحوصله. انداختم پایین

 .نداشتم کند، امتبرئه شاه حضور

 ...نداشتین رو اتاق این به ورود یاجازه شما! قانونه قانون-

 ریتمی با داشت که کردم ریچارد پای ساق حواله لگدی و دادم تکان آرامی به را سرم

 وجود به خردکن اعصاب صدایی و کوبیدمی اتاق کف روی را پاهایش از یکی تند،

 .آوردمی

. عاقل طور همین و میاید نظر به باشعوری و فهمیده شخص شما! استاد جناب-

 ...نبردن ایبهره ازش هاآدم از سری یه که هایینعمت

 سعی که حالی در ریچارد. کردمی نگاه ریچارد به اندرسفیهعاقل حالتی با داشت و

 چشم کند، ناله پایش ساق با پوتینم نوک برخورد از ممکن، صدای ترینآرام با کردمی

 همیشه ریچارد. کردممی بررسی را وضعیتش چشمی زیر داشتم که رفت من به ایغره

 قسم توانممی حال، این با. بود مرده بار صد حال به تا نبودم، من اگر که گفتمی

 .کردمی خفه دستانش با مرا نبودیم، نگارتاریخ حضور در و آنجا در اگر که بخورم
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 به لحظه همان دارد انتظار انگار که کرد نگاهمان خیره جوری لحظه، چند برای او

 رفت،می عقب قدمی که حالی در او! ببلعیم را او درآمده، پیکرغول هیوالی دو شمایل

 :گفت تأکیدکننده

 .زیادیه تنتون به سرتون... شناسممی رو هاجوون شما من... بمونین دور هم از-

 با را چشمانش از یکی که این با زمانهم رفت،می اشکتابخانه سمت به که حالی در و

 :گفت بود، بسته شکاک حالتی

 ...باشم داشته آستریال به کتاب تا چند کنم فکر-

 دانستممی خوب. کردیم بدل و رد ریچارد با نگاهینیم. کشید باال را اشبینی دوباره و

 زبان به تاریخی کتابی دنبال به گشتن حال در نگارتاریخ که کمی زمان مدت در تنها

 نردبانی نگار، تاریخ. کنیم باز را صندوق آن نحوی به تا داریم فرصت است، آستریال

 چند از سپس. کشید اتاق غربی ضلع سمت به و برداشت اتاقش گوشه از را بلند

 :گفت و رفت باال آن یپله

 ...دارم چی ببینم بذار... هوم-

 را آن او کنم، باز را صندوق توانستممی اگر. بود ایستاده صندوق و من به پشت او

 .دیدنمی

 !اینجا بیا! پسر هی-

 فکر هم شاید. کند تلنبار دستانش در را هاکتاب بتواند تا زدمی صدا را ریچارد او

 کتاب کردن رو و زیر مشغول او که وقتی تا است بهتر و من از خطرناکتر ریچارد کردمی

 کنار ریچارد، ایستادن از ثانیه چند هنوز ولی. بایستد او به نزدیک است، اشخانه

 بودم، داده تکیه دیوار به سینه به دست که من، به رفتنش غره چشم و نگارتاریخ



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

128 

 

 با و واردیوانه که حالی در او سپس. شد گرد چیزی دیدن با چشمانش که بود نگذشته

 .کرد رو و زیر را هایشجیب ایوسیله دنبال به کرد،می اشاره چیزی به دستش دو هر

 کردم سعی و آمدم بیرون دیوار به داده تکیه حالت از عجیبش، حرکات از متعجب

 چاقویی ریچارد. کندمی اشاره حرارتی چنان با چیزی، چه به دقیقا ریچارد ببینم

 او بود، غیرقانونی همه برای سالح حمل که این وجود با. آورد بیرون جیبش از کوچک

 جیبش در را اششونده جمع یتیغه و چرمی یدسته با چاقو آن من، مثل درست

 پایتخت در اسلحه قاچاقچی یک از سالگی، شانزده در دویمان هر که چاقویی. داشت

 .بودیم خریده

 غنی تاریخ یدرباره دیوار، و در برای داشت چنانهم نگارتاریخ. رفتم جلوتر قدم چند

 حنایی و بلند موهای نگار،تاریخ! ببینم را آن توانستم و کردمی صحبت آستریال

 که بود بافته دسته سه رسیدند،می نظر به من موهای از ترپرپشت حتی که را رنگش

 فیروینر در پیرزنان و پیرمردان بین که کاری. رسیدندمی آرنجش زیر به کدامشان، هر

 بسته دسته سه آن از یکی انتهای به ایپارچه با که سیاهی کوچک کلید و بود رایج

 .بود شده

 جوری را چاقو بود، داده کش گوشش بنا تا را شیطانی نیشخندی که حالی در ریچارد

 نداشتم شک و کند فرو نگارتاریخ پهلوی در را آن خواهدمی انگار که گرفت دست در

 به مسلح و خبیث لبخند آن با را او و چرخیدمی سمتش به لحظه آن در نگارتاریخ اگر

 به نگارتاریخ که ایلحظه در ولی! کردمی غش جا در دید،می برنده و تیز چاقویی

 را راستش دست و مخفی سرش پشت را چاقو سرعت به او چرخید، ریچارد سمت

 کشیده بیرون اشکتابخانه هایقفسه باالترین از نگار،تاریخ که کتابی چند حمل برای

 .برد باال بود،
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 تا برداشت نگارتاریخ سر پشت و راست سمت به قدمی ریچارد. کشیدم راحتی نفس

 زیر را هاآن کردند،می ایجاد مزاحمت برایش هاکتاب که حالی در سپس. نشود دیده

 شامل که را نگارتاریخ شده بافته موهای از ایدسته گیر،نفس حرکتی در و زد بغل

 .برید شد،می هم کلید

 با جلد، بدون کتابی و برگشت دوباره نگارتاریخ. کردم فوت بیرون به آرامش با را نفسم

 تا بایستد چپش سمت در کرد امر او به و گذاشت ریچارد دستان در را پاره صفحات

 دارایی لحظه همان در ریچارد، که نداشت خبر او و باشد دیدش معرض در کامال

 .است بریده چاقو با را ارزشمندش

 هایرگه با رنگ، حنایی موهای به نگاهی او. زدمی لبخند داشت، چنانهم ریچارد

 هم در را صورتش و داد تکان صورتش جلوی جوری را آن سپس. انداخت خلکستری

 است مجبور و باخته بندیشرط یک در اسفناکی شکل به لحظه، همان انگار که برد

 چیزی کردم،می نگاه را او وقتی کنید باور! بکشد سر را چیزها آورترینچندش از دیگی

 .کردنمی خطور ذهنم به این جز

 تا کردم باز هم از را دستانم. داد تکان هوا در پرتاب، عالمت به را کلید او سپس

 بود نزدیک و چرخید طرفمان به نگارتاریخ لحظه، همان. گیرممی را کلید دهم اطمینان

 :زد تشر ریچارد به او. بگیرد را مچمان

 وایسا؟ طرف این بیا نگفتم مگه-

 دسته شکر، را خدا و خاراند را سرش بزنگاه سر داشت، را کلید که دستی با ریچارد

. شد گم ریچارد، یریخته هم به همیشه و بور موهای میان در کلید، و حنایی موی

 فرو از را، ریچارد انزجار حس توانستممی کامال و برگشت کارش سر به دوباره نگارتاریخ

. کنم درک را پا شش و چهارپا موجود گونه هر از پر احتماال و کثیف موی کپه آن بردن
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 شده خیره نگارتاریخ کتف دو میان به ایگونه به و زدنمی لبخند دیگر که حالی در او

 با بد، بخت از. کرد پرت سمتم به را کلید بکشد، نگاهش با را او خواهدمی انگار که بود

 .درآمد پرواز به هوا در دورتر قدم سه کلید ریچارد، افتضاح هایگیرینشانه

 و چرخیدمی هوا در آرامی به داشت، کلید. شد گرد چشمانم. دادم قورت را دهانم آب

. شدمی نزدیکتر دهنده، لو صدایی و سر ایجاد و زمین با برخوردش زمان به لحظه هر

 دهانم! کنید تصور آهسته صورت به را صحنه این توانیدمی. رفتم شیرجه سمتش به

 چشمانی و شکافتمی را هوا فایده،بی که دستانی شد،می بسته و باز ماهی مثل که

 موی دسته آن طرف به ایگونه به واقع، در! بزند بیرون حدقه از بود ممکن لحظه هر که

 کف با اگر و است عمرم یشیشه انگار که بودم رفته شیرجه آورچندش و منزجرکننده

 !توانستم من و. مرد خواهم کند، برخورد اتاق سنگی

 تکمیل را امشادی تا بود کم پیروزی ینشانه به پاییرقص و شوق سر از اشکی تنها،

 خواهند وجدتان به آنقدر ارزش،بی و کوچک چیزهای هاوقت گاهی کنید باور! کند

 صندلی به بیندازید، پا روی پا دارید دوست شده، که هم کوتاه لحظاتی برای که آورد

 از دارید، دست در را تانعالقه مورد نوشیدنی که حالی در و دهید تکیه نرمتان و گرم

 کنید باور«.  زندگی میگن این به» بگویید و ببرید لذت پوستتان روی آفتاب گرمای

 دست از دنیا نجات بار صد از ترلذتبخش ها،پیروزی ترینکوچک در زندگی حس

 !است بیگانه موجودات

 یا نکند ایجاد صدایی که امپریده آرام قدر آن من دانستمنمی. گرفتم دست در را کلید

 چشم. بودم سپاسگذار بابتش بود، که چه هر ولی دارد؛ سنگینی گوش نگارتاریخ

 خواستمی انگار کرد؛ اشاره پایش ساق به طلبکارانه، او و رفتم ریچارد به ایغره
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 نگار،تاریخ. ندادم دست از را زمان. کند یادآوری را دمبو زده پایش ساق به که ایضربه

 :دهدمی گوش سخنانش به دارد که کرد وانمود ریچارد. کردمی وراجی چنانهم

 .گورکن یعنی آستریال کردممی فکر من-

 ریچارد! کوبید ریچارد سر فرق بر را آن و کشید بیرون ایقفسه از را کتابی نگار،تاریخ

 تا دهدمی قورت را خشمش دارد که بود این شبیه بیشتر ولی. داد قورت را دهانش آب

 که کتابی شش روی را قطور کتاب آن نگار،تاریخ. نشود منفجر گلویش، در کردن گیر با

 :گفت و انداخت بود، ریچارد دستان در

 !بوده کشور این پادشاه اولین عقاب اسم آستریال! ابله-

 دست کاری تا کنم عجله گفتمی داشت پنداری،. انداخت من به تندی نگاه ریچارد

 سواالت با چنانهم داشت ریچارد. زدم زانو صندوق کنار. است نداده نگارتاریخ و خود

 که بود ایستاده وضعیتی در و کردمی گرم را نگارتاریخ سر اش،مسخره گاها   و عجیب

 پنجه و دست صندوق با داشتم من که نچرخد سمتی به او، با صحبت برای نگارتاریخ

 .کردممی نرم

 تکیه دیوار به و باز را درش و جنبیدم سریع. شد باز آرامی تیک صدای با صندوق،

 ها،آن. بودند شده چیده مرتب سطری در هم، شبیه هایکتاب از ایمجموعه. دادم

 .داشت قرار باال به رو بود، شده ثبت رویشان بر تاریخ که طرفی و بودند کوچک و قطور

 از بخشی. سال آن تا قبل سال صد از. گرداندم هاتاریخ در را نگاهم سرعت به

 شده مشخص ایفیروزه جلد با و آمدندمی قبل نگارتاریخ ینوشته نظر به ها،کتاب

 خالی جای در. کشیدم بیرون را بود سابق سال بیست به متعلق که ایکتابچه. بودند

 و درخشنده دیدم؛ را شمشیری جواهرنشان یقبضه بودم، کشیده بیرون که کتابی
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. کردممی نگاه برق و پرزرق شمشیر آن به خیره ثانیه، چند برای. انگیزوسوسه

 کند؟ مخفی هایشکتاب میان را ایوسیله چنین باید چرا نگار،تاریخ

 قفل در را کلید و بستم را صندوق در. نداشتم موضوع این به کردن فکر برای وقتی

 مخفی شنلم زیر را کتابچه و شدم دور صندوق از قدم چند ایستاده، سپس. چرخاندم

 را کار همین متقابال هم، من و برد باال موفقیت ینشانه به را دستش ریچارد،. کردم

 دیده داشت دست در که کتابی کوه پشت از سختی به که حالی در ریچارد. دادم انجام

 :کرد تشکر چیزی بابت خشکی به شد،می

 .ممنون خیلی-

 در و آمد پایین نردبان روی از اشاستخوانی و باریک پاهای با نگار،تاریخ. زد لبخندی و

 ترسناکش و ورقلمبیده چشمان با هستم، جا آن هم من بود آمده یادش انگار که حالی

 :گفت و چرخید ریچارد سمت به دوباره سپس. کرد براندازم

 صورت هر در تا دو شما ولی بردارم، قفل روی از رو کلید باشه رفته یادم من ممکنه-

 ...رو موضوع این من... شدینمی اینجا وارد نباید

 و بلند نسبتا   صدایی با و چرخید سمتم به دستش، در کتاب انبوه با ریچارد

 :کرد قطع را نگارتاریخ سخن حوصله،بی

 ...بده رو اعدامم دستور شاید... بگو شاهت به برو! باشه! باشه-

 و باز را در رساندم،می قتل به دستم مچ روی بزنگاه، سر را ایپشه که حالی در من،

 که جایی تا را حرصش داشت، و بود ایستاده همچنان ریچارد. شدم خارج تقریبا

 :داد ادامه او. کردمی خالی نگارتاریخ سر بر آورد، وجود به خطری نتواند
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 بدم ولی... بکشه هم رو هاگناهبی که کرده پیشرفت حد چه تا شاه عدالت ندارم خبر-

 ...بگذرونم اینجا از خارج رو زندگیم از برهه یه نمیاد

. کردمی صحبت بودن «تعقیب تحت» یا «تبعید در» مثل چیزی یدرباره داشت او

 از مانع و بکشانم اتاق از خارج به دستش، در هایکتاب با را او تا کشیدم را اششانه

 حد تا نگار،تاریخ با را اشدشمنی تا بود مصمم او ولی. شوم هایشگویی پرت و چرت

 !شود شاه ریچارد، نبود قرار که شکر را خدا و ببرد پیش اعالیی

 :داد ادامه بود، راهرو در دیگرش پای و اتاق درون پایش یک که حالی در ریچارد،

 دوباره میشم مجبور بره، پیش طورهمین اگه! نمیاد بهتون اصال ریش... راستی-

 !کنم کوتاهشون

 در هایکتاب کپه وجود با را بود گرفته دست در خیالیبی با که اشجیبی چاقوی و

 .داد تکان تهدیدوار حالتی با دستش،

 ...بودن بدمزه خیلی هم هاتونمیوه-

 :بکشد فریاد ببندم، را در کشیده، عقب را او که آن از قبل توانست و

 !بخیر روزتون-

 که حالی در را او توانستممی حال این با. است وضعیتی چه در نگارتاریخ دانستمنمی

 رفته فرو سکوت در راهرو. کنم تصور است، چسبیده گرانبها طالیی مثل را هایشریش

 :گفتم و دادم تکان تأسف ینشانه به را سرم. بود

 ...کردی خراب رو آخرش -

 :گفت انگیزجنون حالتی با و داد تکان تأیید به را سرش ریچارد
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 ...داشت خوبی حس خیلی ولی-

 :گفت و خندید ریچارد. انداختم راهرو به نگاهی

 !بریم؟ و بذاریم جا همین رو ها کتاب این چیه نظرت-

. گرفت امخنده ببیند، اتاقش پشت را ایصحنه چنان وقتی نگار،تاریخ یچهره تصور از

 :گفتممی که حالی در را ریچارد

 .آوردی در بازیدیوونه زیادی امروز... کن حرکت-

 چپم دست با شنل، زیر را کتابچه که بود حالی در این. دادم هل راهرو ابتدای سمت به

 .بودم خوشحال بودنش از و گرفته

 

 «دهم فصل»

 !کندمی معرفی من به را قصر در خائن بزرگترین آنجل،•

 

 کارآموز سر فرق بر تا کردم مشت خشمگینانه را دستانم بازویم، در سوزنی رفتن فرو با

 نظرم مورد یدورگه که آن از پیش نباید، که شدم یادآور خود به بعد ولی بکوبم خیاط

 را نفسم و بستم را چشمانم بنابراین. بکشم را کسی بیابم، هاانسان قصر در را

 به یا ادوارد ولیعهد اتاق پهلوی به پهلو من، اتاق. کردم فوت بیرون به خشمگینانه

 به متعلق آنجا، در موجود وسایل تمام رسیدمی نظر به و داشت قرار نامزدم عبارتی،

 آنجا به کلومنت زادگاهش از شاهدخت، از پیش که وسایلی. باشند آلبا شاهدخت
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 به بود، گرفته صورت قبل هفته دو در که نامزدی مراسم از قبل و بودند شده منتقل

 .رسیدند دستم

 بودن کوچک لباس، بودن تنگ خاطر به ناله و آه از زیادی مقادیر با را نامزدی مراسم

 کردندمی فکر که کسانی از شدن خشمگین و زنان تند عطر در شدن خفه کفش،

 آن در و کردممی تصور که بود شده چیزی آن از بدتر. گذراندم هستند، باحال خیلی

 به دست که شدمی علت بر مزید ادوارد هایرفتن غرهچشم و هاکردن اخم لحظات،

 چپچپ شود، کالم هم من با کند سعی که کسی هر به و بنشینم جایم سر سینه،

 .کنم نگاه

 تشکیل اشعار هایکتاب و جواهرات ها،لباس را شاهدخت وسایل از ایعمده بخش

 آن در من سرگرمی تنها بنابراین بخوانم، را هاانسان زبان و خط توانستمنمی. دادندمی

 کنار و گوشه در گذرانی،وقت برای چیزی دنبال به که بود این گسترده، نهایتبی قصر

 اصال او واقع در] حرفم کم و زیر به سر یندیمه سر به سر گهگاهی، و بزنم پرسه قصر

 .بخندم قاهقاه و بگذارم[ زدنمی حرف

 هیچ به آینده، در بخورم قسم من تا بودند داده دیگریک دستبهدست ها،این یهمه

 مجازاتی را هاانسان قصر در شدن گرفتار چون و نشوم نزدیک انسانی منصب و قصر

 سالم و صحیح اگر که بودم بسته عهد دیدم،می بودم گرفته که جانی صدها برای الهی،

 و بکشم را اغواگرها و هاانسان کمتر برگردم، عزیزم نظامی مدارس و ارتش دامان به

 زمان آن در که بود عهدی ترینسخت این کنید باور! نزنم کتک را کسی دلیلبی

 !غیرممکن عهد یک واقع، در. ببندم توانستممی
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 ورانداز را پایم تا سر از سرباالیش، دماغ و تیز نوک یچانه با سلطنتی، خیاط کارآموز

 باشند، رنگم سفید و بلند لباس روی لولیدن حال در هاییکرم انگار که حالی در و کرد

 :گفت و کرد دستمالش در بلندی فین او. کشید هم در چهره

 !باشین شکمتون کردن کوچک فکر به کم یه عروسی، روز تا کنممی توصیه-

 خفه جا در را او بودم، آلبا شاهدخت بدهیکلی همان به شارال، یعنی واقعی من اگر

 این امدرباره نکند جرات کسی، هر تا کردم می آویزان اتاقم در باالی را سرش و کرده

 لباس، آن در که ببینند توانستندمی ادموند و ریچارد آنجل، تنها ولی! دهد نظر چنین

 از بارزی ینمونه که آلبا شاهدخت برخالف من، و شوندمی جا هم دیگر شارالی دو

 اندام الغر و عضالنی طوالنی، هایسال در تمریناتم سبب به بود، سخنگو خوک یک

 :گفتم و دادم تکانی مختصر را سرم. بودم

 .بری تونیمی. شد رد توصیت-

 چند. شد دور اش،بدقواره پاهای و بلند قد با و کرد فین کثیفش دستمال در دوباره او

! ماه یک هم شاید روز؟ بیست روز؟ ده داشتم؟ حضور هاانسان دنیای در که بود وقت

 .بودم شده دور خانه از قدر چه. کشیدم آهی

 «پوف» صدایی که بود نگذشته آورماندوه و آلودغم افکار در رفتنم فرو از ایثانیه هنوز

 .چیست صدای دانستممی خوب که شد شنیده اتاقم شومینه سمت از مانند،

 و کردممی خارج تن از را شبم مهمانی یکارهنیمه لباس که حالی در و شدم بلند جا از

 .رفتم شیرجه شومینه سمت به زایدالوصفی باشادی شنیدم، پارگی صدای باری چند
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 یک هم شما اگر ولی است کسی چه طرفی از سوخته،نیم کاغذ تکه آن دانستمنمی

 بفرستد، اینامه برایتان کسی تا شومینه، به چشمتان و باشید دور به خانه از اغواگر

 .کنید برخورد دلنشین، پوف صدای آن با ترمنطقی و آرامتر توانیدنمی

 بناگوش تا را نیشم ها،مدت از بعد. زدم چنگ ور،شعله یشومینه رویروبه از را نامه 

 کرد، مأیوس مرا نامه آن که جوری کنید باور. بودم زده زانو شومینه کنار و داده امتداد

 آغازی که است هاییکتاب دست آن از خوان،آوازه زن. نکرد «خوانآوازه زن» کتاب

 بر و دور دیگر شودمی باعث انگیزشان،غم پایان و دارند درآور اشک پایانی و العادهفوق

 خوانده عمر در که بود کتابی آخرین و اولین که کتاب آن البته، و نشوید آفتابی کتابی

 .شوم دلسرد بود، کتاب چه هر به نسبت شد باعث بودم،

 :بود چنیناین کننده،مأیوس ینامه آن

 «!نمیر فقط »

 ای،کلمه دو یجمله آن واقع در. دهم کشتن به را خود بود قرار گفت،نمی اگر انگار

 هم نوربرت انگار. بود کرده خالی را دلم ته باشد، برایم قلبی قوت که آن از بیشتر

. است شده خارج کنترلم حیطه از که هستند وقوع شرف در اتفاقاتی دانست،می

 اش،قورباغه خرچنگ خط با او،. دهم تشخیص را نوربرت خط دست توانستممی

 سیاسی هاینامه در را افتضاحش خط دست بارها، و بارها اگر و داشت عجله پنداری

« !نخور مرغتخم» به شبیه چیزی را اشجمله احتماال بودم، ندیده هایششوم فدایت و

 !خواندممی

 هر! بگذارند نمایش به اشراف، و سلطنتی خاندان کل مقابل در مرا بود قرار شب، آن

 گذاشتند،می معارفه را آورمالل و کنندهخسته ظاهر به مراسم آن نام خودشان چند،

 هایلباس و غلیظ هایآرایش با طالیی، مو و چاق زن هاده احتماال دانستممی
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 که دادممی احتمال و کرد خواهند کنکاش را سراپایم ناپسند چیزی دنبال به سلطنتی،

 یدورگه یک دنبال به پلکیدن باشید مطمئن. کنم قصر یشفاخانه راهی را نفری چند

 سخنان کشش اعصابم دیگر که هست سخت قدرآن ها،انسان قصر در گمشده

 .باشد نداشته را دربار خورمفت ایعده آمیزطعنه و بیهوده

 که چه هر! کاترین یا کارولین هم شاید داشت، کالرا به شبیه نامی که خیاط کارآموز

 :کشید فریاد سرم بر تقریبا دید، هایملباس تعویض مشغول مرا که زمانی بود،

 !داریم کار کلی هنوز ما میرین؟ دارین کجا! شدین؟ دیوونه-

 کمد در احتماال، و داشته آزاد وقت او و بروم من تا بود خدایش از او نظرم به ولی

 کردمی گمان و پنداشتمی احمق مرا یا بود ابله یک واقعا او! بکشد سرک هایملباس

 کش طالیی، هم هرازگاهی و کندمی رو و زیر را وسایلم ایعالقه چه با او دانم،نمی که

 جزو گرفتن، را او مچ حتی. نداشت اهمیتی کوچکترین بود، که چه هر. رودمی

 .شدممی مشغولشان فراغتم اوقات در که شدنمی محسوب هاییسرگرمی

 دیوانه مرا که را جایگاهش یادآوری و صریح پاسخی دادن یحوصله حتی لحظه، آن در

 خودش که کنم نگاهش جوری که بود این کردم، که کاری تنها. نداشتم خواند،می

 «!کن گم رو گورت» گویممی بفهمد،

 بودم، نکرده عادت بهشان هنوز که کاری،ریزه از پر و سنگین لباسی با خواستمنمی

 فرو آلبا شاهدخت هایلباس کمد درون کمر، تا که زمانی بنابراین. کنم ترک را قصر

 بیست از بیش کمد، درون. بودم شکار لباس شبیه لباسی دنبال به بیشتر بودم، رفته

 تا را نظمشان حداقل. بودند شده چیده نظم با مختلف، هایرنگ در لباس، دست

 .بودند کرده حفظ کنم، پالیشان و پخش دست با که زمانی
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 دست پشمی بلوزی و گشاد شلواری به کمد، در ناامیدکننده جستجویی با سرانجام،

 گرفتهخاک و ضخیم شنلی نداشتم، شنل پوشیدن به ایعالقه که این وجود با و یافتم

 توجه جلب کمتر بود، مندرس و ساده شنل، آن. کشیدم بیرون کمد یگوشه از را

 و بپوشاند کمال و تمام را امچهره از نیمی تا بود بزرگ قدریآن کالهش، و کردمی

 .بیاورد پایین را شدنم شناخته احتمال

 سرعت، به. بیندازم آینه در امشده فیکونکن ظاهر به نگاهی نیم تا نایستادم حتی

 و بودند شده داده تکیه شومینه به که را باغ در رویپیاده آخرین از امگلی هایپوتین

 که حالی در. کردم پا به و برداشتم کردند،می گلی اعالیی حد در را آن داشتند

 .شدم خارج اتاق از سرعت به نداشتم، سرم پشت گلی رد به توجهی کوچکترین

. داشت قرار سلطنتی یخانواده اعضای دیگر اتاق میان طوالنی، راهرویی در من، اتاق

 و ردیف یک در سلطنت، اشخاص ترینمهم اتاق که این نظرم در حقیقت، در

 یکی کشتن از بعد توانستمی قاتل، یک. بود دیوانگی داشتند، قرار هم پهلویپهلوبه

 اعضای دیگر سر و شود جاجابه هااتاق میان آور،رعب سرعتی با و راحتی به ها،آن از

 .ببرد بیخ تا بیخ هم را ماندهباقی

 جناح در اتاقی بود داده ترجیح که کسی تنها. نداشت اهمیت برایم ایذره موضوع، این

 نظر به. بود ریچارد شاهزاده نداشت، اقامت راهرو آن هایاتاق در دیگر و داشته چهارم

 شد،می مربوط پادشاهی و سلطنت به که چه هر از تا کردمی کاری هر او رسید،می

 در هم، کنند سر بر هاشاهزاده و هاشاهدخت بود بدیهی که تاجینیم حتی. کند دوری

 .خوردمی خاک اتاقش

 از بعد که بود آن بر رسم فیروینر، در. داشت قرار اتاق بیست از بیش راهرو، آن در

 از خواستمی دیگری شخص اگر و ماندمی خالی ابد تا بایستمی اتاقش کسی، مرگ
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 ها،شاه اتاق بنابراین،. شدمی ساخته نو از کرده، تخریب را اتاق باید کند، استفاده آن

 .بود مانده باقی بالاستفاده خانواده، اعضای دیگر و سابق هایملکه

 بزنم؛ جالب و عجیب مثالی برایتان بگذارید

 آخرین در او. رسید پادشاهی به فایروانا، تاریخ در که بود زنی تنها ،[Elaine]الین بانو

 هم را اشخانواده اعضای که رسید جنون از ایمرحله به بارش،نکبت زندگی هایسال

 توی هزار حفر دستور ترسیده،می دشمنانش پنهانی یحمله از که او. رساند قتل به

 او. بودند شده ساخته او دوران در قصر، مخفی هایراه بیشتر و کرده صادر را قصر زیر

 ینقشه آن، در کار به مشغول کارگران و خود تنها که تو، هزار آن ساخت پایان در

 تمام شدند،نمی گم آن درپیچپیچ راهروهای در دیگران مثل و داشتند آن از کاملی

 در فرار برای مسیر، آن تا بود کرده اعدام را داشتند خبر آنجا وجود از که کسانی

 از هم، آنجا به ورود مسیر تنها و باشد خودش مختص فقط دشمن، یحمله صورت

 .بود الین بانو خود اتاق

 و شده الین بانو اتاق وارد هزارتو همان طریق از ناشناخته، شخصی نهایت، در

 به عمرش، هایسال آخرین در الین، بانو. بود کرده زهرآگین را اشنوشیدنی

 او با جامی حتی قاتل، آن گفتندمی و شده تبدیل دربارش در مانندبی خوارینوشیدنی

 زهر. بفهمد را شخص آن قصد بود نتوانسته مستی، اوج در الین، بانو و نوشیده

 با را او بعد، روز که جوری. کردمی پا به درونش در آتشی اش،نوشیدنی در موجود

 در[ آتش روی شده کباب گوشت یفیله تکه یک مثل] اششده سرخ و جزغاله پوست

 زمان در حتی که بود شده آوررعب و وحشتناک اشچهره قدرآن و بودند یافته اتاقش

. نشود وحشت ایجاد باعث تا نگشودند بار آخرین برای را تابوت در هم، خاکسپاری

 و گریه صدای گفت امندیمه که کرد سیخ تنم بر مو زمانی داستان، این کنید باور
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 روح هایضجه شود،می شنیده سلطنتی یخانواده راهروی در شب هر که هاییشیون

 .زندمی پرسه تویش هزار در هم، هنوز که است الین بانو ناآرام

 بر سرم پشت پایی رد دیگر رساندم، اصلی قصر به را خودم سوم، جناح از که زمانی

 گوش در دیدنم، با و بودند جوش و جنب در زن خدمتکار هاده آنجا،. ماندنمی جای

 و عجیب یا نزاکتبی مثل چیزی یدرباره هاآن بودم مطمئن. کردندمی پچپچ دیگریک

 آلبا، شاهدخت حصر و حدبی زشتی یدرباره هم شاید. زدندمی حرف من بودن غریب

 دارند، جرات اگر که بگویم هاآن به خواستممی. خندیدندمی ریزریز و گفتندمی سخن

 اعصابی نه و داشتم کار این برای ایحوصله نه اما بزنند حرف خودم رویروبه و بیایند

 .هاآن با زدن کله و سر برای

 را جایی فیروینر در من واقع، در! دانستمنمی هم خودم رفتم؟می داشتم کجا

 بودم، ایستاده قصر غربی یمحوطه اصلی   یدروازه برابر در که زمانی و شناختمنمی

 مربوط هاانسان به که چه هر از مدتی، برای خواستممی تنها. بودم سرگردان و گیج

 .کنم آرام را اعصابم کمی شب، یمعارفه مراسم برای کنم سعی و کرده دوری شد،می

 را شخصی یخیره نگاه کردم،می ترک غربی، یدروازه مقصد به را قصر که هنگامی

 از داشتم که دوم جناح برج از نقطه باالترین در و آوردم باال سر آرام،. کردم حس

 برج یپنجره یلبه در ارتفاعش، از ترس وجود با که جوزف کردم،می عبور کنارش

 نه ناتنی برادر همان او، که این تشخیص هم فاصله آن از حتی. دیدم را بود نشسته

 .نبود سختی کار پلکد،می هاانسان قصر در موضوعی برای که است خوشایندم چندان

 تا کند خشمگین خردکنش، اعصاب لبخند با هم، فاصله آن از مرا خواستمی انگار

 وادارش و بکوبم برج دیوار به را خودم خشمگین گاوی همچون رفته، پیش به احتماال

 انباشته وجودم در رفتمی که خشمی تمام و کشیدم عمیقی نفس! بیاید پایین کنم
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 سویش به آرامش با توانستم دقیقه، دو از بعد. کردم تزریق پایم زیر زمین به را، شود

 .دهم تکان برایش هم دستی حتی و بزنم لبخند

 دلیل این به شاید. کردندمی نگاهم سوءظن با نگهبانان کردم،می عبور دروازه از وقتی

 و بلوز به را برقشان و پرزرق و گشاد هایلباس فیروینر، دختران و زنان یهمه که بود

 ننگ را زن یک جنگاوری ها،انسان که خصوص به. دادندمی ترجیح مردانه شلوار

 .نداشت وجود زنان برای جایی سلطنتی، گاردهای و نظامی مدارس در و دانستندمی

 رفتن راه که یافتم یخ و برف از پوشیده هاییتپه میان را خود گذشتم، که دروازه از

 لغزیدندمی زیاد، شیب با راحتی به و بود فرساطاقت و سخت هاانسان برای رویشان،

 متر، صد چند تا( پایی ده)فوتی ده دیوار. انداختم طرف دو به نگاهی. خوردندمی سر و

 سیاه ها،سال گذر اثر در که آجری، دیواری. بود یافته امتداد و شده کشیده طرف هر از

 .بود پابرجا چنانهم حال این با شده، ریخته فرو و

 بیشترین با و وقفهبی برف، قدرآن بودم، کرده اقامت هاانسان میان که مدتی در

 حتی و ببیند خود به را بهار بتواند، شهر داشتم شک که بود باریده توانش

 داشته شهر برای را بهارانه و دلپذیر خوب، هوای و سرسبزی از تصوری توانستمنمی

 .باشم

 هایعلف با کردن نرم پنچه و دست و زحمت هزار با تند، شیب با ایتپه از که زمانی

 به برود، باال بلند دیواری از کند سعی که ایگربه مثل هم باری چند و رفتم باال زده، یخ

 برای نایی دیگر. برسانم تپه باالی به را خود توانستم خوردم، سر باریرقت شکل

 و کشیدم دراز تپه روی باشد، کنده کوه که کسی مثل جا،همان. نداشتم حرکت

 .زدم نفسنفس
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 هابرف روی که امدیوانه کردمی گمان دید،می حال آن در مرا کسی اگر بودم مطمئن

 که بود موقع آن تازه و نبود پیدایش اطراف آن کسی خوشبختانه، ولی. امکشیده دراز

 شودنمی که است مسیرهایی و باال شیب با مسیر، شماربی هایتپه خاطر به فهمیدم

 رفت حوالی آن در نیست حاضر کسی کرد، حرکت رویشان زده، یخ هایعلف وجود با

 .کند آمد و

 بروم، پیش آلنور هایجنگل تا وضع، آن با بخواهم اگر دانستممی. شدم بلند جا از

 چند نگذارم بودم مصمم! هرگز شوم؟ خیالشبی. دهممی کشتن به را خودم احتماال

 !شوند آلنور هایجنگل به رفتنم از مانع دار،شیب خاصیتبی یتپه

 تکامل ایگونه اغواگرها، که جایی آن از. بردم بهره طبیعت پشتیبانی از کار، این برای

 یلغزنده مسیر و گفت پاسخ درخواستم به طبیعت بودند، هازادهطبیعت از تریافته

 چند یا ده چند به. بخشید سهولت عمودی، سطح یک روی حرکت مثل برایم را تپه

 و مصمم هاییگام با که حالی در و رفتم غرهچشم بود، رویمروبه که کوچکی یتپه صد

 از که را ایخفه هیاهوی کردم سعی رفتم،می پیش آلنور هایجنگل سمت به محکم،

 هایمورچه از ایگله حرکت از جمعیت، صدای و سر. بگیرم نادیده خاست،می بر شهر

 .بود ترآزاردهنده هم هایشاننیش رفتن فرو و پوستم روی قرمز

 و بود شده تمام ضررم به بودم، گذرانده جنگی و نظامی فعالیت هر از دور به که مدتی

 را قبل توانمندی و انرژی تا داشتم احتیاج متوالی روز چند در سخت تمرینی به

 را متحرک پیکر دو که بودم رسیده آلنور هایجنگل به تقریبا بعد، ساعتی. بازیابم

 هایجنگل گوریده هم در و بلند درختان وجود با که دیدم نزدیکی همان در جایی

 از که حالی در و دیدم را هاآن من ولی. بود تشخیص قابل سختی به حرکتشان آلنور،

 .کردم حرکت سمت آن به بودم، برده پی بودنشان اغواگر به جسمشان، شدن ورشعله
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 آن از هاانسان حتی و اغواگرها از کمی یعده که هااغواگر تشخیص هایروش از یکی

. بود اغواگرها اطراف مشتعل، و رنگ سبز ایشعله دیدن توانایی بودند، مندبهره

 خیر،! ببینم شدن کباب در خوکی مثل را هاآن همیشه من، که نکنید فکر گونهاین

 حواس تمرکز و سکوت به نیاز که شوندمی پدیدار هاشعله آن بخواهم که زمانی فقط

 .دارد

 نشین،انسان شهری کنار و جنگل یحاشیه به نزدیک قدرآن دیگر، اغواگر دو حضور از

 دستم به آرتور، شاه مرگ از بعد که افتادم گزارشاتی یاد به بعد، ولی بودم کرده تعجب

 تصویب قوانین به توجهبی اغواگر، ایعده که این بر مبنی گزارشاتی. بودند رسیده

 تجاوز مرزها به کرده، سواستفاده اغواگرها پایتخت آشفتگی از آرتور، شاه توسط شده

 .مکندمی را خونشان و رسانندمی قتل به را هاانسان اند،کرده

 عنوان به من بودند، خرابکاری فکر در اغواگر، دو آن اگر. رفت هم در امچهره انزجار، از

. کنم دور ممکن جای تا را هاآن که دانستممی خود یوظیفه اغواگران، ارشد فرمانده

 .باشم نداشته شمشیری حتی یا و فرمان تحت نیروی هیچ اگر حتی

 حمایت طبیعت توسط بودم، دیده زندگی در که کاملی اغواگرهای تمام از بیشتر من،

 یا پدر با مستقیمی ارتباط که دانستممی را این تنها دانستم،نمی را دلیلش. شدممی

 شاندرباره هیچگاه[ من یپدرخوانده و جوزف پدر]هوراس که مادری و پدر. دارد مادرم

 .بود نگفته چیزی

 با من، و کردند حرکت جنگل اعماق سمت به دقیقه، پانزده به نزدیک اغواگر، دو آن

 فرو هابرگ خشخش و پرندگان صدای و سر در را پایم صدای که طبیعت حمایت

 .کردممی حرکت نفر دو آن سر پشت داد،می قرار محیط با استتار در و بردمی
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 به ولی بدهم تشخیصشان بتوانم تا داشتنمی بر را خود شنل کاله ها،آن از کدامهیچ

 بود نزدیک. برممی سر به تعقیبشان در دانستند،نمی که بودند تجربهبی قدر آن نظر

 به شروع ادموند که زمانی! کنم نزدیکی آن در درختی یحواله لگدی خشم، و حرص از

 :نالید و کرد گفتن سخن

 !کن باور... نیست اینجا آهنگر اون ریچارد-

 آن و کشید عقب مرا دستی که بجوم را جفتشان یخرخره و بروم جلو بود نزدیک

 متوجه و کرده عمل تجربهبی ریچارد، و ادموند مثل هم من فهمیدم که بود موقع

 در نباید که حرکتی دومین. زد لبخند آنجل. امنشده آنجل توسط شدن تعقیب

 روی را دستش وقتی که فهمیدنمی را موضوع این آنجل و دادمی انجام من با برخورد

 اسب فضوالت از چاهی درون کرده، قطع را سرش داشتم دوست گذاشت،می امشانه

 :کرد زمزمه او! بخندم قاهقاه و بیندازم

 ...بیا دنبالم-

 که پوک،کله دو آن از که جایی. کرد هدایت راست سمت به و گرفت مرا دست او

 کار چه آنجا آلنور، هایجنگل یآشفته و نابسامان اوضاع آن در دانستمنمی

 آنجل دنبال به که آن از مهمتر حال، هر به. شدممی دور زیادی حد تا کردند،می

 که دانستممی خوب ولی. نیاورند خود سر بالیی نفر، دو آن که بود این کنم، حرکت

 هایپروانه تجمع به شبیه چیزی تا نیوفتاده راه دنبالم را راه همه آن خودیبی آنجل،

 .دهد نشان را راه و کند حرکت جلوتر دادم اجازه بنابراین. دهد نشانم را رنگ همه

 برخوردار ترسناکی انبوهیت از هم باز درختانش، بودن برهنه وجود با آلنور هایجنگل

 هایشانبرگ و سبز درختان که موقعی هم آن و بهار فصل در آنجا، تصور و بود

 انجام سختی به زمستان در ها،درخت میان از عبور. بود سخت شود،می شماربی
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 غیرممکن آنجا در حرکت درخت، از عاری مسیرهایی جز بهار در شک،بی و شدمی

 .نمودمی

 به مدت، این تمام در و برد فرو جنگل عمق در و کشید خود دنبال مرا دقیقه ده آنجل،

 او، که بودم خوشحال اما نداد پاسخ رویم،می کجا که این یدرباره من هایپرسش

 .شارال نه زند،می صدا آلبا مرا همچنان

 

 زیادی تعداد که رسیدیم محلی به فرسا،طاقت و طوالنی دقایقی گذشتن از بعد

 کرد،می پنهان را صورتش شنلش با که حالی در آنجل،. بودند کرده تجمع درختچه،

 :کرد زمزمه

 .بپوشون رو صورتت... رسیدیم-

 هست؟ چی اونجا-

 :داد پاسخ مانندی هیسهیس صدای با او

 ...بینیمی االن-

 دنبالش به از را امکالفگی و عصبانیت بتواند تا دیدمنمی آنجل خور در را مرگی هیچ

 دیگی درون آنجل جوشیدن حال در سر تصور از بنابراین،. کند تالفی شد، کشیده

 جلو کشیدم،می صورتم روی را شنلم کاله که حالی در و آمدم بیرون پیاز، سوپ از مملو

 چند ارتفاع به ایدره درون بودم، نگرفته قدرت تمام با را هادرختچه اگر شک،بی. رفتم

 آنجل گفتن هیس صدای. بودم کرده نشدنیفراموش و عیارتمام سقوط یک فوت، صد

 :گفتمی که رسید گوشم به

 .باش ساکت بدی؟ لومون خوایمی-
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 از بزند، حرف دیگر یکلمه یک اگر فهمید که کردم نگاهش هادرختچه میان از جوری

 در را دادن گوش و شدن ساکت یعاقالنه کار و کرد خواهم پرتش دره درون به جاهمان

 دره یحاشیه در فوت، یک ضخامت به ایدیواره که ها،درختچه میان از. گرفت پیش

 را آنجل توجه مورد یمسئله بتوانم بهتر تا کشیدم جلوتر را خود بودند، کرده ایجاد

 درون به احیانا ، و نگذارم علف ایکپه روی را پایم تا بودم مراقب حال، همان در و ببینم

 .نشوم پرت دره

 را آنجل که] درآمدم استتارشان به و کردم تنظیم هادرختچه میان را موقعیتم که زمانی

 با ناهموار زمینی آنجا،. کردم دره درون معطوف را نگاهم[ کرد زدهشگفت زیادی حد تا

 به بودم، ایستاده که جایی از دورتر قدم چند از سنگی، پلکانی. بود پراکنده درختان

 .رسیدمی دره درون مخروبه، ایکلبه به مستقیما و داشت راه دره درون

 کنار آنجا،. دیدم را آن و ببینم عجیبی چیز تا گرداندم دره در دیگر باریک را نگاهم

 کوتاه قدی دیگری و بودند بلند قد نفر، دو. بودند ایستاده نفر سه شده، تخریب یکلبه

 در و دره یحاشیه در و تن به مندرس هاییشنل سه هر ها،آن. داشت قوزدار هیکلی و

 صحبت ایمسئله یدرباره انگار، و بودند ایستاده دیگریک رویروبه کلبه، کنار

 حس که حالی در و دوختم آنجل یچهره به تفاوتبی حالتی با را نگاهم. کردندمی

 :گفتم ام،خورده گول ساله هفده ایدختربچه دست به کردممی

 چی؟ که خب-

 :گفت و کرد اشاره نفر سه آن به آنجل

 اغواگره؟ کدومشون ببین... کن نگاهشون خوب-

 وقتم کردن تلف که آن برای تنها و بانارضایتی بار،این و فشردم هم بر را هایمب**ل

 :گفتم نگذارم، جواببی را آنجا به آمدن برای
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 ...باشه-

 نگاه نفر سه آن به انسان، از اغواگر تشخیص قدرت با متمرکز، نگاهی با بار،این و

 از داشت، دیگری اغواگر هر که سبزی هایشعله و بودند اغواگر نفرشان دو. کردم

 در کامل اغواگران تنها، را رنگی سبز هایشعله چنین. کشیدمی شعله وجودشان

 یشعله دیدن و ترسخت ها،آن تشخیص نبودند؛ چنین هادورگه و داشتند اختیار

 مهارتی به ها،انسان از هاآن تشخیص که بود همین برای. نبود کسی هر کار روحشان،

 .داشت نیاز معمولی اغواگر یک هایتوانمندی از بیش

 کجاش ولی قوانینه خالف این خب... زننمی حرف انسان یه با دارن اغواگر تا دو-

 عجیبه؟

 :گفت زد،می لبخند مرموزی و عجیب حالت با که حالی در آنجل،

 .کن نگاهش خوب... بشناسی رو انسان اون کنم فکر-

 آن هویت ام،شده متولد تازه کنجکاوی و بااشتیاق تا چرخید سرعت به گردنم بار،این

. کنندمی کار هاانسان هایچشم از بهتر کمی اغواگران، چشمان. کنم کشف را انسان

 روح تشخیص توانایی از استفاده به مجبور طوالنی، مسافت آن وجود با بنابراین،

 هنگامی و است متفاوت نوعانش هم دیگر با دیگری، موجود یا انسان هر روح. شدم

 که کسانی از یک هر روح بالاستثنا باشید، داشته سطحی چنین در نیرویی بتوانید که

 از معدود بسیار ایدسته جزو من، شد؛ خواهد ثبت خاطرتان در اید،کرده مالقات

 .داشتم را کاری چنین توانایی قبل، یصده یک در که هستم اغواگرانی

 روحش، بفهمم کنم سعی و کنم تمرکز انسان آن روی که بود این کردم، که کاری تنها 

 آن. لرزیدم خشم از ای،لحظه. امکرده مالقات آن با که است انسانی کدام به متعلق

 و بگذارد اغواگران اختیار در را اطالعاتش که بود جاسوسی شبیه بیشتر انسان،
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 از که سنگ پرتاب یمسابقه در کسی چه کهاین دانستن برای مطمئنا اغواگران،

 شاید. کشیدندنمی حرف انسانی از است، شده برنده بود، فیروینر در مرسوم هایبازی

. کردمی اطالعات تبادل اغواگر دو آن با خودش یاراده و بامیل داشت انسان، آن هم

 آن تا را اغواگر دو که است چیزی همان انسان، آن اطالعات دانستممی بود، که چه هر

 .است کشانده جا

 در که باشد قصر نگهبانان یا مالزمان از یکی بایستمی انسان آن زدم،می حدس

. دهدمی نگهبانی دارد کند وانمود و بایستد گوش در پشت دربار، اضطراری جلسات

 آن هویت یافتن از چنانآن حقیقت، در. داشتم را انتظارش که نبود کسی او ولی

 کند، گیرینتیجه مغزم که آن از قبل بود نزدیک که بودم رفته فرو شوک در انسان

 دو متأسف، حالتی با آنجل،. کنم تجربه نفر سه آن سوی به دره روی را حماسی پروازی

 :گفت و داد تکان را سرش من از دورتر قدم

 داره؟ کار چی اغواگرها با دونیمی تو... متاسفم براش واقعا نه؟ مگه کردی، تعجب-

 .شدممی کالفه آنجل اعتنایبی و آرام حالت از داشتم و بودم افتاده پتهتته به

 !هستن دشمنش اونا داره؟ اغواگرها به کار چی اون ولی-

 :گفت او. انداخت باال ایشانه آنجل

 .کردم خبرت خاطرش به که چیزیه همون دقیقا این-

 بعد، ایلحظه. برسد پختم حال در مغز به هوا، سرمای تا برداشتم سرم از را شنلم کاله

 ایستاده سنگی پلکان مجاورت در که ما سوی به انسان،. شدند دور هم از نفر سه آن

 دنیا دو میان یدروازه که جایی جنگل، اعماق سمت به اغواگر، دو و کرد حرکت بودیم

 یکی توانستم شوند، ناپدید که این از قبل لحظه، آخرین در. رفتند پیش داشت، قرار
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 این روز؟ یک در شوک چند. بشناسم روح، تشخیص بخور درد به فن با را هاآن از

 !نبود عادالنه

. برد هجوم جنگل درون به ببرم، پی هویتش به بتوانم که آن از پیش قوزدار، اغواگر

 و کنم کنکاش را روحش کنممی سعی دارم که کرده حس را وجودم او، بودم مطمئن

 شک ولی. بود گریخته سرعت آن با که شناسممی را او که کردمی مطمئن مرا این

 دو با اینامه و رفته طفره من، با مالقات برای که نوربرتی. است نوربرت دیگری، نداشتم

 شاهدخت که شبی در نوربرت، که افتادم هاییدروغ یاد به. بود فرستاده برایم کلمه

 راست بتوانم کردنمی گمان او البته، و بود بسته ریشم به بودم، کشته را حقیقی آلبای

 .دهم تشخیص دروغ از را

 دروغی چنان نوربرت،. کنم کنترل را خود توانستممی سختی به سخت، لحظات آن در

 فقط» نامه داشتم دوست و سوختممی خشم از داشتم من، و بود گفته من به

. برگردانم او به «بگیر رو بکشمت که این جلوی تونیمی اگه» صورت به را ش«نمیر

 من به کردممی حس که نوربرتی برای ذهنم، در داشتم و بودم ایستاده جاهمان

 میان از را شنلم یلبه آنجل، که کشیدممی نشان و خط است، کرده نت*یا**خ

 :کرد زمزمه و کشید هادرختچه

 .میاد داره. کن عجله... بیا-

 در و کشیدم بیرون هادرختچه انبوه میان از را پاهایم. بود شدن نزدیک حال در انسان،

 :گفتم آنجل به رو داشتم، قرار محیط با استتار در چنان هم که حالی

 .دارم کار من... برو تو-

 دور سرعت به انسان، آن توسط شدن دیده ترس از و داد تکان را سرش سرعت به او

 ادموند و ریچارد دنبال به بتوانم و شود رد انسان، تا بودم ایستاده جاهمان من،. شد
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 شانراهی شهر سمت به نواحی، آن در خالفکار اغواگران زیاد تعداد وجود با و بگردم

 .کنم

 کاله اگر که جوری شد؛ رد مقابلم از دقیقا و رساند پایان به را پلکان باطمأنینه انسان،

 بود، نکشیده سرش روی کمال و تمام هویتش، نشدن آشکار برای را شنلش

 سفید، نیمه موهای. کند حس سوزان سرمای آن در را هایمنفس گرمای توانستمی

 شاه او سوخته؛ آفتاب یچهره و استخوانی هایگونه رنگ، آبی یافتاده گود چشمان

 .بود هاانسان شاه ،[Helgard]هلگارد

 «یازدهم فصل»

 !است زنده پدرم که گویدمی اغواگر یک•

 

 «ادموند»

 به حقیقت، در برسانیم؛ مریال یخانه به را خودمان توانستیم که بود ظهر حوالی

 افسار هیوالیی توسط خانه که رسیدمی نظر به. مریال خانه از هاییماندهباقی

 و پوسیده مریال، مرگ از بعد انگار چوبی، یخانه. باشد شده نصف وسط از گسیخته،

 شبیه بیشتر آنجا،. نگریستم رویم پیش یمنظره به نارضایتی با. بود رفته ویرانی به رو

 از مریال، سر که شهر درون اغواگرزده خانه در که ایتجربه و بود ارواح یخانه

 برف از پوشیده حیاط وسط شدمی باعث بودیم، کرده کسب بود آویزان اشپنجره

 تواندنمی که کرد ثابت همیشه مثل ریچارد. کنیم نگاه را اطراف هدفبی و بایستیم

 :بماند ساکت طوالنی، مدتی برای

 تو؟ بریم چیه نظرت... ادموند-
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 :دادم پاسخ لغزید،می شکسته هایچهارچوب و هاپنجره روی نگاهم که حالی در

 ...نزن حرفشم-

 :گفت و داد تکان سری ریچارد شگفتی، و تعجب کمال در

 کجا از... باشه بوده بدی تجربه کافی اندازه به دریاچه، کنار یخونه کنم فکر... باشه-

 نکنیم؟ پیدا اینجا رو دیگه یکی سر معلوم

 با او.باشد شده اشعمه دلتنگ رسیدمی نظر به. داد بیرون مانند آه را نفسش او

 :چرخید و کشید برف روی را پاهایش و خورد تکانی ناراحتی

 ...بود اشتباه اومدنمون... بریم اینجا از بیا-

 به داشت،می بر برف در سختی به که ناموزونی هایقدم و افتاده فرو سر با ریچارد،

 دور از خانه، که کردم فکر ایلحظه برای. کرد نشینیعقب درختان یمحدوده طرف

 با شخصی که کردممی گمان من فقط هم شاید. است رفته وا ریچارد شدن

 تکان دست برایمان آن از مریال معموال که ایپنجره از ممکن، نگاه ترینسنگین

 .کندمی نگاهم داد،می

 و هابرف روی. افتاد تنم بر ایلرزه اشخاص، یا شخص آن نگاه سنگینی از یا و سرما از

 به کنم، گم درختان میان در را ریچارد که آن از پیش و چرخیدم پا یپاشنه روی

 به ورود گفتند،می که روز قوانین و سلطنتی دستورات برخالف. کردم حرکت سمتش

 لحظه، آن به تا ورود بدو از است، ممنوع واگراناغ حمالت وجود با آلنور هایجنگل

 همراه و دست به تبر و پوشیده هایصورت با که بودیم دیده را نفر ده به نزدیک چیزی

 مرا نه هاآن زیاد، بسیار احتمال به. هستند هیزم آوریجمع مشغول گاری،

 فاصله با کن،مم جای تا کردیممی سعی حال، این با. را ریچارد حتی نه و شناختندمی
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 در دقیقه سی تقریبا آن، از بعد. نکنیم جلب را کسی توجه و کنیم حرکت هاآن از

 :پرسیدم مشکوکانه و رسید پایان به صبرم که بودیم کرده رویپیاده جنگل

 بلد رو راه که کنممی اشتباه من یا ریممی سمت کدوم از داریم دونیمی دقیقا تو-

 نیستی؟

 :گفت و زد رویم به پهن و پت لبخندی ریچارد

 ...باشیم اونجا باید االن باشه، درست میگن همه که مسیری اگه-

 برایم کردنمی قبول ایسازیاسلحه شاگرد حتی و سازاسلحه آهنگر، هیچ که آنجایی از

 به گذاشت،نمی اختیارم در را ارزشمندش هایکمان از یک هیچ شاه و بسازد کمانی

 از قسمتی در گفتندمی که بودیم شده نامعتبر اخبار و شایعات دامان به دست ناچار

 بهترین تواندمی که کندمی زندگی دستیتک سازکمان ِ آهنگر آلنور، هایجنگل

 در. گفتندمی هم مرد آن بودن عجیب بر مبنی چیزی شایعات. کند تولید را هاسالح

 دنبالش به روز آن صبح از ما، که کسی گفتندمی هاشایعه از برخی حقیقت،

 .است شده طرد اغواگر یک بودیم، کرده رو و زیر را جنگل وجببهوجب

 این و باشد هم به شبیه جنگل، جای همه و باریک مسیرهای یهمه رسیدمی نظر به

 میزد، لبخند قیدیبی با که حالی در و نگرانی ترینکوچک بدون ریچارد، که موضوع

 و کردمی تعریف برایم بار چندمین برای را «خانه مهمان صاحب» غیراخالقی جوک

 با شدمی باعث برساند، پایان به را اشلطیفه توانستنمی خنده شدت از همیشه مثل

 زیر هرازگاهی و حرکت باریک مسیرهای در ریچارد سر پشت نگران، و عصبی حالتی

 .کنم غرولند ب**ل
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 راست سمت به جنگل، برف از پوشیده و درختان یبرهنه هایشاخه میان از خورشید

 پرحرارت و چسبید را ساعدم وحشیانه حالتی با ریچارد، که بود شده متمایل آسمان

 :گفت

 !رو اونجا ادموند-

 تماما کلبه،. دیدم را عمرم جنگلی یکلبه بزرگترین مقابلم، و شد کشیده پایین نگاهم

 شده کشیده اشطبقه دو هر دور تا دور که ایوانی با طبقه دو. بود شده ساخته چوب از

 سراسر در سرما، برابر در مقاوم هایگل از هاییگلدان داشت دلپذیری نمای خانه. بود

 کرده علم قد کلبه از سمتی در آجری، ایشومینه و شده آویزان طبقه دو هر هایایوان

 و شدمی خارج دودکش از مالیمی دود. شدمی کشیده کلبه از باالتر ارتفاعی تا و بود

 شکل ایدایره حیاط وسط در را درختی یکنده براق، و ترسناک ایتیغه با تبری

 .بود شکافته

 کرده پیشروی حیاط درون به درختان ها،قسمت برخی در و نبود وسیع کلبه یمحدوده

 :گفتم. بودند

 !قشنگه خیلی-

 شنل. داد تکان تأیید به را سرش و کشید عمیقی نفس کمر، به دست ریچارد

 و انداخت شانه روی داشت، بر در را شاه خانوادگی نشان گلدوزی که را اشسلطنتی

 او از زودتر. کند عبور پیکر،غول و خوردهپیچ هایریشه با درختان مرز از کرد سعی

 دهانم از که بخاری پس در کلبه، کدر تصویر به و یابم راه کلبه حیاط درون به توانستم

 میان از عبور برای مکررش هایتالش از که حالی در ریچارد. بنگرم شد،می خارج

 :گفت و ایستاد کنارم بود، شده خسته درختان

 ...میوفتیم گیر بگذریم درختا بین از تا کنیم، فرار بخوایم اگه-
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 :گفتم داشتم،برمی قدم کلبه سمت به که این با همزمان و دادم تکان تأیید به را سرم

 ...ریممی بقیشم اومدیم، اینجا تا-

 در اضطراب و ترس هیجان، از تلفیقی ممنوعه، هایمکان به ورود همیشگی حس

 از پاهایم و نمودمی ترسناک آمیزیتهدید شکل به کلبه، سکوت. بود شده زنده وجودم

 :گفت دهد، دلداری را خود که انگار ب**ل زیر ریچارد،. بودند شده توانکم سرما

 ...خطرناکه اون میگن که چرنده اینا یهمه... آدمه یه فقط اون-

. نداشت اغواگرها به نسبت را مریال مرگ از بعد دشمنی و خشم حس دیگر ریچارد،

 العملیعکس چه اغواگر، یک با مواجهه در که کنم بینیپیش توانستمنمی حال این با

 و کنم حرکت او به نزدیک ممکن، جای تا کردم سعی بنابراین. دهدمی نشان خود از

 .دارم نگه ثابت کمرم، به متصل همیشه خنجر روی را چپم دست

 مریال، که انداختمی مریال یخانه درهای یاد به مرا که داشت بزرگی در کلبه،

 در، آن. دانستمی الزم پیکرش،غول مهمانان آمد و رفت در سهولت برای را وجودشان

 یخانه که بود عجیب نظرم به. بود شده ساخته چوب از و من از بلندتر برابر دو تقریبا

 :آوردم زبان بر را فکرم. باشد شده ساخته فلزی هیچ بدون و چوب از آهنگر، یک

 !باشیم اومده اشتباه شاید-

 :گفت و کرد تر لبی انداخت، باال ایشانه ریچارد

 ...فهمیممی االن... شاید-

 رنگ، سبز آبی از زده یخ سطلی. کردیممی پاآن و پااین و بودیم ایستاده در رویروبه

 نسبت انتظارش از دور و عجیب عالقه با که حالی در ریچارد. بود ایوان روی در، کنار

 :گفت کشید،می هابرگ روی را دستش و بود شده خم هاگلدان از یکی روی ها،گل به
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 ؟ تو بریم چطوری چیه؟ تنقشه-

 راستی به و بود بسته طبیعتا. دادم فشار و گذاشتم در روی را پوشم دستکش دست

 تواندمی[ انسان-هیوال-اغواگر] آهنگر یک یخانه به ورودی نوع چه دانستمنمی

 .برسد نظر به دوستانه

 کنی؟می کار چی داری ریچارد-

 :گفت لبخند با کشیدمی بو را رنگ آبی هایگل که حالی در ریچارد

 ...دارم کار خوشگال این با من کشی،می نقشه تو تا-

 به سر عشق، جنون از که انداختمی دلیخجسته عاشقان یاد به مرا ریچارد، یچهره

 .ورزند عشق کوچکی چیز هر به و باشند نهاده عاشقی بیابان

 ...خوبــ حالت-

 گل نوع آن نام که این با. دهم ادامه را حرفم نتوانستم دیگر ها،گل آن نوع در دقت با

 هایگرده که است ایزمستانه هایگل از که دانستممی خوبی به آوردم،نمی خاطر به را

 حرص، با را پایم نتوانستم حال این با بود، موقتی دیوانگی چند هر. دارند کنندهدیوانه

 دهانی با دهم،می فحش زمان و زمین به که حالی در و نکوبم گرفته جلبک سطل به

 ام،تنفسی مجاری به هاگرده ورود از جلوگیری برای ردایم آستین توسط شده پوشیده

 استشمام را زیبا گل آن انگیزنفرت هایگرده این، از بیش تا نروم ریچارد سمت به

 .نکند

 ...بود کم همین فقط-

 سمتی به کرد،می زمزمه را آستریال زبان به غزلی ب**ل زیر که را پیشهعاشق ریچارد

 به ب،**ل زیر ریچارد. کنم جلوگیری هاگل سمت به رفتنش از کردم سعی و کشیدم
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 زمزمه اشنامادری مانند گربه و خاکستری هایچشم به راجع چیزی نامفهوم شکلی

 و گرفتم را هایششانه دست، دو هر با و چسباندم کلبه یدیواره به را او. کردمی

 .نگریستم اشباختهدل و آمیزمحبت لبخندهای به خشمگینانه

 !میشی آورچندش قدر این بشی، عاشق وقتی دونستمنمی-

 :گفت و کرد بسته و باز آلودخواب حالتی با را چشمانش ریچارد

 داره؟ دوست منو هم اون نظرت به-

 :شد گرد چشمانم

 !کـی؟-

 گرومپ صدای دهد، پاسخ مایشمرگمکش لبخند با بتواند ریچارد که آن از پیش

 و انداختم ریچارد به دیگر نگاهی ناخشنودی با. رسید گوش به خانه درون از بلندی

 :گفتم

 ...تو بریم جوری یه باید ما... نیست هابازیدیوونه این وقت االن واقعا ریچارد-

 :خندید ریچارد

 خبره؟ چه خونه تو-

 :کنم کنترل را خودم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ...توئه اون رویاهات عشق کن فکر تو-

 امتداد بناگوش تا را لبخندش ریچارد. بود خانه درون خونخوار هیوالیی حقیقت، در

 :داد

 !تو ریم می خوب تو؟ بریم-
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 .رفت خانه در سمت به. زد کنار مرا ثانیه یک عرض در و گفت را این او

 !تقتقتق-

 با و داد قر کمرش به ایاحمقانه شکل به زد،می لبخند همچنان که حالی در ریچارد

 :گفت موزون لحنی

 !کردن عمل البداههفی میگن این به-

 خیره ریچارد به هوا، در شده خشک دست و باز دهان با و بودند شده گرد چشمانم

 هیچ نتوانستم. رسید گوش به در پشت از سنگینی هایقدم صدای که بودم شده

 هایقدم با و دهم نشان ریچارد یکنندهدیوانه و انتظار از دور حرکت به العملیعکس

 فجیع حرکتی در رویاهایش، عشق حضور تصور با مبادا تا رساندم او به را خود بلند،

 !کند باران ه*س*بو را آهنگر هیوالی

 خارج در از پا، شش هیوالیی است االن کردممی فکر که من تصور برخالف و شد باز در

 :بگوید و شود

 «!اومدن خودشون پای با امروز ناهار و شام اوممم»

 از دور و عجیب فیروینر مثل سردسیر شهری در که سوخته آفتاب پوست با مردی

 او برای خانه، عظیم در و بود عضالنی و بلند او. شد نمایان در یآستانه در بود، انتظار

 پوستش همرنگ هاییچشم و موها او. رسید می نظر به معمول حد از تربزرگ هم

 .رسیدنمی نظر به دوستانه نگاهش و داشت

 هستین؟ کی شماها-

 :چرخاند ریچارد و من میان ناخشنودی با را نگاهش او



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

159 

 

 خواین؟می چی-

 ریچارد لطیف حس بایستمی امروز، دقیقا که فرستادممی لعنت شانسم به داشتم

 تا کشیدمی بو را لعنتی هایگل آن شاعرانه، شکلی به و کرد می فوران هاگل به نسبت

 کنترل را اوضاع همیشه مثل نتواند و بزند لبخند آهنگر به هادیوانه مثل لحظه، آن در

 .کند باز هم از را آهنگر هایاخم نرمش، و چرب زبان با و

 ...من یعنی... ما... اممم... خوب-

 زدن صدا حال در و شود وارد خانه به کله با داشت سعی که را ریچارد جلوی آهنگر

 :گفت داد،می تکان سر باتأسف که حالی در و گرفت بود، ش«آفتاب بانوی»

 گُله؟ اون خاطر به-

 :کردم فوت بیرون به را نفسم. کرد اشاره کنندهدیوانه رنگ آبی گل به و

 .آره-

 اشخانه به او ورود از مانع ریچارد، راه کردن سد با کردمی سعی این از پیش که او

 آزار قصد رسید نمی نظر به. کشاند خانه داخل به و گرفت را اششانه باراین شود،

 آورخجالت اندکی و عاشقانه سخنان به زدن لبخند حال در که خصوصا باشد؛ داشته

 .بود ریچارد

 :گفت او

 ...کنم کمکی دوستت به بتونم شاید-

 مخصوصا  . بود دنجی جای کلبه. شدم کلبه وارد سرش پشت خواسته خدا از هم من و

. داشت روشن و نرم و گرم حالتی خانه، از بیرون بوران و برف در و زمستان سرمای در
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 دیده ورودی سالن جایجای در دار،وصله قدیمی هایکاناپه و راحتی هایصندلی

 برق و شده ساخته چوب از دیگرش هایقسمت همچون نیز، خانه کف. شدندمی

 از قبولی، قابل حد تا جاهمه که کندمی زندگی خانه آن در زنی دانستمنمی. زدمی

. نشاند مشتعل یشومینه مجاور در مبلی روی را ریچارد آهنگر، که درخشدمی تمیزی

 :خواند ریچارد

 ...!من زیباروی فلورینای-

 ...!کشید خواهم آتش به را جهان نباشی من با تو اگر

 دور سنگینش و بلند هایقدم با آهنگر، که بودم اطرافم و دور به کردم نگاه حال در

 :گفتمی بود، عادی حالت در ریچارد اگر نداشتم شک. شد

 «.بشین بیا... واینستا اونجا مترسک مثل»

 درد کمر از که غرغرو پیرمردی یچهره به را آن همیشه ریچارد که عبوس حالتی با

 نود را سرش که ایستادم ریچارد به نزدیک سینه، به دست کرد،می تشبیه نالد،می

 ب**ل زیر داشت، ب**ل بر ملیح لبخندی که حالی در و بود چرخانده باال به رو درجه

 فرو شومینه کنار راحتی حد از بیش مبل در نیمه، تا تقریبا او. کردمی زمزمه چیزی

 رویای شد،می ساطع شومینه از که دلچسبی گرمای در رسیدمی نظر به و بود رفته

 .پروراندمی سر در را سلطنتی باغ در عشقش با زدن قدم

 و شد شرفیاب کلبه، پشتی یدیواره به چسبیده پلکان از آهنگر بعد، لحظه چند

 :گفت زد،می ه*س*بو هوا در وارمجنون حالتی با که حالی در ریچارد همزمان،

 !میاد عشق هایقدم صدای-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

161 

 

. کند رفتار واردیوانه حد این تا بتواند زمانی ریچارد، که کردمنمی هم را فکرش گاههیچ

 را زدمی که هاییحرف تمام بروند، بین از گل آن گرده اثرات که زمانی نداشتم شک

 ریش به تابی رساند، ما به را خود و گذشت پاگرد از که آهنگر. کرد خواهد انکار

 :گفت و داد تکان سری زد،می زانو ریچارد رویروبه که حالی در و داد رنگش ایقهوه

 نگه دور اینجا از رو بقیه که هستن هاییراه از یکی اونا... همسرمن یادگاری هاگل اون-

 ...داره

 :داد ادامه او. زدن پلک بدون و طوالنی کرد؛ نگاهم مستقیما   و

 ...میندازی اون یاد رو من تو... بودن خاکستری هم اون چشمای-

 به را درونش بدبوی مایع از کمی و کشید بیرون جیبش از را رنگ ایقهوه ایشیشه او

 تکیه ریچارد زانوی به را دستش که حالی در و کشید باال را خود. پاشید دستش کف

 کار این از کرد سعی ریچارد. داشت نگه ثابت ریچارد بینی زیر را دستش بود، داده

 ریچارد به ایاشاره آهنگر. نکرد امتناعش به اعتنایی آهنگر اما کند جلوگیری آهنگر

 :گفت و کرد

 ...دارنگه رو دستاش... باش زود-

 که را ریچارد دستان. دادم تکیه مبل پشتی به را شکمم و ایستادم ریچارد سر پشت

 و گرفتم را بودند ساله شش کودک یک دست ضعیفی به آهنگر، آهنین دست برابر در

 کنه جدا هم از رو تو و من خوادمی یکی» به شبیه ایجمله ریچارد. داشتم نگه ثابت

 آزاد برای تقال از حالبی و رفت تحلیل صدایش کم،کم که گفت« !من ایشیشه بانوی

 را ریچارد دستان باتردید برد، پایین را دستش که آهنگر. کشید دست دستانش، کردن

 و کرد پاک آلودش،روغن پیراهن با را دستش کف آهنگر. شدم جدا مبل از و کردم رها

 :گفت کرد،می اشاره بود، رفته خواب به رویش ریچارد که مبلی به که حالی در
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 ...میام االن... بشین-

 خانه آن در هم باز بود، کرده درمان را ریچارد زیاد احتمال به او، که این وجود با

 که دادمی آزارم کند،می نگاهم دارد کسی که این از حسی. کردممی ناامنی احساس

 شکل به نقاشی،. کرد جلب را توجهم شومینه، روی سفیدی و سیاه نقاشی

 نرمم و گرم جای سر کمی. زدمی لبخند که بود کرده ترسیم را زنی یچهره ایهنرمندانه

 همسر شاید. بود زیبایی زن شک،بی. ببینم بهتر را نقاشی تا شدم نیمخیز مبل روی

 .دیدمی چشمانش به شبیه مرا هایچشم آهنگر، که کسی. بود آهنگر

 برخالف او. شد وارد داشت، قرار مبل رویروبه که دری از آهنگر، که نکشید طول خیلی

 در ناخوانده مهمان دو وجود از شکبی و بود گرفته خود به را تریعبوس ظاهر قبل،

 و نشست رویمانروبه راحتی صندلی روی سینه، به دست او. نبود خوشحال اش،خانه

 :گفت نگریست،می خواب در غرق ریچارد به که حالی در

 بدم؟ انجام براتون کاری تونممی-

 !رفت باید را رفتنی راه. کشید عمیقی نفس

 ...آهنگرین شما که شنیدیم ما-

 هایریش و بود نشسته صندلی روی صاف کامال. داد تکان تایید به را سرش آهنگر

 .شدندمی دیده ترروشن هاشعله نور در رنگش، ایقهوه

 همسرم ؟ کنین پیدا رو اینجا راه تونستین چطوری... منه معاش امرار راه تنها این-

 ...بشه واردش تونهنمی کسی نخواد، اون تا که کرده مخفی هاانسان از جوری رو اینجا

 حس گفت،می سخن گونهاین او که زمانی ولی. باشد مرده آهنگر همسر کردممی فکر

 .گویدمی سخن زنده فردی از کردممی
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 ...کرد پیدا رو اینجا ریچارد-

 :افزودم کوتاه مکثی با و

 جادو؟ با کردن؟ مخفی رو اینجا طوری چه همسرتون-

 درست آلنور راز و پررمز هایجنگل قعر در تنها، آهنگر یک به راجع چیزی شکبی

 :گفت و کرد ترسخت را سختش یچهره آهنگر. نبود

 ...بود اغواگر یه اون-

 .بداند اغواگر یک شبیه مرا او، که بود کم همین تنها

 شدین؟ جدا مردم از همین برای-

 :داد پاسخ صامت حالتی با آهنگر

 ...نداره ربطی تو به-

 :گفت او. شد کج کمی اختیاربی لبم یشهگو

 خواین؟می چی ترسناک تنهای آهنگر یه از جوون، تا دو شما-

 سوی به بیشتر و بیشتر مرا لحظه،بهلحظه و خوردمی سر مبل در کمکم که را ریچارد

 :گفتم و کردم متمایل شومینه سمت به کمی را دادمی هل مبل دیگر

 ...بسازین سالح یه برامون خوایممی ما-

 :گفت بود، شناخته را او که انگار. کرد ریچارد به ایاشاره باتمسخر، آهنگر

 کرده؟ عامقتل نامرغوب، فلز خاطر به رو آهنگرهاش هلگارد شاه-

 :گفتم سرعت به
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 ...کنهنمی کاری همچین وقتهیچ اون-

 خبربی ، پایتخت، روز اخبار از هم چندان داد،می نشان که کرد نگاهم جوری آهنگر

 :کردم اقرار. نیست

 ...نیست بعید ازش! خبخیلی-

 :گفت او. داد تکان تأیید به را سرش آهنگر

 بیارین؟ گیرش پایتخت تو نتونستین که خواینمی سالحی جور چه-

 .نگریستم آهنگر میانسال یچهره در مستقیم

 ...کمان یه-

 باال اندکی بودند، انداخته سایه چشمانش روی تقریبا که ، آهنگر پرپشت های ابرو

 حتی حقیقت، در. ندارد چندانی زیبایی واقعا او که رسیدم نتیجه این به من، و رفتند

 زیبایی با اغواگر یک که این و باشد بوده قیافهخوش نیز جوانی در او کردمنمی گمان

 تعجب به مرا باشد، کرده ازدواج او با و شده مردی چنین عاشق ای،افسانه

 .انداختمی

 :کرد تکرار او

 !کمان؟ -

 .دادم تکان تأیید به را سرم

 دیده رو انسانی نفر، چند از غیر نمیاد یادم... اغواگرهاست عالقه مورد سالح کمان -

 زینتی وسایل من چیه؟ کمان یه داشتن از قصدت... کنه استفاده کمان از که باشم

 ...سازمنمی
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 ...فقط... دونممی-

 بار چند. نشست صاف باز،نیمه چشمان با و کرد غرولند لحظه همان ریچارد

 اینجا» مثل ایکلیشه جمله هیچ او. کرد نگاه را اطرافش و بسته و باز را چشمانش

 سمتم به آهنگر، یچهره در شدن خیره ثانیه یک از بعد بلکه. نگفت «کجاست؟

 :گفت و چرخید

 !آدمه که این-

 :گفت ریچارد. دادم تکان تأیید به را سرم

 نمیاد؟ یادم هیچی من چرا شد؟ چی-

 :دادم تکیه زانوانم به را هایمآرنج

 ...کردی بو رو سمی گل یه تو-

 :رفتند باال اندکی ریچارد پشتکم و بور ابروهای

 ...اوه-

 :گفت و چرخید آهنگر سمت به او

 هستم؟ تو مدیون رو مزنده هنوز که این-

 :کرد تصحیح و داد تکان سری آهنگر

 ...موندن زنده نه... شدن درمان-

 :گفتم

 ...بودی شده دیوونه تو-
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 :گفت او

 گفتم؟ هم چیزی-

 :دادم تکان بامالیمت را سرم

 ...آورخجالت چیزای-

 ...گفتم چیا بگی بعدا   باید-

 ...بشنوی نداری دوست مطمئنم-

 :کشید صورتش روی دستی ریچارد

 بود؟ افتضاح حد این در-

 ...خیلی از بیشتر کم یه-

 بود، شده بیدار ریچارد که حال. چرخیدیم سمتش به دویمان هر آهنگر، یسرفه با

 .رسیدمی نظر به ترآسان آهنگر با گفتن سخن

 که خواممی چیزی... کنم آویزونش مشومینه باالی که نیستم کمانی دنبال من-

 ...بکشه

 :شد جمع کمی آهنگر

 کشتی؟ رو کسی حاال تا-

 :دادم تکان طرف دو به را سرم

 ...نه که چرا باشه، الزم اگه ولی-

 :داد تکان باتأسف را سرش او
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 ...زدینمی حرف شدرباره راحت قدراین دردناکه، قدر چه دونستیمی اگه-

 :دادم تکیه مبل پشتی به

 ...نداری ایدیگه یچاره باشی، مجبور وقتی ولی... شاید-

 :کرد اخم آهنگر

 باشی مجبور که نیستیم جنگ وسط ما پسر؟ کنه، مجبور رو تو تونهمی کی -

 کسی کشتن... باشی رسیده اسلحه حمل قانونی سن به حتی نکنم فکر... بجنگی

... کنی انکارشون خودت که مونهمی این مثل درست هم، عقایدت از حفاظت برای

 ...غلطه صددرصد بکشی رو کسی بشه باعث که ایعقیده

 :کرد دخالت ریچارد

 ...میدیم رو پولش هم ما بساز، کمان یه برامون-

 .انداخت ریچارد به تندی نگاه آهنگر

 ...کنمنمی رو کار این بسازم، سالح یه قراره کی برای ندونم که وقتی تا من-

 کنه؟می فرقی چه-

 :کشید ریشش به دستی آهنگر

 تقصیر من بشه، کشته من دست ساخت سالح با گناهبی یه اگه که اینجاست فرقش-

 ...دارم شدنش کشته توی مستقیمی

 :کردم اعتراض

 افراد کشتن برای بسازی، برام خوایمی که سالحی از خواممی من کنیمی فکر-

 کنم؟ استفاده گناهبی
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 :افزود ریچارد

 خوره؟می مظلوم ظاهر این به اصال-

 :کرد پافشاری آهنگر

 ...بود خودت پدر یکیش... داشتن ایزننده گول ظاهر که دیدم رو زیادی آدمای من-

 شاه پدرش، که چند هر. فشرد هم بر را هایشب**ل ریچارد. کرد اشاره ریچارد به او

 برایش انگار هم، باز. داشت قبول را مسئله این نیز ریچارد و بود ظالمی شاه هلگارد،

 .آورد زبان بر پدرش برخالف چیزی بود سخت

 :گفت ریچارد

 شناسی؟می کجا از رو من پدر تو... شاید-

 :زد پوزخند آهنگر

 ...بود دوستم بهترین اون-

 در و کرده ازدواج اغواگر یک با که باشد کسی دوست هلگارد، شاه آمدمی بعید نظر به

 جوانی ایام دوستان ریچارد، و من مثل شاید. گذراندمی روزی آهنگری با جنگل، اعماق

 نیم. کردم اخم شوم، دچار آهنگر سرنوشت به روزی نیز، من که این تصور از. اندبوده

 نیز ریچارد است، بوده زنندهگول جوانی در هلگارد ظاهر اگر. انداختم ریچارد به نگاهی

 شود؟ ظالم برسد، پدرش سن به وقتی تواندمی

 آمد،می آن از صدا که سمتی به نفرمان سه هر چیزی، افتادن شترق صدای با

 از بیرون. شدمی شنیده چپمان سمت و شومینه رویروبه دیوار از صدا،. چرخیدیم

 بلند جا از آهنگر کرد؟می را مانجاسوسی داشت کسی سالن، یپنجره تنها زیر خانه
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 سالن وسط میز روی از را بزرگی پتک رفت،می پنجره سمت به که حالی در و شد

 :پرسید ریچارد. قاپید

 کنه؟ تعقیبمون تا فرستادن رو کسی نظرت به-

 .انداختم باال ایشانه

 ...شنیدمنمی خودمم هایقدم صدای من تو، هایوراجی با... شاید-

 صدای با من، و کرد ریچارد و من به ایاشاره آهنگر،. رفت فرو مبل در بیشتر ریچارد

 :هستم ریچارد با بحث حال در که کردم تظاهر بلندی

 جوری این اگه... نداره افراد شدن کشته توی تقصیری هیچ آهنگر، یه من نظر به ولی-

 ...بودن قاتل مشت یه االن اونا بود،

 آخر در و کرد پتهتته کمی ابتدا شد، متوجه دیر کمی را آهنگر یاشاره معنی که ریچارد

 :گفت

 ...باشه داشته فنگ و دنگ قدر این آهنگری، که کردمنمی فکرشم وقتهیچ-

 خانه، بیرون شخص همان توسط احتماال که بازنیم پنجره زیر پاورچینپاورچین آهنگر

 :گفت باراین ریچارد. بود کرده کمین شده، گشوده سمع استراق برای

 !گرمتون نوازیمهمون از ممنون! آهنگر جناب هستن عالی هانوشیدنی این-

 را آهنگر نبودن نوازمهمان به ریچارد مستقیم یاشاره. نبود کار در اینوشیدنی هیچ

 به را هیکلش تمام و شد بلند جا از بارهیک به که نگریستم آهنگر به و گرفتم نادیده

 ییقه و شد کوبیده دیوار به و باز کامال لنگه دو یپنجره نتیجه، در که کوبید پنجره

 احتماال و ریچارد من، تعجب کمال در. گرفت فوالدینش هایمشت در را کسی شنل
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 تالش که آهنگر، برابر در کرد سعی و کشید زنانه جیغی شخص آن آهنگر، خود

 را او و نکرد اعتنایی آهنگر. کرد مقاومت بکشد، خانه داخل به پنجره از را او کردمی

 .کشید خانه درون به کامال

 پیچیده حالت از کرد سعی سرعت به و افتاد خانه کف شنل، در پوشیده الغر ایجثه

 از سرخ یچهره با و ایستاد آهنگر رویروبه او، که وقتی. بیاید بیرون شنلش در شده

 بلوزی با آلبا، شاهدخت. ماند باز دهانمان تعجب از ریچارد و من غرید، خشمش

 بودن مندرس وجود با. کردمی نگاه را ما و بود ایستاده آنجا گشاد، شلواری و پشمی

 چیزی که آن از پیش اما شد بلند جا از ریچارد. بود خودش شکبی هایش،لباس

 :گفتم بگوید،

 من؟ بانوی کردینمی تعقیب رو ما-

 :گفت و انداخت آهنگر به تندی نگاه او. شد مشت دستانش و منقبض آلبا فک

 ...بزنیم حرف هم با باید-

 در و داد تکان سری او. بود آمده پیش وضعیت از ناراضی و پریشان نظر به آهنگر

 :گفت کرد،می اشاره شومینه مجاور پلکان به که حالی

 ...طرف این از-

 امتناع او، با گفتگو برای حتی و کندمی کار چه آنجا آلبا که نپرسید حتی او واقع، در

 جا از. نیست خوشحال او، با دیدار تجدید از و شناسدمی را او رسیدمی نظر به. نکرد

 :کرد اعتراض ریچارد که بودم شده بلند

 با حرفی چه تو بودی؟ ما دنبال کنی؟می کار چی اینجا تو... آلبا خبره؟ چه اینجا-

 داری؟ آهنگر
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 :گفت باخشونت آلبا،

 !نداره ربطی تو به-

 :گفت رفت،می جلوتر لحظهبهلحظه که حالی در و نکرد نشینیعقب ریچارد

 با بینن،می بقیه که ایچهره... نیستی آلبا تو که دونممی من... داره ربط من به چرا-

 ...متفاوته بینممی من که چیزی

 :کرد انکار آلبا

 !نیست طوراین-

 کار چی واقعی آلبای با ببینم... اغواگر یه حتی یا... جادوگری یه تو! هست چرا-

 بشی؟ ملکه خوایمی میشه؟ نصیبت برادرم با ازدواج از چی کردی؟

 :زد فریاد آلبا

 !بزنن گندتون! شو خفه-

 :گفت تهدیدوارانه و شد قدمپیش آهنگر دهد، پاسخ بتواند ریچارد که آن از پیش

 ...نفرتونم سه هر با... من یخونه از بیرون ببرین رو دعواهاتون-

. مالیدمی را اششقیقه احوال، پریشان حالتی با و بود مشوش و اعصاببی نظر به او

 :گفت و چرخید آلبا به رو او

... کشیدم کنار میشه، مربوط اغواگرها به که ایمسئله هر از رو خودم وقته خیلی من-

 ...اینجایی چرا فهممنمی

 :کنم تصور را اشپیروزمندانه لبخند توانستممی حال این با بود، من به ریچارد پشت
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 !اغواگری یه تو! هه-

 :چرخید ریچارد سمت به آلبا

 که ایچهره که گفتن بهش آنجل و ادموند وقتی حتی پدرت... کنی ثابتش تونینمی-

 باور هم داره، فرق میشه دیده کریستوفر نقاشی توی که چیزی با بیننمی من از

 ...نکرد

. بود نداده نشان موضوع این به العملیعکس هیچ شاه،. بود همین واقعیت و

 ذهنم به فکر این حتی حقیقت، در. باشد جدی و خطرناک توانستمی که ایمسئله

 قالبی آلبای شاهدخت با موضوع این در هلگارد، شاه شاید که بود کرده خطور

 :پرسید آهنگر از باراین ریچارد. باشد همدست

 نباید تو بود، آستریال کشور شاهدخت واقعا اون اگه شناسیش؟می کجا از تو-

 کیه؟ اون... شناختیشمی

 :کشید فریاد آلبا و

 ...بزنیم حرف هم با باید ایان-

 تا برسد پایان به میانشان جدال تا بودم منتظر و داده تکیه مبل به سینه، به دست

 :گفت آهنگر. بزنم حرف فریاد، و داد بدون بتوانم

 ...بینهمی رو تو پسر این کنی؟ انکارش خوایمی کی تا شارال-

. ماند ثابت من روی و چرخید نگاهش سپس. کرد نگاه ریچارد به عجیبی شکل به و

 :پرسید کوتاه مکثی با او. درخشیدندمی هایشچشم

 بینیش؟می هم تو-
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 ابروی. کرد نگاهش عمیق و چرخید آلبا سمت به آهنگر، که دادم تکان تأیید به را سرم

 و داد تکیه سرش پشت میز به ناتوان حالتی با آهنگر، که رفت باال ناخودآگاه راستم

 .شد رها دستش از آهنی پتک

 ...من خدای-

 خودش دور دور، یک هدفبی و گذاشت اشپیشانی روی را دستش کشان،آه ریچارد

 نگاهش جانب به حق آلبا، و گرفت ضرب خانه چوبی کف روی راستش پای با. چرخید

 شکل ایدایره میز دور آلبا، و آهنگر ریچارد، من، بعد یدقیقه ده. چرخاند میانمان را

 از داغ بدنه با فلزی هایلیوان خانه، از بیرون گزنده سرمای در و نشسته اتاق وسط

 پر جو که بودند کرده سکوت همه. بودیم گرفته دستانمان میان را درونش قهوه گرمای

 :گفت او. رفت بین از آهنگر یسرفه با تنش،

 ...شارال کنی معرفی رو خودت بهتره-

 متوجه را دستانش سوزش رسیدنمی نظر به. شدند محکم لیوان دور شارال دستان

 :گفت بود، مردد همچنان که حالی در و کرد تر لبی او. شود

 ...اغواگر یه... شارالم من-

 .بود سخت برایش مورد این در صحبت انگار

 ...کنم پیدا هاانسان بین رو کسی تا دارم ماموریت من-

 :شد خم جلو به کمی آهنگر

 رو؟ کی-

 :شد باز هم از اندکی اندوهگین، حالتی با شارال، همان یا آلبا شده سخت یچهره
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 ...مارتا یبچه-

 را نام این که آوردم یاد به ثانیه، چند عرض در. بود آشنا برایم شدت به که نامی مارتا،

 کسی. بود آرتور خواهر مارتا،. بودم«  آرتور» که زمانی و هایمخواب در. امشنیده کجا

. انداخت پایین را سرش و رفت هم در آهنگر یچهره. بود شده انسان یک عاشق که

 چیزی ریچارد، و من بود شده متوجه که آهنگر و داد تکان سری تأسف با شارال

 :گفت ایم،نفهمیده

 ...بود همسرم مارتا-

 آرتور که جوانی مرد حساب، این با. کردم بررسی مغزم در را آهنگر یگفته سرعت به

 هایخواب باید چرا که فهمیدیمنمی هنوز من اما. بود ایان کرد، دنبالش خوابم در

 با نداشت، خبر چیز هیچ از که ریچارد. ببینم را همسرش و آهنگر از آرتور، به مربوط

 :پرسید جدی حالتی

 توی باید اغواگر یه چرا کجاست؟ خودش بچش؟ دنبال بودی اومده چرا کیه؟ مارتا-

 باشه؟ ما قصر

 :داد پاسخ صبورانه شارال

 ...مرد که... بود ما پادشاه خواهر مارتا-

 :پرسید سرعت به ریچارد

 دارین؟ هم پادشاه شما-

 :زد ایمسخره لبخند شارال

 ...تریممتمدن شما از خیلی ما! کنیممی زندگی غار توی نه،-
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 :پرسید باتمسخر ریچارد

 از ترمتمدن شما که نیست شکی بشه، خالصه هاانسان خون خوردن توی تمدن اگه-

 ...مایین

 به گیرد،می شکل دو آن میان دعوایی بماند، ساکت اگر دانستمی احتماال که آهنگر،

 :گفت و پرید صحبتشان میان

 ...بده ادامه-

 :داد ادامه و کرد قالب اشقهوه لیوان پشت را دستانش شارال

 شاه خواهر مارتا... کنه سلطنت تا نداشت وجود جانشینی هیچ مرد، آرتور شاه وقتی-

 .ایان همسر... شد داربچه حتی و کرد ازدواج باهاش شد، انسان یه عاشق که بود آرتور

 بودن، شارال یاشاره مورد از پنداری ایان، همان یا آهنگر. کرد اشاره آهنگر به و

 :داد ادامه شارال. شد جاجابه جایش سر اندکی. آمدنمی خوشش

 شاه که گفتن بهم ولی. کنه تاجگذاری قراره که کسی... بچه اون دنبال بودم اومده من-

 ...تو پدر هلگارد،

 .کرد اشاره ریچارد به

 و کنم پیدا رو مونشاهزاده هم تا بودم مامور من... میده انجام ما علیه کارایی یه داره-

 ...شم دارخبر شاه، هاینقشه از هم

 :پرسید طلبکارانه حالتی با ریچارد

 کجاست؟ االن واقعی شاهدخت زدی؟ جا آلبا شاهدخت رو خودت چرا-

 :گفت کشید، هورت را شکالتش که آن از بعد و انداخت باال ایشانه شارال
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 هلگارد، شاه نظرت به... آلبا به شدم تبدیل چرا که این مورد در و... مرده اون-

 خانواده وارد که این ذاشت؟می میون در خدمتکار یه با رو اغواگرها علیه هاشنقشه

 هاشنقشه و شاه به طبیعی خیلی تونستم،می که بود راهی تنها بشم سلطنتی

 ...باشم داشته دسترسی

 :کرد یادآوری ریچارد

 ...هستی برادرم نامزد تو-

 :گفت باتمسخر باراین شارال

... شارالم من ولی باشه انگیزوسوسه خیلی شدن ملکه یا قیافهخوش برادرت شاید-

 بهتر خیلی بودم همسر دنبال اگه... ضمن در... اغواگرهام ارتش ارشد یفرمانده یه من

 اغواگر یدرباره نباشه الزم دیگه و کنم ازدواج باهاش تونممی که داره وجود برادرت از

 ...بگم دروغ بودنم،

 :پرسید باسوظن ریچارد

 کنی؟ ازدواج برادرم با خواینمی تو یعنی-

 :گرداند حدقه در را چشمانش شارال

 ترک دنبالشم که ایشاهزاده با رو اینجا برادرت، با ازدواج از قبل من! نه که معلومه-

 ...کنممی

 :شکستم را سکوتم

 رو؟ شاهزاده کردی؟ پیداش-

 :نوشید اشقهوه از قلوپی شارال
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 ...تا سه شایدم... کردم گیر انتخاب تا دو بین ولی... آره-

 :پرسید کرده گره ابروهای با ریچارد

 کین؟ اونا و-

 :گفت و داد تکیه دستش کف به را اشچانه دغدغه،بی و آرام حالتی با شارال

 ...آنجل و ادموند تو،-

 

 :کرد تکرار و داد قورت را دهانش آب ریچارد

 ...آنجل یا ادموند من،-

 ضعیفی صدای با باشد، نداشته مساعدی روحی حال رسیدمی نظر به که آهنگر،

 :گفت

 ...دختر نه بود، پسر مارتا و من یبچه-

 دیگریک به ریچارد، و من ای،لحظه برای. شدمی زده خط لیست از آنجل بنابراین

. بودیم مرد این فرزند و اغواگرها حق به پادشاه نفر، دو ما از یکی. شدیم خیره

 و ایان همسر مارتا، عکس که جایی شد، کشیده شومینه سمت به نگاهم اختیار،بی

 نبود؟ آشنا اشچهره. بود شده کشیده آرتور خواهر

 ریچارد، و من به دلتنگ نگاهی از بعد و بود دوخته میز روی خطوط به را نگاهش ایان،

 میانمان احساسی جو متوجه رسیدنمی نظر به که شارال. بود نکرده بلند سر دیگر

 :گفت و کشید پوفی باشد، شده

 ...شم حاضر باید... ستمعارفه مراسم امشب... برم باید دیگه من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

178 

 

 چاه قعر از انگار، که صدایی با داشتم، سراغ او از که لحنی ترینجدی با ریچارد،

 :گفت شد،می شنیده

 که معلوم کجا از اصال ادموند؟ یا منم دنبالشی که اغواگری بفهمی خوایمی چطوری-

 باشیم؟ اغواگر ما

 :گفت و نشست میلیبی با شود، بلند تا بود شده خیزنیم که شارال

 .این دورگه ادموند هم و تو هم... بدم تشخیص رو هادورگه و اغواگرها تونممی من-

 :افزود بیشتر اطمینان برای و

 یکم این... ایان شبیه تو خود و مارتاست شبیه ادموند... خب... کنمنمی اشتباه من-

 بینی می و میای خودت به هفته این آخر تا... نباش نگران ولی کنه،می ترسخت رو کار

 ...کنیمی سلطنت و اغواگرها پادشاهی تخت رو نشستی

 را احساساتم توانستمنمی. آمدمی کش صورتش تنها اما بزند لبخند کرد سعی او

 یک صاحب بود، دنبالش به شارال که بودم ایدورگه همان من، اگر. کنم سازماندهی

 تخت، و تاج یک و بودم شده محروم آن از سالگی چهار از که چیزی! شدممی پدر

 میان را امعادی زندگی زدن هم بر ارزش ها،این یهمه اما شدمی من به متعلق

 از شدن جدا یا و بود برادر همچون برایم که ریچارد با امدوستی شدن قطع ها،انسان

 داشت؟ را دومینیک برادرم و طبیعی زندگی

 میز، به سرم کوبیدن برای میلم برابر در و بردم فرو موهایم میان را دستم کالفگی با

 حتی. نوشیدم ایجرعه و گرفتم دست در را قهوه لیوان عوض، در. کردم مقاومت

 شارال که زمانی تا دانستممی و بزداید ذهنم از را تلخ افکار نتوانست، نیز قهوه شیرینی
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 نخواهم آرامش گشت،می دنبالش که است ایهشاهزاد همان کسی چه بفهمد

 .داشت

 در از شارال سر پشت بودیم، غرق افکارمان در سکوت در که حالی در ریچارد، و من

 بر شارال سر از دست قصر، به رسیدن زمان تا ریچارد که نداشتیم شک. شدیم خارج

 روی سمی هایگل به نگاهینیم. کرد خواهد کالفه سواالتش با را او و داشت نخواهد

 امشانه روی دستی که شدم خارج در از ریچارد، سر پشت و انداختم بالکن هاینرده

 .گرفت قرار

 این به ورود بدو در. شدم روروبه ایان یسوختهآفتاب و زمخت یهچهر با و چرخیدم

-آهنگر را او توانستممی حال و نامیدممی انسان-هیوال-اغواگر -آهنگر را او کلبه،

 :داد فاصله هم از اندکی را هایشریش که زد لبخندی او. بزنم صدا پدر-ایان-انسان

 ...سازممی برات رو خواستیمی که کمانی-

 «دوازدهم فصل» 

 !رساندمی جنون به مرا جوزف•

 

 «شارال»

 درونتان، در حسی دهد؛ رخ ناگواری اتفاق است قرار که ایدکرده احساس حال به تا

 شود؟ سد تنفستان مسیر و منجمد هایتانرگ در خون بیفتد، تپش به ضربان مثل

 نورانی یهاله مسیر در کاترین، زیرم، به سر و حرفکم یندیمه همراه به که زمانی من،

 .خوردمی هم به داشت حالم کمکم و داشتم حسی چنین کردم،می حرکت
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 چهار در که بود بزرگ بعالوه یک شکل به قصر، در مسیر تریناصلی نورانی، هاله

 جنوبی مسیر. شدمی کشیده سمت هر در اصلی یدروازه چهار تا جغرافیایی، جهت

 و زمستانی عصری که روز، از وقت آن در و داشت راه پشتی باغ به مستقیما هاله،

 .شدمی حس منجمد و تاریک بود، دلگیر

 سنگینی احساس. کشیدم امشده آرایش چشمان روی آلود،خواب حالتی با را دستم

 و بود کرده چشمانم آراستن صرف گرم، آرایش که بود هاییدقیقه از ناشی هایم،پلک

 شکل به چشمانم، به انگشتم مالیدن با هایم،پلک روی اینقره رنگ بودم امیدوار

 با مارگارت، که بستم کوتاه ایثانیه برای را هایمپلک. باشد نشده پخش ایمسخره

 :کرد زمزمه مانندش جیرجیر صدای

 افتاده؟ اتفاقی بانو-

 را جانش یشیره خوره مثل که اضطرابی در انگار، که زدمی حرف ایگونه به همیشه او

 روی را دستم. دادم تکان طرف دو به را سرم. بردمی سر به محتاط و ترسیده مکد،می

 اسراف که این برای خیاط و آمده اضافه اشپارچه انگار که رنگم سفید بلند لباس

 که موضوع این با چند، هر. کشیدم بود، کرده وصله لباسم دامن به را آن باشد، نکرده

 نظافت برای ابزاری عنوان به سرم، پشت شدن کشیده با لباسم، پشتی قسمت

 مثل توانمنمی که این هم باز اما نداشتم مشکلی گیرد، قرار استفاده مورد راهروها

 .شدمی امناخشنودی باعث کنم، حرکت رها و آزاد همیشه

 دوش بر را زمین یکره بارهای تمام پنداری، که کردم فوت بیرون به جوری را نفسم

 حرکت قصر پشتی باغ سمت به ام،آهسته هایقدم با که حالی در سپس. کشممی

 تر لبی و دادم فرا گوش زمین روی دامنم شدن کشیده خشخش صدای به کردم،می

 هایشاخه و بود افول به رو افق، در شفق. زد را چشمم عصرگاهی، روشنایی. کردم
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 یک ریتمی با بودند، کشیده قد باال به فوت هاده کدامشان، هر که درختان برگبی

 .کردندمی حرکت باد با نواخت

 منتظر و ایستاده سرم پشت احترام، ادای برای که خدمتکاری هاده مسیر، از خروج با

 نداده را شاهدخت یک از سبقت یاجازه خود به و شوم خارج مسیر از تا بودند مانده

 و داشت راه پایین به که ایپله پنج از آرامی، به. ریختند بیرون ملخ و مور مثل بودند،

 بودم مراقب که بود حالی در این. آمدم پایین بود، پشتی باغ و قصر میان دهنده، پیوند

 .نیاورم فراهم را خدمتکاران یخنده اسباب و نخورم سر سنگی، و صیقلی هایپله روی

 و من اصلی هویت از ریچارد، هم و ادموند هم دیگر،. دیدممی شده تمام را چیز همه

 مجبور که این از زیادی، حد تا که این وجود با و داشتند خبر قصر در بودنم دلیل

 هم باز کنم، تختش و تاج راهی بسته پای و دست با را نظر مورد یشاهزاده نیستم

 .است شده فاش امزندگی راز بزرگترین کردممی حس

 آمده خدمتکارانم و آرایشگر نزد اتاقم به و کرده ترک قصر از خارج را، ادموند و ریچارد

 شدم مجبور و بودند کرده رو و زیر دنبالم به وجب، به وجب را جا همه که بودم

 کردمنمی گمان هیچگاه. بخرم جان به را خدمتکاران خشمگین حتی و نگران هاینگاه

 و ریچارد که زمانی و بودم دیده مارتا بانو اتاق در را، او تصویر. کنم مالقات را ایان

 تا نوربرت و هلگارد شاه میان ارتباط به بردن پی و جنگل در آنجل ترک از بعد را ادموند

 آمدمی نظر به چند هر. بودم شده حیرت دچار مرد آن با مالقات از کردم، تعقیب کلبه

 .شناختمی مرا ایان

 روی و خوردنمی سر برف روی پایم اگر. نفهمیدم هیچگاه را چگونه و کجا از که این

 متوجه بتواند ایان مثل انسانی که بود محال افتادم،نمی ایوان روی گرفته جلبک سطل

 هر تا بود شده کار خانه اطراف که بیشماری هایحفاظ وجود با حتی. شود حضورم
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 را ایان یخانه توانست ریچارد چگونه که این از هم، هنوز. کند دور آنجا از را ایغریبه

 .بودم تعجب در کند، پیدا

 قدرتمندی به اغواگری برای حتی اغواگرها، طلسم با شده مخفی یکلبه یک کردن پیدا

 کسی خواست،نمی کنندهطلسم شخص که زمانی تا و بود محاالت جزو نیز، من

 بود، مرده مارتا و شده اجرا مارتا توسط طلسم اگر و کند رویت را کلبه توانستنمی

 ستون در سردی موج مارتا، بودن زنده فکر از کند؟ پیدا را آنجا توانست ریچارد چگونه

 باشد؟ گذاشته زنده را خواهرش توانستمی آرتور. پیچید فقراتم

 دقایقی ولی کردمی دلگرم مرا حدی تا موضوع، این و بود کم جشن در حضار تعداد

 بیرون نورانی هاله از همسرانشان دست در دست لباس،خوش هایزادهاشراف که بعد

 سرو حال در شام که زمانی. امخوانده کور که فهمیدم پیوستند، ضیافت به و آمدند

 جای بود، نشسته میز صدر در که شاه از دورتر صندلی دو و ادوارد کنار بود، شدن

 .بودم گرفته

 گوشت از ایتکه ازگاهی هر و بود زده زل میز روی اینقطه به شام طول تمام در ادوارد،

 و تار را دشمنانش دارد گویی که جویدمی جوری و گذاشتمی دهان در را خوک پزنیم

 خرد آسیابش هایدندان میان را من سر که این به فکر با هم شاید. کندمی مار

 تحملی غیرقابل نقطه چند هر. کند تحمل را وجودم تا دادمی تسلی خود به کند،می

 .دیدمنمی گسیخته افسار خشونت اندکی و بودن غرغرو جز خود، در

 حد چه تا سیاست، روی از و اجباری ازدواج یک که کنم درک را ادوارد توانستممی

 و کند خالی سرم بر را خشمش گذاشتمنمی حال، این با باشد، آورعذاب تواندمی

 را چنگالم کرد، خالی لباسم سفید یپارچه روی عمد به را اشنوشیدنی که زمانی

 به زده بیرون حدقه از چشمان با ای،لحظه برای که کردم فرو پایش ران در جوری



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

183 

 

 با را صورتم است ممکن آن هر که وحشی، پلنگی مثل بعد و بود شده خیره رویشروبه

 و کشیدم هم در ابرو ایگونه به متقابال   هم من و کرد نگاهم کند، نقاشی هایشچنگال

 .است خورده را پدرم ارث انگار، که کردم تنگ را چشمانم

 سعی و بودند زده چنبره غذایشان ظرف روی همه،. دیدنمی کسی را میانمان نزاع

 آشپز از ایگونه به و بپرهیزند اسراف از شده، که هم ظرفشان ته لیسیدن با کردندمی

 سکوت هایشانقهقهه و شدمی خالی و پر پی در پی هایشان،جام. باشند کرده تشکر

 .شکستمی را شب

 ظروفی و خالی جام، و ظرف از را میز سرعت به خدمتکاران، تا نکشید طول خیلی

 ادوارد چشم در چشم دیگر کردم سعی. کنند جایگزین را زمستانه هایمیوه از طالیی

 اما کردممی زایدالوصفی شادابی و سرزندگی احساس او، با جدال از که چند هر. نشوم

 انسان یک ظاهر در که چند هر آوردم؛نمی پایین معنیبی دعوایی با را خودم شأن

 .نبود بردار دست ادوارد ولی باشم بوده

 گرفته دیگرش دست در را چاقویی و راست دست در را پرتقالی که حالی در ادوارد،

 زدن ضربه جرئت او دانستممی. گرداندمی چاقو و من میان را نگاهش وارانهتهدید بود،

 یک چگونه تا بود شده تربیت بیشتر، نبود؛ مبارز یک او. ندارد را چاقو آن با من، به

 اگر که دانستم می خوبی به حال، این با. باشد قابل مداریسیاست و مقتدر پادشاه

 .کردمی امخفه دستانش با بودیم، تنها

 به فهمید انگار نیز او. بیاورد در ادا برایم تواندمی تا گذاشتم و نکردم او به توجهی

 گذشت، کردنم تهدید خیر از که شومنمی قائل ارزش برایش پشه، یک یاندازه

. شد پدرش با زدن حرف سرگرم و چرخاند من از دور و چپ به کمی را اشصندلی
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 را افکارش توانستممی کاش ای. داشتم نگه ثابت شاه آبی چشمان روی را نگاهم

 .بخوانم

 دلیل بتوانم تا بدهم را اماغواگرانه هایتوانایی از نیمی بودم حاضر لحظه، آن در

 چه اغواگر، یک با او. کنم کشف جنگل عمق در ایدره درون در را، نوربرت با او مالقات

 اینامه او. بودم خشمگین نوربرت از همه، از بیشتر باشد؟ داشته توانستمی کار

 شاهی. کردمی مالقات هاانسان شاه با خودش، و فرستادمی برایم «نمیر فقط»حاوی

 از نوربرت قصد که این فکر از. بود فرستاده هایشنقشه از آوردن در سر برای مرا که

 کردن عملی برای اغواگران قصر از کردنم دور تنها و تنها ماموریت، این به فرستادنم

 خود راه سد مرا که کردمی کاری چه نوربرت. شد تنگ نفسم باشد، خودش هاینقشه

 دید؟می

 عازم ماموریت این به که این از پیش من، باشد؟ کرده معرفی شاه را خود او بود ممکن

 تا نبود نیازی و بگیرد دست در را حکومت تا بودم کرده اصرار او به بارها و بارها شوم،

 ستارهبی و سیاه آسمان سمت به را سرم. کند دور قصر از مرا نشستن، تخت به برای

 ایکالفه پوف کردم،می حس شکمم در را تابی و پیچ که حالی در و چرخاندم سرم باالی

 که چیزی تنها و بود داده رخ برایم عجیب اتفاق کافی یاندازه به روز، آن. کشیدم

 .شوم خودم جهان عازم و پیدا را اصلی شاهزاده زودتر که بود این خواستم،می

 هفته، آخر تا که بودم داده اطمینان ادموند و ریچارد به دوستانه، شکلی به من،

 اینقشه هیچ حقیقت، در اما هستم؛ دنبالش به که است اغواگری کدامشان فهمممی

 هم و ریچارد هم. نداشتم است، کسی چه نظر مورد یشاهزاده بفهمم که این برای

 استعداد ادموند داشتند؛ بودن ایان و مارتا فرزند برای زیادی هایویژگی ادموند،
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 یک به شبیه ایچهره ایالعادهخارق شکل به ریچارد و تیراندازی در اغواگرها کمیاب

 .داشت را اغواگر

 ایان به ایالعادهفوق شباهت ای،قهوه هایچشم و بور موهای آن و بود قیافهخوش او

 رنگی خاکستری، اما کردند؛می مارتا به شبیه را او ادموند، خاکستری چشمان. داشتند

 اغواگر صدها و داشتم خاکستری چشمان من، خود حتی. بود اغواگرها میان متداول

 کمیاب رنگ خصوص به و ترتیره هایرنگ با هایچشم داشتن حقیقت، در. دیگر

 .شدمی دیده جذاب و خاص اغواگران میان ای،قهوه

 مجلس، صدر در شاه. داشت قرار قصر از دورتر یارد بیست تقریبا و هادرخت زیر میز،

 خبری معمول، طبق و بود نشسته دیگرش سمت در ادوارد و راستش سمت در ملکه

 شماربی هایمشعل لطف به که قصر آنجا، از. نبود اشرافی هایمیهمانی در ریچارد از

 آثاری شکل بودند، شده کشیده سوم یطبقه تا که هاییپیچک با شد،می دیده

 هاله مسیر خروجی از است ممکن لحظه هر که بود این مثل. شدمی دیده باستانی

 .دهد سر خوفناک اینعره و بیاید بیرون هیوالیی نورانی،

 نحو به داشتم. کردمی سرگرم مرا حدی تا ادوارد،. رفتمی سر ام حوصله داشت دیگر

 دشمن یه خودت برای وقتا گاهی»: کردممی عمل استادم جمالت از یکی به احسن،

 به را ادوارد دشمنی آگاهانه داشتم من و« !بیاد در نواختییک از زندگیت تا کن، پیدا

 .خریدممی جان

. کردممی نگاه باغ ورودی به کادوئیک، سر یشانه ورای از زده، چانه زیر را دستم

 از گاهی و خشکیده هاییپیچک. کردمی دنبال انتها تا را هاپیچک تکتک نگاهم،

. کردمی کجی دهن قصر، خاکستری نمای در که رویاندممی را ایشکوفه شیطنت، روی

 کارش در که کرد خواهم خشمگین را طبیعت کار، این با دانستممی که آن وجود با
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 را طبیعت خشم. دادم ادامه پیچک هایشکوفه رویاندن به هم باز کنم،می دخالت

 رها را تفریحم باید نداشتم، خبر چیزی واقعی ماهیت از وقتی چرا و بودم نکرده تجربه

 کردم؟می

 جانوری آمدن بیرون مثل حسی نورانی، هاله مسیر ورودی بودم گفته آیدمی یادتان

 جای به ولی. افتاد اتفاق راستی به اتفاق این کند؟می هویدا درونم در را خوفناک

 اطرافش محیط به جوری و شد خارج مسیر از که بود جوزف رودریک این هیوال،

 بشن، آوار سرم روی هم دنیا هایبدبختی یهمه اگه»: گویدمی انگار که زد نیشخند

 «!بیارم در رو همه کفر تا زنممی لبخند بازم من

 چنان دیگر، دقایقی تا دانستممی خوبی به. دادممی ترجیح را سر سه هیوالیی ورود

 اعالم اماغواگرانه ششم حس. امندیده را نظیرش که شد خواهد پا به باغ در آشوبی

 خدا. کوبید امسینه به دونگ دینگ دانگ مانندی، زنگ صدای با قلبم و کردمی خطر

 غیرقابل شکل به و برازنده ارغوانی، ساتن از تنگ ردایی با او،! جوزف کند لعنت را تو

 را اشچهره کمی نکند سعی که بود ابله قدر آن او. رسیدمی نظر به شاهانه انکاری

 به را سرم. شوند خیره او به سکوت در مانند، جغد همه، تا نشود باعث و دهد تغییر

 و باطمأنینه جوزف. بودند کرده اختیار سکوت میز، اطراف در همه. دادم تکان تأسف

 .آمد میز سمت به کرد،می حرکت پاهایش به موازی که هاییدست با موزون، هاییگام

 با را همه و بیندازد راه به بزرگ بندی خالی یک است ممکن لحظه، هر دانستممی

 .کند خود مجذوب مرموزش و جذاب لبخندهای

 حماقت احساس عجیبی شکل به. دادم تکیه امصندلی پشتی به سینه، به دست

 جوری را ساکنینش و قصر جوزف نجنبم، زودتر اگر گفتمی درونم در حسی. کردممی
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 جا به برایم احتمالی، گمشده شاهزاده از جزغاله پیکری جز که کشید خواهد آتش به

 .برنگردم سرزمینم به تا ماند نخواهد

 را هایمشانه دور سمور خز. برد پایان زده یخ هایچمن روی را پاهایش رقصیدن جوزف،

 کند،می را من با ناآشنایی ادعای جوزف که گونههمان کردم سعی و کشیدم باال اندکی

 .بینممی را او که است بار اولین انگار که کنم وانمود جوری

 چرخیده کادوئیک سر. شد خم شاه جلوی رسید،می نظر به بعید او از که باتواضعی او

 میان از بتوانم تا کنم مایل چپ به را سرم کمی بودم مجبور من، و ببیند را او تا بود

 .ببینم را جوزف چهره شاه، و کادوئیک سر هایکله

 :آمد حرف به گونهاین او

 ...سرورم-

 روی به را لبخندش بوسید،می را ملکه برلیان انگشتر که حالی در و کرد ملکه به رو

 .پاشید حضار

 جزو... من سروران کنممی غرور احساس شدم، دعوت مراسمی چنین به که این از-

 ...کنم تعریف فرزندانم برای تونممی بعدها که افتخاراتیه

 ایگله مثل جوزف، کردن صحبت لحن. شد کج انزجار از خود به خود دهانم گوشه

 .رفتمی راه مغزم روی قرمز یمورچه

 :آمد حرف به شاه

 ...شدممی ناامید اومدنتون از داشتم... رودریک شماست تواضع از این-

 :زدمی لبخند همچنان جوزف
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 ...نرسیدنه هرگز از بهتر رسیدن دیر-

 که باشم مسلط اعصابم روی قدرآن بودم امیدوار. مالیدم انگشت دو با را چپم شقیقه

 سرم. نکنم فرو برف و باغ نرم خاک از مخلوطی در فوت، چند را جوزف و نروم در کوره از

 مرد، و زن از اعم همه. کردم نگاه جوزف براق آبی چشمان در مستقیم و آوردم باال را

 که نبود چیزی اغواگر یک زیبایی. بودند شده خیره او به زدن پلک بدون ملکه، حتی

 امبدمزه یمیوه آب از مقداری و کردم تر لبی. باشد درک و هضم قابل هاانسان برای

 :گفت و کرد میز اطراف منتظر جمعیت به رو شاه. نوشیدم

 بودن لردهایی جزو ایشون، پدر... هستن بنده نزدیک دوستان از جوزف رودریک سر-

 ....کردن کمک من حکومت استحکام به پرده پشت از که

 واقعی پدر یا رودریک کسی، آمدنمی نظر به. گفت چیزی نه و خورد تکان نه هیچکس

 هایگوییآمدخوش اتمام از بعد. بود طبیعی البته که باشد آورده جا به را اشدروغی یا

 شاه آیا که اندیشیدممی خود با من، و گرفت جا طرفتر آن صندلی چند جوزف درباری،

 ماموران از دیگر یکی جوزف دارد؟ خبر اغواگر یک عنوان به جوزف هویت از هلگارد

 از بیرون سرمای در گردم؟نمی بر هازودی این به من، که شود مطمئن تا است نوربرت

 همه،. بستم را چشمانم ایلحظه برای و لرزیدم که سرما سوزش یا بود خشم از قصر،

 جلوی کردند،می سعی هابعضی که آن وجود با. کردندمی نگاه جوزف به ادوارد حتی

 و گذرا هاینگاه توانستندنمی هم باز بگیرند، جوزف به شدن خیره برای را خودشان

 .بگذارند کنار را کوتاه

 سخنان و کرده اماحاطه که چاقی زنان از جمعی و رسید پایان به جشن که وقتی تا

 بود، گرفته جای میز پشت که جوزف به را خود توانستم کردند، رهایم زدند،می فایدهبی

 هلگارد، شاه. دیدم امنزدیکی در را شاه بگویم، چیزی که آن از پیش اما. برسانم
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 نشسته سیاهش و سفید موهای میان تاج و بود رنگ سرخ مخملی ردایی در پوشیده

. کردم طی را میانمان فاصله و دیدم جوزف با بحث از مهمتر را او با صحبت. بود

 و ایستادم نگریست،می باغ هایدرخت به هدفبی اشنوشیدنی جام با که او رویبهرو

 :پرسیدم

 شدین؟ آشنا جوزف رودریک سر با شما-

 :گفت سخن من با مستقیما   بار، اولین برای و انداخت غبغب به بادی شاه

 تا اینجان رودریک و بود سلطنت به وفاداران از ایشون پدر... پیش وقت خیلی از-

 ...کنن تمدید آینده سال ده برای رو پیمانمون

 وقتی تا خواستمنمی. گذشت کنارم از و نداد گفتن سخن برای فرصتی گفت؛ را این او

 و قوی او. شوم درگیر رودریک با و برگردم سرزمینم به ام،نکرده پیدا را شاهزاده که

 در مرگش یشایعه بار، سه که گرحیله قدرآن حقیقت، در. بود گرحیله العادهفوق

 ها،انسان قصر دانستممی خوبی به او، وجود با. بود بازگشته زنده و پیچیده پادشاهی

 .است دیگری جای هر از ترخطرناک

 ریچارد، و ادموند رضایت بدون یا و رضایت با روز، آن فردای گرفتم تصمیم بنابراین

 توانستممی گزندی، هر از خاطر آسوده و راحت آنجا،. ببرم اغواگران قلمرو به را هاآن

 او. کردند پیدا سوق نوربرت سمت به دوباره افکارم. کنم پیدا را اصلی شاهزاده

 اینجا به مرا مستقیما که است هاانسان قصر در گمشده، یشاهزاده که دانستمی

 چند بودم؟ دنبالش به که نباشند کسی ریچارد، یا و ادموند داشت امکان فرستاد؟

 بودم؟ دنبالش به که باشد کسی همان داشت، امکان که بود دیگر دورگه

 و سنگین لباس وجود با و شدم قصر راهی بود، آسایشم کنندهمختل که سردردی با

 آن نبود قرار ام،بینیپیش طبق. کردم حرکت باغ خاک و برف در سختی به دارم، دنباله
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 فریاد صدای که بودم نداشته بر قدم از قدم هنوز. برسد اتمام به آسایش در شب

 .شکافت را شب سکوت زنی، دلخراش

 «سیزدهم فصل»

 !شودمی کشیده خون به معارفه، جشن•

 

 «ادموند»

 :گفت ریچارد که بودیم زده دور تقریبا را قصر اطراف فوتی ده دیوار

 ...آلبا میشه باورت-

 :کشید هم در چهره و کرد مکث

 باشه؟ اغواگر یه اون میشه باورت... شارالئه منظورم-

! نه»: دهم پاسخ متقابال هم من داشت، انتظار انگار که پرسید را این حرارتی چنان با

 هاحرف این از بخارتربی من، که دانستمی نیز ریچارد خود مطمئنا اما« !نکردنیه باور

 .هستم

 واقعا وسط این ما و داره عجیبی زیبایی یه اون... راحت خیلی... میشه باورم که البته-

 ...نفهمیدیم که بودیم کور

 به کرد،می غرولند ب**ل زیر که حالی در و کرد نگاهم اندرسفیهانهعاقل ریچارد

 ریچارد، هم و من هم شد باعث کننده،خیره مشعلی نور. چرخید دیوار سمت

 محوطه باال، از نور. کنیم نگاه نور منبع به و سایبان چشمانمان روی را هایماندست

 :کشید فریاد نگهبانی. بود کرده روشن را دیوار پایین
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 کنین؟می کار چی اینجا! تا دو شما هی-

 :کشید فریاد متقابال ریچارد

 اجازه شما از باید پدریم، ملک تو زدن قدم برای دونستمنمی ولی خواممی معذرت-

 !گرفتممی

 :گفت و شد خم جلو به کمی نگهبان

 ...اراجیفی چه داری-

 نظر به که نگهبان آن، پس در و خورد محسوسی تکان ای،لحظه برای مشعل نور

 .شد ناپدید مشعل با همراه باشد، شناخته را ریچارد آمدمی

 ...بود ای قاطعانه جواب-

 :زد غر ریچارد

 ...گیرهمی اشتباه مهترها با رو من همیشه نگهبانه این-

 :گفتم و زدم پوزخند

 ...مهاجری هایکولی شبیه تر بیش تو... داره حق-

 نشان شنل که حالی در ریچارد،. کردم اشاره آلودشگل و شده پاره هایلباس به و

 وجود با را نبرد هویتش به پی نشانش، دیدن با کسی تا بود زده بغل زیر که داری

 :گفت بستمی گردن دور بیشمارش، هایچروک

 شبیه بگه بهم که بشه پیدا تو از غیر کسی عمرم، کل تو نکنم فکر... خوب-

 ...هامکولی
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 جلو دیوار امتداد در دیگر،یک یشانهبهشانه که حالی در و کردم عوض را بحث

 :گفتم کردیم،می عبور دیوار به نزدیک هایخانه متری چند از و رفتیممی

 کنی؟ شرکت جشن تو خوایمی-

 :امکرده ایزننده شوخی انگار که کرد نگاهم ایگونه به ریچارد

 چیه؟ نظرت... برقصم شارال با وسط برم خواممی... حتما آره-

 :گفت و کرد نگاه دادم،می تاب ریچارد نهفته خشم از را هایم ابرو که من به سپس

 ...میشم دیوونه دارم من ادموند؟ باشی آروم قدر این تونیمی چطوری-

 :انداختم باال ایشانه

 ایفایده چه بدم؟ فحش زمان و زمین به و بزنم کشت قصد به رو یکی داری انتظار-

 ...بگیریم رو جلوش تونیمنمی ماهم و میفته بیفته، قراره که اتفاقی هر داره؟

 .بودیم رسیده ورودی یدروازه به تقریبا. گذاشت اشپیشانی روی را دستش ریچارد

! باشه اغواگر یه مادرم یا نباشه من واقعی پدر شاه شاید... کنم درکت تونمنمی واقعا-

 ...دیوار به بکوبم رو سرم خوادمی دلم... 

 :گفتم کردم،می اشاره دروازه به که حالی در و کردم فوت بیرون به را نفسم

 ...گذاشتن باز رو دروازه نگهبانا که ستدقیقه چند تو؟ بری خواینمی-

 :گفت و کرد من به رو دوباره برود، تا چرخید باپریشانی ریچارد. بود طورهمین و

 دو هر که گفت شارال ولی... ماست از یکی کدوم دنبالشه، شارال که کسی دونمنمی-

 مادر و پدر ملکه و شاه باشی، شاهزاده اون تو اگه که این یعنی این... ایمدورگه تامون

 ...کنم پیداشون نتونم وقتهیچ شاید... نیستن من واقعی
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 :گفت و کشید آه او

 هم تونیمنمی دیگه کنه، تاجگذاری و باشه ایان و مارتا یبچه ما از یکی واقعا   اگه-

 ...ببینیم رو دیگه

 به بردن پی خاطر به شاید. شد دور خشمگینانه و کرد دیوار یحواله لگدی ریچارد

 به دادممی ترجیح. بود من بودن خنثی خاطر به هم شاید و شارال بودن اصلی   دلیل  

 و کنم درک را تلخ هایواقعیت تا شدمی موجب تنها کردن، فکر. نکنم فکر چیزی

 گرمای تصور با. کردم معطوف اتاقم و خانه به را فکرم آن، جای به. شوم سردرگم

 نبودن خونی به خواستمنمی. زدم لبخند برادرم، حضور احتمال و خانه خوشایند

 عمرم، سال هجده تمام. بود برادرم او که بود این مهم. کنم فکر دومینیک، با امرابطه

 فکر به هنوز سالگی، سی از شدن رد وجود با که بود من خاطر به شاید، و بود مراقبم

 .بود نیفتاده خانواده تشکیل

 ها،گریه ها،خنده صدای توانستممی رفتم،می پیش که شده فرشسنگ مسیرهای در

 ترسریع روی حواسم، قدرآن اما بشنوم هاخانه درون از را فریادها و داد و هازدن جیغ

 منبعش حتی و آیدمی کجا از صدا، که کردمنمی توجه که بود متمرکز کردن حرکت

. کند غافلگیرم سرم، پشت از جمعی دسته فریادی تا نکشید طول خیلی. چیست

 از را افکارم بتوانند که بودند قوی قدرآن خراش،گوش هایجیغ و هازدن عربده فریادها،

 .بچرخم پا پاشنه روی بهت، با شوند باعث و بپاشند هم

 به ها،گاریچی و رهگذران. بودند شنیده را صدا انگار نیز، خیابان در حاضر افراد دیگر

 بود ترسناک و بلند قدری به صدا. کردند سکوت خطر، احساس با و ایستادند یکباره

 که ویکتوریا میدان به منتهی مسیر زود، خیلی و شدند متفرق سرعت به مردم که

 و شد شلوغ بود، هادهندهنمایش و کاسبان ازدحام محل و چراغانی همیشه ها،شب
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 شورش یک آغاز رسید، ذهنم به که فکری اولین. شتافتند هایشان خانه سوی به همه،

 و است ضررشان به اتفاقاتی چنین که دانستندمی خوبی به مردم. بود پادشاه علیه

 این «ریز هم به اوضاع» اتفاقات   سیل از ماندن امان در برای جانشان، حفظ راه تنها

 امان در شانخانواده و خود جان تا کنند آرزو و بگیرند پناه هاشانخانه در که است

 .باشد

 توانستممی خوبی به فاصله، آن از. درخشیدمی چلچراغ همچون هوا، تاریکی در قصر

 رفتندمی آنسو و اینسو وقفه،بی که ببینم را هابرجک در مستقر و دیوار روی نگهبانان

 تا نکشید طول خیلی. کردندمی حرکت دیوار در نظم، بدون و ناآرامی با هامشعل و

 بدون و ایمن راهی دنبال به هراسان، و زدهوحشت که شود پر مردمی از ها،خیابان

 آسیب برای ای،آشفته اوضاع چنین از همیشه که بگردند مزدوری سربازان مزاحمت

 .کردندمی استفاده اموالشان و مردم به زدن

 اگر و شودمی قصر راهی سرعت به باشد، خانه در دومینیک اگر دانستممی چند هر

 کند؛می خانه به من رساندن سالمت به مسئول را سربازانش از یکی باشد، قصر در

 باید. شود آرام اوضاع تا شوم قایم جایک و شده خانه راهی بقیه، مثل توانستمنمی اما

 به باشد، کار در کودتایی راستی به اگر تا رساندممی قصر به را خودم زودتر چه هر

 .کنم کمک فرار برای ریچارد

 شده تُنُک جمعیت که سرعتی بیشترین با کردم،می باز جمعیت میان از که را راهم

 از ها،جیغ صدای. برسم قصر به زودتر چه هر تا کردممی حرکت دادند،می اجازه

 معارفه جشن صدا، این منبع بودم امیدوار و شدمی شنیده قصر جنوبی قسمت

. نباشد اتاقش مسیر در تصورم، برخالف ریچارد و بوده( شارال همان یا)آلبا شاهدخت

 خبر قصر زیرین راهروهای و مخفی مسیرهای از دیگری کس هر از بهتر ریچارد
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 از فرار برای شانسش و شناختمی خوبی به را قصر هایقسمت تمام داشت،

 .بود زیاد هاکنندهآشوب

 بود شده بسته دروازده. رفت بین از قصر به ورود برای امیدم تمام دیوار، به رسیدنم با

 از بعد بنابراین. شوم قصر وارد بودم مصمم. شدنمی دیده حوالی آن در نگهبانی و

 قصر فاضالب مسیر یاد به موهایم، زدن چنگ و دروازه برابر در زدن قدم دقیقه چند

 .افتادم

 قصر. داشت باز همیشه مسیری و شدمی کشیده فوتی صد گودالی از که فلزی ایلوله

 تاپتاپ صدای تنها تاریکی، در که حالی در و زدم دور ممکن زمان ترینکوتاه در را

 به زدممی حدس که مسیری در شد،می شنیده برف از خالی و گلی زمین روی هایمقدم

 با و زدممی نفسنفس. دویدم شود،می منتهی لوله خروج محل و ایدایرهنیم ایحفره

 و نداشتم ادامه برای نایی. ببینم را دهانم از بخار خروج توانستمنمی تاریکی، وجود

 در را حفره که بود شده حسبی صورتم و افتاده سوزش به سرما در چشمانم کمکم

 .دادم تشخیص دیوار، سوی آن روشنایی

 دستم. شنید شدمی را آب عبور صدای و بود زمین در نیمی لوله. زدم زانو و رفتم پیش

 را دیوار دیگر سوی بتوانم تا کردم خم چپ به را سرم و کشیدم ناصاف دیوار روی را

 حتی تا نایستادم. شد امخوشحالی موجب این و بودند باز معمول طبق هانرده. ببینم

 دو ارتفاع به لوله، باالی آزاد مسیر از را خودم و شدم نیمخیز زمین روی. بزنم لبخند

 به آنجا. انداختم اطراف به نگاهی سرم، عبور با. کشیدم جلو( مترسانتی شصت) فوت

 قصر اهالی هایچرک رخت از حفاظت برای هیچکس، و بود نزدیک رختشورخانه

 .گذاشتنمی نگهبان
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 مسیری در و شدم بلند جا از. زدم زانو و کشیدم قصر محوطه درون به حفره از را خودم

 شدن کشیده. کردم حرکت باشد، داشته راه نورانی هاله مسیر به زدممی حدس که

 سنگی شدن کشیده و بود کرده پاره را پیراهنم از قسمتی سنگ، از پر زمین روی لباسم

 به منتهی هایپله از و کردم بیشتر را سرعتم. نمودمی دردناک هنوز شکمم، روی

 پر رختشورخانه از ایگوشه باوحشت که زنانی و هالگن کنار از. رفتم باال رختشورخانه

 هیچ داشتم شک. انداختم اطراف به اجمالی نگاهی و گذشتم بودند، کرده کز بخار از

 .است وقوع شرف در اتفاقی چه بدانند ها،زن آن از یک

 در را خودم و آمدم بیرون گچی دیوار با روشن رنگ از پر رختشورخانه از بنابراین

 از پر زمین و زده یخ یفواره کنار از. دیدم سوم و اول جناح میان کوچک یمحوطه

 میان ظلمت در سرعت به و گذشتم رود، فرو درشان پایم شدندمی باعث که سنگریزه

 جناح و رفتم باال کردند،می وصل سوم جناح به را محوطه که ایپله پنج از جناح، دو

 .پیمودم چهارم و سوم جناح میان محوطه مقصد به را سوم

 توانستممی راحتی به وجود، این با. بودم نکرده طی را مسیر از نیمی حتی هنوز،

 از موجی شدمی واضحی، شکل به که بود بلند قدرآن صدا. بشنوم را زنان جیغ صدای

 سرچشمه ناگوار اتفاقی از بایستمی که وحشتی. کرد حس آن در را وحشت و رعب

 اگر که این فکر با. بودم ریچارد سالمت خواستار وجود تمام با من، و باشد گرفته

 کرد،می سرایت نیز قصر دیگر نقاط به لحظه آن تا احتماال باشد، افتاده راه به شورشی

 .درآوردم سر داده رخ اتفاق از تا شدم کنجکاوتر

 و شدمنمی محسوب خوبی دونده هیچگاه، که آن وجود با و ریختم پاهایم در را توانم

 سخت دویدنی کردم،می تنگی نفس و خستگی احساس زود خیلی فجیعی، شکل به

 .کردم آغاز پشتی حیاط سمت به را طوالنی و
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 باعث موضوع، این و داشتند عرض( متر نیم و یک)فوت پنج از کمتر قصر، راهروهای

 بودن لغزنده و باال سرعت وجود با بربخورم، سربازی یا خدمتکار به که زمانی شدمی

 سربازان ازدحام از راهروها،. کنم جلوگیری بار خسارت برخوردی از سختی به راهروها،

 هامشعل یشعله جا، چند. بود شده پر فریادزن و زدهوحشت زنان و مردان و سردرگم

. بود کرده العبورصعب را مسیر و کرده سرایت راهروها هایپنجره نازک هایپرده به

 با را میانسال زنی که زمانی حتی و دویدندمی سوآن و سواین زدهوحشت قصر، اهالی

 تا بودم کرده آرام را کشیدمی کرکننده و درپیپی هایجیغ که اششده سرخ یچهره

 بعد، و بود شده خیره چشمانم در کرده، مکث ایثانیه او افتاده، اتفاقی چه بگوید

 حفظ برای شدم مجبور و آمد بیرون دهانش از تف و عربده جیغ، از شلیکی

 .کنم رهایش ام،شنوایی

 حیواناتی سان به که دیگر یزدهوحشت هایآدم از پرسیدن با را وقتم هم باز تا نماندم

 تلف کنند، قایم سوراخی در را خودشان کردندمی سعی و برخورد دیگریک به وحشی،

 جناح میان محوطه. گرفتم پیش در پشتی، باغ تا را مسیر ترینکوتاه راست، یک. کنم

 کردممی حس و شدمی منتهی نورانی هاله مسیر به مستقیما   چهارم، و سوم

 .شودمی افزوده شدگاندیوانه تعداد بر شوم،می نزدیک مسیر به که لحظهبهلحظه

 دو آنجا،. بود دشوارتر آن از عبور اندازه، همان به و راهروها از ترپهن نورانی، هاله مسیر

 توانستممی. بودند ایستاده دستانشان در آخته شمشیرهای با پوش، زره سرباز جین

 صحبت سربازانش با خشن، و جدی حالتی با که ببینم سربازان صدر در را دومینیک

 .کردمی

 ساعدبند راست دست کنم، عبور کنارش از توجه جلب بدون خواستم که زمانی

 سربازان بین را دستوراتش داشت او که زمانی تا ناچار، به و کرد غافلگیرم پوشش
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 فرستاد،می هاگردان از یکی کردن خبردار برای را کدامشان هر و کردمی تقسیم

 یاشاره انگشت نوک روی تمرکز با کردممی سعی و بودم ایستاده مسیر در هدفبی

 گریبانگیرم هاشیون و هافریاد ها،جیغ صدای شنیدن از که سردردی راستم، دست

 به دومینیک سخنان تا باشم منتظر متمدن، انسانی مثل و بگیرم نادیده را بود شده

 .کند افشا برایم را قصر کارکنان شدن دیوانه علت او، و برسد اتمام

 زایدالوصفم کنجکاوی به تا بود چرخیده سمتم به دومینیک که ایلحظه همان در

 چپاندند مسیر در را خودشان سرباز بیست حدود دهد، پایان داده، رخ اتفاق به راجع

 دیوار به را دیگریک سر و بگیرند سبقت دیگریک از کردند می سعی که حالی در و

 .آمدند پیش مسیر در بکوبند،

 موهای و نموده برجسته دومینیک صورت هایمک و کک راهرو، نسبی روشنایی در

 که سبکی زره معمول، طبق او. بودند ریخته اشپیشانی روی وارشلخته بورش،

 مشغول باحرارت، و کرده تن به را پوشیدمی معمولش هایلباس زیر حتی همیشه،

 غنیمت را فرصت شد، معطوف سربازان به که توجهش. بود سربازانش از یکی یا بحث

 قدمی چند هنوز. کردم حرکت نورانی یهاله خروجی سمت به آرامآرام و شمردم

 یکی هوراس، یدوستانه و گرم صدای و نشست امشانه روی دستی که بودم برنداشته

 :پیچید گوشم در دومینیک دوستان از

 ...بندنمی رو فلنگ همه میاد، دردسر بوی وقتی-

 :داد ادامه او. چرخیدم سمتش به

 ...دردسر توی بزنی شیرجه سر با که داری ایعالقه چه تو دونمنمی ولی-

 :افزود تاکید با و
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 ...باشن اینجا نباید هاغیرنظامی... خونه بریم بیا-

 او. زد فریاد و کشید درهم چهره یکباره به هوراس که کنم اعتراض تا کردم باز دهان

 از یکی زدن کتک رسیدمی نظر به. چسبید را راستش پای ساق و افتاد زانو روی

 تا را نیشش هوراس، سر پشت او. باشد آورده سرحال را ریچارد دومینیک، دوستان

 که حالی در و زدم دور را هوراس. کرد اشاره مسیر خروجی به و داد امتداد بناگوش

 سرم پشت از را فریادش توانستم دویدم،می مسیر سمت به ریچارد، سر پشت

 :بشنوم

 !عوضی یه*اد*زم*رو*حــ-

 دادمی اجازه مسیر ازدحام که سرعتی بیشترین با ریچارد، همراه که زمانی طی در

 کشیده سوآن و سواین جمعیت موج با تا کنم جمع را حواسم کردممی سعی و حرکت

 بودم، شده دچار آن به دیوار به شدن فشرده از که مانندی قارقار صدای با نشوم،

 :پرسیدم

 شده؟ چی دونیمی... بینمتمی که خوشحالم-

. کشدمی نفس سختی به که رسیدمی نظر به حتی و نداشت بهتری وضعیت ریچارد

 :گفت اشدماغی تو صدای با

 ...شدن روانی همه... نه-

 :داد نظر کرد،می حرکت دیوار به چسبیده سرم پشت که حالی در مکث، با ریچارد

 ...ندارم اعتماد بهش من... باشه شارال کار شاید-

 شدن کشیده اثر بر که حالی در و دادم انجام انداختن باال شانه به شبیه حرکتی

 :گفتم شود،می خراشیده راستم یگونه کردممی حس آجری، دیوار روی صورتم
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 ...بدن انجام تونن می کاری همچین اغواگرها دونستمنمی... شاید-

 برایش انگار ریچارد. گذاشت جا به جانفرسا دردی و خورد پهلویم به کسی آرنج

 :دهد گوش هایمان صحبت به کسی که نداشت اهمیتی

 .نکن تعجب... کننمی زیادی عجیب کارهای اغواگرها-

 :گفتم کنم، ایجاد صدایم در توانستممی که نفرتی تمام با

 .بهشون لعنت-

 از لحظه به لحظه. نگرفت شکل میانمان صحبتی دیگر مسیر، خروجی به رسیدن تا

 یا زنجیغ خدمتکاران نبود در. شدمی آسانتر آمد و رفت و کاسته جمعیت میزان

. کشیدم بیرون غالفش از را کوچکم خنجر. کرد فکر شدمی بهتر زده،وحشت نگهبانان

 !کرد سوراخسوراخ را اغواگر یک شدمی حداقل. بود کارآمدی اما کوچک خنجر

: کند توصیفش تواندمی کلمه یک تنها که شدیم روروبه ایواقعه با مسیر، از خروج با

 چندین. سوختندمی آتش در درخت،بی یمحوطه دور تا دور درخت، چند«. !جهنم»

 فجیعی شکل به و کنپاره حنجره فریادهایی با خود، یگرفته آتش هایلباس با انسان،

 دستشان دم که چیزی هر به را خود و کشیدندمی فریاد سوختن درد از کننده،ناراحت

 به باغ، در حاضران دیگر گرفته، آتش زنان و مردان از گذشته. کوبیدندمی آمد،می

 با! هابره از قفسی در بودند، شیر چند انگار کردند؛می رفتار وحشیانه عجیبی شکل

 به کردند،می عام قتل را دیگریک دریدند،می تن از لباس کشیدند،می عربده قوا تمام

 :بود نظر هم من با ریچارد. زدندمی قهقهه واردیوانه و رساندندمی آسیب خود

 !وحشتناکه-
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 ای که کنم آرزو و حس سرم در را نبضی شدندمی باعث ها،زاری و هاشیون صدای

 .بستممی را فلنگ و گذاشتممی کولم روی را دمم ریچارد کردن پیدا با کاش،

 در. نیاوردم باال چیزی بودم، نخورده چیزی صبح، از چون اما پیچید هم در اممعده

 در که ایشده جزغاله جسد به نگاهش کردمی سعی که حالی در ریچارد دیگر، سوی

 محتویات و شده خم نیافتد، خاستمی بر آن از دود هنوز و افتاده نزدیکی، همان

 کباب گوشت خوب بوی جسد آن زنی، هم به حال شکل به. کردمی خالی را اشمعده

 ریچارد به و کردم تعفن احساس فکر، این از. داشت برانگیزی اشتها کامال و شده

 فاجعه به و بود ایستاده امقدمی چند در اش،شده دگرگون حال با که نگریستم

 .نگریستمی

 و شدند سرازیر بیرون به مسیر از بمب ترکیدن مثل سربازان، از نفره پانزده گروهی

 بود نزدیک که ریچارد و من. گشتند ورحمله شدگاندیوانه سمت به فریادکشان،

 به پلکان یپله پنج از بود، گرفته را چشمانشان جلوی خون که مالحظهبی گروه توسط

 تنه توسط که آن از پیش. بودیم مقابلمان یصحنه مبهوت و مات شویم، پرت پایین

 حاشیه در و شدیم سرازیر پلکان از شویم، سرنگون پلکان باالی از سربازان هایزدن

 .ایستادیم قصر دیوار

 آن از یکی توسط شدن گرفته گاز شبیه چیزی به نیاز شدن، دیوانه آمدنمی نظر به

 بعد، ایثانیه و بودند هوشیار ایلحظه سربازان، گروه. باشند داشته هاوحشی

 موجب که پیوستند شدگاندیوانه جمع به و کردند رها را نیزههایشان و شمشیرها

 دیوانه بدون ها،وحشی با شدن روروبه برای راهی چه. شود بلند نهادمان از آه شد،

 این بودم امیدوار من و باشد شده سمی باغ، هوای آمدمی نظر به داشت؟ وجود شدن

 .نکند سرایت شهر دیگر جاهای به سم،
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 نسبت او، شاید. نگریستمی مقابلش یصحنه به فزاینده، غمی و باناراحتی ریچارد

 قدرآن فاجعه شدت کردنمی گمان هم شاید و کردمی مسئولیت احساس مردم آن به

 و گذاشت کنار ثانیه یک عرض در را اشزده ماتم یچهره بود، که چه هر. باشد زیاد

 :کند فکر سوالم روی کرد سعی

 نشدیم؟ دیوونه ما چرا-

 ایستاده آن به چسبیده تقریبا و قصر دیوار یگوشه خاصیتبی مترسک دو مثل ما،

 :داد نظر و کرد تف را دهانش آب ریچارد. بودیم

 ...اغواگریم ما-

 :گفتم

 ...میفته اتفاقی چه داره دونهمی حتما اون... کنیم پیدا رو شارال باید-

 او. نبود خوب هیچ حالش مشهودی، کامال شکل به. داد تکان تأیید به را سرش ریچارد

 توانستنمی و شدمی یأس دچار پراضطراب، و حساس هایموقعیت در همیشه

 من مثل دوستی داشتن از بودم مطمئن مواقعی، چنین در. کند جور و جمع را خودش

 خود به کمی ریچارد. شدمی خوشحال شدم،می مسیر دادن ادامه برای تلنگری که

 :آمد

 ...کشنمی رو ما... کنیم حرکت بینشون جوری همین تونیمنمی که ما-

 دنبال به. کشیدم ریه به را دود و مرطوب خاک از تلفیق بویی و کشیدم عمیقی نفس

 موضوع متوجه و گرداندم باغ در تیزبینانه را نگاهم شارال، یافتن همچنین و حل راه

 خم سمتش به را سرم که حالی در و کردم نزدیک ریچارد به را خودم. شدم عجیبی

 .دادم نشان هادرخت میان را شخصی اماشاره انگشت با بودم، کرده
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 ...ببین رو اون-

 شنلی و بود[ ریچارد و من از بلندتر حداقل]قد بلند کردم،می اشاره آن به که کسی

 هاشانه روی مرتب، حالتی با و بودند بلندتر هایشآرنج از موهایش،. داشت تن به تیره

 .بود شده رها هایشکتف و

 ...کشتار و کشت این وسط نمیاد؟ عجیب نظرت به-

 بود، وقوع حال در اطرافش که جهنمی و درگیری آمدنمی نظر به و بود عجیب واقعا او

. بود انداخته پایین را سرش و زده تکیه درختی به او. باشد داشته برایش اهمیتی

 :گفتم

 ...مردم... اوناست شبیه... کن نگاهش... اغواگره یه اون-

 در و بودند دیگریک کردن پار و لت حال در همچنان، که کردم اشاره شدگاندیوانه به

 :زدندمی غلت خونشان

 ...گذرنمی ما کنار از تفاوتبی که جوری همون... ندارن کاری اون با-

 :گفت و داد تکان سری ریچارد

 خوب؟-

 :مداد توضیح

 عین اونا بگذریم، جمعیت این وسط از هم ما اگه یعنی... نداره اون کار به کاری کسی-

 ...زنهنمی آسیب ما به کسی... نیست خیالشون
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 باغ به دیگر، بار را سربازانش تا باشد داشته عقل آنقدر دومینیک بودم امیدوار

 که حالی در ریچارد. بیاید جهنم آن بردن پایان به برای حلی راه کند سعی و نفرستد

 :گفت بود، پریده رنگش و داشت نمی بر شدگان دیوانه از چشم

 ...باشیم مطمئن تونیمنمی ما ولی-

 .فشردم کننده دلگرم و گرفتم را دستش

 ...بفهمیم که هست راه یه فقط-

 سمت به کمی، شدگان  دیوانه. کشیدم دنبالم به هم را ریچارد و شدم کنده دیوار از

 فاجعه آن مسبب که اغواگرانی رسیدنمی نظر به. کردندمی حرکت نورانی یهاله مسیر

 .باشند داشته گسترشش به ایعالقه بودند،

 را دستم که آن بدون ریچارد بودیم، شدگاندیوانه میان از حرکت حال در که همزمان

 :گفت کند، رها

 دارم؟ دوستت قدر چه گفتم بهت حاال تا ادموند-

 :شد کج دهانم یگوشه. باشد کارمان پایان واقعه، این است ممکن کردمی فکر او شاید

 ...نه-

 :گفت و کرد خشکی فین او

 ...متنفرم احساسات ابراز از... خوبه-

 هادرخت به را خود که[ نفر پنجاه حداقل]وحشی انسان گروهی میان از ما عبور

 نعره بردند،می فرو گوشتشان و پوست در را سربازان نیزه و شمشیرها ساییدند،می

. کردممی را تصورش که بود چیزی از سختتر آوردند،می در را دیگریک چشم و زدندمی
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 و شوم اتفاقات آن یهمه روی چشم که بود این کردیم،می باید که کاری تنها

 سمت به نیندازد، خطر به را امنیتمان که سرعتی بیشترین با و ببندیم آورچندش

 .کنیم حرکت درخت بر داده تکیه اغواگر

 یمیانه در حال، این با. کندمی پیدا اخت وضعیت با کمکم ریچارد، که آمدمی نظر به

 و گلی زمین انگار. آمدمی کش مسیر گویی،. بیاورد باال دوباره تا شد خم و ایستاد راه

. بکاهند سرعتم از خودش، درون به هایمکفش کشیدن با کردمی سعی باغ، مرطوب

 لحظه، آن به تا زمستان آغاز از که هاییشب سردترین از یکی. بود سردی شب

 خشک هایشاخه با سرمان، باالی آسمان و ماه بدون شب،. بود دیده خود به فیروینر

 .درخشیدنمی ایستاره هیچ. بود تاریک آسمان. بود شده گرفته قاب درختان یمرده و

 انداخته راه به که خونینی جشن به انگار دور، از و بود ایستاده آنجا همچنان اغواگر،

 به و ایستاد امشانهبهشانه ریچارد. کردیم توقف اشچندقدمی در. نگریستمی بود،

. باشم داشته اغواگر یک برابر در رفتاری چه دانستمنمی. شد خیره اغواگر نیمرخ

 به را کشتار که کنم خواهش« !قشنگیه شب چه» گفتن از بعد و بروم جلو مودبانه

 حلقه گلویش دور را دستانم و بردارم خیز طرفش به کشت قصد به یا و برسانند پایان

 .کنم

 و بود جادویی و نفسگیر اشزیبایی. بود تیره هایچشم و موها با جوانی دختر اغواگر،

 از بیش چشمان شد، ما متوجه وقتی. بود شده خیره زمین روی نامشخص اینقطه به

 را نگاهش و آورد باال را[ بودم دیده لحظه آن به تا که هاییچشم بزرگترین]بزرگش حد

 چشمان روی نگاهم و شنیدم را ریچارد سینه در نفس شدن حبس. چرخاند ما میان

 .کرد گردتر را درشتش چشمان. ماند ثابت اغواگر، یتیره
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 جنون به هم را ما کرد،می سعی هم شاید و بود شده متعجب آنجا در ما بودن از انگار

 جای معطوف را نگاهش ریچارد،. کردمی نگاهم وقفهبی او ثانیه، بیست. کند گرفتار

 هوا در شدن شناور مثل حسی ابتدا،. کند کار چه دانستنمی انگار، و بود کرده دیگری

 هم. برگشتم زمین به بودم، شده بلند هوا به که سرعتی همان به بعد، و کردم حس را

 :پرسیدم که بودم شده خیره اغواگر، آن یاغواکننده و تیره چشمان در چنان

 کجاست؟ شارال-

 با بگوید، چیزی که آن بی سپس. شد جاجابه کمی او و باخت رنگ نگاهش جادوی

 روی را دستش ریچارد. شد ناپدید و چرخید درخت پشت به انسانی فرا سرعتی

 :گذاشت امشانه

 ...کننمی فرار ازت هم اغواگرها حتی... نباشی خسته-

 با ریچارد. کنم پیدا شارال از اثری شاید، تا کردم نگاه اطراف و دور به و نکردم توجهی

 :گفت عصبی حالتی

 ...کنیم کاری یه باید... بکشن رو همدیگه جوری همین اونا بذاریم نباید ما ادموند-

 :گفتم و چرخیدم سمتش به. دادممی دست از را کنترل داشتم دیگر

 ازشون خیلی میگی که تو... ندیدم نزدیک از رو اغواگر یه حاال تا کنیم؟ کار چی-

 کنی؟نمی کاری چرا داری، اطالعات

 روی نگاهش بگوید، چیزی که کرد باز دهان تا اما کشید ریه درون به را هوا ریچارد

 .شد گرد و قفل سرم پشت چیزی،

 شده؟ چی-
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 با هلگارد، شاه. دید نخواهم را خوشایندی یمنظره بچرخم، وقتی دانستممی خوبی به

 شدگاندیوانه تمام از دور جنوب، سمت به پوش شنل اغواگر چهار میان مطیع حالتی

 .کردمی حرکت باغ، اعماق و

 ...اونا چرا... شاه-

 سمت به و گذشت کنارم از معطلی بدون و کنم کامل را امجمله تا نداد امان ریچارد

 :گفتم ب**ل زیر و کردم فوت بیرون به را نفسم. دوید پدرش و اغواگرها

 ...بگذرون خیر به خودت خدایا-

 .نبود شارال از اثری هنوز، و

 «چهاردهم فصل»

 !زندمی ه*س*بو نوربرت گردن بر شمشیرم•

 

 سپس و سرما توانستم کمکم بعد، و بود مطلق سیاهی دیدم،می که چیزی تنها

 که کردم هدایت بیرون به ایگونه به را نفسم. کنم حس را زمین روی شدن کشیده

 به گفتمی عجیبی حس. انفجارند مرز در درونشان هوای حجم از هایمریه گویی،

 شناور از حسی. شودمی کشیده من زیر زمین شوم، کشیده زمین روی من که آن جای

 به نور دوباره کردن وارد برای که اشتیاقی اندک شد باعث آور،عذاب حسیبی و بودن

 تالشی با هایمپلک دادن فاصله هم از برای جدالم و برود بین از داشتم، چشمانم

 کوبیده زمین به سختی به هایمشانه ایستادم، که حرکت از. شود همراه مذبوحانه

 :گفت زناننفسنفس صدایی،. کردم حس سرم زیر را تیزی نوک سنگ و شدند

 ...شارال از اینم... بفرما-
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. بود آشنا برایم اندوهناک شکلی به دیگر، صدای. است جوزف صدای نداشتم شک

 :گفت صدا

 میفته؟ داره اتفاقی چه اونجا. خب خیلی-

 :داد پاسخ نوربرت به جوزف

 .کشنمی رو دیگه هم دارن مردم. جمعی دسته قتل یه-

 جشن. بود مشکل برایم چشمانم کردن باز هنوز چند، هر. کرد کار سرعت به مغزم

 به اغواگران از گروهی توسط شده، پا به جنجالی در چگونه که آوردم یاد به را معارفه

. شد کشیده صورتم روی سردی دست و نشست کنارم کسی. شد تبدیل خونین جشن

 آن دست پیچاندن بدون و ندهم نشان واکنش تا کردم کنترل را خودم سختی به

 .دهم گوش را سخنانشان بتوانم دیگری، یطلبانهمبارزه حرکت هر یا شخص

 :گفت جوزف

 کرده؟ پیدا رو ایان و مارتا یبچه شارال دونستیمی-

 نوازش با سنخیتی هیچ که داد پاسخی باخشونت نوربرت نداشت؟ خبر نوربرت یعنی

 :نداشت چپم یگونه روی انگشتانش

 واقعا اون برگرده، اون دنبال تا اینجا فرستادم رو شارال که حاال کنیمی فکر. نگو چرت-

 اینجاست؟

 .اندازدمی باال را اششانه جوزف که کردممی تصور

 کنینمی فکر... مشکوکه نفر دو به اون. شنیدم ایان کلبه توی رو هاشونحرف من-

 بیاریم؟ رو دخلشون باید
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 برسانند؟ قتل به را آرتور شاه وارث تنها خواستندمی

 یان؟ا کلبه-

 ...مارتا شوهر... آره-

 :گفت عصبی لحنی با نوربرت

 کردین؟ پیداش چطور. کیه اون دونم می خودم-

 :گفت کرد،می شره آن از قیدیبی که لحنی با جوزف

 ...شارال دنبال رفتم منم... دنبالشون افتاد شارال... کردن پیداش پسرها اون-

 جوزف توسط شدن تعقیب متوجه که بود متمرکز ریچارد و ادموند روی حواسم قدرآن

 :گفت وارزمزمه نوربرت. کردمی غافلگیر مرا همیشه جوزف باشم؟ نشده

 .باشه مونده زنده االن تا ایان کردمنمی فکر-

 :گفت جوزف

 ذاری؟می زنده رو تا دو اون کنی؟ چیکار خوایمی... ستزنده که االن-

 :افزود مکث با

 چی؟ شارال-

 :داد پاسخ نوربرت

 قانونی هایوارث آخرین باید کنه، پیدا مشروعیت براش تخت و تاج بخواد کسی اگه-

 ...باشه ایان و مارتا پسر واقعا اونا از یکی اگه... بکشه رو شرعی و

 .بود شده طلسم که کردن پیدا رو ایان یخونه اونا... هست که-
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 :کرد پرخاش نوربرت

 ...بشی شاه تونیمی تو فقط بکشی رو وارث آخرین تو، اگه! نپر حرفم وسط-

 :گفت سرعت به جوزف

 کنی؟ سالخیشون خودت تا بیارم، برات رو ریچارد و ادموند خوایمی پس آها-

 :گفت خشمگینانه و شد بلند جا از نوربرت

 !بشم شاه خوامنمی من-

 :گفت تمسخرآمیز جوزف

 !آرزوهاتی یکلبه توی شارال با اونم رویایی، زندگی یه دنبال تو! آره-

 من که فهمیدنمی نوربرت چرا. کردممی نازک برایشان چشمی پشت توانستم،می اگر

 داشته دست ایشرورانه کارهای در که زمانی خصوص به. ندارم او به ایعالقه هیچ

 :گفت جوزف کند؟ کار من علیه و باشد

 !بشم شاه نمیاد بدم! امممم-

 را جوزف ایگونه به نوربرت لحظه، آن دانستممی خوب من و کردند سکوت دو هر

 !است زدهآتش را پدرش انگار که نگردمی

 کنه؟ شونشقهشقه رئیست بدی خوایمی پس-

 :بود شده خسته جوزف با مجادله از انگار نوربرت

 هلگارد شاه وقتی تا شو مطمئن. برس کارت به و نکن فضولی من کارهای تو قدر این-

 ...نشه پیدا هازادهطبیعت یکله و سر بریم،می اینجا از رو
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 هلگارد شاه مالقات ای،لحظه برای داشتند؟ کار چه هاانسان شاه با هاآن هلگارد؟ شاه

 .آوردم یاد به را نوربرت با

 :شد ترس با توأم جوزف کالم

 ها؟زادهطبیعت-

 بود برده سر به هازادهطبیعت اسارت در انسان، یک کشتن خاطر به را سال دو جوزف

 دوباره نوربرت. برگردد خود عادی زندگی به بود نتوانسته ماه هفت تا آن، از بعد و

 :کرد پرخاش

 نگاهتون و بشینن کنین،می عامقتل رو هاانسان دارین وقتی داشتی انتظار چیه! آره-

 کنن؟

 هاپلک گشودن توانایی حتی و شدممی خارج ناتوانم و حسبی حالت از داشتم کم،کم

 شود؛می نصیبم چیزی چه آن، از بعد دانستمنمی اما دیدممی خود در را نشستن و

 طاقت دیگر بود، که چه هر نوربرت؟ از پراحساس آغـوشـی یا و گلویم روی ایتیغه

 .کنم معلوم را تکلیفم زودتر دادم،می ترجیح و بزنم بیهوشی به را خودم نداشتم

 کنین؟ چیکار خواینمی هلگارد شاه با شماها آخه-

 دیدن با و دادم فاصله هم از را هایمپلک کرد، زدن حرف به شروع جوزف که همزمان

 گاهتکیه را راستم دست بود، ایستاده سرم باالی که نوربرت کمر به شده بسته شمشیر

 آن وجود انگار، و نبود بلد شمشیرزنی نوربرت. پریدم جا از باره،یک به و کردم بدنم

 در نفرشان، دو هر. بخشیدمی امنیت و شهامت او به خاکستری، یقبضه با شمشیر

 :گفت جوزف و رفتند عقب قدم یک ام،غیرمنتظره و سریع حرکت به پاسخ

 !هی-
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 دهند، نشان العملیعکس بتوانند که آن از پیش و کشیدم بیرون غالف از را شمشیر

 حس با را شمشیر که حالی در و زدم غلت نخورده، دست برف از پوشیده زمین روی

 بودم، گرفته دست دو هر با هامدت از بعد فرزندم کشیدن آغوش در به شبیه عجیبی

 که انگار نوربرت،. خوردم تلوتلو و رفت گیج سرم ایلحظه برای. ایستادم پایم دو روی

 به آمیزتهدید حالتی با را شمشیر که آمد سمتم به قدم یک کند، کمکم بخواهد

 :گفتم دارمخش و گرفته صدای با و گرفتم سمتش

 .نخور تکون جات از-

 خشمگینانه،. ندهم نشان ضعفی خود از و بایستم پاهایم روی محکم کردممی سعی

 :غریدم و گرفتم جوزف طرف به را شمشیر باراین

 کردی؟ کار چی من با لعنتی توی-

 هنوز. اندپوشانده را چشمانم از نیمی اخم، شدت از ابروهایم کردممی حس

 باغ در هنوز ما بنابراین،. بشنوم را هاکشیدن جیغ و جمعیت صدای توانستممی

 داد،می تکان تسکین حالت به را دستانش که حالی در نوربرت. بودیم قصر پشتی

 :گفت

 ...شارال باش آروم-

 :بیفتد سوزش به گلویم شدم باعث کشیدم، که فریادی

 !شـو خـفـه-

 باال دیگری چیز هر یا تسلیم نشانه به را دستانش که حالی در و کشید پوفی جوزف

 :گفت بود، برده

 ...خواهر باشه گذاشته تاثیر خلقیاتت رو ها،انسان بین زندگی کردممی فکر-
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 اشاره نوربرت به ابرو، با که حالی در و کشیدم باال را سرماخوردگی اثر بر امگرفته بینی

 :گفتم کردم،می

 ...اونور برو-

. کرد طی را نوربرت و خود میان فاصله قدم، دو با و کشید هم در را هایشاخم جوزف

 :گفت و داد عقب را اشخاکستری و سفید بلند نیمه موهای نوربرت

 ...بدم توضیح بذار شارال-

 :زدم فریاد تقریبا خشمگین، و دادم تاب میانشان را شمشیر

 ...بپرسم چیزی ازتون که زنینمی حرف وقتی فقط-

 نهایتبی و آزاربی یچهره. چرخاندم میانشان را نگاهم و کردم فوت بیرون به را نفسم

. ماند ثابت نوربرت میانسال صورت روی نگاهم و گذراندم نظر از را جوزف تراشخوش

 هایحسابرسی از پیش بایست،می که داشتند وجود مهمتری خیلی چیزهای مطمئنا ،

 هلگارد شاه با بپرسم که این برای میلم برابر در بنابراین. رسیدممی بهشان شخصی

 :پرسیدم و کردم مقاومت گیرند،می دستور کسی چه از یا و دارند کار چه

 کردین؟ رو کار این چطور-

 :زد نفهمیدن به را خود جوزف

 کار؟ کدوم-

 :گفتم و بگیرم را سرما و رمقی بی از دستانم لرزش جلوی کردم سعی

 ...اونا-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

214 

 

 حمله دیگریک به وحشیانه شدنم، بیهوش از پیش که هاییانسان صدای منبع به

 :کردم اشاره کردند، نقاشی خون با را دیگر یک و کشتند را ملکه کردند،

 کردین؟ کار چی باهاشون مرگشونه؟ چه-

 :کرد باز را نیشش جوزف

 ...بود کوچولو شوخی یه-

 :زدم تشر او به آمیزاهانت لحنی با

 !ببند رو دهنت! ببندش-

 با پراحساس، و عاشقانه نگاهی با نوربرت،. دهد توضیح تا نگریستم نوربرت به و

 و کرد نگاهم بودند، شده خم باال به معصومانه برانگیزیترحم شکل به که ابروهایی

 :گفت

 ...بود جوزف کار-

 :افزود جوزف به نگاهینیم و کوتاه مکثی با و

 ...قویه قدر چه که دونیمی-

 ...میاد بر جونور این از کارایی چه که کنی یادآوری بهم نیست الزم-

 :گفتم و دوختم جوزف به خصمانه را نگاهم

 !کن تموم رو کردی شروعش که جهنمی...کن تمومش-

 محو کمکم سپس،. کرد نگاهم خنثی حالتی با جوزف پیچید، جنگل در که آخرم فریاد

 کرده فراموش چگونه! شدنمی باورم. نبود آنجا دیگر بعد، ایثانیه که طوری به. شد

 از قدرآن شود؟ جاجابه مختلف هایمکان بین ثانیه، چند در تواندمی جوزف که بودم
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 نوربرت شکم در را شمشیرم لحظه، همان توانستم می که بودم خشمگین خودم دست

 کرد نگاه جوزف خالی جای به تفاوت،بی حالتی با نوربرت. بچرخانم بار چند و کنم فرو

 :گفت و

 تونهنمی کسی نخواد خودش تا خودت، مثل درست ولی نباشه واقعیت برادر شاید-

 ...بده انجام کاری کنه مجبورش

 میان از. شودمی داغ سرم کردممی حس و ساییدممی هم بر دندان خشم، شدت از

 :غریدم امشده قفل هایدندان

 ...شی خفه بهتره-

 :برود راه ام،نداشته روان و اعصاب بر بود مصمم او ولی

 ...شو شاهزاده کردن پیدا بیخیال شارال-

 :خراشید را گلویم فریادم

! موظیفه سر گذاشتم رو کوفتیم عمر یهمه من! تونمنمی لعنتی؟ فهمیمی! تونمنمی-

 ...بیرون بکشم ماجرا این از رو خودم تونمنمی من

 عجیبی تمایل ام،زندگی در دفعات معدود از یکی برای. کشیدم باال را امبینی دوباره

 کسی که این به کردن وانمود از ها،اتفاق آن تمام از. دیدممی خود در کردن گریه برای

 دور قدرآن دستانم. بودم آمده ستوه به هابازی باشکقایم همه از و هستم دیگر

 آمیخته هم در گوشتم و پوست با کردم،می حس که شد محکم شمشیر یقبضه

 شدم نوربرت چشم در چشم خشم، و بانفرت و کردم تر را خشکم هایب**ل. است

 خبر اما. شوم آرام تا بود منتظر انگار و ایستاده رویمروبه وار،تسلیم حالتی با که
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 تلفات، دادن بدون است محال شود، بیدار که هنگامی من، درون هیوالی نداشت

 :غریدم ب**ل زیر. رود خواب به دوباره

... کردینمی هاتکاریکثافت قاطی رو من تو اگه... نبودی تو اگه... توئه تقصیر همش-

 ...عوضی خائن

 در که عامی قتل هیاهوی در صدایم هم باز بزنم، فریاد که هم قدر چه هر دانستممی

 .شد خواهد شنیده ایپرنده جیغ صدای همچون بود، افتاده راه به باغ ابتدای

 :آمد سمتم به قدم یک نوربرت

 ...افتادمی خطر به جونت موندیمی پایتخت توی اگه... شارال خواممی معذرت-

 :زدم داد و کشیدم باال توانم بیشترین با بودم، آورده پایین اندکی که را شمشیر

 !جهنم به-

 :آمد جلوتر قدم یک دوباره او

 ...شارال دارم دوستت من... بمیری تو بذارم تونمنمی من-

 :گفتم و دادم فشار نوربرت یسینه یقفسه به را شمشیر نوک

 ...کشمتمی خودم دستای با! درک به برین کوفتیت عشق اون و تو-

 لحنی آرامترین با او،. کرد نگاهم بااندوه و گرفت خود به برانگیزیترحم یچهره نوربرت

 :گفت داشتم، سراغ او از که

 ...است عسل از شیرینتر معشوق، دستان در مرگ-

 با مرا تواندمی کرد،می فکر. خواندمی ب**ل زیر را این به شبیه شعری همیشه او

 :زدم نیشخند واردیوانه بزند؟ گول اراجیفی چنین
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 ...شیرینه قدر چه که بینیممی االن-

 .کنم سرکوب را خشمم توانستمنمی اما بکشم، را او نداشتم خیال

 ...بیا من با... کنی استراحت باید... شارال شدی ضعیف تو-

 :پرسیدم توجهبی

 کیه؟ فطرت پست خائن اون گیری؟می دستور کی از-

 :داد تکان تأسف به را سرش و کشید عمیقی نفس نوربرت

 ...کنینمی باور بگم اگه-

 :کردم ریز را چشمانم

 ...بزن حرف-

 :گفت و داد قورت را دهانش آب او

 بود؟ کنارم نفر یه دیدیم، اصلی سرسرای توی رو دیگههم که روز اون یادته-

 .رفت باال اندکی راستم ابروی

 گفتی؟ بهم مارتا یبچه یدرباره که روز همون-

 :داد تکان تأیید به را سرش نوربرت

 ...آره-

 روز آن داشتم سعی. کردم نگاه قبضه دور امشده قفل دستان به و برداشتم او از چشم

 :آمد خاطرم در پوشیده صورت به شخصی از محوی، تصویر. بیاورم یاد به را

 داشت؟ قوز که همون خوب؟-
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 :کردم فکر بیشتر

 زدی؟می حرف هلگارد شاه با داشتی وقتی بود؟ تو کنار جنگل توی روز اون که همونی-

 :داد پاسخ و شد نمایان نوربرت یچهره در تعجب آثار

 کیه؟ شبیه اون نظرت به... آره-

 :لرزید خشم از لبم یگوشه

 ...بزن حرف... ندارم وقت هابازیبچه این برای من-

 :فرستاد بیرون به اندوهگینانه را نفسش او

 ...بود گوردین اون-

. کردم مزهمزه ب**ل زیر و چرخاندم ذهنم در بار چند و چندین را نامش! گوردین

 سنگ. بود قبر سنگ یک داشتم، امزندگی در گوردین تنها از که تصویری ترینپررنگ

 .جوزف تنی برادر و من یمرده یبرادرخوانده قبر

 نگاه نوربرت به گرد، چشمان و زدهبهت حالتی با مجسمه، مثل تا جنبیدم خودم به

 ممکن صدای بلندترین با تمسخرآمیز،. باشد داشته حقیقت توانستنمی این. نکنم

 :گفتم کوتاه بهتی در رفتن فرو از بعد

 گوردین؟! هه-

 .دادم فشار هم روی را خشمم از لرزان هایب**ل و بستم را چشمانم

 !مرده گوردین-

. اندشده پاره امصوتی تارهای کردم، حس که کشیدم فریاد آنچنان را «مرده گوردین»

 دوباره شد، نابود و نیست امزندگی از همیشه برای که گوردینی کنم باور خواستمنمی
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 کرده جدا تنش از سر او، با امدرگیری آخرین در که خصوص به. باشد شده پیدایش

 توانستممی من، اما گویدمی دروغ نوربرت که زدمی فریاد درونم در حسی. بودم

 را اولم حس دیگر، حسی. گفتنمی دروغ نوربرت. دهم تشخیص دروغ از را حقیقت

 موذی موجودی برادر گوردین، که آوردمی یادم به منطقی حالتی با و کردمی سرکوب

 .آیدمی بر دستش از کاری هر و است جوزف مثل

 مرد؟ دیگه بار چند-

 :داد توضیح کند، برداریپرده شفاف حقیقتی از بخواهد گویی شمرده،شمرده

 کارش کردی،می فکر واقعا... شده زنده جوری یه بار هر و مرده بار پنج االن تا گوردین-

 کردی؟ تموم رو

 همیشه. کنم قبول را حقیقت این کردم سعی و کشیدم عمیق نفس بار چند

 سعی مدت تمام شاید. باشد مرده راحتی آن به گوردین ندارد امکان که دانستممی

 بحث برای خوبی زمان و مکان جا،آن و موقعآن حال، هر در. بزنم گول را خودم کردممی

 :پرسیدم معقوالنه. نبود گوردین بودن مرده یا زنده یدرباره

 بشه؟ شاه خوادمی گوردین پس-

 :داد تکان تأیید به را سرش نوربرت. بود شده داغ صورتم و گرفته صدایم

 ...طوریه چه تخت و تاج دونیمی خوب خودت... نداره خبر مارتا یبچه از اون-

 چند عرض در و پذیرفتنمی را باشد نکرده زدایی مشروعیت که را کسی تخت، و تاج

 که کاری فکر از. تخت و تاج هیوالی آورد؛می در پا از را شخص مرگباری، بیماری با روز،

 :افتاد تپش به قلبم دادم،می انجام بایستمی
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 تمام تا فرستهمی رو نفر چند اونم... میگی گوردین به شاهزاده یدرباره بری بذارم اگه-

 ...بکشه رو هادورگه

 :شد متعجب ابتدا نوربرت

 ...منظـ... من... نه-

 و کرد نگاه بودم، آورده باال لرزش بدون و مستحکم حالتی با را شمشیر که من به و

 بند زبانش انگار، و زدمی موج چشمانش در حیرت و ناباوری. شد گرد اشتیره چشمان

 :گفت زحمت به بعد، ثانیه چند. بود آمده

 بکشی؟ رو من خوایمی... می تو... تو-

 شخص، یک جان گرفتن موقع در همیشه، مثل کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 .کنم رفتار سنگدالنه

 یه فقط من... میدی کشتن به رو خودت کارهات با که خودتی این... کشمتنمی من-

 ...عدالت انجام برای اموسیله

 زدهوحشت و پاچهدست وضوح به. داد تکان سردرگم حالتی با را دستانش نوربرت

 چگونه او. بیندازم تف رویش و بکشم را او راحت خیلی توانممی دانستمی. بود شده

 نداشت فراری راه. بود اینچ دو از کمتر گردنش، با شمشیرم فاصله. بود شده من عاشق

 با افتاد، که پتهتته به. سوختنمی باشند، مرگ مستحق که کسانی برای من دل و

 :کرد التماس او. است ارزشمند برایش زندگی قدر چه که دریافتم انزجار

 ...بکنی من با رو کار این تونینمی تو... کنممی خواهش شارال-

 :گفتم پیروزمندانه و کردم ایتکخنده
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 چه کجاست؟ تزادگینجیب غرور هوم؟... عسله از شیرینتر برات بکشمت اگه که-

 ...باشی حقیری موجود تونیمی قدر

 از که نبود نوربرتی این. جنبید هایشب**ل کند، گریه بخواهد که انگار و لرزید او

 آب مثل توانستمنمی که بود خاطر همین به شاید. شناختممی قبل سال هفت

 .کنم نظاره را دنیا به نگاهش آخرین و فرو اشسینه در را تیغه خوردن،

 کار چی داری فهمینمی تو... نمیگم گوردین به چیزی من... خدا خاطر به شارال-

 ...نگیر تصمیم زود... کنیمی

 :گفتم احساس از عاری لحنی با و کردم رسم هوا در فرضی ایدایره نیم شمشیر با

 این تا بمیری مرد یه مثل بهتره... کنممی رو کار این که دونیمی. نباش احمق نوربرت-

 .کنی گریه بچه یه مثل که

. دانمنمی بود، سرما یا ترس از. پیچید بدنش کل در لرزی و بست را چشمانش نوربرت

 وحشیانه خون و بوسید را گردنش شمشیرم یتیغه که ایلحظه در دانم،می را این تنها

 از پر حتی و درد از پر و باز گالیه، از پر و باز بودند؛ باز نوربرت چشمان پاشید، بیرون به

 .زدم زانو باناتوانی. افتاد هابرف میان و لغزید دستم از شمشیر. عشق

 کردم؟ کار چی من-

 «پانزدهم فصل

 !دهدمی نجات خونخوار، زیبارویی چنگال از مرا جوزف•

 

 «ادموند»
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 !کن صبر ریچارد-

. نباشم صدایم شدن شنیده نگران که بود صدا و سر پر و شلوغ قدرآن پشتی، باغ

 پشت و داشتمی بر قدم برف از لیز و جنگلی زمین در من، از جلوتر قدم چند ریچارد

 اغواگرها،. کردمی حرکت بود، شده احاطه اغواگر گروهی توسط که هلگارد شاه سر

. رفتمی هاآن همراه خود، یاراده و میل با شاه انگار. دادندنمی خرج به اجباری هیچ

 .کند تازه نفسی تا ایستاد خستگی با ریچارد

 و نکنیم گمشان رفتن، راه با توانستیمنمی که بود زیاد قدرآن اغواگرها حرکت سرعت

 اغواگر یک مثل درست رفتنش، راه و کردمی همراهی سرعتشان با شاه، که بود عجیب

 گونه هر از دور و باآرامش هرازگاهی، که ببینم توانستممی خوبی به فاصله، آن از. بود

 اغواگر دو از یکی سمت به ایافسانه هیوالی چند مقابل گرفتن قرار از اضطرابی،

 ریچارد بازوی روی را دستم. گویدمی چیزی و چرخدمی طرفینش در پوششنل

 :چرخاندم خودم سمت به را او و گذاشتم

 بدی؟ انجام تونیمی کار چی اغواگر، تا چند برابر در تو شدی؟ دیوونه-

 :بودم هااتفاق آن تمام مسبب من، انگار که کرد نگاهم ایگونه به ریچارد

 ...نیست مهم برام-

 سعی. داد ادامه اغواگرها حرکت مسیر در را ناتوانش هایقدم مشهود، باخستگی او

 :لنگدمی کار جای یک که کنم قانعش کردم

 نمیاد؟ عجیب نظرت به این میره؟ اونا با چطوری پدرت بینینمی ریچارد-

 بلندتر بار، این و چرخید طرفم به عجز با. بود شده موضوع این متوجه نیز او مسلما

 :گفت
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... نیست برادرم از خبری... کشتن رو من نامادری اونا کنم؟ کار چی داری انتظار-

 ببرن؟ خودشون با رو پدرم بذارم خوایمی

 خودم سمت به دیگر بار دهد، ادامه راهش به تا بود چرخیده جلو به که را او مصرانه،

 :گفتم و چرخاندم

 کنی؟ فکر منطقی کنینمی سعی چرا! مشکوکه خیلی چی همه ریچارد-

 :شدند گرد خشم از ریچارد چشمان

! باشه خوب همدسته؟ اغواگرها با من پدر که این ادموند؟ کنی ثابت خوایمی رو چی-

 ...ذارمنمی تنهاش من

 بودن همدست یمسئله تردید، بدون که دانستمی بارهاین در چیزی ریچارد شک،بی

 چند دست به را مردمش باید چرا شاه، یک اما. بود کشیده پیش را اغواگرها با پدرش

 شوند؟ سالخی تا سپردمی صفت شیطان اغواگر

 به آسیابم هایدندان سایش از. شدند فشرده هم بر هایمب**ل و مشت دستانم

 هر. برسد پایان به زودتر جهنمی، شب آن کردممی آرزو و بودم گرفته درد لثه دیگر،یک

 .یافتنمی پایان خوشی و خوبی به چیز هیچ که چند

 آرزو وجود تمام با من اما داشت حق شاید. داد ادامه راهش به لجبازانه ریچارد

 .بگیرم را جلویش توانستممی کاش، ای که کردممی

 از قسمت آن. بود شده خارج دیدمان یحوزه از که بود وقت خیلی خونین، جشن

 پشتی یمحوطه درون به ها،درخت و گرفته قرار آلنور هایجنگل آغوش در دقیقا قصر،

 حرف این که زدممی تخمین. آوردم یاد به را ریچارد یگفته. بودند کرده پیشروی قصر
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 خراب کل به پشتی دیوار میگن هانگهبان: "است زده تابستان اواخر و قبل ماه شش را

 "ادموند؟ نیست عجیب نظرت به... شده طوریاین چرا دونننمی اونا... شده

 و عجیب سرنگونی راز از تا بودیم شده پشتی دیوار راهی معطلی بدون آن، از بعد و

 متوجه که بود لحظه آن. بودیم نرسیده اینتیجه به اما آوریم؛ در سر دیوار ناگهانی

 به آسانتر ورود و عبور برای راهی. باشند اغواگران دیوار، تخریبگر دارد احتمال شدم

 اغواگر چند. کند مسدود را مسیرشان بتواند دیوار یک کردمنمی گمان چند هر قصر،

 داشتند؟ حضور قصر در شارال جز به دیگر،

 حتی شاید باشند؛ اغواگر قصر کارکنان از نیمی حتی است ممکن کردم فکر باوحشت

 بودن دورگه باشد، اغواگر یک شاه اگر. بود دورگه ریچارد. ریچارد و ملکه شاه، خود

. شد کشیده عقب به و کرد کار سرعت به ذهنم. رسیدمی نظر به منطقی ریچارد

( اغواگر)هیوال هایخانه از یکی در را ریچارد عمه مریال، یشده بریده سر ما، که زمانی

 کرده تعقیبمان نماانسان اغواگرهای همان از یکی بود ممکن بودیم، کرده پیدا زده

 اغواگر یک بود، داده ریچارد به را خانه آن به حمله خبر که سربازی بود ممکن باشد؟

 نشان و خانه آن به ما کشاندن برای کارها، آن یهمه داشت امکان باشد؟ شده اجیر یا

 باشد؟ قدرتشان دادن

 سال هجده اخبار از ما خواستنمی کسی بودیم، نگارتاریخ اتاق در که زمانی حتی یا و

 کسی زد؟می نفسنفس برگشت، اتاقش به وقتی چرا نگار،تاریخ شویم؟ باخبر گذشته

 کنانهنهن او که بود ساخته مطلع اموالش، به دستبرد و اتاقش در ما وجود از را او

 جلوی نتوانست نگارتاریخ وجود حتی حال، این با بود؟ برگشته اشدارایی از دفاع برای

 تخت زیر گذشته، سال بیست در کشور تاریخ. بگیرد اتاق در کردن کاو و کند از را ما
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 برده یاد از را آن تنش، و دردسر همه آن از بعد چرا. بود خوردن خاک حال در ریچارد

 بودیم؟

 قصر در ما وجود از شارال از غیر کسی،. کردمی مطمئن چیزی از مرا ها،این یهمه

 .قبل وقت خیلی از شاید داشت، اطالع

 تا داشتم شدیدی تمایل. کردممی حرکت ریچارد سر پشت آزرده و افسرده خسته،

 و بگذارم تنها را او اکنون اگر دانستممی اما بروم و بکشم را راهم و بگذارم تنهایش

 مقصد که نداشتم شک دیگر. بخشمنمی را خودم هیچگاه بیوفتد، برایش اتفاقی

 آجری، دیوار. شد نمایان دور از شده، تخریب دیوار. است آلنور هایجنگل اغواگرها،

 به کوه قبه همچون طرفتر، آن اینچ چند و بود جا بر پا نیمه تا هاقسمت برخی در

 و نمناک برف، زیر و ساییده جنگل، رطوبت و زمان گذر اثر بر. کردمی ریزش پایین

 پوشیده هرز هایعلف و گیاهان با تر،ارتفاع کم هایقسمت و رسیدمی نظر به سست

 .بود شده

 فاصله اغواگرها با[ مترسانتی سی فوت هر و فوت سه یارد هر]یارد بیست تقریبا

 راحتی به را دیگریک صدای تا بودیم شده دور جشن از قدرآن که لحظه آن و داشتیم

 خبر با وجودمان از را اغواگران صدا، و سر با مبادا تا کردیممی احتیاط بیشتر بشنویم،

 .کنیم

 نظر به ها،آن. بودیم اغواگرها یدوباره حرکت منتظر و ایستاده کاجی درخت پشت

 شدندمی دیده نفرشان دو تنها اغواگر، چهار جای به. باشند استراحت حال در آمدمی

 و دور در سرک حال در مزاحم، دنبال به هاآن است ممکن گفتمی من به حسی و

 .هستند اطراف
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 به من برخالف او،. گذاشت هایشزانو روی را دستانش و داد تکیه درخت به ریچارد

 :گفت و کشید آهی. گرفتمی نفس تنگی و شدمی خسته سرعت

 راه به رو چی همه کمکم شدیم، خبر با شارال قضیه از که حاال کردم فکر وقتی دقیقا-

 ...شد خراب چی همه میشه،

 و بودند نفره سه حال که کردم نگاه اغواگرها جمع به و کشیدم سرکی درخت، پشت از

. بود کم نفر یک هنوز. بودند نشسته ریخته فرو دیوار روی هلگارد، شاه اتفاق به

 کند، گفتن سخن به شروع اگر نداشتم شک اما ببینم را ریچارد یچهره توانستمنمی

 .شوممی روروبه ناامید و اندوهگین صدایی با

 نمیاد؟ بهت اصال بودن ساکت دونستیمی-

 واقعا؟-

 .دادم تکان تأیید به را سرم

 بالدور]احمق بالدور کنم حس میشه باعث... میده بهت احمقانه حالت جور یه آره-

. است فیروینر آمیزعبرت اندکی و طنز هایشخصیت از یکی خندان بالدور: خندان

 بالدور به زمانی خندان بالدور. شوندمی بزرگ مرد این طنز هایداستان با کودکان،

 به را نانی تکه دست همان با داشت، چاقو دستش توی وقتی که شد تبدیل احمق

 نام به او مردم بعد، به آن از! رود فرو صورتش در چاقو شد باعث و گذاشت دهان

 ...وایستاده جلوم.[ شناختند احمق بالدور

 :گفت

 ...تعریفت از مرسی-
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 هایبرف و و ترانبوه درختان تندتر، رفتهرفته شیب،. داشت شیب اندکی زمین،

 رویمروبه ریچارد از غیر که چیزی تنها تاریکی، در. شدندمی بیشتر زمین، روی نشسته

 و کنند روشن را مسیرشان تا داشتند دست در اغواگران که بود چراغی نور دیدم،می

 .پذیرد انجام بیشتری سهولت با کردنشان، تعقیب امر شدمی باعث

 تا گرفتمی تصمیم اگر. کند نگاه را اغواگرها تا چرخید درخت به چسبیده ریچارد

 از یک هیچ مثل خطرناک، اغواگر چند کردن تعقیب. کردممی استقبال برگردد،

 .باشیم داده انجام لحظه، آن به تا که نبود واریدیوانه و انگیزهیجان کارهای

. نگریستم چپم بازوی به و کشیدم تندی نفس دستم، روی چیزی حرکت حس با

 باال راستم بازوی از که موجودی حس با که هستم خونسرد قدرآن بودم خوشحال

 چیست نفهمیدم هیچگاه که را جانور تندی، به. نزنم فریاد و نپرم پایین و باال آید،می

. بودند نفر چهار هاآن بار،این. کردم نگاه اغواگرها به دوباره و زدم کنار دیگرم دست با را

 اشتباه. است نشسته دیوار روی آرامش، با که دیدممی را هلگارد شاه چراغ، نور در

 نداشت؟ را اش پادشاهی تاج دیگر راستی، به یا کردممی

 

 صورت زدممی حدس که جایی به جدیت با کنند، حرکت عزم اغواگرها که آن از پیش

 :گفتم و کردم نگاه باشد، ریچارد

 ست؟البداههفی تدیگه کارهای مثل اینم یا داری اینقشه-

 توانستنمی تاریکی در البته]دید مرا تردید که زمانی و خورد تکانی تاریکی در ریچارد

 :گفت[ ببیند چیزی

 ...میام بر پسش از خودم... برگردی تونیمی خوایمی اگه تو-
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 :کردم ریز را چشمانم

 ...کنممی ولت وضعیت این توی کنی فکر اگه احمقی خیلی-

 بالیی چه نبود معلوم که خصوص به. کنم درکش توانستممی. کشید آه دوباره ریچارد

 چراغ دور آنجا، همچنان اغواگرها. است آمده داشت، حضور قصر در که برادرم سر بر

 را دستانم. ندارد تاثیری ما روی جادویشان، که بودم خوشحال حداقل. بودند نشسته

 آنجا از. دادم تکیه ریچارد با رخبهرخ و روروبه درختی، به و کردم گرم دهانم بخار با

 کناره. ببینم درخت یتنه صدها میان از و و شب سیاهی در را اغواگرها توانستممی

 چندانی انبوهیت و بودند رشد به رو کوچک هاینهال تنها که بود بازی فضای دیوار،

 .نداشتند

. شاه و اغواگر سه... چهار... سه... دو... یک. چرخاندم رویشان را نگاهم میلیبی با

 قفسه دور دستی شدم، اغواگران از یکی نبود متوجه که لحظه همان. بود کم نفر یک

 ناخودآگاه که بود ناگهانی قدر آن. گرفت قرار دهانم روی راست سمت از دستی و سینه

 فشرده متوجه که بود لحظه آن. شد خفه شخص دست فشار در فریادم. زدم فریاد

 :گفت ریچارد به خطاب درخت، پشت از صدایی،. شدم گلویم روی سرد ایتیغه شدن

 ...کنممی تموم رو کارش بخوری تکون جات از-

 مخاطب مرا بار این غریبه، صدای. شد متوقف بود، آمده جلو به دانممی که ریچارد

 :داد قرار

 .کنممی پاره رو شکمت بزنی داد اگه... دارممی بر دهنت روی از رو دستم-

 تیغه و برداشته دهانم روی از دست بعد، ایثانیه شد باعث که دادم تکان را سرم

 شدن کشیده و آمد بیرون درخت پشت از زن، آن. شود فشرده گلویم به بیشتر
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 تهدیدوار زد،می دور را درخت که همچنان. کرد ایجاد خشیخش ها،بوته روی دامنش

 :گفت ریچارد به رو

 ...درخت به بچسب-

 آب دادن قورت صدای توانستم. داد تکیه درخت به و رفت عقب قدم دو بااکراه ریچارد

 :گفتم و کردم پر سرد هوای از را هایمریه. بشنوم را دهانش

 خوای؟می چی-

 کامال بود، شده خیره نیمرخم به که حالی در و آمد بیرون درخت پشت از کامال زن، آن

 :گفت ربطبی

 ...دورگه-

 .شد بیشتر خنجر یتیغه فشار اما کنم نگاهش چشم گوشه از کردم سعی

 ...باشی دورگه باید... بذارم تاثیر تو روی نتونستم من -

 خونین جشن وسط که است شخصی همان زن، این که نتیجه این به رسیدن با

 وسط از را ریچارد که بودم کرده حماقت. بستم ایلحظه برای را چشمانم بود، ایستاده

. بودم نگریخته مهلکه از مناسب، زمان در که بودم کرده حماقت. بودم گذرانده معرکه

 را سوالم ریچارد بار این. بودم نداده ادامه خانه، طرف به حرکتم به که بودم کرده اشتباه

 :کرد تکرار

 اغواگری؟ یه خوای؟می چی ازش-

 به که زن آن هاینفس گرمای. ببیند را زن آن یچهره توانستنمی تاریکی در احتماال

 :شنیدم وارزمزمه را صدایش خورد، صورتم
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 هاییم؟انسان خون عاشق ما که گفته گفته؟ ما از چیزی برات مادرت-

 خوراک تا بودم کرده طی ام،زندگی انداختن خطر به با را خم و پیچ پر راه آن تمام

 :زد صدایم آرام ریچارد شوم؟ العقلناقص و دیوانه اغواگر یک خونین

 ...ادموند-

 احیانا   و دهم نشان العملیعکس بتوانم که آن از پیش. بود نگرانی از آکنده صدایش

 شدن کوبیده شبیه صدایی کنم، بدغذا اغواگر آن نثار را عمرم هایبیراه و بد آخرین

 او تا ندادم زحمت خودم به حتی. افتاد و خورد تابی اغواگر. شد شنیده مالج بر چوب

 .کنم جلوگیری خونخوار، زیباروی اغواگر یک رفتن فرو سر با از و بگیرم را

 :گفت بود ایستاده اغواگر قبل، ایثانیه که جایی از دورتر قدم دو شاد، صدایی

 !رسیدم موقع به همیشه مثل کنم فکر-

 روی را دستم ناخودآگاه و شدم جدا درخت از. بود دوستانه شدت به اما ناآشنا صدا،

 :گفت صدا. کشیدم گردنم

 بیخیال پس... بینین می رو من شما نه و بینممی رو شما من نه که جایی اون از-

 نظرتون. خوشحالیم همدیگه مالقات از که میگیم جوری همین و میشیم دادن دست

 چیه؟

 :پرسید باتردید و شکاکانه ریچارد

 هستی؟ کی تو -

 :زد غر او
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 رودریک رودریکم، من. داشتم رو انتظارش که نبود ای آمدگویی،خوش این خوب-

 .کنین صدام جوزف تونینمی شما جوزف

 :پرسیدم باشد، ایستاده جوزف بایستمی زدممی حدس که جایی به رو

 کردی؟می تعقیبمون-

 :خندید اعصاب روی و دلیلبی جوزف

 ...کردن تشکر پای ذارممی رو این-

 :گفت طلبکارانه ریچارد

 ...بده جواب-

 :گفت و کشید پوفی جوزف

 ...بودم جشن توی من راستش-

 :پریدم زدنش حرف وسط

 نشدی؟ دیوونه بقیه مثل چرا پس-

 :گفت بودم، شنیده امزندگی در که لحنی ترینبیخیال با جوزف

 .اغواگرم من چون -

 با زدن حرف برای ایحوصله رسید،می نظر به او. کردیم سکوت ریچارد هم و من هم

 رسیدمی نظر به. بودم ساکت همیشه مثل من و باشد نداشته غریبه اغواگر یک

 .است بدهکار توضیح یک که کرد حس خود رودریک، جوزف

 ...شارالم ناتنی برادر من-
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 :کرد غرولند ریچارد

 خانوادگی ببینم. شد پیدا هم برادرش... بود کم خودش... داشتیم کم رو همین فقط-

 ...اطرافه و دور همین هم پدرت البد قصر؟ تو کردین کوچ

. گویدمی چه نداشت اهمیتی برایش یا و گرفت نادیده را ریچارد سخنان یا جوزف

 :پرسیدم توجهبی

 ؟ کجاست شارال-

 .است زدن نیشخند حال در لحظه، همان انگار که بود ایگونه به جوزف لحن

 ...من پیشبینی قابل عزیز خواهر... بکشه رو نفر یه گذاشتمش-

 !بکشه؟-

 از اشخنده. خندید خردکن اعصاب شکلی به جوزف. باریدمی ریچارد لحن از ناباوری

 .بود ترآزاردهنده نیز، یخ روی دندان شدن کشیده

 همون به شارال آسونه، شما برای خوردن غذا که جوری همون بود؟ نگفته بهتون-

 ...کنهمی عامقتل رو بقیه راحتی

 :گفت و آمد جلوتر قدم یک جوزف. رفت باال راستم ابروی

 اونا؟ دنبال بریم زدن حرف جای به چیه نظرتون-

 دوباره، که حالی در. کردم اغواگر گروه معطوف دوباره را امشده پرت حواس و چرخیدم

 :کرد آغاز را طوالنی گفتنی سخن جوزف داشتیم،می بر قدم درختان میان احتیاط با

 االن باشه، داشته عقل که کسی هر... اونا دنبال اومدین اینجا تا که عجیبه برام واقعا-

 تموم رو نوربرت کار االن تا شارال امیدوارم... سرتون به زده کنم فکر... قصره از بیرون
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 براش دلم جورایی یه ولی... شدمی دماغم موی داشت زیادی دیگه... باشه کرده

 حسابی رو شارال... بگه زور من به تونهنمی که باشه گرفته یاد االن امیدوارم... سوخت

 ...میومـ داشتم وقتی... بود کرده دیوونه

 :گفت عصبی حالتی با ریچارد

 ببندی؟ رو تآرواره میشه-

 :گفت و خندید دهد، سرحالش و بشاش لحن در تغییری که آن بدون جوزف

 التماس خیلی بیچاره... کشتم رو پدرم بودم، تو همسن وقتی یادمه! عصبانی چه اوه-

 بعد روز چند ولی... گرفتم یادگاری برای رو راستش دست انگشتای از یکی... کردمی

 برای که اونی! پایین کردم پرتش دره از دونین؟می آخه... گرفت بدی بوی خیلی

 ...بشه پیدا جسدش نداشت دوست داد، پول بهم کشتنش

 :کرد تهدید ریچارد

 ...بزنم دارت جاهمین نشی، خفه االن همین اگه میدم قول-

 و شکست را ایشثانیه چند سکوت جوزف که بودیم رسیده شده تخریب دیوار به

 اختیارش باالخره ریچارد. کرد آغاز ب**ل زیر را عجیب ریتمی با آهنگی کردن زمزمه

 را صورتش ماه، نور ضعیف روشنایی در توانستممی که حالی در و داد دست از را

 :گفت چرخد،می جوزف سمت به که دهم تشخیص

 کنی؟می کار چی اینجا تو اصال... خواهرت دنبال نمیری چرا میای؟ ما همراه چرا تو-

 حرکت شاه انسانی فوق سرعت با همچنان، که کرد اشاره اغواگرها گروه به جوزف

 :کردندمی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

234 

 

 ...میدم توضیح راه تو-

 بنا. شدنمی دیده عجیبش شادی و طبعیشوخ از اثری هیچ صحبتش، لحن در بار این

 ب**ل جوزف بعد، ایثانیه. نمانیم جا تا دادیم ادامه حرکتمان به جوزف، پیشنهاد بر

 :گشود سخن به

 وقتی...بودم شارال نگران... افتاده اتفاقی چه اینجا دیدم که خواهرم دنبال بودم اومده-

 کسی تا گذاشتمش همین برای... بود شما نگران ولی... بود خوب حالش کردم پیداش

 ...شما دنبال اومدم و بکشه خوادمی که رو

 :پرسید ریچارد

 کجاییم؟ ما دونستیمی کجا از بکشه؟ رو کی-

 :داد پاسخ سرعت به جوزف

 هایقدرت توضیح... اغواگرم یه من چون... دومت سوال برای و... دیگه اغواگر یه هوم-

 ...هادورگه برای حتی... سخته ما

 :پرسیدم زده یخ آبی جوی از پریدن با همزمان من بار، این

 دونی؟می شارال ماموریت درباره چیزی-

 برای حتی خراششگوش هایخنده و اعصاب روی لحن از جوزف، که بودم خوشحال

 .است کرده دوری کوتاه، یدقیقه چند

 به که... دنبالشه اون که همونیه تونیکی کدوم نفهمیده هنوز عزیزم خواهر ولی... آره-

 ...بفهمه اگه کنهنمی هم فرقی نظرم

 :پرسیدیم همزمان ریچارد، و من
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 چرا؟-

 :گفت او. دارد نگه پایین را صدایش تن کرد،می سعی جوزف

 هر... نیست مستقل پادشاهی به دیگه رسما... خرابه خیلی ما کشور وضعیت چون-

 کوفت و درد نکشیده، روز چند به همشونم... کنهمی حکومت ادعای و میاد کسی

 !میرنمی و گیرنمی

 با که بود طنز به آمیخته قدر آن گفتنش سخن پایان در جوزف، کردن صحبت لحن

 بیرون به صدا با را نفسش ریچارد. بزنم لبخند شد موجب بودنش، مزهبی وجود

 :گفت و کرد هدایت

 ...باشن داشته ایقوی شنوایی اغواگرها کردممی فکر دنبالشونیم؟ ما فهمننمی اونا-

 :است کرده اهانت او به ریچارد انگار، که داد پاسخ ایگونه به جوزف،

 !نیستیم حیوون که ما کردی؟ فکر چی-

 :گفت حوصلگیبی با ریچارد

 .خب خیلی -

 پیدا دوباره و گم هادرخت الیالبه که را چراغ ضعیف نور میلی،بی با که حالی در

 :گفتم میکردم، دنبای شد،می

 بدیم؟ نجات رو پدرت چطوری خوایمی-

 :افزودم مکث با و

 کنی؟ محافظت ما از که اومدی تو جوزف-

 :دادم ادامه. ماند ساکت و گفت اوهومی ب**ل زیر جوزف
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 ؟ دارن کار چی باهاش برن؟می خودشون با رو شاه اغواگرها، چرا-

 یک اگر رسیدمی نظر به و کردمی حرکت ریچارد و من میان که حالی در جوزف،

 :گفت شود، بیهوش کند، حرکت وقفهبی شیب همان در دیگر، ساعت

 ...شناسمنمی رو اغواگرها اون اصال من... دونمنمی-

 نمیگی؟ دروغ-

 جوزف صدای. آورد زبان بر را حرف این جوزف جمله یافتن پایان محض به ریچارد،

 :شد ضعیف

 چرا باشم، همدست اونا با من اگه کنم؟می اعتراف نظرت به باشم، گفته دروغ اگه-

 کردم؟ بیهوش رو اغواگر زن اون چرا میرم؟ راه شما کنار دارم

 برخالف و بود تاریک کامال. کردم نگاه سرمان پشت به و چرخیدم زن، آن یادآوری با

 و خشمگین ایچهره خونی، صورت و سر با را زیبارو زن آن کردم،می گمان که تصورم

 مدتی. ندیدم مطلق تاریکی جز چیزی بینم،می سرم پشت دقیقا دست در خنجری

 :نالید ریچارد باشد، آمده کش شب کل یاندازه به رسیدمی نظر به که بعد،

 میرن؟ دارن کجا اونا اصال رسیم؟می کی پس-

 صورت. بود آورده درمان پا از تقریبا خستگی، و کردمی نفوذ استخوان مغز تا سرما

 برای تمایل ترینکوچک شدندمی باعث زده،یخ پاهای و مرطوب هایکفش و حسبی

 و نقشه بدون حرف،بی و شود خفه وجودمان در جوزف کردن پیچ سوال و زدن حرف

 ادامه درختان میان از خممان و پیچ پر مسیر رد حرکت به آینده، از تصوری حتی

 .دهیم
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 قدم کردممی حس. کردیم حرکت جنگل در ساعت چند حتی یا و دقیقه چند دانمنمی

 توقف که بود این پیچید،می فکرم در که چیزی تنها و اندشده ارادهبی هایمبرداشتن

 نیز، دهانم کردن باز که بود زدهیخ صورتم گویی و سوختندمی سرما از چشمانم. نکنم

 ریچارد، تا بودند داده دیگریک دستبهدست ها،این همه. نمودمی مشکل برایم

 به را امشانه. دهد تکیه اشتنه به را سرش و بنشیند درختی کنار رمقیبی با باالخره

 شیار، از پر و زبر یتنه به هایمکتف شدن کشیده به توجهبی و دادم تکیه درخت همان

 :نالید کوبید،می تنه به را سرش که حالی در ریچارد. نشستم و خوردم سر

 ...تونمنمی دیگه-

 دست هایبرف که حالی در و آمد جلو او. بود پا سر هنوز جوزف تصورم، خالف بر

 و گرفت را ریچارد دستان از یکی دادند،می صدا خرچخرچ هایشقدم زیر نخورده،

 :گفت کند، بلندش تا زدمی زور که این با همزمان

 ...پاشو... کنیممی گمشون االن... بشینیم تا نداریم وقت... ریچارد باش زود-

 مرا جوزف. شدمی ترکمرنگ و ترکمرنگ رفته،رفته که دوختم سوییکم نور به را نگاهم

 :داد قرار مخاطب

 ...بگو چیزی یه تو ادموند-

 همانجا توانستم،می اگر. بود خالی و خشک انداختن باال شانه یک تنها من، واکنش

 انتظار من از جوزف وقتآن. روم خواب به تا بستممی را چشمانم و کشیدممی دراز

 حس کمتری خستگی انگار اغواگر، یک عنوان به جوزف دهم؟ ادامه را راه داشت

 بعدی، برف بارش با تا بمانیم منتظر و بنشینیم همانجا توانیمنمی دانستممی .کردمی

 چنان به خواستمنمی حقیقتا. شویم منجمد یخ و برف از خرواری زیر و سرما در

 در و کردم مقابله جایم، سر نشستن یوسوسه با بنابراین،. شوم گرفتار سرنوشتی
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 روشنایی در. زدم زانو ریچارد کنار اند،شده کنده جا از پاهایم کردممی حس که حالی

 :گفتم و کردم نگاه صورتش در مستقیم محیط، اندک

 ...بدیم ادامه یا برگردیم باید یا... میریممی بشینیم، اینجا اگه-

 :گفت طرفتر آن قدم چند از جوزف

 شب دادیم، نجات رو شاه که این از بعد تونیممی... باشه نزدیک ایان خونه کنم فکر-

 ...بمونیم اونجا رو

 پیشنهاد که دانستممی را این تنها. شناسدمی کجا از را ایان جوزف دانستمنمی

 احتمال که مردی و ایان نرم و گرم یکلبه تصور آمدمی نظر به. بود انگیزیوسوسه

 که حالی در و جدا تنه از او. بخشید قوت ریچارد به باشد، ریچارد یا من پدر داشت

 .شد بلند جا از سختی به بود، گرفته را پوشم دستکش دستان

 و خورشید جانکم نور زیر. است نمانده باقی زیادی زمان خورشید، طلوع تا دانستممی

 نشیب و پرفراز زمین و هوا سرمای. شدمی حس آسانتر رفتن راه روز، روشنایی

 این. کردیم حرکت. شود زده محک مقاومتمان میزان تا بودند علت بر مزید جنگلی،

 گروه نکردن گم برای ما، از جلوتر قدم بیست تقریبا که جوزف سر پشت و آرامتر بار

 دادن دست از و روز کامل روشنایی از پیش بودم امیدوار. رفتمی پیش اغواگر

 .برسند نظرشان مورد محل به اغواگرها کرد،می پنهان اغواگرها دید از را ما که تاریکی،

 و پرندگان صدای و سر اما. بپرسم اغواگرها مقصد درباره جوزف از خواستممی

 کند مخفی شب دل در را نفر چند کشیدن فریاد توانستنمی نیز، جانوران خشخش

 دوی هر. زدیمنمی حرفی ریچارد نه و من نه. ببرند پی وجودشان به اغواگرها نگذارد و

 ریچارد، برای مسیر، آن کردن طی. بودیم شده ناتوان و خسته حال،بی اندازه یک به ما

 نظر به اما بود ترسخت باشد، کرده زندگی رفاه در را عمرش تمام که کسی عنوان به
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. کندمی ایجاد مسیر دادن ادامه برای او در خوبی انگیزه پدرش، دادن نجات رسیدمی

 قدم باید ببینم، را فردا خورشید طلوع خواهممی اگر که دانستممی را این تنها من،

. کنم گرما احساس که ببندم سفت را امجلیقه بندهای قدرآن و بردارم قدم از بعد

 :بود هویدا ریچارد گفتن سخن لحن از خستگی

 ...بخوریم سرما حسابی ماجرا این از بعد کنم فکر-

 :گفت دهم،نمی پاسخ که این به توجهبی. کشید باال را اشبینی و

 ...بده پاداش بهت شاه احتماال-

 :افزودم

 ...نبندیم قندیل میدیم، نجاتش وقتی تا اگه-

 :گفت محکمتر لحنی با ریچارد

 ...بشه تکرار هم پدرم برای افتاد، مریال برای که اتفاقی ذارمنمی... بندیمنمی-

 حرکت زنانلنگ اتقریب ام،قدمی یک در که انداختم او به نگاهی چشم، یگوشه از

 :کردم اشاره جوزف به. کردمی

 چیه؟ شدرباره نظرت-

 را حواسم توانممی بزنیم، حرف حرکت با همزمان اگر کردممی حس عجیبی، شکل به

 :گفت ریچارد. کنم پرت امخستگی از

 هم ما طرف نظرم به... نیست شارال شبیه اصال اون... میگه دروغ داره کنم فکر-

 ...تله تو میبره رو ما داره فقط... نیست
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 حرف آن از که سختی خوردگیسرما رسیدمی نظر به. بود دارخش و گرفته صدایش

 :گفتم. آیدمی سرش بر دارد راستی به زد،می

 ...مدیونم بهش. داد نجات رو جونم اون-

 :گفت باخشونت ریچارد

 اون جای رو خودش و کشت رو ادوارد نامزد شارال... کشمشمی بشم مجبور اگه-

 ...زنه همون برادر هم جوزف داشت؟ گناهی چه واقعی آلبای... گذاشت

 :دادمی قلقلک را ذهنم یگوشه فکری

 شاه که عجیبه... که اینه منظورم دونی؟می چیزی اغواگرها با پدرت رابطه یدرباره تو-

 ...نکرد فرار برای تالشی هیچ

 :گفت و کشید آهی سپس. کرد مکث ثانیه چند ریچارد

 نابغه آدم نیست الزم...خوب... کنهمی آمد و رفت اغواگرها با که دیدمش بار چند-

 ...نیستن انسان موجوداتی همچین بفهمه تا باشه

 بدهکار توضیح یک کرد حس گویی ریچارد بعد، دقیقه چند. کردیم سکوت دو هر

 .کردیمنمی مخفی دیگریک از را چیزی هیچگاه ما. است

 رزمرتا اسم به نفر یه یدرباره داشتن...  بودن اصطبل توی دیدمشون که باری آخرین-

 ...اغواگرهاست برای خطر یه اون که گفتنمی... زدنمی حرف

 باشه؟ داشته تونهمی خطری جور چه نظرت به-

 :گفت میلیبی با و کشید نفس عمیق ریچارد

 ...بفهمیم تا مونیمنمی-
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 «(پایانی)شانزدهم فصل»

 امزندگی حماقت بزرگترین•

 

 «ادموند»

 فوت سی ارتفاع و یارد بیست پهنای به ایصخره باالی بودیم، ایستاده ما که جایی

 بارش از شده انباشته هایبرف حامل که درختان، یشکننده و مرده هایشاخه. بود

 روشن آسمان تا شدندمی باعث و انداخته سایبان صخره بر سو هر از بودند، قبلی

 از مخلوط ظرفی همچون بود، زرد و سرخ نارنجی، هایرنگ از مخلوطی که دم، سپیده

 .کند جلوه سیاه هایرگه با مختلف، هایرنگ

 تقریبا و مناسب دیدی ببینیم؛ را اغواگران توقفگاه توانستیممی خوبی به آنجا، از

 نظر به. بود برف از عاری بودند، نشسته اغواگران که شکلی ایدایره منطقه. نامرئی

 زمین بر هابرف نشستن از مانع جادویی، عاملی یا و کرده پارو را هاآن کسی رسیدمی

 را آلنور هایجنگل حال، به تا. بردمی سر به آورعذاب سکوتی در جا، همه. باشد شده

 قدرآن لحظه، آن به تا که بود خاطر این به هم شاید. بودم ندیده صدابی حد آن به تا

 .بودم نرفته جنگل اعماق به

 هایکوهرشته از پرعظمت و نفسگیر نمایی که جنگل از قسمت آن تصورم، برخالف

 همچون گذاشت،می نمایش به را آبل درخت از پوشیده هایدامنه و گرفته برف

 پرندگان از صدایی حتی. نمودمی انگیزرعب کمتر حتی و بود جنگل دیگر هایقسمت

 جویبار هیچ. کردندمی فرار جنگل از بخش آن از جانوران ،انگار. شدنمی شنیده

 شده سردتر روز رسیدن فرا با عجیب، شکلی به هوا و نبود اطراف و دور آن ایزدهیخ

 گوش به سرد بادی آغوش در اندام، الغر هایشاخه حرکت آرام خشخش تنها. بود
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 هایصخره دیواره و کشاندمی آنسو و اینسو به خود با را هابرف که بادی. رسیدمی

 .خوردمی را برفی

 که حالی در و نشسته بود، کشیده دراز شکل مستطیلی یصخره روی که ریچارد، کنار

 چشمانم بودم، کرده جمع شکمم در را دیگری و آویزان صخره یلبه از را پاهایم از یکی

 :گفتم و دوختم رویم پیش یمنظره به را

 ...محشره-

 باال باشد ممکن لحظه هر انگار صخره، اواسط تقریبا و دورتر قدم چند از جوزف،

 :گفت بیاورد،

 ...میگن رو همین بیننشمی باراولین برای وقتی همه-

 اغواگران جهان و ما دنیای میان ایدروازه گفتیم،می سخن اشدرباره که ی«محشر»

 اگر. بود اشبرازنده کامال که نامیدمی «جهنمی یدروازه» را آن جوزف که ایدروازه. بود

 هیچکدام و دادنمی جوالن ما دنیای در اغواگری هیچ نداشت، وجود لعنتی یدروازه آن

 .دادندنمی روی اخیر، اتفاقات از

 و کنندهخیره عرض،کم طویل، بود؛ خط یک در ور،شعله آتشی به شبیه دروازه،

 از را اشباالتنه هایشآرنج بر تکیه با کرد، در خستگی اندکی که ریچارد. ترسناک

 توانستممی صبحگاهی، کمرنگ نور در. انداخت دروازه به نگاهی و داد فاصله صخره

 :پرسید او. اندشده ریز بهتر، رؤیت برای که ببینم را چشمانش

 شین؟نمی جزغاله دروازه، طرف اون رینمی دارین وقتی اغواگرها شما... جوزف ببینم-

 که حالی در جوزف. گذاشتم کرد،می قور و قار فجیعی شکل به که شکمم روی را دستم

 :گفت بود، کرد حفظ صخره اواسط در را خود موقعیت همچنان
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 طرف این نفر، چند از غیر به اغواگری هیچ دیگه صورت اون در... نه متاسفانه-

 ...نمیومدن

 .بود ایستاده سرش پشت که ببیند را جوزف تا کشید گردن ریچارد

 ...هاییدیوونه عجب نفر؟ چند از غیر-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت او. ببینم بهتر را جوزف یچهره تا چرخیدم کنجکاوانه

 پس... مهمتره چیزی هر از زیبایی اغواگرها ما برای بگم باید... سوزننمی اونا نه-

 ...نمیخره جون به رو چیزی همچین شما، کوفتی دنیای تو بیاد که این برای هیچکس

 :داد ادامه لحنش در حسادت اندکی و خشم با و

 منتقل دنیاها بین توننمی راحت... دارن رو کار این ذاتی استعداد هم نفر چند اون-

 ...شن

 پرسش به ایعالقه هیچ من ریچارد، خالف بر. نگفتیم چیزی ریچارد، نه و من نه

 دیدار آرزوی در ها،سال که کسی مثل درست. نداشتم اغواگرها زندگی یشیوه یدرباره

 را انتظاراتش شخص، آن کند، مالقات را شخص آن باالخره وقتی و بسوزد کسی

 .بپاشند هم از رویاهایش تمام و نکند برآورده

 خوابی به ببندم، پلک ثانیه چند برای اگر نداشتم شک که بودم آلودخواب قدرآن

 ریچارد، خالف بر بنابراین. کنم سپری خواب در را روز کل توانممی و روممی فرو عمیق

. کردم مقاومت خستگی، رفع و کشیدن دراز برای وسوسه برابر در و نشستم جایم سر

 :گفتم و چرخیدم جوزف سمت به عوض، در

 وایستادی؟ اونجا چرا تو-
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 اخم داشت، ب**ل بر خردکن اعصاب و گشاد لبخند که مسیر، کل خالف بر جوزف

 :داد پاسخ او. بود کرده

 ...نمیاد خوشم ارتفاع از-

 :خندید کشانخرناس ریچارد

 باال؟ این نیایم که کردیمی اصرار همین برای پس-

 یصخره روی را دستم. شد مبدل صاف خطی به هایشب**ل و شدیدتر جوزف اخم

 به نیز را هاآن دانستم،می که پرسیدم را سوالی و کشیدم رنگ خاکستری صاف نسبتا  

 :دهدمی آزار من یاندازه

 ...بجنگیم اونا با تونیمنمی ما بیایم؟ بر اغواگرها پس از چطوری-

 .شدند خیره من به سکوت در ها،آن دوی هر

 جوزف بعد، ثانیه چند. نداشت کار این برای نظری من مثل ها،آن از یک هیچ مطمئنا  

 لباسش پشت از را بلندی چاقوی و چرخید کرد،می تر را هایشب**ل که حالی در

 که بودم عجب در. رسیدمی نظر به خطرناک شدت به و بلند چاقو. کشید بیرون

 جوزف، که کرده مخفی لباسش در را مهلکش یتیغه و بلندی آن به چاقویی چگونه

 :گفت و داد چاقو به تابی

 زن اون چاقوی... بردارین رو این تونیدمی شما... کنم استفاده ازش نیستم بلد من-

 ...کشتتمی داشت که اغواگره

. است برداشته را چاقو جوزف که بودم نشده متوجه تاریکی، در. کرد اشاره من به و

 :شد نیمخیز کناناعتراض ریچارد
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 بجنگیم؟ برات ما خوایمی-

 :گفت اندرسفیهانهعاقل جوزف

 چند من بدون... اومدم که کردم لطف بهتون من... من جنگ نه شماست جنگ این-

 بهتون باید کی شدین زخمی اگه تازه،... بودین شده کشته جنگل وسط پیش ساعت

 کنه؟ رسیدگی

 سینه به دست نارضایتی، با ریچارد. شد یادآور را خونخوار اغواگر زن یخاطره و

 :گفت و نشست

 ...شدم متقاعد... خب خیلی-

 و کشیدم بیرون شلوارم کمربند به متصل غالف از را داشتم همراه همیشه که خنجری

 :گفتم

 ...دارم رو این منم-

 :پرسیدم بود، خنجر روی نگاهم که همچنان

 میرن؟می چطوری اغواگرها-

 :گفت باشد، شنیده توهینی که انگار جوزف

 !ببخشید؟-

 جوزف به چیز هیچ بودم فهمیده خوب بود، گذشته مانآشنایی از که ساعتی چند در

 سعی. است مزهبی و بچگانه واکنشی تنها خردکنش، اعصاب حرکت آن و خوردنمی بر

 :کنم بیان بهتر را منظورم کردم

 سختترین؟ جون شما یا هاست؟آدم مثل هم اغواگرها کشتن... که اینه منظورم-
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 او. داد قرار گاهتکیه را دستانش و دراز را پاهایش برد، عقب به را دستانش جوزف

 :گفت

 یدقیقه چند... اغواگر یه شکم تو کنیمی فرو رو چاقو یه بار پنجاه تو... سختتره یکم-

 !ست زنده طرف ا ه بینیمی تو و میشه بلند طرف بعد،

 ممکن بود کرده فکر انگار. کرد نگاهم مظلومانه بود، گزیده ب**ل حالیکه در ریچارد

 شهر به و شوم دور قضایا آن تمام از و ببندم را فلنگ حرف، این شنیدن از بعد است

 کردممی گمان که دادنی کش. دادم صورتم دادن کش با را پاسخش. برگردم خودم امن

 .باشد ریچارد کردن دلگرم برای لبخندی، طرح

. بودیم اغواگرها سوی از حرکتی انتظار در و نشسته باال آن که بود ساعت نیم تقریبا

 به نگاهینیم حتی و بودند نشسته دروازه شکل ایدایره محوطه در اغواگرها، اما

 و نظامی آمادگی بدون که کردمی تشبیه ارتشی به را ما جوزف،. انداختندنمی اطراف

 را سوالی ریچارد. باشد آمده در پا از نبرد آغاز از پیش و آمده جنگ میدان به آذوقه،

 :رسیدمی نظر به موقعبی زمانی، چنان در که پرسید

 جوزف؟ سالته چند-

 :نشست بود، ایستاده که همانجایی باالخره جوزف

 بزنی؟ حدس تونینمی-

 :گفت متشکر خود از حالتی با و گذراند نظر از را جوزف ارزیابانه، نگاهی با ریچارد

 ...سالته بیست نظرم به... خب-

 :گرفت باال را راستش دست از انگشت دو و زد نیشخند جوزف
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 ...پنج و بیست-

 :رفتند باال ریچارد ابروهای

 شارال؟ و-

 .انداخت باال ایشانه جوزف

 ...بیشتر هم شاید... سالشه سی نزدیک اون-

 چشمگیرشان زیبایی با اغواگرها، که بودم زده حدس قبال. زد سوت آرامی به ریچارد

 دروازه از چشم کردم، حس که را ریچارد یخیره نگاه. برسند نظر به ترجوان بایستمی

 «شده؟ چی» عالمت به را سرش او. دوختم چشم ریچارد به و گرفتم نفره چهار گروه و

 .انداختم باال را هایمشانه تنبلی با پاسخ، در من و داد تکان

 در شک،بی و بودم کرده حرکت سرما در تیزرو اغواگرانی پایپابه عمرم، کل یاندازه به

 گفتگویی که جوزف، و ریچارد معنیبی هایبحث وارد بخواهم که نبودم وضعیتی

 ریچارد. شوم بودند، کرده آغاز اغواگران فرمان تحت نیروهای یدرباره را پرحرارت

 خیلی تعداد که گفتمی جوزف و دارند؟ بال اغواگرها برخی راستی به آیا که پرسیدمی

 .دارند هاییبال چنین باشند، جانورنما هایزادهطبیعت نسل از که هاآن از کمی

. دادم تشخیص چشم، یگوشه از را حرکتی که بودم نشسته صخره یلبه همچنان

 مسیری در و درختان میان طرفتر، آن یارد پنجاه. رفت پایین و لغزید آرامی به نگاهم

 پوشیده زمین میان سختی، به را سفیدپوشی متحرک پیکر ای،صخره و نشیب و پرفراز

 زمین در ماهرانه آنقدر. رفتمی جلو و خزیدمی آرامی به که دادم تشخیص برف از

 با توانستنمی انسانی هیچ. است اغواگر نداشتم، شک که کردمی حرکت غیرمسطح
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 لبه از را پایم دو هر و کشیدم جلوتر را خودم کمی. کند حرکت ظرافتی و سرعت چنان

 .کردم بیرون ذهنم از را باشم زده توهم که این احتمال و کردم آویزان صخره

 بودم، نشسته رویش بر که ایصخره ساکتی به و آب ساکنی به راستی، به شخص آن

 به. نمودمی سخت مرد یا است زن که این تشخیص فاصله، آن از. رفتمی پیش

 که کسی هر. کردمی مستتر هابرف در کامال را او که رنگش سفید پوشش با خصوص

 اغواگرها شریر گروه از عضوی اگر. ندارد اغواگرها برای خوبی قصد نداشتم شک بود،

 وجودش از را کسی دارد سعی انگار کند، حرکت گونهآن تا داشت نیازی چه بود،

 نکند؟ خبردار

 سخن میان و بپیچد گردنم در دردی شد باعث که چرخیدم پشت به عجله با قدرآن

 جوزف از اغواگرها یتغذیه یدرباره داشت لحظه، همان که پریدم ریچارد گفتن

 .پرسیدمی سواالتی

 ...کنین نگاه رو اونجا هی-

 سخن یکباره به باشند، داده تشخیص را صدایم در نهفته هشدار انگار ها،آن دوی هر

 حالی در و داد نشان واکنش سرعت به جوزف. کردند نگاه من به و قطع را گفتنشان

 چند ندارد، شدن صخره لبه نزدیک به خوبی حس بود، مشخص اشگرفته چهره از که

 .دادم نشان را نظرم مورد شخص ام،شده دراز دست و اشاره انگشت با. آمد جلو قدمی

 ...اونجا-

 نشسته که جایی همان از ریچارد. ببیند بهتر تا کرد ریز را چشمانش و زد زانو جوزف

 :پرسید بود،

 اونجاست؟ کی شده؟ خبر چه-
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 :گفتم اعتناییبی با

 ...ببین و بیا خودت-

 شخص بتواند، تا کشید جلو را خودش کشانکشان و شد بلند جا از میلیبی با ریچارد

 .ببند را نظر مورد

 :گفت بااضطراب جوزف

 ...اغواگره یه-

 :پرسید سرعت به ریچارد

 فهمیدی؟ کجا از-

 :گفت حوصلگیبی با جوزف

 ...ببینم کن صبر... آشنا خیلی هاله یه... بینممی رو شهاله-

 خیره شخص آن به تعجبش، از شده گرد چشمان با جوزف. بود شده روشن تقریبا هوا

 :گفت و شد

 کنه؟می کار چی اینجا اون-

 با کردمی سعی و وارد هایمشانه بر جوزف که فشاری از تا بودم گرفته را صخره یلبه

. نشوم سرنگون صخره باالی از ببیند، بهتر را شخص آن کشیدن، گردن و من بر تکیه

 :گفتم جوزف وزن زیر شدن له اثر بر امگرفته لحن با

 کیه؟ اون-

 :بود کرده حس را خطر من مثل نیز جوزف گویی
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 اومده؟ اینجا تا چطوری... شارال-

 :گفتم. آمد در پایین به رو دهانه با دایرهنیم یک شکل به دهانم خبر، این شنیدن با

 میره؟ طرفی اون داره چرا-

 :گفت و شد بلند جا از جوزف

 .بریم بیاین... دستشون کف بذاره رو اغواگرها اون حساب میره داره احتماال-

 طلوع آبل هایکوهرشته فراز از خورشید، که جایی. دوید صخره غرب سمت به او

 ریچارد. نمودمی دردناک خورشید پرتوهای روشنی در جوزف، به کردن نگاه. کردمی

 :زد صدایش

 میری؟ داری کجا! جوزف-

. زدمی پیوند جنگلی، زمین به را صخره که رفتمی سنگی ایپلهراه سمت به جوزف

 دورانی، رسیدمی نظر به که شدمی دیده صخره از ایگوشه در چوبی ایخانه بقایای

 کنار و گوشه در زندگی از آثاری هنوز،. باشد بوده نشینجنگل ایخانواده به متعلق

 کردیم،می تصور آن از آمدن باال از پیش ما که آنقدرها صخره انگار. بود مشهود صخره

 داد،می اجازه ارتفاع از ترس که سرعتی بیشترین با جوزف. باشد نبوده بالاستفاده

 به صدایش که بود جمع خاطرش گویی. رفتمی پایین نخراشیده هایپله از محتاطانه

 :گفت بلندی صدای با که رسدنمی اغواگرها

 برای ما شانس اینجاست، اون که حاال... نقشه یعنی فرمانده. ستفرمانده یه شارال-

 ..رفته باال شاه گرفتن پس

 جا از میلیبی با و کردیم بدل و رد دیگریک با خسته و متعجب نگاهی ریچارد و من

 شارال اتفاق به اغواگرها، با رویارویی برای را خودمان رفته، پایین صخره از تا شدیم بلند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

251 

 

 چشم با را اغواگرها من،. بود ترس نداشتم، لحظات آن در که حسی تنها. کنیم آماده

 و طبعیشوخ به توانستمی اغواگری، اگر. بودم کرده معاشرت هاآن با و دیده خود

 تصور توانستممی شکبی پس باشد، جوزف مانند معمولی و متعادل رفتاری دارای

 کافیست تنها و هستند خودمان همچون هاییانسان نیز، دیگر اغواگرهای که کنم

 کسب خونخوار زیباروی هیوالهای آن برابر در موفقیتی تا باشم شانسخوش کمی

 .کنم

 پوسیده طنابی جنس از که پلکان نرده به که حالی در و گذاشتیم پا زیر را زدهیخ صخره

 طناب، با دستانمان شدن ساییده و خوردن سر بار چندین با بودیم، چسبیده بود،

 سمتی به ما، از پیش جوزف. آییم فرود محکم و امن زمین روی باالخره تا آمدیم پایین

 و دارشیب زمین روی خیزان، و افتان. بود کرده حرکت بودیم، دیده را شارال که

 و سرد هوای از را هایمانریه و داشتیممی بر قدم رسیدند،می زانویمان تا که هاییبرف

 و کند گیر پا و دست به که شنلی وجود وضعیتی، چنان در. کردیممی خالی و پر زدهیخ

 .دادمی آزارم چیزی هر از بیش روم، فرو هابرف در سر با شود باعث

 من از دورتر قدم چند آمده، ستوه به و خشمگین. نبود بهتری وضعیت در ریچارد

 در معلول طبق اشبینی که ببینم توانستممی هوا، نسبی روشنایی در. کردمی حرکت

 رسیدمی نظر به پریده رنگ و سفید قدرآن صورتش. است شده سرخ سرما با مواجهه

 .بودند تشخیص قابل سختی به کمرنگش ابروهای که

 شده، قطع درختان از هاییکنده و داشتند کمتری تراکم جنگل، از قسمت آن درختان

 از تربزرگ حتی دیگر، پیکر غول یصخره چندین. شدندمی دیده منطقه جایجای در

 دید از را ما حدودی تا که داشتند وجود بودیم، کرده استراحت رویش که ایصخره

 مشخصی ساعت دروازه شدن باز گفتمی جوزف. داشتندمی نگه مصون اغواگرها
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 او، یگفته بنابر. شود باز ساعت چند تنها هفته، یک طی در تواندمی حتی و ندارد

 و دور آن جادویی موجودات یهمه شود،می هموار دنیا دو میان مسیر که هنگامی

 استراحت به صخره روی راحت خیال با ما بنابراین. کنند حسش توانندمی اطراف

 .برسد فرا موعد زمان تا بودیم پرداخته

 وجود با که هاییدست و تپیدمی شدت به هیجان از که قلبی با زنان،نفسنفس

 ختم را چیز همه یقائله زودتر تا رفتممی پیش بودند، شده کرخت سرما از دستکش،

 که آن بی بنابراین. کنم کمک ریچارد به و برگردم بخواهم که نبودم وضعیتی در. کنم

 نشیب و پرفراز زمین روی حرکت به همچنان بیندازم، سرم پشت به نگاهی دوباره

 .دادم ادامه

 نظر به اما بیفتم زحمت به خیلی که نبود قدر آن اغواگرها، و ما میان مسافت

 دقیقه چند. بود خواهد ناپذیرپایان و است شده ترطوالنی برابر چند مسیر، رسیدمی

 درختان از ردیفی در و قسمتش ترینبلند در که رسیدم کوتاهی سراشیبی به بعد،

 پوشیده ایبوته الیالبه از و کشیده دراز هابرف روی خیز،سینه حالت به جوزف جوان،

 صدای که او. کشدمی سرک دروازه، اطراف و دور احتماال و بوته دیگر سوی به برف، از

 به راستش دست بر تکیه با بود، شنیده را هابرف خرچخرچ و هایمقدم تاپتاپ بم

 .باشم ساکت تا داد هشدار چشمانش، با و چرخید چپ پهلوی

 آن یمنظره کردممی سعی که حالی در. زدم زانو و رفتم جلو کشانکشان و آرامآرام

 :پرسیدم وارزمزمه ببینم، را هابوته سوی

 خبره؟ چه-

 کند، گمش نخواهد و باشد ارزنده شکاری بررسی مشغول که انگار من، از آرامتر جوزف

 :گفت
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 ...کن نگاه خودت-

 دیدم مانع تا کندم را زدهیخ برگ چند. ببینم بهتر بتوانم تا زدم کنار را هابوته محتاطانه

 .نگریستم رویم پیش منظره به و شدم جاگیر جوزف کنار سپس. نشوند

 اغواگرها حرکات داشتن نظر زیر و بانیدیده مشغول ما که محلی از تندی، سراشیبی

 پنداری اغواگرها، یهمه. داشت ادامه دروازه اطراف شکل ایدایره محوطه تا بودیم،

 و اغواگر سه بودند، ایستاده فرمان به گوش و خط یک در باشند، کرده خطر احساس

 را، این. زنندمی پرسه اطراف آن در مزاحمانی که بودند فهمیده اغواگرها شک،بی. شاه

 ضربه درخت یشاخه با جوزف که اغواگری زن شدن غیب از توانستمی نیز کودنی هر

 خیالشان و نداشت اهمیتی چندان برایشان انگار اما شود متوجه بود، کرده اشمغزی

 .کنیم ایجاد برایشان مزاحمتی توانیم،نمی که بود راحت

 شکل ایدایره محوطه مرز روی درست نزدیکی، همان در سنگی تخته روی شاه

 مانند ضربدر حالتی و شده چیده محوطه اطراف در دیگر، سنگ سه. بود نشسته

 .چیستند هاآن بدانم که بود جالب برایم. داشتند

 کنن؟می کار چی هاسنگ اون جوزف-

 سواالتم، که کند وانمود داشت دوست خیلی گویی. زد راه آن به را خودش جوزف

 را پرسشم و حفظ را امخونسردی شدم،می مجبور بار هر من و هستند نامفهوم برایش

 :کنم بیان دیگری جور

 دروازه؟ اطراف بینیمی رو هاسنگ اون-
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 حالتی چه ببینم توانستمنمی همین برای بود، فشرده بوته به را صورتش کامال جوزف

 سرم به سر موقعی چنان در خواهدمی که این از نشانی، هیچ صحبتش لحن اما دارد

 :نداشت بگذارد،

 انرژی که هست هاسنگ اون توی زمینیفوق نیروی یه. آسمانین هایسنگ اونا! آها-

 ...کنهمی تامین رو دروازه کردن باز برای الزم،

 دروازه، همچون ثانیا  . بودند شکل بیضی کامال اوال  . داشتند عجیبی شکل هاسنگ

 توانستممی که جایی تا و فاصله آن از حداقل بود؛ ننشسته رویشان برفی هیچ

 بیضوی هایحاشیه در و ایسرمه وسط در داشتند؛ عجیبی رنگ ثالثا  . دهم تشخیص

 آسمانی،اجرام که بودم خوانده. گرفتندمی خود به نارنجی و سرخ شمایلی شکل،

 و همتابی درخشنده، آسمان در قدری به هاآن اما کنندمی برخورد زمین با گهگداری

 .باشند نیافتنیدست انگار که شدندمی دیده دور

 فکری اما. اندیشیدم داشتم، رو پیش که خطری به و کردم جور و جمع را افکارم

 :دادمی قلقلک را ذهنم یگوشه

 میشه؟ چی نباشن هاسنگ اون از یکی اگه-

 سوالم کند، وانمود تا بود راهی دنبال به گویی. کرد سکوت ثانیه چند برای جوزف

 :داد پاسخ بااکراه سرانجام. است نگرفته را منظورم و نیست شفاف برایش

 این به هاسنگ اون از یکی بردن و کردن کول اگه ولی... نکنه کار دروازه دیگه احتماال-

 .نداشت وجود ایدروازه االن بود، آسونی

 وجود با کند، فرو هاخرگوش النه در را سرش غذا، یافتن برای که روباهی همچون

 صدای که رفتم هابوته در گردن تا صورتم، روی برنده و زبر هایبرگ شدن کشیده
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 را خودم و نکردم توجهی. رود لو موقعیتمان است، االن که آورد در را جوزف اعتراض

 اما. شدمی پیدایش بایستمی االن به تا ریچارد، که کردم فکر این به و دادم تکان

 که دریافتم و گرداندم اغواگرها میان را نگاهم که زمانی اما. نبود او از خبری همچنان

 کردن جاننوش مشغول ها،آن از یکی که شد راحت خیالم هستند، نفر سه هنوز،

 .نیست ریچارد

 او. ببینم هلگارد شاه سر روی را پادشاهی تاج نبود توانستممی راحتی به دیگر

 جدالی در و دورتر یارد ده تقریبا هاآن. کردمی نگاه اغواگرها گروه به و نشسته باآرامش

 همان حسابشان، طرف اما بودند ایستاده ما سمت به کامال. بردندمی سر به لفظی

 به که است االن و شارالست دانستممی که بود دستی به شمشیر سفیدپوش شخص

 هاآن بحث از چندانی چیز فاصله، آن از. بیاورد را دخلشان و شود ورحمله سمتشان

 سر به دوستانه بخند و بگو یک در دانستیمنمی حقیقت، در. نبود روشن برایمان

 جام عنوان به کرده، قطع را دیگرهم سر که کنندمی تهدید را دیگریک یا برندمی

 :کرد نجوا جوزف. کرد خواهند استفاده نوشیدنی

 ...کنهمی سره یه رو همشون کار االن! کن نگاه رو شارال! اوهاوه-

 اغواگرها سمت به تهدیدکننده حالتی به و گرداند مچش دور را شمشیر ماهرانه شارال

 بریده زانو باالی از را رنگش سفید لباس دامن شمشیر، با رسیدمی نظر به. گرفت

 را پاهایش تقریبا ها،برف از ایزمینه پس در که داشت پا به رنگ سفید شلواری. باشد

 خود با را برف از ذراتی که مالیمی باد با رنگش طالیی بلند موهای. کردمی نامرئی

 را اغواگرها یهمه کار جوزف، یگفته طبق تا بود آماده شارال و اهتزاز در داشت،

 .کند سرهیک

 :زد فریاد و گرفت اغواگرها از یکی سمت به را شمشیرش شارال
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 !کثیف نمایمظلوم-

 :خندید جوزف

... کنهمی انکار خودش گذاشته، تاثیر شارال روی هااشرافی بین زندگی میگم من حاال-

 ...بود تربددهن قبال... میده قشنگی هایفحش چه ببین

 در انگار. داد ادامه جوزف. دهم تکان هابوته میان تأسف، ینشانه به را سرم نتوانستم

 :باشد شمشیرزنی یمسابقه یک در اشعالقه مورد شخص تشویق حال

 !کن شونتیکهتیکه برو! شارال آفرین-

 :افزود باحرارت و

... میره باال کشتن برای فقط من شمشیر: "گفتمی داشت، ایجمله یه شارال یادمه-

 ..."بره باال هامدشمن هایجنازه روی من، پرچم که اینه خاطر به فقط هم کشتن

 :افزود مکث با ندارم، بارهاین در نظری دید وقتی و

 گفتم بهش بار یه... بگه قشنگتری یجمله تونستنمی من سوادبی خواهر... خوب-

 شمشیرم با فقط من: "گفت اون و کنه پا و دست خودش برای باحال خیلی شعار یه

 !"بشنویش؟ خوادمی دلت. میدم شعار

 خطر احساس شارال برابر در اغواگرها، که بود مبرهن و واضح کامال   نیز فاصله آن از

 نزدیکترین به رو شارال. کنند محاصره را او کردند،می سعی نرمی به حال و اندکرده

 :کشید فریاد بود، افکنده سایه صورتش روی شنل، کاله که پوشیشنل اغواگر

 !بری راه زانوهات روی رو زندگیت بقیه بشی، مجبور تا بردار دیگه قدم یه-
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 را آن و ایستاده رویشروبه که اغواگری طرف به را شمشیرش بار،این و چرخید شارال

 کردن دوره برای پیشروی از دیگر، اغواگر دو. گرفت بود، خوانده «کثیف نمایمظلوم»

 را رنگش سیاه ردای و بود ایستاده نیز شاه حال،. ایستادند و کشیدند دست شارال،

 زمانی هم آن. دارد وجود اغواگران و او میان سری و سر نداشتم شک دیگر. تکاندمی

 اغواگرها از یکی حساب و کند پیدا نزدیکی همان در را درختی یشاخه توانستمی که

 .برسد شارال به کمک برای را

 شنل کاله و آمد جلو قدم چند بود، گرفته طرفش به را شمشیرش شارال که شخصی

 باعث لخت، سیاه موهای و رنگ ایقهوه هایچشم آن. برداشت سر از را سیاهش

 باعث بود، میانمان که ایفاصله چند هر. کنم نگاه آنجل یچهره به ناباوری با تا شدند

. است آنجل همان او دانستممی خوبی به هم، باز اما. کنم تردید هویتش در تا شدمی

 خورندمی چین زدن لبخند موقع که چشمانی مرتب، هایدندان ردیف و زیبا لبخند آن

 حس دل در او، از ایعالقه همیشه که هستند دختری به متعلق برجسته، هایگونه و

 .بود دورگه یک که هلگارد شاه یبرادرزاده آنجل،. کردممی

 شده گرفته قاب آشنای و نقصبی یچهره به شده، گرد چشمان و باز دهان با متحیر،

 آزار مورد همیشه آنجل دانستم،می که جایی تا. شدم خیره رنگش سیاه موهای توسط

[ هفده هم شاید]شانزده دختر حق از دفاع برای اقدامی هیچکس، و بوده قصر اهالی

. شود ملحق اغواگران به انتقام گرفتن برای او کردم،نمی گمان هیچگاه اما کردنمی ساله

 او به امعالقه حتی و آنجل مشکالت که بود شارال به مربوط مسائل درگیر ذهنم قدرآن

 :بود شده غافلگیر من مثل انگار نیز، جوزف. بودم کرده فراموش را

 !نــه آنجل؟-

 :گفت کناننچنچ او. شناسدمی را آنجل کجا از جوزف، دانستمنمی
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 ...شده اوضاعی عجب-

 و خجالتی مهربان، زیر، به سر دختری را آنجل همه،. داشت تعجب جای هم واقعا و

. باشند بوده «نماییمظلوم» یک هاآن تمام راستی، به انگار. شناختندمی گریان البته

 یمحوطه در کامال تا رفت جلو قدم سه شارال و گفت چیزی شارال به خنده با آنجل،

 .گرفت قرار شکل ایدایره

 همان. نداشت وجود دیدمان برابر در مانعی هیچ و بود وسیع و باز رو، پیش یمنطقه

 هابرف در تقریبا   که این با همزمان و رساند ما به را خود سالنهسالنه ریچارد لحظه،

 :گفت کرد،می سقوط

 دادم؟ دست از رو چی شده؟ چی-

 :گفتم ریچارد به خطاب بگیرم، آنجل یچهره از را نگاهم که آن بی

 ...اینجاست آنجل-

 !چی؟-

 آنجل روی افکارم و آشفته ذهنم قدرآن. بود نمایان لحنش در حیرت و بهت آثار

. است بوده کجا لحظه آن به تا که بپرسم ریچارد از بودم، کرده فراموش که بود متمرکز

 در خفیف تکان بعد، ثانیه چند. ببیند خود چشمان با تا آمد جلو پا و دست چهار او

 :گفت ریچارد و شد ایجاد بوته

 ؟...چطور... عالمه مظلوم آنجل... اون آخه... آنجل... نمیشه باورم-

 قورت را درختان یشاخه از آویزان قندیل چند انگار کشیدم،می که نفسی هر با

 امسینه یقفسه درون حتی را، سرما و رسیدمی نظر به زدهیخ تنفسم مسیر. دادممی

 با و بودند نمانده نصیببی نیز، هایملثه حتی و سوختمی گلویم. کردممی احساس
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 اوصاف، این با. کردممی حس درونشان را سرما از موجی کشیدم،می که نفسی هر

 که زمانی هم باز باشم، داشته بود کرده آنجل که کاری به تفکر برای رمقی اگر حتی

 توسط مرگ یا باشد اغواگران دست به مرگ حال باشند، مرگ با مواجهه در هاانسان

 آن یدیوانه که آن مگر. است عاشقی و عشق کنندنمی فکر که چیزی تنها به سرما،

 .دارد جدا بحثی خود، این که باشند شخص

 کردم سعی. بلرزم نامحسوسی صورت به شد،می باعث و بود کرده خیس را لباسم برف

 شکست به منجر ایمذبوحانه شکل به تالشم اما کنم مقاومت کردن، سرفه برابر در

 .شد

 ما برای حتی که حرکتی طی شارال، که بودند زدن حرف حال در چنانهم آنجل، و شارال

 چنان انتظار که من. شد ورحمله پوششنل اغواگر تریننزدیک به بود، غیرمنتظره نیز

 امسینه در نفس و خوردم خفیفی تکان نداشتم، را سریعی و ناگهانی العملعکس

 اغواگر شکم و شمشیر تیغه برخورد محل در خون، حمام شدن پا بر به. شد حبس

 !کشتارند یدیوانه خانوادگی. نکردم توجهی جوزف گفتن «ایول» به و شدم خیره

 که چرخید دوم اغواگر سمت به که ایلحظه در و شد سرخ خون از شارال سفید لباس

 سرخ خون قطرات پذیرای که را اشچهره توانستم بود، ایستاده راستش سمت در

 انعکاس و پیچید منطقه سراسر در اغواگر مرد آن دلخراش فریاد. ببینم بود، اغواگر

 نمودمی سخت کشتار تماشای من، برای و شدنمی شنیده ریچارد از صدایی. کرد پیدا

 :گفت باهیجان او. بردمی لذت خونین نمایش این از داشت مشخصا   جوزف، اما

 برگردیم و برداریم رو شاه شدن درگیر بدون تونیممی ما بره، پیش طورهمین اگه-

 ...قصر
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 ادامه کشتار به شارال طور، همین اگر جوزف، گفته طبق. دادم قورت را دهانم آب

 گروه دنبال به شارال، آمدن اصلی دلیل اما نمودمی آسان شاه به یافتن دست داد،می

 رساندنش؟ قتل به برای حتی یا و بود آمده شاه جان نجات برای بود؟ چه اغواگران

 روی از را او شارال مُرد، ظاهر در و رسید پایان به اغواگر گدازجان فریادهای وقتی

 کمین در که انگار. شد خم پاهایش روی وحشی،ایگربه همچون و زد کنار شمشیرش

 .باشد نشسته شکار

 و کرد عبور بدنم از ثانیه، یک عرض در و آغاز سرم از که کردم حس را گرما از موجی

 میان سرحالی با بنفش و سرخ هایشعله و شد برافروخته دروازه آتش. شد ناپدید

 نگاهم که هنگامی و بستم ثانیه سه برای را چشمانم. گرفتند رقصیدن آسمان و زمین

 از ممکن، جای تا که دیدم را شاه و اغواگر سه دوختم، دروازه یمحوطه به دوباره را

 کشتار برای که بود عظیمی هایآتش از یکی مانند دروازه،. بودند کرده دوری دروازه

 میان مسیر. فوت هفت حداقل ارتفاعی با و باشکوه عظیم، شد؛می استفاده جادوگران

 کنانفسفس بود، گرفته قرار شارال هدف مورد که اغواگری. بود شده هموار دنیا دو

 که را، شاه و چرخید اشانسانیفوق سرعت با سپس گفت، آنجل به چیزی

 ناپدید آتش هایشعله پشت دو، هر و داد هل را بود دروازه به شخص تریننزدیک

 :کشید فریاد ناباوری با ریچارد. شدند

 !نه-

 جا از ناخودآگاه که بود ناگهانی و غیرمنتظره برایم گوشم، بیخ در فریادش قدرآن

 که بودم کشیده بیرون بوته از را سرم. شد بلند جا از ریچارد و خورد تکانی بوته. پریدم

 مسیر باشد، شده دمیده اندامش در بارهیک به گویی که قدرتی با و پرید بوته روی از
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. نبود جایز ماندن آنجا دیگر موقعیتمان، رفتن لو با. دوید را دروازه سمت به سرازیر

 :گفتم و شدم بلند جا از. شدند مشت دستانم

 ...بریم-

 اغواگری اولین روی نگاهم و جهیدم بوته روی از. نداشت کار این به رغبتی انگار جوزف

 افتاده حرکتبی محوطه از ایگوشه در که ماند ثابت بود، کرده حمله آن به شارال که

 .شد خواهم گرفتار سرنوشتی چنین به نیز من زودی به گفتمی درونم در حسی. بود

 دیدن از توانستممی قبل، سال خیلی که کردم فکر این به و گذشتم هابوته میان از 

 که سواری، سورتمه برای مناسب مکانی یافتن برای و شوم زدهذوق مقابلم تند شیب

 یک را تپه شیب لحظه، آن در اما. بیاورم در بال خوشحالی از نشود مزاحممان کسی

 تا صد وجود با. کندمی ایجاد تاخیر محوطه، به رسیدن برای که کردممی قلمداد مزاحم

 نظر به واردیوانه خوردن سر شدند،می دیده تپه انتهای در که درشتی و ریز سنگ

 که راست، سمت گوشه از محتاطانه والیش و هول وجود با نیز، ریچارد و رسیدمی

 شکل به تپه، از قسمت این در برف ارتفاع. کردمی استفاده داشت کمتری شیب

 با. داشتند مانند پنبه حالتی هایش،برف و بود بیشتر جنگل دیگر جاهای از واضحی

 به غبار، و گرد ذرات همچون و شدندمی پاشیده اطراف به داشتم،می بر که قدمی هر

 .چسبیدندنمی دیگریک به هیچگاه انگار،. آمدندمی پایین نرمی

 ...کن صبر ریچارد-

 وضوح، به و کردمی حرکت دستپاچگی با او. شنیدممی را هایشزدن نفسنفس

. کند جور و جمع را خودش و حفظ را اشخونسردی موقعیتی چنان در توانستنمی

. بودند کردن صحبت حال در و گرفته ما از نگاه که انداختم آنجل و شارال به نگاهی

 :بودم رسیده ریچارد به تقریبا
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 ...رفته دیگه پدرت... نیار در بازیدیوونه ریچارد-

 اعتنایی زد،می صدایم که شنیدممی سرم پشت از را جوزف صدای. نکرد توجهی او

 پشت کردم،می مقابله تند شیب برابر در راستم، پای یپاشنه با که حالی در و نکردم

 جزءجزءبه با را سرما. زدمی شالق صورتم به باد. دادم ادامه مسیرم به ریچارد سر

 پایین تپه از زمین یجاذبه با داشتم که حال و کردممی احساس صورتم، اجزای

 صبح تا گذشته روز عصر از روی،پیاده. بکشم نفس ترآسوده توانستممی آمدم،می

 پایان از بعد دانستمنمی و بود مکیده را وجودم در نهفته توان تمام وضوح، به امروز،

 .گردممی بر چگونه قضایا، این تمام یافتن

 در دروازه که شکل، ایدایره محوطه به باالخره، که کردممی تنفس دهان مسیر از

 در سپس،. کرد صدا را پدرش و کشید فریاد ریچارد. رسیدیم داشت قرار وسطش

 هنوز شارال، که بودم خوشحال. دوید دروازه سمت به خورد،می سکندری که حالی

 نظر به. نبود جوزف از اثری. است نکرده دچار شده، کشته اغواگر سرنوشت به را آنجل

 برای را ما تقالی صحنه پشت از دارد تصمیم بود، گفته خودش که گونههمان رسیدمی

 .کند تماشا شاه نجات

 با آنجل. باشد خطرناک است ممکن کنم، احساس که نبود آنجا ایغریبه هیچ دیگر،

 با ریچارد. بیندمی مرا که باشد باراولین انگار،. کردمی نگاهم تفاوتبی و تهی حالتی

 رفت،می پایین و باال خشم یا و ناراحتی زور از که ایسینه یقفسه شده، مشت دستان

 دروازه به نزدیک که شارال،. دوید دروازه سمت به اشکبار، چشمان و شده سرخ صورت

 اختیاربی دروازه، به ریچارد ورود تصور از. کرد حرکت ریچارد سمت به من با همراه بود،

 :کشیدم فریاد

 !ریـچـارد-
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 و دویدم خاکی محوطه روی موقع، به که برداشت ریچارد سمت به قدم چند شارال

 تقال گفت،می ناسزا ریچارد. دروازه قدمی سه در دقیقا. گرفتم پشت از را ریچارد

 حبس امسینه در نفس رفت، فرو پهلویم در که آرنجش. زدمی مشت هوا در و کردمی

 برای شارال،. بود ایستاده حرکت،بی و کردنمی تقال دیگر ریچارد اما شد شل دستانم و

 و دروازه میان راستش، دست در آخته شمشیر با دروازه، به ریچارد ورود از شدن مانع

 .خطر یعنی این، و بود پایین به رو شمشیرش. بود ایستاده ما

 خارج« !هع»مثل صدایی گلویش، ته از. ماند باز دهانش و شدند گرد شارال چشمان

 دستانش که لحظه در و شد رها انگشتانش میان از شمشیر. افتاد پایین سرش و شد

 روی آستینش حریر شود، حلقه شکمش میان از شده خارجتیغه دور به تا آورد باال را

 بدنش کل به لرزش بعد، ایثانیه و لرزیدند هایشب**ل. سرید اشبرهنه بازوهای

 یا و بردارم سمتش به قدمی مبهوت، حالتی با بتوانم که آن از پیش سپس. شد منتقل

 محکم شارال سینه قفسه دور ظریف دستانی بزنم، دور را شده مبهوت ریچارد حتی

 .کشیدند عقب را او و شدند

 شارال، یشانه ورای از. شد شل بدنش و لغزیدند باال به شارال چشمان مردمک

 با که دیدم را آنجل ناراحتی و خشم فرط از کرده گره هم در ابروهای و سخت یچهره

 با آنجل بجنبم، خودم به تا. نگریستمی من به چشم در چشم رحمانه،بی حالتی

 که شارالیی برای نتوانستم. کشید دروازه طرف به و عقب را شارال کننده،خیره سرعتی

. دهم انجام کاری کرد،می نگاهم رمقشبی چشمان با و بود شده جاری دهانش از خون

 که اکنون و مردمی او شک،بی. دهیم انجام برایش کاری توانیمنمی دیگر دانستممی

 شد،می ناپدید دروازه رقصان هایشعله میان در احساسش، از تهی یچهره

 در که حسی تنها. بود شده جاری دهانش از که ببینم را خونی یباریکه توانستممی

 نتوانسته که است ناراحت انگار، که بود فزاینده غمی بود، کرده رخنه نگاهش
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 ناپدید دروازه دیگر سوی در آنجل، و شارال بعد، ایلحظه. برساند پایان به را ماموریتش

 .شد خواهد باز جهنمی چه به دقیقا   دانستمنمی که ایدروازه. شدند

 به آمد؛ فرود زانویش دو روی دروازه رویروبه خورده،شکست و محزون گیج، ریچارد

 داده رخ که اتفاقاتی از هنوز که حالی در. گرفت پایین را سرش و زد چنگ هاریزهسنگ

 ریچارد یشانه روی را دستم خراب، حالی با و زدم زانو بودم، حیرت و شوک در بودند،

 و بود آمده بند زبانم بودند، داده رخ دقیقه چند عرض در که اتفاقاتی از. گذاشتم

 دادن دلداری برای نظری هیچ. دهم انجام کاری چه این، از بعد است قرار دانستمنمی

 را او توانستمی که کسی تنها و پدرش جهنمی، یدقیقه چند در. نداشتم ریچارد به

 جادویی، هاییشعله پس در دیگر، جهانی به ورود. بود داده دست از را برگرداند ما به

 داشت؟ مردن با تفاوتی

. لرزیدمی ناراحتی و خشم از. کشید فریاد و کوبید هابرف روی مشت با بار سه ریچارد،

 به. بود رسیده پایان به جنگیدن، از پیش که نبردی از و پدرش دادن دست از غم از

 را دستم ناراحت، و آشفته خسته، و دادم گوش جنگل و تپه در صدایش انعکاس

 .گذاشتم ریچارد یشانه روی وارانهتسکین

 و نگریست اغواگر یجنازه به شکاکانه. رساند ما به را خود خنثی، حالتی با جوزف

 چه در ریچارد نداشت اهمیتی برایش انگار. کشید باالتر اندکی را سرخش ردای ییقه

 خود از مسیر طول تمام که نشاطی از عاری و خشک حالتی با که است وضعیتی

 :کرد زدن حرف به شروع بود، داده نشان

 انجام که ندارم کاری دیگه من... مرد که هم شارال... رفت دست از هلگارد... خوب-

 ...بدم
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 به از اندود غم حالتی با من،. داد تکان سمتم به خداحافظی ینشانه به را سرش و

 تا گرفتم را ریچارد بازوی آنجا، به رسیدن برای هایمانتالش تمام نرسیدن نتیجه

 دست از غم در و بنشینیم آنجا را روز کل توانستیمنمی. شود بلند جا از کنم مجبورش

 چیزی از که مواقعی در که همیشه، برخالف ریچارد. بریزیم اشک شارال، و شاه دادن

 روی راسخ حالتی با بگیرد، فاصله همه از ممکن جای تا کردمی سعی شد،می ناراحت

 من، برای و بودند خیس و سرخ چشمانش. چرخید سمتمان به و شد بلند زانوهایش

 را عمیق غمی که اش،گرفته صدای با او. ببینم وضعیتی چنین در را او تا بود سخت

 :گفت وارزمزمه زد،می فریاد

 ...کن صبر-

 بودیم شده خیره ریچارد به دو هر. ایستاد بود، کرده حرکت دروازه سمت به که جوزف

 اغواگر یک عنوان به جوزف بود، خشم کردن خالی بر قرار اگر. بزند حرفی تا

 ندارد قصد فهمیدم گفت، ریچارد که چیزی با اما باشد خوبی یگزینه توانستنمی

 روی را دستش پشت ریچارد. بیندازد راه دعوا احیانا   و بداند مقصر را جوزف

 :گفت و کشید چشمانش

 ...میام باهات منم-

 نبود از خبر ریچارد، جدی و خشک لحن اما کندمی شوخی کردم، فکر ایثانیه برای

 وضعیتی، چنین در توانستنمی او عالوه، به. دادمی اشگفته در مزاحی ترینکوچک

 :گفت و ایستاد او قدمی یک در جوزف. باشد داشته کردن شوخی قصد

 مطمئنی؟ واقعا ؟-

 را ریچارد تصمیم خستگی، فرط از افتادنم کار از حال در مغز با توانستم که هنگامی

 :کردم مداخله شده گرد چشمان با کنم، تحلیل و تجزیه
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 ...نیار در بازیدیوونه ریچارد-

 :دادم ادامه جانب به حق حالتی با

 ...کردیم رویزیاده هم همینجا تا... خبره چه طرف اون دونیمنمی ما-

 :افزودم تاکید با و

 ...گردیممی بر ما-

 :گفت ریچارد به و زد نیشخند جوزف

 برای مناسبی جای... وحشی خیلی خیلی... خطرناکه خیلی من دنیای... اونه با حق-

 ...پس... مرده هم پدرت کن فکر... باشه مرده برادرت کنم فکر... نیست شما

 :زد ب**ل تقریبا و

 ...کن پادشاهی برو-

 :شد منقبض ریچارد فک

 ...میام باهات منم... کنی موسوسه نکن سعی-

 :گفت بامسخرگی و انداخت باال ایشانه جوزف

 ...بخوای تو جور هر-

 :شد مانع ریچارد که بزنم حرفی تا رفتم جلو قدم یک

 پس... بگیری رو جلوم تونینمی هم تو و میدم انجام رو کار این من... ادموند کن صبر-

 .خونه برگرد و... نکن تالش بیخودی

 :شد ضعیف صدایش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ASIL|  اغواگران سلطنت رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

267 

 

 ...ببینمت دوباره بتونم روز یه امیدوارم-

 :شد چیره دلم بر عمیق غمی

 ...ریچارد... شو بیخیالش ریچارد-

 توانمنمی دانستممی. نگفتم چیزی. کشید آغوشم در برادرانه و آمد جلو ریچارد

. بشکند بغضم است ممکن بزنم، حرفی اگر کردممی حس عالوه، به. کنم منصرفش

 و غم در غرق ایصحنه ریچارد، با دیدارم یصحنه آخرین نداشتم دوست وجههیچ به

 از پیش من، به نگاهینیم حتی و حرف هیچ بدون و چرخید او. باشد آه و اشک اندوه،

 کسی انگار، و ماند ثابت آتشین هایشعله روی نگاهم. شد ناپدید و دروازه وارد جوزف

 ...دادم دست از همیشه برای را برادرم. انداخت چنگ قلبم به

 و عادی زندگی دادن دست از با را واریدیوانه کار چنان که بود بزرگی احمق چه ریچارد

 جوزف، ورود از پیش که بودم بزرگتری احمق چه من و داد انجام آرامشش، از سرشار

 پوست با خورشید، انوار اولین گرمای از که حالی در و برداشتم سمتش به قدم یک

 :گفتم هولناک تصمیمی و راسخ عزمی با کردم،می مطلوبی گرمای احساس صورتم

 ...میام باهاتون منم... شد عوض نظرم-

 «پایان»

 ۱۳۹۶/۹/۳: نگارش پایان

 ۱۳۹۷/۴/۵: تایپ پایان

2۴:۳۷ 

 :نویسنده از سخنی
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 اومده خوشتون امیدوارم. خوندن اینجا به تا رو رمان که کسانی یهمه خدمت سالم با

 و نظرها تشکرها، با که روشنی و خاموش خوانندگان تمام از. باشین برده لذت و باشه

 بهم قدراین و نبودن اگه که میگم بهشون و کنممی تشکر بودن، همراهم انتقادهاشون

 .شدنمی تموم هیچوقت رمان این دادن،نمی انگیزه

 .تشکر با

  ASIL (ک.آسیه) 

 

 

 

 /https://forum.1roman.ir/threads/14931:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 


