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 کريشنا

 

 : اول فصل

 

 فراموشي

 

 مي گوشش کنار از واري ديوانه هاي قهقهه صداي.  آزرد مي را چشمانش رقصان هاي هالوژن کننده خیره نور

    هنوز گیالسش.  گذشت

 و سر تحمل.  رفت مي گیج سرش.  بیاورد برايش ديگر گیالسي تا داشت اصرار پرديس که حالي در بود پر نیمه تا

    و زننده نور و صدا

 آه آيدن.  زد چرخي و برد سالن میانه به را او گرفت را دستش پرديس.  نمود مي دشوار برايش رقص سالن چرخان

 گفت و کشید کوتاهي

 : 

 ... ندارم رو حوصلش اصال االن...  پرديس کنم مي خواهش -

 : داد ادامه و بوسید را پرديس گونه آيدن.  کشید سر انتها تا را گیالسش و کرد اخم پرديس

 . دم مي قول.  کنم مي جبرانش برات -

 انخور تلوتلو به پسري اما بزند حرفي خواست آيدن.  گذاشت او شانه روي را سرش و کرد تکیه آيدن به پرديس

 .    خورد بر آنها به

 از هک پسر.  گرفت را بازويش و کشید کوتاهي فرياد پرديس.  شکست و خورد آيدن گیالس به شدت با گیالسش

 نداشت تعادل مستي شدت

 ورتص آن تیز لبه اما کرد پرت اي گوشه به را گیالس شکسته تکه و شد زده وحشت پرديس بازوي زخم ديدن با 

 .    خراشید را پرديس

.  کرد خارج کنترل از را آيدن امان بي خشمي.  چکید مي زمین روي پرديس بازوي و صورت از گرمي و تازه خون

    خون تند بوي
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 : گفت و ايستاد پسر روي به روي.  ساخت مي تر عصبي لحظه هر را او پرديس

 ؟ کردي غلطي چه ببین -

 : گفت ملتمسانه پرديس

 ... درمانگاه يه به برسون منو بیا... خوبم من...  آيدن کن ولش -

 : گفت و برداشت زمین روي از اي شیشه تکه.  داد مي ايدن به ديگري دستور خشم اما

 ... میدي پس تقاص خاطرش به -

 : زد فرياد پرديس.  کردند مي نگاه انها به و ايستادند حرکت از رقص سالن افراد ديگر

 .. نداره ارزششو.. کنم مي خواهش...  آيدن نکن اينکارو -

 : گفت آيدن

 ... پرديس شدي زخمي تو -

 . کن ولش.  بود اتفاق يه -

 شگلوي زير را شیشه تکه و کوبید زمین به را او انتظار از فراتر قدرتي با آيدن.  برد يورش آيدن سمت به پسر

 : گفت و گذاشت

 . کردي مي اينکارو نبايد -

 سر از اختیار بي فريادي پسر.  کرد آلوده را آيدن دستان سرخي و گرم خون.  فشرد پسر صورت روي را شیشه

   مج پرديس.  کشید درد

 :  گفت عصبانیت با و گرفت را ايدن دست

 .. بیمارستان برسون منو.  بريم شو بلند...  نیست الزم گفتم بهت -

 سرپ سینه روي از آرامي به.  آيد فايق خشمش بر تا کرد سعي.  شد خیره پرديس چشمان به و کرد بلند سر آيدن

  را پرديس و شد بلند

 : پرسید و گرفت دستانش روي

 ... نباش نگران...  میشه خوب حالت -

 : داد پاسخ مشکوک و متعجب نگاهي با پرديس

 ... برم راه خودم تونم مي ولي...  آره -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

4 

 

 : گفت و بوسید را پرديس پیشاني آيدن

 . برات کنم مي امنیت احساس بیشتر اينجوري -

 ؟ کردي اينکارو چطوري -

 ؟ کاري چه -

 . رسید مي نظر به تر قئي ازت خیلي اينکه با زمین کوبیدي رو پسره اون تو -

 : گفت و انداخت باال اي شانه آيدن

 . میشه برابر چند آدم نیروي خشم موقع -

 ... بیاد سرت باليي بود ممکن -

 . میرم نمي قیمتي هیچ به من..  پرديس نباش نگران -

* * * 

 خواب از و کرد بلند سر وحشت و ترس با.  بود آرام نا و منقطع هايش نفس.  نشست پیشانیش روي سردي عرق

  به نگاهي.  شد بیدار

 سنف.  بود خوابیده بیمارستان تخت روي شده بخیه صورتي و شده باندپیچي بازوي با پرديس.  انداخت اطراف

  جا از و کشید عمیقي

 ندچ هر و داشت اتصالي خیابان روشنايي چراغ.  دوخت شب تاريکي به را نگاهش.  ايستاد پنجره کنار و برخاست

  و روشن دقیقه

 شد روشن و خاموش بار چند چراغ.  است کرده تکیه روشنايي پايه به کسي کرد احساس آيدن.  شد مي خاموش

   درست آيدن نگذاشت و

 وبخ اما ايستاده روشنايي کنار بلند قد و پوش شنل شخصي کرد مي احساس آيدن.  کند نگاه روشنايي میله به

  نديد را کسي کرد دقت که

 : گفت آرامي به پرديس. 

 ؟ نخوابیدي -

 : داد پاسخ پرديس به و گرداند سر شد امید نا وقتي و کرد دقت میله پشت به بار آخرين براي آيدن

 . ديدم خواب...  شدم بیدار اما خوابیدم چرا -
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 ؟ ديدي کابوس -

 . کنه نمي رهام انگار...  همیشگي خواب يه -

 ؟ چي -

 که سرخ چشم يه و...  میکنه خداحافظي باهام و میزنه زل بهم... زمردي سبز.. منه شبیه چشماش که مرد يه -

  جمالت و میشه خیره بهم

 . بشم بیدار خواب از میشه باعث که عجیب دلهره يه و...  میگه مفهومي نا

 : گفت ترديد با پرديس

 . چیز همه...  آيدن عجیبه تو درباره چیز همه -

 : داد پاسخ و نشست پرديس تخت کنار و زد لبخند آيدن

 . کني استراحت بهتره...  بخواب بگیر...  نداره وجود عجیبي چیز هیچ -

 هنوز ذهنش اما.  شد مشغول سرش نوازش به و برد فرو موهايش میان را دستش آيدن.  بست را چشمانش پرديس

  درشت چشمان معطوف

 . زد مي زل او به که بود اي ياقوتي و

 رکنا آيدن.  ببارد هم باران آنکه به برسد چه ، بود کننده دلگیر آيدن براي کافي اندازه به پايیزي هاي غروب

   صندلي روي اتاقش پنجره

 تتس را بینايیش و کرد مي نگاه خورد مي درياچه سطح به که باران درشت هاي قطره به و بود نشسته اي گهواره

   مي.  کرد مي

 باران شرشر صداي.  ببیند را شد مي ايجاد آب سطح روي باران بارش اثر بر که را لرزاني و ريز هاي موج توانست

   را ايدن ذهن

 بر سوار ديانا و آلن.  دوخت جنگل خیس و بلند درختان به را نگاهش.  فشرد مي را او قلب و ساخت مي مشوش

   درشت هاي اسب

 نهاآ که بود نشده کنجکاو وقت هیچ.  زد روحي بي لبخند آيدن.  گشتند مي بر خانه سمت به تاخت به اندامشان

  غروب از قبل ساعتي

 دبلن صداي با و داد تکان دست آيدن براي رسید که درياچه کنار ديانا.  روند مي جنگل به کاري چه براي آفتاب

 : گفت
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 ... عزيزم برگشتیم ما -

 . بدهد او لبخند به دلچسبي پاسخ کرد سعي هم آيدن

 مامان بخیر عصر -

.  دش خانه وارد باران از خیس تني و لباسها با ديانا.  برد پشتي حیاط سمت به را اسبها و پريد پايین اسب از آلن

  پايین ها پله از آيدن

 : گفت ديانا.  شد نشیمن وارد و رفت

 . کنم مي درست خوشمزه پنکیک يه االن همین...  شده گرسنت حتما... عزيزم -

 : گفت ملتمسانه آيدن

 . کنم مي خواهش...  نه پنکیک...  مامان نه -

 . کن صبر شام تا پس..  خب خیله -

 يرو را خیسش و پشمي ژاکت ديانا.  بود ديانا هاي پنکیک تحمل از بهتر گرسنگي.  انداخت باال اي شانه آيدن

  آيدن.  انداخت کاناپه

 : گفت کالفگي با و برداشت را را آن بالفاصله

 هک ببیني بايد...  بودي حساس خونت وسايل به نسبت کم يه کاش...  مامان ننداز کاناپه روي رو خیست ژاکت -

  چجوري راد خانم

 . کنه مي مراقبت ش خونه از دقیق و وسواسي

 : پرسید و انداخت آيدن به نگاهي نیم ديانا

 ؟ پرديس مامان ؟ راد خانم -

 : داد پاسخ حوصلگي بي با آيدن

 . آره -

 . بشم حساس دختره اون با رابطت به بیشتر اين از کني مي کاري داري -

 . مامان کن بس خدا رو تو -

.  دکر مي خودنمايي ديانا رنگ کرم ژاکت سینه روي سکه يک اندازه به سرخي لکه.  انداخت پايین را سرش آيدن

   مي.  کرد اخم آيدن
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 جلوه اهمیت کم را مساله اين اجبار به ذهنش چرا نفهمید اما.  آمد مي خون نظر به.  بپرسد لکه درباره خواست

  فهمید نمي.  دهد مي

 آلن . کرد آويزان شومینه کنار را ژاکت و رفت بین از کنجکاويش بالفاصله.  شود نمي باز پرسش به زبانش چرا

   گفت و شد خانه وارد

: 

  

 اشهب شنیده هم راد خانم که زدين مي حرف بلند اونقدر کنم فکر.  میومد بیرون تا بحثتون صداي...  آيدن سالم -

 ... کردي تعريف ازش

 : داد پاسخ و خنديد آيدن

 اص سرو چقدر نداره اهمیتي پس نداريم اي همسايه که ما ضمن در...  کنه نمي کار تو مثل گوشش راد خانم!  پدر -

 ... کنیم مي

 يم چشم به آلن باراني آستین کنار کوچکي بسیار و سرخ اي لکه.  کرد آويز ديانا ژاکت کنار را اش باراني آلن

  باز ايدن ذهن.  خورد

 : پرسید ديانا.  رسید گوش به در زنگ صداي.  کرد سرکوب را کنجکاويش هم

 ... اينجا اومده موقع اين کي -

 : گفت و کرد نگاه ساعت به آيدن

 . کنم مي باز من -

 . شد زده شگفت گشود که را در

 ؟ کني مي کار چي اينجا تو!  پرديس -

 : گفت ، بود شده خیس کامال که پرديس

 . کن پیچم سوال بعد تو بیام بذار اول -

 .. تو بیا... ببخشید.. آه -

 : گفت ديانا و آلن به رو خورد مي هم به که دندانهايي با و شد وارد و زد لبخند پرديس

 کرول آقاي و خانم بخیر عصر -
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 : داد پاسخ خشکي لحن با ديانا

 سالم -

 : گفت گرمي لحن با آلن اما

 . اومدي خوش.  پرديس بخیر عصر

 : کرد راهنمايي شومینه سمت به را او و گرفت او از را پرديس شال و کاله و آمد جلو قدم چند سپس

 ... شو گرم خورده يه بیا...  بیا -

 ... کرول آقاي ممنون -

 و ژاکت به لحظه چند براي.  کرد آويز و آورد در را کاپشنش و نشست شومینه کنار راحتي صندلي روي پرديس

  ديانا و آلن باراني

 : گفت و داد دستش به نسکافه فنجاني آيدن.  نشست ترديد با و شد خیره

 ؟ کنم پیدا رو ديدنت سعادت من شده باعث علتي چه گي نمي -

 . بودم گذاشته جا پیشت رو همراهم تلفن.  کن فکر کم يه -

 . آوردمش مي برات گفتي مي بهم خب -

 ؟ اينجا میومدم نبايد يعني -

 ... میزدي زنگ بهم...  بارون تو.... مشقت اين با... اينجوري که اينه منظورم..  يعني.. نه -

 ... نبودم حفظ رو شمارت -

 : داد پاسخ کرد مي چک را پرديس بازوي که حالي در آيدن

 . نیست ارتباطي راه تنها تلفن -

 : گفت و زد پس را آيدن دست پرديس

 . شده خوب کامال ديگه...  آيدن کني چک رو زخمم جاي روز هر نیست الزم -

 : گفت و داد تکان سر آيدن

 ... من اتاق... باال بريم پاشو... شدي گرم اگه...  متاسفم -

 . برگردم زود بايد من...  نه -
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 ؟ گرفته شوخیت... بارون اين تو -

 ... داريم مهمون شام براي -

 . نمیشن مربوط تو به مادرت پدرو مهموناي -

 .. آيدن اما -

 . بري توني نمي ديدي...  دارم سیکلت موتور که منم...  تعمیرگاهه آلن ماشین...  نکن بحث من با -

 . نیست جايي به جا راه تنها شخصي نقلیه وسیله -

 . اومدي نمي اينجا بارون تو پیاده تو.. بود اي ديگه راه اگه -

 : گفت و برخاست جا از و کرد سکوت پرديس

 . همیشه مثل..  بردي تو...  باشه -

 : پرسید و شد ثابت ها لکه روي نگاهش دوباره.  بردارد را کیفش و کاپشن تا برگشت

 .. ها لکه اين ؟ خونه اينا -

 : گفت و کرد نگاه ديانا به بالفاصله آلن

 ... پرديس نه -

 .. عجیبه هم چقدر...  هست اما -

 : گفت بالفاصله آيدن

 ... کن ولش.. آه -

 : گفت قروچه دندان با ديانا

 . نباش نگران... باال برو آيدن با تو..  عزيزم نیست مهمي چیز -

 چشم ديگر بار يک پرديس.  کرد هدايت اتاقش سمت به را او و کرد حلقه پرديس شانه دور را دستش آيدن

  و کرد نگاه ها لکه به و گرداند

 . رفت باال ها پله از ايدن همراه به و انداخت باال اي شانه

 ورق را اش درسي هاي کتاب و بود نشسته اي کهنه درخت ي کنده روي درياچه کنار آيدن.  بود میش و گرگ هوا

  فردا امتحان.  زد مي
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 در جسم يک سرعت...  ها پديده بر حاکم قوانین...  فیزيک.  نداشت را اش حوصله ابدا ايدن که بود چیزي تنها

  شکست...  زماني بازه يک

 آنها با آيدن که قوانیني همه..  امواج دريافت قدرت و صوت سرعت...  سراب...  منشور از حاصل هاي رنگ و نور

  آيدن.  بود غريبه

 زد ردو را درياچه ثانیه چندين در و کشید عمیقي نفس.  کرد تمرکز پاهايش روي و کرد پرت اي گوشه به را کتاب

  نوک به را چشمانش. 

 با و بست را چشمانش.  بشمرد درخت شاخه روي را کوچکي گنجشک پرهاي توانست مي.  دوخت بلندي درخت

  فرا گوش تمرکزش تمام

 هم به چشم يک در و گشود چشم.  بشنود رفت مي باال درخت از که را سنجابي تنفس صداي توانست مي.  داد

  درخت از را سنجاب زدن

 ونخ جريان.  گذاشت سنجاب سینه روي را انگشتش آيدن.  بگريزد دستش از که کرد مي تقال سنجاب.  کرد جدا

  به را حیوان رگهاي

 رنگ.  دوخت آسمان را نگاهش.  دهد تشخیص را شاهرگ دقیق محل توانست مي گويا.  کرد مي حس راحتي

  براي نامي هرگز که هايي

 . بود نیافته آنها

 سواالتش به کردن فکر از جبر به را او عجیبي احساس بالفاصه اما زد مي فرياد درونش در را سوالي وجودش تمام

 .  داشت مي باز

 . شد خیره فیزيکش کتاب جمالت به دوباره و برداشت را کتابش

 

 " طبیعي هاي پديده بر حاکم قوانین "

 فکر اشتباه.  کرد تیز را نگاهش.  دارد نظر زير را او کسي کرد مي احساس.  دوخت اطراف درختان به را نگاهش

   سرعتي با کرد نمي

 سرعت همان با هم جسم.  بود مانده خیره او به ها شاخه ي ال البه از که رفت درشتي چشمان سمت به فراطبیعي

   فاصله درخت از

 آيدن.  گذشت مي درختان میان از وار سايه که بود زياد آنقدر شخص سرعت.  کرد تمرکز بیشتر آيدن.  گرفت

   را نگاهش دوباره
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 نبی از نظیر بي سرعتي با هم آيدن خود.  مرد يا است زن مرموز فرد که دهد تشخیص توانست نمي.  کرد متمرکز

   مي اليي درختان

 اب مخنثي.  کوبید درخت به را او و کرد نزديک سايه به را دستش.  دوخت تر دقیق را نگاهش.  گذشت مي و کشید

   و درشت چشمان

 . متوسط قدي ، روباه گوش به شبیه هايي گوش با عجیب موجودي.  بود مانده خیره او به بلند موهايي و کشیده

   موجود به تعجب با آيدن

 .بود خنثي موجود اين زد مي حدس آيدن که همانطور درست.  مذکر نه و بود مونث نه.  شد خیره

 : زد فرياد آيدن

 ؟ هستي کي تو -

 با و داد سر اي ناله موجود.  کوفت درخت به دوباره را او آيدن.  نداد پاسخي اما ، کرد غرغر لب زير موجود

  هل را آيدن عصبانیت

.  گرفت فاصله ها فرسنگ او از ثانیه از کسري در موجود.  افتاد زمین روي و داد دست از را تعادلش آيدن.  داد

  کشید عمیقي نفس آيدن

 ناي از گريزي راه گويي اما.  نکند سرکوب را کنجکاويش ، درونش جبري نیروي تا بست کار به را توانش تمام. 

   وجود تحمیلي غفلت

 .  نداشت

 که سوالهايیست از پر درونش چطور فهمید نمي.  گرفت پیش در خانه تا را درياچه ساحل مسیر و برخاست جا از

  قوا تمام با ذهنش

 . بگردد دلیلش دنبال به تا نداشت را اين توانايي بدنش گويي.  کند مي انکارش

 دهش تفکراتش در غرق.  برگردد خانه به زودي اين به نداشت دوست.  داد تکیه آن به و کرد توقف درخت يک کنر

   جسمي ناگهان که بود

 غريبه.  خورد درخت تنه به پشتش اما برداشت عقب به قدم يک و ترسید آيدن.  ايستاد مقابلش پوش سیاه

   مرد.  برداشت را باشلقش

 بدون مانند اش کشیده ابروان.  بود ايستاده آيدن مقابل موزون و کشیده اما متوسط قد با اندامي ظريف و جوان

     میان تا نقصي هیچ
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 میکرد تصور آيدن که بخش آرام و آبي قدري به و داشت گیرايي و درشت چشمان.  بود شده کشیده پیشانیش

 .    انتهاست بي اقیانوسي

 يک اش چهره از سفیدش و پريده رنگ پوست و بود ريخته پیشانیش روي کوتاهش و تیره خاکستري موهاي

   ساخته روح بي و سرد صورت

 . بود

 

 : گفت لب زير آيدن

 ؟ هستي کي ديگه تو -

 : گفت امیزي اسرار لحن با جوان

 .. کرول آيدن -

 . شد عصبي آيدن

 ؟ هستي کي تو..  منم که کرول آيدن -

 . باشي شکلي اين کردم نمي فکر...  دونم مي -

 

 : گفت و داد تکان سري جوان.  آورد نمي در سر حرفهايش از.  شد خیره جوان به آيدن

 . کن فراموش رو ديدارمون -

 

 شده تار ناگهان چشمانش چرا اورد نمي ياد به اصال.  رسید مي نظر به مات و تار چیز همه.  گرفت گیجه سر آيدن

   فقط...  اس

 خواب در که اي آبي هاي چشم شبیه درست.  بود مانده خیره او به که اورد مي ياد به را عجیبي اقیانوسي چشمان

 . ديد مي

 ودب نتوانسته هنوز آيدن اما گذشت مي بود يافته جنگل وسط منگ و بیهوش را آيدن ، آلن که وقتي از هفته يک

   او به که آبي چشمان آن

 ، بود زده زل
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 يک همان جز بیشتري چیز نبود قادر ، آورد مي فشار هنش به و کرد مي تالش قدر چف هر.  ببرد خاطر از را

 .   بیاورد ياد به تصوير

 ادي به را چشمها آن ديگري چیز هر از تر واقعي توانست مي.  نبوده خیاالتش و رويا اينبار بود مطمئن کم دست اما

 . بیاورد

 : گفت سرش پشت از صدايي.  کشید دوش به را اش کوله و آورد پايین سکو از را اش چرخه دو

 

 آيدن سالم -

 او سمت به آيدن.  زد مي لبخند کنارش در قرمز اي دوچرخه و دوچرخه ايمني کاله با پرديس.  گرداند سر آيدن

   را کالهش و رفت

 : برداشت

 ؟ برگشتي کي.  بود شده تنگ برات دلم خیلي.  پرديس سالم-

 : داد پاسخ و کرد مرتب را موهايش پرديس

 . میام باهاتون امروز منم.  ديشب -

 تنها پرديس.  است شده تنگ او براي دلش اينقدر چرا دانست نمي.  بوسید و کشید آغوش در را پرديس آيدن

   کشورش به روزه ده سفر يک

  

 پرديس پیشاني به را پیشانیش.  است شده دلتنگ قبل دفعات از بیش اينبار کرد مي احساس آيده اما داشت

 : گفت و چسباند

 . کوه به برسه چه...  بري راه درست دوچرخه با توني نمي صاف جاده توي تو ؟ بیاي کجا -

 : کرد اصرار پرديس

 

 . شدم ماهر خیلي ديگه االن...  کردم تمرين چقدر دوني مي خودت...  آيدن نه -

 

 : کرد اخم آيدن
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 . ترسم مي من -

 

 . کنم مي خواهش.  بده فرصت يه بهم -

 

 : گفت کالفگي با آيدن

 

 . نشو دور منم کنار از...  نرو تند فقط...  خب خیله -

 

 : گفت و خنديد آيدن.  فشرد را آيدن بازوي و کشید جیغ پرديس

 

 . شده دير خیلي بريم حاال -

 

*** 

 

 : گفت و چسباند آيدن به را خود پرديس.  بود کرد مي تصور ايدن که انچه از تر سرد بسیار کوه باالي هوا

 

 . سرده خیلي -

 

 . میشه گرم بدنت کم کم بزني رکاب وقتي -

 

 براي بار يک هفته دو هر آمدند مي حساب به اش تیمي هم حقیقت در که هايش همکالسي از تن چند و آيدن

   آمدند مي موهستان باال تمرين
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 همراهي براي داوطلبانه پرديس که هم امروز.  آيدن و مت ، آنجلینا ، هلن ، راجر.  شوند آماده مسابقات براي تا

   راجر.  بود آمده انها

  

 : گفت بلند صداي با _ تیم کاپیتان _

 

 . بريم بايد اما...  زياده دونم مي...  درياچه ساحل تا همینجا از -

 

 : گفت هلن

 

 !!!!!؟؟؟ سردتره اومديم مي که روزهايي ساير از امروز که نیست مهم برات اصال و -

 

 همان در راجر.  کرد مختصري اخم هلن.  کرد نزديک هلن صورت به را لبهايش و ايستاد هلن روي به رو راجر

   متحکمانه لحن با حالت

 : داد پاسخ اي

 

 ... توئه با امروز راهبري...  میري همه از جلوتر امروز تو...  هلن خاطر همین به دقیقا -

 

 : گفت و زد کنار را راجر صورت هلن

 

 . کردم کارو اين قبال بار سه من..  نیت عادالنه اين -

 

 : گفت و انداخت باال اي شانه راجر
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 . کني مي اينکارو هم امروز -

 

 : گفت هلن به آرامي به و خنديد آيدن.  کرد اخم هلن

 

 . کردي نمي رد درخواستشو فضاخت اون با حداقل يا...  میذاشتي قرار يه باهاش بود بهتر شايد -

 

 : داد پاسخ و داد تاب ابرويي هلن

 

 !!!!؟؟؟؟ کني تصور درصد يه توني مي ؟ اون و من -

 

 : گفت پرديس به رو و خنديد آيدن

 

 ؟ اي آماده -

 

 . آره -

 

 درباره.  زد نمي سر او از هم فاحشي اشتباه اما نبود آنجلینا و راجر خوبي به اگرچه هلن راهبري و راهنمايي

   شگفت آيدن هم پرديس

 . بود آمده بر کوهستان هاي بلندي و پستي در زني رکاب پس از خوب خیلي پرديس.  بود شده زده

 زد ادفري هلن.  بترساند را هلن اش فاصله کردن کم با کرد مي سعي.  رسید هلن کنار و گرفت سبقت آيدن از راجر

: 
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 ؟ پرتگاهه دستم کنار بیني نمي مگه.  نکن حماقت -

 

 : گفت راجر

 

 ... هشت ساعت شب يکشنبه -

 

 : داد پاسخ هلن

 

 محاله -

 

 : زد فرياد آيدن.  بزند هم به را هلن تعادل کرد سعي هم باز راجر

 

 . عقب بکش...  راجر خطرناکه -

 

 : زد فرياد سرمستي روي از راجر

 

 ... هشت ساعت...  شب يکشنبه -

 

 :داد تذکر آنجلینا

 

 ... خطرناکه خیلي اينجا...  نکن حماقت راجر -
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 روي از هلن.  زد هم به را هلن تعادل بزرگي سنگ تکه.  کرد کج را راهش عصبانیت با هلن.  نداد اهمیت راجر اما

 .   شد پرت دوچرخه

  

.  پريد هلن سمت به تصور فوق سرعتي و تصور وراي حرکت در آيدن.  افتاد اتفاق ثانیه از کسري در چیز همه

   پرت آستانه در هلن

 همه . کرد سربلند حیرت با پرديس.  رسید مي شده خشک اي رودخانه به انتهايش که بود پرشیبي دامنه از شدن

   حرکت به مبهوت و مات

  

 که آيدن.  خورد سر تند سراشیبي از و داد دست از را تعادلش.  شد خارج مسیر از پرديس.  کردند مي نگاه آيدن

   يک روي هلن با حاال

 نگه را خشکي شاخه اش زخمي دستان با که کرد مي نگاه پرديس به تمام حیرت با بود آمده فرود سنگ تخته

   حالي در آيدن.  بود داشته

 گیر بلندي پرتگاه لبه پرديس.  دويد او سمت به بکشد نفس درست توانست نمي نگراني و اضطراب شدت از که

   با آيدن.  بود کرده

 خشک شاخه.  دهد مي دست از را پرديس سادگي همین به که شد نمي باورش.  شد نزديک او به اضطراب

   سمت به پرديس.  شگست

 ار او آلود جبر و عجیب احساسي اما کند کاري پرديس نجات براي تا خواست مي ايدن وجود تمام.  شد پرت پايین

   اقدامي هرگونه از

 تتالش تمام....  میري نمي هرگز تو و "...  يافت مي انعکاس گوشش در خش بي و صاف صدايي گويي.  میداشت باز

   به تا کني مي رو

 " قیمتي هر به...  بموني زنده قیمتي هر

 لنه نجات براي تو اما " میگفت درونش در ندايي.  بماند زنده و بپرد پايین بود محال انداخت پرتگاه به نگاهي

   جبري نیروي " رفتي

 اون " میکرد التماس مالمتگرش نداي " بمیرم ممکنه اينجا اما مردم نمي هلن نجات براي " داد مي پاسخ درونش

 " پرديسه
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 کرده قفل را پايش و دست جبارانه ندايي اما.  بپرد پايین پرديس نجات براي خواست مي وجود تمام با هم آيدن

   ي چهره و ايستاد.  بود

 هحلق آيدن چشمان در اشک.  شد مي تر دور او از ثانیه به ثانیه که بود گر نظاره را پرديس عاجزانه نگاه و نگران

   نمي اينکه از.  زد

.  کمتر هم شايد زدن هم به چشم يک در.  افتاد شماره به هايش نفس.  لرزيد مي خود به بخورد تکان توانست

   فرا سرعتي با موجودي

 چه نشد متوجه اما.  کرد تمرکز آيدن.  آمد فرود صاف سنگي تخته کنار و گرفت راه میانه از را پرديس بشري

   نجات را پرديس کسي

 ؟ است داده

 یدنشکش نفس صداي تا کرد تمرکز بیشتر آيدن.  بود کشیده دراز سنگ تخته روي حرکت بي و آرام حاال پرديس

   قادر گويي اما بشنود را

 .... نبود

 رتپ ارتفاع از که انگار نه انگار...  نبود ضربه از آثاري...  ترس شدت از...  کرده قلبي سکته...  معتقده دکترش-

 ... شده

 

 فرا گوش کشیش به و بگیرد باال را سرش کرد سعي آيدن.  کرد نگاه آيدن به و گفت راجر به رو را جمالت اين هلن

   خواست نمي.  دهد

 " کن فکر دربارش بعدا " زد مي نهیب ذهنش به مدام.  شود ماجرا درگیر فکرش اي لحظه حتي

 : گفت و بست را مقدس کتاب کشیش

 

 ... بزنه حرفي عزيز پرديس درباره بخواد که هست کسي...  آرامش قرين روحش -

 

 ابوتت به و رفت جايگاه به لرزان پاهايي با آيدن.  فراخواند جايگاه به را او کشیش.  کرد بلند دست ترديد با آيدن

   خیره پرديس زيباي
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 . سوزاند مي را گلويش که حرفهايي نه اما بزند حرف داشت دوست فقط... بگويد بايد چه دانست نمي واقعا.  شد

   اشک.  داد تکان سري

 : گفت سنگین بغضي و گرفته صدايي با.  بريد را امانش چکید مي چشمش از اراده بي که هايي

 

 نمي انگار ايستادم اينجا وقتي اما.  زدم مي حرف پرديس از بايد...  کردم مي اماده اينجا براي متن يه بايد من -

   فقط.  بگم هیچي تونم

 زا که روزيه کسي داشتن دوست روز بدترين میگه که اي جمله...  شنیدم کجا دونم نمي که افتادم جمله يه ياد

   خودم من و...  میدي دستش

  

 ساکلی تو امروز اينکه خاطر به.  کنم مي سرزنش کشم مي نفس هنوز اينکه خاطر به رو خودم.  کنم مي سرزنش رو

   جاي به اما ايستادم

 . همین..  شده تنگ براش دلم..  آه...  جنازش تشیع براي دارم پرديس با زندگیم روز بهترين گذروندن

 

 و فتگر را جايش بالفاصله راجر.  ايستاد ديانا کنار و آمد پايین جايگاه از سرعت به فشرد مي را ايدن گلوي بغض

   به که حالي در

 : گفت ، بود زده زل آيدن

 

 يسپرد نجات براي...  بود شده عاشقش کنم فکر.  داشت عالقه پرديس به خیلي اون...  متاسفم دوستم خاطر به -

 ...   نکرد دريغ هیچي از

 بقیه قراره چطور اون کنم تصور تونم نمي من...  آوره شگفت...  داد مي رو جونش پرديس خاطر به نبوديم ما اگه

 ...   بگذرونه رو عمرش

  

 ... کني پرت پرديس همراه هم رو خودت نذاشتم که ببخشید...  رفیق متاسفم بگم خوام مي فقط
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 . بود کرده آيدن نثار دردناکي هاي کنايه راجر.  بود فراگرفته را وجودش تمام خشم.  گرداند سر و کرد اخم آيدن

   تابوت به دوباره آيدن

  

 گرفت قوت تمام با را راجر دست مچ آيدن.  زد او به ريزي چشمک و گذشت رويش به رو راجر.  شد خیره پرديس

 .   داشت نگه را او و

 : پرسید آيدن از کشید مي درد که حالي در.  نشد موفق اما کند رها را خودش تا کرد تقال راجر

 

 ؟ کني مي کار چي -

 

 : گفت خشم با آيدن

 

 ؟ بود چي بار رقت سخنراني اون از منظورت -

 

 : گفت و زد زل ايدن چشمان به راجر

 

 ... دادي نجات رو هلن سرعت اون با ؟ کردي کارو اون چجوري -

 

 : گفت و کرد رها را راجر مچ آيدن

 

 ... زني مي حرف چي درباره فهمم نمي -

 

 اما دادي نجات ندارم براش توجیهي هیچ من که اي ماورايي طرز به رو هلن تو...  آيدن فهمي مي هم خوب -

 ...   بمیره پرديس گذاشتي
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 پرديس نجات براي و دادي نجات رو هلن چطور که ديدم خودم چشماي با خودم...  بوديم اونجا انجي و هلن و من

   ايستادي اما...  رفتي

 ... دادي نجاتش چشمات با اوري شگفت طرز به و بیفته گذاشتي... 

 

 : پرسید تعجب با آيدن

 

 !!!؟ چشمام با ؟ چیه ها پت و چرت اين ؟ چي -

 

 االن کرد نمي قلبي سکته اگه و....  اومد فرود صخره روي اي ديدگي ضرب هیچ بدون اون و کردي نگاه بهش تو -

 ... بود زنده

 

 . راجر گي مي مزخرف داري -

 

 : گفت و گرفت فاصله ايدن از فدم چند ، داد مي مالش آرام را دردناکش مچ که حالي در راجر

 

 نمي...  فهمم مي باالخره...  باشه طبیعي که محاله و....  چشمامون با...  ديديم اما...  میگیم مزخرف تامون سه هر -

   اخر تا توني

 .. کني پنهانش

 

 : گفت نفرت با و گرداند رو آيدن

 

 .. راجر شو گم اينجا از -

 

 . موند مي زنده شايد...  کرد نمي سکته میدادي نجاتش زودتر اگه شايد -
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 يرو اي شکسته دندان.  پاشید زمین روي خون.  کوبید راجر صورت به مشت با و کشید خشم سر از فريادي آيدن

   با راجر.  افتاد زمین

  

 : زد فرياد ايدن.  کرد نگاه ايدن به اضطراب

 

...  کردي نمي شروع دوچرخت با رو بازي مسخره اون تو اگه موند مي زنده شايد.. راجر موند مي زنده شايد اره -

   اگه بود زنده پرديس

  

 حقیقت درباره وجدانت عذاب در ريشه من به هات سرزنش امیدوارم...  راجر...  ذاشتي نمي هلن سر به سر تو

 ...   باشه داشته ماجرا

 ... نیستي بیشتر عوضي يه تو صورت اون غیر در چون

 

 : گفت و گرفت را آيدن بازوي آلن

 

 .... برسي تدفین به بايد بیا...  کنین دعوا نیست درست...  بريم بیا...  ديگه بسه...  آيدن هي -

 

 يم زمین روي اراده بي هايش اشک.  کرد مشايعت را تابوت و کرد ترک را کلیسا آلن همراه به عصبانیت با آيدن

   هم خیلي راجر.  چکید

  

 و ايستاد اما توانست مي که جايي تا حداقل.  کند کاري پرديس نجات براي توانست مي آيدن.  کرد نمي اشتباه

   پرديس که کرد تماشا

 ستتوان نمي همینطور و کند فراموش را پرديس ملتمسانه نگاه آخرين توانست نمي.  شود مي مرگ تسلیم چطور

   نفر يک که ببرد ياد از
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 قوطس از را پرديس ماورايي قدرتي با کسي که بگذرد اين از توانست نمي.  بود گرفته هوا و زمین بین را پرديس

 . است داده نجات

 دش باعث پرديس پريده رنگ و کبود و سرد صوررت ديدن.  شد مي باز بار آخرين براي که زد زل تابوت به دوباره

   براي پیش از بیش

 .  شود دلتنگ شیرينش هاي لبخند

.  بود افتاده پايین ان از پرديس که رفت اي صخره به بارها و بارها ايدن ماه اين طول تمام در.  گذشت ماه يک

   به بار هر داشت سعي

 به ها ساعت و ايستاد مي.  است نداشته پرديس مرگ کردن تماشا و ايستادن جز اي چاره که بقبوالند خود

   که کرد مي نگاه ارتفاعي

 ارتفاعي از حتي که داد مي اطمینان او به ذهنش پس در صدايي اما داشت مي باز ان پايین به پرش از را او ذهنش

   هم اين از بلندتر

 هک بار هر بود همین همیشه.  داشت مي باز اينکار از را او اش اراده از فراتر نیرويي همیشه مثل اما.  بپرد تواند مي

   و عواطف

 مي باز اي طبیعي غیر اقدام هر عمل از را او همیشه از تر قوي درونش جبر نیروي کرد مي غلبه او به احساستش

 . داشت

 از و برداشت جلو به قدم يک سپس.  کند غلبه احساساتش و وجدان عذاب به کرد سعي و کشید عمیقي نفس

   را پايش هرگز که سنگي تخته

  

 اي یهثان چند فیلم يک مانند ذهنش درون مدام پرديس اخر نگاه تصوير.  گرفت پیشي ، بود نگذاشته ان از فراتر

   قواي روي.  گذشت مي

 اب و آورد در را کفشش.  شد مي محو کم کم احساساتش گويي.  کرد تمرکز اش طبیعي فرا نیروهاي و پنجگانه

   و خاک پايش انگشتان

.  شد متمرکز صخره پايین زمین روي ذهنش تمام.  کرد تنگ را چشمانش و لمس را صخره کنار هاي سنگريزه

   خاک روي را پاهايش

 . کرد رها هوا و زمین بین را خودش ثانیه از کسري در و کشید
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 ردک نگاه اطراف به.  بگیرد درد پاهايش حتي اينکه بدون.  امد فرود رودخانه کنار نرم هاي ماسه روي پا ي پنجه با

   بود منتظر شايد. 

 از.  زد زانو زمین روي.  لرزيد مي بغض و غم شدت از وجودش تمام.  برسد سر هم او براي ناشناس ناجي همان

   کشید فرياد جان عمق

  

.  شود مي گسسته هم از اش حنجره تار تار کرد مي احساس فقط شود ساکت تا کشید طول چقدر دانست نمي. 

   خیس گريه از صورتش

 پشت از صدايي.  برد فرو خانه رود خنک و زالل آب درون را دستش.  بشويد را صورتش تا رفت آب نزديک.  بود

   رسید گوش به سرش

.... 

 

 آيدن -

 

 : گفت حوصلگي کم با آيدن.  مشکوک و متبخترانه نگاه همان با.  بود راجر.  گرداند سر

 

 ؟ کني مي غلطي چه اينجا تو -

 

 . بودم اينجا رو ماه يک اين تمام من -

 

 . دي مي اهمیت پرديس به اينقدر دونستم نمي.. عجب -

 

 ... نه يا پري مي باالخره...  ببینم که بودم ايستاده پايین اين...  وجه هیچ به نه...  پرديس به -

 

 . بدم تذکر پدرت به جوانا ماري درباره بايد کنم فکر...  زدي توهم باز -
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 ... اينجا پريدي باال اون از تو که ديدم االن همین من...  نزدم هم توهم...  نیست مربوط پدرم به -

 

 . خنديد آيدن

 

 . شدي متوهم...  که گفتم -

 

 ... کرول آقاي و خانم کوچولوي پسر...  کردي مي گريه چطور که ديدم البته و -

 

 : گفت و شد نزديک راجر به عصبانیت با آيدن

 

 . شو گم اينجا از -

 

 ؟ کني مي اينکارو چطور کني اعتراف تو تا تا...  رم نمي جا هیچ من...  نه -

 

 . کن گم رو گورت گفتم بهت..  راجر -

 

 !!؟؟؟ آيدي کني گريه بازم بتوني که -

 

 : زد فرياد آيدن

 

 . نکن صدا اونجوري رو من -
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 جوشاند مي آيدن وجود در نیرويي چنان خشم.  کوبید زمین به را او و شد ور حمله راجر سمت به عصبانیت با و

   هم خودش براي که

 زير از تا کرد مي تقال شدت به راجر.  کشاند رودخانه سمت به را او و گرفت را راجر لباس يقه.  بود ناپذير باور

   نجات آيدن دستان

 ردب فرو آب زير را راجر سر.  رسید مي نظر به پذير نا شکست اوري شگفت طرز به آيدن بازوان قدرت اما کند پیدا

   نگه نیرو تمام با و

  

 . داد نمي اهمیت ديگر چیز هیچ به خشم به جز آيدن ذهن گويي اما زد مي پا و دست شدت به راجر.  داشت

 نشد متوجه درست هم آيدن حتي.  کرد پرت اي گوشه به را آيدن شخصي ناگهان که زد مي پا و دست هنوز راجر

   در اتفاقي چه که

 و آيدن به ترس با اورد مي باال آب و کرد مي سرفه مدام و زد مي نفس نفس که حالي در راجر.  است وقوع شرف

   که و ناشناس شخص

 : گفت و برخاست جا از آيدن.  کرد مي نگاه داشت تن به سرخ باالپوشي

 

 ؟ هستي کي تو -

 

 . کوبید اش شقیقه به شمشیر پشت با و آمد آيدن سمت به قدم چند ناشناس شخص

 

*** 

 

 گیج هنوز سرش.  يافت مستطیلي سنگ تخته يک روي ، کهنه و قديمي اتاقي در را خود گشود که را چشمانش

 : گفت صدايي.  رفت مي

 

 ... اومدي هوش به -
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 زسب و بلند ردايي و سیاه چشماني با قدي بلند مرد.  گشت صدا مرجع دنبال به و داد مالش را اش شقیقه آيدن

   اتاق پنجره تنها کنار تیره

  

 يشر ته.  نمود مي جذاب براقش مشکي رنگ و رسید مي هايش گوش پايین تا مرد بلند نیمه موهاي.  بود ايستاده

   چانه انتهاي در کوچکي

  

 : پرسید آيدن.  داد مي نشان تر سال و سن کم مرد چهره نبود اگر کرد مي تصور آيدن که کرد مي خودنمايي مرد

 

 ؟ کجام من -

 

 : گفت و داد تاب را پشتش کم ابروان مرد

 

 . بريم جايي يه هم با قراره االن اما...  جا هیچ فعال -

 

 نپايی سنگي و سرد هايي پله از را او و گرفتند را بازوانش پوش زره دو بپرسد ديگري سوال آيدن آنکه از پیش

   هنوز که آيدن.  بردند

 داستان اي افسانه هاي قصر به شبیه ها در و ها کريدور.  شد خیره اطراف به تعجب با رفت مي سیاهي چشمانش

 .   بود خیالي هاي

 : پرسید ، رفت مي راه آنها از جلوتر که پوش سبز مرد از و اورد باال را سرش

 

 !!!!سیندرال؟؟؟ پرنسس ديدن...  ريم مي کجا داريم -

 

 : گفت و زد پوزخندي مرد
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 . پادشاه ديدن میريم...  نه

 

 : پرسید تعجب با آيدن

 

 !؟ گرفته شوخیت -

 

 تخت تاالر وارد و رسیدند سرسرا به وقتي اما کرد اختیار سکوت را راه طول تمام هم آيدن.  نداد پاسخي مرد

   نتوانست ، شدند پادشاهي

  

 . کند سکوت

 

 .خورونده جوانا ماري بهم لعنتي راجر اون يا و خوابم يا که رسیدم نتیجه اين به االن همین -

 

 لخت و تیره موهايي که بود نشسته متوسط قد با مردي ؛ تخت ترين زيبا و ترين بزرگ روي.  کرد بلند سر آيدن

   چشماني و داشت براق

 اين که سالهاست کرد مي احساس آيدن.  کرد مي القا آيدن به را ناپذير وصف آرامشي اش چهره.  اقیانوسي آبي

 .   شناسد مي را مرد

 از گويي جوان مرد صورت.  اند بوده او با ، آيدن زندگي سالهاي طول تمام در تمام رنگ آبي هاي چشم اين گويي

   چون بود ابريشم جنس

  

 ريآو شگفت تناسب او آرام لبخند با اش گونه برف دندانهاي.  رسید مي نظر به لطیف و درخشنده اندازه همان به

 .   بود کرده برقرار
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.  تنگريس مي آيدن به و بود کرده تکیه شکوه با تخت هاي دسته به انگیز حیرت و خاص اي طمانینه با جوان مرد

   الماس و ظريف تاج

 . کرد مي خودنمايي جوان مرد سر روي نشاني

 : گفت آيدن به رو پوش سبز مرد

 

 .. پادشاه برابر در...  بزن زانو -

 

 : داد فرمان پادشاه.  زد زانو زمین روي اراده بي آيدن

 

 .. درسته کرول آيدن..  آيدن شو بلند -

 

 و فاخر لباسي در جواني زن.  بزند حرفي آيدن آنکه از پیش.  رسید مي نظر به آمیز اسرار شاه زير و صاف صداي

   تاالر وارد سلطنتي

  

 . طبع به هم آيدن و کردند تعظیم سرسرا تمام.  کرد راهنمايي اش کناري تخت به را او و ايستاد پادشاه.  شد

 : گفت و زد لبخندي پادشاه

 

 . عزيزم بانوي اومديد خوش -

 

 : گفت و انداخت آيدن به نگاهي نیم پوش سبز مرد

 

 ... ملکه -
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 تاج یمن برازنده کامال ايش فیروزه آبي لباس و تیره خاکستري چشماني و فام نقره موهاي با بود زيبايي زن ملکه

   مي چشم به اش طاليي

 . آمد

 

 : گفت و کرد تعظیم دوباره آيدن

 

 ؟ کجام دقیقا االن من بهم خواد نمي کسي اما...  سرورم ببخشین رو من -

 

 : ادد پاسخ و نشست آن روي و رفت پادشاه تخت به نسبت کوچکتري شکوه با صندلي سمت به پوش سبز مرد

 

 ... کريشنا شاه قصر...  قصر توي -

 : گفت و زد پیشانیش به مختصر ضربه چند آيدن

 

 ... فهمم نمي...  کريشنا شاه...  کريشنا -

 

 که بود آن از تر مشکل برايش ديد مي چشم به آنچه هضم.  ريخت هم در را آيدن ذهن ناباوري و حیرت از موجي

   زبان به بتواند حتي

 : گفت و کرد(  کريشنا)  پادشاه به رو پوش سبز مرد.  بیاورد

 

 . نیست يادش هیچي...  که گفتم بهتون -

 

 : داد پاسخ و انداخت آيدن به نگاهي نیم کريشنا
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 . گفت نمي دروغ دربارش پس -

 

 ... نداره محاکمه توي تاثیري هیچ...  داره ارزشي چه پسر اين...  فهمم نمي من -

 

 . گردونم برش خوام مي...  کنم محاکمه اونو خوام نمي من...  پیتر دادم توضیح برات بار صد -

 

 : گفت و داد تاب ابرويي(  پوش سبز مرد) پیتر

 

 . کرديم امتحان رو ممکن هاي راه همه سال سه اين توي...  محاله برگشتنش که دونین مي خودتون -

 

 : گفت و کرد پیتر به رو سپس.  شد خیره هايش چشم به و ايستاد ايدن روي به رو و برخاست جا از کريشنا

 

 ... ببرينش.  کنیم مي امتحان هم رو راه اين -

 

 : زد فرياد اضطراب با آيدن.  گرفتند را بازوانش و آمدند آيدن سمت به دوباره زرهپوش دو

 

 باليي هچ بگین بهم حداقل ؟ برين مي منو کجا...  کجام دونم نمي اصال من...  کنین صبر..  کنین صبر...  دقیقه يه -

 !؟ بیاد سرم قراره

 

 : داد ادامه و شد پاچه دست آيدن.  ماند خیره آيدن به تعجب با کريشنا

 

 ؟ خبره چه اينجا بدين توضیح برام لطفا...  سرورم...  که اينه منظورم -
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 : گفت و انداخت آيدن به عجیب نگاهي آسمانیش و آشنا چشمان با کريشنا

 

 ! بزرگیه ظلم تو حق در فراموشیش که بیاري ياد به رو چیزايي کنم مي کمکت دارم...  فهمي مي زودي به -

 

 یترپ و کريشنا.  بردند پايین سیاهي و سنگي هاي پله از سپس و بزرگي فوالدي در سمت به را آيدن پوشان زره

   ترديد با همه از جلوتر

 هم ناشناخته بالي همان از اما کشد مي را انتظارش چیز چه زد نمي حدس آيدن.  کردند مي زمزمه هم گوش کنار

   از پس.  ترسید مي

.  گشود را در و کرد تعظیم کريشنا ديدن با در نگهبان.  رسیدند ديگري فوالدي در به درازي چندان نه مدت

   داخل به قدم پیتر و کريشنا

 : بودند داشته نگه را آيدن که کرد پوشاني زره به رو کريشنا.  گذاشتند سلول

 

 ... داريدش نگه بیرون همین نزدم صداش تا -

 

 . بشنود را کريشنا صداي توانست مي.  کرد تیز را گوشهايش آيدن.  کردند کج راه پیتر و کريشنا

 

...  میشه هم تو حال شامل سوپرايز اين...  الويس میشنوي رو صدام...  هردوتون براي...  دارم برات سوپرايز يه -

   به اونو من ولي

 اما... نیاد يادش رو تو اون ممکنه.  کن نگاه من به...  باش زود...  آوردمش تو براي...  نیاوردم اينجا تا الويس خاطر

   خوب تو مطمئنم

 . بیارينش _ زد فرياد سپس _.  يادته

 

 در زنی ديگري فرد الويس جز به گويي اما.  بود آشنا نا برايش هم الويس نام حتي.  کرد درنگ اي لحظه براي آيدن

   مي را آيدن سلول آن
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 کريشنا سمت به مردد و آرام هايي قدم با سپس.  نکرد دريافت پاسخي هیچ اما.  آورد فشار ذهنش به.  شناخت

 .   کرد بلند سر و رفت

 و هداشت نگه پايین را سرش مرد.  بود شده بسته شکل صلیبي چوبي به پريده رنگ صورتي با بلندي قد مرد

   بیني.  بود بسته را چشمانش

 کهنه و چوبي نیمکت روي صلیب کنار.  داد مي نشان جذاب را او مشکي و لخت موهاي و فرمش خوش و کشیده

   مايعي از پر جام يک

 : کرد اشاره پیتر به کريشنا.  داشت قرار فام نقره

 

 . بده بهش خورده يه -

 

 ناکريش.  انداخت پايین را سرش دوباره زنداني.  کرد خالي دهانش در زور به را جام و گرفت باال را زنداني سر پیتر

 : زد فرياد

 

 . باش زود...  بگیر باال رو سرت -

 

 : گفت عصبانیت با کريشنا.  بود بسته همچنان چشمانش اما گرفت باال را سرش زنداني

 

 .. االن همین...  کن باز رو چشمات...  کن نگاه من به -

 

.  ترساند مي زنداني مرد چشمان شدن باز از را او احساسي.  شد خیره زنداني جذاب و سرد چهره به ترس با آيدن

   دوباره کريشنا

 : زد فرياد
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 . باش زود -

 

.  زد زل او به حیرت با و ماند ثابت آيدن روي نگاهش بالفاصله اما گشود چشم حوصلگي بي و حالي بي با زنداني

   و سرخ چشمات

 براي که چشماني.  اند نخنديده هرگز ها چشم آن گويي.  رسید مي نظر به اندوهبار و غمگین که براق و ياقوتي

   هر از تر اشنا آيدن

 عقب به قدم يک آيدن.  ديد مي هايش خواب در آبي و سرخ که براقي و درشت چشمان.  بود ديگري چیز

 : گفت لب زير و برداشت

 

 ... تو...  تو -

 

 : پرسید کريشنا

 

 ؟ آيدن نمیاد يادت هیچي -

 

 . نداشت ياد به چیزي هیچ...  اش تکراري هاي رويا در جز.  اورد فشار ذهنش به آيدن

 

 . نه -

 

 يم کي تا ببینم بذار...  ببندينش هم روي به رو _ داد دستور سپس _...  بیاري يادت کنه مي کمک اون...  خوبه -

   چشم هم از تونن

 .. بدزدن
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 را آيدن.  بود بسته را چشمانش و گرفته پايین را سرش دوباره زنداني چند هر ندزديد چشم زنداني از آيدن اما

   از اندکي فاصله با هم

 با ندکرد مي بلند سر که انها از کدام هر که طوري به.  بستند صلیب به زنجیر و غل با او روي به رو درست و زنداني

   ديگري صورت

 : پرسید آيدن.  شد مي رو به رو

 

 ؟ چیه سلولیم هم اسم -

 

 : گفت و خنديد کريشنا

 

 . بپرسي خودش از توني مي -

 

 : گفت و انداخت زنداني به نگاهي نیم آيدن.  شد بسته سلول درب سپس

 

 ؟ چیه اسمت.  آشناست خیلي برام...  چشمات -

 

 هب آيدن راست سمت ديوار کوچک پنجره از صدايي.  نکرد هم نگاهش ديگر بار يک حتي نداد پاسخي زنداني اما

 . رسید گوش

 

 ... آدريان...  آدريانه اسمش -

 

 درست مرد چشمان.  کرد مي نگاه دو آن به و بود آورده کوچک پنجره نزديک را سرش مردي.  گرداند سر آيدن

   و تیره سبز آيدن شبیه
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 آيدن.  رسید مي نظر به تر بزرگ او از سال چند تنها و آيدن از تر فرم خوش و تر کشیده صورتش.  بود زمردي

   ياد به را چهره اين

 ؟ چگونه و کجا داست نمي کرد مي فکر چه هر اما.  داشت

 

 _ آورد فشار ذهنش به بیشتر آيدن _..  انگار...  انگار...  ديدمت کجا نمیاد يادم...  اما...  میشناسم رو تو من -

   خداحافظي باهام داشتي

  

 ... کردي مي

 

 : داد ادامه.  زد مي حرف او با دردناک لحني با وقتي بیاورد خاطر به را مرد چهره توانست مي آيدن

 

 ... تو...  زدي صدا آيدي رو من تو -

 

 : گفت مرد

 

 . الويسه من اسم -

 

 : داد پاسخ و انداخت الويس به نگاهي نیم آيدن

 

 ... کرول آيدن..  آيدنه منم اسم -

 

 : گفت اندوهگیني لحن با مرد
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 .  دونم مي -

 : گفت آرامي با الويس.  انداخت الويس به و برداشت آدريان از را اش خیره نگاه

 

 . کنه نمي نگاه بهت اون..  آيدن اس فايده بي -

 

 وا به آدريان تا کرد تالش بارها.  بود زنداني و شده بسته مانند صلیب چوب اين به ايدن که روزي چند تمام در

   اي فايده اما کند نگاه

 ، بود کرده تالش حتي آيدن.  زد مي باز سر کردن نگاه از آدريان ، کرد مي اصرار بیشتر آيدن قدر چه هر.  نداشت

   باز را صحبت سر

 هاي تالش خودش گفته به.  کرد نمي کمکي هم الويس.  نگريست مي او به نه و داد مي جواب نه آدريان اما کند

   مکررش و نتیجه بي

 به.  نمايد وادار کاري به را او تواند نمي کس هیچ ، نکند اراده تا آدريان بفهمد که داشت را حسن اين کم دست

   سه آنها الويس گفته

 . بودند زنداني وضع همین با سال

 اگر واقع در.  نداشت هم را وضعیت اين روز يک تحمل خودش که چرا کند درک را صبر اين توانست نمي ايدن

   از هر که نبود الويس

 انفرادي سلول کرد مي فکر خود با.  ساخت مي ديوانه را او آدريان با همراهي ؛ شود صحبت هم او با چندگاهي

   بودن همسلولي از بهتر

  

.  باشد توانست مي چه کار اين از کريشنا شاه هدف فهمید نمي اصال.  است آدريان روي به رو درست شدن بسته و

   خودش ربط اصال

 . کرد نمي درک رويش به رو جوان مرد به را

 ؟ افتاده اتفاق حقیقتا چیز همه يا است شده کابوس گرفتار آيا که کرد مي فکر اين به ها ساعت گاهي واقع در

 هک نمیاورد ياد به اصال ؟ شناسد مي کجا از را الويس که رفت مي سو اين به مجاز و حقیقت جدال بر عالوه ذهنش

   و کوتاه تصوير اين
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 ؟ است يافته راه ذهنش به چگونه الويس از مبهم

 مادرش و پدر آيا که کرد مي فکر اين به مدام.  کرد مي عجیبي هاي بازي او با تاريکي و سکوت آن در ذهنش

   مي او دنبال به اکنون

 دبیاب پاسخي ذهنش سواالت از کدام هیچ براي توانست نمي ؟ است پراکنده شايعاتي چه او درباره راجر ؟ گردند

   مهم براي خصوص به

  

 : آنها ترين

 ؟ بود کجا دقیقا االن آيدن

 : زد ذهنش به اي لحظه براي

 !!! مرگ از پس دنیاي

 !بود؟ چهره ظريف مرد يک پادشاهش که جهنمي.  افتاد خنده به فکر اين از نیز خودش

 یدشن را الويس صداي.  شد خیره او به تعجب با.  است نشسته هم آدريان لبهاي به مختصري لبخند کرد احساس

 : گفت که

 

 ؟.. نگفتي چیزي خودت از هنوز و اينجايي روزه سه..  بگي چیزي خواي نمي -

 

 : داد پاسخ احساسي بي لحن با آيدن

 

 دونم نمي اصال من..  میشه باورت..  اينجا اومدم چجوري نمیدونم اصال من..  نیست شنیدن براي مهمي چیز -

 ؟ کجام

 

 ؟ چیه میاد يادت که چیزي آخرين..  میشه باورم چرا -

 

 . نمیاد يادم چیزي...  بعد و کرد سقوط اون که جايي رفتم مي مدام من و مرد دخترم دوست -
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 نمي اما بود پريده پايین اي صدمه هیچ بدون ارتفاع آن از که داشت ياد به خوبي به او.  نگفت را راستش آيدن

   اشاره آن به خواست

 اييبین به..  هايش زخم سريع ترمیم به.  کند صحبت زندگیش العاده خارق وقايع درباره خواست نمي آيدن.  کند

   توجیه قدرت و عجیبش

 زيرا کند اشاره زندگیش عجیب اتفاقات از کدام هیچ به خواست نمي آيدن.  ترساند مي را او گاه که ناپزيري

   اشاره با کرد مي احساس

 هک غريبي و عجیب دنیاي باشد مجبور انها باور با ترسید مي.  است زده آنها بودن واقعي به تايیدي مهر آن به

   هم را بود اش زنداني

 . بپذيرد

 

 : پرسید و داد تکان سري الويس

 

 .. خواهري..  مادري..  پدري ؟ باشه نگرانت که هست کسي -

 

 : کند صحبت زندگیش مساله ترين عادي درباره داد ترجیه و زد لبخند آيدن

 

 .. ديانا مخصوصا..  منن نگران هم خیلي کنم فکر و...  ديانا و آلن..  چرا مادر و پدر اما..  ندارم برادر و خواهر من -

 

 .. بودي خوشبخت خیلي حتما -

 

 ... اما..  دارن دوستم خیلي اونا..  آره -

 

 : داد ادامه و بود شده خیره زمین به که دوخت آدريان به را نگاهش
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 نمي اصال که بردم مي رنج وحشتناک درد يه از انگار..  خال يه...  بود کم زندگیم توي چیزي يه انگار همیشه -

   ؟ بود چي ريشش دونم

 نمي اصال ولي بودم داده دست از رو زندگیم توي عزيزي آدم يه انگار ؟ چرا فهمم نمي و نبود کامل ن زندگي

 ... کي دونستم

 

 برق سرخ چشمان ان در اشک از اي پرده کرد مي احساس آيدن.  کرد نگاه ايدن به و کرد بلند سر ادريان اينبار

   گويي اما زند مي

 . زد زل زمین به بالفاصله و کرد اخم آدريان.  ديد مي اشتباه

 : گفت التماس با آيدن

 

 من دونین مي اگه کنم مي خواهش..  بگین بهم دارم شماها به ربطي چه من.. دونین مي اگه کنم مي خواهش -

 ..   کنم مي کار چي اينجا

 . کنم مي خواهش

 

 : کرد آرامش به دعوت را او الويس

 

 . نمیاري در سر چیز هیچ از اينجوري.  آيدن باش آروم -

 

 يادم رو چي من ؟ خورم مي کريشنا شاه درد چه به من ؟ داري کار چي اينجا تو...  بگو برام دوني مي اگه تو -

 ؟ نیست

 

 : گفت لب زير الويس
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 . کنم کمکت تونستم مي کاش -

 

 : رسید گوش به سلول در آستانه از صدايي

 

 ... کني مي پیدا انتقال ديگه سلول يه به امروز از تو..  توني نمي الويس متاسفانه -

 

 : داد ادامه و آمد تر جلو در آستانه از قدر چند کريشنا

 

 .. ببرينش -

 

 : گفت الويس

 

 . بمونم اينجا خوام مي من -

 

 . خودت براي سفارشي...  تره راحت اينجا از خیلي جديدت سلول..  الويس نکن اعتراض -

 

 در ناکريش.  کشید آهي استیصال سر از آيدن.  بردند بیرون سلولش از را او بزند ديگري حرف الويس انکه از پیش

   نقره جام که حالي

 : گفت آيدن به رو خوراند مي آدريان به زور به را فام

 

 ؟ گذشت چطور آدريان با مصاحبت -

 

 .. بزنم حرف الويس با دم مي ترجیح -
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 اوردم اينجا اون براي رو تو من...  بشي صحبت هم آدريان با بايد تو..  کردم دورتون هم از خاطر همین به دقیقا -

.. 

 

 . نمیشناسم رو اون اصال من -

 

 . بري مي لذت باهاش آشنايي از...  بشناسیش که خوبیه فرصت پس خب ؟ واقعا -

 

 مانده تنها آيدن حاال.  شد خارج سلول از کريشنا سر پشت و چپاند آيدن دهان در غذا اي لقمه نگهبانان از يکي

   موجود.  آدريان با بود

 تشنه و سوزاند مي را آيدن گلوي بويش که فامي نقره نوشیدني.  ماند مي زنده فام نقره نوشیدني آن با که عجیبي

   تمام.  کرد مي اش

 زمین به همچنان که انداخت آدريان به نگاهي نیم.  بکشد سر يکجا را جام محتويات تا خواست مي آيدن وجود

   ديگر.  نگريست مي

 جواري هم گرفتار مطلق تاريکي اين در کي تا دانست نمي.  نداشت هم را او اوردن در حرف به براي تالش حوصله

   خواهد ادريان با

 . نداشت را الويس صبر يقینا او اينکه.  بود مطمئن چیز يک از اما.  ماند

 : گفت گرفته صدايي با

 

 ؟ کني نگاه بهم خواي نمي چرا -

 

 : زد فرياد عصبانیت با اينبار آيدن.  ماند ساکت آدريان
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 ؟ زني نمي حرف باهام تو چرا ؟ کنم مي غلطي چه اينجا من..  ديگه بده جواب...  شدم خسته ديگه..  لعنتي -

 ؟ نشدي خسته

 

 يم ناممکن کنترلش که امد آيدن سراغ به عجیب خشمي.  برنگرداند او به هم را نگاهش حتي.  نزد حرفي آدريان

   تمام با آيدن.  نمود

 از تر قوي بسیار بازواني براي ها زنجیر گويي اما زد مي زور و داد مي تکان رهايي براي را ها زنجیر غل توانش

   شده ساخته ايدن

 ريادف جان عمق از عاجزانه استیصالي توامان و طوفاني خشمي با شد امید نا ها بند گسستن از وقتي ايدن.  بودند

 : زد

 

 .. تو به لعنت..  ادريان تو به لعنت..  همتون به لعنت ؟ خواين مي چي ازم...  کنین ولم -

 

 يدردناک آرامش با آدريان.  نگريست او به تعجب با و کرد سکوت آيدن.  شد خیره آيدن به و کرد بلند سر آدريان

 : گفت آيدن به رو

 

 . کن کنترل رو خشمت -

 : گفت ترديد و درماندگي آيدن

 

 ؟ هستي کي تو -

 

 : داد پاسخ و برداشت آيدن از بالفاصله را سرخش چشمان آدريان

 

 ؟ داره اهمیتي چه -
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 من معتقده پادشاه و هستین کي شما دونم نمي... ؟ اينجام چرا دونم نمي..  کجام دونم نمي من...  داره من براي-

   من...  میام کارش به

 ؟ زنن مي حرف فراموشي درباره مدام اعظم صدر و شاه چرا ؟ نیست يادم رو چي

 

 . هفته يک از پس حتي.  نزد حرفي ديگر و کرد سکوت آدريان

 کنار فام نقره مايع تند بوي طرفي از.  گذراند مي سکوت و تاريکي در را دردناکي روزهاي استیصال با آيدن

   مي را گلويش آدريان

 مايع آن درباره آدريان از که بود عطش همین خاطر به.  کرد مي حس آن به نسبت ناپذير وصف عطشي و سوزاند

   گرچه.  بود نپرسیده

 و کند اختیار سکوت دوباره تا بود رسیده نتیجه اين به آدريان.  نداشت اي فايده هم پرسیدنش زد مي حدس

   روز آن.  بدزدد آيدن از چشم

  

 داده قرار آيدن از کمي بسیار فاصله در را اي نقره مايع.  نبود خوش آيدن روز و حال ، آمد ديدنشان به شاه وقتي

   درخشش.  بودند

 براي عجیبش تمايل روي اين از بیش توانست نمي.  لرزاند مي را ايدن بدند تمام ، عطشناکش بوي و عجیب

   بگذارد سرپوش آن نوشیدن

  

 متورم را آيدن رگهاي عطشش که امیزي اسرار معجون.  دارد نیاز مايع آن به بدنش ذره ذره کرد مي احساس. 

 . بود ساخته

 : گفت و ايستاد آدريان روي يه رو کريشنا

 

 ؟ بگي چیزي خواي نمي هنوزم -

 

 . شد بدل فرياد به ناگهاني خیلي آيدن خشم.  کرد سکوت و گرداند رو آدريان
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 ؟ میدين آزارم اينجوري چرا ؟ خواين مي چي ازم...  بدين جواب بهم اينکه بدون...  اينجا میاين روز هر -

 

 : گفت و کرد گرد را چشمانش کريشنا

 

 یاريب ياد به رو زندگیت از مهمي بخش تا اينجايي تو..  گفتم خودم يادمه ؟ نگفته چیزي بهت کسي هنوز يعني -

... 

 

 ؟ سلول اين توي ؟ اينجا -

 

 .. کني فراموشش شده باعث که کسي...  اونه...  بیاره يادت به تونه مي که کسي تنها...  آيدن البته -

 

 شد مسلط خودش به آيدن.  زد سرباز آيدن با شدن چشم در چشم از هم باز آدريان اما کرد نگاه آدريان به آيدن

   اهمیتي از کرد سعي و

 : گفت سپس.  بکاهد داشت برايش حرف اين که

 

 ؟ دارم تو با کاري چه من ؟ داره تو حال به نفعي چه -

 

 ... بیاري ياد به بايد فقط تو...  ايدن مربوطه خودم به ديگه اين -

 

 . کردم فراموش چیو نیست مهم برام...  برم بفرست و کن آزاد رو من..  بیارم ياد به خوام نمي اصال من -

 

 : گفت و ايستاد آيدن روي به رو کريشنا
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 که چیزايي خواي نمي تو مطمئنم من...  کني مي تشکر ازم اينکار خاطر به اوردي خاطر رو چیز همه وقتي -

   سادگي همین به رو داشتي

  

 .. اينکار خاطر به...  کني مي تشکر ازم...  ايدن باش مطمئن...  بدي دست از

 

 : ادد دستور اينکه تا زند مي حرف چیز چه درباره کريشنا فهمید نمي اصال.  کرد نگاه کريشنا به تعجب با آيدن

 

 . ادريان چشم مقابل درست..  کنین شکنجش -

 

 : زد فرياد آيدن

 

 ؟ چرا..  کنین صبر...  نه -

 

 : گفت ادريان به رو و خنديد کريشنا

 

 . میديم شکنجش مرگ حد سر تا چشمت جلوي وگرنه...  بیاره ياد به کن مجبورش -

 

 : گفت سردي لحن با آدريان

 

 . که دوني مي...  دم نمي اهمیتي -

 

 : گفت و کرد مزه را خونش و خراشید را آيدن پیشاني کوچکي خنجر با کريشنا
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 ؟ معطلین چرا - داد ادامه نگهبانان به رو سپس -...  نکردنیه باور...  انسان -

 

 خمز آيدن به رحمي بي با نگهبان.  شد شروع تعذيب وحشتناک درد ، نشست پشتش روي که شالق ضربه اولین

   جوش آب با و زد مي

 او از همچنان آدريان اما.  کرد مي نگاه ادريان به و زد مي فرياد وجود تمام با آيدن.  شست مي تنش از را خون

   سینه.  دزديد مي چشم

  

 . سوخت مي ايدن پشت و

.  ندک نگاه او به کمتر کرد مي سعي اما آيدن.  کرد مي تماشا و بود نشسته سلول کنار کوچک تخت روي کريشنا

   چیز چه فهمید نمي اصال

  

.  شد مي انجام آيدن روي که بود العقولي محیر هاي شکنجه رنج کرد مي حس که چیزي تنها.  است جريان در

   ظاهرا که هايي عذاب

 . بود گفته که همانطور درست نداشت اهمیت آدريان براي

 : گفت کريشنا.  شکنجه و درد ساعتي از پس

 

 . کنین رهاش...  کافیه -

 

 روي سرد آب لیواني کريشنا.  بود بیهوشي به رو و زد مي نفس نفس آيدن.  کشیدند کار از دست نگهبانان

   به رو و ريخت صورتش

 : گفت آدريان

 

 . ايدن همینطور هم تو...  میاي نظر به حرفا اين از تر سرسخت -
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 : گفت حالي بي با آيدن

 

 ... کن ولم..  برداد سرم از دست -

 

 .. برگردونه رو حافظت کن مجاب رو آدريان ؟ برداريم شکنجه از دست خواي مي -

 

 ... کنین شکنجه رو اون بايد اينکار براي -

 

 : داد پاسخ و زد پوزخند کريشنا

 

 خواي مي...  الويس هم و اون هم..  سرسخته خیلي..  نمیده جواب اون روي ؟ نکرديم اينکارو میکني فکر -

   مجابش ؟ بشه تموم دردهات

  

 .. تونه مي اون..  برگردونه رو خاطراتت که کن

 

 : گفت سايید مي هم به دندانهايش که درحالي خشم روي از و توان تمام با آيدن

 

 بیارم ياد به رو چیز همه اگه حتي..  بشم خالص اينجا از وقتي...  خورم مي قسم...  میاد کارت چه به فهمم نمي -

   سراغت بیام بازم... 

 .. بسوزونمت زنده زنده خورم مي قسم...  کنم تیکت تیکه و

 

 : گفت و انداخت باال اي شانه کريشنا
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 .. بود بعدي شکنجه براي خوبي ايده...  سوزوندن زنده زنده -

 

 . شد خارج سلول از بشنود اي کلمه آنکه بي سپس

 : آمد حرف به ادريان طوالني سکوتي از بعد

 

 . نباش نگران.  میشن خوب معمول از زودتر خیلي زخمهات -

 

 : گفت دردناک و بريده هاي نفس با آيدن

 

 اونا حداقل...  مهمم برات من يعني اين...  کنن کاري به مجبور رو تو تا کردن استفاده من دادن شکنجه از اونا -

   میکنن فکر اينجوري

... 

 

 : داد پاسخ خشک لحني با آدريان

 

 . کنن مي فکر اشتباه اونا -

 

 ؟ باشم مهم تو براي چرا من ؟ کنن فکر اينجوري بايد چرا -

 

 : گفت مطلق و متحکمانه آدريان

 

 . نیستي مهم برام...  نیستي -
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 که سکوتي.  شد ترمیم حتي و بهتر ساعت چند طول در تدريج به سوزش و درد و زخمها.  کرد سکوت آيدن

   براي بود جو بر حاکم

 رامآ سکوت اين ، بود کشیده شکنجه اثر بر که هايي فرياد از پس.  امد مي خوشايند آيدن مزاج به بار نخستین

   اما نمود مي بخش

 : گفت مطلب يک تنها و شکست را سکوت اين غیرمنتظره آدريان

 

 جهشکن درد از خیلي اينجوري..  کنار بذار کامال رو انسانیتت و کن تمرکز ات ماورالطبیعه قواي روي بعد دفعه -

   گاهي...  میشه کم

 میمتر زودتر هم...  باشي متمرکز روشون طوالني مدت براي بگیري ياد بايد..  کني تمرين بهتره..  نداره درد اصال

   درد هم و میشي

 ... کني مي احساس رو کمتري خیلي

 

 : پرسید ترديد با آيدن

 

 ؟ مهمه برات دردکشیدنم ؟ میگي بهم اينو چرا -

 

 . کرد دريافت آن از شد نمي را پیامي هیچ اما زد مي برق سرخش چشمان.  زد زل آيدن به آدريان

 ...  نمود مي خوشايند و بود کرده عادت ان به آيدن که سکوتي هم باز و

 دريغ ايدن خاطرات بازگرداندن براي اقدامي هیچ از کريشنا رسید مي نظر به.  نداشت تمامي گويي ها شکنجه

   نمي ايدن و کرد نمي

 عذاب اما شد مي ترمیم زود خیلي زخمهايش اينکه با.  دهد مي انگیزه او به اينقدر چیز چه که بفهمد توانست

   از بیش تعذيب اين روحي

 صداي که بود الويس امروز انتخابي گزينه.  بود نیامده آيدن سراغ به کريشنا اما امروز.  آزرد مي را آيدن پیش

   دلخراشش هاي فرياد

 : گفت آدريان به رو دردآوري خشم با آيدن.  کرد مي پر را چال سیاه تمام
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 که الزمه واقعا...  بده انجامش..  کني خالص عذاب اين از رو همه و بدي انجام توني مي که هست کاري واقعا اگه -

   يکدنده اينقدر

 .. باشي

 

 

 : گفت و داد تاب را هايش پلک آدريان

 

 

 . نکن دخالت پس...  دوني نمي هیچي تو -

 

 

 : گفت آيدن

 

 

 با هديوون توي مسخره بازي وارد بود خودم دست اگه کني مي فکر تو...  میگي اينو شه نمي باورم! ؟ نکنم دخالت -

   پادشاه اون

 من اما..  چرا دونم نمي...  دادن دخالت رو من...  کردن بازي اين وارد رو من...  آدريان!!!! ؟؟؟؟؟ شدم مي ساديسمي

   اراده بدون

 به نه و من به نه.  نمیدي اهمیتي تو و...  میشم شکنجه دارم تو خاطر به روز هر و شدم ماجرا اين وارد خودم

   وانمود.  بیچاره الويس

 . نمیشنوي رو صداش که نکن
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 : داد پاسخ بم صدايي با و کرد اخم آدريان

 

 

 . نمیدم اهمیت من.  میگي که همینطوره دقیقا...  باهوشي خیلي تو...  چیه دوني مي -

 

 

 : گفت نفرت روي از آيدن

 

 

 !؟ هستي هیواليي چجور ديگه تو...  من خداي واي -

 

 

 ور به رو من از تر وحشتناک و پلیدتر موجودي با عمرت طول در هرگز.  بدم اطمینان بهت بذار...  نوعش بدترين -

 . نمیشي

 

 

 ... کنه آزاد رو من تا بیاي راه کريشنا با کنم خواهش ازت نداره اي فايده پس -

 

 

 : گفت و زد حسي بي لبخند آدريان
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 ازت خاطراتي چه که دي نمي اين به اهمیتي اصال...  بشي آزاد خواي مي فقط تو..  جالبه برام واکنشت دوني مي -

   فقط...  شده گرفته

 . کني مي فکر ازادي به

 

 

 . مادرم و پدر پیش برگردم...  خونه برگردم خوام مي من ؟ چیه منظورت -

 

 

 ... گردي برنمي خونه به تو برگردونم بهت رو خاطراتت اگه حتي.  آيدن نیست کار در اي آزادي -

 

 

 . داره نگه اينجا رو من تونه نمي کسي -

 

 

 . زننده و تلخ اي خنده اما.  خنديد بلند صداي با اينبار آدريان

 

 

 . برنمیگردي خونه به خودت اراده با تو...  ايدن برگرده خاطراتت اگه -

 

 

 .. فهمم نمي -
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 ".  آيدن داري تعلق دنیا اين به تو"

 

 

 آه دنآي.  بود ايستاده سلول درب آستانه در پیروزمندانه لبخندي با که بود کريشنا.  نگفت آدريان را جمله اين

   اين از.  کشید مختصري

 . داشت اي تازه حرف کريشنا گويي اما.  خورد مي هم به حالش کننده خسته و مکرر سناريوي

 

 

 ... ندارم تو به نیازي ديگه...  آيدن حافظه برگردوندن براي ديگه راه يه.  آدريان کردم پیدا رو راهش -

 

 

 : داد ادامه کريشنا.  شد خیره کريشنا به و کرد اخم آدريان

 

 

 ديگه...  نده جواب اگه و...  ده نمي و ده مي جواب يا يعني...  میده جواب اما.  نیست هم آسوني خیلي راه خب -

   اون از بعد راهي هیچ

  

 ... آدريان بخواي تو اگه حتي...  نداره وجود

 

 

 :گفت خشم با آدريان
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 .. نداري رو جراتش -

 

 

 ؟ مطمئني -

 

 

 .. دم نمي اهمیت پسر اون به من...  بشنوي بازم خواي مي...  دم نمي اهمیت...  کنه مي فرقي چه -

 

 

 : پرسید تعجب با آيدن

 

 

 ... راه کدوم ؟ زنین مي حرف چي درباره دارين..  فهمم نمي -

 

 

 : گفت آيدن به رو کريشنا

 

 

 اعتراف براي رو خودش قلق هم الويس دوستت..  مرگ راه درباره...  آيدن زنیم مي حرف مرگ درباره داريم -

 ... داشت

 

 

 ؟ خوره مي دردت چه به من ي مرده -
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 .. میشي تبديل...  میري نمي قلبت افتادن کار از با تو...  آيدن همینه نکتش -

 

 

 : گفت بلندتري نسبت به صداي با.  شد گرد آيدن چشمان

 

 

 ؟ چي -

 

 

..  يسادگ همین به...  برگرده خاطراتت که اونوقته و..  میشي مالتس يه يا آشام خون به تبديل...  شنیدي درست -

 ... میشي تبديل

 

 

 .. فهمم نمي -

 

 

 هنظري يه فقط اين البته...  میشه مربوط کودکیت خاص غذايي رژيم به ظاهرا اما..  نفهمیدم درست منم راستش -

   براي هم نهممک..  اس

 . بکنم رو ريسک اين حاضرم من حال هر به...  انسان يه مثل..  بمیري همیشه
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 میان در را کلمه يک انعکاس توانست مي فقط.  آورد نمي در سر حرفهايش از اصال.  شد خیره کريشنا به آيدن

   که هايي واژه انبوه

 " مرگ ".  بشنود ، آورد مي زبان به کريشنا

 : زد مي فرياد او جاي به ديگري شخص گويي

 

 

 ... بمیرم نبايد من..  بمیرم نبايد قیمتي هیچ به من...  نیست کار در مرگي...  نه -

 

 

 : زد لبخند کريشنا

 

 

 ... میريم مي روزي يه ما همه...  تندي واکنش چه...  اهو -

 

 

 ... قیمتي هیچ به..  بمیرم نبايد من اما -

 

 

 ؟ ها -

 

 

 .. بمیره پرديس ، شد باعث حس همین..  لعنتي...  ذاره نمي چیزي يه انگار...  بمیرم تونم نمي اما...  دونم نمي -
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 را درسی مي زبانش به چیز هر عجیبي بغض با تنها.  دارد مي وا جمالت اين گفتن به را او چیز چه فهمید نمي آيدن

   آدريان.  گفت مي

 : داد پاسخ و انداخت باال اي شانه کريشنا اما.  بود زده زل آيدن به

 

 

 . کني مي تشکر اينکار خاطر به ازم..  شدي تبديل و...  اومد يادت چیز همه وقتي -

 

 

 . کريشنا.  کنم نمي تشکر ازت هیچي بابت من -

 

 

 : داد فرمان و زد لبخندي کريشنا

 

 

 . من به بدين خنجرو اون -

 

 

 : گفت آدريان به رو و داد تاب ابرويي کريشنا.  سپرد کريشنا دست به اي نقره خنجري و آمد جلو نگهباني

 

 

 ... میره مي پسره..  آخره فرصت -
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 : داد پاسخ و برداشت چشم آيدن از آدريان

 

 

 . کريشنا دم نمي اهمیت پسر اون به من...  دم نمي اهمیت -

 

 

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش کريشنا

 

 

 ... کنیم آزمايش رو الويس نظريه که ايني مشتاق هم تو کنم فکر...  خب خیله -

 

 

 . رسید مي قلبش به که اي نقطه درست.  چپ سمت.  گذاشت ايدن سینه روي را خنجرش سپس

 

 

 ييعن...  نمردم که قرنه چندين من دوني مي ؟ چجوريه مرگ که کن تعريف برام..  شدي بیدار وقتي..  آيدن تو و -

 . نمردم وقت هیچ

 

 

 : زد فرياد آيدن.  فشرد را خنجر کريشنا
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 . کن ولم...  بمیرم نبايد.  بمیرم نبايد من..  کنم مي خواهش..  نه -

 

 

 : کرد التماس و دوخت آدريان به را نگاهش.  زد مي پا و دست و کرد مي تقال وجود تمام با آيدن

 

 

 . بمیرم نبايد من.  کنم مي خواهش...  کن کاري يه...  آدريان -

 

 

 مسلط اجزايش تمام بر همیشه که اي ذهني جبر...  درونش جبارانه احساس اما کند التماس خواست نمي آيدن

   مي البه به را زبانش ، بود

  

.  کند حس قلبش انبساط هر با را تیزش لبه توانست مي آيدن.  بود رفته فرو آيدن سینه در نیمه تا خنجر.  گشود

   بست را گلويش راه درد

  

 ردهک خیس را اش گونه تمام اختیار بي اشک.  دوخت آدريان به را چشمانش تنها.  بزند فرياد توانست نمي ديگر. 

   داشت دوست.  بود

 امیدي نا که اي لحظه در.  داشت مي باز شدن تسلیم اين از را او اي جبارانه احساس گويي اما شود مرگ تسلیم

   در را ايدن وجود همه

 : زد فرياد آدريان ، بود شکسته هم

 

 

 ... کن صبر...  کريشنا...  کن صبر -
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.  اندخور آيدن به را آدريان کنار فام نقره مايع از مقداري و کشید بیرون آيدن سینه از را خنجر بالفاصله کريشنا

   نفس سختي به آيدن

 نآيد به انکه بي آدريان.  کرد درمان را اش سینه زخم بخش حیات اکسیر يک مانند فام نقره مايع اما کشید مي

 : گفت ؛ کند نگاه

 

 

 . گردونم برمي رو خاطراتش...  کنم مي اينکارو -

 

 

 : گفت لب زير و دوخت ادريان به را نگاهش آيدن -

 

 

 ... دي نمي اهمیت کردم مي فکر -

 

 

 .  دوخت چشم زمین به کردو سکوت اما آدريان

 : داد فرمان کريشنا

 

 ... کنین بازشون -

 

 هب رو و نوشید فام نقره مايع از اي جرعه آدريان.  گرفت فاصله شکل صلیبي چوب و ها زنجیر از اضطراب با آيدن

 .   ايستاد آيدن روي
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 اييآشن.  بماند خیره آدريان چشمهاي به توانست نمي که بود او اين ، بار اين گويي.  گرفت پايین را سرش آيدن

   ان عمق در محسوسي

 اينجا به آيدن ؛ بود کريشنا با حق شايد.  بیند نمي خواب که کند باور تا داشت مي وا را آيدن ، سرخ چشمان

   شهر به نه داشت تعلق

 فکر اين به.  است شده مادرش و پدر دلتنگ چقدر که کرد فکر خود با.  بود کرده رشد آن در که اي زده صنعت

   اين همه اگر که کرد

 توانست مي راحتي به...  زد لبخند.  دهند مي نشان واکنشي چه آلن و ديانا ، کند تعريف برايشان را ها ماجرا

   هنگام را دو هر چهره

 دور کمتر ": گفت مي و ريخت مي هم به را آيدن موهاي و خنديد مي احتماال آلن.  کند تصور مساله اين با مواجهه

   ويسکي ما چشم از

 ابشکت...  آيدن بود قشنگي داستان ":  گفت مي بعد و داد مي گوش آيدن به تمام توجه با احتماال ديانا و.  " بزن

   نويسنده يه تو..  کن

 . " میشي بزرگ

 آن هم شايد ؛ نزد حرف آنها با اش غیرطبیعي قواي درباره هرگز آيدن که بود ها واکنش اين حدس خاطر به شايد

   اي جبارانه احساس

 . داشت مي وا اعتنايي بي و فراموشي به را آيدن که اي جبارانه احساس.  گرفت مي نشات کجا از فهمید نمي که

 ... آورد بیرون افکارش از را او آدريان

 

 ... چشمام به.  کن نگاه من به -

 

 نشواک بالفاصله کريشنا.  سرگرداند و زد پلک آدريان.  شد خیره درخشان هاي ياقوت آن به و کرد بلند سر آيدن

 : داد نشان

 

 ؟ آدريان کني مي کار چي -
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 آيدن.  زد مي برق اشک ي حلقه چشمانش در.  کرد سربلند آدريان.  رفت هم در اخم با کريشنا ظريف چهره

 : پرسید

 

 ؟ خوبه حالت -

 

 : گفت و شد خیره چشمانش به و گرفت را آيدن هاي شانه و داد تکان سري آدريان

 

 ... بیار ياد به کني فراموش کردم مجبورت ديدارمون آخرين توي که چیزي هر -

 

 و زد پلک آدريان.  بردارد چشم او از توانست نمي گويي.  ماند خیره آدريان به همچنان آيدن...  گذشت ثانیه چند

   به آن يک در چیز همه

.  آوردند هجوم ذهنش به مشخصي نظم بدون صداها و تصاوير از انبوهي.  رفت مي گیج آيدن سر.  پیوست وقوع

   را او درد و سرگیجه

 اام بیايد بیرون منگي حالت از کرد سعي.  فشرد مي دست با را هايش شقیقه و افتاد زمین روي.  اورد در زانو به

 .   توانست نمي

 ، الويس تصوير.  کند منظمشان ذهنش در توانست مي سختي به که بودند متعدد و سنگین آنقدر خاطرات

 ..   آلن يا رابرت...  عمويش

 اسرارآمیز هاي پري و ها کوتوله..  ها پن..  الفها...  تکشاخ خون...  فام نقره مايع و اش سوخته نیم کلبه و آدريان

   مي شدت به قلبش... 

  

.  شد خیره آدريان به و کرد بلند سر آيدن.  خورد مي غلت تپه روي از که تنش از جدا سر و رزا تصوير..  تپید

   حلقه چشمانش در اشک

 ناي تمام که خاليي احساس فهمید مي تازه...  الويس و است شده دلتنگش چقدر که کند بیان توانست نمي.  زد

   ريشه ، میدا آزارش مدت
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 مي را وجودش تمام نفرت از موجي.  بود ديانا و آلن دلتنگ پیش لحظه چند که شد نمي باورش ؟ داشت چه در

   گرچه خاطرات.  لرزاند

 هم کنار آنها دقیق چینش به موفق هنوز آيدن ذهن.  بودند هم در هنوز اما رسیدند مي نظر به تر منطقي االن

   رفت گیج سرش.  بود نشده

  

 وير اختیار بي...  بود کرده آوري شگفت فداکاري آيدن براي که نظیري بي پادشاه.  کرد نگاه آدريان به دوباره و

   و آمد فرود بازوانش

 . رفت حال از

 

* * * 

 مرجع توانست نمي ايدن اما رسید مي گوش به طرف هر از زمزمه صداي.  بود رنگ آتشین و سرخ بزرگ سرسراي

   را ها زمزمه اين

 اما بیابد را ها زمزمه ريشه تا رفت مي طرف هر به وحشت با.  بود ايستاده نامرئي جمعیتي میان در گويي.  ببیند

   صدا رد که بار هر

 و ودب گرفته دست با را شرش.  داد مي موضع تغییر سرابي مانند صوت چشمه ، رفت مي سمتش به و گرفت مي را

   چرخید مي خود دور

  

 راهنپی.  بود ايستاده مقابلش گیرا چشماني و تیره موهايي با پوشي سرخ زن.  گرفت را بازوانش دستي ناگهان. 

   با اش تیره سرخ

 سمت به و گرفت را آنیدن دست زن.  کرد مي تداعي را محرکي هماهنگي داشت فام آتش انتهايي که موهايي

   سرسرا باالي باشکوه تخت

  

 روي را نشاني ياقوت تاج و نشاند شکوه با تخت روي را آيدن زن.  کرد مي اطاعت زن از گونه برده آيدن.  برد

   آيدن.  گذاشت سرش

 يا تازيانه زن.  ببیند را کردند مي زمزمه ارامي به که سرسرا در حاضر مردم توانست مي حاال.  کرد نگاه سرسرا به

   دست به که را
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 دسته.  داد مي جوالن قلبش در غريبي احساس.  فشرد را شالق دسته آيدن.  داد قرار آيدن دستان در ، داشت

   در و گرفت باال را شالق

 ها زمزمه.  شد انداز طنین سرسرا در صدايش و خورد تاب شالق.  کوبید زمین به شدت با سپس و داد تاب هوا

   شالق آيدن.  شد تمام

 تخت کنار که بود خورده جواني مرد پشت به شالق.  رسید گوش به دردناکي اه صداي اما زد زمین به دوباره را

   به زده چنبره آيدن

 قدم چند و زد فرياد آيدن.  شد خیره او به گردادو ايدن سمت به را دردناکش صورت جوان مرد.  بود پیچیده خود

 .   برداشت عقب به

.  زد خودش شبیه جوان مرد به بیشتري شدت با را شالق دوباره استرس با آيدن.  ضعیف و عريان.  بود خودش

   تضعیف منِ از فريادي

 . کرد مي حس را تازيانه فرساي طاقت درد هم آيدن خود اينبار.  برخاست آيدن عريان و شده

 

 جام پیتر.  کشید مي نفس سختي به و بود نشسته پیشانیش روي سردي عرق.  برخاست جا از کوتاهي فرياد با

   دست به شراب از کوچکي

  

 : گفت و داد ايدن

 

 ... بیاي هوش به زودي اين به کردم نمي فکر -

 

 تخت اب.  بود شبیه سلطنتي استراحتگاه يک به بیشتر اتاق.  انداخت اطراف به نگاهي و نوشید جام از جرعه آيدن

   و ابريشمي خوابي

 : پرسید و گرفت دستانش میان را سرش آيدن.  طال شراب جام و قو پر هاي بالش

 

 ؟ کجاست اينجا -
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 : داد پاسخ و نشست اتاق نشان الماس هاي صندلي از يکي روي پیتر

 

 اما ودب خوبي مرد ريگالد...  بود شاه مخصوص گارد فرمانده مال سابقا.  خالیه فعال که سلطنتي شخصي اتاق يه -

   از رو سرش پادشاه

 . کرد جدا تنش

 

 بازگشت خاطر به که شود اضطرابي و ترس متوجه کسي خواست نمي.  باشد مسلط خود به کرد سعي آيدن

   جا از.  داشت خاطراتش

 ، دانست نمي هنوز اما.  رفتند مي رژه ذهنش در نقصي هیچ بدون حاال خاطراتش.  ايستاد پنجره کنار و برخاست

   اين بازگشت

 يا مرگ به دو هر آدريان و الويس.  نبود خاطرات اين جاي هیچ کريشنا..  دارد کريشنا حال به نفعي چه خاطرات

   ، بودند محکوم تبعید

 ؟ بود کرده معطل االن تا کريشنا چرا

 از االح تا بايد بود که هم حکومتش دوام براي کريشنا پس ، بود واقعي پادشاه آدريان ، کرد مي فکر هم منطقي اگر

   خالص آدريان شر

 مطمئن اش درباره يا و نداشت اطالع آدريان واقعي هويت از کريشنا.  داشت وجود احتمال يک تنها پس...  شد مي

   آيدن شايد.  نبود

 مي پس را حدسیات اين افکارش اما باز.  باشد حقیقتش از اطمینان يا و راز اين فهمیدن براي اي وسیله قراربود

   گفت مي خود با و زد

 از حالش ديگر.  ذهنش سوي از احتمالي هاي پاسخ هم باز و بودند نیامده سراغش به چرا سال سه اين در پس ،

   مدام که احتماالت اين

 و رنج و درد تماما زيرا کند فکر خاطراتش به که نداشت هم دوست بود خورده هم به آوردند مي هجوم ذهنش به

   هیچ.  بود عذاب

 تدانس مي خوبي به که خشمي.  شود خشمگین تا شد مي باعث سردرگمي اين.  نداشت آينده براي هم تصمیمي

 . است شده کاملش تسلیم
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 به رو.  بود سخت برايش هم هنوز داشتنش وجود باور که اي افسانه شهر و دوخت دور هاي صخره به را نگاهش

 : پرسید و کرد پیتر

 .. آوردين اينجا تا کم فرصت اين توي رو من چجوري...  اينجا تا ما خونه از...  بود راه خیلي -

 : گفت و زد لبخند پیتر

 ؟ چیه يادته که چیزي اخرين -

 ... و..  راجر با دعوام -

 .. رو زيادي خیلي زمان.  آيدن بوديم راه توي رو زيادي زمان ما -

 خشم از مملو موضوع اين به کردن فکر از وجودش تمام - ؟ کردين دستکاري رو حافظم بازم نکنه.  فهمم نمي -

   بس - زد فرياد و شد

 .. شنیدين...  کنه دستکاري رو حافظم کسي خوام نمي ديگه..  کنین

 : داد پاسخ زده شگفت پیتر

 ويق گیاه يه با...  بودين بیهوش واقع در..  بودين خوابیده وقت تمام شما...  نیست درکار اي دستکاري...  نه...  نه -

... 

 مي آهستگي به را خورشید که شد خیره دوردست سنگي هاي کوه و ها صخره به دوباره و داد تکان سري آيدن

 .  بلعیدند

 ناکريش.  بود شده حصر آن در عمال آيدن که شدند اتاقي وارد همراه سه همراه به گريشنا که نکشید شب نیمه به

   و پیتر ، اش ملکه ،

 به میزا اسرار اما نداشت نفسگیر جذابیتي و اي افسانه زيبايي صورتش.  داشت عجیبي چهره که بااليي بلند مرد

 .   رسید مي نظر

 ابت هايش شانه نزديک درخشنده و لخت زينتي گونه هر بدون بلندش نیمه و تیره زيتوني - خاکستري موهاي

   و بلند ابروهاي.  خورد مي

 گوشهايش.  داد مي نشان روح بي و سرد را اش چهره اي نقره - ياسي و روشن بسیار هاي چشم آن با کمرنگش

   و بود تیز نوک و کشیده

  

 . ست رو به رو الف يک با که رسید آيدن ذهن به بالفاصله.  داشت مرواريدواري هاي دندان و باريک لبهاي
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 : گفت و زد لبخند کريشنا

 

 ؟ نشديم که مزاحمت -

 

 : گفت و برخاست صندلي روي از آيدن

 ؟ کني مي فکر چي خودت -

 : داد نشان واکنش پیتر

 . آيدن کني صحبت اينطور فرمانروا با نبايد شما -

 : گفت پیتر به رو کريشنا

 رولک آيدن - داد تغییر آيدن به را صحبتش طرف سپس -.  باشه راحت کريشنا خوام مي من...  پیتر نداره عیب -

   داشتم دوست... 

 يدنآ نکردم فراموش من.  نیست مناسب وضعت ، بود معتقد پیتر...  خب اما بخوريم هم با سلطنتي شام يه امشب

   همینجا رو شامت... 

 . کني مي صرف

 : گفت و داد تحويل اي تصنعي لبخند آيدن

 ؟ کنم تشکر بايد -

 . نداره اشکالي نداري عادت اگه -

 : گفت و کرد اشاره ملکه به کريشنا.  کرد سکوت و انداخت باال شانه آيدن

 .. ژولیت.  هستن من همسر و ملکه زيبا بانوي اين -

 

 : گفت و کرد نگاه ژولیت به اجبار روي از آيدن

 ... ژولیت بانو...  خرسندم آشنايیتون از -

 : گفت ادامه در و کرد اشاره پیتر به و داد تاب ابرويي کريشنا
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 ... من راست دست و مشاور...  هست حضورت معرف که پیتر -

 . کرد دنبال را آيدن چشمان مسیر هم کريشنا.  کرد نگاه کريشنا همراه الف به پیتر به توجه بي آيدن

 اختصاصي گارد فرمانده بريان...  خالص خون و نژاد يه از اصیل الف يه..  بیني مي که همونطور...  برياناس -

   البته صد و پادشاهي

 ... اموره تمامي در من به فرد ترين نزديک

 : گفت خشم از ريزي هاي رگه با ، بود شده کالفه مسخره معارفه مراسم اين از ديگر که آيدن

 . بره بزار...  کن آزاد رو الويس -

 : پرسید آيدن از زده شگفت کريشنا

 . بدم جواب بايد که باشه ذهنت توي ها سوال از انبوهي کردم مي فکر ؟ میگي االن که چیزيه اين ؟ همین -

 : داد پاسخ لرزان صدايي ببا آيدن

 و برگرده.  بشه آزاد الويس خوام مي فقط من...  نیست مهم برام لعنتي سواالي اون جواب...  نیست مهم برام -

 . کنه زندگي راحت

 . برداشت جلو به قدم چند کريشنا

 ... چیز همه درباره.  کنیم صحبت بايد ما ، آيدن کن گوش -

 : گفت و انداخت کريشنا همراه سه و محافظان به نگاهي نیم آيدن

 . زنم مي حرف باهات تنها من ولي..  باشه -

 : کرد تاکید آيدن.  شوند خارج اتاق از که کرد اشاره محافظان به کريشنا

 . اينجان ما جز ديگه نفر سه هنوز...  تنها -

 . آيدن تنهام کن فکر -

 ... نیستي تنها که درحالي...  کنم فکر چطور -

 : گفت و کشید عمیقي نفس کريشنا

 ... خب بسیار -

 : گفت و ايستاد ژولیت روي يه رو و برخاست جا از
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 . بذاري تنها رو ما بايد ولي...  عزيزم ببخش رو من -

 : داد پاسخ اي گرانه عشوه رنجش اندک با و زد لبخند ژولیت

 

 . بگین شما که طور هر...  سرورم نیست اي مساله -

 : گفت پیتر به رو و فشرد را ژولیت دستان کريشنا

 . بذارين تنها رو ما -

 : گفت تحکم با کريشنا.  رفتند در سمت به بريان و ژولیت ، پیتر

 . بمون همینجا..  ري نمي جايي تو...  بريان -

 : کرد اعتراض محکمتري صداي با آيدن

 .. تنها...  کريشنا تنها -

 : گفت و داد تکان نفي نشانه به را سرش کريشنا

 تک تک از براش من ، نه چه باشه اينجا چه...  بريان اما..  کردم بیرون تو خواست به رو بقیه...  نه رو يکي اين -

   ديدارمون جزيیات

 بريان.  بذارم جا رو جايي ممکنه طرفي از و ندارم رو ماجرا جزيي و دقیق تعريف حوصله چون و زدم مي حرف

   االن...  مونه مي اينجا

 . تنهام کن فکر واقعا

 : گفت و انداخت بريان به نگاهي نیم آيدن

 ... کني جلب حد اين تا رو شاه يه اعتماد اينکه...  بريان نه باشه بوده سخت بايد -

 نافذي جريان.  زد مي موج آمیز اسرار و روح بي صالبتي نگاهش در.  دوخت چشم آيدن به مستقیم اينبار بريان

   در حدودي تا که

 دريافته اکنون اما دارد آدريان مالتس هويت در ريشه کرد مي فکر همیشه ايدن و بود کرده بروز آدريان چشمان

   ، نگاه طرز آن که بود

 را خود شده تشديد بار چندين ، مرد الفــ اين چشمان در امروز که نگاهي طرز.  دارد آدريان الفي نیمه در ريشه

   بريان.  نماياند مي
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 : گفت

 . آيدن خارجه شما ادراک دايره از چیزها بعضي -

 . پريان اي افسانه آواي جنس از.  بود گیرا و خش بي و صاف ، اش مردانه صداي

 : گفت بريان به رو و خنديد اختیار بي کريشنا.  کند پنهان موجود اين ديدن از را خود حیرت توانست نمي آيدن

 !؟ کنه نگاه بهت باز دهن با همینطور اون خواي نمي که تو -

 آدريان مانند نه او.  است کرده زده حیرت را او اينهمه مرد اين چطور که بود عجیب برايش ، آمد خود به آيدن

   نه و بود چهره خوش

 رابرب چند ، بريان اي لحظه تاثیر که کند انکار توانست نمي آيدن اما کرد مي رفتار تاثیرگذار و شاهوار او مانند

 .   است آدريان

 : داد ادامه آيدن به رو کريشنا

 ... باشي نديده نزديک از رو اصیل الف يه حاال تا زنم مي حدس -

 

 : گفت اهمیتي بي با و داد منفي پاسخ سرش با آيدن

 ؟ کني مي آزاد رو الويس -

 : داد پاسخ و کرد اخم کريشنا

 . بدي انجام رو میگم که کاري تو تا منه گروگان اون.  نمیشه آزاد فعال الويس...  کنم روشن برات بذار -

 : پرسید غمگیني اضطراب با و کرد اخم آيدن

 ... فهمم نمي رو منظورت -

 ... نبودي کنجکاو دربارش اساسا چون...  بشي متوجه نداشتم هم انتظار -

 ... خواي مي چي -

 : داد پاسخ و دوخت زمین به را نگاهش کريشنا

 . رو پدرم -

 . انداخت باال ابرويي آيدن
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 ؟ پدرت -

 هک واضحه...  نه بعضیاش و توجیهه قابل بعضیاش که..  مختلفي داليل به..  نشده کامل مالتس يه هنوز اون -

   حداقل و نیست اينطور

 . هست امیدي براش هنوز...  گردونم برش خوام مي...  کنه مي ثابت اينو اخیر اتفاقاي

 : گفت و فشرد پیشانیش روي را انگشتنش ، بود شده گیج کامال که آيدن

 ... نفهمیدم من...  دقیقه يه...  کن صبر -

 . برگردون رو آدريان..  گردون برش..  موثري اون روي که هستي کسي تنها تو..  برگردون بهم رو پدرم -

 ناکريش چشمان در اشک از نازکي پرده.  بردارد چشم او از نتوانست هم آيدن متقابال و شد خیره آيدن به کريشنا

   چطور.  زد مي برق

 در که آشنا لبخندي و جذاب چهره و درخشان آبي چشمان ؟ بود نشده ظريف شباهت اين متوجه ، کنون تا آيدن

   مشترک آدريان و کريشنا

 شکوهمند و مردانه چهره از را کريشنا صورت پريواري ظرافت گرچه.  بود آدريان تر ظريف ، ورژن کريشنا.  بود

   مي متمايز آدريان

 تا.  بود نکرده فرزندش به اي اشاره خاطراتش دفتر در آدريان.  شد کشیده خاطراتش به آيدن ذهن اما.  کرد

   مي خاطر به آيدن که جايي

 و کرد اخم.  بودند شده کشته اش معشوقه دست به ، بود نیامده دنیا به هنوز که آدريان فرزند تنها و همسر ، آورد

   شباهتي ، کرد سعي

 : گفت و بگیرد ناديده را بود حقیقت گوياي که

 .  میگي دروغ -

 : داد تکان تاسف نشانه به را سرش و کشید عمیقي نفس کريشنا

.. . بودم امیدوار اينکه براي...  نکشتم رو الويس چرا..  نشدم خالص آدريان شر از حال به تا چرا کردي فکر واقعا -

   امیدوارم هم هنوز

. 

 : انداخت باال اي شانه آيدن
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 دلیلت خب اما...  باشي داشته دلیل يه کم دست...  آدرياني پسر که کني مي ادعا وقتي خواستي مي شايد -

   کننده قانع هم ها اونقدر

 ... نیومدي پدرت دنبال چرا حال به تا ؟ بودي کجا قرن چند اين تو.  کريشنا نیست

 : گفت و شد خیره آيدن چشمان به کريشنا

 . دوني نمي هیچي ازش تو که...  آيدن هست چیزا خیلي -

 . بدونم تا بگو باشه -

 : گفت و داد تاب ابرويي آيدن.  رفت در سمت به و کرد اي اشاره بريان به کريشنا

 . ندارم خبر چي از بگي بهم نیست قرار مگه ؟ کجا -

 : داد پاسخ زيري صداي با کريشنا

 

 . بزنه حرف باهات اينباره در کهبايد نیستم اوني من -

 زمی که حالي در.  شد اتاق وارد قدي کوتاه خدمتکار کريشنا خروج از بعد بالفاصله.  رفت بیرون اتاق از سپس

   کنار را شام متحرک

 : کرد مي حمل را نشان جواهر صنوقي که کرد اشاره ديگري خدمتکار به گذاشت مي آيدن تخت

 در پشت درست.  است آماده هم داغ حمام البته و...  کنین عوض رو هاتون لباس بخواين شايد کردن فکر ملکه -

 . راست سمت

 : گفت و کرد خدمتکار به مشکوکي نگاه آيدن

 . برين تونین مي شما...  باشه -

 کپه يک روي کوچکي کاغذ تکه.  گشود را صندوق در ترديد با آيدن.  شدند خارج اتاق از و دادند سرتکان خدمه

 . داشت قرار لباس

 تن هب نامتعارف و کثیف لباسهاي که نیست شايسته.  هستید عزيزي مهمان شما پادشاه و من براي.  عزيز آيدن "

   اين.  باشید داشته

 داشته قصر در دلپذيري اقامت امیدوارم.  بپذيريد من از هديه عنوان به رو ابريشم باالپوش و لباس دست چند

 :   توسط شده مهر.  باشید
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 " ژولیت

 روي به رو.  معقول غیر طراحي با اما زيبا و لطیف هاي پارچه.  انداخت لباسها به نگاهي و داد تاب ابرويي آيدن

   لبخند.  ايستاد آيینه

 تنداش خبر ملکه هم شايد.  رسید مي نظر به غیرمتعارف آيدن تنگ جین شلوار ملکه براي شايد.  زد مختصري

   کنار مختصر پارگي

 یورپل و جین شلوار کريشنا هاي شکنجه لطف به البته.  آيد مي حساب به شلوار مدل و زينت ، آيدن شلوار جیب

   مدل اين از پر آيدن

 پلیور و جین شلوار جاي به را آيدن داشت انتظار ژولیت ملکه شايد!!!  بود شده متعارف نا ژولیت قول به هاي

   شلوار اين در مخمل

 . ببیند ضخیم بلند نیمه باالپوش و راسته کتان

 . شد رو به رو نظیري بي منظره با گشود که را اتاق راست سمت درچوبي.  رفت حمام سمت به ، خورد که را شامش

   قسم توانست مي

 رافتظ با که سنگي آبريزي و درخشنده و سفید مرمر از پوشي کف.  است نديده زيبايي اين به حمامي هیچ بخورد

   و طراحي دقیقي

 هايي رگه با درخشنده سفید که وان شکل به بزرگي سنگ و شده کاري آيینه هايي ديوار.  بود شده تراشیده

   زير از که رنگ اي فیروزه

 کشید دراز سنگ درون و کرد پرت اي گوشه به را هايش لباس آيدن.  داشت چندان دو اي جلوه درونش زالل آب

   سنگ.  شد نمي باورش. 

 يم سنگ درون به آبريز که زاللي و داغ نیمه آب.  بود تر صیقلي حريري هر از و تر لطیف ابريشمي هر از سفید

   خستگي گويي ، ريخت

 کردن حمام بار يک ارزش سختي اينهمه شايد کرد فکر خود با.  زد لبخند اختیار بي.  شست مي آيدن تن از را

 . داشت را اينجا

*** 

.  مدآ پايین پايین تخت از و پیچید خودش دور را تخت مالفه.  شد بیدار پنجره از افتاب مستقیم تابش تا صبح

   خستگي فرط از ديشب
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 خیره رشه به هم باز و ايستاد پنجره روي به رو.  بود رفته تختخواب به حمام از مستقیم بپوشد چیزي اينکه بدون

   در عادي مردم.  شد

 هم اينجا در زندگي نام به چیزي...  نه چه پذيرفت مي آيدن چه.  بودند فروش و خريد مشغول قصر نزديک بازار

   در.  بود جريان در

 يباالپوش.  گذراند نظر از را ملکه پیشکشي هاي لباس.  است زمین نقشه کجاي دانست نمي اصال آيدن که جايي

   به بیشتر که اي قهوه

 ستادهاي و ضخیم پارچه که اي وپنبه سفید شلواري.  کرد تن به سفید پیراهني با و برداشت را بود شبیه کت اور

   و کرد پا به داشت اي

 و دز در نگهباني.  کشید موهايش به دستي.  است شده شبیه پیتر به کرد مي احساس.  شد خیره خود به اينه در

 : گفت

 . ببینن رو شما خوان مي پیتر وزير -

 : گفت و رفت کنار آينه جلوي از آيدن

 . داخل بیاين -

 . داشت لب بر نظیري بي لبخند که حالي در شد وارد پیتر

 . بیاد بهت اينقدر ها لباس اين کردم نمي فکر.  آيدن شدي عالي -

 . ممنون -

 . سلطنتي سالن بیاين صبحانه صرف براي خوان مي کريشنا شاه يعني...  کريشنا -

 : داد تکان سر آيدن

 . کنم مي استقبال.  باشه حمامش خوبي به سلطنتي صبحانه اگه -

 دفعه.  مگ مي ببرين لذت ازش بیشتر اينکه براي.  اومد خوشتون که خوشحالم.  خنديد بلند صداي با اينبار پیتر

 . نرين تنها بعد

 : گفت و زد چشمکي پیتر.  کرد نگاه پیتر به متعجب چشماني با آيدن

 . قصرن سلطنتي هاي حمام عاشق هم اونا مطمئنم که داريم زيبايي بسیار ها رقاص و خدمه قصر توي ما -

 : گفت و داد قورت دهاني آب آيدن
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 جناب شما اما - داد ادامه و کرد صاف را صدايش -.  ندارم قبیل اين از هايي حمام به تمايلي من.  متشکرم...  نه -

   در ظاهرا وزير

 . دارين رو خودتون خاص تبحر و تجربه زمینه اين

 : داد پاسخ خوشرويي با و خنديد بلند صداي با هم باز پیتر

 هک هست من زندگي توي زن يه فقط.  میگم اينو اول قدم براي...  بشناسي منو تا کشه مي طول کم يه...  آيدن -

   نکردم خیانت بهش هرگز

 . بگذره بخواد که قرن يا و سال چند هر...  کنم نمي و 

 : گفت و رفت در سمت به آيدن

 . کنین راهنمايي سلطنتي سالن به منو میشه حاال.  پیتر تحسینه قابل شما عشق...  صورت اين در -

 ردک مي نگاه قصر نظیر بي معماري به مدت تمام در آيدن.  افتاد راه به آيدن دوشادوش و زد معناداري لبخند پیتر

   چشم نهايت بي که

 بنا به واقعا آيدن و بود کريشنا با حق شايد.  بماند انجا ابد تا خواست مي آيدن وجود از بخشي.  بود زيبا و نواز

 .   داشت تعلق دنیا

 يم چشم به نگاه اولین در طال هاي صندلي همراه به اي چوبي و بلند میز.  شد غذاخوري سالن وارد پیتر با همگام

   در کريشنا.  امد

 ليصند سمت به را آيدن پیتر.  بود نشسته ژولیت چپ سمت در و بريان راستش سمت اول صندلي در و میز صدر

   راهنمايي بريان کنار

 : گفت داشت استرس کمي حاال که آيدن.  نشست او کنار ژولیت دست بوسیدن از پس خودش و کرد

 

 . بخیر صبح -

 : گفت رويي خوش با و انداخت آيدن به نگاهي کريشنا

 . شدي جذاب چقدر.  آيدن بخیر صبح -

 . حمام بابت و ملکه ممنونم خیلي ها لباس بابت - داد ادامه و کرد ژولیت به رو -...  ممنون..  اوم..  آه -

 : گفت لب زير و گرفت را اش خنده جلوي سختي به کريشنا
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 ؟ حمام -

 : داد پاسخ لبخند با ژولیت

 . باشه اومده خوشت امیدوارم.  آيدن کنم مي خواهش -

 : گفت بود شده پاچه دست حاال که آيدن

 . فرستادين حمام کردن گرم براي که ايه خدمه منظورم -

 : گفت آيدن به رو فشرد مي آرامي به را ژولیت دست خالي در کريشنا

 براي اشتهام تونم نمي وقت هیچ که من..  باش زود حاال...  چیه منظورت شدم متوجه.  نکن بدترش...  خب خیله -

   رو صبحانه خوردن

 . بذارم منتظر

 را غذا خوردن براي کامل آرامش اصال بريان کنار در اما.  نوشید را شکلش لجني نوشیدني از جرعه يک آيدن

   تنها بنابرين.  نداشت

 . جويد مضاعف عذابي با و گذاشت دهان به را نیمپزش مرغ تخم از اي تکه

 : پرسید ژولیت

 ؟ نمیاد خوشتون غذا از -

 ... خب اما.  میاد خوشم بله يعني...  نه...  نه -

 : پريد آيدن حرف میان کريشنا

 ؟ کني عادت بهش میتوني ؟ چطوره قصر.  کن تعريف آيدن خب -

 : دهد پاسخ صادقانه کرد سعي و کشید سر را نوشیدنیش از ديگر اي جرعه آيدن

 احساس يعني..  شم مي عاشقش بگذره که مدت يه دونم مي و...  خوبه خیلي اينجا...  بگم صادقانه...  راستش -

   به متعلق من کنم مي

 ... خونه بگم بهش تونم مي که جايیه اينجا که دونم مي.  شدم ساخته اينجا براي..  همینام

 : گفت لب زير و داد تاب ابرويي بريان

 ؟ قصر يعني..  اينجا -
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 : گفت بالفاصله آيدن

 نیاد اين توي..  بگم بهتر...  سرزمینه اين توي..  اينجا منظورم...  ديدم رو بیرون اون پنجره از من...  قصر تنها نه -

.. 

 : کرد تکرار کريشنا

 ... دنیا اين توي -

 مي و...  درياچه کنار وياليي خونه همون توي...  دورهامه خونه از منظورم و خونه برگردم خوام مي من اما...  آره -

   پنجره از خوام

 ... کنه مي طلوع ها کوه اون پشت که رو خورشید و کنم نگاه رو بیرون

 : گفت و کشید سر را فامش سرخ نوشیدني کريشنا

 . ببین و بمون.  تري نواز چشم غروب و.  داره زيباتري طلوع اينجا خورشید -

 تهگذاش من براي اون که چیزي.  بدهکارم بهش زندگي يه...  مديونم الويس به من که...  کريشنا اينجاست مساله -

   با خوام مي من. 

 . خونه برگردم الويس

 ... کرده نابود آشام خون - انسان برزخ اين به تو کردن تبديل با رو زندگیت همه اون! ... الويس؟؟ به -

.  اريد نگه خودت براي رو پدرت توني مي...  باشي آدريان پسر واقعا تو اگه و کريشنا کنم نمي فکر اينطوري من -

   توي بار يه من

 . کنم مي انتخاب رو الويس اينبار اما نیستم پشیمون.  کردم انتخاب الويس جاي به رو آدريان زندگیم

 : گفت آمیز تمسخر پوزخندي با پیتر

 يم انتخاب کارت شدن تموم از بعد و کني مي کمک بهمون يا.  نیست کار در انتخابي..  آيدن نیستي متوجه -

   يا...  بموني کجا که کني

 ... سلطنتي حمام بدون...  سلول توي...  الويس و ادريان منار گردي برمي و کني نمي کمک

 : گفت و برخاست میز روي از آيدن

 ... سلول به گردم مي بر -

 : گفت و داد تکان تاسف نشانه را سرش کريشنا
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 رديگ برنمي سلول به تو...  گردونین برش اقامتگاهش به...  ببرينش - داد فرمان سپس -.  اينه انتخابت پس -

 . آيدن

 از ار بازويش و شد خیره کريشنا به نفرت با آيدن.  کشیدند در سمت به و گرفتند را آيدن زيربغل نگهبان دو

  و کرد رها نگهبانان دستان

 : گفت

 . برگردون سلولم به...  بفرست زندان به رو من -

 : غريد نگهبانان به کريشنا

 . اقامتگاهش به ببرينش ؟ نشنیدين -

 

 : گفت مي که بشنود را پیتر صداي تمرکز کمي با توانست مي اما کردند خارج سالن از زور به را آيدن

 ؟ سلولش به نگردوندي برش چرا -

 : گفت ژولیت

 ؟ ببینه رو آدريان خواستي نمي -

 : گفت پیتر

 . فرستاديش مي ديگه سلول يه به خب -

 : داد پاسخ اي خردمندانه لحن با کريشنا

 . میسازه قهرمان ها آدم اين از سختي...  کنن مقاومت تا میده شجاعت اون مثل آدمايي به زندان -

 : رسید مي گوش به سختي به ديگر بريان صداي

 .. کنین نمي فکر اما -

 را در و کردند اتاقش وارد را او نگهبانان.  بشنود را بريان صداي نتوانست آيدن ، زدند دور که را دوم کريدور

   در به آيدن.  بستند

 زده رقم برايش سرنوشت که چه هر از.  بود شده کبود و سرد دستانش.  نشست زمین روي آرام آرام و داد تکیه

 . بود دلتنگ و بیزار بود

* * * 
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.  آمد مي بدش خودش از آيدن که بود اين مهم ؟ کرد مي فرقي چه!  هفته چند هم شايد يا ، بود گذشته روز چند

   که اي سگي زندگي از

 یدنينوش بهترين از و کرد مي صرف سلطنتي سالن در اجبار به را غذايي وعده هر.  بود داده ترتیب برايش کريشنا

  مي سرو برايش ها

 نداشت وجود آيدن اصال گويي.  گرفت نمي شکل ديگري بحث هیچ.  چشید مي آنها از به اجبار به هم آيدن.  شد

   حیوان مانن درست. 

 جديد لباس دست يک نگهبانان معمول طبق هم امروز.  کردند مي تغذيه را او دقت نهايت با که آموزي دست

   تا را او و اوردند برايش

 هخیر ساختند مي را او نفرت مربع که اي چهارنفره جمع به و ايستاد در آستانه در آيدن.  بردند سلطنتي سالن

   تصمیمش باالخره.  شد

 . کند تحملش ابد تا توانست نمي.  داد مي خاتمه وضع اين به بايد.  گرفت را

 : گفت و ايستاد کريشنا روي به رو و رفت میز سوي به کند هايي قدم با

 . ببینم رو آدريان خوام مي -

 ردک وانمود طوري اي نکردني باور شکل به و زد لبخند کريشنا.  کردند نگاه او به روز چندين از پس نفر چهار هر

   اصال گويي که

 هم با که است اي صبحانه اولین از بعد بالفاصله نهار وعده اين و است نبوده اشان مکالمه اخرين بین اي فاصله

 .   بودند کرده صرف

 . بود گرم کريشنا نگاه

 . زنیم مي حرف تصمیمت درباره بعد...  بخور رو ناهارت بشین.  بوديم منتظرت.  اومدي خوش خیلي...  آيدن آه -

 : کرد اخم آيدن

 . بزنیم حرف تصمیمم درباره االن خوام مي من -

 : داد پاسخ و زد لبخند دوباره بالفاصله اما کرد تنگ را چشمانش کريشنا

 . زنیم مي حرف دربارش ناهار سر بشین.  باشه -

 وپس روي را کوچکش لیموي عصاره تمام کريشنا.  گذاشت دهان به را کوچکي زيتون و نشست بريان کنار آيدن

 : گفت و کرد خالي
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 ... کني همکاري باهامون داري قصد پس...  خب -

 . بزنم حرف آدريان با خوام مي فقط...  نیستم مطمئن هنوز -

 ؟ بعدش و -

 . کنم کمک بهت يا اقامتگاهم به برگردم که گیرم مي تصمیم بعدش -

 : گفت و داد ژولیت به و خراشید را ديگري لیموي کريشنا

 ور آيدن متعجب نگاه با وقتي و -.  بزن حرف باهاش...  تنهايي خودت...  برو ناهار از بعد.  آيدن نیست مشکلي -

  داد ادامه ، شد رو به

 رو پدرم تا...  باشي کنارم خوام مي ازت من.  باشم داشته بدي رفتار تو با خواستم نمي واقعا من!  آيدن -: 

   پدر فقط اون.  برگردونم

 تربیش تو...  منه از بیشتر خیلي..  داره تو گردن به ادريان که اي پدري حق اون بر عالوه و...  دوستته..  نیست من

 ...   الويس از

 ... مديوني آدريان به رو زندگیت

 : گفت لکنت با اينبار آيدن

 ... الويس اندازه به نه اما...  مديونم آدريان به من..  آره...  يعني...  فهمم نمي -

 : گفت و گرفت پايین را سرش کريشنا

 يادت زني مي حرف آدريان با داري وقتي خوام مي چون...  گفتم اما...  بگم بهت بايد من که نیست چیزايي اينا -

   چي داري که باشه

 ... ديدنش برو تنها و بخور رو ناهارت حاال.  کني مي انتخاب

 و درخشان برف.  کرد نگاه پنجره به و نوشید فامش سرخ نوشیدني از اي جرعه.  انداخت غذا به را نگاهش آيدن

  حال در زيبايي بلوري

 پرديس با را اش زمستانه رقص مجلس آخرين و کند تصور را دورهام توانست مي.  بست را چشمانش.  بود باريدن

   وحشتناکي بغض. 

 جلوي را کلیدي دسته کريشنا.  کردند تمام را غذايشان ديگر تن چهار کي نفهمید اصال.  فشرد مي را گلويش

 : گفت و گذاشت آيدن

 . کن دقت انتخابت در -
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 . رفت سلول سمت به نگهبانان از يکي همراه به و برداشت را کلید دسته آيدن

 وا ديدن با آدريان.  بود شده بسته شکل صلیبي دار به همچنان که ديد را آدريان گشود که را زندان آهنین درب

 .   کشید مختصري آه

 : گفت و گشود را ادريان زنجیر و غل آيدن

 . متاسفم -

 : گفت و نشست سلول گوشه شکل نیمکتي صندلي روي میداد ماساژ را مچش که حالي در آدريان

 ؟ خواي مي چي -

 . بزنیم حرف هم با بايد ما -

 . شدي اونا تسلیم باالخره پس -

 نم.  بود زندان توي روزهام گذروندن از تر سخت خیلي لعنتي قصر اون توي زندگي اما..  نشدم تسلیم من...  نه -

   حرف باهات اومدم

 . نگفتي بهم وقت هیچ که حقايقي درباره.  بزنم

 : داد پاسخ و زد سردي اما تمسخرآمیز پوزخند آدريان

 .. من خاطرات دفترچه اما.  نموندي خبر بي ازشون اما تو خب -

 : پريد آدريان کالم میان آيدن

 . بفهمي کردم نمي فکر -

 اونجا که چي هر...  اما.  اومد دستم چیزا خیلي...  کني فراموش رو چیز همه کردم مي مجبورت داشتم وقتي -

 . بود دروغ...  خوندي

 

 : کرد اخم آيدن

 . نويسه نمي دروغ خون با کس هیچ -

 : داد ادامه آيدن.  کرد سکوت و برگرداند را سرش آدريان

 ... تينیس شدي مي بايد که هیواليي تو واضحه که اينه منظورم ؟ شد اثر بي روت تکشاخ هفتمین کشتن چطور -

 ؟ نیستم دوني مي کجا از ؟! جدي -
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 : گفت و شد خیره آدريان سرخ چشمان به آيدن

...  تکشاخ هفتمین کشتن از بعد... دادي نجات رو من تو.  میشناسم خوب خیلي رو دوستم بهترين اينکه براي -

   دادي نجات رو من جون

 . کرد مي توصیف رزا که هیواليي اون نه...  بايد که باشي هیواليي اون توني نمي...  بار دو..

 ادامه آيدن.  کشید سر بود سلول کنار که تکشاخ خون از بزرگي جام و برخاست جا از آدريان رزا نام شنیدن با

 :داد

 ؟ چطور ؟ چرا که اينه سوالم -

 : گفت و کرد تکیه دوار به آيدن

 صورت اين اصل و..  سوال اين بنیان من چون..  نمیگیري اي نتیجه...  اومدي احمقانه سوال اين جواب براي اگه -

   قبول رو مساله

 . باشم بايد که هیواليیم همون من.  ندارم

 . کشتي رو تکشاخ اون من نجات خاطر به تو -

 اينا براي اگه...  بپوسم زندان اين توي که است همه نفع به و هیوالم همون االن من...  چطور و چرا نیست مهم -

 ..   برو...  اومدي

 . ندارم جوابي

 : گفت و کشید عمیقي نفس آيدن

 ؟ کنم باورش بايد ؟ چي کريشنا ادعاي درباره...  خب بسیار -

 : زد فرياد و فشرد را هايش شقیقه آدريان

 . کني مي باور چیو تو نیست مهم برام...  دم نمي اهمیت من -

 ؟ توئه پسر واقعا اون يعني -

 . آيدن شو گم جا اين از -

 ... کالريسا که بودي نوشته خاطراتت توي اما -

 : کشید داد قدرت تمام با آدريان

 ... جهنم به برو.  نکن تکرار رو اسم اون -
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 . لرزيد مي تنش تمام و بود پريده شدت به صورتش رنگ و شده تر ترسناک و تر سرخ همیشه از آدريان چشمان

   آدريان هاي شانه آيدن

 : زد فرياد و فشرد قدرت تمام با و گرفت را

 

 ؟ باشم شرايط اين توي دارم دوست من کني مي فکر.  کنم کار چي بايد بگي بهم تا...  رم نمي جايي من...  نه -

  همه ين از..  شدم خسته

 اصال ؟ هستن کي اطرافم آدماي دونم نمي...  کنم اعتماد بايد کي به دونم نمي...  درگمي سر همه اين از..  ابهام

 ؟ آدمن

 : داد ادامه تر درمانده لحني و درمانده اي چهره با آيدن.  لرزيد نمي بدنش ديگر.  شد خیره آيدن به آدريان

 . کنم اعتماد تو به فقط...  تو به تونم مي دونم مي اما -

 : گفت و کرد جدا آيدن از را خودش آدريان

 ... نیست من پسر کريشنا -

 ... شباهتتون اما -

 و من بچه...  نداشتم پسر وقت هیچ اصال من چون...  نیست من پسر اون اما..  باشن هم شبیه ممکنه ها خیلي -

   يه.  بود دختر ، دياران

 . باشه زنده محاله که...  زيبا خیلي دختر

 براي راهي يه کالريسا ، همسرت مرگ از قبل شايد يعني...  اومد بچت سر باليي چه نديدي وقت هیچ تو خب -

   کرده پیدا بچه نجات

 ... هاي نواده از کريشنا شايد.  باشه

 

 : گفت و داد تکان سري تاسف با آدريان

 

 . باشه مونده زنده محاله من دختر...  آيدن -
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 .. شايد اما -

 

 :زد فرياد سرکش اندوهي با توام خشمي با و شد و طاقت بي بار اين آدريان

 

 . بود سالش پنج که وقتي...  کشتم رو دخترم من... کشتمش خودم چون -

 

 بي و سرد بدنش.  گرفت دستانش میان را سرش و زد زانو زمین روي آدريان.  شد خیره ادريان به تعجب با آيدن

   آيدن.  بود شده رنگ

 : گفت و گرفت را هايش شانه.  دويد او سمت به

 

 ... آروم.  باش آروم -

 

 : گفت بود زده زل زمین به که حالي در و کرد بلند سر آدريان

 

....  زيباتر حريري هر از و...  بود تر نرم ابريشمي هر از دستاش.  شد خیره من به آبیش و درشت چشماي با -

   رو من درشتش چشماي

 . بوسیدم و کردم نوازش رو پیشونیش.  زدم زل بهش.  خنديد صورتم توي.  نبودم هیوال که انداخت مي وقتي ياد

   قلب صداي تونستم مي

 ويت سفید رز از کوچیک غنچه يه دخترم.  نظیر بي هاي رنگ با..  رز هاي گل از پر باغ توي.  بشنوم رو کوچیکش

   مدام و بود دستش

 نقدراو رو قلبم تپش نتونستم ديگه وقت هیچ...  میومد در جا از داشت قلبم.  کنم بو تا گرفت مي من بیني زير

   دونم نمي.  کنم حس واضح

 رو شقلب نامنظم هاي تپش تونست مي انگشتام نوک.  بردم فرو کوچیکش سینه توي رو دستم.  تونستم چطور

   خون هاي قطره.  کنه حس
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 .. نه...  چکید مي سفید رز روي سینش از

 چند.  برد فرو دستانش در را هايش ناخن و کرد تکیه ديوار به را خودش.  شد سرازير آدريان چشمان از اشک

   زمین روي خون قطره

 : گفت و کشید خاطره اين ياداوري درد و غم سر از فريادي آدريان.  چکید

 همب مظلومانه اونقدر صاحبش که حالي در...  بیارم در سینش از رو کوچیک قلب اون تونستم نمي...  نتونستم -

   رو دستم.  کرد مي نگاه

 دتش از.  بريدم رو گردنش رگ....  سنگیم ناخن گوشه با.  کشید مي نفس سخت خیلي.  کشیدم بیرون سینش از

   هر و بود شده سرخ درد

 ي جهنده خون.  برنداشت من سرخ نگاه از رو آبیش چشماي لحظه اخرين تا.  لرزيد مي خودش به لحظه چند

   سفید رز هاي بوته گلوش

 زمین روي سرخش و درخشنده خون و نزد فواره ديگه گردنش رگ اينکه تا بود کرده سرخ هاي قطره از پر رو

   کشتمش من.  شد جاري

... 

 واژه به واژه گويي.  لرزيد مي اختیار بي وجودش تمام.  ريخت مي اشک و زد مي زجه وجودش عمق از حاال آدريان

   مانند جمالت اين

 عقب را خودش آيدن.  زد پس را دستش خشم با آدريان اما رفت او نزديک آيدن.  نشست مي قلبش بر اي تازيانه

 : گفت و کشید

 

 ؟ کشتي اونو چرا ؟ چرا -

 

 : گرفت کار به را اش حنجره تمام و شد خیره آيدن به آدريان

 

 . بیرون برو اينجا از -

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

88 

 

 اما بگويد چیزي خواست.  زد مي برق و بود شده آبي که کرد نگاه آدريان خیس چشمان به تعجب با آيدن

   چشمان سرخي بالفاصله

 منکر توانست نمي اما.  بود شده کرخت تماما آيدن وجود.  نداشت وجود اصال آغاز از که گويي.  بازگشت آدريان

   شود امیدي سوي کور

 را اتاقش راه ، رفت مي گیج شدت به سرش حالي در ، کرد قفل را زندان آهنین درب.  زد مي چشمک دلش در که

 .  گرفت پیش در

* * * 

 : گفت و کشید مختصري آه کريشنا

 ! نبوده صادق باهات کامال آدريان که مشخصه...  ام زنده و سالم مرد يه من خب -

 : گفت و برخاست راحتي صندلي روي از آيدن

 آدريان حداقل.  بگه دروغ اونطوري بتونه کسي که محاله...  دوني مي...  نیستي صادق باهام خیلي تو شايدم -

   بود واضح...  تونه نمي

 براي فقط...  نبود هیواليیش خود يعني..  نبود خودش...  لحظه چند براي حتي...  میکشه عذاب داره شدت به که

   و آبي چشماش ثانیه چند

  

 ... تو چشماي مثل درست - داد ادامه ترديد با و زد زل کريشنا چشمان به سپس -.  شد درخشنده

 

 و ردک اي سرفه آيدن.  بود شده مشوش ناگاه به گويي گرداند سر بالفاصله اما زد زل آيدن به لحظه چند کريشنا

 : گفت

 

 . بپذيرم رو تو حرفاي که نیست موجهي دلیل اين البته -

 

 : گفت و کرد صاف را تاجش نیم ، باشد مسلط اضطرابش به کرد مي سعي که حالي در کريشنا
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 ... بیاي بر پسش از تو که اونه از تر سخت انکارش...  آيدن کنه مي تايید منو حرفاي داره وجودت تمام اما -

 

 : گفت خشم با آيدن

 

 ؟ باشه بچش کشتن دنبال بايد چرا اصال ؟ کشته میگه آدريان که هستي فرزندي همون تو...  يعني پس -

 

 اثري ردک بلند سر دوباره وقتي اما ببیند نگاهش در را اشک برق توانست مي آيدن.  گرفت پايین را سرش کريشنا

   آيدن.  نبود اشک از

 : داد پاسخ باري تاسف صداي با کريشنا.  کرد ثابت کريشنا صورت روي روبه را پرسشگرش چهره

 

 . رسم نمي جوابي هیچ به و پرسم مي خودم از شب هر ، سال همه اين طول در که سوالیه اين -

 

 : گفت اي دوستانه لحن با و برداشت عقب به قدم يک بار اين آيدن

 

 به هنوز به من...  کنه فرق شايد مقاصدمون...  يکیه هدفمون االن از...  نه چه بگي راست تو چه...  حال هر به -

   به...  امیدوارم آدريان

  

 ... امیدوارم بهش من و نشده تبديل کامل طور به هنوز اون نامعلومي دلیل هر

 

 : گفت و زد محوي لبخند کريشنا

 

 ... نیست نامعلومي دلیل هم خیلي...  حرفات به توجه با -
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 ؟ چي يعني -

 

 یمتسل انسانیتش ذاره نمي که قويه اونقدر...  کشته رو فرزندش کنه مي فکر اينکه خاطر به...  وجدانش عذاب -

 .   بشه درونش هیوالي

 ماوراالطبیعه انسانيِ بُعد دنیاي...  زنن مي هم به رو قوانین...  کنن مي غلبه چیز همه به احساسات وقتا گاهي

   اونه از تر پیچیده خیلي

 . آورد در سر ازش بشه که

 

 : گفت و داد تکان سري آيدن

 

 ... الويس درباره...  چیز يه فقط -

 

 : گفت و زد لبخند کريشنا

 

 ... نمیشه آزاد فعال الويس...  هستم حرفم روي من -

 

 . کنم تحمل اينو تونم نمي...  زندانه توي اون -

 

 : گفت آيدن به رو ، بود شده خیره دوردست به و نشسته پنجره کنار آرام و ساکت حال به تا که بريان

 

 . زدم نمي حرف اطمینان با اينقدر ، آيدن بودم شما جاي اگه -

 

 : پرسید کیشنا از آيدن
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 ؟ چیه منظورش -

 

 : گفت و رفت در سمت به کريشنا

 

 . بیا دنبالم -

 

 هرگونه از آيدن ذهن.  رفتند باال مرمريني و مارپیچي هاي پله از يکديگر گام به گام بريان و کريشنا ، آيدن

   کريشنا.  بود خالي تصوري

  

 : گفت ، بودند ايستاده بلندي بسیار سلطنتي پرده کنار که نگهبان سه به رو

 

 . بکشین رو ها پرده -

 

.  ودش وارد که کرد اشاره آيدن به و گشود را در کريشنا.  شد پديدار بزرگي و اي نقره در و رفت کنار پرده اليه سه

   اضطراب با آيدن

 ختت سمت به آيدن.  حرير هاي پرده با ، سفید خوابي تخت و شکوه با تزيینات از پر شکلي دايره اتاق.  شد وارد

   با الويس.  دويد

 : زد فرياد و شد محو صورتش از بالفاصله آيدن لبخند.  بود خوابیده تخت روي وصف غیرقابل آرامشي

 

 ؟ کردي تبعیدش -

 

 : گفت عصبانیت با آيدن.  داد تکان مثبت عالمت به را سرش کريشنا
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 . میکشه عذاب داره االن اون...  بود گفته تبعید درباره بهم آدريان -

 

 : گفت و کرد اخم بريان

 

 ؟ خوابه آروم اينقدر میکشه عذاب داره که کسي کني مي فکر واقعا -

 

 : داد ادامه و زد لبخند کريشنا

 

 به هم بهشت نکنم فکر.  ساختم کسي براي عمرم توي که تبعیديه زيباترين اين اما درسته...  تبعیده توي اون -

   براش تبعید اين خوبي

 . باشه

 

 : پرسید ترديد با آيدن

 

 ؟ گي نمي دروغ بدونم کجا از -

 

 يه وت و ممکنه حالت ترين ضعیف در االن اون ذهن...  نباشي مشکوک من به اينقدر بگیري ياد وقتشه کنم فکر -

   يه يا آشام خون نیمه

 .. شو ذهنش وارد و کن تمرکز..  مالتسي نیمه

 

 . تونم نمي -

 

 : گفت و آورد بیرون باالپوشش جیب از را کوچکي بطري کريشنا
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 . کنه کمکت اين شايد -

 

 . بست را چشمانش آرامي به سپس.  شد خیره الويس به و نوشید تکشاخ خون از اي جرعه آيدن

 الويس.  شد ظاهر آيدن چشمان مقابل درست خروشان نیمه و زالل رودخانه يک کنار بزرگي تقريبا و چوبي خانه

   دختر دست در دست

 از زيبايي و جوان زن دقیقه چند از پس.  زدند مي صدا را نامي خانه در کنار نوجوان پسر دو همراه به کوچکي

   به و آمد بیرون خانه

 از را نوزادي کالکسکه جوان زن.  داد مي قلقلک را کوچکش دختر و خنديد مي قلب ته از الويس.  پیوست آنها

   با و آورد بیرون خانه

 چهره توانست مي آيدن.  شدند مي نزديک آنها به اي نفره چهار خانواده.  کرد اشاره الويس سر پشت به لبخند

   تشخیص را آلن بشاش

...  يآشناي بسیار جوان پسر ديانا کنار درست و بود ديانا.  شناخت مي را بود ايستاده آلن کنار که زني آيدن.  دهد

   زير تعجب با آيدن

 : گفت لب

 

 ؟ منم اون -

 

 : شنید خود گوش بغل از را کريشنا صداي

 

 . خواست مي واقعا الويس که چیزايیه اينا...  تويي که البته -

 

 او و دويد الويس دختر سمت به داشت شباهت آيدن به بسیار که کوچکي دختر.  شد خیره رو روبه به دوباره آيدن

 .   گرفت آغوش در را
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 . نگريست ديانا و آلن به و زد اش شانه به اي ضربه الويس.  فشرد را الويس دست و رفت جلو الويس روياي آيدن

   به دوباره کريشنا

 : آمد حرف

 

 خونه میرن دارن ؟ رن مي کجا دارن دوني مي و...  انسانن اونا...  آيدن نیستن آشام خون کدومشون هیچ -

   اينا.  مادربزرگ و پدربزرگ

  

 ... هرجايیه از تر خوشبخت اون اينجا اما...  بود محال اما بیفته اتفاق تا خواست مي الويس ذهن که چیزايیه

 

 همه از و...  باشه انسان نداره دوست وقت هیچ کردم مي فکر...  شد تبديل خودش انتخاب با کردم مي فکر -

   ديانا اينجا...  تر عجیب

 ... برنداشت خودش براي رو ديانا رويا اين توي اون...  آلنه هاي بچه مادر

 

 : گفت ماليمي صداي با کريشنا

 

 مي فکر اون ؟ چیه همه از زيباتر دوني مي و! خودشه از تر شیرين براش خیلي برادرش خوشبختي چون شايد -

 ...   واقعیه اينا همه کنه

  

 اذيت حضورمون با رو شاد خونواده اين بذار بیا...  نمیده دست بهش بودن خواب احساس هم لحظه يک حتي

 . نکنیم

 

 الويس کنار عريان نیمه و زيبا پريزاد دو.  شد خیره الويس آرام چهره به دوباره و گشود را چشمانش آيدن

   خواندن به شروع و نشستند

 آرامشي ، بود شبیه الاليي به که امیزشان اسرار آوازي.  کردند الويس صورت و موها نوازش و زيري و ماليم آواز

   بر را الوصف زايد
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 هبست در اينکه از پیش.  کرد حرکت خروج در سمت به کريشنا سر پشت و برخاست جا از آيدن.  کرد حاکم فضا

   به نگاهي دوباره.  شود

  

 . کند او ترک به راضي را دلش کرد سعي و انداخت الويس

 : گفت و کرد آيدن به رو کريشنا.  رسید مي گوش به هم باز پريان آواز ، کشیدند که را ها پرده

 

 ... زنیم مي حرف بعدا همکاريمون نوع درباره.  اتاقت برگرد -

 

 : گفت و ماند خیره کريشنا آشناي و آبي هاي چشم به آيدن

 

 اينقدر اون دلیلي هر به اگه...  نیست مهم خیلي چرايي اما...  میدي اهمیت ادريان به اينقدر چرا دونم نمي من -

   قول...  مهمه برات

 . بخونم دربارش رو نگراني چشمات توي تونم مي...  بکنم اينکار براي رو تالشم تمام میدم

 

 : فتگ مضطربي حالت با و ايستاد بريان کنار و دزديد چشم آيدن از ، رسید مي نظر به مشوش دوباره که کريشنا

 

 ... آدريان براي...  هستي خوبي دوست تو.  ممنون -

 

 : بشنود را بريان او صداي توانست مي آيدن اما شد ناپديد رو راه پیچ در و کرد کج را راهش معطلي بي سپس

 

 ... کني انکارش توني نمي ديگه:  بريان

 ؟ چیو:  کريشنا
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 . میفته اتفاق داره که چیزايي همین:  بريان

 . آدريانه نجات براي فقط اينا همه ؟ شدي ديوونه:  کريشنا

 ... میاد پیش کمتر که دوني مي خودت:  بريان

 

 .  بود مانده ناتمام آيدن براي بريان جمله بنابراين.  شد نمي شنیده ديگر که بود شده دور آنقدر صدايشان

 و آرام هک نگريست مي الويس به بینديشد زمان به آنکه بي بود کرده سفت باالپوشش جیب در را دستانش آيدن

   هر.  بود خوابیده صدا بي

  

 به هم خودش ، داشت دوست چقدر.  ببیند لبانش روي محوي و ضعیف لبخند توانست مي آيدن گاهي چند از

   فرو عمیق اينچنین رويايي

 با که حالي در دورهام در وياليي خانه همان در شايد.  باشد توانست مي چگونه رويايش انديشید خود با.  برود

   و کرد مي زندگي الويس

 . آمد مي ديدنشان به که آدرياني و نداشت خبر مادرش و پدر از

 : رسید گوش به سرش پشت از صداي

 

 ... خوابیده آروم چقدر کني تماشا و اينجا بیاي مدت تمام نمیشه دلیل دادم بهت رو اينجا کلید اينکه -

 

 تهبس نقش فرمش خوش و ظريف چهره روي متناقضي لبخند و ايستاده در آستانه در کريشنا.  گرداند چشم آيدن

   از را نگاهش.  بود

 : گفت و دزديد کريشنا

 

 وربا تونم نمي ؟ خواست مي اون که بود هموني ديديم الويس روياي توي که چیزي اون آيا کردم مي فکر داشتم -

   الويس به اصال...  کنم
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 ... باشه داشته رو خونواده و شدن انسان روياي که اومد نمي شخصیتش و

 

 . نمیشناختیش کافي اندازه به شايد خب -

 

 : گفت و برداشت جلو به قدم چند کريشنا.  کرد سکوت و انداخت باال اي شانه آيدن

 

 ... رسید ذهنت به اي ديگه حل راه يا ؟ کردي فکر پیشنهادم به -

 

 اب قدم هم و بکشند را ها پرده تا داد دستور کريشنا. رفت خروج در سمت به و گرفت فاصله الويس تخت از آيدن

   شد خارج اتاق از آيدن

  

 : داد پاسخ و اناخت کريشنا به نگاهي نیم آيدن. 

 

 اپید اي عالي اجرايي قدرت مقام اون گرفتن با و دارم قدرت به نیاز من...  بود خوب خیلي پیشنهادت...  واقع در -

   به اما.  کنم مي

 ؟ کنه مي آدريان به کمکي چه اين نظرت

 

 . نمردم من بپذيره بايد...  کنه باور رو من بايد آدريان فقط -

 

 ... نداشته پسري وقت هیچ میگه آدريان ؟ نکردم باورت خودم که حالي در بکنم اينکارو تونم مي چطور -

 

 . نگفته رو راستش بهت خب -
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 هک حاال کني مي فکر..  بکشتت که بوده اين دنبال...  برده مرگ دم تا بار يه رو تو اون...  بپذيره هم فرض به -

   از درونش هیوالي

 ؟ داره برمي سرت از دست تره قوي همیشه

 

 . داد تاب را ابروهايش و کرد اخم کريشنا

 

 . کنم فکر اينباره در خوام نمي -

 

 : گفت و شد پشیمان اش گفته از بالفصله آيدن

 

 . کنم ناراحتت خواستم نمي...  متاسفم -

 

 . بگم بريان و ژولیت و پیتر به رو تصمیمم بايد.  بريم نشیمن سالن به بیا فقط نیست مهم -

 

 : شکست را بود شده فرما حکم بینشان که کوتاهي سکوت و شد همگام کريشنا با ديگر بار آيدن

 

 ؟ کردي پیدا نجات مرگ از چطوري -

 

 : پرسید و زد لبخند کريشنا

 

 ؟ کي -

 

 . زد رو گردنت رگ ، آدريان که موقع همون -
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 ... کردم پیدا نجات اما...  مرده نیمه يه...  بودم بیهوش سالها براي.  داد نجاتم بريان بزرگ برادر -

 

 ؟ نمردي االن تا چطور -

 

 . گیرم مي وام ها تکشاخ رگ از رو زندگي -

 

 ؟ مالتسي يه تو -

 

 . اس پیچیده کم يه.  کنه مي تضمین رو جاودانگي تکشاخ خون و...  جاودانگیه به وابسته نجاتم فقط...  نه -

 

 : داد ادامه اينگونه سواالتش به ترديد با آيدن

 

 ؟ کجاست...  بريان برادر -

 

 : گفت و زد آيدن شانه به اي ضربه کريشنا

 

 .. طرف اين از بیا ؟ نه ، سوالي بمب -

 

 و ژولیت.  نگريست سرسرا و انداخت باال اي شانه آيدن.  شد نشیمن سرسراي وارد آيدن از جلوتر قدم يک سپس

   بازي مشغول بريان

 . کرد مي حمايت او از و کمک ژولیت به آشکاري طور به پیتر و بودند شطرنج

 : گفت و کرد سالم لبخند با ژولیت کريشنا ورود محض به
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 . برم مي بريان از دارم باالخره -

 

 : داد پاسخ تلخي به بريان

 

 ... البته پیتر از فراوان تشکر با -

 

 : گفت و کرد اي سرفه کريشنا

 

 . داريم مهمون -

 

 : گفت و کرد راهنمايي سلطنتي هاي کاناپه سمت به را آيدن کريشنا

 

 . رسیديم نتیجه به آيدن و من -

 

 : پرسید و انداخت باال ابرويي ژولیت

 

 ؟ سرورم اي نتیجه چه -

 

 ... سلطنتي مقام يه.  بدم اجرايي قدرت آيدن به خوام مي من -

 

 : گفت اي زيرکانه لحن ببا پیتر
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 ... خالیه هنوز ريگالد جاي خب -

 

 : گفت کريشنا

 

...  هبش اعظم مشاور نیست قرار آيدن ، پیتر نباش نگران...  اومده بر خوب خیلي ريگالد خالي جاي پس از بريان -

   محکمي جات سر تو

 ... داشتیم همیشه...  داريم خالي جاي يه ما... 

 

 و شیدک عمیقي نفس کريشنا.  شدند خیره کريشنا به نگران و خالي هاي صورت با اينبار بريان و پیتر ، ژولیت

 : داد ادامه

 

 ... خالیه اي نقره تخت -

 

 : شکست بريان اعتراض با سکوت اين اما آورد در سیطره تحت را فضا تمام سکوتي

 

 !!!!!؟؟؟؟ ولیعهد -

 

 : داد پاسخ و زد لبخند کريشنا

 

 ... میشه آدريان به متعلق اي نقره تخت اونوقت...  بشه خوب حالش آدريان که زماني تا البته -

 

 : زد فرياد بريان
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 پادشاهیش تخت...  خواد مي رو واقعیش تخت بازگشت محض به آدريان ؟ کني مي کار چي داري هستي متوجه -

 ... رو

 

 : گفت و کرد اخم کريشنا

 

 .. شاهم هنوز من...  بريان نکن فرياد و داد -

 

 : داد جواب باري تاسف لحن با بريان

 

 مي کسي به داري رو عهدي واليت داري تو اونوقت..  خواد مي پس ازت قیمتي هر به رو پادشاهیش آدريان -

   خاطر به که سپاري

 ... کنه فدا رو زندگیش حاضره آدريان

 

 ... وفاداره من به تخت پس..  نیست زنده عمال اون.  کنه نمي اينکارو اون -

 

 . پايبنده قوانین به اون کني فکر شده باعث چي -

 

 ... پدرمه اون -

 

 : گفت و برد باال را صدايش تن بريان

 

 اون...  کرده پا بر فرمانروايي تخت درونش و روح در که ببینم رو تبختر و غرور تونم مي...  ده نمي اهمیت اون -

 ... کنه مي نابودت
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 : گفت و گرفت دست با را سرش ژولیت

 

 . کنم مي خواهش...  کنین بس -

 

 : گفت و کرد اشاره پیتر به کريشنا

 

 . ببر اينجا از رو ژولیت -

 

 : گفت ماليمي لحن با و ايستاد بريان روي به رو کريشنا.  شد خارج سالن از و سپرد پیتر به را دستش ژولیت

 

 ؟ بريان چیه مشکلت -

 

 توانست مي آيدن.  گرداند رو و گرفت پايین را سرش ثانیه چند از پس و شد خیره کريشنا چشمان به بريان

   از درخشاني قطره چکیدن

 يانبر شانه روي را دستش کريشنا.  گرفت مي نشات بريان چشم از که ببیند سنگفرش سرد سطح روي را اشک

 : گفت و گذاشت

 

 . نداره اي حامي...  تونه نمي...  برسونه آسیبي پادشاهیم و من به بخواد آدريان هم اگر اما...  نگراني فهمم مي -

 

 : داد پاسخ ، داشت را فروخوردنش در سعي که خشمي با و زد پس را کريشنا دست بريان

 

 داره رو آيدن اون - داد ادامه و دوخت آيدن به را نگاهش -...  اون...  داره رو غربي قلعه اون...  داره...  داره چرا -

... 
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 دست مچ و شد خیره خروج در چهارچوب به کريشنا.  کرد ترک را سرسرا بماند پاسخ منتظر آنکه بي سپس

 .  فشرد سختي به را چپش

 آيدن.  دهد قرار تر رق و شق و تر ايستاده چه هر را شنل کرد سعي و کرد مرتب آيدن هاي شانه روي لباس خیاط

 .   نگريست آينه به

 لباس اين در اش آينده از تصويري هیچ.  رسید مي نظر به ناشناخته رسمي آرايش و لباس آن در اش چهره

   و زد سردي لبخند.  نداشت

 :پرسید خیاط از

 

 ؟ نشد تموم -

 

 : گفت و کرد کوتاهي تعظیم خیاط

 

 ؟ چیه نظرتون...  قربان چرا -

 

 و رنگ اي نقره تزيینات که انداخت اش ابريشمي و سیاه کوتاه شنل و تیره يشمي اورکت به تري دقیق نگاه آيدن

   نقره محو هاي نقش

 هب اتاقش در پشت از نگهبان صداي.  نداد را خیاط پاسخ اما.  برسد نظر به زيبا و نواز چشم شد مي باعث اش کوب

 : رسید گوش

 

 . ببینن رو شمار خوان مي مشاور -

 

 هماهنگ ربسیا انگشترش سرخ و بزرگ نگین با که بود پوشیده تیره جگري باالپوش پیتر.  گشود را اتاق در آيدن

   محض به پیتر.  بود

 : گفت و زد لبخندي ديدنش
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 . رسیدن مهمونامون همه تقريبا.  منتظرته کريشنا بیا.  شدي عالي خیلي -

 

 بود ادهايست براقي و خاکستري لباس با کريشنا راهرو انتهاي در.  افتاد راه به پیتر با همگام و داد تکان سري آيدن

   کوچک اي دسته. 

 سرش روي صاف خطا اي ذره بدون را جواهرنشانش تاج و ريخته پیشانیش روي را اش تیره خاکستري موهاي

   در ژولیت.  بود نهاده

.  کرد مي جلوه ديگري زمان هر از تر درخشنده نشانش الماس و طاليي تاج نیم و رنگي شیري طالکوب پیراهن

   لباس که بود بريان تنها

 ناي شک بي.  شد مي محسوب ان زينت کوبش نقره هاي حاشیه تنها که بود پوشیده ابريشمي و مشکي و ساده

   بزرگ جشن براي لباس

 . نبود مناسب ولیعهدي

 باال را سرش و زد لبخند کريشنا.  بود کريشنا تر بلند سانت هفت حدود آيدن قد.  ايستاد کريشنا روي به رو آيدن

 : گفت و گرفت

 

 . نظیره بي امشب تو در رنگها هارموني...  آيدن شدي عالي خیلي...  اينجارو -

 

 : گفت و انداخت پايین را سرش ادب رسم به آيدن

 

 . کردم جلب رو نظرتون که خوشحالم -

 

 : گفت آيدن به رو و آمد خود به بالفاصله.  شد بدل کوتاهي عصبي خنده به کريشنا لبخند
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 -.  نبمو ژولیت و من نزديک..  کنن نمي خوبي برداشت مهمونا.  بگیري فاصله من از نبايد گذاري تاج از قبل تا -

   پیتر و بريان به رو

 ... بیشتر نه...  کنین حرکت ما از تر عقب قدم يک - داد ادامه

 

 قدم يک بريان و زولیت از تر عقب قدم يک پیتر.  ايستاد کريشنا راست دست ژولیت و چپ دست کنار آيدن

   و ايستاد آيدن سر پشت

 : گفت کريشنا.  افتادند راه به کريشنا با همگام

 

...  نکني تعجب..  ندي نشون واکنش خوام مي...  عجیبه برات که بشي رو روبه چیزا خیلي با ممکنه...  آيدن -

   اين با بدونه کسي نبايد

 . بپرس من خود از فقط...  اي غريبه دنیا

 

 جايشان از آنان ورود محض به مهمانان.  شد باز رويشان به بزرگ سرسراي ورودي در.  داد تکان سري آيدن

   اي عده و برخاستند

 روي کريشنا.  رفتند اي پله چند سن يک باالي ديگر تن سه و آيدن و کريشنا.  کردند خالي را رقص سالن

   رنگ طاليي که تخت بزرگترين

  

 در برنزي و کوچکتر هاي صندلي روي هم پیتر و بريان.  گرفت جاي کنارش صندلي روي ژولیت و نشست بود

   راست و چپ سمت

 به شناکري.  بود شده پوشانده سفیدي پارچه با صندلي يک بريان و او بین فاصله ، کريشنا چپ سمت.  نشستند

   در تا کرد اشاره آيدن

 : گفت و کرد اي سرفه سپس بايستد سن آستانه

 

 امروز که بود خالي صندلي يه همیشه من قصر توي...  برم حاشیه خیلي خوام نمي.  میگم خوشامد شما همه به -

   با کنم پرش خوام مي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

117 

 

 به رو سپس -...  کرول آيدن...  آيدن ولیعهد..  کنم مي معرفي...  داره رو لیاقتش و دارم اعتماد بهش که شخصي

 ... جلو بیا - کرد ايدن

 

 ندليص زيباترين وضوح به.  برداشت تخت از را سفید پارچه خدمه از يکي.  ايستاد سپیدپوش صندلي کنار آيدن

   آيدن که بود تختي يا و

 تاجي.  بود شده تزيین الماس و زمرد با که درحالي.  رنگ اي نقره و ظريف بسیار طراحي با.  بود ديده عمرش به

   نشمین روي اي نقره

  

 : گفت زيري و بلند صداي با و برداشت را تاج و برخاست جا از کريشنا.  داشت قرار رنگش زمردي و ابريشمي

 

 خدمت سرزمینت به وفاداري کمال با اينکه شرط به کنم مي منصوب عهدي واليت به را کرول آيدن..  تو ، من -

   قطره آخرين تا کني

 ؟ کني مي قبول...  نفس آخرين تا و خون

 

 : گفت و کرد تعظیم و بست را چشمانش آيدن

 

 . کنم مي قبول -

 

 ... ببندي عهد خونت با بايد -

 

 و ريخت اي نقره تاج روي خون اي قطره.  بريد را دستش کف و گرفت خدمتکاري از را الماسي لبه خنجر آيدن

 : گفت

 

 . بندم مي عهد -
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 به و گذاشت آيدن سر روي بود آن بر همچنان خون قطره که حالي در را اي نقره و کوتاه تاج و زد لبخند کريشنا

 : گفت آرامي

 

 . نوش...  آيدن ولیعهد سالمتي به - گفت بلندي صداي با سپس -.  شدي العاده فوق -

 

 به را گیالسش هم آيدن.  نوشیدند آيدن سالمتي به کريشنا با همزمان و گرفتند باال را جامهايشان جمعیت

   منتظر و زد ژولیت و کريشنا

 : گفت و زد آيدن جام لبه به را جامش پیتر.  ماند

 

 . رفیق تبريک -

 

 و داختان باال اي شانه کريشنا.  ننوشید آن از اما زد آيدن جام به ارامي به را گیالسش تنها اعتنايي بي با هم بريان

 : گفت

 

 . عصبانیه هنوز اون...  نگیر دل به -

 

 ؟ نه..  کني انتخاب ولیعهد عنوان به رو اون بود قرار تو -

 

 . نیست خاطر اين به اون عصبانیت..  کن اعتماد بهم اما...  کنم مي اينکارو کرد مي فکر اون اما..  نه -

 

 او ديدن با آيدن.  داشت نقص بي اندامي و آراسته و جذاب چهره.  کرد قطع را کريشنا و آيدن صحبت جواني زن

   نیلي لباس.  خود يکه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

119 

 

 کلشش گرگ خالکوبي و بود خالي تناسب بي کامال صورت به مثلثي يک اش شانه کنار که داشت تن به زيبايي و

   نیم زن.  آمد مي چشم به

  

 : گفت و انداخت آيدن به اي حريصانه نگاه

 

 . ولیعهد گم مي تبريک..  کريشنا سرورم سالم -

 

 : فتگ و زد داري معنا آمیز تمسخر لبخند کريشنا.  شد رقص سالن وارد پیتر با همراه و کرد اخم بالفاصله ژولیت

 

 . اومدي خوش.  ايلین سالم -

 

 : گفت دلفريبانه اي عشوه با ايلین

 

 ... نیستن موافق شما با چندان ملکه کنم فکر اما...  سرورم ممنون -

 

 : داد پاسخ و انداخت باال ابرو و کشید عمیقي نفس کريشنا

 

 . باشه منطقي کنم فکر خب -

 

 : گفت طماعانه بالحني و کرد تنگ را چشمانش و گرفت خود به معصومي چهره ايلین

 

 ؟ برقصم جذابمون ولیعهد با نداره عیبي -
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 هم در اي چهره با.  کرد ممانعت کريشنا اما کرد موافقت نگاهش با بود شده ايلین عجیب عشوه جذب که آيدن

 : گفت رفته

 

 . رقصه نمي کسي با امشب آيدن...  ايلین نه -

 

 : پرسید ايلین.  ايستاد کريشنا کنار ، بود شده آزرده دل اندکي که آيدن

 

 ؟ نکردين ولیعهد رو خودتون فرزند چرا ؟ اون چرا -

 

 : داد پاسخ و زد ارامي لبخند کريشنا.  انداخت کريشنا به پرسشگرانه و متعجب نگاهي آيدن

 

 . باشیم داشته فرزندي تونیم نمي ژولیت و من.  ندارم فرزندي من که دوني مي خودت -

 

 : گفت و زد کنار را اش شانه روي موهاي و انداخت کريشنا به معناداري نگاه ايلین

 

 . نکردين امتحان اي ديگه زن با رو شانستون شما خب -

 

 : گفت آيدن به رو کريشنا

 

 . بشناسي بايد که هستن خیلیا..  بپیونديم مهمونا به بهتره -

 

 : پرسید آيدن ، شدند دور ايلین از کافي قدر به وقتي
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 ؟ بود چي قضیه -

 

 : داد پاسخ کريشنا

 

 ... خب و...  اومد من خوابگاه به يواشکي بار يه اون خب -

 

 ؟ کردي کار چي تو ؟ چي خب -

 

 . دارم زيبا ملکه يه من...  آيدن هیچي -

 

 و داشت قرار لباسش روي اش شانه کنار خالي مثلث يک ايلین مانند درست که ماند ثابت مردي روي آيدن نگاه

   شانه نر شیر خالکوبي

 : پرسید آيدن.  بود نمايان اش

 

 !؟ ها خالکوبي اين -

 

 ... نیستن انسان اونا واقع در خب...  اينا...  آهان -

 

 ... نیستن انسان اينجا توي خیلیا خب -

 

 سهولت براي..  خالکوبیشونه که هستن حیووني همون اونا...  ندارن هم شکل انساني جسم دقیقا اونا يعني نه -

   مجبورن ما با روابطشون
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 .. بقیه نه.  دارن تبديل قابلیت حیواني گونه هر رهبر نژاد فقط البته..  بشن تبديل

 

 !!!اس؟ گرگینه ايلین يعني -

 

 ... نداره کامل ماه به ربطي هیچ که واقعي گرگ يه..  گرگه يه اون..  نه -

 

 ، ابعق.  کرد مي خودنمايي مختلف افراد شانه روي که انداخت نگاه ديگري متنوع هاي خالکوبي به تعجب با آيدن

   ، ببر ، گوزن

 ...  و اسب ، يوزپلنگ

 هنکت اين ، برهم و هم در معارفه اين با کم دست آيدن.  انجامید طول به ، کرد مي تصور آبدن آنچه از بیش معارفه

   وجود تمام با را

 مکالمه از بخشي هنوز.  است زياد ، معمولي غیر طرز به مردمش میان کريشنا محبوبیت که بود کرده احساس

   با کريشنا و آيدن

 . شد پیدا ايلین کله و سر دوباره که بود نشده تمام(  دواني اسب مربي)  مادوکس

 

 . آيدن جناب دوباره سالم -

 

 هاآن به ژولیت.  خورد را لبخندش بالفاصله کريشنا اخموي چهره ديدن با اما زد لبخند اي ارادي غیر طرز به آيدن

   به رو و شد نزديک

 : گفت کريشنا

 

 . باشیم داشته رسمي رقص سالن يه وقتشه کنم فکر -
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 کمي رقص سالن در تالششان البد ، بود کرده عرق اندکي هم پیتر.  بود شده سرخ حرارت شدت از ژولیت صورت

   گام يک از بیشتر

 هيگنا بي و معصوم زن وضوح به ژولیت.  زد پس را افکارش بالفاصله اما زد لبخند آيدن.  بود شده آرام برداشتن

 .   رسید مي نظر به

 : گفت و بوسید را زولیت دست کريشنا

 

 . عزيزم کنم صبر موندني ياد به رقص يک شروع براي تونم نمي -

 

 یمن ايلین.  شد مي نواخته زمان هم زيبايي پیانوي و آرام ويلون.  رفت سالن میانه به ژولیت دست در دست سپس

   انداخت آيدن به نگاهي

  

 : گفت و

 

 . برقصه تونه نمي کسي ، نريد رقص براي پادشاه از بعد شما تا...  قربان -

 

.  کرد دراز ايلین سمت به را دستش و زد اي خريدارانه لبخند هم آيدن.  دوخت آيدن به را معنادارش نگاه سپس

   و زد چشمکي ايلین

 آيدن به و کردند تنگ را چشمانشان ژولیت و کريشنا.  پیوست ژولیت و کريشنا به آيدن دست در دست

   باال اي شانه آيدن.  نگريستند

 : گفت ، خنديد مي قلب ته از حاال که ايلین.  کرد تر محکم ايلین بازوي دور را دستش و انداخت

 

 ! بینن مي من با رو شما وقتي..  شن نمي خوشحال پادشاه -

 

 : گفت و داد دور را ايلین آيدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

114 

 

 

 . ندادم اهمیت قوانین به وقت هیچ من -

 

 ! شجاع چقدر -

 

 ته ات را مشروبش شیشه که سپرد خماري جوان مرد به را ايلین آيدن.  بود شده شلوغ شدت به کم کم رقص سالن

   با سپس و بود نوشیده

 را هايش شانه.  شد راهش سد میانسالي مرد که شود خارج مجلس از توجه جلب بدون کرد سعي ، ترس و ترديد

 : گفت و گرفت

 

 هفته اقامت براي شما میزبان....  هستیم شرقي قلعه مردم از ما...  برخوردم شما به که خوشحالم...  ولیعهد اوه -

 .... آغازتون

 

 : پرسید تعجب با آيدن

 

 ؟ چي هفته -

 

 . شد افزوده اشان مکالمه به پیتر صداي

 

 . شماست میزبان مارلن.  بگذرونین قصر از دور به بايد رو سمتتون دريافت آغاز هفته -

 

 . رساند کريشنا به را خود و انداخت باال اي شانه آيدن

 

 ... نمیام بر پسش از من!! ؟؟؟؟...  قصر از دور اي هفته يک اقامت ؟ میگن چي اينا -
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 : گفت و خنديد کريشنا

 

 ... همراهته ما مشکل فقط...  برسونیش سر به توني مي مطمئنا -

 

 ؟ چي يعني -

 

 . باشي داشته همراه يه اقامتت حتي و مجالس و ها مهماني در حضور براي بايد تو -

 

 : گفت و داد تاب ابرويي آيدن

 

 ... خوشگله کم دست...  بیاد باهام خواستم ايلین از شايد -

 

 : گفت و آشفت بر بالفاصله کريشنا

 

 نیست الزم...  کنم مي فکري يه خودم همراهت براي.  نیست واقعیش خود اين...  گرگه يه اون که داري نظر در -

 ... بیفتي تکاپو به

 

 ؟ کني انتخابش خواي مي تو اونوقت..  منه همراه -

 

 : داد پاسخ و گرفت خود به اي جدي لحن اينبار کريشنا

 

 . بري ايلین با ذارم نمي ، بفرستم باهات رو ژولیت شده اگه -
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.  شد صحبت مشغول بريان با و گرفت فاصله او از هم کريشنا.  نداشت تسلیم جز اي چاره.  کرد سکوت آيدن

   هم شلوغي آن در آيدن

 : بشنود را صدايشان توانست مي

 

 ؟ کنترله تحت چیز همه:  کريشنا

 ... قربان شما خود جز به چیز همه:  بريان

 . بشي حساس اينقدر نیست الزم...  بريان کن بس:  کريشنا

 ؟ کنه نمي خیانت بهت دوني مي کجا از...  کردي اعتماد بهش چطور.  کردي ولیعهد رو اون تو!! ؟ حساس:  بريان

 ... مطمئنم من.  کنه نمي اينکارو اون:  کريشنا

 ؟ کجا از:  بريان

 . کنه مي متصل پسر اين به رو من چیزي يه ، کنم مي احساس..  دونم نمي:  کريشنا

 . نباشه کنم مي فکر من که چیزي اون امیدوارم:  بريان

 ؟ زدي سر آدريان به راستي...  کنم مي خواهش...  کن بس...  اه:  کريشنا

 . خورد جرعه دو همیشه مثل...  آره:  بريان

 . برگردون رو کلیدم دسته خب:  کريشنا

 . گذاشتم صندوقچه همون تو...  اتاقتون توي..  نیاوردم:  بريان

 ... خب خیله:  کريشنا

 دوست که باشد جايي توانست مي.  بگويد ترک را مهماني توانست مي.  کرد کار به شروع سرعت به آيدن ذهن

   وقت امشب داشت

 . بگذراند

 با و رفت باال میان در يکي را سنگي هاي پله.  يافت مي بزرگ قصر ان در را کريشنا اتاق بايد نداشت وقت زياد

   وارد نگهبان راهنمايي
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 و بيآ هاي پرده با.  بود قصر ديگر هرجاي از تر شکوه با و ايدن اتاق از تر زيبا برابر چندين کريشنا اتاق.  شد اتاق

   سفید هاي مالفه

  

 و گشود را آن معطلي بي آيدن.  داشت قرار براقي و فیروزه صندوقچه تخت کنار.  نظیر بي آبي - نقره طراحي و

   را کلید دسته

 بر پا تا سر را آيدن و گشود چشم آدريان.  شد سلول وارد زنان نفس.  دويد آدريان سلول سمت به و برداشت

   با آيدن.  کرد انداز

 : گفت نگراني

 ؟ خوبي...  آدريان -

 : گفت و زد تلخي لبخند آدريان

 ؟ اينجايي چي براي....  بهتري خیلي تو -

 نمي...  کنم مي کار چي دارم دونم نمي...  گیجم چون...  تو کنار...  باشم اينجا خواستم مي فقط...  دونم نمي -

   نه يا درسته کارم دونم

.... 

 ؟ کرده گیجت شدي ولیعهد اينکه -

 : داد پاسخ شرمندگي با آيدن.  داشت سر به آيدن که بود اي نقره تاج به نگاهش

 . داشتم نیاز بهش اينجا موندن براي...  اما خواستم نمي اينو واقعا من -

 : گفت آدريان

 . نیست واقعي پادشاهش چون...  نیست واقعي ولیعهدي اين.  نیست مهم -

 پیش داره چي بفهمم تونم نمي..  بدم جواب خودم به تونم نمي...  اينجام که همینه واسه...  آدريان دونم مي -

 ؟ میاد

 ؟ میگذره ذهنت توي چي -

 : گفت و ايستاد آدريان روي به رو آيدن
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 دست از که رو چیزي هر گردونم بر بهت میدم قول...  میدم قول بهت....  گردونم مي بر بهت رو اينا همه من -

   دوباره تو...  دادي

...  کني اعتماد بهم خوام مي...  اينجام که اينه واسه هم شايد...  شدي ساخته براش که چیزي..  شي مي فرمانروا

   کنم مي که کاري به

 ... کني اعتماد بهم خوام مي... 

 ... بهتره باشم زنجیر توي...  هیوالم يه من ؟ کني مي اينکارو چرا دقیقا و -

 : گفت و دوخت ادريان به را نگاهش آيدن

 ... کنه مي دوست يه که کاريه اين -

 : گفت آدريان

 ؟ دوستیم هنوز ما يعني -

 خوام مي ازت فقط...  آدريان کاري هر...  کنم مي دوستي اين براي هرکاري من...  مونیم مي دوست همیشه ما -

 ...   باشي صادق باهام

 ! ؟ توئه پسر کريشنا

 : گفت و داد تاب ابرويي آدريان

 . دونستم نمي هم رو اسمش حتي که...  دختر يه...  آيدن داشتم دختر يه من ؟ کني باور رو من توني نمي يعني -

 : داد تکان سر آيدن

 داد ادامه و دوخت آدريان سرخ چشمان يه را نگاهش _.  معنا تمام به دروغگوي يه...  دروغگوئه يه کريشنا پس -

   رو چیزا خیلي من _

  

 . دوسته يه قول اين...  کنم مي عوض

 : کرد صدايش آدريان که بود نشده خارج در از هنوز.  رفت در سمت به سپس

 . آيدن -

 : گفت و گذراند نظر از را چرمش چکمه تا سر تاج از.  شد خیره آيدن به عجیب نگاهي با آدريان.  برگشت آيدن

 .... برازندته مقام اين و تاج اين و لباس اين -
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 : گفت و زد محوي لبخند آيدن

 . ممنون -

 نآيد.  بود پا بر هنوز مهماني.  رفت کريشنا اتاق سمت بع سرعت تمام با و بست را سلول درب ترديد با سپس

   وارد زنان نفس نفس

 : کرد غافیلگیرش سرش پشت از صدايي اما گشود را اي فیروزه جعبه در و شد اتاق

 ... باشي مهموني توي بايد االن تو!! ؟ آيدن -

 سرخ خشم شدت از که حالي در سپس و شد خیره او به سرخورده و عصبي اي چهره با کريشنا.  گرداند سر آيدن

 : زد فرياد بود شده

 .  بودم کرده اعتماد بهت من -

 : گفت لکنت با و شد خیره کريشنا به اضطراب با آيدن

 

 ... ن..  ن...  ن...  منظوري...  ببینمش خواستم مي فقط...  من...  م...  م -

 

 : گفت عصبانیت با سپس.  کرد پرت اي گوشه به را آن و رفت صندوقچه سمت به کريشنا

 

 ... مهموني به برگرد...  آيدن برو اينجا از -

 

 : گفت لب زير و رفت در سمت به و انداخت پايین را سرش آيدن

 

 . متاسفم -

 

 : زد فرياد و نشست تختخواب روي کريشنا

 ... برو گفتم -
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 اش ولیعهدي زمان.  رفت فرو فکر به و نسشت اي نقره تخت روي آيدن.  شد مي نزديک انتهايش به میهماني

   نکشیده ساعت چند به هنوز

 

.  برود آدريان ديدن به فردا و کند صبر توانست مي.  کرد مي سرزنش را خودش.  بود ريخته هم به را چیز همه ،

   به اصال توانست مي

 . شد خیره سقف به و بست را چشمانش.  کرد تکیه تخت پشتي به و داد ماساژ دست با را سرش.  نرود ديدنش

   پیچید مي خود به شکمش

 : آورد خود به را او صدايي.  بگذارد حماقت توانست مي فقط را کارش اسم. 

 . سرورم ببخشید -

 به ار زيبايي چرمي پاکت و کرد کوتاهي تعظیم مارلن.  بودند ايستاده مقابلش ايلین و مارلن.  آمد خود به آيدن

   آيدن.  داد او دست

 : پرسید

 ؟ چیه اين -

 : داد پاسخ کشدارش و گرانه عشوه لحن با ايلین

 . جناب عالي رسمي نامه دعوت -

 ؟ چي براي -

 : کرد دستي پیش اينبار مارلن

 رو زيباتون همراه و شما میزباني افتخار و داديم رو چیز همه ترتیب ما...  شما اي هفته يک اقامت همون براي -

 . داريم

 : گفت معنادارانه ايلین

 ؟ کردين انتخاب همراه يه حاال تا حتما -

 : گفت گیج و کالفه آيدن

 ... نه راستش -

 : گفت مارلن
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 ...ک سلطنتیه رسوم جزو اين سرورم اما -

 : کرد قطع را مارلن حرف و داد تکان سري آيدن

 . باشین مطمئن...  نمیام همراه بدون -

 . بیارن سپید قلعه به رو شما تا فرستم مي قصر به رو شما همراهي هیئت آفتاب غروب از قبل فردا -

 : گفت و زد چشمکي ايلین

 . شدين وقت تنگي دچار همراهتون کردن پیدا براي ظاهرا خب -

 : داد پاسخ مطمئني لحن با دهد انجام کريشنا حرف خالف بر کاري اينبار خواست نمي که آيدن

 ؟ نکردم انتخاب رو همراهم هنوز من دونین مي کجا از شما و -

 مامت بازدمش هنوز اما کشید راحتي نفس آيدن.  گرفت فاصله آيدن از مارلن با همگام و انداخت باال اي شانه ايلین

   در هوا که بود نشده

 کنار و برخاست جا از آيدن.  رفت شاهي تخت سمت به مستقیم و شد وارد در از کريشنا.  شد قفل گلويش

   کريشنا.  ايستاد کريشنا

 : پرسید

 . نبود منطقي رفتارت...  تونم نمي اما کنم درکت خوام مي -

 : گفت صادقانه آيدن

 . بود احمقانه -

 . کنم نمي هم فراموش..  بخشمت نمي -

 . نداشتم خاصي منظور من قربان -

 ... رفتي ادريان ديدن به من اجازه بدون...  کردي دزدي من اتاق از تو -

 ... شدم احساسم تسلیم لحظه اون اما ببخشید رو من -

 رو آدريان سلول کلید الويس اتاق مثل باش مطمئن آدريان ديدن بري شدي احساساتي وقت هر بود قرار اگه -

 . دادم مي بهت هم

 . کردم امیدتون نا دونم مي..  ببخشین رو من -
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 اي دوستانه عجیب لحن با و انداخت چشمش در چشم.  گرفت را هايش شانه و ايستاد آيدن روي به رو کريشنا

 : گفت

 توني مي...  کنیم اعتماد هم به بايد ما...  باشي من کنار بايد تو ؟ کمیه مقام کني مي فکر ، آيدن مني ولیعهد تو -

 ... بفهمي

 و گرفت پايین را سرش شرمندگي با سپس.  شد خیره آبي چشمان آن عمق به و کرد سکوت لحظه چند آيدن

 : گفت

 ... ببخش منو.  کنم نمي امیدت نا ديگه...  متاسفم -

 : گفت سپس.  نشست تخت روي دوباره و گرداند سر کريشنا

 ... بگیرمش ناديده کنم مي سعي اما...  کنم نمي هم فراموش ، بخشم نمي ، گفتم که همونطور -

 : زد تلخي لبخند آيدن

 ... حضرت اعلي ممنونم -

 : گفت و داد تکان سري کريشنا.  کرد کوتاهي تعظیم سپس

 دعوتنامه _ داد ادامه و کرد اشاره آيدن دستان چرم پاکت به سپس _...  بشي غريبه اينقدر خواد نمي حاال -

   کردي دريافت رو رسمي

... 

 

 : داد پاسخ دستپاچگي با آيدن

 ...ايلیـ..  کردم مي فکر داشتم...  ندارم همراهي براي رو کس هیچ...  فقط...  البته -

 : پريد آيدن کالم میان خورده فرو خشمي با کريشنا

 ؟ کیه حرکتت...  فرستم مي برات رو يکي حتما رفتنت موقع...  گفتم که بهت -

 ... خورشید غروب از قبل فردا -

 : گفت و کشید عمیقي نفس کريشنا

 ... فرستم مي رو يکي.  باشه راحت بابت اين از خیالت...  باشه -

* * * 
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 : گفت آيدن به رو آرايشگر

 . قربان شد تموم -

 ناي.  زد لبخند.  شد خیره خودش به و ايستاد آينه مقابل.  گذاشت سرش روي و برداشت را اي نقره تاج نیم آيدن

   اين به آنقدر مدت چند

 در اش زندگي شیوه گاهي حتي.  نداشت تعلق طبیعت و علم جهان به هرگز گويي که بود کرده عادت جديد دنیاي

   به سختي به را گذشته

 ميبر زندگي براي را ماورايي و عجیب دنیاي اين حتما ، بود انتخاب در مختار اگر که کرد فکر خود با.  آورد مي ياد

   خاطر به.  گزيد

 و پريان داستانهاي به شباهتي هیچ بود درگیر ان با اکنون که ماورايي جهان زيرا شد منزجر خودش از فکر اين

   سرشار هاي سرزمین

 جهان شايد.  رسید مي نظر به آلود خون و پلید ماشیني دنیاي اندازه همان به بلکه ، نداشت زيبايي و صلح از

   جدايي از پس هم جادو

 و شده کشته اجساد از کوهي بر علم جهان که همانطور ، بود شده رهسپار سیاهي قهقهراي به ، علم از اش

   قرار خون از اي رودخانه

 . بود گرفته

 . آورد خود به را او پیتر صداي

 ... منتظرتونن در دم مالزم هیئت -

 : گفت و کرد اي سرفه آيدن

 ؟ کجاست پادشاه فقط...  بريم.. خب بسیار -

 ... نمیاد شما بدرقه براي پادشاه -

 ؟ کنم خداحافظي ازش نبايد من يعني -

 . بوديم همیشه...  هستیم مراقبشون ما نباش نگران...  کنین ترک رو قصر بايد فقط شما...  نه -

 : پرسید ترديد با آيدن
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 .. کريشنا يعني...  همراه درباره..  راستش -

 : داد پاسخ لبخند با و شد اتاق وارد ناگاه به ژولیت

 . میشن ملحق بهتون قصر در دم ديگه دقیقه چند تا همراهتون -

 : کرد تعظیم و زد لبخند آيدن

 خدانگهدار.  من بانوي متشکرم -

 . شد خارج اتاق از پیتر با همگام سپس

 تا ردک نگاه اطراف به نگراني با آيدن.  کردند تعظیم همه او ديدن با.  بود آيدن تصور از بیشتر خیلي مالزم هیئت

 .   بیابد را همراهش

 : گفت داري معنا لبخند با پیتر

 ...ببینین رو ها پله باالي...  اومدن...  باش نداشته دلهره اينقدر -

 دست اي سرمه مخمل پیراهن با زيبايي و جوان زن قصر خروجي درب کوتاه هاي پله باالي از.  گرداند چشم آيدن

   پايین بريان دست در

 : بشنود را صدايشان توانست مي آيدن. آمد مي

 ... تونستي چطور فهمم نمي:  بريان

 .. میشنوه رو صدامون اون...  کن تمومش:  زن

 رسید مي هايش شانه پايین تا بلندش تیره خاکستري موهاي.  کرد نگاه او به دقت با آيدن شدند، تر نزديک وقتي

   روي ان از اي دسته و

 هب تعجب با آيدن.  داشت کننده خیره و درخشان پوستي و بود بلند نسبت به قدش.  بود ريخته پیشانیش

   هاي چشم.  کرد نگاه صورتش

 هب زن.  پوشاند مي را هايش گونه پايین تا که ماسکي.  بود شده کادر رنگي سیاه ماسک با رنگش آبي و درشت

   و شد تر نزديک ايدن

 آراسته و آتشین سرخ لبهاي.  داشت باز دوباره تعظیم از را او و گرفت را جوان زن راست دست آيدن.  کرد تعظیم

   را هايش چشم زن

 : گفت زبان لکنت با بود شده او جذابیت محو که آيدن.  کرد خیره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

125 

 

 . آيدنه من اسم.  خوشحالم... خوشح...  خو...  خو..  ديدنتون... دي ز ا..  ا... ا -

 : داد پاسخ شیريني و آمیز اسرار صداي با زن

 ... کنین صدام هیرا تونین مي..  است هیرينیا من اسم.  سرورم ديدنتون از خوشبختم منم -

 : گفت بیشتر دستپاچگي با آيدن

 ... هیرا زيبايین خیلي شما..  البته -

 : گفت آيدن به رو سردي لحن با و داد تاب ابرويي بريان

 .  برسین اول مجلس به دير نبايد.  شده دير -

 : گفت و انداخت هیرا به نگاهي نیم آيدن

 

 کماس يه به منم ، باشه بالماسکه يه اول مهموني قراره اگه کنین نمي فکر اما...  برسیم دير نبايد که البته -

 ؟ دارم نیاز مناسب

 : داد پاسخ و زد محوي لبخند هیرا

 . سرورم نیست کار در اي بالماسکه -

 : پرسید تعجب با آيدن

 ؟ چیه براي ماسک اون...  صورت اين در خب -

 : قبل از تر سرد صدايي با ، داد پاسخ بريان اينبار

 ... تشخیصش البته و...  پادشاهه ترجیح اين -

 : گفت مهرباني با و گرفت را آيدن بازوي هیرا

 . نکنیم سرپیچي ازش و...  کنیم اعتماد پادشاه به باشه بهتر شايد -

 : کرد تکمیل را هیرا جمله معناداري لحن با بريان

 . کردين سلب خودتون از رو اعتمادش اونطوري که وقتي خصوص به -

 هیرا به آيدن را راه تمام.  گفت بدرود را بريان سر حرکت با و کرد هدايت برنزي کالسکه سمت به را هیرا آيدن

   با ، بود مانده خیره
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 گويي.  رسید مي نظر به آشنا او در چیزي هم باز اما بود شده پوشیده ماسک با صورتش از نیمي تقريبا اينکه

   ديده پیشتر را او آيدن

 . خاطراتش ترين شدني فراموش ي نقطه ترين ژرف در ، بود

 : پرسید رسید مي نظر به معذب اندکي که هیرا

 ... رسین مي نظر به نگران ؟ سرورم شده چیزي -

 : داد پاسخ لبخند با و انداخت دور به را افکارش بالفاصله آيدن

 کنم يم فکر...  نیستي غريبه انگار...  کرديم مالقات همديگرو قبال...  کنم مي احساس فقط...  نیستم نگران...  نه -

   با گذشتم از لحظاتي

 ... ببخشین منو...  گم مي پرت و چرت دارم...  اه...  بوده مشترک تو

 : گفت و داد شیرين اي خنده با را آيدن لبخند پاسخ هیرا

 . باشه خوب شروع يه تونه مي اين خب -

 ودنب غريبه برايش هم هیرا صداي تن حتي.  شد خیره خاکي جاده به و داد تکیه کالسکه پنجره به را سرش آيدن

   نمي آيدن ذهن اما ،

 : پرسید آيدن.  بپردازد درست ياداوري به توانست

 ؟ میشناسه چطور رو شما پادشاه يعني...  شناسین مي کجا از رو کريشنا شما -

 : گفت و داد تاب ابرويي هیرا

 

 . کنین تصور قديمي دوست تا دو رو کريش شاه و من يعني...  رو ما...  خب -

 ؟ کريش شاه -

 . نداشتین برخوردي باهاشون شما البته که معمولي مردم...  کنن مي صداش اينطوري مردم -

 ... دوني مي کجا از تو -

 ... آدريان درباره و...  دونم مي شما درباره من...  میذاره درمیون دوستش با رو چیزا خیلي دوست يه -

 ، پیتر...  میشه گسترده روز هر نزديکش دوستان دايره اينکه مثل و نبوده رازدار هم اونقدرا کريشنا ظاهرا خب -

   تو هم حاال ، بريان
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... 

 : گفت ، کرد مي بازي موهايش از کوچکي دسته با که حالي در هیرا

 . تره نزديک همه از من به کنین فکر تونین مي -

 . نگفت بهم چیزي تو درباره وجود اين با و -

 : پرسید هیرا

 ؟ دلخوري ازش -

 نهک نمي معرفیت من به پیش از و فرسته مي ماسک اين با رو تو...  کنه مي کار چي داره فهمم نمي...  فقط...  نه -

   نمي اعتماد بهم... 

 بي...  رفتارش اما آدريانه پسر کنه مي ادعا...  عجیبیه آدم کريشنا...  بمونم ولیعهدش همچنان میذاره اما کنه

   نگاهش آيدن -...  خیال

 -: داد ادامه و کرد هیرا معطوف را

 ... نیست اينجا کريشنا..  برداري رو ماسک اون خواي نمي...  بگو خودت از تو...  خب

 : داد پاسخ و خنديد بلند بلند هیرا

 . کنم سرپیچي کريشنا از تونم نمي شما برخالف من...  متاسفم -

 : گفت کالفگي با آيدن

 ... وفادار دوستاي اين با کريش شاه سعادت به خوش -

 : گفت اي طلبانه صلح لحن با سپس و کرد اخم هیرا

 . سرورم نباشین دلخور...  کنیم اعتماد پادشاه به ضمینه اين در بهتره میگم فقط من -

 : داد پاسخ و زد تلخي لبخند آيدن

 ... میگي راست تو شايد...  هیرا البته -

 . سرورم متشگرم -

 . تريم راحت هردومون اينجوري...  کني صدا آيدن رو من توني مي -
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 . آيدن دوني مي صالح که طور هر -

 : گفت و انداخت هیرا به آمیزي تحسین نگاه آيدن

 ... زيبايي واقعا تو.  باشم ممنون کريشنا از مورد يه در بايد کم دست -

 : گفت و خنديد هیرا

 ... هم ايلین از حتي -

 : پرسید حیرت و دلخوري با ، بود شده زده شگفت که آيدن

 ؟ نگفته بهت چیو دقیقا گريشنا بگي میشه -

* * * 

 هقلع.  شدند پیاده کالسکه از شرقي قلعه دروازه کنار و رسیدند شرقي منطقه به بعد ساعت سه يا دو از کمتر

   از زيباتر بسیار سپید

 تمام که سفیديست مرمرهاي خاطر به قلعه اين تسمیه وجه که دريافت آيدن ، ورود محض به.  بود آيدن تصور

   شده ساخته آن با قصر

 دپوشان مي هم را قلعه حیاط سطح تمام حتي که هنرمندانه و ظريف تراشکاري با پیکر غول مرمر هاي سنگ.  بود

   زير زده شگفت آيدن. 

 : گفت لب

 . اس العاده فوق اين -

 : گفت هیرا

 . میشه هم تر العاده فوق ، بشیم داخلش وقتي -

.  شد هقلع اصلي سرسراي وارد شکوه با و بلند گامهاي با و فشرد و گذاشت هیرا انگشتان میان را انگشتانش آيدن

   از تماما سرسرا

 يک قلب گويي.  برسد نظر به ديگر قطعه از جدا آن از اي تکه هیچ اينکه بدون.  بود برفي سفید و درخشنده مرمر

   را عظیم مرمر سنگ

 ينا هیرا که شد برابر چند وقتي آيدن شگفتي.  بودند کرده کاري تراش شیوه ترين هنرمندانه به و کرده خالي

 : کرد تايید را فکر
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 .. آيدن..  شده ساخته مرمري کوه يک قلب توي قلعه اين -

 ؟ مرمري کوه -

 دستور بود پادشاه کريشنا پدربزرگ وقتي.  اومده بیرون زمین قلب از که بزرگه مرمر سنگ يه اين واقع در -

   با رو قلعه اين ساخت

 . نظیريه بي اثر من نظر به.  داد کوه قلب کردن خالي

 : داد پاسخ و گذراند نظر از را اطراف بیشتري دقت با بار اين آيدن

 . کنه رقابت راحت خیلي دنیا هفتگانه عجايب با میتونه -

 : گفت پاسخ در هیرا

 

 ها اتاق تمام بلکه سرسرا اين تنها نه چون...  ببره همشون از و بزنه جلو عجايب اون همه از بتونه شايدم...  شايد -

   تخت و ها اتاقک و

 . هم به چسبیده و هستن سنگ همین از شده تراشکاري هم ها مجسمه و ها ابزار و ها صندلي و ها

 يا عشوه با کشداري و نازک صداي که بود نگرفته شکل کامل طور به آيدن ذهن در قلعه اين تصور و تجسم هنوز

   هم به را آن ناتمام

 : ريخت

 شنیدم من...  داريم فرصت هفته يه...  بدم نشونتون رو قلعه جاي همه تونم مي باشین داشته دوست اگه -

   تخت سلطنتیش هاي خوابگاه

 . داره راحتي ابريشمي هاي

 : داد پاسخ سردي لحن با هیرا. شد نزديک آنها به زننده و آرام گامهاي با ايلین

 . کنین راهنمايي رو ما شما ، باشه الزم نکنم فکر اما ممنون -

 : گفت و شد خیره هیرا به و کرد تنگ را چشمانش ايلین

 ؟ نیست بالماسکه ما مهموني که نگفتن بهتون -

 : داد پاسخ اينبار آيدن

 . بپوشه ماسک دادم ترجیح من -
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 : گفت و زد داري معنا لبخند ايلین

 ؟ شده پنهان چشمگیر ماسک اون پشت چي دقیقا و -

 : داد پاسخ بالفاصله و زد زل هیرا به لحظه چند آيدن

 از مطمئنا و...  زيباتره ديدم لحظه اين تا که خانمهايي همه از هم ماسک اين با که اينه مهم ؟ کنه مي فرقي چه -

   خواهد زيباتر هم بقیه

 . بود

 : گفت اي شرمگنانه لبخند با هیرا.  شد دور آنها از کوتاهي تعظیم با و کرد اخم ايلین

 ... تعريفت از ممنون -

 : گفت و شد خیره هیرا درخشان و آبي چشمان به.  چرخاند را او و کشید خود سمت به را هیرا دست آيدن

 .  نگفتم حقیقت جز چیزي -

 : گفت نگراني با آيدن.  کشید سر و زد آيدن گیالس به را گیالسش هیرا

 ... نداري تعادل ديگه...  هیرا خوردي زياد -

 : گفت و ريخت آيدن صورت گوشه را گیالسش انتهايي جرعه چند و خنديد سرمستانه هیرا

 . کنم مي آزادي احساس ها مدت از بعد...  خاصه من براي چقدر امشب دوني نمي تو...  بردار دست -

 : گفت و گرفت را بازويش آيدن.  بايستد سرپا توانست نمي ديگر هیرا

 

 ؟ نقاب اون پشت! ؟ آزادي -

 : گفت و داد تکان موسیقي ريتم با هماهنگ را سرش هیرا

 رفتار...  بینم مي رو دنیا آزادانه چقدر ماسک اين پشت از من دوني نمي... دوني نمي هیچي تو...  کرول آيدن -

   اين پشت...  کنم مي

 . باشم خودم تونم مي نقاب

 آورد نمي سردر حرفهايش از کدام هیچ از.  شد خیره او به و نشاند مرمري هاي صندلي از يکي روي را هیرا آيدن

   بود مطمئن اما
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 سالن تماشاي به و نشست هیرا کنار آيدن.  رسد مي نظر به دردناک و کهنه که حرفهاست اين پس در اسراري

   هر که پرداخت رقص

 یراه.  کرد مي تر افسونگرانه و تند را موسیقي توانست مي تا هم نوازنده.  شد مي تر حرارت پر و تر شلوغ لحظه

  شانه روي را سرش

 

 : گفت و داد تکیه آيدن

 . برقصیم و بريم تونستیم مي هم ما کاش -

 ... هیرا ام خسته خیلي من...  کنم مي خواهش..  نه -

 : گفت عصبانیت با اينبار آيدن.  نوشید ديگر اي جرعه و برداشت میز روي از ديگري گیالس هیرا

 . نشي بلند جات سر از اصال صبح فردا خواي مي...  کافیه ديگه -

 : گفت و سپرد ايدن به را جام هیرا

 ... داره قدمت سال صد انگار...  عالیه نوشیدنیش ؟ خوري نمي چیزي چرا تو -

 دستانش روي را هیرا آيدن.  کرد نمي اطاعت گردنش عضالت از ديگر سرش و بود شده منگ و دورگه هیرا صداي

 : گفت و گرفت

 . باشه داشته رو تو هواي کي ، بشم پاتیل و مست و بنوشم تو مثل اگه منم -

 : گفت حالي بي صداي با هیرا

 ؟ برقصیم ريم مي -

 : گفت و زد پوزخند آيدن

 . بخوابیم میريم داريم ؟ نه...  ري نمي رو از -

 : گفت ضعیفي صداي با و چسباند آيدن سینه به را سرش هیرا

 . خوبیه فکر -

 : پرسید و زد صدا را خدمه از يکي آيدن.  رفت خواب به مست و بیحال ثانیه از کسري در و

 ؟ کني راهنمايي خوابگاهم به منو میشه -

 : گفت و کرد بااليي بلند تعظیم خدمتکار
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 . سرورم البته -

 

 تخت سمت به و کرد تشکر سر با آيدن.  کردند مشايعت خوابش اتاق تا را آيدن ديگر تن سه همراه به سپس

   روي را هیرا و رفت خواب

 دست يک سنگي کمد از آيدن.  بستند را در و کردند تعظیم دوباره خدمه.  قرارداد تخت ابريشم-حرير تشک

   و آورد بیرون خواب لباس

 ميرس و سنگین پیراهن هاي بند تا نشست تخت کنار و زد تسلیم حس سر از لبخندي.  دوخت هیرا به را نگاهش

   با.  بگشايد را هیرا

 : گفت امیزي شکايت لحن

 که تو اونم خارجه من عهده از مست ادم يه تن خواب لباس پوشیدن...  کن کمک کم يه توني مي اگه...  هیرا -

   روي افتادي جسد مثل

 . تخت

.  کرد عوض را هیرا هاي لباس سختي به دلخوري و کالفگي با آيدن...  نه کمک اما کرد لندي غرو لب زير هیرا

   زخمي جاي روي نگاهش

 يب.  دانست نمي هیچ ، دختر اين درباره.  لرزيد دلش.  داشت قرار هیرا چپ سینه قفسه روي درست که ماند ثابت

   يادگار زخم اين شک

 

 آمد يم شکسته نظر به که قلبي بر تر عمیق جراحتي شک بي و قلب کنار جراحتي.  بود هیرا براي تلخي خاطرات

   لباس آن در هیرا. 

 آيدن.  است رفته هايش عروسک خواب به که بود شده کوچک بچه دختر يک شبیه بیشتر ، رنگ صورتي خواب

   به نه اينبار.  خنديد هم باز

 : زد نهیب خودش به.  رسید مي ذهنش به که اي احمقانه افکار و احساسات به بلکه هیرا

 ... ماسک پشت از اونم...  میشناسیش ساعته چند فقط تو..  پسر خیال بي -
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 به يدنآ قلب.  آمد نمي پیش يقین به ، نقابش برداشتن براي اين از بهتر فرصتي.  دوخت هیرا به دوباره را نگاهش

   دستش.  افتاد تپش

 عمق در احساسي.  کردند مي خونرساني برابر دو شتابي با هايش شريان تمام گويي.  کرد نزديک هیرا صورت به را

   از آيدن وجود

 دست خودآگاه نا و اراده بي هیرا.  کرد برخورد هیرا صورت به انگشتانش نوک.  داشت وحشت ماسک برداشتن

   به و زد کنار را ايدن

 وردم يک اين در بود بهتر شايد.  کند اعتماد کريشنا به بود بهتر شايد.  کشید را دستش آيدن.  غلطید پهلو

   و طوالني راه او.  نکند ريسک

  

 تاب ابرويي.  داد مي دست از دوباره را کريشنا اعتماد احمقانه حرکت يک با نبايد داشت سر در زيادي هاي نقشه

   هیرا کنار و داد

 موهاي براق هاي دسته میان را انگشتانش.  دوخت انبوهش و تیره خاکستري موهاي به را نگاهش.  کشید دراز

   به و برد فرو هیرا

 سرپوش زن اين به عجیبش احساس روي توانست نمي او.  داد مي فريب را خودش نبايد.  پرداخت نوازشش

   چند همین در.  بگذارد

 . است گذرانده او با را شیريني و طوالني سالهاي ، کرد مي احساس آيدن ، آشنايي ساعت

 ، آمد مي داخل به اتاق بزرگ پنجره از که مهتاب نور.  زد کنار هیرا گردن از را لغزان موهاي از ديگري دسته

   را هیرا پوست

.)  داشت ها ويال با مشترک نژادي هیرا شک بي ، خنديد آيدن.  داد مي نشان ديگري زمان هر از تر درخشنده

   پوست: نويسنده يادداشت

 دقیق.  شد ثابت هیرا گردن روي کوچکي خراش روي آيدن نگاه.( شود مي درخشان اي نقره مهتاب نور زير ويالها

   کهنه خراش.  شد تر

  

.  شد خیره خراش به پريد جا از آيدن.  داشت قرار هیرا گردن شاهرگ روي دقیقا و نمود مي شده اسکار و

   گذر در که بود مشخص
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 براي ادقیق زخم که بود تشخیص قابل کامال اما است شده تغییر دستخوش پوست شدن کشیده و رشد با و سالیان

   جاي بر شاهرگ بريدن

 . است شده گذاشته

 : پیچید مي ذهنش در ادريان صداي.  شد حبس اش سینه در آيدن هاي نفس

....  زيباتر حريري هر از و...  بود تر نرم ابريشمي هر از دستاش.  شد خیره من به آبیش و درشت چشماي با "

   رو من درشتش چشماي

.  مبرد فرو کوچیکش سینه توي رو دستم. .... تونستم چطور دونم نمي.... .  نبودم هیوال که انداخت مي وقتي ياد

   تونست مي انگشتام نوک

 "... چکید مي سفید رز روي سینش از خون هاي قطره.  کنه حس رو قلبش نامنظم هاي تپش

 حلقه چشمانش در اشک.  يابد در را هیرا قلب جراحت دلیل توانست مي حاال.  زد کنار را هیرا خواب لباس آيدن

   زخم به دوباره و زد

 . شد خیره هیرا گلوي

 ردک مي نگاه بهم مظلومانه اونقدر صاحبش که حالي در...  بیارم در سینش از رو کوچیک قلب اون تونستم نمي "

   سنگیم ناخن گوشه با... 

 گلوش ي جهنده خون.  برنداشت من سرخ نگاه از رو آبیش چشماي لحظه اخرين تا.  بريدم رو گردنش رگ.... 

   پر رو سفید رز هاي بوته

 شد جاري زمین روي سرخش و درخشنده خون و نزد فواره ديگه گردنش رگ اينکه تا بود کرده سرخ هاي قطره از

 " کشتمش من. 

 اجازه و يافت نمي رهايي آدريان هاي گفته از اي لحظه ذهنش.  ايستاد پنجره کنار و برخاست خواب تخت روي از

   فکر هیچ داد نمي

 ، اچر کريشنا که پرسید نمي خود از حتي.  نداشت فردا از تصويري هیچ آيدن.  کند مشغول خود به را آن ديگري

   براي را آدريان دختر

 ؟ کرد مي تلقي آزادي را نقابش که بوده کجا مدت اين در هیرا پرسید نمي خودش از ؟ است فرستاده او با همراهي

   درباره خودش از

 يم ذهنش به که چیزي تنها.  نداشت آينده دقیقه يک حتي براي هم اي نقشه هیچ...  پرسید نمي کريشنا هويت

   ، هیرا که بود اين آمد
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 داليل به که دختري...  است رسیده قتل به پدرش دست به رحمانه بي که دختري همان...  است آدريان دختر

 . بود مانده زنده مجهولي

 هنوز.  خوابید آيدن روي به رو و گرداند سر هیرا.  کشید دراز تخت روي دوباره و کرد عوض را اش رسمي لباس

   داشت چهره به نقاب

  

 هیرا دست.  زد سرباز ماسک برداشتن از هم باز اما کرد لمس را هیرا هاي پلک و برد ماسک زير را دستش آيدن. 

   دستانش میان را

 .  بخوابد تا بست را چشمانش و گرفت

 : دوم فصل

 آسماني هاي بیراهه

 را آيدن ذهن توانست نمي کدام هیچ و کدام هیچ...  و روزانه هاي معارفه و شبانه هاي رقص ، متمادي هاي جشن

   پشت هیرا.  کند خالي

 میهماني از هوش بي و مست را او شب هر آيدن و رقصید مي و خنديد مي و ايستاد مي او کنار رنگارنگ نقابهاي

   به و کرد مي خارج

 با و يافت مي پايان شب طول تمام در هیرا تماشاي و شدن خیره با آيدن براي سناريو اين.  برد مي خوابگاهش

   دوباره خورشید طلوع

 . شد مي گرفته سر از

 هیرا و او میان آيدن اراده بدون پیوندي گويا ، کرد مي پیدا معنا قبل از بیش آيدن براي هیرا ، گذشت مي چه هر

   در.  بود گرفته شکل

 اي لحظه براي حتي توانست نمي که بود کرده عادت هايش خنده ديدن به چنان آيدن روز چهار همین طول

 . ببیندش غمگین

 به را آدريان آشناي چشمان هیرا که دانست مي حاال طرفي از.  نمود مي عجیب و پیچیده هیرا درباره افکارش

   اين و است برده ارث

 در مدام ، است نشده بدل هیوال به حاال تا ، کشتنش وجدان عذاب خاطر به آدريان که دختريست هیرا که مساله

 .   رفت مي رژه ذهنش
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 را او اشتیاقش و شوق آيا ؟ گذاشت خواهد آدريان بر اثري چه است مانده زنده هیرا اينکه فهمیدن دانست نمي

   عادي حالت در همچنان

 

 ؟ شود مي جسمش بر غالب اش هیواليي بعد ، وجدانش عذاب رفتن بین از با يا و میدارد نگه

 : ساخت خارج افکارش از را او و آمد سمتش به نوشیدني از بزرگي بطري با هیرا

 

 از بیشتر کنم فکر...  هاست پريزاد ساز دست...  کنه مي بهتر رو حالت گیالس يه...  بیا..  نباش فکر تو...  هي -

   داشته قدمت هم عمرت

 

 ... جوونه ولیعهد به ها پريزاد ويژه هديه...  باشه

 : گفت موکدانه و گرفت هیرا از را بطري آيدن

 

 . مرگ مرز تا...  بنوشي شراب اونجوري نمیذارم ديگه...  هیرا نه ديگه امشب -

 

 آبي چشمان.  آورد مي چشم به بیشتر را صورتش درخشان پوست ، امشبش سرخ ماسک.  زد جذابي لبخند هیرا

   گیرا و زد مي برق اش

 : داد ادامه و نهاد مرمرين میز روي را بطري آيدن.  نمود مي همیشه از تر

 

 . دارم دوست خیلي رو آهنگ اين من...  برقصیم بريم -

 

 : داد پاسخ و کرد اخم هیرا

 

 اون میخواد دلم من آيدن خیال بي - داد ادامه شیطنت با سپس -...  آرومه خیلي...  نمیاد خوشم من...  نه -

   رو ساز دست نوشیدني
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 . ان العاده فوق کردنش درست توي ها پريزاد...  کنم امتحان

 

 

 ... بشم شريک باهات اونو امشب خوام نمي منم...  آوردن من براي اونو -

 

 : داد ادامه و کاشت پیشانیش روي اي بوسه و کشید خود سمت به را هرا آيدن

 

 توي رو واقعي اشتیاق خوام مي...  باشي خودت خوام مي...  باشي هوشیار رقصي مي من همراه وقتي خوام مي -

 ... ببینم چشمات

 

 : گفت اضطراب و لکنت با و برداشت عقب به قدم چند و شد حبس اش سینه در هیرا هاي نفس

 

 ... من...  من ايدن -

 

 : گفت ارامي به و انداخت هیرا به عطوفانه نگاهي آيدن

 

 ... چشمات از...  بردارم چشم ازش تونم نمي چون -

 

 : گفت ، کرد مي کم هیرا از را اش فاصله که درحالي سپس ، نوشید اي جرعه و برداشت میز روي از را بطري

 

 . بمونم خیره بهشون خوام مي...  عمر آخر تا...  نتونم وقت هیچ ديگه کنم فکر و...  تونم نمي ديگه -
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 صورت.  ايستاد آيدن.  دويد خروجي در سمت به و شد خارج رقص سالن از و گرفت دست با را سرش هیرا

   هیرا مشوش و مضطرب

.  داشت حق هیرا.  خورد نوشیدني از ديگري جرعه و نشست صندلي روي.  بود بسته نقش چشمانش جلوي هنوز

   ساز دست شراب

 . است آزرده را هیرا چیز چه فهمید نمي.  شد خیره زمین کف به و گرفت پايین را سرش.  بود نظیر بي ها پريزاد

   ديگر اي جرعه

 . نوشید

 واهمه کريشنا از هم شايد!  است آدريان دختر که میدانست شايد.  دانست مي خودش هويت درباره هیرا شايد

   ترسید مي شايد.  داشت

 هب خوناشام يک سختي به که ضعیف و میرا موجود يک.  بود کم او براي آيدن هم شايد.  شود ايدن زندگي وارد که

 . امد مي حساب

 . نوشید ديگر جرعه چند

 ! داد مي ترجیح را کامل انسان يک هیرا شايد.  بود هیوال يک آيدن هیرا نظر به هم شايد

 که دلیلي بي سرخوشي روي از و نشست همانجا.  چرخید مي سرش دور رقص سالن.  کرد تمام کامال را اش بطري

   بود داده دست او به

 ماا باشد مسلط خود به کرد سعي آيدن.  کرد تعظیم و شد نزديک او به میانسالي مرد.  داد سر بلندي هاي خنده ،

   توانست نمي حتي

 : گفت میانسال مرد.  دارد نگه ثابت گردنش روي را سرش

 

 ؟ میشنوين منو صداي.  سرورم -

 

 : گفت باز نیمه چشماني با آيدن

 

 ... بگو...  البته -
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 : گفت و انداخت نگاهي اطراف به مرد

 

 . هیرا همراهتون بدون حتي...  تنها...  ببینیم تنهايي شمارو بايد ما...  اينجا اومدم غربي قلعه از من -

 

 : گفت کشداري صداي با و زد اي سکسکه آيدن

 

 ... باشه...  اون...  آره...  ـراااا هیـــــــــــــــــــــــ -

 

 تلوتلوخوران و برخاست جا از سختي به آيدن.  شد دور او از سرعت به و انداخت ايدن يقه درون کاغذي تکه مرد

   به ها پله سمت به

 : گفت اي گرانه عشوه صداي با و گرفت را بغلش زير کسي.  افتاد راه

 

 . سرورم نیست خوب اصال حالتون -

 

 : گفت منگ و گیج آيدن

 

 . نظیرن بي اينجا هاي تخت...  بود تو با حق...  ايلین...  اره..  آه -

 

 : گفت و خنديد ايلین

 

 . کنیم تجربش هم با تونیم مي!... ؟ جدي -

 

 .... تونیم مــــــــــــــــــــي...  آره...  ههه... آهـــــ -
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 را موهايش که شد خیره ايلین به و افتاد تخت روي آيدن.  بست را در و رساند خوابش اتاق به را آيدن ايلین

 .   داد مي تاب آيینه جلوي

 : گفت و زد مستانه لبخندي آيدن

 

 ! خانم گرگي جذابي تو -

 

 : گفت اتاق هاي سايه میان از و پنجره کنار از صدايي ، بزند حرفي ايلین آنکه از پیش

 

 ... بموني نیست الزم...  ايلین بري توني مي -

 

 : گفت و نشست خیز نیم صورت به آيدن

 

 ... اينجايي که خوشحالم...  هیرا -

 

 : داد پاسخ و گشود را در هیرا

 

 . ايلین بیرون برو...  مشخصه کامال -

 

 تا و برداشت را جام آيدن.  داد آيدن به ديگري جام و بست محکم را در هرا.  شد خارج اتاق از دلخوري با ايلین

   گیج.  کشید سر آخر

 : گفت و نشست آيدن روي به رو هیرا.  شد تر منگ و تر
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 ... خوام مي فقط من آيدن -

 

 رفتگ را صورتش بالفاصله هیرا.  کند جا از نیرو تمام با را آن و برد هیرا نقاب سمت به را تعادلش بي دستان آيدن

 : زد فرياد و

 

 ؟ کني مي کار چي -

 

 مبهم و تار چیز همه گويي.  ببیند درست توانست نمي کرد مي نگاه او به چه هر اما زد کنار را هیرا دستان آيدن

   گرداند سر هیرا.  بود

  

 : گفت و زد صورتش به را ماسکش دوباره و

 

 . نکن اينکارو ديگه -

 

 : گفت و شد خیره سقف به آيدن

 

 ... فهمم نمي رو تو من...  هیرا فهمم نمي من -

 

 : گفت و کشید دراز ايدن کنار و کرد تن رابه خوابش لباس هیرا

 

 هفته يه اين تو داره دستور که همراه يه...  همین...  همراهم يه فقط من...  کني پیچیدش اينقدر نیست الزم -

 .... باشه کنارت

 

 ؟ سرم تو میاد که چیه مزخرف احساسات اين پس -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

142 

 

 

 ونمبم کنارت بتونم که نیستم کسي منم...  دوني نمي من از هیچي....  میشناسي منو روزه چهار فقط تو...  آيدن -

 ... برم بايد من... 

 

 : گفت و شد خیره هیرا به منتظره غیر و عجیب خشمي با آيدن

 

 ... بري توني نمي...  بري نبايد...  ري نمي جا هیچ تو -

 

 : گفت و کشید آيدن صورت به دستي هیرا

 

 ... جا هیچ..  آيدن رم نمي جا هیچ فعال -

 

 .  بست را چشمانش و گرفت دستانش میان را هیرا دست آيدن

 از آيدن.  بود رفته خواب به صدا بي و آرام همچنان اما هیرا.  شد بیدار خواب از ماليم اي سرگیجه و سردرد با

   روي و آمد پايین تخت

  

 و تار تصوير تنها اما بیاورد ياد به را هیرا نقاب بي چهره کرد سعي.  نسشت پنجره کنار سنگي و اي گهواره صندلي

   ذهنش به مبهمي

 خواست مي که میانسالي مرد.  رفت مي رژه سرش در معنايي بي و درهم تصاوير اما آورد فشار ذهنش به.  آمد مي

   صحبت او با تنها

 و ريخت هم به را موهايش...  کرد مي صحبت او با که هیرا...  بود آورده خوابش اتاق تا را او که ايلین.  کند

 .   بست را چشمانش

 بل زير و...  گشود چشم.  است آمده غربي قلعه از بود گفته او به میانسال مرد.  کرد متمرکز وقايع روي را ذهنش

 : گفت
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 ... قلعه...  غربي قلعه -

 

 هاي حرف خوبي به حاال آيدن و بود کرده ياد آدريان حامي عنوان به قلعه اين از بريان.  زد جرقه بالفاصله ذهنش

   مي ياد به را مرد

 . کشید بیرون را کوچکي کاغذ تکه و کرد اش يقه جیب در دست بالفاصله.  آورد

 

 ".  باشید تنها لطفا...  سپید قلعه برج بلندنرين در.  ماه طلوع از قبل امشب "

 

 مطیع هیرا.  کند اعتماد هیرا به زمینه اين در توانست نمي.  انداخت شومینه هاي شعله درون را کاغذ آيدن

   در کم دست و بود کريشنا

 شنل.  شد مي کار به دست خودش بايد.  کند نمي سرپیچي او دستورات از هرگز که بود کرده ثابت روز چند اين

   روي را کلفتي سفري

 : گفت نگهبانان از يکي به رو شد دور کافي قدر به وقتي.  شد خارج اتاق از و انداخت دوشش

 

 . دارم احتیاج کمک به من -

 

 : گفت و امد جلو قدم يک کتابخانه در کنار از نگهبان

 

 . سرورم ، خدمتم در -

 

 : بگیرد خود به اي فخرفروشانه و سلطنتي لحن کرد سعي آيدن

 

 ... ببري قلعه برج ترين بلند به منو خوام مي -
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 ... قربان ممنوعه اونجا به ورود اما -:  گفت و انداخت آيدن به نگاهي نیم نگهبان

 

 : پرسید جانب به حق موضعي با بار اين آيدن

 

 ؟ من براي حتي -

 

 ... دارن رو برج اون به ورود حق پادشاه فقط...  شما براي حتي -

 

 : گفت و کشید عمیقي نفس آيدن

 

 . بشم آشنا قلعه با خواستم مي فقط...  نیست مهم...  خب خیله -

 

 : گفت و زد لبخندي نگهبان

 

 با و اتجزيی همه با قلعه از کوچکي نمونه کتابخونه توي...  کنین ديدن قلعه کوچیک نمونه از تونین مي ، قربان -

   شده ساخته سفید مرمر

  

... 

 

 : گفت شکي به دو نگاه با آيدن

 

 ... ببینمش خوام مي...  البته -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

145 

 

 

 مي خودنمايي کوچک سپید قلعه ؛ ورودي در چپ سمت در درست.  گشود را کتابخانه در و کرد تعظیم نگهبان

   کوچک قلعه به آيدن.  کرد

 شبیه هقلع.  کرد بررسي را ها برج بقیه دقت با.  کرد مي برابري آيدن قد با تقريبا ان برج بلندترين.  شد نزديک

   شده طراحي کوه يک

 و کوچک هاي برج با قلعه يک...  مرمرين بزرگ سنگ يک.  بود کوه يک واقعا قلعه هیرا گفته طبق هم شايد.  بود

 ...   کوتاه و بلند و بزرگ

.  رسید مي زمین کف به اش پايه اما داشت قرار تر پايین همه از آن کنگره از که ماند ثابت برجي روي آيدن نگاه

   به نگاهي نیم

 هنشذ در فکري.  داشت قرار قله روي تقريبا اش پايه اما بود همه از باالتر اش کنگره گرچه ، انداخت برج باالترين

   شک بي.  زد جرقه

.  زد خندلب. بود گرفته پا قله از اش پايه که بود برجي از بیشتر ، شد مي آغاز زمین کف از اش پايه که برجي ارتفاع

   نامه رمز شک بي

  

 کنگره رينت پايین ، برج بلندترين و...  برج باالترين نه بود شده ذکر برج بلندترين درنامه...  بود نکته همین در هم

 ! داشت را

 : گفت آرامي صداي با

 

 ؟ نگهبان دوني مي سپید قلعه طراح درباره چیزي...  عالیه اين -

 

 . رسید گوش به کتابخانه هاي قفسه پشت از صدايي

 

 .. نگهبانه يه فقط اون سرورم نه -

 

 : گفت و شد ها قفسه نزديک کنجکاوي سر از آيدن
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 . میشنوم کیو صداي دارم بگین ممکنه -

 

 میز روي را کنابها.  آمد بیرون ها قفسه پشت از کرد مي حمل را کتاب از برچي که حالي در اي خوشچهره پیرمرد

   و گذاشت سنگي

 : گفت

 

 ... تئونالده من اسم.  سرورم اينجايین که خوشحالم -

 

 : گفت هیجان با نگهبان

 

 . کنن مي صدا تئون استاد رو ايشون ولي -

 

 : گفت و خنديد تئونالد

 

 ... کنن مي اغراق مردم -

 

 : گفت آيدن

 

 ؟ نیستین استاد شما يعني -

 

 .. کردم کار پادشاه براي سالها...  خوندم پزشکي من -
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 ؟ کريش شاه ؟ پادشاه -

 

 ... خالص الف آخرين...  ويراس شاه...  زنم مي حرف اون قبل از دارم..  نه..  نه -

 

 ... برياناس اما ؟ آخرين -

 

 : گفت و زد پوزخند تئونالد

 

 ! اس حرومزاده يه همیشه ؛ حرومزاده که اينه منظورم...  خوره نمي آب چشم که من...  بريان...  البته..  آه -

 

 هر اينباره در کرد مي احساس.  نپرسد بريان درباره بیشتري سوال داد ترجیح بود خورده جا شدت به که آيدن

   به ، بپرسد کمتر چه

 : پرسید انداخت مي باال شانه که حالي در بنابرين.  است نفعش

 

 مه کتابخونه هاي قفسه حتي..  اس هوشمندانه خیلي...  بوده کي قلعه اين طراح...  ندادين جواب باالخره استاد -

 ...   سفیده مرمر از

 .. باشه بقیه از جدا اي قطعه اينکه بدون

 

 : گفت و داد تاب ابرويي تئونالد

 

 به قلعه اين ساخت از بعد که...  بوده من پدربزرگ اينجا معمار...  محض تراشکاري...  سره يک مرمر از همه -

   دالويش شاه وسیله

 ... شد تیرباران
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 ؟ جرمي چه به ؟ تیرباران -

 

 .. ها الف علیه توطئه براي انسانها با همکاري...  خیانت -

 

 .. علم و جادو ادغام ؟ زنین مي حرف ادغام دوره درباره دارين..  کنین صبر -

 

 نوزاد موقع اون من...  کردن باران تیر منو خانواده همه پسرش و دالويش...  ماوراالطبیعه و طبیعت ادغام..  دقیقا -

   بي اونا.  بودم

 ثباع اما کنه پادشاهي نتونست وقت هیچ پسرش...  ديده خودش به سرزمین اين که بودن پادشاهايي ترين رحم

   در نفر هزاران مرگ

 حتي کس هیچ وحشتناک شب اون از و...  شد مرگ نفرين دچار شهر که شد ريخته خون اينقدر...  شد پايتخت

   از بخش اون نزديک

 ... نشده سرزمین

 

 : پرسید ، کرد مي مبارزه درونش افکار و ترديد با شدت به که آيدن

 

 ؟ نفريني چجور ؟ چرا -

 

 به دتعه از بعد...  بیاد سرمون باليي چه نبود معلوم...  نبود ويراس شاه اگه...  نشدني تموم يخبندان و زمستان -

 ...   جدايي و انسانها

 ... برسه آدريان به بايد پادشاهي بودن معتقد خیلیا

 

 يدنآ. بود شده تايید ناگاه به آمد مي ذهنش به که افکاري تمام.  افتاد تپش به آيدن قلب آدريان نام شنیدن با

 : گفت
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 ؟ آدريان -

 

 ... دالويش شاه دوم پسر...  آدريان...  بله -

 

 ؟ چي اولش پسر ؟ دوم پسر -

 

 وقت هیچ اون...  مرده حتما حاال و رفته آدما دنیاي به میگن خیلیا ؟ آوردن سرش باليي چه دونه نمي کس هیچ -

 ...   نبود حکومت مشتاق

  

 اونو نه کس هیچ و...  شد ناپديد برادرش مثل هم آدريان حال هر به.  باشه انسان میداد ترجیح که الف نیمه يه

 . گشت دنبالش نه و ديد

 

 . هست هم هنوز و بوده تعقیب تحت زيادي سالیان ها تکشاخ کشتن خاطر به شنیدم من اما -

 

 : گفت شده گرد چشمهايي با تئونالد

 

 ويراس...  نبود نزديک ويراس پادشاه به من اندازه به کس هیچ..  سرورم کنین اعتماد بهم! ؟ شايعاتي چه...  واو -

   مدت يه از بعد هم

 مه همینطور و میشه فراموش زمان گذر با پادشاهیش افسانه و آدريان..  بود معتقد...  برداشت تعقیبش از دست

   فقط آدريان حاال...  شد

 دريانآ که میدن مژده و میگن هاشون بچه براي تحريف کلي با غربي قلعه پشت مادراي که شده اي قصه به تبديل

   از رو اونا روز يه

 ... میده نجات حصار اون
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 ؟ بودن خودخواه و ستمگر پدرش و آدريان نگفتین مگه... ؟ دارن اعتقاد بهش غربي قلعه مردم -

 

 از انآدري که معتقدن اونا...  ندارن باور اين به غربي قلعه پشت مردم ولي...  بودن بله اما نگفتم اينو دقیقا من -

   و میگرده بر تبعید

 ... عجیبشون عقايد خاطر به...  حصارن در که همینه واسه...  میشه پادشاه

 : پرسید سپس و کرد درنگ اي لحظه آيدن

 ممنظور...  کنیم مي اشتباه دربارشون شايد ؟ باشه غربي قلعه مردم با حق ممکنه که نمیديدن احتمال شما و -

   رو تاريخ...  که اينه

 . نوشتن فاتحان همیشه

 : داد پاسخ برانگیزش تحسین نگاه و بشاش لبخند با تئونالد

 هب همچنین و کردم مي شک ولیعهد درباره کريش شاه انتخاب به سرورم پرسیديد نمي من از رو سوال اين اگه -

 ...   شاه هوش و فراست

 ... هستین اي شايسته جانشین شما ظاهرا...  خب اما

 . استاد شم نمي متوجه -

 : گفت و داد آيدن دست به کتابي و آمد جلو قدم چند تئونالد

 وبيخ پادشاه ، کنین ترديد چیز همه به نتونین اگه...  نکنین نگاه زاويه چند از میشنوين که چیزي هر به اگه -

 . نیستین

 : گفت و فشرد را تئونالد دست.  نداشت سازگاري ذهنش با ابدا اطالعات حجم اين.  بود شده گیج آيدن

 . برگشتم قصر به که وقتي حتي..  بیاين ديدنم به...  تئون استاد شدم خوشحال شما با مصاحبت از -

 : گفت و کرد تعظیم تئونالد

 . حضرت اعلي سپاسگذارم -

 و ها پرسش.  نمود مي مفهوم نا و هم در برايش چیز همه.  کرد تکیه ديوار به و بست سرش پشت را اتاق در

   ذهنش به زيادي مجهوالت
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 چیز همه به.  شد خیره سقف به و کشید دراز تخت روي پريشاني با و کوفت ديوار به مشتي.  بود آورده هجوم

   تمام به...  بود کرده شک

 ... هیرا به حتي و...  خودش به ، کريشنا به ، الويس به ، آدريان به...  اش زندگي هاي رويداد

 بي و برخاست جا از بالفاصله آيدن.  آمد بیرون حمام درب از زيبايي سیاه لباس و خاکستري ماسکي با هیرا

   آغوش در را او مقدمه

 : پرسید و انداخت او به متعجبي نگاه هیرا.  گرفت

 ؟ شده چیزي -

 : داد پاسخ و فشرد آغوشش در بیشتر را او آيدن

 . کردم ناراحتت اگه...  متاسفم...  دونم نمي -

 : گفت و شد جدا آيدن از لبخندزنان هیرا

 

 ؟ بودي رفته کجا صبح -: داد ادامه و نشست پنجره کنار صندلي روي سپس -.  نیست مهم...  نکن فکر بهش -

 ... کتابخونه -

 : گفت ادامه در و داد تکان سري آيدن.  شد خیره آيدن به و کرد تنگ را چشمانش هیرا

 . بود اونجا قلعه از نظیر بي ماکت يه.  آوردم در کتابخونه از سر که میگشتم قلعه توي داشتم -

 میز روي از کاغذ تکه سه هیرا -.  اومده دعوتنامه تا سه برات نبودي که مدتي در اما...  اومده خوشت مطمئنم -

   داد ادامه و يرداشت

 با نظیر بي شام يه و ، ارتش و فرماندهي گارد اعضاي با رو ناهار ، بخوري سلطنتي شوراي با رو صبحانه که -

 . پادشاه

 : پرسید تعجب با آيدن

 ؟ اينجا میاد داره کريشنا -

 ؟ نمیشي خوشحال ديدنش از -

 : گفت و نشست تخت روي اضطراب با آيدن

 . بود منتظره غیر کم يه برام ولي..  ببینمش خوام مي که البته..  چرا -
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 : گفت و شد نزديک ايدن به قدم چند هیرا

 ؟ افتاده اتفاقي...  آيدن نیست خوب حالت تو -

 : گفت میلي بي با آيدن

 ... ذهني درگیري کم يه فقط...  نیست چیزي -

 : گفت و فشرد را آيدن راست شانه هیرا

 ... بیاريش زبون به توني مي بخواي اگه -

 : شود مسلط خود بر کرد سعي و بست را چشمانش آيدن

 يعني...  ام کالفه اما...  سخته خیلي اوردنش زبون به...  آخه...  من...  فهمم نمي من..  يعني... تـــ نمي...  هیرا -

   کالفم افکار اين همه

 . کنه مي

 از را او هیرا.  باشد هیرا حضور فشار زير اين از بیش خواست نمي.  شد خارج اتاق از و برخاست جا از سپس

   ساخت مي دور هدفش

 يم حس اين دانست مي نه و فهمید مي نه.  فهمید نمي که برد مي ديگري دنیاي به را آيدن حضورش و او به فکر ،

   جنسي چه از تواند

 دهدي اصال انکه بود،بي کرده تسخیر را او که اي زيبايي.  کرد مي مسخ زا را ايدن که عاطفي خفقان نوعي.  باشد

   نقاب پشت از و شود

 . رنگارنگ هاي

 آيدن و شد مي تر پیچیده لحظه هر که هايي واقعیت.  آزرد مي را آيدن ، بود شنیده که عجیبي حقايق طرفي از

   را آن هضم ياراي

 را روحش که هايي ترديد و ساخت مي درگیر خود به را آيدن ذهن که بود هايي سوال عالمت بدتر آن از.  نداشت

   روي.  خراشید مي

 بسح سینه در را هايش نفس سرش پشت از هیرا صداي.  شد خیره سنگي هاي کوه به و ايستاد برج کنگره بالکن

 . کرد

 ... افتادي هق هق به تو...  آيدن -
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 سمت به را آيدن صورت هیرا اما بدزدد او از را نگاهش کرد سعي آيدن.  نگريست او به و ايستاد آيدن کنار هیرا

 .   برگرداند خودش

 پس را دستش عصبانیت با و دوخت هیرا به را خیسش چشمهاي.  شد دفاع بي و اشفته دوباره آيدن روح و ذهن

 : گفت و زد

 ... هیرا کن تمومش -

 : داد ادامه بیشتري خشم با آيدن.  نگريست آيدن به متعجب و حیران هیرا

 ؟ شنیدي..  ببینمت ديگه خوام نمي...  االن همین...  برو االن همین پس...  میري که...  هیرا همراهي يه فقط تو -

 ... خوام نمي

 : گفت و گرفت فاصله آيدن اما آمد جلو قدم چند هیرا

 ... باشي کنارم خوام نمي ديگه...  خوام نمي همراه ديگه من...  برو فقط -

 يا دقیقه از پس.  فهمید نمي آيدن که نگاهي.  دوخت ايدن به را نگاهش فقط.  ريخت اشک نه و کرد بغض نه هیرا

   آيدن به هیرا ، درنگ

 سمت به انکه بي و انداخت زمین روي را ماسکش.  گرفت پیش در ها پله سمت به را راهرو مسیر و کرد پشت

   انتهاي در ، برگردد آيدن

 هب قلبش.  نگريست کوهها به باز و کرد تکیه بالکن ستون به آيدن.  شد ناپديد ايدن ديد از ها پله راه و راهرو

   پي هم در و تپید مي شدت

 . ماند خواهد پشیمان ابد تا اينکار براي دانست مي.  پیچید

 هاند به مدت تمام آيدن...  تر کننده کسل ارتش گارد با ناهار و گذشت کننده کسل سلطنتي شوراي با صبحانه

   ماند مي خیره سخنگويان

 براي مشروب از اي بطري با نهايت در و زد مصنوعي لبخندي ايلین هاي رفتار همه به.  فهمید نمي چیزي اما و

   به غروب تماشاي

 . رفت قلعه بلند هاي برج از يکي

 و بیرون سمت به را بطري بالفاصله اما نوشید اش بطري از اي جرعه و دوخت خورشید سرخ غروب به را نگاهش

   پرت مقصد بدون

 و سنگي هاي نرده روي از.  جوشید مي سرش از افکار اين که زماني تا نه کم دست.  بنوشد توانست نمي.  کرد

   رفت باال بالکن محافط
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 صداي.  کرد تقويت را حواسش و بست را چشمانش.  وزيد مي موهايش درون امان بي باد.  ايستاد آن روي و

   و شنید مي را باد وزيدن

 زد فرياد وجود تمام با.  کرد نگاه غروب نظیر بي هاي رنگ به و گشود چشم.  کرد مي حس را وزشش وجود تمام با

: 

 ... آيدن -

.  گشت مي باز و پیچید مي قلعه تمام در فرياد اين گويي.  دادند مي بازتاب را آيدن صداي قلعه سپید هاي مرمر

 : زد فرياد ديگر بار

 ... آيدن -

 

 : کرد مي تکرار را نام اين بالکن روي از شخصي ، قلعه هاي سنگ از صدا بازگشت از پیش اينبار

 .. آيدن -

 : گفت و ريدپ پايین بالفاصله آيدن.  بود ايستاده بالکن روي اش همیشگي رازآلود لبخند با کريشنا.  برگشت آيدن

 ؟ اومدين صدا سرو بي چقدر..  سرورم که اينه منظورم...  کريشنا -

 : داد پاسخ و زد کنار پیشانیش روي از را اش تیره خاکستري و لخت موهاي از اي دسته کريشنا

 . نیومدم استقبال براي که ببخشین منو میگي االن کردم فکر -

 : گفت اي دستپاچه حالت با آيدن

 . ببخشین منو -

 . خنديد صورت پهناي به اينبار کريشنا

 براي تري موجه دلیل مسلما که کنم پیدا زيبات همراه با رو تو کردم مي تصور من البته...  آيدن نداره عیبي -

   بود استقبال به نیومدنت

. 

 : داد ادامه گريشنا.  کرد سکوت و انداخت پايین را سرش آيدن

 ؟ بود کرده ايجاد مشکلي هیرا ؟ چرا فهمم نمي اما...  دونم مي...  آيدن دونم مي -

 . قربان نه -
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 ؟ اومد نمي خوشت ازش -

 . بمونه مخفي اون داشتین اصرار چرا فهمم نمي و...  کنم تحمل رو ماسکش تونستم نمي -

 : داد پاسخ و کرد راهنمايي راهرو سمت به را آيدن کريشنا

 . دارم رو خودم داليل من -

 . دارم ازش دوري براي رو خودم داليل منم -

 : گفت و زد محوي لبخند کريشنا

 . نشیم عجیبمون کاراي براي شخصیمون داليل وارد بهتره پس -

 : گفت و داد تاب ابرويي آيدن

 ؟ اينجا بیاين گرفتین تصمیم که شد چي.  قربان البته -

 امیدوارم واقعا...  سلطنتیه مزخرف رسومات جزو...  گردونم برت تا اومدم من...  برگردي قصر به بايد فردا تو -

   برات اينجا در اقامت

 . آموزنده البته و...  باشه بوده بخش لذت

 : داد پاسخ و کرد درنگ اندکي آيدن

 

 ؟ خبر چه آدريان از.  سرورم بوده که البته -

 :گفت و انداخت باال اي شانه کريشنا

 ... بپرسي الويس از اول کردم مي فکر -

 ؟ چطوره الويس..  خب خیله -

 ... خانوادش کنار در... آرامش در همیشه مثل -

 ؟ آدريان و -

 . من به نسبت رحم بي و تند همیشه مثل و...  تو ولیعهدي از زده شگفت -

 ؟ چیه آدريان برگردوندن براي نقشت بگي بهم خواي نمي -

 ... بفهمي تا...  برگردي بايد -
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 ... کني مي معطل داري کنم مي حس من ولي -

 . کنم خراب رو چیز همه عجله با که نکردم صبر اينهمه من -

 و برخاستند جا از همه ورودشان محض به.  رفت غذاخوري سرسراي به کريشنا دنبال به و کرد سکوت آيدن

   با آيدن.  کردند تعظیم

 زا بعد صندلي روي.  شود خوشحال انها ديدن از کرد نمي فکر وقت هیچ.  زد لبخند بريان و ژولیت و پیتر ديدن

   روي به رو و کريشنا

 : گفت لبخند با آيدن.  کرد تعظیم او به سر با بريان.  نشست ژولیت

 ... بريان و پیتر مشاور...  ملکه خوشحالم ديدنتون از -

 : گفت و داد تحويل شیرين اي خنده ژولیت

 . ولیعهد داشت کم چیز يه شما بدون قصر -

 : گفت حسي بي و آرام صداي با بريان و کرد تاکید سر با پیتر

 ! داشت کم شاه فقط قصر -

 : کرد زمزمه ايدن گوش در بالفاصله کريشنا.  انداخت بريان به متعجبي نگاه نیم آيدن

 . بشي شاه من جاي به خواي مي تو کنه مي فکر هنوز اون -

 . شد اش صندلي دسته نوازش مشغول دوباره و انداخت کريشنا به معناداري نگاه بريان

 و کرد مي طلوع شب نیمه نزديک امشب ماه...  انداخت اسمان به نگاهي و خورد را شامش معمول از زودتر آيدن

   بهانه داشت سعي آيدن

 فتگر را ژولیت دست و برخاست جا از کريشنا.  کند ترک پايان ساعت از زودتر را شاه حضور میهماني تا بیابد اي

 : گفت و

 . نبودم اينجا که وقته خیلي و سپیدم قلعه هاي جشن عاشق من.  بشیم حاضر مهموني براي و بريم بهتره -

 : گفت و انداخت آيدن به نگاهي ژولیت

 

 . آيدن بینمتون مي -

 : گفت و شد بلند جا از احترام نشانه به آيدن
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 . سرورم البته -

 : گفت و خنديد کريشنا

 اين به خیلي من گرچه.  سرورم نه...  من بانوي کني خطاب بايد...  هستي سلطنتي مقام يه ديگه تو...  آيدن -

 . ندارم اعتقاد تشريفات

 ريانب نگاه مسیر پیتر.  شد خارج سرسرا از ژولیت دست در دست کريشنا.  انداخت پايین سرش و زد لبخند آيدن

 : گفت و دزديد را

 . کني عوض لباس نداري کافي فرصت.  بريان بريم بیا -

 آيدن.  کرد حرکت خروج در سمت به و انداخت آيدن به نگاهي نیم بريان.  شد خارج سرسرا از معطلي بدون پیتر

   گفت بلندي صداي با

: 

 . بشم شاه خوام نمي من.  بکنم کاري کريشنا علیه خوام نمي من -

 : داد ادامه آيدن.  برنگرداند آيدن سمت به را رويش اما ايستاد بريان

 . نیست واقعي من ولیعهدي.  بشینم کريشنا جاي خوام نمي واقعا من...  متنفري من از چرا دونم نمي -

 : داد پاسخ سردي صداي با بريان

 . وفاداره بهت تخت که فعال -

 : گفت اي طلبانه صلح لحن با و برداشت جلو به قدم چند آيدن

 . خوام نمي خودم براي رو تخت من -

 . داشت را اش رازآلودي و استواري همچنان اما لرزيد مي بريان صداي

 . کنه تصاحبش تونه نمي کريشنا جز کس هیچ...  ام زنده من تا چون ، نیست پادشاهي تخت من مشکل -

 ؟ چیه من با مشکلت پس -

.  دوخت آيدن به را چشمهايش.  بود رفته هم در اسرارآمیزش چهره و زد مي برق چشمانش.  گرداند سر بريان

   سر خواست مي آيدن

 حاال.  برداشت جلو به قدم چند بريان.  بود مانده بريان چشمان میخکوب ، خود اختیار رغم علي اما بگرداند

   قدم يک آيدن با اش فاصله
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 : گفت آمیزي تحکم لحن با ، بردارد آيدن از را نگاهش آنکه بي.  بود

 ... نیست پادشاهي تخت من مشکل -

 و تنشس سنگي صندلي يک روي آيدن.  شد خارج سرسرا از تندي و بلند گامهاي با بگويد چیزي آنکه بي سپس

 : گفت لب زير

 . نده اهمیت بهش...  داره اهمیتي چه...  نکن فکر بهش...  نیست تو مشکل بريان -

 " اس حرومزاده يه همیشه ، حرومزاده خب اما " پیچید مي سرش در تئون استاد صداي اما

 همراه به لذتي اما ديد مي مدت اين طول در آيدن که بود هايي جشن بهترين از يکي گرچه شب آن میهماني

   تخت روي آيدن.  نداشت

 از بیش هیرا نبودن که بپذيرد را واقعیت اين خواست نمي.  کرد مي نگاه رقص سالن به و بود داده تکیه سنگي

 .   شود مي احساس پیش

 دنآي اما.  بود ستودني زيبايیش که الف _ ويال دورگه يک.  بود مارين نام به بلوندي مو دختر آيدن شب ان همراه

   گذران به اي عالقه

 همراه اين تا ببیند میکرد خالي جامش در را مشروب بطري که حالي در را هیرا داد مي ترجیح.  نداشت او با وقت

   زيبا و اداب مبادي

 . را

 يباق نخورده دست که داشت دست به کوچکي گیالس و بود نشسته آيدن کنار صندلي روي رسمي و آرام مارين

   دست کريشنا.  بود مانده

 : گفت و شد نزديک ايدن به ژولیت دست در در

 . آيدن نظیره بي سلیقت -

 : گفت و کرد تعظیم و برخاست جا از مارين

 . سرورم ممنونم -

 : گفت آيدن به و زد مارين به رو لبخندي کريشنا

 ؟ برسوني کمال به زيبا خانم اين با رو همراهي خواي نمي -

 : گفت مارين به رو آيدن
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 . ندارم خوشي حال اصال اما...  ببخشي منو بايد -

 : داد پاسخ شیريني لبخند با مارين

 . قربان نداره اشکالي -

 : گفت کريشنا.  شد دور آنها کنار از سپس

 ! گرفتي بغل به غم زانوي هیرا خاطر به کنم فکر نذار -

 شهم اما..  آره...  يعني - گرفت پس را حرفش شد رو به رو کريشنا سفیه اندر عاقل نگاه با وقتي اما -...  نه..  نه -

   اون خاطر به

 . نیست

 اش نوشیدني از ايي جرعه آيدن.  رفت رقص سالن سمت به ژولیت همراه و برداشت آيدن از را نگاهش کريشنا

   به دوباره و خورد

 ردک صدايش کريشنا که رفت در سمت به و برخاست جا از آيدن.  بود نمانده ماه طلوع به چیزي.  شد خیره پنجره

: 

 ؟ آيدن ري مي جايي -

 : گفت و ايستاد آيدن

 . میشم خفه دارم انگار..  دارم هوا کمي به نیاز...  ببخشین رو من -

 : گفت و انداخت باال را ابروهايش از يکي کريشنا

 

 ... برگردي رفتن موقع تا امیدوارم -

 . برگردونین رو من تا اومدين کردم مي فکر ؟ میرين دارين شما -

 : داد پاسخ و انداخت باال اي شانه کريشنا

 امشب ژولیت و پیتر و من.  دارن احتیاج بهم قصر تو.  ندارم اعتقادي مزخرف رسوم و رسم اين به من -

   به هم بريان...  برمیگرديم

 . مونه مي همراهت هیئت عنوان

 !؟ بريان -
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 . بريم ما اگه نمیشي که ناراحت -

 ... بريان همراهي از اما...  میرين دارين که واجبه حتما...  نه...  شما رفتن از -

 ؟ چیه مشکل -

 . متنفره من از اون که بیني مي...  اما.  ندارم مشکلي من -

 : گفت و زد رازآلودي لبخند کريشنا

 . بديم فرصت بهش بايد فقط.  باشه داشته دوستت که میگیره ياد اون...  ولیعهدي تو -

 آيا هک کند فکر اين به نداشت فرصت.  شد رد کريشنا کنار از و انداخت پايین احترام نشانه به را سرش با آيدن

   رفتن موقع تواند مي

 رجب سنگي هاي پله از.  کرد کج قلعه برج بلندترين سمت به را راهش تنها.  خیر يا برساند او به را خود کريشنا

   و رفت پايین سلطنتي

 پوزخندي آيدن.  بودند خواب بلند برج نگهبانان.  کند مجسم ذهنش در را قلعه ماکت کرد سعي.  شد حیاط وارد

   مارپیچ هاي پله از و زد

 جوان مرد سه و زن دو همراه به میانسالي مرد.  کرد جلب را توجهش صدايي ، رسید راهرو به وقتي.  رفت باال برج

   يک در کنار روي

 : گفت میانسال مرد.  شد بزرگ اتاق وارد آنها راهنمايي با آيدن.  بودند ايستاده اتاق

 . بیارين در ها برج معماي از سر زود اينقدر کردم نمي فکر -

 : گفت عصبانیت با آيدن

 ؟ رسم مي نظر به کودن اينقدر!  معما -

 . قربان نداشتم جسارت قصد -

 ادما از بعضي.  نکن طرح معما بدي سري نامه کسي به خواستي اگه بعد دفعه ضمن در...  کردي جسارت اما -

 . ندارن کافي هوش

 . آگوستاست اينم...  گیلنه من اسم.  سرورم ببخشین رو من -

 " رزالین " را ديگري آبي چشم و سیاه مو زن گیلن.  داشت شرابي قرمز موهاي که بود قدي بلند زن به اش اشاره

   کنار جوان مرد و
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 اب پوستي رنگین جوان پسر از و معرفي رزالین برادر " مايکل " را داشت ابي چشم و سیاه موهاي هم او که رزالین

   ياد " لیام " نام

 هب همه از بیشتر اش تیره بسیار قرمز چشمان که داشت اشاره بلوندي مو جوان مرد به صحبتش نهايت در و کرد

 . آمد مي چشم

 

 . هارانه اينم -

 : گفت و گزيد حرص شدت از را لبش آيدن.  کردند تعظیم تن چهار هر

 ؟ کني لشگرکشي همه اين مخفیانه و خصوصي مالقات يه براي بود الزم واقعا -

 : گفت استیصال با گیلن

 . ببندن پیمان باهاتون الزمه اونا اما.  کردم نمي اينکارو نبود الزم اگه سرورم کنین باور -

 ؟ کاري چه براي پیمان -

 . هدفتون به رسیدن براي -

 : پرسید ترديد يا و کرد اخم آيدن

 ؟ دونین مي من هدف از چي شما -

 ... مشترک هدف يه.  قربان داريم هدف يه ما -

 . فهمم نمي -

 . برگردونیم بهش اونو حق خوايم مي شما مثل هم ما...  اسیره آدريان میدونیم ما -

 ؟ میشناسم رو يارو اين من گفته کي اصال ؟ بکنم اينکارو خوام مي من گفته کي و -

 ... ما هاي مهره از بود از پر ، شما ولیعهدي مهموني.  سرورم داريم رو خودمون هاي جاسوس ما -

 ؟ شما -

 کمکتون خوايم مي ما.  دونین نمي چیزي ما درباره که نگین...  غربي قلعه مردم...  محاصره تحت فرماندهان -

   به شاهي تخت.  کنیم

 ... کنین اعتماد بهمون.  هدفمون پیشبرد براي ، فرصته بهترين اين و وفاداره شما
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 از يهو شما ؟ کنم اعتماد تونم مي چطوري - بود آشوب و غوغا از پر درونش اما خنديد آيدن - ؟ کنم اعتماد -

   پیداتون آباد ناکجا وسط

 من ولیعهدي از هم هفته يه حتي که وقتي اونم...  دين مي رو شاه علیه شورش پیشنهاد بهم اومدين..  شد

   کنم اعتماد بهتون...  نمیگذره

 !!!؟

 . ببنديم خون پیمان حاضريم ما -

 از خالي ذهنش...  تخت وفاداري ، خون پیمان.  دارند معنايي چه ها واژه اين ، دانست نمي حتي کرد اخم آيدن

   براي معنايي هرگونه

 : پرسید و کرد صاف را صدايش.  ترديد از پر قلبش و بود ها حرف اين

 ؟ برگرده آدريان خواين مي چرا -

 منتظر نسل اندر نسل ما...  اومده سرش باليي چه نیست مهم...  حقیقیه پادشاه و اس زنده اون اينکه براي -

   يه که بوديم روزي همچین

 بزرگش برادر رسوندن قدرت به براي سالها ما.  وفاداريم بهش وجود تمام با ما.  کنه کمک بهمون درباري قدرت

   نتونستیم اما جنگیديم

 ... قدرتمنديم ما...  تو وجود با االن اما...  نداشتیم خوب رهبر يه ما و بود قدرتمند اون... بشیم ويراس شاه حريف

   ما رهبر توني مي تو

 ... باشي

 ؟ میشم رهبرتون کردين فکر چرا ؟ دم نمي لو رو شما االن همین من کردين فکر چرا -

 : گفت و داد تکان سري گیلن

 همونقدر شما چون...  يکیه هدفمون که میدونین...  وجودتون در جايي يه چون...  کنین نمي اينکارو شما -

   شاهي تخت روي رو آدريان

 شاه پسراي حق پادشاهي...  دونین مي خوب اينو شما و...  نیست پادشاه کريشنا.  خوايم مي ما که خواين مي

   از بعد که...  دالويشه

 ... برسه آدريان به بايد ، آيدن مرگ

 !؟ آيدن مرگ -
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 ؟ دونستین نمي چیزي اون با همنامي درباره...  آدريان بزرگ برادر..  سرورم آيدن؛ -

 نگاهش . تپید مي سختي به قلبش.  بماند مخفي توانست نمي ديگر درونش غوغاي.  داد تکیه پنجره لبه به آيدن

   و دوخت کامل ماه به را

 : گفت لب زير

 ...  آيدن -

 : گفت و اورد بیرون درهمش افکار از را آيدن گیلن

 احتیاج رهبر يه به ما...  حمايتتونه خوايم مي شما از که چیزي...  مرده اون...  قربان نداره اهمیتي فعال آيدن -

   کمک بهمون...  داريم

 ؟ کنین مي

 : گفت و امد جلو به قدم چند آيدن

 ... دونم نمي -

 : کرد اصرار گیلن

 تيوق مطمئنم...  برسونین حقش به رو آدريان تا اينجايین اينکه نه مگه ؟ همینه هم شما هدف اينکه نه مگه اما -

 ...   باشه پادشاه آدريان

 ... موند خواهید ولیعهد همچنان شما

 : گفت آرامي صداي با و دوخت گیلن به را اش زمردي سبز چشمان آيدن

...  درسته که بدم انجام رو کاري خوام مي فقط من...  دم نمي شاهي تخت به...  ولیعهدي تاج اين به اهمیتي من -

 ...   دونم نمي...  اما

 ... اصال

 چیز چه فهمید نمي هم خودش.  دادند نمي او به صحبت اجازه مشوشش و موهوم افکار.  خورد را حرفش آيدن

   روحي رنج اين باعث

 : گفت و داد تکان سري.  است

 

 ... خون قسم گفتین..  کنین مي اطاعت من از گفتین شما -
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 : کرد تصحیح آرامش با گیلن

 . ببنديم خون پیمان حاضريم ما...  بله...  خون پیمان -

 به را آلود خون دستهاي.  نشاندند دستشان کف روي عمیقي زخم نفر شش هر بزند حرفي آيدن که آن از پیش

   آيدن به گیلن.  دادند هم

 : گفت و کرد اشاره

 . سرورم بفرمايین -

 : گفت و آمد جلو قدم چند ترديد با آيدن

 . شرايطي هر تحت..  کنین اطاعت من از که میشین متعهد -

 ناي احقاق براي بنديم مي عهد ، آدريان حقیقیش جانشین و دالويش شاه نام به":  گفتند صدا يک نفر شش هر

   کرول آيدن از ، حق

 ".  کنیم اطاعت

 بود مبهوت و گیج هنوز.  داد تکان سري آيدن.  فشردند را آيدن راست دست خود خونین دست با کدام هر سپس

   هم خودش حتي. 

 : گفت بست مي سپیدي پارچه با را زخمي دستهاي که حالي در گیلن.  فهمید نمي را احساساتش

 . مونیم مي بدين که فرماني هر منتظر ما -

 : گفت لب زير آيدن

 ؟ کنم برقرار ارتباط باهاتون تونم مي چطور من اما -

 : گفت گیلن

 کسي.  دين مي ترجیح خودتون که عنواني هر..  محافظ..  شما راست دست عنوان به.  مونه مي کنارتون هاران -

   و...  نمیشناسه اونو

 ... اومده غربي قلعه از کنه فکر کسي محاله نژادش خاطر به

 . دوخت ايدن به را سرخش و تیره چشمان و زد زانو هاران

 : گفت و انداخت باال ابرويي آيدن

 ؟ کنین اعتماد بهم تونین نمي ؟ ذارين مي جاسوس برام دارين -
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 : گفت و کرد اخم گیلن

 . بستیم خون پیمان االن همین ما..  قربان بگین اينو تونین مي چطور -

 : گفت امیزي تمسخر لحن با آيدن

 ؟ بشکنینش شد خوب دستتون زخم وقت هر که -

 : داد پاسخ محکمي لحن با هاران

 

 ... هرگز...  قربان نه -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش گیلن

 ؟ نه...  دونین نمي چیزي شما -

 : داد ادامه اي کننده متقاعد لحن با گیلن.  دوخت گیلن به را پرسشگرش نگاه آيدن

 تماداع شما به ما...  سرورم...  میکشه رو بشکنه پیمان که کسي ، راست دست زخم...  نمیشه شکسته پیمان اين -

   هدفتون به..  داريم

 نناممک عهدتون نقض تا ببرين رو راستتون دست خواستیم مي هم شما از نبود اينطور اگه..  داريم ايمان و اعتماد

 ... بشه

 : گفت و برخیزد جا از که کرد اشاره هاران به آيدن

 . بود خواهد ما ارتباطي خط هاران...  برين تونین مي...  خب بسیار -

.  کرد مي نگاه ايدن به و بود ايستاده موقر و صاف هاران.  رفتند پايین برج هاي پله از کنان تعظیم ديگر تن پنج

   و زد لبخندي آيدن

 : گفت

 ؟ کني مي اطاعت بدم که دستوري هر -

 . سرورم البته -

 : گفت و زد هاران شانه به دستي آيدن

 رفتار رسمي که کنه اقتضا شرايط اينکه مگر...  کن صدا آيدن هم رو من..  دوست به مثل...  بزن حرف راحت -

 . کنیم
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 ... قربان اما -

 ... کن اطاعت...  دستوره اولین اين -

 ... آيدن بله -

 وزوز گوشش در مبهم و گنگ که بود مزاحم افکار از پر ذهنش.  افتاد راه به خروج در سمت به حالي بي با آيدن

   کنار.  کردند مي

 وقت هیچ.  انداخت آب در تصويرش انعکاس به نگاهي.  شست را آلودش خون دست و ايستاد سنگي حوضچه

   و خسته اينقدر اش چهره

 حوض آب.  کرد آرامش اندکي آب خنکاي و طراوت.  ريخت صورتش روي را حوض خنک آب.  بود نشده درمانده

   با.  بود زالل همچنان

 : گفت هاران.  بود برده فرو آن در را اش زخمي دست هاران و بود شسته آن در را دستش خون ، آيدن انکه

 ... رو روح هاي جراحت حتي...  بیروني و دروني هاي جراحت...  خاصیتشه...  کنه ترمیم رو زخمها بايد آب اين -

 : گفت و زد پوزخند آيدن

 ... نشد خوب که تو دست زخم -

 : داد پاسخ و انداخت دستش کف عمیق بريدگي به نگاهي هاران

 عهده يه...  نیست زخم يه اين.  نمیشه..  نه...  ترمیم اما داشت نخواهد خونريزي...  نمیشه خوب وقت هیچ اين -

... 

 

 : گفت بود گرفته قرار تاثیر تحت اندکي که آيدن

 ... حتما کشي مي درد داري..  متاسفم -

 : گفت و زد لبخند هاران

 . برد بین از رو دردش ، تارلین آب -

 ؟ تارلین -

 اما...  داريم چشمه اين از کوچیک خیلي حوض يه سیاه قلعه تو هم ما...  حوضه اين توي که تارلین چشمه آب -

   تارلین چشمه متاسفانه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

167 

 

 . ان چشمه اون آب مانده باقي تنها حوض تا دو اين...  شده خشک

 چشمشان جلوي پیتر شدند که اصلي قلعه راهروي وارد.  افتاد راه به اتاقش سمت به و انداخت باال اي شانه آيدن

   از آيدن.  شد سبز

 : گفت و کشید آهي حوصلگي بي روي

 . داشتم کم امشب رو تو فقط..  پیتر سعادتي چه -

 : داد پاسخ سیاسانه و زد داري معنا لبخند پیتر

 . دارين لطف من به خیلي شما -

 ؟ قصر به برمیگرديد کريش شاه با کردم مي فکر -

 . نباشین نگران.  رسم مي بهشون اما کردن حرکت من از زودتر ايشون...  البته -

 ترپی.  انداخت پايین احترام نشانه به را سرش هاران.  کرد براندازش پا تا ير و گرفت هاران سمت را نگاهش سپس

   باال را ابروهايش

 : گفت و انداخت

 ؟ ها استورن -

 : گفت حوصلگي بي با نداشت را پیتر با همکالمي حوصله ابدا که آبدن

 ... هاران...  من دستیار و محافظ -

 : گفت آمیزي تحسین لحن با و شد متوقف هاران دست کف زخم روي پیتر نگاه

 نيبک اينکارو نبود الزم کني نمي فکز...  خون پیمان با اونم...  ها استورن از محافظ انتخاب...  است هوشمندانه -

   نگاه وقتي _... 

 . معروفن ويژگي اين به کم دست...  متعهدن...  نیستن شکن پیمان ها استورن _ داد ادامه ، ديد را آيدن متعجب

   انتخاب حال هر به

 ؟ خواي نمي ديگه رو من هديه البد...  بود دقیقي

 ؟ تو هديه -

 . تري راحت باهاش کردم مي فکر که دستیار يه -
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 . بود شده خیره آيدن به حیرت با و بود ايستاده آيدن روي به رو جواني پسر.  رفت چپ سمت به قدم يک پیتر

 : پرسید تعجب با آيدن

 !راجر؟ -

 : گفت اضطرابي اندک با راجر.  خنديد پیتر

 . اينجام وسط چطور من فهمم نمي اصال...  کنم مي کار چي اينجا من اصال...  کجام دونم نمي من...  آيدن -

 در را ها سوال اين همه گويي.  خورد مي آيدن قلب به پتکي مثل راجر هاي حرف.  آمد خودش به بالفاصله آيدن

   خود از ناخوداگاهش

 : گفت پیتر به رو و برداشت راجر از را نگاهش.  بود کرده رها پاسخ بي و پرسیده

 . کافیه برام هاران.  خوامش نمي من -

 : نبود بردار دست راجر اما کرد کج را راهش سپس

.. . بینم مي خواب دارم بگو...  نیست واقعي اينا بگو کم دست...  کجام بگو بهم فقط...  کنم مي خواهش آيدن -

 ... آيدن

 را راجر هاي حرف و غريد مي او به شدت به درونش غول اما گذشت آنها کنار از راجر به توجه بي ظاهر به آيدن

 .   کرد مي تکرار

 : گفت هاران به رو.  کند تحمل را ذهني حمله اين توانست نمي.  کشید عمیقي نفس

 . توئه اتاق اينجا -

 : داد ادامه سپس.  بود خودش اناق راست سمت در اتاقي به اش اشاره

 . ندارم پیش در راحتي روز...  قصر به برگردم بايد فردا.  کن استراحت برو -

 : گفت و داد تکان سري هاران

 . باشه راحتي روز...  روزهامون از کدوم هیچ ديگه نکنم فکر -

 در را لباسهايش و شد اتاقش وارد.  بود افکار ازدحام از پر هنوز ذهنش.  گذشت هاران کنار از و زد لبخند آيدن

   تخت روي و آورد

 ادهافت رنگارنگ ماسک چند تخت کنار کوچک میز روي.  بود فايده بي تالشش اما بخوابد کرد سعي.  کشید دراز

   را آنها از يکي.  بود
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 لبهاي و زد مي برق که اي آبي هاي چشم.  کند تصور را هیرا صورت توانست مي.  شد خیره آن به و برداشت

 .   درخشید مي که سرخي

.  لرزيد مي دلش.  ماند خیره خودش به و زد صورت به را سیاهي نقاب.  ايستاد آينه روي به رو و برخاست جا از

   هیرا دانست نمي

 گرفت مي دلش...  نفس و زندگي بهاي به فقط گوناگون نقابهاي پشت يا....  کريشنا احمقانه سلول...  کجاست االن

   نقابهاي به وقتي

 . بود ولیعهدي تخت روي نشستن حقش شايد که کسي.  سوخت مي هیرا حال به دلش.  کرد مي نگاه رنگارنگ

   اسیر و تنها شاهدختي

 . نبود خبر با هويتش از شايد که شاهدختي...  کريشنا اسم به هیواليي

 يم را ماليمش عطر و هیرا دلخواه مشروب تند بوي که نداشت را اتاقي تحمل ديگر دقیقه يک حتي توانست نمي

   بلندي خواب لباس.  داد

 وضح کنار نفر دو.  ماند خیره قلعه سپید و سنگي حیاط به و ايستاد برج بالکن روي.  شد خارج اتاق از و پوشید

 .   بودند نشسته بزرگي

 . کرد تیز را چشمانش آيدن

 : کرد تمرکز و بست را چشمانش آيدن.  کردند مي صحبت هم با هیرا و بريان

 

 . بدم توضیحش که سخته برام:  هیرا

 . خوند چشمات از میشه...  بگي چیزي نیست الزم:  بريان

 . همینجاست مشکل:  هیرا

 ؟ چیه مشکل:  بريان

 . دارم عجیبي حس من:  هیرا

 : گفت و گرداند هیرا از را رويش و برخاست جا از بريان

 . کني تشريح برام رو عجیبت حس که نیستم اين براي مناسبي آدم من -

 مي رب بلند و تند را گامهايش.  رفت پايین برج هاي پله از يرعت به و کرد محکم کمرش دور را خوابش لباس آيدن

   هم در قلبش.  داشت
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 ذهنش از اي گوشه به همه و همه هايش ترس و هايش تشويش ، سوالهايش ، هايش آشفتگي.  شد مي فشرده

   مي که چیزي تنها.  بود رفته

 

 پاهايش.  بود زده يخ و لرزيد مي اضطراب شدت از دستانش.  کند رها را هیرا اينبار نبايد که بود اين دانست

   کرد مي کرختي احساس

 . شد رو به رو بريان با ، زد دور که آخر کريدور از.  نايستاد باز حرکت از اما

 نداشت جرات آيدن.  نزد حرفي اما انداخت او به تلخ و رازآلود نگاهي سحرامیزش هاي چشم با بريان.  ايستاد

   بردارد قدم از قدم حتي

 هب گیج و مبهوت و ايستاده راهرو وسط بلندش و گشاد خواب لباس با تنها.  بدزدد بريان از را چشمانش حتي يا و

 .   بود زده زل بريان

 آيدن از را چشمانش لحظه چند از پس بريان.  است شده شبیه ها احمق به چقدر که بزند حدس توانست مي

   پايین را سرش.  برداشت

 هب و بود ايستاده حوض کنار هیرا.  رفت حیاط سمت به و کشید عمیقي نفس آيدن.  گذشت کنارش از و انداخت

 .   کرد مي نگاه آب

 با نآيد.  داشت چهره به زيبايي طاليي و سفید ماسک و بود پوشیده پاهايش مج تا بلندي نیمه و سفید پیراهن

   به ارام و کوتاه هاي قدم

 : گفت لب زير و شد نزديک هیرا

 ... هیرا -

 در قلبش.  کرد تند را گامهايش آيدن.  وزيد مي سردي باد.  بود زده حلقه چشمانش در اشک.  برگشت هیرا

   مي تابانه بي اش سینه قفسه

 ندت را آرامش قدمهاي اينبار ايدن اما آمد جلو قدم چند ترديد با هیرا.  بشنود را صدايش توانست مي آيدن.  تپید

   هیرا سمت به و کرد تر

 ره شدت با گوشش درون اينبار باد.  نداشت بر دست آيدن.  شد تشديد سرد باد ، هیرا بوسیدن محض به.  دويد

   مي هوهو تر تمام چه

 يب درختان برگهاي و گرفت بر در را قلعه تمام برق و رعد صداي.  بود داده دست از را تعادلش طبیعت گويي کرد

   دستان روي قرارانه
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 نمي ، شکست مي هم در زمین و ريخت مي فرو آسمان اگر حتي.  بست را چشمانش آيدن.  خوردند مي تاب باد

   هیرا از را آيدن توانست

 ادن از را خود دلهره و ترس با هیرا.  رسید نمي نظر به طبیعي اصال ها برگ طوفان و باد و ابرها غرش.  کند جدا

   و باد.  کرد جدا

 آيدن به هیرا آبي چشمان.  ريخت مي هم در را هیرا موهاي شبانگاهي خنک نسیم دوباره و ايستاد غرش و طوفان

   آيدن و بود شده دوخته

 . بدزدد او از را نگاهش توانست نمي هم

 براي...  ها ثانیه و ها دقیقه حتي يا و قرنها و سالها يا و ساعتها از پس.  برداشت آيدن از را اش خیره نگاه هیرا

 .   نداشت تفاوتي آيدن

 نسیم به آيدن مشوش حس طوفان تا بود داده دست از را تعادلش طبیعت که انديشید مي هايي ثانیه به تنها

 . شود مبدل

 بلند جا از اضطراب با.  بود خالي هیرا بالش.  گرداند سر آيدن.  کرد بیدار خواب از را آيدن صبحگاهي آفتاب نور

 : زد صدا و شد

 ... هیرا -

 به هاران.  نبود جا هیچ هیرا.  کرد چک را بالکن و برج راهروي.  بود خالي اما گشود را حمام در.  نشنید پاسخي

   از خدمه چند همراه

 : کوبید ديوار به را او و بود حمله هاران سمت به آيدن.  آمدند باال برج هاي پله

 ؟ آوردي هیرا سر باليي چه -

 : داد پاسخ دلهره با هاران

 . قربان زنین مي حرف چي درباره دونم نمي -

 : رسید گوش به آيدن سر پشت از آشنايي صداي

 ... نباشین نگران.  کردن ترک رو قلعه افتاب طلوع از قبل همراهتون -

 : گفت و سرگرداند.  برسد نظر به خشمگین خواست نمي.  کشید عمیقي نفس و کرد رها را هاران آيدن

 ؟ قصر به برنگشت ما با اصال چرا ؟ بدين اطالع من به نبود بهتر اما...  بريان ممنون -
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 : داد پاسخ سردي لحن با بريان

 ؟ برمیگرده قصر به هیرا که گفته بهتون کي -

 ؟ گرده نمي بر قصر به -

 : گفت و نکاست صدايش سرماي از بريان

 . رفت مي بايد که جايي به برگشت -

 ؟ کجا -

 سالن به بیاسن صبحانه براي االنم.  بپرسین پادشاه از شخصا خودتون بهتره...  بدم جواب بهتون تونم نمي من -

   از بعد...  غذاخوري

 . کنیم مي ترک اينجارو صبحانه

 

 : گرفت خود به اي صلحجويانه لحن آيدن

 ؟ هیرا جاي ؟ امنه جاش...  بريان -

 : گفت و دزديد آيدن از را نگاهش بريان

 . نباشین نگرانش بهتره -

 : گفت آيدن به رو هاران.  شد دور آنها از بلند گامهاي با سپس

 . نبود عاقالنه...  شدي مي مشکوک هیرا درباره من به اون جلوي نبايد -

 . گرفتم نمي رو هیرا سراغ اصال کنم رفتار عاقالنه بود قرار اگه -

 : گفت و شد اتاق وارد آيدن دنبال به هاران

 . میشي تر پذير آسیب...  بشي وابسته بیشتر چي هر.  شن مي محسوب ضعف نقطه...  عالقه...  وابستگي -

 : گفت عصبانیت با آيدن

 . دار نگه خودت براي رو نصیحتت پس...  دوني نمي...  فهمي نمي تو...  هاران -

* * * 
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 با اش رابطه نداشت دوست آيدن.  بزند حرف اي کلمه آنکه بي کرد مي حرکت آيدن با همگام را راه تمام بريان

   آشفته اينقدر بريان

 از آيدن هم امر واقع در.  ماند مي متنفر آيدن از نبايد ، کريشنا مهره اعتمادترين مورد عنوان به بريان.  باشد

   حتي ، نبود متنفر بريان

 را اسبش آيدن.  داشت آيدن از تنفر براي را خودش مجهول داليل اما بريان.  کرد مي نیز تحسینش دل در گاهي

   هدايت بريان سمت به

 : گفت ترديد با سپس.  گیرد قرار او از کمتري فاصله با تا کرد

 . باشیم بهتر هم با تونیم مي ما دوني مي -

 : گفت و دوخت آيدن به را نگاهش ، بود شده خیره دوردست و رو به رو مسیر به لحظه آن تا که بريان

 . نداره اي نتیجه هیچ بحث اين...  دار نگه دست -

 ... بگم چي خوام مي من دوني نمي اصال تو ولي -

 : داد پاسخ و زد پوزخندي بريان

 دولیعه خودت انتخاب به و...  نداري تخت و تاج به طمعي هیچ تو بگي خواي مي...  دونم نمي کني مي فکر واقعا -

   از کدوم هیچ.  نشدي

 . نبوده خودت اراده به اينا

 ؟ کني مي برخورد من با اينجوري بازم چرا دوني مي اگه خب -

 : گفت و دوخت افق به دوباره را نگاهش بريان

 مي ازم رو منه حق که هرچیزي و میشه پیدات يهو تو...  هستي ناراضي االن که نگو اما...  میگي راست شايد -

   که چیزي هر...  دزدي

  

 مي فکر اينجوري اگه ؟! جانفشانت دوست بشم داري انتظار ازم االن و میگیري من از رو جنگیدم براش عمر تمام

   افکارت ، کني

 . اس احمقانه

 : داد پاسخ و کرد اخم آيدن
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 . خوام نمي رو ولیعهدي تاج من...  موقتیه اين...  گفتم بهت که من -

 : گفت اسرارآمیزش و صاف صداي با و کرد نگاه آيدن چشمان به بريان

 ... نیست تخت و تاج من مشکل که گفتم بهت منم -

 : گفت و شد نزديکش ، نبود بردار دست آيدن اما.  گرفت فاصله آيدن از و زد هي اسبش به سپس

 ؟ توئه مشکل اين ؟ هیراست مشکلت -

 . داد تاب ابرويي بريان

 میشي رو هب رو بزرگتري خیلي مشکالت با تو برسیم قصر به وقتي.  نکنیم صحبت من مشکل درباره بیا...  آيدن -

   اونقدرها حکومت... 

 ... نیست راحت کني مي فکر که هم

 . برمیام پسش از -

 سپ...  نداري اعتماد استورن يه به اگه...  نداري اعتماد بسته خون پیمان باهات که محافظت به حتي تو ؟ واقعا -

   توني مي کي به

 ؟ کني اعتماد

 : داد پاسخ و کرد تنگ را چشمانش و داد قورت دهاني آب آيدن

 . کنم نمي اشتباه که دونم مي و...  دارم اعتماد همه از بیشتر تو به قصر توي من...  تو به -

 : گفت اي دهنده هشدار لحن با و انداخت آيدن به معناداري نگاه نیم بريان

 . کردي مي اشتباه من درباره چقدر فهمي مي که ببینم وقتي رو چهرت دارم دوست خیلي -

 خروشان عصبانیتي با سايید مي هم به را هايش دندان که حالي در.  برگرفت در را آيدن وجود تمام بار اين خشم

 : گفت

 " اس حرومزاده يه همیشه ، حرومزاده " حال هر به...  شايد -

 قدرچ به که بشنود توانست مي آيدن.  دوخت آيدن به را تهديدآمیزش و خشمگین نگاه و سرگرداند کامال بريان

 .   کشد مي نفس سرسختانه

 هب قدرت تمام با را پاهايش بريان.  شد خیره بريان جادويي چشمان به و گرفت باال را سرش.  نرفت رو از اما آيدن

   از و کوبید اسبش
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 . شد دور آيدن

 کردن فکر براي مهمتري هاي اولويت.  کند فکر اين به خواست نمي.  نه يا است کرده درستي کار دانست نمي

   مالقات ، هیرا.  داشت

 اطالعات اين با توانست نمي.  آمد مي حساب به اولويتش مهمترين آدريان با مخفي مالقات شايد که.  آدريان با

   سمت به هم در و مبهم

 . مصلحتي هیچ بدون..  دروغي هیچ بدون.  کند مرتب را وقايع برايش نفر يک تا داشت نیاز.  برود پیش هدفش

   که داشت کسي به نیاز

 چیزي هر از بیش را آيدن ذهن که سوالي.  بود کشیده بیرون آيدن وجود عمق از راجر که دهد پاسخ سوالي به

 . آزرد مي

.  قصر دمهخ لباس با.  بود ايستاده پیتر کنار درست راجر.  آمد استقبالشان به پیتر ، رسیدند قصر دروازه به وقتي

   خیره راجر به آيدن

 : گفت پیتر به رو شد مي پیاده اسبش از که حالي در.  رسید مي نظر به ديگري وقت هر از عاجزتر.  شد

 ؟ خونه گردونین برش و کنین دستکاري رو حافظش تونین نمي -

 : زد لبخند پیتر

 . نکنه دعوا شما با میگیره ياد و...  کنه عادت اينجا به میگیره ياد...  نیست نیازي ؟ راجر ؟ کي -

 . گردون برش...  خونوادشه فرزند تنها اون... ؟ آورديش خودت با چرا -

 . قربان راضیم ازش -

 . رفت پیش بزرگ سرسراي سمت به و شد قصر وارد ، بیندازد راجر به ديگري نگاه آنکه بي آيدن

 طعق آيدن ورود محض به که بحثي.  کرد مي بحث بريان با و بود داده تکیه تخت دسته به همیشه مانند کريشنا

   لبخند کريشنا.  شد

 : گفت و زد لرزاني

 . آيدن اومدي خوش -

 : گفت و کرد بلندي تعظیم آيدن

 . بینمتون مي دوباره که خوشحالم -
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 صدايش و داشت ريزي و مختصر لرزش دستشهايش.  آمد پايین جايگاه هاي پله از و برخاست جا از کريشنا

   مي نظر به عجیب اندکي

 . رسید

 بینمت مي.  داريم شورا جلسه يه عصر.  کن استراحت برو.  آيدن اي خسته مطمئنا -

 ايدبی دنبالش به کرد اشاره هاران به و کرد اخم آيدن.  گذشت کنارش از بیندازد آيدن به نگاهي آنکه بي سپس

   به بلندش گامهاي با سپس

 وير کريشنا نگاه.  کشید مي نفس سختي به و بود شده خیره کفشهايش به همچنان کريشنا.  رسید کريشنا

   لرزشي با.  ماند ثابت هاران

 : گفت صدايش در

 . اس هوشمندانه استورن يه انتخاب..  گفته بهم جديدت محافظ درباره پیتر -

 : پرسید نگراني با آيدن

 ... پريده رنگتون ؟ نیست خوب حالتون شما -

 : داد پاسخ نفس تنگي با کريشنا

 . نیست مهمي چیز.  نباش نگران...  بیاد ديدنم به میگم پزشک به...  بیمارم کم يه...  نیست چیزي -

 به ور اضطراب با.  بشنود را قلبش نامنظم ها تپش صداي توانست مي ايدن اما.  گرفت فاصله ايدن از اندکي سپس

   محافظان از يکي

 : گفت شاه

 

 . کنین بررسي رو بکنه قراره و کرده مصرف شاه که هايي غذا و شرابها تمام -

 : گفت کريشنا.  گذشت انها کنار از و کرد اطاعت محافظ

 . اس مسخره ؟ کرده مسموم منو کسي کني مي فکر -

 . باشیم مراقب که اس عاقالنه.  نیست مسخره -

 . کن استراحت برو.  خب خیله -
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 يدنآ ، خواست مي وضوح به کريشنا.  رسید مي نظر به عجیب چیزي.  کرد تماشا را کريشنا رفتن و ايستاد آيدن

   کند سر به درست را

 اکريشن.  بود کرده پیدا نمود هم شورا جلسه در عجیب گیري کناره اين.  داشت کردن مخفي براي چیزي گويي. 

   هاي نگاه از وضوح به

 ار سفرش گزارش آيدن که مدتي طول تمام در.  شد مي صحبتش مانع وضوح به نفسش تنگي و گريخت مي آيدن

   داد مي شرح شورا براي

 و رد کس هیچ بین صحبتي همیشه برخالف هم شام میز سر.  بود دوخته شرابش جام و میز به را سرش کريشنا ،

   هم پیتر حتي.  نشد بدل

 : گفت جمله يک فقط انتها در و نزد شامش به دست کريشنا.  برگزيند را سکوت داد ترجیح

 . بزنم حرف باهات مهم مورد يه در بايد...  بیا من خوابگاه به خواب از قبل امشب ، آيدن -

 . کرد ترک محافظانش از نفر سه به را شام میز ، بزند حرفي آيدن ، آنکه از پیش و

 یچه.  رفت مي پیش کريشنا اتاق سمت به و کرشید مي ها راهرو صیقلي هاي سنگ روي را پايش حوصلگي بي با

   مالقات براي اي نقشه

 ارک در بخششي ديگر دفعه اين مطمئنا.  کند ريسک دوباره توانست نمي.  رسید نمي ذهنش به آدريان يا مخفي

   و کرد هاران به رو.  نبود

 : گفت

 . بشم شاه محدوده وارد محافظ با خوام نمي.  بمون منتظر ها پله پايین -

 از گويا پاهايش.  رفت مي باال ها پله از سختي به.  گشت مي آدريان ديدن براي راهي دنبال هنوز اما ذهنش

   که بودند تر سنگین همیشه

.  دخور مي گوشش به آشنايي صداهاي.  ايستاد رسید که ها پله دوم خستگیر به.  نمود مي دشوار شان جايي جابه

 . کرد تمرکز

 . دم مي قول..  میشه بهتر اوضاع.  نکني مشغولش رو فکرت اينقدر بهتره:  پیتر

 . ترسم مي جنگ از من...  ترسم مي من...  پیتر:  ژولیت

 پیتر شانه روي را سرش ژولیت.  ببیند را بالکن روي راهرو انتهاي توانست مي حاال.  رفت باال قدم چند آيدن

   دستانش پیتر و گذاشته
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 : داد ادامه لرزاني صداي با ژولیت.  بود کرده حلقه او دور را

 ... ترسم مي...  دادم دست از رو داشتم دوست که اونايي همه که قبلي جنگ مثل درست.  بمونم تنها ترسم مي -

 . بدم دست از رو تو

 

 : گفت و ايستاد ژولیت روي به رو اينبار پیتر

 از رو اي ديگه کس هیچ ذارم نمي و کنارتم همیشه من...  دي نمي دست از منو تو..  کن گوش..  ژولیت..  هي -

   پیشتم من...  بدي دست

 . میدم قول... 

 : گفت و کرد نوازش را پیتر صورت ژولیت

 پیتر دارم دوستت -

 : گفت و زد لبخند پیتر

 . کني تصور که اوني بیشتر...  دارم دوستت منم -

 ريشناک اتاق نزديک....  بالکن روي نظیر بي و عاشقانه بوسه يک.  کند باور را ديد مي که آنچه ، توانست نمي آيدن

   ژولیت و پیتر!!!!! 

 حالش.  کرد تیز را گوشهايش.  آمد باال ها پله از آرامي به آيدن.  شدند پیتر شخصي اتاق وارد هم دست در دست

   به خیانت اينهمه از

 ندک مقابله غرنده آتش اين با داشت سعي.  کشید عمیقي نفس.  شد مستولي او بر آتشین خشمي.  خورد مي هم

   شنید مي که صداهايي اما

 . زد در و ايستاد کريشنا اتاق در پشت.  داد نمي او به را اجازه اين ،

 ... تو بیا -

 هب پنجره از و بود داده لم رنگي طاليي اي گهواره صندلي روي کريشنا.  شد اتاق وارد و گشود را در آرامي به آيدن

   تیره ابرهاي

 : گفت ترديد با آيدن.  کرد مي نگاه شبانگاهي

 ؟ بهتره حالتون -
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 : داد پاسخ و گرداند سر کريشنا.  زد مي معمول از تر تند که بشنود را کريشنا قلب صداي توانست مي

 ... بشین.  بهترم خیلي...  البته -

 : پرسید و نشست کريشنا روي رو صندلي روي.  باشد مسلط خود به که کرد تالش و بست را چشمانش آيدن

 ؟ کجاست ملکه -

 : گفت خیالي بي با کريشنا

 ... مهم مورد يه...  بزنم حرف باهات تنهايي خواستم مي...  بزنه قدم پیتر با فرستادم -

 اي مساله مشغول کريشنا ذهن گويي اما بزند حرف برايش بود ديده انچه درباره تا خواست مي آيدن وجود تمام

   همیشه از.  بود ديگر

 نآيد.  باشند شده زده سلطنتي زندگي از که اي سالخورده پادشاهان مانند رسید مي نظر به تر خسته و تر آرام

   را درونش هاي فرياد

 : پرسید و خورد

 ؟ رسین نمي نظر به خوب اصال ؟ خوبین مطمئنین -

 

 . رسید مي گوش به آزاردهنده و سخت هايش نفس و داشت لرزشي اندک هنوز صدايش.  زد تلخي لبخند کريشنا

 . ضروري و کوتاه سفر يه...  بريان همراه به.  رم مي قصر از کوتاه مدت يه براي دارم من...  آيدن...  میشم خوب -

 ... مدت چه براي -

 .. بکشه طول روز ده از بیشتر نکنم فکر اما...  دقیقا..  دونم نمي -

 ؟ داره شما بیماري به ربطي -

 . نیست من حال اين به ربط بي -

 . باشم کنارتون بذارين.  بیام باهاتون بذارين -

 : گفت و برخاست جا از کريشنا

 نم نگران...  کنه مي ولیعهد يه که کاريه اين...  بشیني من جاي بايد تو...  نیستم اينجا من وقتي...  آيدن نه -

 . مراقبمه وجود  تمام با بريان.  نباش
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 رصتيف ، آدريان با مخفیانه خلوتي براي. بود داده تکیه پنجره لبه به حاال که دوخت کريشنا به را چشمانش آيدن

   قابل ، اين از بهتر

 : داد ادامه کريشنا.  نبود تصور

 . مطمئنم...  میاي بر پسش از تو -

 . کند کنترل خرسنديش دادن نشان در را لحنش ، کرد سعي آيدن

 . میگین بهم آدريان بهبود براي رو نقشتون برگشتم شرقي قلعه از وقتي...  گفتین بهم شما...  اما -

 من که نکن فکر کنم مي خواهش و زنیم مي حرف دربارش برگشتم وقتي بذار.  ندارم خوشي حال من...  آيدن -

 .   کنم مي معطل دارم

 . بود بیني پیش قابل غیر ، اومده پیش که شرايطي

 حال در ماه به همیشه از تر خسته که بود ريزنقشي مرد متمرکز نگاهش گوشه اما گرفت پايین را سرش آيدن

   از.  کرد مي نگاه طلوع

 : گفت و ببرخاست جا

 هديگ وقت هر و ديگه جاي هر تونستین مي ؟ بود اين کنین صحبت دربارش من با خواستین مي که مهمي مورد -

 . بگین دربارش بهم اي

 : گفت و انداخت آيدن به را اش خسته و حال بي نگاه کريشنا

 لیعهدمو انتخاب توي من و کنن مي اشتباه بقیه بشم مطمئن خواستم مي.  ببینمت ، رفتنم از قبل خواستم مي -

   کار غلط وجه هیچ به

 . بودي انتخاب بهترين ترديد بدون تو که بشم مطمئن و ببینم خواستم مي.  نکردم

 : داد پاسخ ريزي صداي با و بست را چشمانش.  لرزيد آيدن قلب

 که يادتون...  باشه شما ولیعهد قراره آدريان اما...  منه براي بزرگي افتخار...  کنین مي فکر اينطور من درباره اگه -

 ؟ نرفته

 ... تره شکوه با خیلي تو سر روي اي نقره تاج اون اما...  يادمه که البته -

 . کنه نمي عوض چیزيو اين -
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 و نشست ايش گهواره صندلي روي دوباره کريشنا-.  بود خواهد آدريان مال تاج اون...  کنه نمي عوض که البته -

   توني مي - داد ادامه

 . بینمت مي حرکت از قبل صبح فردا...  آيدن بري

 : پرسید ديگري سوال ترديد با آيدن

 ؟ بپرسم چیز يه تونم مي قربان -

 ... حتما -

 ؟ کجاست هیرا بدونم خوام مي -

 : داد ادامه نگراني با آيدن.  گرفت تپیدن شدت به قلبش و شد تر سخت کريشنا هاي نفس

 ... حالتون ؟ شده چیزي -

 : گفت و زد کنار را آيدن کمک دست کريشنا

 ؟ پرسیدي هیرا درباره چرا...  نباش نگران...  خوبه حالم من -

 مي هیرا هويت درباره حتما کريشنا...  يانه است درست حرف اين گفتن دانست نمي.  کرد ترديد بیشتر آيدن

   با بود ممکن و دانست

 درون از را خود اين از بیش توانست نمي آيدن اما.  دهد نشان واکنشي هر هیرا به آيدن عجیب احساس شنیدن

   را دلش بنابرين بخورد

 : گفت و زد دريا به

 . کرده خودش جذب منو..  اون...  اون...  کنه مي جذب منو دربارش انگار چیزي يه...  نکنم فکر بهش تونم نمي -

 : گفت سختي به ، کرد مي پاک را پیشانیش سرد عرق حاال که کريشنا

 ... نداشته رو قصد اين خودش مطمئنا -

 . شدم جذبش من..  بگم اينجوري بهتره پس...  شايد -

 : داد پاسخ کند نگاه آيدن به انکه بي کريشنا.  نمود مي مشکل کريشنا حضور در جمالت اين گفتن

 . نمیاد بر من از...  اين اما...  باشه کنارت هیرا که کنم کاري تونستم مي کاش...  بگم بهت تونستم مي کاش -

 : گفت پريشاني و کالفه لحن با آيدن
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..  ببینمش من نخواستي چرا ؟ بپوشونه رو صورتش خواستي ازش چرا که بگي بهم توني مي کم دست -

 ؟ بشناسمش

 : گفت تپید مي منقطع قلبش و بود گرفته شدت به صدايش حاال که کريشنا

 . بدم جواب تونم نمي من که...  هیرا درباره هست چیزا خیلي -

 نمي ازش چیزي چطور تو.  دوستین..  نزديکین هم به خیلي گفت بهم...  دونست مي تو درباره چیو همه اون -

 ؟ دوني

 . خوابگاهت به برگرد...  آيدن کافیه.  بدم جواب تونم نمي گفتم...  دونم نمي نگفتم -

 

 با توام انکار حس.  زد مي موج غريبي احساس و عجیب نگاه ، کريشنا چشمان در.  شد خیره کريشنا به آيدن

 .   فهمید نمي ايدن که ترديد

  

 زندن حرفي ژولیت و پیتر درباره که داد نمي رضا دلش اما رفت در نزديک و کرد تعظیم کوتاهي درنگ از پس آيدن

   درونش خشم جوشش. 

 : گفت و برگرداند رو. بگذارد مسکوت را بود ديده که چیزي ، گذاشت نمي

 ؟ رين مي بريان با فقط گفتین...  سرورم -

 . کني پیدا احتیاج کمکشون به ممکنه...  مونن مي اينجا ژولیت و پیتر..  آره -

 : گفت و شد نزديک کريشنا اي گهواره صندلي به آيدن

 که...  شاهي برج بالکن روي...  االن همین...  ديدم رو اونا من...  بگم چجوري دونم نمي...  من...  اونا درباره قربان -

   همديگرو..  که.. 

 . بوسیدن مي

 . زد پوزخندي و گرداند آيدن سمت به را سرش کريشنا

 ... شونهبین عمیقي دوستي که سالهاي سالهاي.  هستن نزديکي دوستاي اونا آيدن..  خب -

 . نمیشه بدل و رد دوست تا دو بین که حرفايي و..  اس عاشقانه بوسه منظورم..  نیستین متوجه قربان نه -

 : گفت و گرفت پايین را سرش کريشنا
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 ؟ مونم مي خبر بي بیفته اتفاق گوشم بغل که وقايعي از من کني مي فکر واقعا تو -

 بتالم عجیبي بیماري به شما که روزي در درست ، میگذرونن رو عاشقانه شب يه پیتر و ژولیت...  بمونین شايد -

   به پیتر.  میشین

 ؟ نیست مشکوک قضیه که نگین.  بیمارين همچنان شما که حالي در نمیذاره تنهاش وقت هیچ میگه ژولیت

 . نیست مناسبي وقت اما...  پرسیدن براي سوال خیلي...  داري گفتن براي حرف خیلي امشب تو ظاهرا... آيدن -

   ندارم خوشي حال من

. 

 . مشکوکم پیتر به من...  بشین همراه من با ترديد اين در يا..  بیارين در شک از رو من فقط -

 ادنايست من کنار که ساله سالهاي اونا ژولیت همینطور...  دارم اعتماد پیتر به من ؟ کني مي فکر اينجوري واقعا -

   هر توي... 

 . دونم مي دربارشون تو از بیشتر خیلي باش مطمئن...  شرايطي

 اب رو شب داره ملکه...  زنیم مي حرف اينجا داريم ما که االن همین - کشید تنوره اينبار آيدن خشم - قربان اما -

 . گذرونه مي پیتر

 ... حسادتي نه و خشمي نه.  بود حسي هر از خالي نگاهش.  گرفت قرار آيدن مقابل و ايستاد کريشنا

 خودم به تونم نمي...  بودن هم عاشق همیشه پیتر و ژولیت...  دونم مي اونا درباره من...  باش آروم...  آيدن -

   رو جلوشون که بدم اجازه

 ولیتژ به تونم نمي وقت هیچ من که آرامشي...  آرامش يه..  اتکا نقطه يه..  بوده ژولیت حامي همیشه پیتر.  بگیرم

 ... بدم

 

 : پرسید شده تسلیم لحني با و شد خیره کريشنا به حیران و متعجب آيدن

 .. خیانت میذارم اينکارو اسم من...  اونا که دي نمي اهمیت و -

 ... باشم خوشحال پیتر کنار خوشحالیش از که دارم عالقه اونقدر ژولیت به و...  نمیدم اهمیت آيدن نه -

 : گفت عصبانیت از فروزان صدايي با و کرد تنک را چشمانش آيدن

 ؟ تختتون و تاج وارث و شما هاي شاهزاده بشن ، پیتر هاي بچه اگه نیست اي مساله براتون و -
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 ... من هاي شاهزاده نه...  اونن هاي بچه ، پیتر هاي بچه -

 : گفت ، سايید مي هم به سختي به را دندانهايش که درحالي و شد لبريز ايدن صبر

 ...؟ رو پیتر هاي حرامزاده يا کنه مي حمل رو شما شاهزاده ، دونین مي کجا از شما...  بشه باردار ملکه ولي -

 : داد پاسخ اي دهنده هشدار لحن با کريشنا

 مطمئن.. بشن هم اگر و...  نشدن دار بچه هرگز سال همه اين توي اونا...  باشي آروم کنم مي پیشنهاد...  آيدن -

   میشم متوجه من باش

.  آيدن کن استراحت برو...  دارم هام شاهزاده تشخیص براي رو خودم هاي راه من...  قراره چه از دقیقا قضیه که

   خستگي از ظاهرا

 کنين اذيتم اين از بیشتر بهتره...  بیمارم من...  داره مرزي يه هم من تحمل و صبر.  زنه مي ذهنت به عجیبي افکار

 . برو... 

 ليخی کريشنا.  رفت در سمت به بزند حرفي يا و کند تعظیم آنکه بي اما است کرده روي زياده دانست مي آيدن

 : گفت ناگهاني

 من مسمومیت احتمال وقتي.  نیستن مطمئن بهت من مثل همه...  میگي چي من بیماري درباره باش مراقب -

   کي.  باشه داشته وجود

 !؟ من اي هفته يک ولیعهد يا ؟ من وفادار و ساله چندين مشاور ؟ ظنه سوء مورد همه از بیشتر

 : بشنود را زولیت و پیتر صداي توانست مي.  شد خارج اتاق از و کرد تند را گامهايش آيدن

 ... ببیننت اينجا نبايد ها نديمه صبح...  شاه اتاق به برگردي بهتره:  پیتر

 . پیتر هستي که خوشحالم:  ژولیت

 خصيش زندگي حريم به متعصبانه اينقدر چرا فهمید نمي اصال.  رفت پايین ها پله از ، فرسا طاقت خشمي با آيدن

   شده حساس کريشنا

 دراينق اما ذهنش ، نیست علت بي ، آيدن از اش ناگهاني گیري کناره و کريشنا بیماري که نداشت ترديد.  است

   نمي که بود مشوش

 طيرب بي و نامنظم طور به وقايع.  بود افتاده کار از اش ارتباطي درک قوه گويي.  دهد ربط هم به را وقايع توانست

   مي قرار هم کنار
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 مهه که نداشت ترديد آيدن.  بچیند هم کنار درست را آن توانست نمي آيدن ذهن که پازلي مانند درست گرفتند

   پازل يک هاي تکه وقايع

 با.  نیستند آيدن ذهن دسترس در هايي قطعه که داشت اطمینان همچنین و مرتبطند هم به همه و هستند

   به بار چند شستش انگشت

 جام و شد اتاقش وارد.  بود آمده تنگ به اطالعات و اتفاقات درک در اش ناتواني و عجز اين از.  کوفت پیشانیش

   اش نوشیدني از پري

 .  کشید سر را

 . مبارز و هوشمند.  اجنه از ارگانیکي و خاص نژاد:  ها استورن "

 چشمان اغلب ها استورن.  بودند جادويي هاي سرزمین قدرت دومین ، ها استورن ، شیاطین حکومت زمان در

 .   دارند تیره خیلي سرخ

 تعهد جادوي ها استورن حمايت حفظ براي شیاطین.  است شکني پیمان عدم و وفاداري ها استورن بارز ويژگي از

   آنها نژاد روي را

 . زند مي خودکشي به دست ناچار به بشکند را عهدي که استورني.  کردند اجرا

 حفظ نسل اندر نسل خود ي گونه رازِ عنوان به را خود الطبیعه ماورا قدرتهاي و ها ويژگي پس آن از ها استورن

   سبب به تا اند کرده

 ، است معروف آنان درباره که هايي ويژگي ترين شايع از.  نگیرند قرار کسي تعهد مورد ، خود عجیب قدرتهاي

 .   باشد مي چهره تغییر

" 

 " نتارلی آگوستین نوشته...  طبیعي فوق هاي گونه و نژادها تاريخ ":  شد خیره آن جلد به و بست را کتاب آيدن

 مشکالت با.  داشت سرزمین جاي جاي از کننده مالقات پنج و بیست امروز براي و برخاست کريشنا تخت روي از

   گاهي که اي عديده

 در آيدن ناجي ، تارلین آگوستین کتاب.  شناخت نمي اصال که عجیبي موجودات.  آورد نمي در سر آن از اصال

   بود موجوداتي شناخت

 اي خنده سوژه ، سرزمین مشکالت شنیدن هنگام کتاب آن داشتن دست به اگرچه.  کردند مي مراجعه او به که

   و ژولیت و پیتر براي

 : داد پاسخ چنین اين آنان هاي خنده به شرمي هیچ بي آيدن اما بود شده هاران حتي
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 ".  دادم مي طال سکه يه بهش کتابش واژه هر اندازه به بود اينجا و بود زنده تارلین آگوستین اگه "

 مي قرار آيدن اختیار در عجیبي و جالب اطالعات هم " خون ازاي به خاک " نام به تارلین آکوستین ديگر کتاب

   درباره کتاب اين.  داد

 بود دريافته کتاب اين از آيدن که چیزي مهمترين.  بود ادغام دوره پايان در علم و جادو جدايي عهدنامه شرايط

   عجیبي سوال به پاسخ

 بمب يک تنها ، جادو و علم دوباره جنگ صورت در که کرد مي فکر اين به آيدن.  گذشت مي آيدن ذهن در که بود

   اين تمام کار اي هسته

 جادويي هاي سرزمین مرزهاي درون علم. کرد دريافت عجیبي پاسخ اما.  ساخت خواهد را جادويي هاي سرزمین

   اين و افتاد مي کار از

 موفق مورد يک اين در وجه هیچ به آيدن نظر به که ، داشت هم از را سرزمین دو کامل جدايي قصد احتماال قانون

   حال هر به.  نبود

 : بود نوشته اينطور کتاب در.  بود شکستن قابل غیر که داشت وجود سرزمین دو اين بین هايي پیوند هنوز

 تعهدنامه امضاي لحظه از جادويي هاي سرزمین در علم پیشرفت ، کند مي تاکید صراحتا تعهدنامه چهارم بند "

   به شود مي متوقف

 کار از حقیقت در.  بود نخواهد استفاده قابل محدوده اين در علم هاي ابزار از کدام هیچ آن از پس که طوري

   اثر بي و افتاد خواهد

 . نیستند بند اين شامل ، بودند علم دست به شده ساخته ، معاهده اين از پیش که ابزارهايي مسلما.)  شد خواهد

)" 

 یدرس نتیجه اين به خود با سپس گرفتند مي ها الف از را امتیاز اين هم انسانها کاش ، کرد مي فکر خود با آيدن و

   سر مانعي حتما که

 . بگذرند امتیاز اين از بود محال نه اگر ، بوده راهشان

 مي کريشنا رفتن از روز سه.  شد خارج سرسرا از هاران با همراه سپس.  ببندد را تاالر در کرد اشاره نگهبان به

   نه آيدن اما گذشت

 ورتص توانست مي که بود جايگاهي ترين کننده خسته ، بودن شاه.  آمد خوشش آن از نه و کرد عادت وظايفش به

   پشتي درب از.  کند
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 اب داشت تصمیم که بود مالقاتي درگیر ذهنش.  نشست ابريشمي صندلي يک روي و شد آن بزرگ باغ وارد قصر

   اما باشد داشته آدريان

 ارب اولین براي.  نداشت ديگري کار هیچ آيدن از جاسوسي جز به گويي.  بود کرده آيدن جمع را حواسش همه پیتر

   بريان حضور آيدن ،

 نمي يطرف از.  داشت بديل بي فراستي و هوش که بود پیتر مقابلش طرف ، متاسفانه اما داد مي ترجیح پیتر به را

   روي دست توانست

 : گفت و برخاست جا از.  بدهد هدر را وقت و بگذارد دست

 ... ببینم رو آدريان رم مي -

 : گفت ترديد با هاران

 ؟ بیام بايد منم -

 ترامياح نه و زدني زانو نه.  دوني مي تخت شايسته رو اون که هستي کسايي از تو بفهمه نبايد اون فقط...  البته -

 .   کن اعتماد بهم.. 

 . بیا معمولي محافظ يه مثل

 آدريان ديدن خاطر به طرفي از و نیاورد جا به آدريان براي را احترام مراتب تا پذيرفت اکراه و ترديد با هاران

   بود زده هیجان بسیار

 رقب توانست مي آيدن.  کرد مي نگاه زمین به و بود گرفته پايین را سرش آدريان.  گشودند را آهنین درب وقتي. 

   درچشمان را اشتیاق

 : گفت رسا صدايي با آيدن.  کند مي مالقات را مادرش مدتها از پس که کودکي مانند.  ببیند هاران

 ... بودن بسته چوب اون به مدام باشه سخت خیلي بايد.  کنم بازت چوب اون از تونستم مي کاش -

 . زد پوزخند و کرد بلند سر آدريان

 . نیست مشکل کني مي فکر که هم اونقدرها...  نه -

 : گفت ريزي صداي با و کرد نزديک آدريان لب به را خون مشک آيدن

 . کنم خارجت اينجا از موقتي طور به تونم مي چجوري دونم نمي و...  نمیشه اينجا اما... بزنم حرف باهات بايد من -

 : گفت لهستاني به و انداخت هاران به نگاهي و خنديد آدريان
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- Madrze w wyborze opiekuna ( .کردي عمل هوشمندانه محافظ انتخاب توي ) 

 : داد پاسخ و انداخت اطراف به نگاهي نیم آيدن

- Nie mog? zrozumie?, j?zyka polskiego ( .بفهمن رو لهستاني زبون اونا ممکنه ) 

- Ale nie mam zamiaru m?wi? po polsku. Nie martw si?. Nikt nie zauwa?y? ( .نگران   

 . (بزنیم حرف هم با لهستاني به که نیست اين منظورم اما نمیشه متوجه هیچکس نباش

 ؟ چیه منظورت -

 : داد ادامه لهستاني به آدريان

- Mo?esz u?y? znajomego ( .کنیم مي استفاده دوستت از ) . 

 

 : گفت آدريان.  نگريست آنها به مشکوکانه هاران.  انداخت هاران به مختصري نگاه آيدن

- Stvrn mo?e, twoje cia?o b?dzie zmieni? i sta? si? w domu kogo? innego. To nie jest   

co?, co ka?dy wie ( ,ديگري شخص میزبان تونن مي...  بدن تغییر رو خودشون جسم ، تونن مي ها استورن 

   اين...  بشن

 ( بدونه کسي هر که نیست چیزي

 : گفت و شد خیره آدريان به حیرت با بار اين آيدن

- Oznacza to, ?e mo?na przej?? do cia?a?  (؟ اون بدن داخل بري توني مي تو يعني ) 

 

- On mo?e by? gospodarzem mojej duszy ( .باشه من روح میزبان تونه مي اون يعني ) ... 

 . عالیه اين -

 : گفت و انداخت باال ابرويي آدريان

- Tak. Ale jestem troch? inaczej. Powinien by? przeni?s? moj? dusz? ca?kowicie. On   

musi by? moje miejsce w wi?zieniu. Czy akceptujesz?  (کنه مي فرق خورده يه من درباره اما.  آره   ... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

189 

 

 کني مي فکر ، باشه زندان توي من جاي به ، من جسم توي بايد اون.  کنه جا جابه من با رو درونش کامال بايد اون

 ( ؟ کنه مي قبول

 : گفت و زد لبخند اطمینان با آيدن

Nie przecz?. Ja po prostu nie pami?tam nic.- 

 . ( بمونه يادش چیزي خوام نمي فقط.  کنه رد نکنم فکر)

 . مونه نمي -

 تندبرگش آدريان اتاق به ادريان سلول از وقتي.  بود پذيرفتنش از آيدن اطمینان با متفاوت کمي هاران واکنش اما

   اشتیاق با آيدن ،

 : گفت و کرد نگاهش تنها هاران اما.  داد شرح برايش را حرفهايشان

 . دونستین مي اينو نبايد شما -

 : گفت تعحب با آيدن

 رو راز اين تو اما.  دارين نگه دلتون توي رو قدرتهاتون و اسرار متعهدين شما دونم مي...  تر پايین بیار رو صدات -

 ...   نکردي برمال

 ... بزني زيرش خواي مي نکنه.  کني اطاعت من از خوردي قسم تو و...  فهمیدم خودم من

 : گفت و انداخت راستش دست متورم زخم به نگاهي هاران

 ؟ میکشه طول چقدر -

 از تو - داد ادامه و برد باال را ابروهايش از يکي آيدن - ببینم وايسا...  بکشه طول که وقت هر تا...  دونم نمي -

 ؟ ترسي مي زندان

 

 . کامل مالتس يه..  مالتسه يه اون..  ترسم مي اون بدن توي گرفتن قرار از...  نه -

 ... بشي اش شوالیه قراره که پادشاهیه اون کردم مي فکر -

 : گفت کالفگي و نگراني با هاران

 ... چیه مالتس يه دوني نمي هنوز انگار...  مالتسه يه اما هست که البته -

 : کند متقاعد را هاران کرد سعي آرامي لحن با و بست را چشمانش آيدن
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 ... خوردي قسم تو و برداريم بايد اول قدم عنوان به که کاريه اين اما چیه دونم مي خوب خیلي من -

 : گفت اي خفه صداي و فروخورده خشمي با هاران

 . خوردم قسم چي دونم مي خودم -

 ... بکني رو فکرش که اوني از شجاعتر تو.  کن اطاعت پس -

 ... شد الزم اگه ؟ چي کني برقرار ارتباط سیاه قلعه با خواستي اگه اصال.  چي يعني اين دوني نمي اصال تو -

 : گفت و ايستاد هاران مقابل آيدن

 تا.  بکنم اقدامي هیچ تونم نمي ، نزنم حرف آدريان با من تا..  کني اعتماد بهم خوام مي ازت.  کن گوش خوب -

   نزنم حرف باهاش

 . اصلیت بدن به گردونم مي برت.  شد الزم اگرم.  نیست قلعه با ارتباط به نیازي

 : گفت و برد فرو موهايش میان را دستش هاران

 ... مالتس يه با اونم...  کامله جايي به جا يه اين -

 به...  مونه نمي پاداش بدون تو شجاعانه اينکار.  داري رو تحملش تو...  بکشه طول چقدر نیست معلوم و..  آره -

   که کن فکر مردمت

 ؟ کني مي اينکارو...  حصارن توي

.  ايستاد پنجره کنار ، بود خیس اشک از چشمانش که درحالي و داد تکان تايید نشانه به را سرش هاران

 : گفت و کرد پاک را اشکهايش

 عذاب اون..  میکشه اون بدن توي من روح که عذابي برابر در يعني.  کنم نمي فکر آدريان زندان عذاب به من -

   اينکار...  نیست چیزي

 . دونست مي باره اين در کجا از آدريان دونم نمي.  شد بدل ما راز ترين خفي به بعدش و بود ممنوع ما براي سالها

 : گفت آيدن

 . میدم قول.  گردونم برت زود خیلي ، دم مي قول -

 : گفت ، بود همیشه از تر صاف صدايش حاال که هاران

 خاطر به خوام نمي.  نکن عجله...  بره پیش درست چیز همه شو مطمئن...  کنیم مي اينکارو داريم که حاال..  نه -

   نقشه...  من عذاب
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 . بخوره شکست

 

 : گفت و انداخت هاران به امیزي تحسین نگاه آيدن

 . من دوست...  دنیايي شوالیه شجاعترين تو -

 .  کرد نگاه آسمان به دوباره و زد تلخي لبخند هاران

 به کار اين آيدن نظر به.  خواندند آواز و نوشیدند و زدند پرسه قصر جاي جاي و باغ در را شب تمام هاران و آيدن

   عجیب اقدام

 مانده ته آيدن.  کنند نفوذ او قواي بخش تاريکترين به بود قرار آنها ، هاران قول يه.  کرد مي کمک فردايشان

   زمین روي را بطريش

 : گفت و ريخت

 ... بودم نديده رو استورن يه وقت هیچ قبال من -

 : داد پاسخ و خنديد هاران

 . نیستن من مشربي خوش به همشون -

 . نداشتم ها استورن از اي کننده مراجعه هیچ مدت اين توي حتي -

 اييج يه.  کنن مي زندگي خودشون براي دنیا گوشه يه اونا...  ندارن جامعه اين با ارتباط به تمايلي هیچ اونا خب -

   شمال قطب نزديک

 . نرسه بهشون کس هیچ دست که جايي... 

 . میان قدرتمند نظر به -

 ... پنهانشون امپراطوري خب اما...  دارن رو خودشون فرد به منحصر قواي...  هستن -

 ؟ پنهاني امپراطوري اون از شاهزاده يه هم تو نکنه -

 : داد پاسخ و زد پوزخند هاران

...  سوالت جواب در ولي...  باشم اي ديگه چیز هیچ اون جز خوام نمي و...  سیاهم قلعه از شوالیه يه...  من...  نه -

   خاندان از من...  نه

 . نیستم سلطنتي
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 ؟ کني نمي زندگي نژادهات هم بقیه با که شد چي -

 : گفت و کرد خالي صورتش روي اش نوشیدني هاران

 دربارش گرفتم پس رو جسمم دوباره من و شد تموم آدريان با کارمون وقتي...  نکنیم خراب رو من امشب بیا -

 . زنیم مي حرف

 ايدب که انديشید سواالتي تک تک به و شد خیره آسمان به.  کشید دراز ها سبزه روي.  کرد موافقت سر با آيدن

   پرسید مي آدريان از فردا

 . پازلش شده گم قطعات همه به. 

 

* * * 

 

 : گفت نگراني با آيدن.  بود پريده رنگش و رسید مي نظر به لرزان اندکي هاران گامهاي

 . نیستي خوب اصال تو -

 . بشم رو به رو باهاش زودتر بذار.. سلول توي برو فقط...  نیستم نه -

 : گفت و زد محوي لبخند ، آنها ديدن با آدريان.  شد سلول وارد هاران با شانه به شانه آيدن

 . کن باز رو من -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش آدريان.  گشود را آدريان زنجیر و غل ترديد با آيدن

 ؟ کنم مي فرار من کني مي فکر تو -

 : گفت و شد خیره آدريان به ، آيدن

 . بینمت مي زنجیر از آزاد که باره اولین...  برگشته حافظم وقتي از فقط...  نه -

 : گفت و کشید آغوش در را آيدن بالفاصله اما ، خورد جا آدريان

 . ببینمت ديگه کردم نمي فکر -

 : داد پاسخ و خنديد آيدن

 . رفیق بود شده تنگ برات دلم منم -
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 با که نگريست آدريان به همیشه از تر نگران هاران.  گرفت او از را خون مشک و فشرد را آيدن هاي شانه آدريان

   مشک از تمام تشنگي

 : گفت و کرد پاک را لبهايش گوشه آدريان.  نوشید مي

 هديگ کس هر ار بیشتر...  کشم مي عذاب اينکار از بیشتر خودم من...  هاران کني مي فکر چي به داري دونم مي -

 . متنفرم خودم از اي

 : داد ادامه آدريان.  گرفت پايین را سرش هاران

 ...بـــ مجبوري که متاسفم -

 : گفت و گرفت باال افتخار با را سرش هاران

 . سرورم کنم کمک شما به تونم مي که خوشحالم من...  نه -

 : گفت و رفت غره چشم هاران به ادريان سر پشت از آيدن

 . خبره با تو درباره من نقشه از اون -

 ههم کرد وادار ذهني نفوذ با را نگهبانان تنها آدريان اما لرزيد اي لحظه براي آيدن قلب.  رفت در سمت به آدريان

   فراموش را چیز

 : گفت و بريد هايش دندان با را خودش چپ دست رگ و ايستاد هاران مقابل.  برگشت و کنند

 . اس تازه.  نمیاد بدت...  هاران بیا -

 : گفت و زد زانو آيدن مقابل هاران

 

 . پیروزي امید به -

 . افتاد سرفه به اما.  نوشید و گرفت دهان به را ادريان دست زخم هاران.  داد تکان تايید نشانه به را سرش آيدن

   اصرار با آدريان

 : گفت

 . مونده ديگه کم يه فقط...  بنوش ديگه کم يه...  کن تحمل -

 را دستش مچ و کرد بلند جا از را هاران آيدن.  نوشید ديگر جرعه چند درماندگي با و گرفت باال را سرش هاران

   تیره خون.  گرفت گاز
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 خون به آغشته دو هر لبهاي.  کرد بلند سر و مکید طوالني جرعه چندين آدريان.  شد جاري زد مي سیاه به که اي

   را دستش هاران.  بود

 وجودش عمق از اهي ناگهان اما.  بست را چشمانش و گذاشت او پیشاني روي و کرد آغشته آدريان لبهاي خون به

   زير آدريان.  داد سر

 : گفت لب

 ... بده ادامه همینجوري..  برندار دست -

 : گفت و زد زانو او همراه هم آدريان.  آمد در زانو به هاران

 ...داريـــ تو بده ادامه...  نکن قطعش -

 : شد شنیده هاران زبان از آدريان جمالت ادامه اما

 .. شدي موفق...  میشي موفق -

 جسم موهاي و کشید مي نفس سختي به و افتاد اي گوشه به آدريان جسم.  کردند رها را همديگر آدريان و هاران

 .   بود شده سیاه هاران

 : گفت و کرد بلند سر سختي به(  هاران)  آدريان

 . چوب به ببند رو من حاال...  داره رو من بدن اون...  شد تموم -

 : گفت و برد(  هاران)آدريان خسته جسم نزديک را مشک(  آدريان)  هاران

 . بشه بهتر حالت تا بخوري کم يه بايد -

 : گفت آيدن ، بود نشسته آدريان جسم روي سردي عرق

 . میکشه عذاب گفت..  داره بدي تاوان براش کار اين گفت بهم...  بده خیلي حالش اون -

 : گفت(  هاران)  آدريان

 . ببند چوب به رو من...  زودباش فقط...  خوبه حالم من -

 : گفت و بست چوب به را او آيدن.  خورد تکشاخ خون از جرعه چند و

 ؟ چیه مشکیت موهاي قضیه -
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 اولیه حالت به...  تعويض اين با ظاهرا...  خب اما...  دارم دوست بیشتر رو بلوند..  میومد بدم ازش همیشه -

 ... برگشته

 : گفت(  آدريان)  هاران

 ... بمونیم اينجا زياد نبايد ما ، آيدن -

 : گفت و فشرد را(  هاران)  آدريان هاي شانه آيدن

 . من دوست قهرماني يه تو -

(  آدريان)  هاران ، شدند که اتاق وارد.  رفت اتاقش سمت به و شد خارج سلول از(  آدريان)  هاران همراه به سپس

   و ايستاد کنارش

 : گفت

 ... باشه داشته رو داديم انجام بابتش که کاري ارزش مالقاتمون امیدوارم...  آيدن -

 : گفت و ايستاد(  آدريان)  هاران مقابل آيدن

 .. آدريان..  باش مطمئن...  داره -

 : گفت و آورد باال سکوت نشانه به را انگشتش(  آدريان) هاران

 ؟ بريم لو که خواي نمي.  کني صدام هاران همون .. کني عادت بهتره -

 صندلي روي هاران.  کرد مي امنیت احساس ، بود آمده اينجا به که مدتي طول در بار اولین براي.  زد لبخند آيدن

   و نشست اي گهواره

 : گفت

 ... بزني حرف باهام خواستي مي...  خب -

 : گفت و داد تکان سري آيدن

 . ئنمطم جاي يه بريم بايد...  نه قصر توي...  زنیم نمي حرف اينجا ما ضمن در...  سلطنتي تاالر به برم بايد االن -

 : گفت و داد تاب ابرويي هاران

 . نیست مشکلي ، کني مي فکر اينطور اگه -

 : داد ادامه و کشید اي خمیازه سپس
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 يادم داشت ديگه..  بود شده تنگ آزادي براي دلم...  خودم بدن به نسبت بدن اين ضعف و کندي از نظر صرف -

   تونم مي که رفت مي

 . کنم حرکت

 : گفت باري تاسف لحن با آيدن

 ... اي خورده و سال سه..  مدت همه اين...  باشه سخت خیلي بايد...  متاسفم -

 . نزنیم حرف دربارش بیا -

 : گفت و گذاشت سرش روي را فامش نقره تاج و پوشید را سبزش شنل آيدن

 . بیا من با -

 : گفت و کرد انداز بر را آيدن تاپاي سر هاران

 . منصبي اين مناسب خیلي -

 ... بردار دست -

 ... همتا بي تنديس يه مثل..  بشي عالي خیلي بايد شاهي تخت روي -

 کتاب معمول طبق و نشست کريشنا تخت روي آيدن.  شدند سلطنتي سرسراي وارد هم دوشادوش هاران و آيدن

   به را تارلین آگوستین

 . زد تمسخرآمیزي پوزخند هاران.  گرفت دست

 : گفت اعتنايي بي با آيدن

 ...  شده قديمي قصر اهالي براي ديگه جوکش..  رفیق رسیدي دير -

 داده کراني بي اعتماد و امنیت احساس آيدن به ساعت چند همین در ، متفاوت صورتي در چند هر آدريان حضور

   عجیب حس گرچه بود

 . آورد مي چشم به يرايش را کريشنا نبود ، آيدن ذهن اعماق در ديگري

 صرق از تا کرد اشاره هاران به کند نمي تعقیبش کسي که کرد حاصل اطمینان آيدن ، گذشت شب نیمه از که شب

   هاران.  بروند بیرون

 : گفت و انداخت باال اي شانه

 ؟ چیه براي اينکارا -
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 . بیارن در کارم از سر پیتر جاسوساي خوام نمي -

 . میشه مشکوک بیشتر..  بدتره که اينجوري -

 . بیاره در کارم از سر که اينه از بهتر بشه مشکوک -

 صرق از کافي قدر به وقتي ، کرد مي تصور آيدن که اي سختي آن به اما داشت سر درد چه اگر قصر از رفتن بیرون

   آيدن ، شدند دور

 : گفت و انداخت هاران به نگاهي نیم

 ؟ کني نمي فرار باشم مطمئن تونم مي -

 ؟ رم مي و کنم مي رها کريشنا زندان توي رو جسمم من کني مي فکر ؟ شدي ديوونه -

 سر درد بي و آروم..  بشناسدت کسي اينکه بدون.. جديد زندگي يه..  توئه براي العاده فوق فرصت يه اين...  خب -

 . تکشاخ   خون به نیاز بدون.. 

 : گفت و داد تاب ابرويي هاران

 . کشه مي رو خودش جسم اين...  کنم فرار و بزنم تعهدم زير اگه من اما منطقیه -

 : گفت و بست درخت کنار را اسبش و ايستاد زالل نهر يک کنار آيدن

 . شنوه نمي رو صدامون کسي مطمئنیم...  مناسبیه جاي اينجا -

 ؟ داري اضطراب اينقدر که بپرسي چي از خواي مي فهمم نمي -

 : کرد غافلگیر را هاران و داد تکان سري آيدن

 اگه...  بسته خون پیمان من با هاران باشه يادت و...  من با صداقتت عدم از...  تو زندگي هاي الپوشوني از -

   بازم يا و کني سرپیچي

 . اس ساخته کارت...  بگي دروغ

 : نبود صمیمي ديگر لحنش.  کرد نگاه روان نهر به و کشید عمیقي نفس هاران

 ... بدوني خواي مي چي -

 . آيدن به گرده برمي هم اولیش...  چیزا خیلي -

 ؟ تو به -
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 . بودي محبوب که نوشتي...  بودي ولیعهد نوشته خاطراتت دفتر توي...  بزرگت برادر به -

 

 ... دروغه خوندي دفتر اون توي چي هر گفتم بهت که من -

 

 : شد طوفاني ناگهان ، بود کرده گیر ، آيدن گلوي زير روز چندين که خشمي

 

 ؟ هستي هیواليي چجور ديگه تو ؟ خودت باخون ؟ نوشتي دروغ -

 

 : گفت و گذاشت نهر درون را پاهايش هاران

 

 . هیوالم يه اينکه...  شم نمي غافل ازش لحظه يه حتي که کني يادآوري چیزيو بهم مدام نیست الزم -

 

 !؟ خون با اونم...  کردي دروغ به تبديل هم خودت براي حتي رو حقیقت چرا ؟ چرا -

 

 . کرد مي نگاه جاري آب به همچنان هاران

 

...  هاي ديگه چیز حقیقت که بقبولونم هم خودم به خواستم مي...  کنه مي آسونترش کردم مي فکر اينکه براي -

   راحت خودمو خواستم مي

 . کنم عوضش هم خودم ذهن توي.  کنم

 

 ؟ بود چي حقیقت -

 

 ؟ خوره مي تو االن درد به چه...  گذشته قرن چندين از خاطره مشت يه...  فهمم نمي من -
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 : گفت و داد تاب را هايش پلک آيدن

 

 ؟ بجنگم کي براي قراره بدونم خوام مي -

 

 . کني تالش من پادشاهي براي نداره لزومي...  بجنگي برام نیست الزم تو -

 

 بزرگ سوال اون...  نکنم فکر هدف اين به اگه چون...  کنم مي خودم خاطر به.  کنم نمي تو خاطر به اينکارو من -

   در پا از رو من

 ... میاره

 

 : گفت و شد خیره آيدن چشمان به هاران

 

 ؟ بزرگي سوال چه -

 

 مي کار چي ماجرا اين وسط من ؟ ام کاره چي من وسط اين اصال که...  گذره مي ذهنم لحظه هر توي که سوالي -

   چه چیزا اين ؟ کنم

 مرز اين توي من اصال ؟ خواستن مي چي غربي قلعه مردم ؟ خواد مي چي من از کريشنا ؟ داره من به ربطي

   کنم مي کار چي جادويي

 دنیا اين چیز همه به میشه باعث چي... ؟ کنم زندگي عادي و دورهام به برگردم دارم نمي ور رو الويس چرا ؟

   تونه نمي ؟ بشم مربوط

 تا اينجام که...  دم مي رو جواب اين خودم به لحظه هر و...  باشه کودکیم دوران احمقانه غذايي رژيم خاطر به فقط

   حقش به رو آدريان
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 مجهوالت اون همه به تونه نمي جواب اين اما.  کنه مي دوست يه که کاريه اين و دوستمه آدريان چون...  برسونم

 ... بده پاسخ

 

 را سرش.  بود آورده زبان به را دهنده آزار پرسش اين باالخره.  لرزيد مي ناراحتي و خشم شدت از آيدن صداي

   هاران.  گرفت پايین

 : گفت و دوخت جوي به دوباره را نگاهش

 

 لب روي محوي لبخند _ قیافه خوش و بلند روح يه با ، قدرتمند...  واقعي قهرمان يه.  بود من بزرگ برادر آيدن -

   ادامه و نشست هاران

  

 . کشتمش من و.  داشت فرق پدرم با خیلي.  بود ولیعهد اولش اون _ داد

 

 ؟ باشه نرسیده قتل به تو دخالت با يا و تو دست به که مونده باقي خونوادت توي هم اي ديگه کس -

 

 خنده ترين تلخ...  خنديدم بهش ها بار خودم..  رسیدي دير...  آيدن؟ سازي مي لطیفه قضیه اين درباره داري -

   حتما تو...  دنیا هاي

 ! مرجعت کتاباي اون توي..  خوندي کم دست يا...  شنیدي ادغام دوره درباره

 

 .. آره...  چیزايي يه -

 

 حکمراني جادو يا همیشه...  باشه داشته وجود تونه نمي وقت هیچ..  نداشت وجود عمال ادغام دوره...  مزخرفه -

 ..   علم يا و کنه مي

 غاماد اصطالح به دوره اون توي...  علمه ، دنیا قدرتمند و اول حاکمیت که االن مثل...  باشه برتر بايد يکي همیشه

   اول حرف جادو ،
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 که هم انسانهايي...  ندارن وجود ها جادوگر...  نکن فکر خودت تعريف به وجه هیچ به جادو میگم وقتي.  زد مي رو

   کنن مي جادو ادعاي

  

 کنه يم ادعا که هم کسي..  نداره طبیعي فرا قدرت انساني هیچ.  گرفتن ارتباط ماورالطبیعه دنیاي با حقیقت در... 

   از رو قدرتش.. 

 فراطبیعي موجودات منظورم جادو گم مي وقتي پس.  برمیداره خودش براي رو مرزها...  گیره مي اينجا موجودات

   نیروهاي با

 . جادوگر انسانهاي نه فراطبیعیه

 

 ؟ داره پرسیدم من که چیزايي به ربطي چه اينا -

 

 تويي اين..  شد تموم حرفام وقتي و...  میدم رو جوابت دارم...  کني مي کار چي ها ماجرا اين وسط تو پرسیدي -

   چي میگیري تصمیم که

  

 . کني کار

 

 . بده ادامه -

 

 خاطر به..  میومد حساب به هم ديگه هاي حکومت مرکز موقع اون که بود شمالي هاي سرزمین حاکم من پدر -

   که بود حاکمي تنها همین

  

 اب اما شد نمي محسوب خطر چندان و...  کرد مي کمک بهمون...  علم هاي فعالیت موقع اون تا.  میگفتن شاه بهش

   و منجنیق اختراع

 حق کس هیچ.  شد ممنوع علم ، بعد و...  کرد خطر احساس پدرم.  شد عوض چیزا خیلي...  زا آتش هاي اسلحه

   رو اي علمي فعالیت هیچ
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 . بود سوممون برادر از آدما ترس و بوديم آيدن و من ، ها انسان امید تنها.  شدن اطاعت به مجبور انسانها.  نداشت

 

 ؟ سوم برادر -

 

 . شد مي محسوب نامشروع فرزند همه نگاه در چون...  نبود ولیعهد اما بود بزرگتر هم آيدن از حقیقت در -

 

 . داشت نامشروع پسر يه شما از پیش پدرت -

 

 صیلا الف آخرين...  اصیله الف يه اون میگن ها خیلي.  بود دوستش بهترين نامشروع پسر.  نبود پدرم پسر اون -

   حرامزاده اما. 

 . اس حرامزاده يه همیشه

 

 يهو تو " پیچید مي ذهنش درون مدام جمالتي اما بپذيرد را افکارش خواست نمي.  کرد تنگ چشمانش آيدن

   که هرچیزي و میشه پیدات

 : پرسید تعجب با...  "دزدي مي ازم رو منه حق

 

 ؟ بوده چي برادرت اسم -

 

 : داد پاسخ و زد لبخندي هاران

 

 بريان -
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 ... گارد فرمانده...  بريان! ؟ بريان -

 

 . کرده کريشنا وقف رو زندگیش تمام که بريان همین آره -

 

 ؟ توئه برادر -

 

 حقیقت در اون که دونست نمي کس هیچ.  داشتم دوست بیشتر هم برادرم از رو اون روزي يه ولي...  دقیقا نه -

 .   نیست من پدر پسر

 . مشترکیم پدر از که کردند مي فکر همه

 

 ؟ ترسیدن مي ازش ادما چرا -

 

.  جادوئه سرسخت طرفدار که نامشروع اصیل الف يه..  علم بي علم..  بود يکي پدرم با هاش سیاست چون -

 .   رسید مي نظر به ترسناک

  

 براي و بود طلب صلح خیلي اون...  آيدن ولي دونستم مي مسلم رو جادو برتري اما ، بودم علم توقف مخالف من

   ارزش خیلي ها انسان

 ردک مي فکر ، بود علم شیفته خودش اون...  انداخت راه علم مخفي انجمن ، کرد نقض رو پدر قوانین اون.  بود قائل

   به صلح علم ،

 ... اما...  نشه ريخته خوني ديگه تا کنه حکومت دنیا به علم با خواست مي.  جنگ جادو و...  داره همراه

 

 ايه جنايت و فجايع نشه استفاده طلبانه صلح وقتي علم...  که اينه منظورم...  کرد نمي فکر درست هم خیلي -

   میاره بار به وحشتناکي

... 
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 ینيپیشب رو گلوله و تفنگ و شیمیايي و اي هسته هاي بمب تونست نمي...  نبود نگر آينده هم ها اونقدر آيدن -

   آيدن واقع در...  کنه

 دستمايه ، بره فراتر حدي يه از که عظیمي قدرت هر و..  هستن عظیمي قدرت دو هر ، جادو و علم که نفهمید

   حکومت کسب براي میشه

  

 جادوي ، علم ، کرد مي فکر آيدن...  صلح رفتن بین از يعني جنگ و...  داره همراه به جنگ حاکمیت کسب و

   به پدرم و...  پاکه و سفید

 ازدواج بود عاشقش آيدن که دختري با شدم ولیعهد سالگي شونزده توي من و کرد زندانیش قوانین نقض خاطر

 ... کردم

 

 : گفت بمي صداي با آيدن

 

 .. دياران -

 

 از هاانسان کمک با آيدن.  نشدم عاشقش وقت هیچ که زني زباترين.  ديدم عمرم توي که زني زيباترين...  دياران -

   از.  کرد فرار زندان

  

 دنش کشته ها خیلي...  کرديم اعدام رو سپید قلعه معماراي...  کرديم عمل تر سختگیرانه پدرم و من بعد به اون

   رو من بريان و پدرم... 

 مغرورتر آوردم مي دست به که اي پیروزي هر با..  احمق من...  میشه شکستمون عدم باعث کار اين که کردن قانع

 . شدم مي قبل از

 

 ... بودي اي افسانه و نقص بي شاهزاده يه انگار...  خاطراتت تو -
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 آيدن...  شدن کشته ها خیلي...  نبودم اما...  قهرمان...  آيدن مثل...  باشم خواستم مي که چیزيه اون...  نه -

   بر رو ها انسان فرماندهي

 هکرد شرکت ها جنگ از خیلي توي آيدن با من.  متفاوت سالح کلي با..  کرد درست کامل ارتش يه و گرفت عهده

   جنگیده کنارش...  بودم

 پدرم از بعد و بود وفادار بهش عهدي واليت تخت که بود تکرارنشدني قهرمان يه ، نظیر بي مبارز يه اون.  بودم

 ... شاهي تخت

 

 ؟ کنه کار چي تونه مي تخت ؟ داره اهمیتي چه...  تخت وفاداري -

 

 : گفت دلي دو از پر و آرام صدايي با هاران

 

 در هرگز...  نباشه وفادار بهش تخت که ولیعهدي يا شاه...  روانیه عامل يه بیشتر...  سخته توضیحش خب -

 .   کنه نمي حکومت آرامش

 رواني و روحي عذاب جور يه...  نمیشه آروم وقت هیچ اون...  باشه آرامش و صلح در سرزمینش تمام اگه حتي

 ...   میاره بار به براش

. . کنه ،حکومت تخت وفاداري بدون تا باشه احمق خیلي بايد شاه يه...  داره سختي تبعات...  همیشگي بیماري

   رو حکومت لذت تمام چون

  

 . میده دست از

 

 ... نبود وفادار تو به ولیعهدي تخت و -

 

 تنداش من با مشکلي تخت ، بود زنده اون که زماني تا...  بودش پذرفته تخت که پادشاه يه..  بود شاه پدرم خب -

 ...   بود شاه چون. 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

216 

 

 اگه.. . باشه راحت ديگه يکي تا باشه داشته رو تخت وفاداري بايد يکیشون..  ولیعهد و شاه بین...  همینه همیشه

 ...   باشن حق به دو هر

 من مقابل حاال بود داره ياد رو مبارزه و زني شمشیر من به خودش که کسي ، آيدن حال هر به.  میشه عالي که

   همون..  بود کشیده صف

  

 استحکام براي مهموني يه.  کشید آتیش به رو زندگیم که کسي...  ديدم رو کالريسا که که بود ها موقع

   از من و گرفتیم متحدهامون

 اصلي فرمانده بريان.  شد شروع اصلي جنگ شب همون.  زدم پس رو دياران غرور با و...  کردم دعوت کالريسا

   ها حمله همه.  شد جنگ

  

.  بمونم قصر توي تا خواست من از..  رفت خودش و..  نکنم دخالت خواست من از پدرم کرد مي هدايت رو ارتش و

   شدت به غرورم

 و دبو سالم بیست من. اومدم در پا از من..  ام بچه خیلي گردان يه فرماندهي براي هنوز گفت پدرم وقتي ، شکست

   ساله بیست آيدن وقتي

  

 مردم همه و..  شدم جنگ وارد پدرم گفته برخالف بنابرين.... لرزيد مي وجودم تمام...  بود کامل فرمانده يه بود

   دادم دست از رو سرزمینم

  

 ... آيدن دوني مي رو ماجرا اين تو. 

 

 ؟ ننوشتي دروغ ماجرا اين توي يعني -

 

 .. ويراس...  اعتمادم مورد محافظ و کالريسا همراه شدم جنگ وارد من...  نبود درکار دروغي -

 

 ؟ دونن مي مديونش رو خودشون سرزمین همه که ويراس شاه...  ويراس -
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 به شهر..  شدم تبديل من.  من احمقانه غرور خاطر به بلکه..  سرزمینمون خاطر به نه..  جنگیديم ما...  خودشه -

   چکمه و رفت غارت

 برم بودم گرفته تصمیم همین واسه.  دونستم مي اينا همه مسبب رو آيدن من و...  شد شسته مردمم خون با هام

   مي...  آيدن سراغ

...  دهب سامون و سر اوضاع به کنه سعي و...  بمونه گفتم ويراس به.  بود زده غیبش اما..  کنم پیدا رو بريان خواستم

   دنبال رفتم خودم و

  

 هاي سرزمین و پذيرفت رو علم برتري..  بست جدايي و صلح معاهده آيدن با...  کرد خیانت بهم ويراس...  ايدن

   به محدود رو جادويي

 وفادار بهش تخت اما شد معروف ويراس شاه.  کنه حراست جادويي هاي سرزمین از تا کرد شده تعیین مرزهاي

   میگفتن همه.  نبود

 ... بوده شده جنون دچار عمرش اواخر

 

 ؟ شد شاه چطور کريشنا ؟ شد چي بريان ؟ شد چي آيدن -

 

 مي بايد هم آيدن...  بودم مرده من...  کشتمش چوب همون تیزي با و...  صلح پرچم يه با...  آيدن سراغ رفتم من -

   به خواستم مي...  مرد

  

 بین از رو تخت وفاداري طلسم بتونم تا کشتم مي رو زنده وارثاي همه بايد...  حکومت بتونم تا بدم خاتمه نسل اين

   چون...  ببرم

 يه يا و میشي خوب و عادل شاه يه يا تو...  کنه بروز درونت اهريمن يا درون فرشته میشه باعث ، تخت وفاداري

   و...  خوار خون هیوال

  

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

218 

 

 و کنه نمي کمکم ، هم باز ؛ بیارم دست به برحق ولیعهد نشوندن با رو تخت وفاداري اگه حتي دونستم مي من

   من شیطاني ي رويه تخت

 ، آيدن.  بود تخت وارثاي همه کشتن راهش تنها و رفت مي بین از بايد الفي طلسم اين پس.  کنه مي تشديد رو

   دختر و پسراش از تا دو

 پیش اونو که بود نگفته اما...  کرده تالش خیلي ، دياران نجات براي که بود گفته بهم کالريسا...  سالم پنج کوچیک

   آيدن...  برده آيدن

 ... آسمان به زدنش پیوند با...  داد نجات رو من دختر

 

 ؟ چي يعني -

 

 روح تمام آيدن. بدن نجات رو يکي جون عوضش و کنن تقديم آسمان به رو روحشون از بخشي تونن مي الفها -

   تا کرد تقديم رو الفیش

 ... کنه محافظت از تا...  داد پیوند آسمان به رو گريسیا اينکار بر عالوه...  بده نجات اونو

 

 ؟ گريسیا -

 

 به اردوگاهش همه وقتي و کشتم رو پسراش..  کشتم اونو..  رفتم آيدن مقر به من...  بود گريسیا دخترم اسم -

   ، آوردن حمله من سمت

.. . بود نظیر بي آوردم دست به که قدرتي..  خوردم قطره اخرين تا رو خونشون و کردم سالخي رو تکشاخ تا شیش

   تونستم مي اما

 سال پنج من.  کنه مجازات رو من تا...  بود دنبالمون جا همه ويراس.  کرديم فرار رزا و من.  کنم درک رو سیاهیش

   گشتم گريسیا دنبال

  

 کره يه روي که حالي در..  ديدمش بار اولین وقتي ره نمي يادم وقت هیچ.  بود سپرده بريان به رو اون آيدن... 

   و بود سوار برايت اسب
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.  کرد مي تمرين باهاش و ساخت براش بريان که اي چوبي شمشیر اون.  خنديد مي و رفت مي بريان همپاي

   اولین...  کوچیکش دستاي

 دوست رو چشمام سرخ رنگ که گفت اونم...  سفیدم رزهاي عاشق گفتم و کردم مالقاتش رزهاش باغچه توي بار

   خوام نمي..  نه...  داره

 ... بیفتم يادش دوباره

 

 ... کشتیش بعد و شدي همکالم باهاش ؟ شناختیش اول تو -

 

 : گفت و زد حلقه هاران چشمان در اشک

 

 تدرس.  شد مي مانع چشماش ، رفتم مي کشتنش براي که بار هر...  نبود بريان وقتي..  بودم کنارش...  ها هفته -

   من آبي چشماي رنگ

 حس که بود زندگیم از اي دوره دو از يکي...  شده تنگ براش دلم...  بودم نشده مالتس يه هنوز که وقتي...  بود

   کنم تغییر تونم مي کردم

... 

 

 ؟ بود کي ديگش يکي -

 

 : گفت شرمندگي با هاران

 

 ... کردم مالقات رو الويس و تو وقتي -

 

 : داد ادامه هاران ، انداخت پايین را سرش آيدن
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 اما...  گذاشتم سرپوش احساساتم همه روي...  بودم خورده تکشاخ خون از مشک دو کشتمش مي که روزي -

   از اما...  کرد مي قلیان مدام

  

 وقايع حدودي تا گرچه...  خوندي دفترچه توي که چیزي تمام و...  بودم همیشه..  هیوالم يه من...  اومدم بر پسش

   کرده عنوان رو حقیقي

 ... نوشته دفترچه اون توي که نبودم اوني...  من اما بود

 

 :داد ادامه هاران.  ببیند هايش گونه روي را اشک برق توانست مي آيدن.  شد خیره آب به و کرد سکوت هاران

 

 رونده سرزمینم از من...  داشته ديگه پسر يه آيدن...  فهمیدم من و موند باقي تخت طلسم هم باز...  بعدش و -

   تبعید حکمم و بودم شده

 و...  بود وفادار بهشون تخت که نسلي...  کردم آيدن خوني نسل کردن پیدا صرف رو آينده سالهاي تمام...  بود

   نهايت در و گذشت قرنها

  

 ... داشتن رو آيدن سبز چشماي که...  رسیدم برادر تا دو به فقط و فقط... 

 

 : زد فرياد و برخاست جا از آيدن

 

 ... خوام نمي...  بشنوم ديگه خوام نمي...  بگي نداري حق -

 

 در آنچه براي تايیدي مهر هاران هاي حرف ادامه خواست نمي واقعا.  شد سرازير آيدن چشمان از اراده بي اشک

   اما باشد داشت ذهن

 : داد ادامه هاران
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 آلن و الويس -

 

 .  شد خیره هاران به و زد زانو زمین روي بیچارگي و کالفگي با آيدن

 : گفت و فشرد را آيدن هاي شانه و برخاست جا از هاران

 

 ... کردم برادرش تبديل به ترغیب رو الويس من...  کن گوش بهم فقط...  کنم مي خواهش -

 

 ... بودي نديده رو الن وقت هیچ گفتي تو اما -

 

 کشمش نمي گفتم منم... داشت نگهش دور من از همین واسه..  بکشمش من ترسید مي الويس...  بودم نديده -

 ..   کنه تبديلش اينکه مگر

 طلسم تو مردن..  آلن تبديل از بعد... بکشم رو تو خواستم مي من... بود عصباني خیلي آلن دست از الويس

   مي بین از رو تخت وفاداري

 کنه تبديل رو آلن گفتن.  گذاشتم رو عالم شرط ترين احمقانه منم...  بذارمت زنده که کرد التماس الويس اما.  برد

   برادرم خوني نسل تا

 هک وقتي که داد قول بهم الويس...  کردم اقدام کشتنت براي بازم من اما کرد اينکارو اون...  بشه متوقف آيدن ،

   من به رو تو شدي بزرگ

  

 از عدب انسان يه مثل تو و..  بود وفادار من به تخت ، شدي مي من ولیعهد اگه تو...  اينجا بیارمت خودم با تا بسپره

   مردي مي مدت يه

 بهت تخت وفاداري از بايد مردي مي زود نبايد تو...  کشیدم اي ديگه نقشه اما من...  رفت مي بین از طلسم و... 

   مي رو استفاده نهايت

 و آشام خون و تکشاخ خون خوروندن پیشنهاد...  بنابرين.  بیارم دست به رو دادم دست از که چیزايي تا کردم

   به رو برايت اسبهاي
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 نمي دستت از ديرتر اينکار با اون...  نداشت مخالفتي الويس..  بمیري ديرتر و..  بشي پیر تر دير تا...  دادم الويس

   هیچ هم شايد يا داد

 ... میشي نامیرا...  بشي تبديل مرگ بعد تو اگه يعني...  داد نمي دستت از وقت

 

 : گفت لرزاني صداي با و کرد تکیه درخت به آيدن

 

 ؟ آوردي من سر باليي چه -

 

 برادر با همنام.  کردم انتخاب من رو اسمت... بودم کرده عادت بهت..  من...  باش آروم کنم مي خواهش آيدن -

   همه در که قهرماني

 ادي منو تو...  بودم شده عاشقت من و...  بودي شده داشتني دوست و شیرين بچه يه تو... کردم مي تحسینش حال

   مینداختي شیرينم دختر

 از الويس.  کرد شروع رو الويس و من تعقیب همین واسه...  من و فهمید تو درباره کريشنا شدي ساله پنج وقتي... 

   به شروع موقع همون

  

 ... قیمتي هیچ به..  نکنه ماوراالطبیعه دنیاي تسلیم رو تو بود گرفته تصمیم اون...  کرد فرار

 

 توضیح برام هیچي درباره...  کنم خیالپردازي گذاشت نمي حتي...  کرد دور تونست مي تا رو من...  همین واسه -

   از رو من حتي.  نداد

  

 ... کرد دورم تونست مي تا..  کرد دور هم خودش

 

 ور من پیغام تا فرستادم رو اشام خون زن اون...  بودين فرانسه وقتي...  بشي بازي اين وارد تو خواست نمي اون -

 ..   ببره الويس براي
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 اکريشن اينکه از قبل...  اينجا بیارمت خودم با خواستم مي.  دورهام برگردونه رو تو که وقتشه که گفتم بهش

   تا رو تو الويس.  کنه پیدات

  

...  بشم ظاهر راهت سر يهو هم خواستم نمي...  داشته نگه چیز همه از دور رو تو اون دونستم نمي من... آورد اينجا

   کم رو خودت تو اما

  

...  بعدش اما...  فرستاده رو تو الويس کردم مي فکر کردم پیدات جنگل توي بیهوش که روز اون...  کردي کشف کم

   و گیج تو فهمیدم

 حمله الويس خونه به الفهاش و کريشنا که موقع همون درست.. رفتي.. فهمیدي رو حقیقت وقتي و...  مبهوتي

   حمله من خونه به...  کردن

 پیدا براي حاضري گفتي و اومدي تو...  نشدن من حريف اما...  بردن رو الويس و...  نکردن پیدا رو تو اما کردن

   اين...بري الويس کردن

  

 نموند خبر بي هم مادرت...  اومد همراهمون و برد بو آلن ظاهرا اما..  کردم قبول منم...  بود من براي فرصت بهترين

   رو تو تا اومد.. 

 ... کنه دور داشتي تعلق بهش که جايي از

 

 الويس نجات براي و دوستمي تو کردم مي فکر من ؟ کني تصاحب رو تخت من با تا بردي مي رو من داشتي تو -

 ... میاي

 

 هدولیع تو..  شد مي وفادار من به تخت...  کرد مي پیدا نجات الويس..  داشتیم مي بر راه سر از رو کريشنا اگه ما -

 ...   شدي مي من

 خوشبخت خواستم مي...  بزني لبخند تو خواستم مي من..  خوام نمي رو تخت ديگه..  فهمیدم سفرمون وسط اما

   يه خواستم مي...  باشي
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 من تو.. . کردم نمي فکر تخت وفاداري به ديگه..  بشي دار بچه نبود مهم برام... کني تجربه رو کامل انساني زندگي

   کرده عوض رو

 گیر...  الويس و خودم..  افتادم گیر خودم اما...  کردم پاک رو حافظت شب اون همین واسه...  دادي تغییرم.. بودي

   که کريشنايي دست

 با ات برگردوند رو تو شده که قیمتي هر به که کريشنايي.  نداشتم وقت هیچ که پسري...  منه فرزند کنه مي ادعا

   تخت..  تو عهدي واليت

  

 .. کنه وفادار خودش به رو

 

 برات کاري هر بودم حاضر من...  باشه تلخ قدر اين حقیقت خوام نمي...  کنم باور رو اينا خوام نمي من...  آدريان -

   کاري هر.  بکنم

... 

 

 : گفت لب زير هاران

 

 ... آدريان نگو بهم شرايطي هیچ تحت...  هاران...  هاران -

 

 : داد پاسخ سنگین بغضي و خیس چشماني با آيدن

 

 کسي..  تو و کنم اعتماد و تکیه بهش تونم مي که هستي کسي تنها تو کردم مي فکر من ؟ داره هم اهمیتي -

   هام رنج همه باعث که بودي

  

 يباز وارد...  لعنتي تخت اون وارث تنها عنوان به شدي باعث تو...  کنه پیدا منو کريشنا شدي باعث تو...  شدي

   ازش که بشم اي
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 . متنفرم

 

 ... متاسفم -

 

 براي من از خوان مي همه وقتي...  کريشناست دست اسیر الويس وقتي...  خوره نمي دردي هیچ به تو تاسف -

   کنن استفاده مقاصدشون

 ... تو خود حتي... 

 

 هیوالي همون بشم دوباره خوام نمي..  بیام در غرور فرمان تحت دوباره خوام نمي من...  آيدن خوام نمي من -

 ...   بدتر حتي..  قديمي

 ... بپوسم کريشنا سلول توي بذار

 

 حاال که بود پازل پیوسته هم به هاي تکه از پر ذهنش.  شد خیره اسمان به و کشید دراز ها علف روي آيدن

   شده کم اش شده گم قطعات

 هنوز آيا دانست نمي اصال.  انداخت هاران به نگاهي نیم.  دهد ربط هم به را وقايع از خیلي تواست مي حاال..  بود

   پادشاهي دارد قصد

  

 صداي با.  باشد متنفر او از توانست نمي اينها همه وجود با چرا دانست نمي...  يانه آورد دست به آدريان براي را

 : گفت آرامي

 

 .. دخترت...  اس زنده اون -

 

 : گفت و کرد نگاه آيدن به حیرت با و گرداند سر هاران
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 ... محاله -

 

 ... داره رو تو چشماي اون...  خودشه مطمئنم -

 

 ... مرد که ديدم من...  غیرممکنه...  محاله -

 

 من...  سپید قلعه توي..  عهدي واليت روزه هفت هاي جشن توي..  بود من همراه اون...  اما چطوري دونم نمي -

   ديدم رو زخماش جاي

 ... قلبش و گردن رگ دقیقا... 

 

 . رفت هم در هاران چهره

 

 رو اجازه اين کريشنا کني مي فکر ؟ مهموني بیاد تونه مي که آزاده اينقدر يعني.. باشه زنده اگرم ؟ تو همراه -

   متوجه ؟ ده مي بهش

 هب اونم...مهموني بیاد آزادانه گريسیا میذاره اونوقت...  منه فرزند خودش که کنه مي ادعا داره کريشنا ؟ نیستي

 !!!  ؟؟ تو همراه عنوان

  

 . کني مي اشتباه حتما..  حماقته

 

 : داد پاسخ آيدن

 

 دتم تمام بود داده دستور بهش کريشنا...  کريشناست دستورات پايبند شدت به اون.  نیست کار در اشتباهي -

   مدت تمام..  بپوشه ماسک
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 وقت هیچ گفت مي...  آزادتره نقاب اين پشت گفت مي اما...  نداشت برش وقت هیچ اونم..  باشه پنهان چهرش

 ... نبوده آزاد اينقدر

 

 .. محاله..  کني مي اشتباه داري -

 

 .. رفت بین از ترديدم...  مونده زنده آسمون به پیوند با اون گفتي که حاال..  داشتم ترديد االن تا اگه -

 

 ؟ چطور -

 

 چیز همه تعادل..  ريخت هم به هوا...  بوسیدمش وقتي...  بود قلعه سنگي حیاط توي..  ديدمش که دفعه آخرين -

   شد آشفته و خورد هم به

  

 و تشويشش انگار...  ايستاد رعد و طوفان..  شد جدا من از وقتي و...  بود شده اشفته اون که همونقدر درست.. 

   دنیا تعادل اضطرابش

 . بود زده هم به رو

 

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش و شد خیره آيدن به دلي دو با هاران

 

 ... کنم باور تونم نمي -

 

 ... بدم نشونش بهت تونم مي -

 

 ... بده نشونش بهم بريم -
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 ... کجاست اون دونم نمي من...  برگرده کريشنا کني صبر بايد -

 

 : گفت و داد تکاند سري هاران

 

 ؟ بوسیديش تو..  بگو من به فقط.. باشه -

 

 : گفت اي پاچه دست لحن با آيدن

 

 ... تونم نمي هنوزم...  نکنم فکر بهش تونستم نمي -

 

 : گفت دقیقه چند از بعد و شد خیره آيدن به هاران

 

 ... نمیشه باورم -

 

 ؟ دارم احساس بهش من اينکه يا اس زنده دخترت اينکه -

 

 ... انگار...  ارومي اينقدر..  گفتم که حرفايي اون شنیدن از بعد نمیشه باورم...  میشي اغوا خشم با تو -

 

 : گفت و شد خیره آسمان به هم باز آيدن

 

 تمرکز...  ثانیه يک حتي اگه چون...  دارم نگه خالي رو ذهنم کنم کي سعي دارم...  کنم فکر بهش خوام نمي -

   خشم شدت از اونوقت... کنم
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...  تو درباره تصمیمم درباره...  کنم مي فکر چیز همه درباره فردا...  کنم کنترل رو خودم بذار...  شم مي منفجر

 ..   موندنم درباره

 ... هیرا..  کريشنا

 

 ؟ هیرا -

 

 ... کرده معرفي هیرا من به رو خودش که..  تو گريسیاي -

 

 . باشه زنده گريسیا محاله چون...  نیست من دختر اون کنیم فکر فعال بیا -

 دز مي خاصي برق آن نشان جواهر و برجسته هاي نقش که کرد مي نگاه سقف به بود کشیده دراز تخت روي آيدن

   در مدام آيدن افکار. 

 و دوخت شده تکه تکه اي گهواره صندلي و شده خورد آينه و شکسته هاي گلدان به را نگاهش.  بودند حرکت

 .   بود آلود خون که ديواري

 وحشتناک لحظات تمام.  کرد نمي پشیماني احساس.  داشت همراه به سختي تبعات ديشبش طوفاني خشم

   ياد به تحريفي هیچ بي را ديشب

  

 گهواره صندلي ناگهاني خیلي و انداخت آينه به نگاهي.  شد اتاقش وارد و دور هاران از ارام گامهايي با.  آورد مي

   کوبید آن به را اي

 به ، صندلي چوبهاي تکه با.  کوبید ديوار به و کرد خونین و خرد و فشرد مشتش درون را آينه شده خرد هاي تکه. 

   و افتاد گلدانها جان

 . کوبید هم در را همه ، زد مي فرياد وجودش عمق از که حالي در

 داشته هم آدريان به را احساس اين داشت دوست و خورد مي هم به بود شده گرفتارش که سرنوشتي از حالش

   وجودش تمام اما باشد

 به رسیدن ، ديشب افکار و سکوت و ها گريه و ها خشم نتیجه.  دانست مي اعتماد مورد و دوست را آدريان هنوز

 .   بود قطعي تصمیم يک
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 نت به ، نداشت اي پارگي ديگر حاال ها خیاط لطف به که را پلیورش و جین شلوار ، لباس کمد از و برخاست جا از

   نبم به نگاهي.  کرد

 شبیه.  بود شده خودش شبیه حاال.  ريخت هم به را موهايش دستهايش با و زد لبخند.  انداخت اش اي نقره تاج

   نه.  شناخت مي که آيدني

  

 خورده آينه روي و پوشید را اسپرتش کفشهاي.  کردند مي صحبت اش درباره ديشب که اي پادشاهي تخت وارث

   در از و گذاشت قدم ها

  

 . رفت بیرون

 : گفت و زد لبخند او ديدن با آيدن.  بود ايستاده منتظر در پشت هاران

 

 . هاران خیر به صبح -

 

 ... کنین مي صرف هم با رو صبحانه...  برگشتن پادشاه...  خیر به صبح -

 

 : گفت و زد لبخند آيدن

 

 ... اومد شد خوب حال هر به...  زود چقدر -

 

 : گفت و گرفت را بازويش هاران اما کرد کج ها پله سمت به را راهش آيدن

 

 ... برگرده کريشنا اگه گفتي...  بدي نشون بهم رو هیرا توني مي کني مي فکر...  کن صبر -
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 : داد پاسخ خیالي بي با و زد معناداري لبخند آيدن

 

 . ببینمش رفتنم از قبل خواستم مي هم خودم...  نه که چرا..  البته...  آه -

 

 : پرسید تعجب با هاران

 

 ؟ بري خواي مي ؟ رفتن -

 

 .. برم خوام مي...  ندارم اينجا موندن براي دلیلي ديگه من -

 

 ... الويس..  اما -

 

 : داد پاسخ و انداخت هاران به نگاهي نیم آيدن

 

 ... هاران نشو من افکار خصوصي حريم وارد ؟ بدم توضیح تو براي افکارم و خودم درباره الزمه -

 

 : داد ادامه و رفت پايین ها پله از ، بشنود اي کلمه آنکه بي سپس

 

 . بیا باهام..  نايست اونجا -

 

 دندبو انداخته راه به کوچکي بازي شمشیر ، نان چاقوي با که ديد را بريان و کريشنا ، شد که غذاخوري سالن وارد

   نهايت در بريان. 

 : گفت و گذاشت کريشنا شست انگشت روي را چاقو
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 . مرده کوچولوي آدم -

 : گفت و کرد بلند سر کريشنا

 ... توئه مديون رو شهرتش تارلین آگوستین شنیدم.  آيدن بخیر صبح -

 : گفت و زد لبخند آيدن

 . بهتريد که خوشحالم...  قديمیه جوکش -

 ؟ بود هاران اسمش..  بشینه تونه مي بگو هم محافظت به...  خوشحالم منم -

 .. سرورم بله -

 : گفت و کرد هاران به رو کريشنا

 ... بخوري صبحانه ما با توني مي هاران -

 : داد پاسخ و کرد تعظیم و زد لبخند هاران

 . باشم داشته رو افتخار اين که نیستم جايگاهي در اما..  دارين لطف من به خیلي شما...  سرورم ممنون -

 : گفت و خنديد جان عمق از کريشنا

 . کنم مي حالت شامل اندازه از بیش رو الطافم دارم کن فکر..  شو ملحق بهمون بیا...  آداب مبادي چه -

 : داد ادامه آيدن به رو کريشنا.  نشست آيدن کنار و کرد تعظیم هاران

 ؟ بود چطور فرمانروايي -

 ... نداشتم دوسش اصال بگم تونم مي فقط -

 ندت کريشنا سمت به را هايش قدم ژولیت.  شدند سالن وارد ژولیت و پیتر ، بگويد چیزي کريشنا آنکه از پیش

   و برخاست کريشنا.  کرد

 : گفت ژولیت.  گرفت آغوش در را او

 . بود شده تنگ برات دلم خیلي -

 : گفت و خنديد کريشنا

 ... ممنون -:  داد ادامه پیتر به رو سپس -.  بینمت مي دوباره که خوشحالم -
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 : گفت و نشست کريشنا.  برد باال و پايین احترام نشانه به را سرش پیتر

 . صبحانه بفرمايین -

 ايه نگاه اين متوجه که کريشنا.  بود شده خیره کريشنا به عجیبي نگاه با که بود هاران مراقب زيرچشمي آيدن

 : گفت ، شد عادي غیر

 ؟ هاران بودي نديده رو من قبال -

 

 : گفت و دزديد رو نگاهش هاران

 .. نه نزديکي اين به اي فاصله توي...  نه...  سرورم ببخشین رو من -

 . حنديد کريشنا

 ستورد بهت تبختر با ؟ بشم خیره بهت مقتدرانه اينکه ؟ داشتي انتظاري چه ؟ کني مي نگاه متعجب اينقدر چرا -

   منتظر در دم که بدم

 ... بموني آيدن

 : داد پاسخ رسید مي نظر به دستپاچه که هاران

 .. اينو افتخار و...  ممنونم پادشاه مشربي خوش و قلبي خوش از من -

 : پريد او کالم میان کريشنا

 . بخوريم رو صبحانمون بیا...  شنیدم رو اينا کافي اندازه به روز چند اين توي...  کنم مي خواهش کن بس -

 : گفت و انداخت باال ابرويي آيدن.  نوشید را اش پرتقالي نوشیدني لب بر لبخندي با سپس

 ... میاين نظر به حال سر -

 .. ببیني نزار و مريض همیشه رو من داشتي دوست -

 ... وجه هیچ به نه -

 ... میشم هدايت سرزندگي با امروز من -

 : گفت و گذاشت دهان به کوچکي برشته نان آيدن

 ... نمیشه هدايت سرزندگي با کس هیچ -
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 . شد جالبي سوال درگیر ذهنش اما آيدن.  شد خوردن مشغول و انداخت باال اي شانه کريشنا

 ؟ بپرسم چیزي يه تونم مي -

 ... بپرس -

 ... اغواگر گناه..  که اينه منظورم ؟ میشین اغوا يعني...  میشــ هدايت گناهي چه با اصال شما -

 : گفت لبخند با و خورد را اش نوشیدني از ديگر اي جرعه کريشنا

 ... پرخوري شايد...  دونم نمي -

 : گفت اما.  خنديد هم آيدن.  بود شبیه شوخي به بیشتر لحنش

 هقص پرخور و خپل و چاق پادشاهاي به شباهتي هیچ شما...  بشین هدايت خوري پر با خوره نمي که اندامتون به -

 ... ندارين ها

 : داد پاسخ سرزندگي همان با سپس و گذراند نظر از را جمع و کرد بلند سر کريشنا

 . کنم ورزش بیشتر بايد هم شايد...  نیستم قصه من چون شايد -

 : گفت و خورد را حرفش بالفاصله آيدن

 

 ... نداشتم جسارت قصد من -

 ... آيدن نخورد بر بهم منم -

 بالشدن به بالفاصله آيدن.  رفت سلطنتي سرسراي سمت به و برخاست همه از اول کريشنا.  شد تمام که صبحانه

  شد او با همگام و دويد

 : گفت ، نداشت شباهت صبحانه خوردن سرحالي و شادي به ابدا که لحني با کريشنا. 

 ؟ آيدن شده چیزي -

 : گفت و نباخت را خود اما خورد جا صدايش تن شنیدن با آيدن

 ... بکنم خواهشي يه ازت خواستم مي -

 : گفت و شد خیره آيدن به و ايستاد کريشنا

 ؟ شدي ظاهر جلوم لباسا اين با و بکني خواهشي يه من از خواستي مي -
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 : گفت متعجب و خاطر پريشان آيدن

 . کنه ناراحتت کردم نمي فکر -

 ... هستي گذشتت به بسته هنوز انگار چون...  کنه مي ناراحتم -

 : داد ادامه کريشنا.  انداخت زير به سر و کرد سکوت آيدن

 ؟ بود چي خواهشت...  خب -

 : گفت لکنت و ترديد با آيدن

 بار يه خوام مي...  من..  بايد...  کنم مي فکر...  يعني...  خوام مي..  من...  من...  بگم چجوري دونم نمي..  راستش -

 ...   هي...  ديگه

 . ببینم رو هیرا

 : داد ادامه درماندگي با آيدن.  بود زده زل زمین به و افتاد راه به دوباره آرامي به کريشنا

 . ببینمش بذار..  کنم مي خواهش...  تونم نمي...  نکنم فکر بهش تونم نمي من..  کنم مي خواهش -

 : گفت سردي لحن با کريشنا

 ... برنمیاد من از کمکي مورد اين در گفتم بهت بار يه -

 ... اما -

 : گفت و کرد نگاه آيدن به اينبار کريشنا

 ... نمیاد اون...  کني فراموشش بهتره -

 : گفت مصرانه آيدن

 

 ويت رو من باش مطمئن...  ببینمش الزمه بگو..  بیام بیرون فکرش از تونم نمي بگو بهش فقط...  نیاد محاله -

 ...   کنه نمي رها آشفتگي

 ... بگم بهش مهم چیز يه خوام مي بگو

 : گفت اي متحکمانه لحن با کريشنا

 ... نه -
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 : گفت آيدن.  نشست اش شده طالکوب تخت روي و

 . دارم احتیاج بهش من -

 : گفت و کرد دخالت بريان

 . آيدن کن تمومش -

 نفس و کرد دنبال را آيدن رفتن نگاهش با کريشنا.  رفت خروج در سمت به و کشید موهايش به دستي آيدن

  آيدن.  کشید منقطعي و عمیق

 مي ار هیرا بايد.  کند ترک را قصر هیرا ديدن بدون توانست نمي.  نشست بلندي فواره کنار و شد قصر حیاط وارد

   به را او بايد.  ديد

 هاي پري.  شد خیره فواره به و نشست قصر حیاط راحتي تاب روي ساعت چند دانست نمي.  داد مي نشان آدريان

   درخشنده و کوچک

 آيدن.  کردند مي چندان دو آفتاب نور زير را آن درخشندگي و ريختند مي اي درخشنده پودر حوض آب روي اي

   روي را پريان از يکي

 . پاشید آيدن بازوي روي را درخشانش پودر از مقداري پري.  نشاند ساعدش

 روي را درخشانش پودر هم باز و خنديد ريز خیلي پري.  پاشید پري صورت روي آب مقداري و خنديد آيدن

   آيدن..  پاشید آيدن صورت

 هاي مشت بار اين.  فراخواند را دوستانش کوچک پري.  ريخت پري صورت روي بیشتري آب و برخاست جا از

  آيدن درخشاني و کوچک

 خنده زمان يک ها پري.  پاشید هوا به آب مشت مشت و خنديد بلند بلند آيدن.  دادند قرار پودرشان هدف را

  روي آيدن.  دادند سر ريزي

...  پرداخت آيدن موهاي اي دسته نوازش به ظريفش دستان با و نشست اش شانه روي کوچک پري.  نشست تاب

   انگشتش دو با آيدن

 . کرد پرواز دوستانش سمت به و برخاست جا از پري.  کرد لمس را پري لطیف گونه

 . کرد مي تماشا را منظره اين و بود ايستاده اتاقش پنجره کنار کريشنا.  کرد بلند ديدنش براي را سرش آيدن

 . شد خیره فواره به دوباره و دزديد را نگاهش آيدن
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* * * 

 رتردو اندکي که کرد مي نگاه اي بازي آتش به و بود ايستاده بالکن روي آيدن.  شد مي نزديک خود نیمه به شب

   مردم.  بود برپا قصر از

  

 ، داشت دوست چقدر.  زد لبخند.  کردند مي پا به جشن شهر میدان در ، امشب بزرگي دغدغه هر از رها ، عادي

   از کدام هر جاي االن

 ات شرقي قلعه راه جز به و نشد شهر وارد هرگز حقیقت در.  بود نرفته شهر اين میدان به هرگز آيدن.  بود مردم ان

   از را پايش االن

 باري حسرت و عمیق نفس.  کنند مي زندگي چطور اينجا مردم دانست نمي اصال او.  بود نگذاشته بیرون قصر

   آتش بلندترين و کشید

 : ترساند اي لحظه براي را او سرش پشت از صدايي.  کرد دنبال چشم با را شده پرتاب

 . آتیش جشن.  نیگراست معبد جشن امشب -

 کماس.  بود ايستاده مقابلش زيبايي طاليي و سفید لباس با هیرا.  شد نمي باورش.  سرگرداند حیرت با آيدن

   چهره به زيبايي طاليي

 : گفت و کشید آغوشش در و دويد او سمت به آيدن.  داشت

 . اومدي که خوشحالم خیلي -

 . ببیني منو داشتي اصرار خیلي گفت کريشنا -

 : گفت و خنديد جان عمق از آيدن

 . میاد سرم باليي چه نبینمت اگه که کردم مي فکر روز تمام -

 : گفت و برداشت بالکن سمت به گام چند هیرا

 . باشه نظیري بي جشن بايد...  خوشحالن مردم -

 . بودم بینشون االن کاش که..  کردم مي فکر همین به داشتم منم -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش و شد خیره آيدن به هیرا

 . نمیاد نظر به بدي ايده -
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 ...تــــ نمي که ما اما -

 : گفت و رفت خروج هاي پله سمت به هیرا

 .  بینمت مي قصر دروازه کنار -

 صداي دور از توانست مي آيدن.  کرد مي همراهي دروازه تا را هیرا رفته هم در صورتي و کوتاه گامهاي با بريان

 . بشنود را بحثشان

 ... اس احمقانه:  بريان

 ؟ نیستي بلد اي ديگه کلمه هیچ تو:  هیرا

 ... ريزي مي هم به رو چیز همه اون خاطر به داري:  بريان

 . کني درک منو تو کم دست کردم مي فکر ، بريان:  هیرا

 . کردي مي فکر اشتباه:  بريان

 

 : گفت آرامي صداي با بزيان.  رسیدند آيدن به ، بزنند حرفي آنکه بي سپس

 . باشین خودتون مراقب -

 هیچ بي بريان اما.  شد خیره بريان هاي چشم به هاران.  گرفت قرار هاران روي در رو اما برود که برگشت سپس

  ترک را آنها واکنشي

 لبخند هیرا.  شد میخکوب و خیره هیرا آبي چشمان به هاران.  دوخت هاران به را نگاهش و گرداند سر هیرا.  گفت

 : گفت و زد

 ... خوشبختم -

 : گفت و زد لبخند آيدن

 . من دوست و محافظ...  هاران -

 : گفت و انداخت او به مشکوکي نگاه هیرا.  بود مانده خیره هیرا به تعجب با همچنان اما هاران

 ... هاران -

 : گفت و بوسید را هیرا دست.  آمد خودش به هاران

 . خوشحالم ديدنتون از...  من بانوي ببخشین رو من -
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 راهی هويت درباره پیش از بیش را آيدن ، هیرا به هاران عجیب رفتار.  افتاد راه به و سپرد هیرا به را بازويش آيدن

 .   ساخت مطمئن

 : گفت و انداخت او به عجیبي نگاه هیرا.  زد چهره به و آورد بیرون سیاهي ماسک اورکتش جیب از آيدن

 ؟ چیه براي ديگه اين -

 . باشم تو مثل خوام مي -

 . ببینمت میدم ترجیح من ولي -

 جبتع با هاران.  بودند کرده پا به مردم که رسیدند بزرگي آتش نزديک.  نینداخت دور را ماسکش اما خنديد آيدن

 : گفت

 . بزرگه چقدر...  من خداي واي -

 با و بودند کرده حلقه آتش دور زيادي مردم.  بود گرفته بر در را مبدان فضاي تمام موسیقي و طل و تار صداي

   مي بلندي هاي خنده

 : گفت و کشید جمعیت میان را هیرا آيدن.  رقصیدند

 . اس العاده فوق اين -

 بود آور هیجان و تند موسیقي.  خواندند مي آواز حنجره ته از و بودند ايستاده شکل هم زن دو بلندي سکوي روي

   از را هیرا آيدن. 

 : گقت شیريني لبخند با هیرا.  چرخاند و کرد بلند زمین روي

 ... پايین بذار رو من آيدن -

 : داد پاسخ و بوسید را هیرا پیشاني آيدن

 

 . باشه -

 

 : داد ادامه و سپرد هاران به را دستش آيدن ، ايستاد پايش دو روي که هیرا

 . بگیرم نوشیدني میرم -

 : گفت و انداخت هیرا به نگاهي نیم هاران
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 .بود تر آروم موسیقي کاش -

 رقص هاران.  بشنود را صدايشان هیاهو همه آن بین توانست مي.  شد خیره آنها به دور از و گرفت فاصله آيدن

   هیرا با را آرامي

 : گفت و کرد شروع

 . هیرا میاد بهت ماسکت -

 : گفت و خنديد هیرا

 . متشکرم -

 . کشید خود سمت به را هیرا و چرخید هاران

 . هیرا داره عالقه بهت خیلي آيدن -

 : گفت ، بود چسبیده هاران سینه به حاال که هیرا

 . نیستم مطمئن دربارش -

 . داد موج کمرش دور را دستش و چرخاند را هیرا ، هاران

 

 ؟ میگي بهش خودت احساس درباره ، بشي مطمئن اگه -

 

 . داد تاب را موهايش هیرا

 ؟ احساسي چه -

 . گرفت پايش روي را هیرا هاران

 ؟ شدي عالقمند بهش هم تو -

 . ايستاد هاران پشت ظرافت با هیرا

 

 ؟ بگم بهت بايد چرا ؟ بگم بهت بايد -
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 بین انگشت چهار از کمتر که حالي در گرفت قرا هیرا صورت مقابل و چرخید اي هنرمندانه حرکت با هاران

 . بود فاصله صورتشان

 

 . بزني حرف باره اين در باهاش توني مي که هستم کسي تنها من چون -

 

 : گفت و رفت عقب قدم يک دستپاچگي با هیرا

 

 . نمیشناسم اصال رو تو اما..  دارم زيادي دوستاي من -

 

 : گفت و درآورد چرخ به را هیرا دوباره هاران

 

 ؟ کي مثال ؟ زياد دوستاي جدي؟ -

 

 . گذشت هاران دستان زير از هیرا

 

 ... ژولیت...  پیتر...  بريان..  خب -

 

 : پرسید و داد تاب ابرويي هاران

 

 ... بگي احساساتت درباره بهش که دوستي -

 

 : داد ادامه و اورد در گردش به خود همراه به را هیرا و زد چرخي

 ... بده جواب صادقانه -
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 : داد جواب کوتاهي درنگ با و ايستاد هیرا

 ... کريشنا..  خب -

 ؟ گي مي کريشنا به تو -

 ؟ رو چیز همه -

 ؟ داري حسي چه آيدن درباره ؟ گفتي بهش حاال تا -

 : گفت ترديد با و شد خیره آتش به هیرا

 ... نه -

 

 : گفت و ايستاد هیرا کنار ظريفي حرکت با هاران

 

 . زنه مي داد رو چیزا خیلي چشمات...  کن خالي رو خودت.  گم نمي بهش چیزي من...  بگي من به توني مي -

 

 : گفت و شد خیره هاران به و گرداند چشم هیرا

 

 . عاشقشم من -

.  ودب شنیده کنون تا که بود چیزي هر از تر سخت او براي درکش.  افتاد تپش به ، جمله اين شنیدن با آيدن قلب

   نگاه هیرا به و کرد اخم

 هاران.  کرد حرکت میدان سنگ سمت به و گرداند را سرش هیرا.  بود شده شوکه هم خودش ظاهرا که کرد 

 : گفت و شد او با همگام

 . هیرا بردار قدم درست -

 : گفت و کرد نگاهش هاران.  ايستاد هیرا

 . بردار قدم ظريف..  نرو راه جنگي مرداي مثل -

 میان را هیرا دستان آيدن.  شد دستپاچه و حیران او ديدن با هیرا.  رساند آنها به را خودش وقفه بي آيدن

 : گفت و گرفت دستانش
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 . نیاوردم گیر نوشیدني..  ببخشي منو ممکنه -

 : گفت زبان لکنت با هیرا

 . نیست مهم..  نه...  ن..  ن -

 : گفت هاران

 . میارم من -

 : گفت و انداخت هیرا به نگاهي نیم آيدن

 ؟ خوبه حالت -

 : گفت و برداشت شدت با را آيدن ماسک هیرا

 ... باشي مخفي خوام نمي -

 : گفت و فشرد را هیرا دستان آيدن

 ؟ باشي مخفي من از تو دارم دوست من کني مي فکر و -

 : داد ادامه و کشید باال را هیرا چانه آيدن.  گرفت پايین را سرش هیرا

 . باشه آخريش اين ممکنه..  هیرا برقض من با -

 گامهايش و دوخت هیرا نگران نگاه به را چشمانش آيدن.  سپرد آيدن به را خود واکنشي يا حرف هیچ بدون هیرا

   کرد هماهنگ خود با را

 بود رقص اين نشدن تمام خواست مي که چیزي تنها.  بگويد چیزي خواست نمي هم آيدن.  گفت نمي هیچ هیرا.  

 : گفت ترديد با هیرا. 

 ... من.. آيدن -

 : گفت و داد تکان سري آيدن

 ... هیچي...  نگو هیچي -

 اي گوشه به سپس.  برداشت را گیالسش و کرد رها را آيدن دست هیرا.  برگشت نوشیدني گیالس سه با هاران

   سنگي تخته روي و رفت

 : گفت آيدن به رو و برداشت او از را نگاهش هاران.  نشست 
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...  میره راه دياران مثل درست اون...  باشه تونه نمي اي ديگه کس هیچ اون...  مادرش مثل درست...  خودشه -

   مثل هم دياران

 . رفت مي راه جنگ فاتح قهرمانان

 : داد ادامه هاران.  کرد مي نگاه آتش به اما هیرا.  دوخت هیرا به را نگاهش آيدن

.. . اما کنم گريه ها ساعت و کنم بغلش خواد مي دلم..  میگذره چي درونم داره که کنم توصیف برات تونم نمي -

   مي...  نیستم من اين

 ... بزنم فرياد رو اسمش بلند بلند و بچسبونم سینم به و بگبرم رو هاش شونه خودم دستاي با خوام

 : گفت آيدن

 . بمون همینجا -

 : گفت و کرد دور میدان از را او و رفت هیرا سمت به سپس

 ... هیرا -

 . آيدن نگو هیچي -

 ... بشنوي بايد که هست چیزايي يه اما -

 .. کنم مي خواهش...  نه امشب -

 : گفت ترديد با آيدن

 . میرم دارم من..  هیرا -

 : زد فرياد و گرداند سر هیرا

 ... نه امشب گفتم..  بسه -

 : گفت اصرار با آيدن

 ... هیرا نداره وجود اي ديگه شب هیچ -

 : گفت و برد باالتر را صدايش بار اين هیرا

 .. بشنوم خوام نمي -

 : کرد صدايش مصرانه و چسبید را هیرا دست مچ آيدن اما گرفت فاصله آيدن از سپس
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 ... گريسیا -

 يک آيدن. کرد وزيدن به شروع شديدي باد.  دوخت آيدن به اشک هاي حلقه پس از را نگاهش.  سرگرداند هیرا

 .   آمد هیرا سمت به قدم

 بغض و حیرت يا همچنان و ساخت جدا آيدن مشت از را دستش مچ هیرا.  کرد درخشان را شب زيبايي برق و رعد

 .   ماند خیره او به

 . نداشت را چشمانش احساس اصال صدايش.  کرد دستي پیش هیرا اما بگويد چیزي خواست آيدن

 . آيدن زني مي حرف چي درباره دونم نمي -

 : گفت بزند پلک آنکه بي آيدن

 . زنم مي حرف چي درباره دارم دوني مي و فهمي مي اي ديگه کس هر از بهتر -

 : زد فرياد هیرا

 . هیراست من اسم..  نبودم وقت هیچ...  نیستم گريسیا من -

 : گفت و فشرد را هیرا هاي شانه آيدن.  کرد بارش به شروع سختي باران و شد تشديد برق و رعد

 . کردي فراموش هم رو خودت تو ؟ آورده سرت به چي کريشنا -

 : گفت غضب هیرا.  بريد را مردم امان باد زوزه و رعد غرش ، انداخت پايین را سرش هیرا

 ... گي مي چي داري دونم نمي..  هیراست من اسم -

 ... زده جا تو جاي به رو خودش اون ؟ کرده کار چي باهات کريشنا بگو بهم فقط -

 : گفت خشم با هیرا

 . نزده جا کس هیچ جاي رو خودش اون -

 : رفت در کوره از آيدن. کوفت هم در را آن رعد و شکست را آسمان برق

 ... گريسیا پرنسس ؛ آدرياني دختر تو اما -

 : زد داد جان عمق از هیرا

 . نیست گريسیا من اسم -

 پس قدم يک هیرا.  شد راهش سد و کرد عمل تر سريع او از آيدن.  گرفت پیش در قصر سمت به را راهش سپس

   او به آيدن اما کشید
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 آيدن . باريد مي وقفه بي و وحشیانه باران و وزيد بیشتري شدت با باد.  کرد غافلگیرش اي بوسه با و شد نزديک

  حتي ، کرد مي احساس

 : کشید فرياد و زد پس را آيدن عصبانیت با هیرا.  لغزد مي پاهايش زير هم زمین

 . کن ولم -

 : گفت ملتمسانه آيدن

 . رم مي دارم من -

 

 . برو...  برو داري دوست جا هر -

 

 : داد ادامه مصرانه آيدن

 . نبینمت وقت هیچ ديگه ممکنه -

 : گفت تحکم با و ايستاد هیرا

 ... شده شروع االن همین از وقتت هیچ -

 : گفت عصبانیت با آيدن

 . کنین فرار...  بده نجات رو پدرت -

 : داد پاسخ آشفته و آلود غضب هیرا

 . کردم مي اينکارو قبل سالها ، کنم فرار کريشنا از تونستم مي اگه من -

 . داري رو پدرت االن تو -

 : گفت اي ناامیدانه لحن با هیرا

 . نیست من پدر اون _ برد باال را صدايش سپس _ ؟ مهمه برام کني مي فکر -

 در قصر سمت به را راهش و بود گردانده رو او از هیرا.  دهد نشان توانست نمي ديگري واکنش هیچ.  ايستاد آيدن

   براي.  گرفت پیش

 نقابش ، ديدارشان آخرين در حتي او.  نداشت اهمیتي آدريان حضور ، هیرا براي.  نبود اي مساله آيدن رفتن هیرا

 .   بود برنداشته را
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 . بود مانده وفادار او به لحظه آخرين تا هیرا که کريشنايي...  کريشنا جز به چیز هیچ

 : گفت و شد نزديک او به هاران

 . نبود تو و من مشتاق خیلي اينکه مثل خب -

 : داد پاسخ آرام صدايي يا آيدن

 

 . بکشه عذاب نبايد اين از بیشتر اون.  بمونه اسیرش اين از بیشتر نذار..  آدريان بده نجاتش -

 

 : گفت و دوخت آسمان به را نگاهش هاران. شد صاف کم کم آسمان و بود آمده بند باران

 

 . شد آروم باالخره -

 

 : گفت آيدن

 

 . خوبه -

 

 . انداخت ايدن به معناداري نگاه نیم هاران

 

 عاشقته اون -

 

 : گفت و کرد حرکت قصر سمت به ، دهد نشان حرف اين به واکنشي آنکه بي آيدن

 

 . رم مي و دارم مي بر رو الويس امشب -

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

238 

 

 : داد پاسخ و انداخت باال اي شانه هاران

 

 !!!! باش مطمئن.  میشه انجام میگي که سادگي همین به -

 

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش آيدن

 

 . رم مي امشب من اما شي رد حرفم اين کنار از تمسخر با توني مي -

 

 : گفت و زد لبختد هاران

 

 . دم نمي پس بهش رو هاران بدن وقت هیچ منم -

 

 : داد پاسخ خیالي بي با آيدن

 

 . نیست مهم برام -

 

 ؟ برگردي چجوري کردي فکر هیچ -

 

 ... شد...  شد چي هر بعدش..  برم اينجا از بذار -

 

 : داد تاب ابرويي هاران

 

 .. من حتي...  زدي چیو همه قید میاد نظر به -
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 : گفت آيدن

 

 . الويس جز به..  چي همه قید -

 

* * * 

 

.  بودند سبز هنوز برف آوار زير تمام سرسختي با کاج درختان.  بود شده پوش سپید برف از زمین و ابر از آسمان

   از ماليمي برف

 خانه روي به رو فرمي خوش کاج درخت.  نشست مي کوچک باغ زده يخ ارکیده گلخاي روي و باريد مي آسمان

   تزيینات با چوبي

 دستانش روي را کوچکش دختر ، آويخت کاج به را رنگي توپ اخرين وقتي الويس.  کرد مي خودنمايي کريسمس

   نوک فرشته و و کرد بلند

  

 : گفت دخترانه لحن همان با دخترک.  دهد قرار تا سپرد او به را را کاج

 

 ... باالتر...  باالتر کم يه...  رسه نمي دستم..  باالتر کم يه بابا -

 

 : گفت و گذاشت هايش شانه روي را دختر الويس

 

 ؟ هانا چطوره حاال -

 

 : گفت و کرد نصب کاج روي را فرشته هانا
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 ... شد عالي -

 

.  ندک تماشا برانگیزتري تحسین نگاه با را هنريش اثر تا رفت عقب به قدم چند و بوسید را هانا هاي گونه الويس

   کودکي با جواني زن

 : گفت و شد نزديک الويس به آغوشش در ماهه چند

 

 . تريد سلیقه خوش سیمون و هري و من از هانا و تو...  شده پارسال از بهتر خیلي -

 

 : گفت و گرفت بازوانش میان را زن هاي شانه و خنديد الويس

 

 ! کنم مي تزيینش آرون با بعد سال _ داد ادامه و کرد نوازش را کودک بیني سپس _...  ريما اي العاده فوق تو -

 

 : گفت و زد لبخند ريما

 

 . اينجا میان سال اخر شام براي گفته و گرفته تماس آيدن...  سرده بیرون..  خونه توي بیاين -

 

 : داد پاسخ الويس

 

 . نیست خبري شام از نیاردش اگه...  باخته من به ويسکي شیشه يه آلن -

 

 . الويس بردار دست -
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 را دلش و کشید عمیقي نفس آيدن.  کرد نگاه زده يخ درياچه به و ايستاد الويس اما شدند خانه وارد ها بچه و ريما

   پشت از و زد دريا به

  

 قتحقی روياها اين از کدام هیچ که کند قانع را الويس چطور دانست نمي.  شد نزديک الويس به سرو بلند درختان

   الويس.  ندارد خارجي

 : گفت ترديد با او ديدن محض به

 

 . میاي شام براي کردم مي فکر -

 

 : گفت و گرفت پايین را سرش آيدن

 

 ... کردي درست قشنگي درخت -

 

 . کنم صداش بذار...  میشه خوشحال اومدي االن بدونه اگه...  بود هانا سلیقه -

 

 : گفت بالفاصله آيدن

 

 . بزنیم حرف هم با خوام مي...  نه -

 

 : شد محو لبانش روي الويس لبخند

 

 ؟ شده چیزي -
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 : داد پاسخ آيدن

 

 ؟ کني مي فکر چي زندگیت درباره تو...  الويس عمو.  بگم چي دونم نمي راستش -

 

 ؟ خوبه حالت -

 

 : گفت معطلي بي آيدن

 

 تو و دادم مي شرح برات رو موضوع و داشتم وقت کاش...  چیدم مي مقدمه برات و داشتم فرصت بیشتر کاش -

   کردي مي پیدا فرصت

 ... نداريم کافي وقت ما..  مجبورم اما..  بگم اينو برات صريح و سريع اينقدر نبودم مجبور کاش... کني هضمش

 

 : گفت و شد خیره آيدن به استیصال با ، بود شده گیج کامال که الويس

 

 ... میگي چي فهمم نمي -

 

 : گفت آيدن

 

 ... خوابه يه...  روياست يه فقط زندگیت اين...  ندارن حقیقت اينا -

 

 : داد پاسخ الويس

 

 ... نشدم بیدار سال همه اين توي چرا خوابه اگه...  میگي چي داري دوني نمي.  شدي ديوونه تو -
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 ؟ سال همه اين -

 

 ؟ نشدم بیدار وقت هیچ...  دارم بچه چهارتا...  کردم ازدواج که ساله پونزده من -

 

 ؟ نمیاد يادت...  الويس تبعیدي توي تو -

 

 ؟ نو سال شوخي ؟ چیه میگي که اينايي ؟ تبعید -

 

 . نیستي انسان تو...  نیستي بیني مي اينجا که ايني تو...  نیست تو زندگي اين...  الويس -

 

 : گفت و زد دست آيدن صورت به الويس

 

 . گي مي هزيون داري..  کردي تب شايد -

 

 : زد فرياد عصبانیت با آيدن

 

 . بريم قصر از بايد...  بشي بیدار االن همین بايد تو..  ندارم رو بحثا اين فرصت من -

 

 . فهمم نمي -

 

 ... کردن تبعیدت که توئه ذهني دنیاي اين و آشامي خون يه تو -
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 !!!؟ آيدن خوبه حالت -

 

 : گفت آيدن

 

 . الويس عمو ممنون خوبم -

 

 . شد خیره بود ايستاده سرش پشت که جواني پسر به و برگشت آيدن.  نبود آيدن خود به متعلق صدا اين اما

   او به آنکه بي ذهني آيدن

 : گفت و رفت الويس سمت به کند توجه

 

 ؟ کجاست هانا -

 

.  ديد نمي را آيدن خود اصال گويي ذهني آيدن.  شد خیره رويش به رو آيدن دو به زده وحشت نگاهي با الويس

 : گفت ترديد با الويس

 

 . کريسمس درخت تزيین از داره برات حرف کلي...  آيدن است خونه توي هانا -

 

 : گفت و انداخت آيدن خود به نگاهي نیم الويس.  شد اتاق وارد و گذشت الويس کنار از ذهني آيدن

 

 ؟ چیم من گفتي -

 

 یستن کار در فرصتي...  شو بیدار کنم مي خواهش..  کنیم فرار بايد ما...  کريشنايي تبعید توي تو...  آشام خون -

. 
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 خپاس و داد فرا گوش هانا و آيدن هاي خنده صداي به و کرد نگاه اش خانواده به گرفته بخار پنجره پشت از الويس

 : داد

 

 ... دارم خونواده يه من.  کنم ترک رو اينجا تونم نمي من -

 

 : گفت ، نرود در کوره از تا کرد مي را تالشش تمام که آيدن

 

 همراه.  نیستن واقعي اونا...  نیست شاد اينقدر وقت هیچ واقعي دنیاي...  ندارن وجود اونا..  ندارن حقیقت اونا -

   بايد ما...  بیا من

 . بمون من کنار.  کنیم ترک رو قصر امشب همین

 

 : پرسید دوباره و گرفت پايین را سرش الويس

 

 ؟ چیم بشم بیدار وقتي من گفتي -

 

 ... فهمي مي و میشي بیدار...  هست وقت کلي بعدا حرفا اين براي -

 

 ؟ چیم من.  بده منو جواب -

 

 . آشام خون -

 

 : گفت و برداشت قدم خانه ورود در سمت به الويس
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 ... کنم ترک رو اينجا خوام نمي من...  باشه داشته حقیقت میگي که چیزايي اگه حتي -

 

 . خواي نمي اينو تو...  کنم مي خواهش الويس -

 

 درنده يه..  آشامم خون يه ببینم و بشم بیدار که اينه خوام نمي که چیزي و..  خوام مي که چیزيه دقیقا اين -

   نمي که چیزي...  خونخوار

 . بدم دست از رو آرامش اين که اينه خوام

 

 . فرستدت مي دردناک تبعید يه به يا...  میکشه رو تو اون من فرار از بعد -

 

 : گفت و داد تکان تاسف نشانه به را سرش الويس

 

 و برگرد نداري فرصت اگه هم تو.  بشم بیدار آشام خون عنوان به اينکه تا ديگه چیز هر يا...  بمیرم که بهتره -

 . کن فرار

 

 بدي؟ دست از منو نیست مهم برات -

 

 : داد پاسخ و داد فرا گوش خانه درون آيدن صداي به الويس

 

 . دارم رو تو من -

 

 : گفت اي عاجزانه لحن با آيدن
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 . بدم دستت از خوام نمي من -

 

 از من..  خنده مي دخترم کنار داره خونه توي االن...  دارم عالقه بهش من که آيدني...  شناسم نمي رو تو من -

   هم تو.  دم نمي دستش

 . زدم توهم و باال زدم ويسکي زياد کنم فکر بذار برنگرد...  برو

 

 ... الويس اما -

 

 : زد فرياد الويس

 

 . نگرد بر هم ديگه...  برو اينجا از -

 

 تخت روي الويس.  گشود چشم ، خشم شدت از آيدن.  شد بسته آيدن صورت روي روبه تمام شدت با در

   آرامش با حريرش و ابريشمي

 لحن با و کرد لمس را الويس دست آيدن.  غلطید مي راستش چشم روي اشک قظره يک تنها.  بود خفته تمام

 : گفت اندوهباري

 

 . نشي پشیمون امیدوارم -

 

 يم را او که باشد باري آخرين اين شايد کرد فکر خود با ، کرد نگاه الويس به دوباره شد که اتاق خروج در نزديک

   با هاران.  بیند

 : گفت و کوبید ديوار به را او آيدن.  آمد باال ها پله از اضطراب

 

 ؟ خودتي هاران -
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 ... کني ولم میشه..  منم که البته -

 

 ... بده نشونه يه -

 

 درمان سفید قلعه حوض توي راستم دست..  که نشونه اون به نشونه...  آيدن..  کنه نمي خیانت بهت آدريان -

 . کردم

 

 ؟ مشکیه هنوز موهات چرا -

 

 . خوردم قسم...  ؟ رفته يادت..  بدم دروغ بهت تونم نمي من...  دم مي تغییرش برات موقع به -

 

 : گفت اضطراب با آيدن

 

 .. کنه خبر رو کريشنا ، هیرا که کشه نمي طول زياد...  کن عجله..  خب خیله -

 

 : پرسید هاران

 

 ؟ چي الويس پس -

 

 ... نمیاد اون -

 

 ... چي يعني -
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 : گفت اضطراب و عصبانیت با آيدن

 

 . کن عجله..  نداريم فرصت االن...  دم مي توضیح برات بعدا -

 

 هب هاران.  رفت پايین قصر خروجي هاي پله از مبدل لباس با آيدن.  رفتند پايین ها پله از تشويش و احتیاط با

   فضاي به ورد محض

 : گفت و ايستاد آزاد

 

 . کرد عمل من از تر سريع هیرا کنم فکر...  آيدن -

 

 اکريشن.  بودند ايستاده خروجي دروازه مقابل پوش زره سرباز چند با بريان و کريشنا.  شد آزاد فضاي وارد آيدن

   پريد پايین اسبش از

 : گفت و ايستاد آيدن مقابل و

 

 !؟ تنها تنها -

 

 : داد فرمان بلند صداي با.  بشنود توضیحي نداشت تمايل ظاهرا هم کريشنا.  نزد حرفي آيدن

 

 . میشه آدريان مهمون هم هاران..  ببرين آيینه اتاق به رو ولیعهد -

 

 از دور هم خیلي واقعه اين حقیقت در.  ندادند نشان زنجیرها و ها طناب برابر در واکنشي هیچ هاران و آيدن

  نبود انتظار

* * * 
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 تاب را موهايش.  بخورد فرو را بغضش کرد سعي و گذراند نظر از را رنگارنگش هاي ماسک.  ايستاد آيینه مقابل

   آبي چشمان به و داد

 که آلودي اشک و آبي چشمان.  کرد مي تداعي برايش را پدرش مدام که چشمهايي.  شد خیره آينه در درشتش و

   زل او به قبل صدهاسال

  

 شاهي تاج و غلطید اش گونه روي از اشک اي قطره.  بريدند را گردنش رگ که دستهايي و ريختند اشک و زدند

 .   کرد خیس را آينه کنار

 از ار لباسش بندهاي.  کند مبارزه بغضش با ديگر توانست نمي.  کردند تبعیت اولي از او اراده بدون ديگر قطرات

   عريان و گشود هم

 اي درخشندگي و زن يک شکنندگي و زيبايي به.  شد خیره ظريفش و موزون اندام به و ايستاد آينه روي به رو

   را چشمانش.  وار پري

 . مرد يک ايستادگي به استوار و مقاوم روحي و ناآرام و مشوش افکاري ، بست

 احساس دانست نمي.  کشید مي آهن روي شیشه ذهنش درون کسي گويي ، گرفت دستانش میان را سرش

   ؟ غم يا است خشم درونش

 را عمرش طوالني سالهاي دردهاي وجود تمام با خواست مي.  بزند فرياد خواست مي... ؟ تنفر يا است خواستن

   مي کاش.  بزند نعره

 اقات بزرگ شني ساعت به و برگرداند را سرش.  بشکند را سهمناکش و کهنه سکوت اين شد مي کاش ، توانست

   ديگر اشک.  شد خیره

 مي بیرون را بودند نباريده سالها اين در که را هايي اشک تمام قرارانه بي هايش چشم.  بود بريده را امانش

   و آبي پیراهن.  فشاندند

 تکيپ مانند بريان حرفهاي.  داشت ترديد هنوز.  شد خیره آن به و کشید بیرون اتاق کتابخانه پشت از را بلندي

   مي را ناخودآگاهش

 . لرزاند

 

 " مرگته پرتگاه قلبت.  کن عمل عاقالنه "

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

251 

 

.  بود سوزانده زنده زنده جمله اين خاطر به را بین طالع سانتوري پیش سالها ، نبود اي تازه حرف دوم جمله

   کرد تن به را آبي پیراهن

 از جوان بريان صداي.  آورد بیرون ايش فیروزه جعبه از را اي نقره و کوچک شانه.  انداخت آينه با نگاهي نیم و

   طوالني داالن

 : بود داده قرار مخاطب را او سالگي يازده که صدايي.  شد انداز طنین ذهنش در خاطراتش

 

 کني تصور حتي توني نمي.  کرد مي شونه باهاش رو براقش و بلند موهاي مادرت که ايه شونه اين...  گريسیا "

 .   بود زيبا چقدر

 " دوران تمام زن زيباترين

 

 روي و گرفت چپ را اش چتري موهاي.  کرد نگاه پنجره در موهايش برق بازتاب به و کشید موهايش روي را شانه

   مشوش پیشانیش

 آبي.  کشید باريکي چشم خط.  کرد رنگ مات را لبهايش و کشید هايش گونه روي ماليمي سرخاب.  ساخت

   پیش از بیش حاال چشمانش

 . شد اتاق وارد بماند اجازه منتظر آنکه بي و زد در بريان.  کرد مي گري جلوه

 : گفت و انداخت نگاهي بريان به و برگشت

 

 . کنم مي خواهش...  نکن شروع دوباره -

 

* * * 

 

 اي احمقانه نقشه چه که انديشید مي خود با.  بود زده زل ، بودند شده غل دستانش در که زنجیرهايي به آيدن

   بیش خشم.  است کشیده

 مي حساب به خشم همان هم مسخره نقشه اين عامل و بود آورده در خود فرمان تحت را او ديگري زمان هر از

   آرامش عین در که آمد
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 که يا زاويه بي بزرگ اتاق.  شد مي محسوب قصر جنوبي ضلع ، آينه اتاق.  بود کرده اغوا شیوه ترين فجیع به را او

   ، ديوار تمام

 . داد مي تشکیل کامل و مسطح آينه يک را کفش و سقف

 سمت هر به آيدن.  شد مي منعکس هم در بار هزار چندين ، بزرگ منشور يک نصاوير مانند اتاق درون تصاوير

   را خودش کرد مي نگاه

 يم گوش به نفر دو پاي صداي اتاق پیچاپیچ و اي آينه هاي پله راه از.  ديد مي زنجیر و غل به ، مختلف زواياي در

   نجواي و رسید

 : بريان آرام

 

 . نمیاري دست به هیچي اينکار با...  اس احمقانه -

 

 : گفت ، بود تر قوي و گرفته اما هیرا صداي شبیه که زنانه صدايي

 

 اون حضور در خوام نمي که رو چیزي همه.  بدم دست از که رم مي...  بیارم دست به چیزي که رم نمي منم -

 . باشم داشته

 

 . کرده کورت اون به عالقت...  ببیني؟ توني نمي واقعا.  میندازه خطر به رو چیز همه اون -

 

 . کنار برو راهم سر از بريان -

 

 دست به رو زدم آتیش و آب به سال همه اين داشتنش براي من که هرچیزي دردسر بي و مفت اون ذارم نمي -

   همه اين با اونم.  بیاره

 . کرده که اشتباه
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 ؟ ولیعهدي ؟ رو پادشاهي ؟ نیاوردي دست به که خواستي مي چي تو -

 

 . نیست عهدي واليت و پادشاهي من مشکل -

 

 : زد فرياد زنانه صداي

 

 ؟ کردي تالش سال همه اين چي براي پس -

 

 . بود نشنیده بريان از را لحن اين هرگز آيدن.  شد ملتمسانه و اندوهبار و برگشت بريان لحن

 

 ... رو تو -

 

 دسربلن آيدن.  رسید گوش به ها پله سمت به نفر يک آرام گامهاي صداي و شد حکمفرما اتاق در عجیبي سکوت

   کرد نگاه ها پله به و کرد

  

 به که حالي در و برخاست زمین روي از آيدن.  شد نمايان آينه کران بي هاي انعکاس میان از رنگي آبي سايه. 

   را زنجیر و غل سختي

 داد نمي اجازه درونش غوغاي و هیجان.  دوخت چشم ان ابتداي به و رفت ها پله سمت به کشید مي سرش پشت

   هر.  کند نگاه دقت با

 او هب و ايستاد آيدن.  آمد مي پايین ها پله از پوشیده صورت با جواني زن.  ديد مي کمتر شد مي خیره بیشتر چه

   نقاب زن.  ماند خیره

 حیران و مات آيدن.  آمد آيدن سمت به يافته بازتاب تصاوير الي البه از و کرد پرت اي گوشه به را صورتش روي

   و ديوار به
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 شناکري.  درخشانش و آبي چشمان با بود هیرا.  بپذيرد را بیند مي که آنچه توانست نمي.  کرد نگاه تصاويرشان

   و ظريف صورت با بود

  

.  اش همیان قد و اي ترکه دستان با بود کريشنا.  موزونش و نقص بي اندام و بلند قد با بود هیرا.  درخشانش پوست

   لبخند با بود هیرا

 . اش جدي چهره حالت و کشیده ابروهاي با بود کريشنا.  براقش چشمان و غمناک

 . دويد آيدن سمت به و شد مانع او اما بزند حرفي خواست آيدن

 اشک میان اي بوسه و شکست او همراه به آيدن گلوي بغض.  باريد مي ديوار و در از تصويرشان هزارگونه انعکاس

   هزاران که لبخند و

  

.  ودب پايیزي باران از تر پرآشوب و بهاري باد از تر لطیف آيدن براي که اي بوسه.  شد تکرار ها آينه حافظه در بار

   درخشندگي به

 . تابستاني آفتاب آرامش و زمستاني برف

 : گفت و شد خیره او چشمان به

 

 .. گريسیا...  نه...  هیرا -

 

 : گفت و کرد متوقف حرفش ادامه از را آيدن انگشتش با و داد تکان سري

 

 ... کريشنا -

 

 : گفت ناباوري با آيدن

 

 ... بگي بهم زودتر خیلي تونستي مي -
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 : داد پاسخ و گرفت پايین را سرش کريشنا

 

 . تونستم نمي.  آيدن تونستم نمي -

 

 : داد ادامه و شد ايدن زنجیرهاي گشودن مشغول سپس

 

 . متاسفم اينا خاطر به -

 

 آيدن واکنش منتظر و انداخت اي گوشه به را کلید کريشنا.  زد کنار را زنجیرها و داد مالش را دستش مچ آيدن

   ترين تلخ با آيدن.  ماند

 در را دستش آيدن.  گريست جان عمق از و کرد رها را بغضش کريشنا.  کشید آغوش در را کريشنا ممکن لبخند

   و پرپشت موهاي

 : گفت و فروبرد او پريشان

 

 داد مي هل سمت اين به رو من پازل هاي تکه همه...  بودم احمق چقدر...  نفهمیدم زودتر که...  متاسفم من..  نه -

   ها ديوونه مثل من و

 . گشتم مي دنبالش و کردم مي فرار ازش

 

 : داد ادامه و زدود او صورت از را اشک دستانش با آيدن.  بود شده کريشنا اشک از خیس آيدن سینه

 

 ... باش آروم...  کريشنا باش آروم -
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.  تبس را چشمانش و کرد تکیه آيدن بازوي به کريشنا.  گرفت دستانش روي را او و بوسید را پیشانیش سپس

   از.  زد زل او به آيدن

 ايدب.  کند حل خودش براي را سادگي اين به اي مساله بود نتوانسته چطور که کرد مي تعجب خودش پرتي حواس

   را هیرا اول نگاه در

 بريان.  کرد جلب را توجهش خاکستري اي سايه.  رفت باال ها پله از و برداشت بلندتر را گامهايش.  شناخت مي

   آيدن به بود ايستاده

 با و آرام را قدمهايش.  نايستاد آيدن.  نمود مي آتشین و سرخ تنها نبود خیس بريان چشمان.  کرد مي نگاه

   گذراند بريان کنار از آرامش

  

. 

 دش خیره او به آيدن.  فشرد را دستانش کريشنا اما برود خودش اتاق به تا خواست و گذاشت تخت روي را کريشنا

 : گفت و

 

 ... تو -

 

 : گفت و کرد قطع را حرفش کريشنا

 

 . نرو اينجا از -

 

 : داد پاسخ آرامش با آيدن

 

 . اتاقم به گردم برمي فقط -

 

 . بمون من پیش -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

257 

 

 

 : گفت درنگ اندکي از پس و زد زل کريشنا به آيدن

 

 . شناختم مي مدت اين تمام که هستي شکوهي با و مقتدر شاه همون تو کنم باور تونم نمي -

 

 . فهمم نمي -

 

 . شدي نوجوون هاي بچه دختر مثل -

 

 : گفت باري حسرت لحن با کريشنا

 

 ابراز وجود تمام با رو عشقش هیجان که جوون دختر يه...  بودم مي بايد و نبودم سالها اين تمام که چیزيه اين -

 ... کنه مي

 

 : گفت آيدن

 

 ... باشي خواي مي االن که چیزيه اين -

 

 . خوام مي که چیزي همون -

 

 ؟ بشه صبح وقتي و -

 

 : داد پاسخ و انداخت پادشاهیش تاج و سنگین هاي لباس به نگاهي کريشنا
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 که مشکالتي تمام درباره تونیم مي اونوقت.  سرزمینه اين پادشاه که باشکوهي و مقتدر مرد همون شم مي -

 . کنیم فکر شده درست

 

 مشوشم افکار همه خوام مي...  تو جز به..  باشم هیچي فکر توي...  باشم هیچي مشغول خوام نمي امشب...  نه -

   فردا براي بذارم رو

 ... صبح

 

 ... آيدن ندارم دربارش تصوري هیچ...  صبح فردا -

 

 : گفت و نشست تخت روي و کرد درنگ اندکي آيدن

 

 ؟ بشه عوض اينقدر تونه مي نفر يه چطور -

 

 . گذاشت سر آيدن زانوي روي کريشنا

 

 نقش يک بازي من براي بودن مرد...  شدم بزرگ باهاش که چیزي...  هستم که چیزيه اين..  نمیشم عوض من -

   بخش بودن مرد.  نیست

 ... داره محکمي پیوند بودنم زن تمام با که ناپذيريه تفکیک

 

 ادامه و نگريست آيدن به و کرد بلند سر کريشنا.  چسباند اش سینه به را کريشنا و کشید دراز تخت روي آيدن

 : داد

 

 .  باشم مرد برابرش در نتونستم وقت هیچ که هستي کسي تنها تو و -
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 وير به رو کريشنا.  انداخت اطراف به نگاهي نیم.  کرد بیدارش خواب از ، چشمانش به آفتاب نور مستقیم تابش

   و بود ايستاده آينه

 چتر و انداخت دوشش روي را اش تیره آبي سبز رداي.  کرد مي جا به جا حجیمش هاي لباس زير را موهايش

   هم در تاج با را موهايش

 ردم يک مانند.  نداشت ديشب فريبنده کريشناي به شباهتي ديگر ، برنداشت او تماشاي از دست آيدن.  تنید

   به رو هماورد بي و قدرتمند

 : گفت اش همیشگي خشدار صداي با و گرداند سر کريشنا.  کرد مي خودنمايي آينه روي

 

 ؟ بیاي سلطنتي سرسراي به من با خواي مي -

 

 : گفت و کرد تن به را پیراهنش آيدن

 

 ... کني مي اعتماد بهم داري چرا دونم نمي اصال.  دونم نمي -

 

 ... کنم مي ريسک دارم.  کنم نمي اعتماد بهت من -

 

 . ايستاد کريشنا کنار و خنديد آيدن

 

 . گذروندي من با رو شب و...  نداري اعتماد من به پس -

 

 : داد پاسخ و پوشید را بلندش پوتین کريشنا

 

 کنار تو موندن ريسک کن باور...  بزني خطرناک هاي ريسک به دست گاهي الزمه داري دوستش که کسي براي -

   از کمتر ، ديشب من
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 . نیست من ريسک

 

 . بست را اش ابريشمي لباس بند آيدن

 

 ... فهمم نمي -

 

 : داد پاسخ و شد خیره آيدن چشمان به و ايستاد کريشنا

 

 . دارم برنمي رو اول قدم دادنش توضیح براي من اما بشه داده توضیح بايد که هست چیزا خیلي -

 

 ... بپرسم بايد که منم اين پس -

 

 سعک قاب به و نشست تخت روي آيدن.  شد خارج اتاق در از بگويد چیزي انکه بي و انداخت باال اي شانه کريشنا

   روي که بزرگي

 و لخت ، بلند گیسوان و روشن چشماني با کرد مي خودنمايي همتايي بي و زيبا زن تصوير.  شد خیره بود ديوار

   درشت چشماني.  مواج

 کريشنا به عکس قاب زن صورت فرم.  بلند و فروافتاده هايي مژه و گیرا نگاهي. موزون لبهاي و قلمي بیني و

   نوشته به.  داشت شباهت

 براي ، کیهاني نگاه زيباترين براي ":  بود نوشته چنین زيبا و ماليم خطي دست ، شد خیره قاب کنار کوچک

 " دياران

 زني.  ودب شنیده ايش افسانه زيبايي از بارها آيدن که گريشنا نظیر بي مادر.  بود دياران به متعلق تصوير اين پس

   هرگز آدريان که

 رد.  گفت مي آدريان که آنقدر نه اما بود شبیه.  نداشت مادرش به چنداني شباهت کريشنا.  بود نشده عاشقش

   زن زيباترين کريشنا واقع
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 اينقدر چطور فهمید نمي آيدن و ، شد نمي ديده آن در غیرمعمولي زيبايي اما بود جذاب اش چهره.  نبود دنیا

 !است شده او عاشق

 و الويس نه ، نداشت اهمیت برايش کس هیچ و چیز هیچ ديگر شک بدون ؟ رود نمي آنجا از چرا دانست نمي هنوز

   و آدريان و هاران نه

 ، فهمید نمي را آن که احساسي اما برود خواست مي.  بماند توانست نمي اما داشت دوستش.  کريشنا حتي نه

   حتي.  شد مي مانعش

 يم بر سدي با مدام قلبش اما دهد ادامه زندگي به دنیا از اي گوشه در تنها و بزند پا پشت چیز همه به بود حاضر

   در سر آيدن که خورد

  

 ! است جنسي چه از آورد نمي

 به ، شد مي ها دوران همه نقاش هنرمندترين بايد عکس اين نقاش.  دوخت دياران تصوير به هم باز را نگاهش

   همه اين کشیدن تصوير

 : رسید گوشش به در آستانه از صدايي.  خواست مي هنرمندي دستان زيبايي

 

 . نشد عالقمند من به وقت هیچ اون -

 

.  بست را در و برداشت اتاق داخل به قدم چند بريان.  کرد نگاه صد مرجع به و برداشت نقاشي از چشم آيدن

   با و جابرخاست از آيدن

 : گفت ترديد

 

 ؟ کريشنا -

 

 : داد تکان منفي پاسخ نشانه به را سرش بريان
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 . دياران..  نه -

 

 : داد ادامه کند نگاه ديوار تصوير به آنکه بي بريان.  کرد مي نگاه بريان به حیرت و هول با آيدن

 

 رو کدوم ولیعهد ي شاهزاده يه و حرامزاده يه بین...  معلومه خب.  کرد انتخاب اونو ، شد انتخاب وقت وقتي -

 . کنه مي انتخاب

 

 : گفت لرزاني صداي با آيدن

 

 ؟ آدريان -

 

 : گفت و داد منفي عالمت سر با هم باز بريان

 

 . آيدن -

 

 : داد ادامه و ايستاد آيدن روي به رو سپس

 

 رو زندگیم تمام.  کردم کاري هر براش من.  کرد انتخاب رو تو کريشنا.  کرد انتخاب رو آيدن اون هم ديشب و -

   اونم اما گذاشتم پاش

 قلبش دنبال و نکرد توجه من به...  نکرد توجه سال همه اين هشدارهاي به.  کرد انتخاب رو آيدن ، مادرش مثل

   حاال صدايش _...  رفت

 نیدمش رو پیشگويي وقتي که بودم من.  گذاشتم قلبم روي پا خاطرش به که بودم من اين _ بود قبل از بلندتر

 . کشیدم عقب رو خودم
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 . فهمم نمي -

 

 " مرگته پرتگاه قلبت ":  بود گفته بهش پیشگو -

 

 : داد ادامه بريان.  ايستاد و خورد تخت لبه به پايش پشت.  برداشت عقب به قدم چند آيدن

 

 رو خودم اينکه براي ديگه حتي...  قلبش و خودش مراقب..  بودم مراقبش مدت اين تمام...  کشیدم عقب من و -

   تالش هم کنم قلبش وارد

 . کردي خراب چیو همه _ زد مي فرياد تقريبا ديگر حاال _ تو...  تو وقت اون..  نکردم

 

 : گفت لکنت با ، بود آمده بند زبانش که آيدن

 

 . تم...  رف مي داشتم..  دا...  دا...  که ديدي..  استم..  خوا...  نمي...  من..  م..  من -

 

 : گفت و گذاشت آيدن گلوي زير و کشید بیرون ردايش جیب از ساز نقره خنجري بريان

 

 . مرگ خواب به...  همیشه براي...  ري مي االنم -

 

 آيدن.  فشرد آيدن گلوي زير را خنجر دوباره بريان.  کشید عقب را خودش اضطراب با و افتاد تخت روي آيدن

 : گفت

 

 . شم مي تبديل فقط بکشي منو وقتي...  میرم نمي من -
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 . حدسه يه فقط اين -

 

 . کردم تصاحب رو کريشنا تخت و تاج شايد.  شم مي همیشه از تر قوي اونوقت ؟ چي باشه واقعي اگه -

 

 : زد فرياد بريان.  کند حس را شد مي سرازير گلويش از که خون گرماي توانست مي آيدن.  فشرد را خنجر بريان

 

 . بود بیشتر خیلي برام ارزشش کردي تصاحب تو که چیزي...  دم نمي اهمیت لعنتي تاج اون به من -

 

 : گفت سختي به ، کرد مي خفگي احساس شدت به که آيدن

 

 . بجنگي من با کريشنا به عشقت سر ابد تا خواي نمي که تو...  بشم نامیرا ممکنه من -

 

 :داد ادامه زنان نفس آيدن.  کرد شل را خنجر بريان

 

 به رو کريشنا ، نتوني وقت هیچ شايد.  برنگردم وقت هیچ دم مي قول.  کن مخفي منو...  برم کن کمک بهم -

   ولي کني عالقمند خودت

 . برم اينجا از کن کمکم.  بدم آزارت که نیستم اينجا من ديگه کم دست

 

 صراحي از و آورد بیرون کريشنا کمد از کوچک گیالسي. برداشت آيدن آلود خون گلوي از را خنجرش بريان

   خون مقداري کوتاهي

 بريان.  آمد بند گلويش خونريزي.  نوشید آن از اي جرعه آيدن.  داد آيدن دست به و ريخت گیالس در تکشاخ

 : گفت
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 . بیا من اتاق به ، شب نیمه ناقوس قبل -

 

 ؟ کجاست اتاقت -

 

 . قصر شرقي قسمت...  ساعت برج -

 

 : گفت آيدن اما رفت در سمت به سپس

 

 . کن صبر -

 : گفت آيدن.  گرداند سر بريان

 ؟ میشه چي تخت وفاداري -

 : داد پاسخ سرد لحن همان با ، بود خورده جا که بريان

 . باشي دنیا کجاي نیست مهم...  وفاداره تخت ولیعهدي تو وقتي تا -

 . دومه فرزند وارث اون...  میشه وفادار کريشنا به تخت من مرگ با ؟ کشین نمي منو چرا پس -

 : داد پاسخ و کرد اخم بريان

 . کنیم مي لطف بهت داريم زيادي شايد -

 : گفت اراده بدون آيدن

 . ممنون -

 : گفت و خنديد بريان

 ؟ لطفمون اين براي -

 . بکني بهم قراره که کمکي خاطر به نه -

 : پرسید برود آنکه از پیش و کرد سکوت بريان

 ؟ داري عالقه بهش هم تو -
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 : داد پاسخ و بويید را کريشنا عطر شیشه آيدن

 . کني تصور که هرچیزي از بیشتر -

 

 

 قدمهاي با آيدن.  کرد اشاره اي نقره تخت به و زد لبخند کريشنا.  شد سرسرا وارد و کرد مرتب را هايش لباس    

   به صاف و بلند

 ، التماس و زاري نهايت با و بود شده قطع چپش دست که بود ايستاده مردي کريشنا روي به رو.  رفت تخت سمت

   مي بخشش تقاضاي

 : گفت و انداخت باال ابرويي کريشنا.  کرد

 

 دست که کردي مي التماس چقدر يادته ، دادي دست از فساد و تجاوز خاطر به رو دستت يک گذشته سال -    

 ..   نکنیم قطع رو راستت

 ... خب ؟ درمیاري پول و کني مي کار راستت دست با گفتي مي يادته

 

 : کرد ناله پیش از بیش مرد    

 

 . ببخشید منو.  کنم مي خواهش...  حضرت اعلي -    

 

 : داد پاسخ و کرد اخم کريشنا    

 

 . شده تموم فرصتت...  دادم تو به...  دم مي هرکسي به که رو فرصتي بار يک اون من -    

 

 . بگذرين ازم لطفا..  کنم مي التماس..  کريش شاه -    

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

267 

 

 . کنید قطع رو پاهاش انگشتاي و...  راست دست - داد دستور و کرد اخم سپس - کشمت نمي...  میگذرم -    

 

 : زد فرياد قدرت تمام با مرد.  گرفتند را مرد بازوي نگهبانان    

 

 . کنم مي خواهش...  کنین عفو قربان...  نه..  نه...  کمک -    

 

 : زد فرياد کريشنا    

 

 . کنین صبر -    

 

 : گفت رحم بي صورتي و جدي لحن با کريشنا.  شد خیره کريشنا به امیدوارانه و کشید آرامي نفس مرد    

 

 . بشه ناراحت جونیور ندارم دوست...  نزنه حرف خیلي که ببريد رو زبونش قبلش -    

 

 هم به دل با آنان از يکي.  کردند رها را مرد نگهبانان.  مقاومتي نه و صدايي نه.  نکرد حرکتي ديگر مرد    

 : گفت خوردگي

 

 ... کرده خیس ترس از رو خودش...  متجاوز ترسوي مرتیکه -    

 

 : پرسید کريشنا    

 

 ؟ اس زنده يا مرده -    
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 . قربان بیهوشه -    

 

 : گفت و انداخت باال اي شانه کريشنا    

 

 کردم مي اينکارو حتما شلوارش کردن خیس خاطر به امروز ، دادم نمي رو کردنش اخته دستور قبل سال اگه -    

   ببرينش سرسرا از. 

  

 . بیرون

 

 : پرسید و انداخت کريشنا به نگاهي نیم آيدن    

 

 ؟ بود تجاوز جرمش -    

 

 .. آره -    

 

 ... دادي رو کردنش اخته دستور قبل سال گفتي که تو -    

 

 : داد پاسخ و داد تکان تاسف نشانه به سري کريشنا    

 

 انجام جوون دختراي اون با امسال اون که کاري...  میشن خطرناک خیلي العضو ناقص آدماي گاهي اما...  آره -    

   وحشیانه...  داد

 ... بود
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 !؟ چي -    

 

 . گرفت اونا از رو شدنش اخته انتقام -    

 

 : زد فرياد و شد سیخ آيدن تن به مو    

 

 ؟ نکشتیش چرا -    

 

 . وحشیه متجاوز اون براي مجازات ترين ساده مرگ...  ناقص و آيدن ان زنده دخترا اون -    

 

 : گفت و آمد پايین تختش هاي پله از کريشنا.  گرفت پايین را سرش آيدن    

 

 . زدم کله سرو مردم با کافي اندازخ به.  بزنیم قدم هم با خواي مي -    

 

 : گفت آيدن    

 

 ... حکمراني يعني.  سخته خیلي میدي انجام که کاري.  خوام مي که البته -    

 

 : داد پاسخ و کرد همراه خود با و گرفت را آيدن دست کريشنا    

 

 . برمیام پسش از چجوري دونم نمي خودمم -    
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 دنیا به شاه تو که اينه منظورم.  شدي ساخته فرمانروايي براي...  اي شاهزاده يه تو...  جاريه تو خون توي -    

 . اومدي

 

 هر هک ناپذير ترديد حقیقتي.  چیست نگاه اين معناي دانست مي آيدن.  انداخت آيدن به معناداري نگاه کريشنا    

   خوبي به را آن دو

 مدهآ دنیا به شاه که کسي. سازند باخبر ان اطالع از را ديگري خواستند نمي کدام هیچ که حقیقتي. دانستند مي

   نه ، بود آيدن ، بود

 آيدن که دانست نمي شک بدن ، نزد حرفي کريشنا.  حق به فرمانرواي و تخت و تاج حقیقي وارث.  کريشنا

   اطالع چیز همه از دراينباره

  

 . دارد

 : گفت کريشنا به رو و نشست باغ میان در درختي سوخته کنده روي آيدن    

 

 ؟ کردي فکر معمولي زندگي يه به وقت هیچ -    

 

 : داد پاسخ و کرد حلقه آيدن بازوي دور را دستش و نشست آيدن کنار کريشنا    

 

 عادي هیچي اولش از.  نساختن بودن عادي براي رو من زندگي.  کردم مي فکر بهش اگه بود معني بي...  نه -    

 . نبود

 

 : پرسید مقدمه بي آيدن    

 

 تباهش من و...  بودي داده فرصت بهم بار يه قبال تو.  دادم انجام که خیانتي همه اون با ؟ بخشیدي رو من چرا -    

 . کردم
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 : داد پاسخ کريشنا    

 

 مي.  بدم دستت از قیمتي هیچ به خواستم نمي دونم مي فقط...  فقط...  نه يا بخشیدمت دونم نمي اصال -    

   اصال و...  بموني خواستم

 . کنم فکر کردي که کارايي به خوام نمي هم

 

 ؟ کني اعتماد بهم توني مي چطور -    

 

 . بشم متنفر ازت کارهات بابت ذاره نمي که عجیب حس يه...  دارم عالقه بهت دونم مي فقط...  دونم نمي -    

 

.  داشت مي باز کريشنا کردن رها و فرار از را او وجودش تمام.  نزد حرفي و فشرد را کريشنا دست آيدن    

   ايدم به غريبي احساس

 و احمقانه دانست مي عقلش.  زد مي پس را او عقلش اما بماند کريشنا کنار قیمتي هر به که داد مي فرمان

   خاطر به که است خطرناک

 : گفت کريشنا.  دوخت او به را نگاهش.  بمیرد ، کريشنا

 

 ؟ کني مي نگاه اينجوري چرا -    

 

 : گفت آمیزي تمسخر لحن با آيدن    

 

 . شدم انگیزت شگفت زيبايي محو -    

 

 : گفت لبخند با و کرد اخم کريشنا    
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 ؟ ديدي آينه تو رو خودت اصال!  کن مسخره رو خودت -    

 

 و متناسب اي چهره.  نداشت بديل بي و اي افسانه زيبايي(  دياران و آدريان)  مادرش و پدر برخالف کريشنا    

   زيبايي نه اما جذاب

 تصوري قابل غیر طرز به ، بايد آدريان فرزند کرد مي تصور که آيدن افکار خالف دقیقا.  درخشنده و تصور فوق

   با کريشنا ، باشد زيبا

  

 . نداشت معمولي غیر زيبايي ، جذابیتش همه

 : چسباند خود به را کريشنا هاي شانه و خنديد آيدن    

 

 . اي العاده فوق تو -    

 

 : گفت آمیز شیطنت لبخندي با و دوخت چشم آيدن به کريشنا    

 

 . نیستي تو اما -    

 

 تمام عجیبي احساس تاج لمس محض به اما بگذارد سرش به سر تا برداشت را کريشنا تاج و کرد اخم آيدن    

 .   گرفت بر در را وجودش

  

 هب حکومت رداي و است زده تکیه شاهي تخت بر که حالي در ، ببیند هايش نگین تک تک در را خود توانست مي

   عجیبي نیروي.  دارد تن
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 گرانين با و کرد جدا آيدن دست از را تاج سختي به کريشنا.  داد مي پیوند گوشتش و پوست به را تاج تمام گويي ،

 : گفت

 

 ؟ خوبه حالت -    

 

 : گفت و آمد خود به آيدن    

 

 ... تاج اون..  نیست چیزي -    

 

 : گذاشت سرش روي دوباره را تاج کريشنا    

 

 . بود کرده فريفتت تاج طلسم..  نکن درگیرش رو خودت -    

 

 ؟ چي يعني -    

 

 وسوسه رو تو تاج...  اس کننده تحريک تاج ، است بازدارنده تخت که قدر چه هر.  آيدن متفاوته تخت با تاج -    

   حکومت تا کنه مي

 میده آزارت اونقدر...  داره برنمي آزارت از دست ، نباشه حقت حکومت اگه ، تخت و نباشه حقت اگه حتي...  کني

   کني رهاش خودت تا

  

. 

 

 : گفت و داد تکان سري آيدن    
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 . کافیه برام صاحبشون _ داد ادامه لبخند با سپس _.  خوام نمي کدومشو هیچ من -    

 

 : گفت و داد تکان سري ، بود شده غافلگیر ظاهرا که کريشنا    

 

 . برنمیاد همشون پس از پیتر.  کنم تايید بايد که اس ديگه حکم تا سه.  قصر به برگرديم بیا -    

 

 : گفت آيدن    

 

 . مونم مي اينجا کم يه من -    

 

.  کرد نگاه باغ کوچک چشمه به آيدن.  شد دور او از محکم و بلند گامهاي با و انداخت باال اي شانه کريشنا    

   مي را روحش ، ترديد

 را شاهي جايگاه در خودش تصوير اي لحظه براي که کرد مي اعتراف خودش به بايد.  داد مي آزار و خورد

   همان براي.  بود پسنديده

 : زد نهیب خود به اما.  بگیرد پس را حقش بايد ، بود کرده فکر خود با ، کوتاه ثانیه چند

 " طلسمه يه فقط اون...  آيدن نه"    

 : گفت باخود و کرد نگاه آب در لرزانش عکس به و شد چشمه نزديک    

 اون اين دونم نمي...  دونم نمي...  اما.  نیست طلسم حضورش...  جذابیتش.  نیست طلسم يه کريشنا اما "    

   خوام مي واقعا که چیزيه

 " ؟

 مي ممانعت شدت به عجیب و لعنتي احساس اين اما برود خواست مي.  شد خیره اب به همچنان و کرد سکوت    

   زده فکرش به.  کرد

 شمادر پدرو نه و آدريان نه و الويس نه ، بینديشد ديگر چیز هیچ به آنکه بي.  برود و کند رها را چیز همه که بود

 .   کريشنا حتي نه و
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 . ساخت رها درهمش افکار از را او سرش پشت از صدايي

 . آيدن کني مي فکر چي به تنهايي -    

 : گفت اضطرابي اندک با و برگشت آيدن    

 . ملکه آه -    

 : گفت و خنديد ژولیت    

 . کن صدام ژولیت...  باشه مسخره برات بايد ديگه حاال ، واژه اين -    

 : گفت اي شکسته لبخند با و انداخت زير به سر آيدن    

 . ژولیت البته -    

 : نشست صافي سنگ روي ژولیت    

 . گفت بهم ديشب درباره کريشنا -    

 ؟ چیزو همه -    

 : خنديد بلندتري صداي با اينبار ژولیت    

 ... رو چیز همه آيدن آره -    

 : پرسید مقدمه بي آيدن    

 ؟ کردي قبول چرا -    

 ؟ چیو -    

 ... باشي اون ملکه اينکه -    

 : گفت و انداخت باال شانه ژولیت    

 ... من از بهتر کي.  شد مي اون ملکه بايد يکي باالخره -    

 .. تو -    

 : داد توضیح و خنديد ژولیت    

 . میشناسم جوونیش دوره اوايل از رو کريشنا من.  عجیبه کم يه من داستان -    

 ؟ چیه داستانت...  خب -    
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 رشمشی درياچه کنار همیشه کريشنا.  بوديم دوست هم با خیلي پیتر و من. بشنوي بخواي کردم نمي فکر -    

   گاهي و تیراندازي و بازي

 

 دوست گفتم مي پیتر به و...  کردم مي نگاه بهش اتاقم پنجره از همیشه هم من...  کرد مي تمرين سوارکاري هم

   ببوسم رو پسر اون دارم

. 

 : گفت حیرت با آيدن    

 ؟ بودي گفته کريشنا خود به خب!؟ چي -    

 و نشستم آب کنار.  آرايش بهترين و لباس بهترين.  رفتم رودخونه نزديک تا سوارکاري بهانه به روز يه -    

   کف هاي سنگ با پابرهنه

 يه...  کرد مي جذب منو مهارتش و سرعت و قدرت.  داد ادامه تمرينش به توجه بي کريشنا اما..  کردم بازي ساحل

   ساله شونزده دختر

 . نداشت رو شرط يه خب اما بود قدرتمند و جذاب کريشنا.. خب ؟ خواد مي قدرتمند و جذاب مرد يه جز به چي

 : گفت هايش خنده میان و خنديد صدادار آيدن    

 . خب -    

 ردمک فکر.  شدم ناراحت خیلي...  نیست فريفته نگاه يه ، من به نگاهش که بود واضح...  شدم همکالم باهاش -    

   توي کسي شايد

 و رديمک تمرين شمشیرزني هم با مدت يه بعد...  نرم مالقاتش به که نشد اين مانع ناراحتي اين اما.  باشه زندگیش

 ...   سوارکاري

...  بود عجیب خیلي برام...  نبود رفتارش توي حرفا اين و عشق و عالقه از اثري اما بوديم شده خوبي دوستاي

   ديگه کس که بود واضح

 به حتي من _ داد ادامه اي لبخندشرمگنانه با و انداخت پايین را سرش ژولیت _...  نیست زندگیش توي هم اي

   لباسام شدن خیس بهونه
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 هم رو سرش حتي..  اهمیت بي و خیال بي...  نديدم واکنشي هیچ اما کردم عوض رو لباسام چشمش جلوي... 

   براي وقتي...  برنگردوند

 . نفهیمد هیچي اونم اما شد کنجکاو دربارش ، کردم تعريف پیتر

 

 ؟ داد توضیح برات خودش درباره بعدا خودش -    

 

 مي...  هبشور رو تنش تا رفت کوچیک غار يه به اونم...  کردم تعقیبش کنم غافلگیرش اينکه براي روز يه...  نه -    

   غافلگیرش خواستم

 بهش مبهوت و مات دقیقه چند ديدمش وقتي اما شدم حمومش وارد ممکن لباس کمترين با هم خودم...  کنم

   جا هم خودش.  موندم خیره

 توي با ما.  بودم نخنديده اينهمه زندگیم توي وقت هیچ.  خنده زير زديم دو هر دقیقه چند از بعد اما بود خورده

   لم غار گرم آب چشمه

 يه توي ، شد پادشاه وقتي و...  دوستیم هم با موقع اون از...  خنديديم و کرديم مرور رو اتفاقا همه بارها و داديم

   ازم مسخره حرکت

 اما ام وابسته بهش چقدر دونست مي اون و...  بودم پیتر عاشق من..  نبود اي بامزه شوخي.  کرد ازدواج درخواست

   تنها من گفت بهم

 زا کس هیچ دادم قول بهش منم...  باشه اعظمش مشاور پیتر که داد قول بهم و...  باشم ملکه تونم مي که کسیم

   باخبر پیتر و من رابطه

 . نشم دار بچه هرگز اينکه و نشه

 ... ملکه تو و اعظم مشاور پیتر.  بود خوبي معامله...  شدي ملکه ظاهرا تو پس -    

 : داد پاسخ و گرفت خود به اي جدي چهره ژولیت    

 شديم اسرارش حافظ..  کرديم براش نظیري بي هاي فداکاري سالها ما...  نباشه حقمون که نبود هم جوري اين -    

   شدنش شاه براي.. 

 . داشت اعتماد بهمون که بوديم افرادي ترين نزديک.  کرديم تالش

 . نداشتم بدي منظور من -    
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 . رسوندي رو بدي منظور اما -    

 : گفت دستپاچگي با آيدن    

 . نبوده حقت بگم خواستم نمي واقعا من..  نشو دلخور ازم اينجوري..  ژولیت نه -    

 . کنه نمي فکر تو مثل کريشنا که خوشحالم...  گفتي ولي -    

 مي.  بود شده تاريک کامال حاال که انداخت آسمان به نگاهي آيدن.  گذشت آيدن کنار از ناراحتي با ژولیت    

   که هرطوري خواست

 . بیندازد تعويق به را فرارش نقشه که بقبوالند بريان به شده

    * * * 

 بي . نبود بريان از اثري اما گشت را قصر تمام گذشته ساعت چند در.  بود نمانده بريان با قرارش زمان به چیزي    

   بريان شک

 سمت به.  بخورد هم به فرارش نقشه طريقي از ، کرد آرزو قلب ته از.  بود آيدن فرار شرايط کردن آماده مشغول

   حرکت بريان اتاق

 سمت به نگهبان چند و پیتر همراه به بسته دست بريان ، ديد که بود نزده دور را اول راهروي هنوز اما.  کرد

   در سلطنتي سرسراي

 شوجود تمام ؟ بود شده خبر با فرارش نقشه از ديگر بار يک کريشنا يعني.  ريخت فرو قلبش.  است حرکت حال

   توانست نمي.  لرزيد

 . گذشت کنارش از آيدن به توجه بي هم پیتر حتي.  نکرد نگاه او به بريان.  بخورد تکان

 کت هم را او حتما صورت اين در که ، شد نمي مربوط او به شک بدون موضوع.  آمد در حرکت به آيدن ذهن    

   سرسراي به بسته

 : گفت و رساند پیتر به را خود.  افتاد راه به سلطنتي سرسراي سمت به سراسیمه.  بردند مي سلطنتي

 ؟ شده چي -    

 : گفت و انداخت باال ابرويي پیتر    

 ؟ باشي نداشته خبر تو ممکنه يعني -    

 ؟ چي از -    
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 . بودي مظنون بزرگترين تو وگرنه نیست تو علیه مدرکي هیچ که شانسي خوش -    

 . فهمم نمي -    

 . میده شهادت تو بیگناهي به چیز همه...  نباش نگران -    

 : زد فرياد آيدن    

 لعنتي؟ شده چي بگو بهم -    

 : گفت و کرد نگاه آيدن به بار اين بريان    

 ... کردن فرار زندان از هاران و آدريان -    

 خیره سقف به و داد قرار گاهش تکیه را ديوار.  رفت گیج سرش و زد يخ رگهايش در خون.  ايستاد ناگهان آيدن    

 .  ماند

 : سوم فصل

 اغما

 خشم از چشمانش که دوخت کريشنا به را نگاهش.  شد سلطنتي سرسراي وارد حال بي و آرام قدمهاي با آيدن

   اشکي قطره و بود سرخ

.  کرد مي نگاه پیتر به ترس و اضطراب با ژولیت.  نکرد هم نگاه آيدن به حتي کريشنا.  لغزيد مي چپش گونه روي

   پايین را سرش بريان

 يم گوش به که هم صدايي تنها.  زد مي زمین به نامنظمي ريتم با را پايش پنجه تمام خونسردي با و بود گرفته

 . بود صدا همین رسید

 اخر تا ار شرابش گیالس کريشنا.  نکرد او به توجهي بريان اما بردارد اينکار از دست تا زد بريان به اي سقلمه پیتر

 : گفت و نوشید

 ؟ رسید مي بهت چي اونا فرار با ؟ کردي فکر چي خودت با -

 : گفت ، زد مي ضربه زمین به همچنان که بريان

 . نیست حاشیه همه اين به نیازي..  کن تعیین رو مجازاتم فقط -

 : گفت عصبانیت با و آمد پايین ها پله از کريشنا
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 چطور ؟ کني خیانت بهم تونستي چطور...  بودي ممکن فرد اعتمادترين مورد تو ؟ بگي اينو توني مي چطور -

   فراري رو اونا تونستي

 ؟ بدي

 

 ؟ دادم فراري رو اونا من کني ثابت توني مي -

 

...  کردي کم رو قصر امنیتي نیروهاي تو خورشید غروب از بعد که دادن شهادت همشون نگهبانا...  شو خفه -

   مي گفتي که دادن شهادت

 رو اونا تا کردي باز قصر به رو غربي احمق نظامیاي اون ورود راه تو...  کني حفاظت دروازه از شب اون خودت خواي

 ...   کنن آزاد

 یداپ اينکارت براي دلیل يه تونستم مي اونوقت...  متنفري ازشون چقدر دونستم نمي اگه...  شناختمت نمي اگه

   اصال..  حاال...  اما کنم

 ... بريان فهمم نمي...  فهمم نمي

 

 ينا تمام که بگويد و بگشايد سخن به لب بريان تا بود ممکن آن هر.  بدزدد بريان از را نگاهش کرد سعي آيدن

   فراري خاطر به اعمال

 : داد ادامه کريشنا و کرد سکوت بريان اما بود آيدن دادن

 . بده منو جواب...  لعنتي ؟ کردي اينکارو چرا -

 : گفت و کرد نگاه آيدن به و کرد بلند سر بريان

 . بکشه رو تو تا کرد تالش اونجوري که مردي به...  پدر میگي آدريان به ، ببینم تونستم نمي اينکه براي -

 : داد ادامه بريان.  کرد نگاه بريان به و شد ساکت ناگهان اما بگويد چیزي خواست کريشنا

 . دونستي مي اينو خودتم...  گشت برنمي اون -

 ؟ ايه احمقانه حرف جور چه ديگه اين -

 : گفت و زد هیستريکي لبخند بريان
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 . متنفرم پادشاهیت احمق ولیعهد از...  آيدن از..  آدريان از اينکه براي ، متنفرم ازش اينکه براي -

 : زد فرياد عصبانیت با کريشنا

 هب رو سپس _.  اتاقش به برگردون رو ژولیت ، پیتر.  بشنوم هیچي خوام نمي ديگه..  بريان کن خفه رو صدات -

   داد ادامه و کرد آيدن

 . میشه حصر اتاقش توي فعال.  برگردون اتاقش به رو بريان نگهبان تا چند با _: 

 . کردند حرکت دنبالش به نگهبانان.  کرد امر اطاعت سر با و شد بلند جا از آيدن

 : گفت سکوت دقايقي از پس آيدن.  افتاد راه به اتاقش سمت به او با همگام بريان

 . بده تبعیدت به حکم بود ممکن...  کردي نمي عصبانیش بود بهتر -

 : داد پاسخ و زد آمیزي جنون لبخند بريان

 . آيدن ترسم نمي تبعید از من -

 

 . باشه انتظارت در آوري عذاب تبعید ممکنه...  که اينه منظورم -

 

 : گفت خونسردي با و داد تاب ابرويي بريان

 مي ااغم دنیاي به کسیو وقتي...  دوني مي تو که نیست ايني تبعید حقیقت...  آيدن کنه کاري تونه نمي اون -

   ساخته که دنیايي... فرستن

 رايب اما...  باشي گناهکار که میاد سراغت صورتي در رنج و عذاب...  کنه مي تبعید که نیست کسي دست..  میشه

 ....   بیگناهه که کسي

 . گناهم بي چون.  آيدن ترسم نمي تبعید از من.  خواد مي که میشه کشیده تصوير به دنیايي همون

.  ايستندب بیرون کرد اشاره نگهبانان به رسیدند که بريان اتاق به.  کرد سکوت و انداخت بريان به نگاهي نیم آيدن

   وارد بريان با همگام

 و طال میز و نشان جواهر هاي راحتي از خبري.  نمود مي زيبا سادگي عین در و بود مرتب بريان اتاق.  شد اتاقش

   آينه.  نبود نقره
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 اي پارچه هاي راحتي و مخمل هاي بالش با نفره يک خواب تخت.  داشت قرار پنجره کنار زيبايي اما چوبي و ساده

   اتاق به جالبي نماي

  

 بودند ناکريش تصوير آنان بیشتر که کردند مي خودنمايي اتاق گوشه ناتمامي و کامل نقاشي تابلوهاي.  بودند داده

   عجیبي تابلوي اما

 شصورت از نیمي و بود شده آراسته زنانه صورتش از نیمي که کريشنا از تصويري.  کرد جلب خود به را آيدن نظر

   بدون اي چهره

 و رداندبرگ را تابلو بالفاصله بريان اما.  کرد نگاه تابلو به و کرد تنگ را چشمانش آيدن.  داشت مردانه و آراستگي

   ديگر قابهاي پشت

 : گفت آيدن.  کرد مخفي

 ؟ کنم نگاه بهش ذاري نمي -

 : داد پاسخ و کرد اخم بريان

 ؟ رفته يادت..  متنفريم هم از ما -

 : کرد انکار آيدن

 ... باشي تو شايد..  نیستم من -

 . باشم تنها بذار و برو حاال..  متنفرم ازت من...  خب خیله -

 

 : گفت و گرفت پايین را سرش آيدن

 

 . شد اينطور که متاسفم -

 

 : داد پاسخ و خنديد بريان

 

 . نداشتي فرار اين توي نقشي انگار نکن تظاهر جوري يه -
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 : گفت تحیر با و خورد جا آيدن

 ... نداشتم نقش که معلومه ؟ میگي داري چي -

 دونستم مي بايد...  کردم مي شک بايد..  کني نمي نگاه رو سرت پشت و ري مي گفتي بهم وقتي هم اول از -

   هم اينجوري...  چیه نقشت

 . رفتن در هاران و آدريان هم..  گیرم نمي رو پاچت و افتادم گیر من

 : داد پاسخ ، بود آمده بند زبانش که آيدن

 ... دوني مي خودتم.  نداشتم نقشي اونا فرار تو من...  نیست درست اينا...  نه -

 دانزن از دوستات بهترين از دوتا..  بم فراري رو تو خوام مي من که شبي همون اتفاقي خیلي که کنم باور يعني -

   احمق.  کنن مي فرار

 . آيدن خودتي

 : گفت عصبانیت با آيدن

 بهش چرا..  بدي نشون فرار مقصر رو من تونستي مي ؟ نگفتي هیچي کريشنا به چرا کني مي فکر اينطوري اگه -

 ؟ نگفتي هیچي

 : گفت و شد خیره زمین به و شد آرام ناگهان بريان

 . کرد نمي کم من گناه از گفتنش -

 . نیست کافي دلیل اين -

 : بود بسته حلقه چشمانش در اشک.  شد خیره آيدن به بريان

 اون هک کسي ببینم تونستم نمي...  موندي براش که هستي کسي تنها تو...  بده دست از هم رو تو خواستم نمي -

   نا ، عاشقشه اينقدر

 . کنم مجروح رو احساسش اين از بیشتر خواستم نمي...  کنه امیدش

 : داد ادامه و گرفت پايین را سرش تنها.  نچکید بريان چشمان اشک

 . کن اعتماد بهم.  نداره رو کريشنا دادن دست از ارزش آدريان...  قیمتي هیچ به..  نذار تنهاش.  آيدن برو -

 : گفت و داد تکان تايید نشانه به سختي به را سرش آيدن

 . متشکرم واقعا...  ممنون -
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 : بود گذشته سردي به حاال لحنش.  کرد اخم بريان

 ... اون خاطر به من...  نیستي بدهکار من به تشکري هیچ تو -

 : گفت و پريد او کالم میان آيدن

 ... ممنون...  کريشنا خاطر به -

 : گفت نگهبانان به و شد خارج اتاق از آيدن.  دوخت آينه به را نگاهش و کرد سکوت بريان

 

 . باشین مراقبش -

 چشمانش.  آمد مي بريان اتاق سمت به تنهايي به کريشنا.  کرد جلب را توجهش سالن انتهاي از گامهايي صداي

   سرخ و اشک از خیس

 شدت به سرش پشت کوتاهش دوشاويز و بود کرده مشت را هايش دست.  سايید مي هم به هايش دندان و بود

 .   خورد مي تکان گامهايش

 يدنآ.  برخاست جا از بريان.  شد اتاق وارد و بروند که کرد اشاره نگهبانان به و گذشت کنارش از آيدن به توجه بي

   در چهارچوب به

 سخیرت را وجودش تمام که زني به کردي نگاه کريشنا به و ايستاد.  بخورد تکان جايش از توانست نمي.  داد تکیه

 . بود کرده

 هق هب کريشنا اما.  کرد سکوت و گرفت پايین را سرش بريان.  داد نمي امانش اشک.  شد خیره بريان به کريشنا

   بريان.  داد ادامه هقش

 : گفت اضطراب با

 . نکن گريه...  کنم مي خواهش -

 : گفت اي گرفته و دورگه صداي با کريشنا

 فرتن هاي غربي اون طرف رفتي که تويي...  تو ؟ تويي اين...  سخته برام باورش...  تونم نمي...  بريان تونم نمي -

  کسايي به...  انگیز

 هن...  کنن هاشون عقاب خوراک رو تنم و..  ببرن قصر گنگره ترين بلند روي منو سر خوردن قسم که کردي کمک

   نیستي تو اين..  براين

 : گفت و فشرد را کريشنا هاي شانه بريان
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 نم...  کريشنا کنارتم من.  متنفرم ها غربي از منم...  کنم مي حفاظت ازت جون پاي تا من...  نیستم که معلومه -

   کردم اشتباه يه فقط

 ... 

 . دي مي همه به که فرصتي يه همون...  بده فرصت يه بهم...  بشه اينجوري کردم نمي فکر و

 : گفت و دوخت بريان چشمان به را نگاهش کريشنا

 . برگردون رو آدريان -

 : گفت و گذاشت قلبش روي را کريشنا راست دست بريان

 .. کاري هر...  کنم مي کاري هر برات من -

 نيلح با کريشنا.  نگريست آنها به تعجب با آيدن.  برنداشت چشمش از چشم و شد نزديک بريان به کريشنا

 : گفت گريان و مسحور

 . بريان دارم دوستت -

 مي تظاهر يا ، نبودند آيدن متوجه کدامشان هیچ.  بود شده سرازير حاال اشکهايش.  کشید عمیقي نفس بريان

   اينجا اصال او که کردند

 رت عقب قدم يک آيدن.  نشاند لبهايش روي حرارت پر اي بوسه و شود تر نزديک بريان به کريشنا.  ندارد حضور

   توانست نمي.  رفت

 . باشد داشته واقعیت بیند مي که چیزي کند باور

 يک در.  کند تجزيه ذهنش در را آنها ، کرد نمي فرصت آيدن که رفت مي پیش عجیب و سريع انقدر اما وقايع

   بريان ، زدن هم به چشم

 : زد فرياد و دويد او سمت به آيدن.  بود افتاده زمین روي بیجاني جسد مانند

 ؟ کريشنا کردي کار چي -

 : پرسید و کرد پاک را هايش اشک کريشنا

 ؟ نگرانشي -

 ... بود گناه بي اون -

 : گفت و انداخت باال را ابروهايش از يکي کريشنا
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 ؟ بود گناهکار کي پس -

 : گفت و کرد بلند سر آيدن

 ؟ بدوني مقصر اونا فرار براي يکیو بايد حتما -

 ... تري مشکوک همه از تو وگرنه...  نیست علیهت مدرکي....  آيدن باش مراقب -

 : گفت انزجار با آيدن

 . نداري اعتماد هم افرادت ترين نزديک به حتي تو -

 : گفت و کرد اشاره بريان به خشم با کريشنا

 . دونه نمي کس هیچ..  بود خواهد چي اعتمادم روز چندين نتیجه.  بود من اعتماد قرن چندين نتیجه اين -

 : گفت آيدن

 ؟ زني مي من به داري که حرفايیه اين واقعا -

 مي گيايستاد بیانشان برابر در وضوح به که بود حرفهايي از پر نگاهش.  نگفت هیچ اما شد خیره آيدن به کريشنا

   از اشکي قطره.  کرد

 . کرد ترک را اتاق بالفاصله و چکید اش گونه

 لقهع عکس بر.  ندارد نفرت احساس بريان به چرا دانست نمي.  نشست کنارش و گذاشت تخت روي را بريان آيدن

   او به نسبت عجیبي

 .  کشید سر و آورد بیرون جیب از را تکشاخ خون از کوچکي بطري.  کرد مي حس

 و اي نقره هاي سربند با رنگ سفید و اندام درشت اسب سه.  تابید مي درخشان و سرسبز دشت به مايل آفتاب

   کنار برنزي و طاليي

 سمت به دور از جوان مرد سه.  شد خیره آنها به و نشست بزرگي سنگ کنار آيدن.  بودند چرا مشغول رودخانه

   آيدن.  دويدند مي اسبها

 روشن موهايي و صاف بیني و درخشان زمردي سبز چشماني با اندامي درشت جوان مرد.  شد پنهان سنگ پشت

   نشست آب کنار نزديک

 با و ايستاد داشت طاليي سربند که اسبي کنار.  بود جذاب و دلنشین جوان مرد چهره.  کرد خیس را صورتش و

   خشي بي و گیرا صداي
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 : گفت

 

 ؟ هیرو چطوري -

 : گفت بلندي صداي با و کرد نگاه تپه پايین به و زد لبخند جوان مرد.  کرد پريشان را يالهايش اسب

 . بیاين باال رو تپه يه تونستین اگه حاال -

 انهافس و نفسگیر اي زيبايي.  شد نمايان تپه پايین از تیره خاکستري موهاي و آبي چشمان با ديگري جوان مرد

   را( کرول)آيدن ايش

 اي نقره سربند که اسبي سمت به.  درخشان و درشت آبي چشمهاي با ، بود آدريان.  کرد متعجب پیش از بیش

 : گفت و رفت داشت

 . دويدم رو راه تمام من...  آيدن نیستي خسته من اندازه به تو -

 رهچه خوش جوان اين گفتند مي سخن اش درباره که آيدني پرنس پس.  کرد نگاه سبز چشم مرد به( کرول) آيدن

   دلنشین لبخندي که بود

 : پرسید و کرد آدريان به رو آيدن پرنس.  داشت لب به

 ؟ شده معطل چرا بريان -

 : داد پاسخ و انداخت باال اي شانه آدريان

 امنه جاش که شد نمي راحت خیالش تا....  که میشناسي رو بريان...  بود افتاده لونش روي از قمري جوجه يه -

 . نبود بردار دست

 : کرد اشاره تپه پايین به و خنديد آيدن

 . اومد دفاع بي موجودات قهرمان ايناهاش -

 : گفت آدريان.  داشت سر به برنز سربند که رفت اسبي نوازش سراغ و شد نمايان تپه انتهاي از نیز بريان

 ؟ اومد مادرشون -

 : گفت رسید مي نظر به زده حیرت و گیج که بريان

 . اومد..  آره...  ها -

 : پرسید آيدن
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 ؟ شده چیزي ؟ چته -

.  شد نزديک رودخانه به درخشان و سفید تکشاخي بر سوار دقیقه چند از پس آيدن پاسخ اما نداد پاسخ بريان

 ) آيدن که دختري زيباترين

 خاص هطمانین و برلب شیريني لبخند با دياران.  همانند بي و انگیز حیرت جذابیتي با.  بود ديده عمرش به( کرول

   به اسب از خودش

 نازک پلکي پشت آدريان.  کردند سالم حیران و مجذوب بريان و آيدن.  کرد خم سر احترام نشانه به و آمد زير

   گفت دياران به رو و کرد

: 

 

 . کنم پر براتون بدين رو بطري...  شديده آب جريان -

 

 به رو و داد آدريان به را بطري دياران.  شود نمي ديده آدريان در شدگي جذب و دلباختگي از اثري که بود واضح

 : گفت آيدن

 . کردم مالقات رو شاهزاده سه هر...  شد من نصیب انگیزي شگفت سعادت چه -

 : داد پاسخ بريان اما

 . ديديم رو شما مثل زيبايي دوشیزه که ماست افتخار...  نه -

 آب وارد مچ تا را پايش و آورد در را اش چوبي کفشهاي.  نشست کوچکي سنگ روي و زد دلنشیني لبخند دياران

   را سرش آيدن.  کرد

 : گرفت دياران سمت به و آورد بیرون جیبش از رنگي سفید و کوچک مکعب بريان اما گرفت پايین

 اس العاده فوق عطرش...  کردم برخورد جادويي گیاه اين با هند به سفرم توي.  فالرنیاست هاي گل عصاره اين -

   بخواين شايد... 

 .بشورين باهاش رو پاهاتون

 : گفت و گرفت را جامد عصاره اشتیاق با دياران

 هب که داشت اينا از تکه يه مادربزرگم بار آخرين.  ببینم اينا از بتونم وقت هیچ ديگه کردم نمي فکر..  واي -

 . زد مي موهاش
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 : داد ادامه و کشید عمیقي نفس و بويید را عصاره سپس

 . میندازه هام بچگي ياد منو دلنشین و خنک بوي اين -

 : گفت اضطراب با و داد قورت دهاني آب آيدن

 . شماست انتهاي بي زيبايي با متناسب فقط رايحش -

 نیم هب اختیار بي و زد لبخند بريان.  شد فالرنیا عصاره با پاهايش شستن مشغول و انداخت پايین را سرش دياران

   دياران نظیر بي رخ

 متوجه اصال(  کرول) آيدن که بود جذاب آنقدر ، کرد پر را فضا تمام که فالرنیا جادويي و خنک رايحه.  شد خیره

   درست که نشد آدريان

 کسي تنها ترديد بدون.  کرد نگاه آدريان به و برگشت.  داشت مي بر آب سنگ پشت چشمه از اش قدمي يک در

   در توانست مي که

 : گفت و گذاشت دياران کنار را آب بطري و برخاست جا از آدريان.  بود آيدن برادرش ، کند رقابت او با جذابیت

 ... اس چشمه آب -

 از تا کرد کمک دياران به آيدن پرنس.  پرداخت يالهايش کردن شانه به و رفت اسبش سمت به کند مکث آنکه بي

   و شود بلند جايش

 : گفت و پوشید را کفشش دياران.  داد قرار پاهايش روي به رو را کفشهايش

 . متشکرم تاتون سه هر از..  ممنون چیز همه بابت -

 و سرخ رز و داد بريان به را سپید رز و آدريان به را آبي رز.  برداشت رز غنچه سه موهايش روي گل حلقه از

   دست به را آخر آتشین

 

 . شد دور آنها از رقصید مي باد مسیر در بلندش و درخشان گیسوان درحالي و پريد اسبش روي.  داد آيدن

 درون را آن بريان ، کرد فرو زمین در ، بود نسشته ان روي دياران که سنگي کنار را رزش غنچه ساقه آدريان

   آن آيدن و گذاشت جیبش

 : گفت آمیزي تمسخر لحن با آدريان.  بود رفته آنجا از دياران که شد خیره مسیري به و بويید و داشت نگه

 . ها جنبه بي بريم شین سوار -
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 : گفت و کرد اخم بريان

 ... نشدي جذبش تو انگار که نکن تظاهر جوري يه -

 : کرد تکمیل را بريان حرف منگ و گیج آيدن

 . سرزمینه دختر زيباترين اون -

 : گفت و پريد اسبش روي و انداخت باال اي شانه آدريان

 . بهش بدم دستي دو قلبمو نمیشه دلیل اما..  شايد -

 : داد پاسخ شیدايي و خلسه هما در آيدن

 . بکنم کاري هر داشتنش براي حاضرم -

 کاش وضوح به توانست مي(  کرول) آيدن.  کرد سکوت و انداخت پايین را سرش ، کرد نگاه آيدن پرنس به بريان

   چشمان در زده حلقه

 پايین تسم به را تپه مسیر و شدند اسبهايشان بر سوار سه هر.  ماند باقي خفته بغض و نچکید که ببیند را بريان

   آيدن.  گرفتند پیش در

 که بزرگي سنگ به کرد تنگ را چشمانش و برگشت ناگهان بريان اما بیايد بیرون سنگ پشت از خواست( کرول)

   آن پشت( کرول)آيدن

 : پرسید و انداخت او به نگاهي آدريان.  شد خیره بود پنهان

 ؟ شده چیزي -

 : داد پاسخ و گرداند سر بريان

 . اونجاست يکي کردم فکر لحظه يه هیچي -

 : گفت و داد تکان تمسخر با را سرش آدريان

 تاخت به _ داد ادامه بلند صداي با و زد هي اسبش به سپس _.  ها متوهم...  پرونده سرتون از عقل کل به دختره -

 ..   قصر سمت به

 . گیره مي خزانه از کهنه و ساز الف شراب بطري يه امشب برنده

 : گفت و زد هي را اسبش و آمد خود به آيدن

 . کنم تقسیمش تو با محاله -
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 . رفت مي پیش را قصر راه هیجان بي و آرام ، افکارش در غرق همچنان اما بريان

 

 زر گل شاخه به نگاهش.  کرد نگاه بود آرمیده تخت در حرکت بي و آرام که بريان به و گشود چشم( کرول) آيدن

   درون که افتاد سفیدي

 اج از.  پاشیدند مي قصر باغ درون پريها آنچه ، مشابه پودري.  شد مي نگهداري درخشان پودري از پر شیشه يک

   سمت به و برخاست

 . بود تسلیم تنها برابرش در او و افتاد مي اتفاق که بود چیزهايي تمام مشغول ذهنش.  افتاد راه به اتاقش

 سر.  بود آورده سرش را بال اين ، داشت غربي قلعه با ارتباطش درباره بريان به که ترديدي خاطر به تنها کريشنا

   او به قرنها که کسي

 همدبف خوني پیمان درباره اگر بیاورد آيدن سر است ممکن باليي چه انديشید آيدن.  بود کرده خدمت جان پاي تا

   با غرب فرماندهان که

 هدف تمام دانست مي اگر.  است کرده قصر وارد را هاران ، کامل شناخت با آيدن ، فهمید مي اگر.  بودند بسته او

   و تاج گرفتن ، آيدن

 رفتهگ قصر از فرار به تصمیم خودش اراده با دوم بار براي آيدن که دانست مي اگر.  بود ادريان براي ، کريشنا تخت

 . بود

 هب افکارش طرفي از.  آزرد مي را ذهنش ، شود مطلع حقیقت از کريشنا ، اينکه تصور حتي ، رفت مي گیج سرش

   مي چیزهايي سمت

 !!! رويايش يا است بريان کابوس ، فهمید نمي ايدن که عجیبي دنیاي.  بود ديده بريان اغماي در که رفت

 مي وقت گذران آن در سرزنده و شاد برادرش دو همراه به بريان که دنیايي.  داشت حضور آن در دياران که دنیايي

   مي اين.  کردند

 ، مشاهدات به توجه با و بود ايدن پرنس معشوق و مقصود همچنان دياران دنیا آن در اما باشد رويا يک توانست

   آيدن به هم دياران

 . داد مي سوق شدن کابوس به بودن رويايي از را دنیا آن يقینا اين و بود متمايل

 درخشندگي به شايد.  شد خیره سبزش چشمان به و ايستاد آينه روي به رو.  بست را در و شد اتاقش وارد

   اما ، نبود آيدن پرنس چشمان
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 هب بار چند نفر يک.  کشید دراز تخت روي و گذاشت میز روي را ايش نقره تاج.  رسید نمي نظر به هم شباهت بي

 . شد وارد و زد در

 از يدنآ.  آبي-سبز دوشاويز و رسید مي زانويش سر تا که کوتاه پیراهن.  رنگ کرمي و زنانه لباس در.  بود کريشنا

   گفت و برخاست جا

 

: 

 . ديد مي رو تو يکي اگه -

 : داد پاسخ اي طلبانه صلح اما سرد لحن با کريشنا

 . بدم نشونت چیزي يه خوام مي...  قصر بیرون به...  بیا من با -

.  گرفتند پیش در جنگلي اي جاده سمت به را راهشان.  افتاد راه به دنبالش به و برخاست جا از اراده بي آيدن

 : پرسید آيدن

 

 ؟ میريم کجا -

 

 . رودخونه يه کنار -

 . انداخت راه به کريشنا سر پشت را اسبش تعجب با آيدن

 در آيدن که اي تپه مشابه.  کرد مي جلوه هم شب در حتي اش سرسبزي و طراوت که رسیدند سرسبزي تپه به

 .   بود ديده بريان اغماي

 از بزرگ بوته يک کنار کريشنا.  باشد داشته وجود واقعا اينجا ، شد نمي باورش.  کرد مي نگاه اطراف به حیرت با

 .   ايستاد آبي رز گل

 

 بغض با و زد حلقه کريشنا چشمان در اشک.  خروشان و زالل اي رودخانه و صاف سنگ يک کنار درست اي بوته

 : گفت
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 عصاره با رو بوته اين برگهاي تمام و آورد مي اينجا به خودش با رو من بريان بار يک سال هر.  بودم بچه وقتي -

 . شست مي فالرنیا

 

 را زندگیش واقعي وقايع تنها او.  رويا نه و ديد مي کابوس نه بريان.  ماند خیره بزرگ بوته به و کرد سکوت آيدن

 .   کرد مي مرور

 : داد ادامه و بويید را رزها از يکي کريشنا

 

 چون...  برگشتم قصر اين به من...  داده پدرم به گلش تاج روي از مادرم که بوده غنچه يه فقط اين گفت بهم -

   که بود جايي تنها اينجا

 که عشقي از اثر تنها.  بود آدريان و دياران از مشترک اثر تنها رز بوته اين چون.  هستم کسي کردم مي احساس

 . نشد شکوفا وقت هیچ

 

 کريشنا و برداشت جلو به قدم چند آيدن.  زد برق و چکید رز لطیف و آبي هاي برگ روي کريشنا اشک هاي قطره

 .   گرفت آغوش در را

 جان عمق از داشت دوست.  شود منفجر درون از خواهد مي کرد مي احساس.  بود مشوش هم در اما افکارش

 . بزند فرياد

 سنگ روي را کريشنا آيدن.  بود رز گل رايحه و فالرنیا خنک عطر از مخلوطي شد مي متصاعد رزها از که عطري

   و نشاند صاف

 را کريشنا پاهاي آيدن.  شد خیره آيدن به تعجب با تنها و امد بند کريشنا هق هق.  آورد بیرون را کفشهايش

   زالل و خنک آب درون

 در اي اراده گويي اما کند مي را اينکار چرا فهمید نمي هم خودش.  کرد آن شستن به شروع.  برد فرو رودخانه

 .   نداشت ان انجام

 يصدا با کريشنا.  داد ادامه کريشنا پاهاي شستن به رنگش آبي و لطیف هاي گلبرگ با و چید اب رز از اي شاخه

 : گفت آرامي

 

 ؟ کني مي کارو اين چرا....  کجا از تو...  چطور تو -
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 : گفت و کرد بلند سر آيدن

 

 . رسه مي ذهنم به االن که کاريه تنها اين اما...  کريشنا دونم نمي -

 

 : گفت حیرت با کريشنا. داد شو و شست ديگر هاي گلبرگ با را کريشنا دستان سپس

 

 مي معطر رزها اين با رو موهام و شست مي رو پاهام....  اينجا آورد مي رو من که بار هر.  کرد مي اينکارو بريان -

 . کرد

 

 : گفت و بويید را کريشنا لطیف و ظريف انگشتهاي آيدن

 

 . برنگرديم قصر به بیا.  کريشنا داشتي سختي روز تو -

 

 : گفت کريشنا.  کشید دراز آسمان ستاره پر سقف زير و کرد پهن زمین روي را اش سفري شنل

 

 ... من.  برگرديم بايد ما.  آيدن نه -

 

 : کرد اصرار و کشید خود کنار به را او آيدن

 

 .  برگرديم سپیده از قبل دم مي قول...  کاذب صبح تا فقط -

.  بود بخشیده آنها به دوچندان زيبايي زالل رودخانه و انبوه هاي سبزه روي خورشید سرخ و طاليي هاي اشعه

   آب با را صورتش آيدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

295 

 

 : گفت نمکیني خنده با و گشود چشم کريشنا.  کرد بیدار آب قطره چند به را کريشنا و شست رود

 

 . کني صدام بود کافي فقط...  کني مي کار چي -

 

 آيدن.  داد هل رودخانه داخل به را آيدن و برخاست جا از کريشنا.  ريخت کريشنا سمت به آب ديگر مشتي آيدن

   داد دست از را تعادلش

  

 و بود تند آب جريان.  کشاندش رود درون به و دويد او سمت به آيدن.  خنديد دل ته از کريشنا.  افتاد آب درون و

 .   زالل و سرد آب

 به را دستانش و زد زمین به رود عمق کم قسمت در را کريشنا آيدن.  ريخت آيدن صورت روي آب مشتي کريشنا

   کريشنا.  کرد قفل هم

 رخس آسمان به و کشید دراز آيدن.  انداخت رودخانه کف خود کنار اما کشید پاين سمت به بوسه بهانه به را آيدن

   ابرهاي و طاليي و

 لحن با کريشنا.  کرد مي خیس را تنش تمام و گذشت مي سرش کنار از آب شديد جريان.  شد خیره درخشان

 : گفت اندوهباري

 

 . داشت واقعیت اينا کاش -

 

 : گفت آيدن

 

 . اينجايیم واقعا ما...  کريشنا اينجايیم ما -

 

..  دغدغه بدون..  اي دهنده آزار فکر هیچ بدون تو کنار.  بود من واقعي زندگي اين کاش که اينه منظورم..  نه -

   و نگراني بدون
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 زندگي اينا کاش...  کننده ديوونه و وقفه بي رقص يه..  مرز و حد بي و مطلق شادي...  خطر بدون...  مسئولیت

 . بود من واقعي

 

 : گفت و شد خیره چشمانش به و کرد بلند جا از را کريشنا و نشست آيدن

 

 . کريشنا واقعیم من -

 

 : برخاست جا از و گرفت پايین را سرش کريشنا

 

 . من طوالني زندگي حقیقت به برگرديم...  برگرديم نشده دير تا بهتره -

 

 : پرسید مقدمه بي آيدن

 

 ؟ کني بیدار رو بريان خواي مي -

 

 ... برسه وقتش که روز يه...  کنم مي اينکارو روز يه -

 

 اب کريشنا.  برخاست جا از آيدن.  ماند خیره آبي رز بوته به و شد خشک نلگهان نگاهش اما گرداند سر کريشنا

 : گفت زبان لکنت

 

 . آدريان..  ريان..  د..  آ...  -

 

 اي سابقه بي اندوه و حسرت با تکشاخ خون به آغشته لبهايش و بود اشک از سرخ و خیس چشمانش که آدريان

 .   شد خیره کريشنا به
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 : گفت تحیر با و برداشت جلو به قدم يک آدريان

 

 ...گريسیا -

 

 : داد پاسخ لبريزي بغض با کريشنا

 

 .. پدر...  کريشنا -

 

 جان عمق از و کرد نگاه آبي رز گلهاي به و گرداند سر آدريان ، کريشنا زبان از پدر واژه شدن جاري محض به

   کريشنا.  کشید فرياد

 اييصد با و برگشت کريشنا سمت به دوباره ترديد با آدريان.  آرام هقي هق و باراني چشماني با.  ايستاد همچنان

 : گفت لرزان

 

 . من زيباي کوچولوي دختر...  من زيباي گريسیاي -

 

 انلنگ آدريان.  شد خیره آدريان اشک از درخشان و ياقوتي چشمان به کشید مي نفس سختي به حاال که کريشنا

   به ناباورانه و لنگان

 : گفت و گرفت دست در را هايش شانه و رفت کريشنا سمت

 

 . من داشتي دوست پرنسس...  من دختر ؟ خودتي اين -

 

 هب تايید نشانه به را سرش ، نشود تبديل هاي هاي به هقش هق تا جنگید مي خودش با سختي به که کريشنا

 .   داد تکان پايین سمت
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 برد فرو کريشنا پشت پر موهاي میان را انگشتانش و گرفت آغوش در را کريشنا گريان و اشتیاق با آدريان

   دور را دستانش کريشنا.

 : گفت و کرد سفت آدريان

 

 ... پدر -

 

 : گفت تابي بي با و زد رنگ آبي برقي آدريان چشمان

 

 . دخترم متاسفم...  چیز همه خاطر به..  عزيزم متاسفم..  متاسفم -

 

 : گفت و کرد نگاه ادريان به و کرد بلند سر کريشنا

 

 اين من.  بخشیدمت...  شناختمت که لحظه همون...  فهمیدم دربارت که اي لحظه همون..  پدر بخشیدمت من -

   و موهام روي رو دستها

 ... خواستم مي رو بودنت من...  خواستم مي هام شونه دور رو ها بازو اين

 

 : پرسید کريشنا.  بوسید را کريشنا پیشاني آدريان

 

 ؟ اينجام من دونستي مي کجا از -

 

 : داد پاسخ آرامي صداي با آدريان

 

 . دونستم نمي -
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 ؟ اينجايي چطور پس -

 

 : گفت و داد قرار کريشنا موهاي الي و چید رز بوته از اي غنچه آدريان

 

 هم به اينجا رو تو و من...  مبتکري سرنوشت چه.  اومدم و...  اينجا بیام خواستم مي بودم زندان توي وقتي از -

   که همونجايي..  رسوند

  

 . شد بزرگي اين به بوته و زد جوونه مادرت آبي رز

 

 ... رفتي همیشه براي.  نمیاي سراغم وقت هیچ کردم مي فکر...  گردي نمي بر کردم مي فکر -

 

 : گفت و دوخت کريشنا چشمان به را نگاهش آدريان

 

 ؟ میخواي چي من از -

 

 : داد پاسخ خواهش و التماس از سرشار نگاهي با کريشنا

 

 . پدر _ داد ادامه مکث اندکي از پس _...  بیا قصر به من با -

 

 : تگف و زد کنار را کريشنا موهاي چتر.  بود آغشته تکشاخ خون به که انداخت خودش لباس يقه به نگاهي آدريان

 

 ... گريسیا -
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 : پريد کالمش میان کريشنا

 

 کريشنا...  پدر...  کريشنا -

 

 : داد ادامه و زد ماليمي لبخند آدريان

 

 . باشم کنارت تونم نمي من..  بیام قصر به باهات تونم نمي من...  کريشنا...  البته -

 

 ... تو..  آدريان اما -

 

 . بیام اونجا به تونم نمي من...  دوني نمي هیچي تو...  کريشنا نه -

 

 : گفت اضطراب با کريشنا

 

 ... پدر کنم مي خواهش...  کنم مي خواهش...  اما -

 

 : گفت استیصال و بغض با آدريان

 

 رو که مردي اين...  مرد..  انداخت راه غرورش خاطر به که جنگي توي پدرت...  کريشنا مرد پدرت...  فهمي نمي -

   يه ايستاده روت به

  

 ... بمونه کنارت که نیست پدري...  نیست پدرت مرد اين...  ديو يه..  خونخوار يه... ماننده بي هیوالي
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 برگردوندنت براي مدت همه اين...  نگشتم دنبالت سال همه اين من...  هستي چي تو که دم نمي اهمیتي من -

   همین به که نکردم تالش

 ... کن ادا من به رو حقت...  ادريان بمون...  بري زودي

 

 : گفت و داد تکان سري آدريان

 

 هي تو...  قدرتمندي مرد يه تو...  نیستي من گناه بي و معصوم کوچولوي دختر تو...  نیستي خودت حتي هم تو -

   چیز هیچ.  پادشاهي

 بذاري رو اسمش بهتره...  نداره وجود دختري و پدر...  ساختي ذهنت توي که نیست رويايي شبیه تو و من زندگي

 ... هیوال و شاه

 

 : گفت و برداشت عقب به قدم يک کريشنا

 

 ... نه اگر...  اگرنه...  کني نمي رهام ديگه بار يه تو...  پدر ري نمي تو -

 

 : گفت حسي بي لحن با و ايستاد کريشنا مقابل آدريان

 

 کنهن...  گردم برنمي قصر اون به من...  کني مي فکر تو که نیستم کسي وجه هیچ به چون...  کريشنا رم مي من -

   حتي...  رفته يادت

 ... بده پیوند هم به رو غرور و حرص تونه نمي هم عشق

 

 درپیش غرب سمت به را راهش و شد اش زخمي تکشاخ بر سوار و برگشت آدريان.  شد سست کريشنا دستان

 : زد فرياد و گرفت
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 ... شاه ديدار امید به -

 

 : گفت لب زير و شد خیره آدريان گذر مسیر به و پريد اسبش روي کريشنا

 

 ... ده نمي پیوند هم به رو ما عشقي هیچ! ... پدر ؛ هیوال و شاه ذارم مي رو اسمش -

 

 : پرسید ترديد با آيدن.  واکنشي يا کنش هر از خالي نگاهش و بود حس بي و سرد لحنش

 

 ؟ کريشنا خوبه حالت -

 

 : گفت و کشید بیرون دوشاويزش زير از را موهايش و دوخت آيدن به را اش زده يخ نگاه کريشنا

 

 ... پادشاهم يه من...  میگه راست اون -

 

 : پرسید نگراني با و پريد اسبش روي آيدن

 

 ؟ کني کار چي خواي مي -

 

.  شود قصر وارد اصلي دروازه از خواست مي گويا.  گرفت پیش در را شهر مرکزي بازار راه اما نگفت هیچ کريشنا

   دلهره با آيدن

 : گفت
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 ... لباسا اين با کريشنا -

 

 حرکت او رکاب هم کرد سعي آيدن.  زد هي اسبش به و کرد تر پريشان را موهايش و نزد حرفي هم باز کريشنا

 : کند

 

 حکومتت بشکني رو اعتماد اين اگه...  دارن اعتماد بهت مردمت..  دي مي دست از رو چیز همه اينکار با کريشنا -

   میشه سست پايه از

  

 . کريشنا باش عاقل کنم مي خواهش. 

 

 را در مات و حیران ، او ديدن با نگهبانان.  شد مرکزي بازار وارد شهر اصلي دروازه از و کرد سکوت کريشنا

   به رو کريشنا.  گشودند

  

 : گفت نظام سواره شش

 

 . کنین همراهیم محافظت براي -

 

 اهنگ به اضطراب با آيدن.  کردند حرکت سرشان پشت اراده بي ، رسیدند مي نظر به منگ و گیج که نظام سواره

   که ماند خیره هايي

 ارامي هب را اسبش شکوه با و متکبر و بود گرفته باال را سرش کريشنا.  بودند رده زل کريشنا به خشک و متعجب

   کرد مي هدايت راه در

  

 . شد خیره قصر به و کرد صاف سرش روي را شاهیش تاج. 
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 ايینپ را پیراهنش يقه کريشنا.  کردند مي نگاه کريشنا به ناباورانه و بود زده خشکشان مجسمه مانند بازار مردم

   حاال.  کشید تر

 ادب مسیر در تا کرد رها گردنش پشت را موهايش.  کرد مي جلوه پیش از بیش هايش سینه فرم و ترقوه استخوان

 . درآيد رقص به

 اختهس خبر با کريشنا اقدام از را او نور ماوراي سرعتي با خبرچینانش گويا.  بود ايستاده پیتر قصر دروازه نزديک

   با پیتر.  بودند

 راهش و پريد پايین اسب از کريشنا.  است تقصیر بي که داد عالمت سر با آيدن.  کرد نگاه آيدن به مالمت و خشم

   سرسراي سمت به را

  

 : گفت بلند صداي با و کشید بنفشي جیغ او ديدن با ژولیت.  گرفت پیش در سلطنتي

 

 ... کريشنا...  من خداي واي -

 

 : داد فرمان و نشست شاهي تخت روي ژولیت به توجه بي کريشنا

 

 . بفرستید رو اول کننده مالقات -

 

 : گفت اما پیتر

 

 ... کنین صبر نه -

 

 : گفت و کرد اخم کريشنا

 

 ؟ کني مي نقض رو من دستور داري -
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 : گفت دستپاچگي با پیتر

 

 . بزنم حرف باهاتون خصوصي دارم تمايل و اولم کننده مالقات من...  نه که البته -

 

 زد ادفري پیتر نگهبانان خروج محض به.  نداد خروج فرمان ژولیت و آيدن به اما کرد بیرون را نگهبان چهار کريشنا

: 

 

 ... دوني مي...  اوردي حکومتت سر باليي چه میدوني..  کريشنا چرا ؟ چرا -

 

 : گفت تندي لحن با کريشنا

 

 ... بفرس رو بعدي کننده مالقات...  پیتر اينه حرفات اگه -

 

 مرد يه آيا پادشاهشون بدونن خوان مي اونا...  ترديدن و دوگانگي و حیرت توي مردم..  نمونده اي کننده مالقات -

 . نه يا مقتدره

 

 : زد فرياد و رفت تختش کنار بالکن سمت به کريشنا

 

 . دنیاست زن ترين قوي..  پادشاهتون...  والرينال سرزمین -

 

 کريشنا.  بودند ايستاده قصر اصلي دروازه روي به رو مطلق سکوت در انبوهي جمعیت ، رفت پنجره کنار آيدن

 : داد ادامه
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 خطر به امنیت اون امروز و...  نداشتم تعلق بهش که کردم زندگي نقابي پشت سالها شما امنیت خاطر به من -

   تا حاضرم من و...  افتاده

  

 . بجنگم شما براي خونم قطره آخرين

 

 شده الل حیرت شدت از همه گويي.  شد نمي ديده جمعیت در هیجاني هیچ.  بود ساکت همچنان اما جمعیت

 : گفت کريشنا.  بودند

 

 ... والرينال باد زنده -

 

 : گفت جمعیت میان از گیرايي صداي

 

 ... کريشنا باد زنده -

 

 : افتاد هیجان و شور به ناگاه به جمعیت

 

 .... کريشنا باد زنده..  کريشنا باد زنده -

 

 : گفت و نداد نشان واکنشي هیچ پیتر اما کرد نگاه پیتر به لبخند با آيدن

 

 خمیر و خرد کريشنا فرمانروايي از پايه يه...  شنوي مي امروز ، مردم اين از که کريشنايي باد زنده شعار هر با -

 ... میشه

 

 : گفتند مي صدا يک و نداشتند انتها گويي که کرد نگاه شماري بي جمعیت به نگراني با آيدن
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 " کريشنا باد زنده "

* * * 

 نمايش به اونجا تونن مي عمرشون اخر تا..  سیاهچال توي بندازينشون و...  کنین پر داغ سرب با رو چشماشون -

   کنن فکر امروزشون

. 

 

 . کردند مي التماس وجود تمام با شده زنجیر کوتوله دو

 

 . کنم مي خواهش.  نداشتیم توهین قصد ما..  ببخشین رو ما -

 

 : زد فرياد کريشنا

 

 . بدم هم رو زبونتون بريدن دستور نکنین کاري ؟ نداشتید توهین قصد -

 

 ... کرديم نمي فکر ما...  علیاحضرت -

 

 : زد فرياد آمیزي جنون عصبانیت با کريشنا

 

 عمر کي _ داد ادامه طوفاني عصبانیتي با سپس _...  کنه فکر نتونه ديگه تا بکشین بیرون دماغش از اينو مغز -

   مردم اين امنیت براي

  

 اينجوري مردم اين حاال..  کردم زندگي نقاب يه پشت و گذشتم چیز همه از...  نبودم که کردم زندگي کسي جاي

   رو فداکاري اين جواب
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 ... میدن

 

 . بردند بیرون سرسرا از را کوتوله دو کرد اشاره و داد تکان سري پیتر

 : گفت ، مالید مي انگشت با را هايش شقیقه که حالي در و و نشست تخت روي کريشنا

 

 ... داشتم دلیل اينکار براي من...  پیتر دوباره نکن شروع -

 

 : گفت پیتر

 

 ... بهتون من اما -

 

 لیدتق را پیتر لحن کرد سعي_؛ بگي بلنديت و پستي بي صاف صداي اون با خواي مي االن دونم مي..  دونم مي -

   گفته بهتون من _ کند

 و ودروغگ رو شما مردم...  میشه تر سست شما حکومت هاي پايه میگن که کريشنايي باد زنده شعار هر با که بودم

   مي معرفي فريبکار

. .. دونم مي...  پیتر دونم مي خودم...  رفته قهقرا به مردم اعتماد...  زنن مي جنسي انحرافات تهمت شما به..  کنن

   پايین را صدايش_

 ... فهمي نمي تو که هست چیزايي يه...  پیتر تونستم نمي _ گفت اندوهگیني لحن با و آورد

 

 همراه به و برخاست جا از ترديد با آيدن.  کند همراهیش که کرد اشاره ايدن به و حرکت خروج در سمت به سپس

 .   افتاد راه به کريشنا

  

 هاي نمايش.  بود شده توهین و اعتمادي بي و مرج و هرج از پر کشور حتي و تماشهر که شد مي هفته يک

   هاي طنز و اشعار ، خیاباني
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 مي آرايش و بستند مي خرگوشي را موهايشان مردها.  بود او بردن سوال زير و کريشنا تقبیح در همه و همه رايج

   خنديدند مي و کردند

 را خیاباني هاي نمايش همه روز سه از پس کريشنا.  پرداختند مي تمسخر به نري شنیع حرکات با نیز ها زن. 

   شاعران و کرد تحريم

 در ها دستور ترين رحمانه بي.  شدند مي مجازات و شکنجه نحو بدترين به مجرمان.  نمود سوزاندن به تهديد را

   مي انجام مجرمان قبال

  

.  زد نمي حرف او با اصال کريشنا اما بگیرد را کريشنا وار ديوانه خشم اين جلوي خواست مي گاهي آيدن.  شد

   وجود آيدني گويي

 . کند همراهیش تا بود خواسته او از همیشه برخالف امروز.  نداشت

 رفت سرش پشت دلي دو با هم باز آيدن.  نشست پنجره کنار اي گهواره صندلي روي و شد اتاقش وارد کريشنا

   تخت کنار پايه سه روي

 : گفت لرزاني صداي با و شد خیره خورشید غروب به کريشنا.  گرفت آرام

 

 ... بودي ايستاده ساعت برج بالکن روي خورشید طلوع نزديک تا ديشب -

 

 : داد پاسخ آرامي به و کرد صاف را صدايش آيدن

 

 . بودم رفته بريان ديدن -

 

 ؟ بري مي لذت اغما توي اون ذهني تصاوير ديدن از -

 

..  دبو مشوش خیلي خودم ذهن...  برم که نتونستم يعني نرفتم..  اون از بعد...  شدم ذهنش وارد بار يک فقط من -

   غیر عمال کردن تمرکز
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 . برام ممکنه

 

 . بجنگي آدريان کنار يا بموني من کنار اينکه...  ترديد...  آشفته ذهن -

 

 . کرد مي تماشا را سرخ آفتاب و بود پنجره سمت به سرش همچنان که دوخت کريشنا به را نگاهش آيدن

 

 ... نیست جنگ به نیازي که معتقدم من -

 

 : گفت ، بگرداند سر انکه بي کريشنا

 

...  بده پیوند هم به رو غرور و طمع تونه نمي هم عشق گفت که ديدي خودت...  افتاد اتفاقي چه ديدي خودت -

   و شاه گفت که ديدي

 . خواستم نمي من...  خواد مي اون که جنگیه اين... هیوال

 

 ؟ خواي مي االن يعني ؟ خواستي نمي -

 

 آدرياني دختر نه و اون دختر نه..  نبودم دخترش منم...  نیست من پدر اون..  آدريانه با حق...  خوام مي که البته -

   ولیعهد روز يه که

 يه و اينجا فرمانرواي...  خودمم من حاال...  متنفرم ازش حاال که مردي...  بودم قدرتمند مرد يه من..  بود زنده و بود

 ... مقتدر زن

 

 . کريشنا ترسم مي من...  میشه تضعیف داره..  نیست قبل مثل ، زن يه عنوان به قدرتت -

 

 : خنديد زننده و تلخ و کرد نگاه آيدن به اينبار کريشنا
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 ... کني انتخاب غلط ترسي مي...  ببازم من ترسي مي...  کني انتخاب رو بازنده سمت اينکه ؟ ترسي مي چي از -

 

 . ترسم مي تو براي...  نه -

 

 : خنديد تر بلند کريشنا

 

 ... میشي شاه من مرگ با..  مني ولیعهد تو..  نداره ترس -

 

 ؟ کريشنا میگي چي -

 

 خودت خاطر به رو تو من...  ترديدي درگیر همین واسه...  دوني مي چیو همه تو...  آيدن نکن فرض احمق رو من -

   نگه خودم کنار

 ... باشه وفادار بهم تخت خوام مي يا داشتم

 

 : گفت و برخاست جا از آيدن

 

...  میکشتي رو من...  خواستي مي رو تخت وفاداري فقط اگه تو اما دونم مي چیو همه من..  کريشنا درسته -

   تو خود به خود اينطوري

 ... حقیقي پادشاه...  میشه وفادار بهت تخت و...  میشي نهايي وارث

 

 . شد تبديل وقفه بي اي خنده به پوزخندش سپس و کرد درنگ اندکي کريشنا
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 گمر از بعد ترسیدم مي...  ترسیدم مي چون نکشتمت من...  آيدن ام رو به رو پسربچه يه با واقعا فهمم مي حاال -

   هیوالي يه به

. .. شدم وارد تر آسون راه از پس..  بیفتي پادشاهیم جون به ترسیدم مي..  بشي تبديل قدرتمند و وحشتناک

   بود تري ساده کار ولیعهدي

 ...کنه مي تبديل چي به رو تو مرگ بزنه حدس تونه نمي کس هیچ چون...  آيدن

 

 : گفت مرددي لحن با بود خورده جا که آيدن

 

 ... گفتي نمي بهم اينجا وقت هیچ...  بود واقعیت دلیل اين اگه -

 

 ومبشن رو حکومتم استخوناي شکستن االن همین تونم مي..  خطم آخر من...  آيدن بیني نمي..  گفتم نمي چرا -

   از براي چیزي ديگه... 

 ... ندارم دادن دست

 

 . گرفت پايین را سرش و نشست تخت روي آيدن

 

 ... کريشنا نگو اينجوري -

 

 ... آيدن هستي بعدي پادشاه تو..  میشي ناراحت چرا تو -

 

 : گفت قروچه دندان با و کرد بلند سر آيدن

 

 . نمیدم اهمیت احمقانه پادشاهي اون به من -
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 : زد پوزخند کريشنا

 

 ... کرده رو کارش افکارش در رفتن فرو بار يه همون اينکه مثل..  زني مي حرف بريان مثل داري -

 

 از رو حکومتت هم اينبار...  برگشتي مرگ از دوبار تو..  کني مي حفظ رو حکومتت تو...  کريشنا نگو اينجوري -

 ... میدي نجات مرگ

 

 : گفت آرامي صداي با و شد خیره آيدن به کريشنا

 

 ... دوني مي هم اينارو دونستم نمي -

 

 . ايستاد پنجره مقابل و برخاست جا از کريشنا.  گرفت پايین را سرش آيدن

 

 و...  دادن پیوند آسمون به رو من ، گفت مي بريان اما..  نمیاد يادم کردم پیدا نجات که باري اولین از چیزي -

   خوب...  بار دومین

 درد...  کردم حس سینم قفسه شدن شکافته با که دردي و زدن زل بهم که درشتي و آبي چشماي....  يادمه

   داره اون اينکه ناباوري

 یاهس چیز همه..  کرد نگاه و ايستاد و بريد رو گردنم رگ که وقتي و...  آيدن بود تر وحشتناک میکنه باهام اينکارو

   مدت يه از بعد...  شد

 درخت يه مثل...  ديدم بیداري و خواب عالم بین بعد و...  کنه مي گريه داره چطور که میشنیدم رو بريان صداي

   شدم کاشته زمین توي

 ... سبز رو زمین پاهام و کرده سیاه رو آسمون تمام موهام ديدم مي...  گرفته رو زمین تمام هام ريشه و... 

 

 ؟ داد پیوند اي ديگه چیز به رو تو بريان -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

314 

 

 

 وجه که اسم يه با...  داشتم پسرونه لباس يه و بود شده کوتاه زيبام موهاي اومدم هوش به وقتي و...  زمین به -

 ..   داشت عجیبي تسمیه

 * ...کريشنا

 

 . محتواست پر خیلي خورده پیوند آسمون و زمین به که کسي براي -

 

 مخفي رو هويتم..  مردم اين امنیت براي...  شدم شاه وقتي اما دادم هويت تغییر خودم امنیت و نجات براي من -

   و جنگ از تا کردم

 شاه نسل از پادشاه که زماني تا غربي قلعه مردم که بود داده نشون ويراس سلطنت...  کنم جلوگیري اختالف

   با کاري ، نباشه دالويش

 بهش..  داد مي جون زمین روي داشت که اي لحظه در و...  کشتم خودم دستاي با رو ويراس...  ندارن سرزمین

 ...   آدريانم دختر که گفتم

  

 آخراي اونم...  بودم ويراس گارد ي فرمانده من..  کردم کارو همون منم.  بود کرده خیانت بهش ويراس که آدرياني

   شده رواني عمرش

 ... نه تخت اما..  پذيرفت رو من تاج و...  کشتمش منم...  من جز..  نداشت اعتماد کس هیچ به و بود

 

 ... گشتي وارث دنبال بعدش و -

 

 اما داشتمش نظر تحت دراز سالیان...  کرد مي پیدا رو وارث بالخره شک بدون اون...  گشتم آدريان دنبال..  نه -

   نکرده پیدا چیزي اون

  

...  بود کنارت اون...  آيدن کرد پیدا رو تو اون...  دنبالشیم ها تکشاخ خاطر به ما کرد مي فکر بیچاره آدريان.  بود

   دست در دست وقتي
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 داري حق...  آيدن داري حق...  کردي مي نوازش رو تکشاخ اسباي وقتي..  گرفتي مي ياد رو رفتن راه الويس

   کي کنار که کني ترديد

 ... بجنگي

 

 : داد قورت دهاني آب آيدن

 

 نک تسلیم بهش رو تخت و تاج..  کني صلح آدريان با توني مي...  بجنگم خوام نمي واقع در...  ندارم ترديد من -

   تونیم مي تو و من... 

 داري ارزش پادشاهي قلمرو اين همه از بیشتر تو من براي...  بمون من با...  بسازيم هم کنار زيباتري زندگي

   اي زندگي ما.  کريشنا

 اجت اين...  نگراني...  دغدغه بدون.. بس و باشیم تو و من که اي زندگي..  يادته..  بودي کرده آرزو تو که میسازيم

 ... کن رها رو

 

 : داد تکان منفي نشانه به را سرش و دوخت آيدن به را نگاهش.  زد حلقه کريشنا چشمان در اشک

 

 پادشاهي که قرنهاست من...  نشدم ساخته زندگي اون براي من..  اما..  شیرينه خیلي گي مي که اينايي...  آيدن -

   يه من...  کردم

 .. منه خون توي...  فرمانروام

 

 روياي مثل..  آروم زندگي يه و..  خوام مي رو تو من..  خوامش نمي..  اما منه حق اصال...  هست منم خون توي -

 .. الويس

 

 نمي..  نبودي شاه وقت هیچ تو...  میده نشون رو خوشش روي داره..  شده وفادار من به تازه تخت...  آيدن نه -

   و ثروت داشتن دوني
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 تونم نمي...  آيدن تونم نمي من...  چي يعني گسترده هاي سرزمین و نظامي قواي داشتن...  بیشتر چه هر قدرت

   بذارم پا اغوا اين روي

 . میشم هدايت طمع با...  من...  من... 

 

 : کرد تنگ را چشمانش آيدن

 

 ؟ چي -

 

 نمي.. . کنه مي تشديدش تکشاخ خون اما..  بايستم مقابلش کردم سعي. کنم پنهانش بقیه از کرد سعي همیشه -

   که بايستم زني جلوي تونم

 ... پوشه مي تنم به طال از لباسي

 

 ... من خداي -

 

 : گفت و گرداند سر کريشنا

 

 ... بديم خاتمه جنگ اين به تونیم مي هم با ما..  بمون من کنار -

 

 ... بجنگم خوم نمي من -

 

 : گفت ترديد با کريشنا

 

 . نباشه وراثت سر اختالفي ديگه که...  باشیم داشته آيدن و آدريان از مشترک نسل يه تونیم مي ما -
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 : پرسید حیرت با و کشید عمیقي نفس آيدن

 

 ؟ چي -

 

 ... چیز همه وارث و واقعي ولیعهد...  تو و من مشترک فرزند...  آيدن مشترک نسل -

 

 که تدانس مي.  نداشت کريشنا از را اينچنین پیشنهادي توقع.  کرد نگاه کريشنا به و کرد تکیه ديوار به آيدن

   چیست اش قطعي پاسخ

 . بود شده عاجز آن بیان براي زبانش گويي اما

 : گفت و داد تکان پرسش نشانه به را سرش کريشنا

 

 ؟ بگي هیچي خواي نمي -

 

 : گفت جسورانه و زد دريا به دل آيدن

 

 ؟ رسید ذهنت به احمقانه فکر اين تا کردي فکر چقدر -

 

 : کرد اخم نداشت آيدن از را برخورد اين انتظار نظر به که کريشنا

 

 . زني مي حرف کي با داري باش مراقب...  هي -

 

 : زد زل چشمانش به و گرفت را هايش شانه و شد نزديک کريشنا به آيدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

318 

 

 

 رحاض من..  اس احمقانه فکر اين...  فکر اين اما دنیا توي اي ديگه کس هر از بیشتر..  دارم دوستت من کريشنا -

   شبیه زندگي يه نیستم

  

 . بدم ديگه نفر يه به خودم

 

 ؟ باشیم داشته مشترک فرزند يه ما خواي نمي تو -

 

 مي دردسر بي و آروم زندگي يه تو با ديگه چیز هر از بیش من...  سلطنتي دعواي اين وسط نه..  قصر توي نه -

   هر زندگي يه...  خوام

...  پادشاهي وارث تا دو...  بنداز خودت و من به نگاه يه...  کريشنا اما باشن خوشبخت هامون بچه و...  بخنديم دو

   ما کني مي فکر

 زدنن لبخند ارزش که چیزي نگهداشتن براي و زنیم مي پا و دست گنداب يه وسط داريم فقط..  نه...  خوشبختیم

   مي تالشم نداره رو ما

 باتل به لبخند که بودن ثروتي و قدرت دادن دست از نگران لحظه لحظه...  نیست زندگي اين..  کريشنا...  کنیم

 ... نمیاره

 

 : گفت پارانويا عصبانیتي با کريشنا

 

 ... کنم آدريان تسلیم رو تاجم.. رو تختم که نکو دوباره -

 

 .. پدرته اون -
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 مي فکر چي تو ؟ گفت چي نشنیدي ؟ نشنیدي...  نکن تکرار رو جمله اين اينقدر...  آيدن نیست من پدر اون -

   توي اگه تو و من ؟ کني

 ستد اون...  بکشه رو نسلمون تا بکشه رو ما تا..  میاد دنبالمون اون کنیم زندگي هم جنوب قطب منطقه دورترين

   تخت تا نیست بردار

 ... نکنه خودش تسلیم رو

 

 ... کنه نمي اينکارو من با آدريان -

 

 : زد فرياد کريشنا

 

 اونو وجود حقیقت توني نمي چطور...  نگري سطحي اينقدر چطوري ؟ باشي فکر کوته اينقدر توني مي چطور -

   يه اون..  ببیني

 هدايت باهاش که زنه مي ضربه همونجايي به نباشه وفادار بهش اگه تخت و...  میشه هدايت غرور با که هیوالست

   هر اون...  میشه

 ؟ بکشه رو تو و..  بگذره ازت که داره کاري براش کني مي فکر..  کنه مي غرورش براي کاري

 

 تنمکش دنیال تو که موقع همون..  داشت نگه زنده منو اون...  نکرد اما...  بکنه اينکارو قبل سالها تونست مي اون -

 .. بودي

 

 : گفت و داد سر آمیزي جنون خنده کريشنا

 

 آدريان دست از خواستم مي...  بکشم رو وارث خواستم نمي من..  کرول آيدن ؟ کني مي فکر که چیزيه اون اين -

   من...  بدم نجاتش

 يم چون... کردم حمله کلبش به بردنش براي...  میشي نزديک آدريان به داري ديدم وقتي و...  آيدن کردم پیدات

   رو تو داره اون دونستم
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 چنگ از رو الويس من...  جنگیدم غربي قلعه مردم از الويس گرفتن پس براي من...  بره مي قربانگاهت سمت به

 ...   دادم نجات شیاطین

 قول اونم کنم مي تضمین رو تو امنیت گفتم بهش من..  خونه به برگردونه رو تو تا رسوندم تو به اونو اونشب من

   برام رو آدريان داد

 ... بیاره

 

 ... کردي زندانیشون سال سه تو -

 

 جرم به متعصب هاي زاده الف اون ، غربي قلعه مردم...  بود خطر در زندگیش رفت مي اي ديگه جاي هر الويس -

   مي قوانین از تخطي

  

 ... کشتنش

 

 ؟ نبردي اونو تو..  نکردي حمله الويس خونه به تو يعني -

 

 : داد تکان نفي نشانه به را سرش کريشنا

 

 مسلط علم به رو جادو دوباره تونه مي آدريان کنن مي فکر اونا...  دارن رو خودشون اعتقادات ، غربي قلعه مردم -

   خاطر به منم...  کنه

  

 ... نابخشودنیه نظرشون در الويس خطاي و...  رسومن به معتتقد اونا...  کردم حصر رو اونا آشوب از دوري

 

 نقوانی از تخطي آيدن وجود اگر.  بود شده پیچیده برايش موضوع.  کرد تکیه ديوار به و نشست زمین روي آيدن

   پس ، بود غرب مردم
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 چهارچوب به را سرش مستأصل و مضطرب که دوخت کريشنا به را نگاهش.  بودند کرده کمک طلب او از چرا

   به و بود داده تکیه پنجره

  

 که ودب واضح برايش.  بپذيرد را اطالعات از حجم اين توانست نمي آيدن.  کرد مي نگاه شب پرنور ستاره نخستین

   را او هرگز آدريان

 مروزا هاي گفته طبق طرفي از اما بود شده منصرف ، راه میانه در ببرد خواست مي اگر الاقل يا برد نمي قربانگاه به

   حرف و کريشنا

 هگفت بارها ادريان خود.  نداشت تضمیني هیچ ، بودند رو به رو آن با امروز که آدرياني به اعتماد ، آدريان خود هاي

 : بود

 "...  نديدي شاهي تخت روي رو من وقت هیچ تو "

 اکريشن به که اي عالقه تمام با آيدن طرفي از.  کند تغییر بود ممکن آدريان رسیدن قدرت به با چیزها خیلي

   نمي هم باز اما ، داشت

 و خطرآفرين هم کمتر ، بود نمي خطرناک غرور از بیشتر اگر طمع.  کند اعتماد هم او به مورد اين در توانست

   خود با.  نبود دهشناک

 هفت از يک هیچ که يافت مي را کسي کاش که انديشید خود با.  ندارد دو اين از کمي دست هم خشم ، انديشید

   نداشت تسلطي او بر گناه

  

. 

 در دانست نمي.  نداشت هم خودش براي حتي را آن بیان جرات اما فشرد مي را ايدن گلوي خوره مانند ترديد

   کدام در بايد جنگ صورت

  

 ابانتخ ، داشت اهمیت برايش که چیزي.  مقلوب يا باشد پیروز انتخابیش ي جبهه داد نمي اهمیتي.  بماند جبهه

 . بود درست جبهه

 دوست.  برنخیزد هرگز و رود فرو ابدي رويايي به الويس و بريان مانند داشت دوست.  داشت عجیبي احساس

   همه اين میان ، داشت
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 بوده يکابوس تنها بگويد...  نداشته حقیقت کدام هیچ که بگويد و کند بیدار را او آرامي به نفر يک واقعه و ترديد

   مايل آفتاب يک طلوع که

  

 اسلب در ، باشد کريشنا نفر يک ان کاش کرد آرزو و نگريست کريشنا به دوباره.  است برده بین از را آن بهاري

   دلنشیني و جوان دختر

 يک و باشد آيدن با مشترکش و کوچک خوابگاه حکومتش قلمرو تنها که کريشنايي.  رود مي کالج به آيدن با که

   برگمان سیکلت موتور

 يرز ، باراني روز يک پايان در که آيدني.  کند بخش لذت برايشان را دورهام بهاري طراوت با هاي صبح که مشترک

   کمان رنگین يک

 انتخاب يشبرا را آيدن التحصیلي فارغ کاله که کريشنايي.  کند مي تقديم کريشنا به را نشاني الماي حلقه ، بلند

   و آيدن.  است کرده

 و عادي زندگي يک.  زندگي به بازگشت بدون و کامل مرگي با.  شدند مي پیر هم با ، آيدن تصورات کريشناي

   ثانیه به ثانیه که شیرين

 . شد مي انتها بي شوقي و کران بي هايي لبخند از سرشار اش

 : کرد خارج افکارش از را آيدن کريشنا

 

 ؟ نشده عوض نظرت -

 

 : گفت ، بود شده گیج اندکي که آيدن

 

 ؟ چي درباره -

 

 ... جنگ پايان..  مشترک نسل...  وارث -
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 : داد پاسخ جديت با و برخاست جا از آيدن

 

 ... گرده برنمي من نظر -

 

 : گفت سردي لحن با و سرگرداند کريشنا

 

 ... برو...  اتاقت به برگردي توني مي -

 

 آنچه به که بود اين از تر خسته مغزش.  شد خارج کريشنا اتاق در از ، بگويد چیزي آنکه بي و کرد اخم آيدن

   يک ، کند فکر است گذشته

  

 . شد بريان اتاق وارد و رفت ساعت برج سمت به راست

 

* * * 

 

 پوشي سیاه انبوه جمعیت.  بود پوشانده را قصر بلندتر هاي برج تقريبا صبحگاهي مه.  بودند رفته فرو هم در ابرها

   درون تا دروازه از

 گوش و کشیده ابروهاي با قدي بلند مرد و داشت قرار بزرگي و زيبا تابوت سرسرا میانه در.  بودند کرده پر را قصر

   درون الفي هاي

 عصاي.  داشت سر به شاهي تاج که ديگري الف.  داشت میانسالي اما فرم خوش چهره متوفي الف.  بود ارمیده آن

   طاليي و کوچک

 ابروانش خطي فرم با صافش بیني و داشت روشني سبزآبي چشمان شاه.  گذاشت جسد ، سینه روي را رنگي

   باريک لبهاي.  بود هماهنگ
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 نیمه موهايش.  داد مي نشان تر شکوه با و جدي را صورتش ، کرد مي خودنمايي اش گونه کنار که کوچکي زخم و

   و کشیده قد و بود بلند

  

 .شوند نزديک احترام اداي براي تا کرد اشاره پوش سیاه جوان مرد سه به شاه.  داشت جنگاور اندامي

 . کردند تعظیم ارامي به تابوت کنار و کردند حرکت جسد سمت به بريان و آدريان ، آيدن

 گوش در که بشنود را شاه صداي توانست مي.  کرد نزديک تن سه آن به را خود جمعیت الي البه از( کرول) آيدن

   کرد مي زمزمه بريان

  

: 

 

 ، ساعت چند براي فقط ، تدفینش مراسم توي حداقل بهتره..  مرده اون...  بخون دعا پسرش ، عنوان به براش -

   چیزي..  باشي پسرش

 ... نکن امیدش نا..  بريان رگهاته توي اون خون..  هستي واقعا که

 

 : گفت مصرانه بريان

 

 ... پدر اما -

 

 : گفت آرامي به و گرفت پايین را سرش شاه

 

 خاطر به.  من خاطر به...  کن ادا واقعیت پدر به رو دينت...  امروز فقط..  اما..  بريان هستي من پسر همیشه تو -

   با که عمیقي رفاقت

  

 . داشتم اون
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 صداي با ايدن پرنس.  کرد دعا نوعي زمزمه به شروع لب زير و داد نشان را اطاعتش سر با میلش رغم علي بريان

   خشش بي و رسا

 : کرد اعالم

 

 هاينک امید به..  سپاريم مي الماس درياي به را شما امروز اندوه از ماالمال و متاثر قلبي با...  نیکاناس فرمانده -

   ستارگان به شما روح

  

 .. نیکاناس.  بپیوندد

 

 : گفت لب زير و کرد پاک چشمش گوشه از را اشک اي قطره شاه.  زدند صدا را نیکاناس نام صدا يک جمعیت

 

 . نیک خدانگهدار -

 

 آرامي صداي.  کند همراهي را جمعیت خواست نمي گويا.  ايستاد بريان.  آمد در حرکت به جمعیت همراه به تابوت

   به را بريان توجه

 سرش اضطراب با بريان.  شد مي نزديک بريان به رنگي مشکي و حرير پیراهن در دياران.  کرد جلب خودش سمت

   احترام نشانه به را

 : آورد زير به

 

 . دياران دوشیزه -

 

 : گفت و فشرد را بريان راست دست دياران
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 نمي حس اين.  داشتن خاصي عالقه شما به ،همیشه دالويش شاه پسراي بین نیک فرمانده...  متاسفم خیلي -

   بي..  باشه طرفه يه تونسته

 ... بپذيرين رو من تسلیت...  داشتین عالقه همینقدر بهش هم شما ترديد

 

 : داد پاسخ و گرفت پايین را سرش و داد قورت دهاني آب بريان

 

 . دياران دوشیزه..  ممنون -

 

 : گفت و رفت دياران سمت به آيدن.  برداشت ديگر يک از را دو هر توجه آيدن پرنس صداي

 

 ... موني مي آب مراسم تا دونستم نمي -

 

 : گفت و زد لبخند دياران

 

 . بمونم قصر توي رو امشب دارم تصمیم -

 

 : گفت و بوسید را دياران آيدن

 

 . خوبه خیلي -

 

 : گفت و گرداند سر ناگهان بريان

 

 . ببخشین رو من -
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 . گريست جان عمق از و کرد ستون ديوار روي را دستهايش و رفت بالکن سمت به بشنود پاسخي آنکه از پیش و

   اين به چیز هیچ گويي

 در.  نکند ريسک داد ترجیح اما شود بريان ذهن خلوت وارد خواست مي(  کرول) آيدن.  دهد نمي خاتمه ها اشک

   به تنها ايستاد کريدور

 مرور در رازي چه.  نیست کابوس يا رويا ، بريان اغماي چرا فهمید نمي.  داد فرا گوش بريان دردناک هاي گريه

   ذهن که بود خاطرات

 ؟ نبود بردار دست ان از بريان

* * * 

 : گفت و کرد تعظیمي پیتر

 

 . داديد گوش من به که ممنون -

 

 : داد پاسخ و انداخت باال اي شانه کريشنا

 

.  بده رو هفده شوراي جواب بايد يکي باالخره...  شد اعتراض و مرج و هرج همه اون ؟ داشتم هم اي ديگه چاره -

   هم اونا حتما

 ؟ حاضرن همشون حاال.  دارن هايي اعتراض

 

 : گفت نگراني با ژولیت

 

 ... نفر هفده هر...  کريشنا شورا تمام -

 

 : پرسید و کرد تنگ را چشمانش کريشنا
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 ؟ اومده گیلن ؟ چي غربي قلعه از -

 

 القاتم و کرد نمي ترک را قصر آيدن ديدن بدون گیلن شک بي.  شد مضطرب شدت به آيدن ، گیلن نام شنیدن با

   چیزي بدترين گیلن با

 : داد پاسخ پیتر.  بیفتد اتفاق توانست مي امروز که بود

 

 ... شوالیش پنج و گیلن -

 

 : گفت و داد تاب ابرويي کريشنا

 

 ؟ شوالیه پنج گفتي _ داد ادامه و زد پوزخندي _...  کنم صبر اگوستا ديدن براي تونستم نمي ديگه که واي -

   شده کشته "سلما" يادمه

 ... کشتش بريان...  بود

 

 : گفت ترديد با و داد قورت دهاني آب پیتر

 

 .. استورن يه...  کردن اضافه مرد يه سلما جاي -

 

 : پرسید تعجب با کريشنا.  ريخت فرو اش سینه در آيدن قلب

 

 غرب به هرگز دادن قول من به اونا ؟ بگیره خدمت به رو استورن يه غربي قلعه ممکنه چطور! ؟ استورن يه -

   نمي اونا.  نشن نزديک

 ... بزنن قولشون زير تونن
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 : داد پاسخ اضطراب با و انداخت آيدن به نگاهي نیم پیتر

 

 نقض خاطر به اصال...  کنه نقض رو تعهداتش تونه مي يکي اين ظاهرا...  کنه مي فرق کم يه يکي اين شرايط -

   محدوده از تعهداتش

 . گیلنه پنجم شوالیه هاران...  کريشنا آشناست اون...  اون...  شده اخراج ها استورن

 

 : گفت آلود غضب و نگران و حیران.  افتاد تختش دسته روي و شد سست کريشنا دستان

 

 صداي با درنگ اندکي از پس_...  وفاداره ها غربي به که استورن يه...  بوده من قصر توي...  خائن استورن يه -

   اون _ زد فرياد بلند

 ... کردن فرار هم نقشه با احتماال...  کرده مي خدمت آدريان به

 

 لحن اب و کرد نگاه ايدن به مشکوک نگاهي با و انداخت باال را ابروهايش از يکي و شد خیره دور اي نقطه به کريشنا

   گفت اي ناباورانه

: 

 

 وفادار غربي قلعه به چون و کرد فرار هاران...  نديدم رو واضحي اين به مدرک چطور...  آيدن احمقم خیلي من -

   با رو آدريان و بود

 اين و...  کنن فرار اونا خواستي مي تو...  آيدن...  مدرک اينم...  کردي من قصر وارد رو خائن اون تو...  برد خودش

   _...  افتاد اتفاق

 ... لعنتي تو نقشه...  آيدن بود تو نقشه همش. شدي آدريان فرار باعث تو...  آيدن...  تو _ زد فرياد بار اين

 

 : داد تکان نفي نشانه به را سرش و برداشت عقب به قدم يک آيدن
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 ... من...  من...  خورم مي قسم من..  کني مي اشتباه داري..  کريشنا نه -

 

 : داد تکان شدت به را هايش شانه و رفت آيدن سمت به کريشنا

 

 _...  بود وفادار من به رو عمرش تمام که بريان...  کردي همراه خودت با رو بريان چطور...  چجوري بگو بهم فقط -

   فرياد صداي

 ازت اون _ چکید مي زمین به آيدن پاي جلوي درست هايش اشک و بود انداخته زنگ آيدن گوش درون کريشنا

   بگو...  آيدن بود متنفر

 ؟ کردي متقاعدش چطور...  لعنتي

 

 ... کنم مي خواهش...  نداشتم رو اونا فرار نقشه من..  کريشنا -

 

 .... رو بريان هم و تو هم...  رو دوتون هر...  کشمتون مي -

 

 : گفت و شد خیره کريشنا اشکبار هاي چشم به آيدن

 

 .. کنم مي خواهش..  کن کنترل رو خودت -

 

 سر . زد زل چشمانش به و چسباند او هاي شقیقه به را دستانش کف کريشنا ، بگويد ديگري واژه آنکه از پیش اما

   اما رفت مي گیج آيدن

  

 مي بش و خوش آدريان با که ديد مي کريشنا کنار در را خودش ، عجیب عالمي در.  کرد مقاومت وجود تمام با

   تاج آدريان....  کردند
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 . بود پوشیده وزارت رداي الويس و داشت سر به شاهي

 

 " نمیرم لعنتي اغماي اين به من...  نه "

 

 قوايش تمام با هنوز که ببیند را کريشنا زده حیرت نگاه توانست مي.  گشود چشم و زد فرياد جان عمق از آيدن

   آيدن بیهوشي در سعي

.  دويدند مي بهاري باغ يک در کوچکي کودک دست در دست که ديد را ديانا و آلن.  چرخید آيدن سر.  داشت

 : زد صدا الويس

 

 ... شو ملحق ما به..  بیا آيدن -

 

 : زد فرياد اما آيدن

 

 "...  رم نمي خواب به من....  بکني من با اينکارو توني نمي تو..  نه "

 

 : گفت و برخاست جا از کريشنا.  کرد پرت اي گوشه به اش طبیعي فوق قودرت تمام با را کريشنا و

 

 ؟ ممکنه چطور -

 

 : گفت و کشید عمیقي نفس آيدن

 

 ... مقصر من -
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 : خواند را او صدايي ، شود تمام اش جمله انکه از پیش اما

 

 .. شمايیم از دفاع آماده ما..  آيدن..  سرورم -

 

 ريشناک.  شدند سرسرا وارد میانسال مردي و شوالیه پنج.  کرد نگاه سلطنتي سرسراي آستانه به و برگشت آيدن

   با و داد تاب ابرويي

 : گفت آيدن به نفرت

 

 . آيدن دادي تشکیل هم دفاعي قواي -

 

 : گفت گیلن به رو آيدن

 

 ... ناکريش کني مي فکر که نیست اينطور موضوع _ داد قرار مخاطب را کريشنا پسس _... نیست مبارزه به نیازي -

 

 : زد فرياد کريشنا

 

 کسايي...  آيدن هستن غربي قلعه مردم اينا ؟ نکنم باور رو بینم مي که چیزي میگي ؟ آيدن چیه موضوع پس -

   بدن دن مي ترجیح که

 آيدن...  کنن مي خطاب سرورم رو تو..  اونا و...  کنن پر پوشال از رو تنم پوست و بدن ها کرکس به رو من عريان

... 

 

 : گفت آيدن
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 ونستمد نمي که وقتیه مال...  هستي کي واقعا تو بدونم که اينه از قبل مال اين...  اما بستن خون پیمان من با اونا -

 ... هیرايي تو

 

 . کني توطئه من علیه بر خواستي مي تو و...  بودم نفر يه همیشه من ؟ کنه مي فرقي چه -

 

 .. وقت هیچ دونستم مي اگه...  آدرياني دختر تو دونستم نمي من -

 

 : گفت کريشنا

 

 همرد رو من اونا..  نه يا باشه من حق سلطنت...  باشم کي من کنه نمي فرقي اونا براي...  آيدن دوني مي چیزو يه -

   تا..  خوان مي

 ؟ فهمي مي...  بشینه لعنتي تخت اين روي رو آدريان

 

 ... گذرونديم که چیزايي تمام از بعد کريشنا -

 

 : زد فرياد کريشنا

 

 ... بگیرين رو نفرشون هفت هر...  نیست مهم برام -

 

 : پرسید آيدن.  گرفتند را دورش آيدن از محافظت براي بالفاصله مايکل و هاران

 

 ؟ کنین کار چي خواين مي -
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 : گفت مايکل

 

 . بريم قصر از بايد..  ببريم اينجا از رو شما خوايم مي -

 

 در شناکري قصر نگهبانان و اش شوالیه پنج و گیلن بین سختي درگیري.  شدند سرسرا وارد بالفاصله نگهبانان

   صداي.  بود گرفته

 کردند مي محافظت آيدن از وجود تمام با مايکل و هاران.  رسید مي گوش به جا همه از سپر و تیر و تیغ و شمشیر

. 

 : زد فرياد کريشنا

 

 ... خوام مي زنده اما رو آيدن...  بکشین رو همشون -

 

 هک کسي به.  داشت دوستش وجود تمام با که زني به.  کرد نگاه کريشنا به ها تیر و ها آهن و ها جرقه بین آيدن

   به اگر دانست مي حاال

  

 اتنه.  شنید نمي صدايي هیچ گويي.  بود او کنار ماندن ، زندگي از ذهنیش تصوير ترين رويايي ، رفت مي اغما

   که ديد مي را کريشنا

 آخرين اين شايد ، کرد مي تصور ، آيدن که کريشنايي.  داد مي مبارزه دستور و کشید مي فرياد قدرت تمام با

 . باشد او با ديدارش

 : کرد تعلل آيدن اما.  رسیدند قصر دروازه نزديکي به آگوستا و مايکل و هاران همراه به چطور نفهمید

 

 ... میکشه رو اونا کريشنا...  نمیام الويس و بريان بدون من -

 

 : گفت آگوستا
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 ... ندادن انجام باشه مرگ مجازاتش که جرمي اونا -

 

 ... بیارينشون..  کنم مي خواهش...  کنه مي اينکارو کريشنا..  نه -

 

 رزالین.  رسیدند سر ، بود شده زخمي شدت به که گیلن همراه به رزالین و لیام ، دهد پاسخ کسي آنکه از پیش

 : گفت

 

 ؟ نرفتین چرا -

 

 : داد پاسخ آيدن

 

 . نمیام اونا بدون من...  الويس و بريان -

 

 . نداريم وقت اما -

 

 : کرد اصرار آيدن

 

 ... بیارينش...  کجاست دوني مي که هم رو الويس اتاق...  ساعته برج توي اتاقش تو بريان...  هاران..  نمیام من -

 

 : گفت دهد قرار مخاطب را آيدن آنکه بي و گرفت پايین را سرش هاران
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 به ما.  ونبرس ساالر کلبه به گیلن و آيدن ، تو _ کرد رزالین به رو سپس _.  بیاين من با...  آگوستا ، لیام ، مايکل -

   میشیم ملحق شما

  

. 

 

 : زد فرياد آيدن

 

 ... بذارم تونم نمي..  میام باهاتون منم..  نه -

 

 : گفت و کرد ايدن به رو بار اين هاران

 

 . کنیم ريسک شما زندگي روي نمیشه...  نیستین بلد مبارزه شما اما سرورم ببخشین رو من -

 

 . میندازين خطر به رو خودتون دارين شما اما -

 

 : داد پاسخ لیام

 

 ... بستیم شما با که عهديه اين -

 

 تلخي لبخند.  ببیند را پیمانش زخم جاي توانست مي آيدن.  برد باال اطاعت عالمت به را راستش دست سپس

   و نشست آيدن لبان روي

 : گفت
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 . ممنون -

 

 : گفت و کرد آيدن به رو رزالین

 

 . سرورم کنین عجله -

 

 . افتاد راه به و انداخت قصر به را نگرانش نگاه آخرين آيدن

 

* * * 

 امتم که کوچکي سنگي کلبه.  بود ارواح عمارت به معروف اي مخروبه نزديک ، شهر دروازه از بیرون ، ساالر کلبه

   ني با اطرافش

 : گفت نگراني با و رفت کنار پنجره کنار از آيدن.  شد شنیده شب نیمه اعالم ناقوس صداي.  بود شده پوشیده

 

 . نگشتن بر هنوز چرا -

 

 : داد پاسخ و گذاشت گیلن گردن زخم روي و برد فرو بدبويي گیاهي عصاره در را اي کهنه پارچه ، رزالین

 

 رکتح غرب سمت به بايد اونا رسیدن محض به...  کنین استراحت بهتره..  میان بر پسش از اونا..  نباشید نگران -

 . کنیم

 

 ؟ غرب چي براي -

 

 ... بود هوشمندانه خیلي کارتون...  قربان منتظرتونن آدريان شاه -
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 : پرسید تعجب با آيدن

 

 ؟ کار کدوم -

 

 نیتيام نیروي تضعیف براي اونم مشکله خیلي بريان دادن فريب...  کشیدين شاه و هاران فرار براي که اي نقشه -

   شما اما... قصر

 ؟ میايم اونشب ما دونستین مي کجا از... بود العاده فوق...  کردين اينکارو

 

 : داد پاسخ ، بود خورده جا که آيدن

 

 . اومدين شب اون که ، بودم شانس خوش -

 

 : گفت و گذاشت آيدن شانه زخم روي را کهنه پارچه رزالین

 

 ؟ بپرسم سوال يه تونم مي -

 

 : داد ادامه رزالین.  داد مثبت عالمت سر با آيدن

 

 همراه ما با وقت هیچ اون ؟ بريان چرا که اينه فهمم نمي که چیزي اما...  مهمه براتون الويس که فهمم مي من -

   از اون...  نمیشه

 . نداره اي فايده آوردنش هوش به...  نمیکنه همکاري ما با هرگز اون...  متنفره ها غربي
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 : گفت حیراني و بهت با آيدن

 

 رو همتم همه خوام مي بیاد الويس وقتي راستش.  باشه اونجا خوام نمي فقط...  فقط...  نمیارم هوشش به من -

   بیدار اينکه براي بذارم

 ... بريان اما..  بشه

 

 : گفت هیجان با رزالین ، شود تمام اش جمله آنکه از پیش

 

 . اومدن -

 

 میکشید دوش به را بود شده زخمي شدن به که مايکل که حالي در هاران.  گشود را آن و دويد در سمت به آيدن

   خودش.  شد کلبه وارد

 يم حمل را بريان شده بسته بدن چوبي تخته يک روي که حالي در هم آگوستا.  بود برداشته عمیقي هاي زخم هم

 .   شد کلبه وارد کرد

 : گفت و دويد مايکل سمت به رزالین.  بود داده دست از را کوچکش انگشت و بود برداشته عمیقي زخم صورتش

 

 ؟ کجاست لیام ؟ اومده سرتون باليي چه..  من خداي..  واي -

 

 : پرسید آيدن

 

 ؟ همن با الويس و لیام ؟ کجاست الويس -

 

 : گفت و داد تکیه آتشدان ستون به هاران
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 ... بشه اتاقش نزديک نتونست اصال درواقع...  بیاره رو الويس نتونست لیام...  آيدن متاسفم -

 

 : پرسید نگراني با رزالین

 

 ؟ اومد لیام سر باليي چه -

 

 : گفت و کرد گريستن به شروع آگوستا

 

 براي نتونستم حتي من..  من و قلبش توي نقره خنجر يه ،با شد پرت بلند برج از ، جنگید مي داشت وقتي -

   اونا...  برم جسدش برداشتن

  

 . بودن زياد خیلي

 

 در ، الويس.  زد تکیه ديوار به ناامیدانه آيدن.  گريست شدت به و گرفت آغوش در را مايکل بیهوش جسم ، رزالین

   آرمیده کريشنا قصر

  

 خمز شستن به شروع و داد قرار گیلن کنار را مايکل رزالین.  شود دچار ، لیام سرنوشت به بود ممکن آن هر و بود

   هاران.  کرد هايش

 : گفت اندوهباري لحن با

 

 ... نه يا مونه مي زنده دونم نمي.  رزالین عمیقه خیلي زخماش -

 

 : گفت انگیزي غم انکار و نفي لحن با رزالین
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...  نمیگیره من از رو برادرام از کدوم هیچ ديگه کريشنا...  دم نمي دست از هم رو برادرم يکي اين من..  هاران نه -

 ... تونه نمي

 

 : داد ادامه بغضي از گرفته صداي با رزالین.  انداخت گیلن به نگاهي آگوستا

 

 . برسونیمش قلعه تا جوري يه بايد فقط.  میشه خوب حالش گیلن -

 

 : گفت هاران

 

 به...  بريم بايد فرعي راه از تازه...  بريم تونیم نمي همینجوري...  داريم بیهوش تا سه ما..  کنیم جور ارابه يه بايد -

   به ها زودي اين

 . دنبالمونن اونا...  نیست اي چاره اما طوالنیه و العبور صعب فرعي راه.  رسیم نمي قلعه

 

 : آمد حرف به آيدن

 

 . دادين من خاطر به که تلفاتي خاطر به...  متاسفم -

 

 : داد پاسخ آگوستا

 

 .... سرورم جنگیم مي هدف يه براي همه ما -

 

 : گفت هاران
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 مکرد مي فرار شما همراه شب اون بايد من...  ببخشین چیزا خیلي خاطر به رو من بايد شما...  قربان متاسفم من -

   سراغ میومدم بايد. 

 نم اگه..  ببخشین رو من...  فرستادم رو اگوستا اما...  بیارم رو الويس تا رفتم مي لیام با خودم بايد امشب و شما

   تونستم مي شايد بودم

  

 . بیارم رو الويس

 

 ودب شده خیره آتش هاي شعله به و نشست شومینه کنار.  نگفت هیچ اما گذاشت هاران شانه روي را دستش آيدن

   گیاهان خاطر به که

 هم ، کريشنا براي هم.  بودند شده داده جلوه وارونه که انديشید مي حقايقي به.  سوخت مب آبي رزالین درماني

   هاران هم ، بريان براي

  

 ... همراهانش و

 که بود ان از تر پیچیده چیز همه شايد.  بود نکرده جلوه درست هم آيدن خود براي حقیقت شايد.  ترسید مي

   تنها.  شود متوجه آبدن

 کريشنا مقابل که اي جبهه کنار ؟ باشد اينجا خواست مي واقعا آيا که بود اين گشت مي ذهنش در که چیزي

   جبهه ؟ بودند ايستاده

 ... آدريان

 

 آيدن.  کرد مي نوازش را آيدن صورت تمام لطافت با شبانگاهي ماليم نسیم.  بود روشن نیمه و مهتابي آسمان 

   بیرون چوبي نیمکت روي

  

 تمام که بود ترديدي مشوش هنوز افکارش.  بود شده خیره مهتاب به بلند هاي ني الي به ال از و بود نشسته کلبه

   داد مي عذاب را روحش

  

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

343 

 

 . مشکل انتخاب يک در ترديد. 

 دهد قرار انتخاب شرايط در را خودش ، نباشد مجبور و باشد ها هیاهو اين همه از دور که جايي برود خواست مي

   سرنوشت گويي اما

 ، کرد مي موضوع درگیر بیشتر را او گويا زندگي ، شود دور خواست مي آيدن که قدر هر.  کرد مي عمل عکس بر

   باتالقي مانند درست

 يا و کند رها را کريشنا خواست نمي آيدن طرفي از.  روند مي فرو بیشتر ، بزنند پا و دست آن در بیشتر چه هر که

   از را زن اين

 مي سوق آدريان سمت به را او ناپذيري شرح پايبندي و عجیب وفاداري و علقه طرفي از و کند حذف اش زندگي

 . داد

 و آدريان ، فرار نقشه و شده بريان فريب به موفق آيدن ، کرد مي تصور ديگران و رزالین مانند هم ادريان شايد

   است کشیده را هاران

 . کرد جلب را توجهش اي سالخورده مرد صداي.  بود اين خالف ماجرا حقیقت اما

 

 ... کرول آيدن -

 

 دبلن موهاي.  بود زده زل او به روح بي و اخرايي زرد چشماني و بلند ريش با هیکلي قوي مرد.  کرد بلند سر آيدن

   گردنش پشت پیرمرد

 و اشتد تن به تمیزي اما کهنه لباس.  رسید مي گردنش پايین تا سفیدش و نامرتب و لخت ريش و بود شده بسته

   شبیه اي پنجه اسکلت

 : پرسید و برخاست جا از آيدن.  بود شده بسته بازويش دور شیر

 

 ؟ شما -

 

 : داد را پاسخش رزالین صداي اما
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 ادامه کند مقاومت گريه برابر در توانست نمي که حالي در رزالین _..  مايک...  مايکل...  اومدي باالخره...  ساالر -

   گیلن و اون _ داد

  

 . نیست خوب حالشون

 

 : گفت و گرفت آغوش در را رزالین و داد تکان را سرش آرامش با ساالر

 

 ... دم مي نجاتش من...  رزالین نباش نگران -

 

 مايکل کنار اهمیتي بي با و انداخت بريان به نگاهي نبم ساالر.  شد کلبه وارد رزالین و ساالر سر پشت آيدن

   زخم بررسي به و نشست

 مخاطب را آيدن ساالر.  ريزد مي ها زخم روي را عجیبي پودر و کرد مي نگاه او با حیرت با آيدن.  پرداخت هايش

 : داد قرار

 

 . باشین نشده اذيت من کلبه توي امیدوارم -

 

 : داد پاسخ بالفاصله آيدن

 

 . بهتره خیلي قصر اون از..  عالیه خیلي اينجا -

 

 : گفت و برداشت شومینه روي از جوش آب مقداري ساالر

 

 . بگین اينو کردم نمي فکر انسان يه عنوان به -
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 : گفت اراده بي آيدن

 

 . نیستم انسان من -

 

 : گفت و زد سردي لبخند ساالر

 

 رو تو که چیزيه تنها اين و...  انساني يه تو...  اون بدون چه...  اي نقره تاج اون با چه...  آيدن هستي که البته -

   مي فرد به منحصر

 . کنه

 

 : گرفت موضع آيدن

 

 . نیستین انسان که واضحه يعني...  دونین مي بودن انسان از چي شما -

 

 : گفت و نشست گیلن کنار اينبار ساالر

 

 تونم مي...  ها سانتور رگ لطف به اما.  سانتور _ الف دورگه...  ام دورگه يه من..  نیستم انسان من...  درسته -

   توي آشوبي چه ببینم

 . آيدن زندگیته

 

 . ندارم اعتقاد پیشگويي به من -

 

 _ داد ادامه و شد خیره ايدن چشمان به و برخاست جا از _..  داره حقیقت پیشگويي نه چه و باشي داشته چه -

   که باش مراقب
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 . میشه آغشته کسي چه خون به بار اولین شمشیرت

 

 : گفت و زد پوزخندي آيدن

 

 . ندارم شمشیر اصال من..  لنگه مي کار جاي يه واضحه...  خب -

 

 تدس به و کشید بیرون هیبتي با و درخشان شمشیر آتش قلب از و برد فرو شومینه آتش درون را دستش ساالر

   شمشیر آيدن.  داد آيدن

.  کرد محسور را آيدن چشمان اش لبه دو تیغ صیقلي فلز درون آتش برق.  شد خیره آن به و گرفت دست به را

   هیبت و قدرت احساس

 : گفت و گذاشت اي گوشه به را شمشیر.  گرفت فرا را وجودش عجیبي

 

 ؟ کنم پیدا اعتقاد پیشگويي به االن بايد -

 

 شگويیشپی لحن همین با روز يه کريشنا.  شد نمي پیدا نظیرش که پیشگو يه.  بود العاده فوق سانتور يه من پدر -

   و گرفت تمسخر به رو

  

 ... سوزوند زنده زنده اونو...  گفت دربارش جمله يه پدرم وقتي اما نداره باور بهش که گفت

 

 : گفت و گرفت پايین را سرش آيدن

 

 . متاسفم -

 

 ؟ چي يعني اين دوني مي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

347 

 

 

 ؟ چي يعني -

 

 : گفت و دوخت آتش به را نگاهش ساالر

 

 . بود معتقد بهش.. درونش اعماق توي جايي يه يعني -

 

 يعني.  دوخت آن براق و تیز تیغه به را نگاهش.  داد قرار طاقچه کنار را شمشیرش و رفت پنجره سمت به آيدن

   خونش که کسي نخستین

  

 ؟ يود متنفر کسي چه از...  انديشید خود با ؟ بود کسي چه شست مي را شمشیر اين تیغه

 که او اما...  را خودش شايد ؟ کشت مي را کسي چه توانست مي اگر دانست نمي واقعا.  نداشت خودش به پاسخي

   به تنها..  مرد نمي

 . است چیره او بر خشم که شد مي تبديل کنترلي قابل غیر و ترسناک هیوالي

 : گفت ساالر

 

 . کنم مي بیدارتون ، شد اماده گاري وقتي کاذب صبح نزديک...  بخوابین بهتره -

 

 گنار هم هاران.  کرد مي هق هق آرامي به که بشنود را رزالین صداي توانست مي.  کشید دراز بريان کنار آيدن

   به آگوستا و گیلن

 به را نگاهش آيدن.  کرد مي زمزمه لب زير را انگیزي غم آهنگ و رفت بیرون کلبه از اما ساالر.  بود رفته خواب

   سپس و دوخت بريان

  

 . بست را چشمانش
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 هگرفت لب به درخشاني سازدهني.  کرد مي نگاه روشن هاي فواره به بود نشسته قصر بزرگ حوض کنار بريان "

   را ماليمي نواي و بود

 غم لحن با و گرداند سر بريان.  شد نزديک او به سر به رنگي اي نقره تاج و عصبي چهره با آدريان.  نواخت مي

 : گفت آلودي

 

 ؟ شد چي نتیجه ؟ اومدي -

 

 : گفت و داد تکان شکست نشانه به سري آدريان

 

 ... نداره مخالفتي وجه هیچ به دياران گفته تازه...  حرفاست اين از تر لجوج پدر -

 

 : گفت اي گرفته صداي با و ايستاد بغضش مقابل سختي به بريان

 

 رو من اون.  میگیره ناديده رو احساسش داره چطور فهمم نمي...  آدريان...  کنه مي انکارش داره چرا دونم نمي -

 . بوسید

 

 : پرسید و انداخت بريان به نگاهي نیم آدريان

 

 ؟ گفت چي بعدش خب -

 

 رفک من آدريان...  بوسید رو من و شد خیره من به فقط..  بزنه حرف که نبود طوري موقعیت اصال يعني..  هیچي -

   علت کردم مي
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 نهک نمي مخالفت تو با ازدواج با اگه هم ايدن رفتن از بعد کردم مي فکر..  خودش نه..  بوده پدرش...  آيدن انتخاب

 ...   اما...  پدرشه

 .. اون و...  مرده دياران پدر آدريان...  حاال

 

 اي قاعده بي بازي و گرفت دست به و برداشت را بود نیمکت روي بريان کنار که زيبايي و درخشنده چنگ آدريان

   سر آن تارهاي با را

 : گفت و گرفت

 

 دلت توي چي بدونه بايد اون...  نزن ساز خودت واسه و نشین اينجا اينقدر...  بريان کن صحبت خودش با برو -

   بهت دياران.  میگذره

 دهبو خودش انتخاب روزي يه ممکنه آيدن که اينه منظورم...  آيدن بعد يعني...  کنه نمي عنوان فقط...  داره عالقه

   مطمئن اما...  باشه

 دياران پدر که اس مسخره سیاسي ترفند يه ما نامزدي.  شم نمي محسوب اون هاي انتخاب جزو ديگه من باش

   که هم حاال ، داده ترتیب

 . نداره بهت رو اعترافش جرئت فقط اون من نظر به..  مرده

 

 : پرسید و کرد نگاه آدريان به ترديد با بريان

 

 ؟ باشه تو ملکه اون خواي نمي مطمئني تو -

 

.  است شکوه با و نظیر بي چقدر انسان نیمه و زنده ادريان اين که انديشید خود با(  کرول) آيدن.  خنديد آدريان

   لبخند همان با آدريان

 :داد پاسخ جذاب
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 که باشه تو هاي بچه مادر بايد دياران...  میشن خوشگل کافي اندازه به ، برن من به هم ذره يه اگه من هاي بچه -

   کم دست قیافشون

 . بشه تحمل قابل

 

 : گفت و شد محو بالفاصله لبخندش اما خنديد بريان

 

 . میشه چي پدر تصمیم انوقت..  داره عالقه من به که کنه اعتراف بهم دياران حتي اگه -

 

 : گفت و انداخت باال اي شانه آدريان

 

 . بريان من به بسپار اونو -

 

 : برخاست جا از بريان

 

 . آدريان دارم خواهشي يه -

 

 ؟ چي ديگه -

 

 ؟ دارم نگه و بگیرم قرض رو سازدهنیت و چنگ تونم مي -

 

 : گفت و کشید بیرون غالفش از شمشیري آدريان

 

 . دارم رو خودم معشوقه من...  بريان تو مال بازيا بچه اون -
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 توانست مي حاال.  ساخت خیره را آيدن چشم همتايش بي درخشش و زد برق آفتاب نور زير آدريان شمشیر تیغه

   شمشیر وضوح به

 با شمالقات اولین در.  بیاورد ياد به را انها توانست بالفاصله.  انداخت چنگ و سازدهني به نگاهي.  ببیند را آدريان

   اين ، ادريان

 الف دست ساخته: »  يادبیاورد به را ادريان جمله توانست مي و بود پرسیده انها از و بود ديده را چنگ و سازدهني

   از هرکسي. هاست

  

 و بود پرسیده سومي از آيدن و. «  دادم ازدست رو يکیش که داشتم ها الف از ساز دست شئ سه من.  نداره اينا

   دريافت که پاسخي

 : » آورد مي ياد به هم را آدريان انگیز غم جمالت آيدن.  بود شمشیر واژه ، بود کرده

 سازدهني و چنگ اين جز شیرين روزهاي اون از برام. دادم دست از هم رو شمشیرم...  باختم رو چیزم همه وقتي

 ...   نمونده باقي چیزي

 . « دادم دست از هم رو خودم من

 که دوخت آدريان به را نگاهش.  بود روزهايي چه ، شیرين روزهاي از آدريان منظور يافت مي در آيدن حاال و

   با را شمشیرش

 دقت با آدريان.  گرفت آفتاب نور زير را شمشیر آدريان.  زد مي ضربه آب فواره به و چرخاند مي هوا در هنرمندي

   و شد خیره آن به

 . گشود چشم گهان نا

 خودش هم شايد يا زد نمي مو آدريان شمشیر با.  بود گذاشته ساالر کلبه طاقچه روي که کرد نگاه شمشیري به

   آدريان هاي حرف.  بود

 « نداره اينا از کسي هر: »  چرخید مي ذهنش در مالقاتشان اولین در

 : گفت لب زير آرامي به

 

 .  خودشه اين -
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* * * 

 تر تند را موسیقي نوازنده.  برداشت دلفريب و موزون را گامهايش و گفت را همراهش دست و زد چرخي رقاص

   حرکاتش رقاص و کرد

 سرش بود شده داغ صورتش.  نوشید را انگورش شراب از ديگري جرعه.  ساخت مي هماهنگ آن با وقفه بي را

   از اما رفت مي گیج

 مست صداي با و کرد پرت زن رقاص سمت به مشخص هدفگیري بي را کوچکي ماسک.  برنداشت دست نوشیدن

 : گفت خماري و

 

 . جولیا بزن ماسک تو -

 

 . کرد آغاز رقص جديدي ريتم با و زد چهره به لرز و ترس با و برداشت را ماسک جولیا

 : گفت صدايي و شد زده زد در به انگشتي

 

 ؟ سرورم بشم وارد تونم مي -

 

 : داد پاسخ گیج و خمار صداي همان با اما ، نداشت را پیتر حوصله ابدا

 

 . بدين ادامه شما _ داد ادامه ها رقاص به رو سپس _ پیتر تو بیا -

 

 روانه نگاه اين پس از که جمالتي و پیتر نگاه اين تحمل.  شد خیره خصوصي سرسراي به تاسف با و شد وارد پیتر

 : نداشت را شد مي

 

 ؟ شدي مزاحم که خواي مي چي -
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 : گفت و رقصید مي چهره بر ماسکي با حاال که انداخت جولیا به نگاهي نیم پیتر

 

 . کن رسیدگي مردم هاي اعتراض به...  بیا سلطنتي سرسراي به ؟ کني مي کار چي خودت با داري -

 

 : زد تشر پیتر به عصبانیت با و برخاست جا از

 

 ؟ باشم تنها خوام مي فهمي نمي ؟ بشنوم رو اينا خوام نمي فهمي نمي...  پیتر بردار دست -

 

 : داد پاسخ معترضانه پیتر

 

 وقتت و کني مي مست داري چرا تو بیفته اتفاق قراره ما قدمي يک در جنگ وقتي فهمم نمي...  فهمم نمي...  نه -

   مي ها رقاصه با رو

 هريخت هم به چیز همه وقتي...  نداريم رو بريان ديگه وقتي...  سقوطه آستانه در قصر وقتي فهمم نمي...  گذروني

 ...  توني مي چطور تو

 ... خطره در سلطنتت.  کني خالي رو شراب خزانه هاي بطري و باشي تنها توني مي

 

 : شیدک فرياد مستانه ، خورد مي تلو تلو شدت به که حالي در و برخاست جا از ، بشنود اين از بیشتر توانست نمي

 

 . پیتر بیرون برو اينجا از -

 

 در هممون جون..  بیا خودت به کنم مي خواهش...  شدي ها قصه لیاقت بي هاي شاه شبیه ؟ ديدي رو خودت -

 . خطره

 

 : داد پاسخ و بودند کرده آغاز را اي دونفره و تند رقص که گرفت ها رقاص سمت به را سرش
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 ... پیتر دم نمي اهمیت جونم به من -

 

 : گفت ناباوري با پیتر

 

. .. میدم اهمیت موندن زنده به من ولي...  متاسفم...  ها غربي با جنگ آستانه در اونم..  تويي اين نمیشه باورم -

   زندگي به مخصوصا

 ... بندازي خطر در هم رو اون هات حماقت با ذارم نمي...  ژولیت

 

 : کشید فرياد

 

 . باش مودب...  پیتر زني مي حرف پادشاهت با داري -

 

 ... شن نمي تسلیم واقعي هاي پادشاه ؟ پادشاه میذاري رو خودت اسم تو ؟ شاه -

 

 : گفت و کشید سر قطره آخرين تا را اش بطري تمام

 

 . دم نمي اهمیت هم جونم به و...  پیتر شدم تسلیم من....  شدم تسلیم من ؟ بشنوي رو همین خواي مي -

 

 : داد تکان تاسف نشانه به را سرش پیتر

 

.. . کنم حفظ رو تختت و تاج و بمونم کنارت خوام مي..  بمونم پادشاهیت و تو کنار لحظه آخرين تا خوام مي من -

   مي بگم بهتره شادم يا
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 ... کنم انتخاب رو راه آخرين ، کني مي کاري داري...  خواستم

 

 : داد ادامه پیتر.  رسید مي نظر به مضطرب و مستاصل شدت به که دوخت پیتر به را نگاهش

 

 در ژولیت خوام نمي..  خوام نمي...  اما کردم مي تالش و جنگیدم مي..  موندم مي...  بودم خودم فقط اگه شايد -

   با من.  باشه خطر

 . نباشه خطر در جونش که جايي...  رم مي قصر اين از ژولیت

 

 با حالي در و شد بدل مستانه اي خنده به مبهمش پوزخند ، کند هضم درست را پیتر هاي حرف توانست نمي

   نگاه پیتر به سرخ چشماني

 : گفت و کرد بلندتر را هايش خنده و گرفت فاصله او از خوران تلو تلو ، کرد مي

 

 قرن چند...  بگو رو راستش ؟ بودي من سقوط منتظر چقدر...  پیتر..  من راست دست مشاور...  من اعظم وزير -

   بهانه تا بودي منتظر

 رهاد...  رسید موقعش..  رسید...  پیتر صبوري خیلي تو ؟ بري من قصر از برداري رو عزيزت ژولیت و کني پیدا اي

   تو...  پیتر بازه

 رقص نگهداشتن پا سر پس از تنهايي من _ بود شده خشمگین و جدي حاال لحنش _...  ببر هم رو ژولیت..  برو هم

   پیتر میام بر قدرتم و

 . نیست من ملکه ديگه اون..  کن زندگي ژولیت با آزادانه و برو... 

 

 : گفت انزجار با پیتر

 

 . بینمت مي جهنم تو...  کريشنا خداحافظ...  ندارم ديگه االن...  داشتم ترديد رفتن براي لحظه اين تا اگه -
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 و مستي حتي.  زد زانو زمین روي و کوفت در به را مشروبش بطري کريشنا.  بست سرش پشت محکم را در پیتر

   از چیزي هم خماري

 ناي توانست نمي.  کشید فرياد ناچاري سر از وجود تمام با و گرفت دستانش میان را سرش.  کرد نمي کم آالمش

   را رنج عظیم هجم

 چشمانش از وار سیالب اشک.  بود کرده ريز سر باالخره ها قرن از پس اش شکیبايي شیشه گويا.  کند تحمل

   هاي شیشه.  شد جاري

.  خورد پیوند اشک قطرات با و پاشد زمین و صورتش روي شدت با خون.  فشرد و گرفت مشتش در را شکسته

   دويد او سمت به جولیا

 : زد فرياد کريشنا اما

 

 . بده ادامه رقص به برو گفتم.  ماسک همون با..  برقص -

 

* * * 

 

 : بود گفته ساالر.  بود ساالر با اش خداحافظي درگیر اما ذهنش.  شد همگام ارابه با و زد هي اسبش به آيدن

 

 در زانو به رو زيادي هاي شاه اعصار طول در عطش اين و آيدن میشه تر تشنه تو براي لحظه هر شاهي تخت "

   مي که اوني تا آورده

 "...  داشت نخواهي طال از تاجي ،تو آيدن... خواد مي تخت که هستي پادشاهي تو و بیاره دست به رو خواد

 

 ايستدب افکارش برابر در تواست نمي ولي.  نیست معتقد پیشگويي به که کرد تکرار ساالر براي صراحتا اما آيدن

   مي هجوم او به که

 تتخ و تاج از تنفر و تصمیم اين درباره ، باشد شاه خواست نمي آيدن.  ترساندند مي را آيدن که افکاري.  آوردند

   ترديد اي لحظه حتي
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 . داد نمي راه دل به شکي اش درباره و بود کرده حل خودش با آيدن که بود چیزي تنها موضوع اين شايد.  نداشت

   و ترديد اين از غیر

.  داشت برمي غربي قلعه سمت به که گامهايي تک تک به شک.  بود برده پیش آوردن در زانو به تا را او شک

   که احساسي به نسبت ترديد

  

 وقت هیچ آيدن.  بماند آن در بود قرار که اي جبهه انتخاب در دلي دو.  کرد مي ترغیب قصر به برگشت به را او

   را قصر خواست نمي

 آيدن که رفت پیش عجیب و سريع چنان چیز همه.  داد رخ آيدن اراده دخالت بدون ها اتفاق همه اما کند ترک

   شدن تسلیم جز اي چاره

 به هک جايي به.  رساند مي آدريان به را او که جايي ، بود غرب و سیاه قلعه مسیر در حاال.  نیافت سرنوشت برابر در

   يک چشم به او

 . بود کرده رها کريشنا بند از را هاران و آدريان درايت با که قهرماني.  کردند مي نگاه قهرمان

 : گفت و کرد نزديک ارابه به را خودش.  ريخت هم در را آيدن افکار ، رزالین هق هق صداي

 

 ؟ رزالین شده چي -

 

 : گفت بغض با فشرد مي را مايکل دستان که حالي در رزالین

 

 . نمونه زنده ترسم مي..  بیهوشه هنوز مايکل اما...  اومده هوش به گیلن...  اومد مي هوش به بايد حاال تا مايکل -

 

 : گفت و شد نزديک آنها به هاران.  شکست رزالین بغض

 

 ونهت مي اون خون..کرد ترمیمش مالتس يه عنوان به آدريان خون با بشه شايد...  بیاره طاقت قلعه تا کاش فقط -

 ... بیاره هوشش به
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 : گفت ناگهان آيدن

 

 . کنین استفاده من خون از -

 

 : گفت و انداخت باال ابرويي هاران

 

 ... انساني هنوز شما -

 

 . کنم ترمیم بتونم هم اونو زخماي شايد...  میشه ترمیم زود من زخماي -

 

 رزالین.  بريد را دستش کف و کشید بیرون هاران کمر از چاقويي آيدن.  کردند نگاه يکديگر به هاران و رزالین

   زير را اي خالي بطري

 : گفت و زد کنار را دستش آيدن اما گرفت آيدن دست

 

 ... رگ از مستقیم -

 

 کندي نسبتا ريتم با ها زخم ، همه حیرت کمال در ثانیه چند از پس.  فشرد مايکل لبهاي روي را زخمش سپس

 .   کردند ترمیم به شروع

 اي فايده اما برسد مايکل به بیشتري خون تا فشرد را دستش.  ماند جا به مايکل شانه زخم اما زد لبخند آيدن

   حاال که آگوستا.  نداشت

 : گفت ، بود پیوسته انها به

 

 . نمیاد هوش به که زخمه اين خاطر به احتماال...  شن نمي ترمیم...  ساز الف هاي سالح زخم -
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 : گفت و گريست بیشتري شدت با رزالین

 

 ... میره مي اون...  کنه نمي پیدا نجات اون...  باشه ساز الف سالح اگه...  آگوستا نگو اينجوري -

 

 : گفت هاران

 

 . نکرديم امتحان رو آدريان خون هنوز ما -

 

 خون عنوان به او که زخمي.  بود شده زخمي اينچنیني سالح با که آورد ياد به را رزا.  رفت فرو فکر به اما آيدن

   از نتوانست هم آشام

 يک به شدن مبدل به رزا کار هرگز ، دهد نجات مرگ از را او توانست مي آدريان خون اگر.  کند پیدا نجات ان

   در.  کشید نمي مالتس

 : گفت ترديد با.  بود شدن تبديل و تکشاخ خون ماندنش زنده راه تنها واقع

 

 . کنیم امتحان رو تکشاخ خون...  تونیم مي -

 

 : گفت رزالین

 

 ؟ چي -

 

 ... میره نمي اما میشه بدل مالتس يه به اون -
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 : گفت آگوستا

 

 قیمتي؟ چه به..  نیست عادالنه...  تونیم نمي..  نه -

 

 رزالین مونه مي باقي برادرت مالتس يه عنوان به..  میره نمي کم دست اما و مونه نمي زنده..  راه اين از دونم مي -

... 

 

 : گفت انزجار با رزالین

 

 روي مالتس يه عنوان به اون بذارم اينکه تا کنم خاکش زنده زنده خودم دستاي با االن همین دم مي ترجیح -

   مي ترجیح.  بره راه زمین

 . میده ترجیح رو همن هم خودش مطمئنم...  بمیره دم

 

 : گفت حیرت با آيدن

 

 هجبه توي چجوري شما بگین میشه..  انگیزه نفرت اينقدر اگه..  بده اينقدر مالتس يه عنوان به زندگي اگه -

 ... آدريانین

 

 : داد پاسخ هاران

 

 مي که آدريانه فقط میگه ساالر...  نداريم اي چاره اما...  نیست خوشحال مالتسه يه آدريان اينکه از کس هیچ -

   هدفمون به رو ما تونه

 خودش اون مثل تونه نمي کس هیچ...  کرده عمل عالي غرايزش و ها انگیزه کنترل در آدريان ضمن در..  برسونه

   در کنترل تحت رو
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 .. بیاره

 

 ادهد کشتن به غرورش سر رو مردمش بار يک که مالتس يه عنوان به اونم...  کردين اعتماد آدريان به شما يعني -

   کردين اعتماد بهش... 

  

 ؟ گفته ساالر که مسخره پیشگويي يه خاطر به صرفا

 

 : گفت آگوستا

 

 ... کنه نمي اشتباه ساالر...  آيدن نمیشناسي رو ساالر شما -

 

 : داد جواب و خنديد آيدن

 

 ! میشم شاه من معتقده اون..  اومد در متناقض حرفاش که فعال خب -

 

 : گفت و داد تاب ابرويي هاران

 

 واضحه..  داشت نخواهید طال از تاجي شما.  میاره دست به رو شما نگفته اما...  خواد مي رو شما تخت گفته اون -

   ي نقره تاج شما.. 

 . داشت خواهید و داريد رو ولیعهدي

 

 در زانو به رو زيادي هاي شاه اعصار طول در عطش اين " انديشید ساالر پیشگويي از ديگري قسمت به اما آيدن

   مي که اوني تا آورده
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 " خواد مي تخت که هستي پادشاهي تو و بیاره دست به رو خواد

 : کرد تکمیل را هاران هاي حرف آگوستا

 

 ... میشــــ دنیا حاکم جادو ديگه بار يک...  کنه مي مسلط علم به رو ما ديگه بار يک آدريان -

 

 : کرد قطع رو آگوستا هاي حرف رزالین فرياد صداي اما

 

 ... کني تحمل بايد تو...  مايکل شو بیدار...  نه..  نه....  مــــايکل -

 

 و هپريد رنگ دستهايش.  بود سفید و نداشت قرنیه اما بود شده باز چشمانش و لرزيد مي خود به شدن به مايکل

   آيدن.  شد کبود صورتش

 : گفت و آورد بیرون جیبش از را تکشاخ خون از کوچکي شیشه

 

 ... بهش بده اينو...  راهه تنها اين..  رزالین -

 

 : زد فرياد رزالین

 

 ... کنم نمي اينکارو...  نه -

 

 دکر خونريزي شدت به زخمش و بود آمده باال اش سینه قفسه.  خورد مي تکان شدت به و شد تشنج دچار مايکل

   را مايکل سر رزالین. 

 . گرفت آغوش در
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 کنم مي خواهش.. مايکل...  ري نمي تو..  لئون سراغ ري نمي تو...  مايکي کني نمي ول رو من تو..  نه -

 

 چشمش زير هاي رگ.  کرد سرخ را هايش لباس تمام سرخ هاي لخته.  شد جاري خون هم مايکل بیني و دهان از

   و بود شده سیاه متورم

 و کشید فرياد وجودش عمق از رزالین.  شد خاموش همیشه براي مايکل رزالین هاي فرياد و ها اشک میان در

   بي هايش اشک.  گريست

 : زد فرياد رزالین.  بود جاري هايش گونه روي شديد و وقفه

 

 مي شراب سرت اسکلت توي...  کشم مي بیرون گلوت از رو حنجرت و کشمت مي خودم دستاي با...  کريشنا -

   يک هر ازاي به...  خورم

  

 .... پر ي جمجمه يه برادرام از

 

 که کسايي...  آيدن هستن غربي قلعه مردم اينا": پیچید مي ذهنش در کريشنا صداي.  ريخت فرو آيدن قلب

   من عريان بدن دن مي ترجیح

  

 " کنن پر پوشال از رو تنم پوست و بدن ها کرکس به رو

 آرزوي که دشمناني ؟ کريشنا دشمنان کنار در.  ايستاد مي بايد که بود جايي اينجا آيا.  زد نهیب خودش به

   استخوان در شراب نوشیدن

  

 . بود عاشقش وجود تمام با آيدن که زني ، کريشنا.  داشتند را کريشنا سر کاسه

 

 از راظاه که ، سپید قلعه بزرگي به اي سازه.  ببیند را سیاه قلعه بلند و کوتاه هاي برج دور از توانست مي آيدن

   تفاوت معماري نظر
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 بیش آيدن درقلب تشويش ، شدند مي نزديک غرب دروازه به بیشتر چه هر.  نداشت اش شرقي همتاي با چنداني

 .   کرد مي قلیان پیش از

 که آشوبي.  بود آشوب دلش.  بگذارد کريشنا قرنطینه در را پايش ترسید مي.  شود رو به رو آدريان با ترسید مي

   توانست نمي ، آيدن

 . باشد شده دلتنگ کريشنا براي اينهمه که شد نمي باورش.  کند درک

 وشه به تقريبا حاال که گیلن.  بود زده زل آن به ناباوري با و نشسته مايکل جان بي جسد کنار همچنان رزالین

   پي در مدام ، بود آمده

 هاران با آيدن.  نداشت وجود رزالین آرامش براي طريقي هیچ گويي اما گشت مي رزالین دلداري براي راهي

 : پرسید و شد همگام

 

 ؟ داره اي ديگه خانواده رزالین -

 

 برادر تا سه کريشنا...  بودن سیاه هاي شوالیه عضو نفرشون شیش هر...  داشت خواهر يه و برادر چهار اون...  نه -

   کشت رو رزالین

 دروازه همین جلوي...  ره نمي يادم وقت هیچ..  گذاشت ديگه يکي تن به رو هرکدوم سر و کرد جدا رو سرشون و

   و رزالین...  غرب

 بدن روي ها سر و کنن کامل رو پازل گفت مي بهشون کريشنا که حالي در...  بودند ايستاده ريما و مايکل

 ... بذارن اصلیشون

 

 کريشنا درباره ، کرد نمي باور.  کند تصور حتي را وحشیانه اعدام اين توانست نمي.  شد راست آيدن تن به مو

   اگر.  کنند مي صحبت

 اي چاره حاال اما زد مي پس و کرد مي انکار را ها حرف اين تمام آيدن شک بي ، بود نبسته خون پیمان او با هاران

   پذيرشش جز

 : داد ادامه هاران.  نداشت
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 نبريا اما...  کشید رو کريشنا ترور نقشه ريما که نکشید ماه چند به.  کشت رو خودش لحظه همون رزالین مادر -

   ريما و داد شکستش

 ... بگیرن انتقام بودن خورده قسم رزالین و مايکل...  کردن دفن زنده زنده کريشنا قصر ي دروازه جلوي رو

 

 : پرسید و گرفت پايین را سرش آيدن

 

 ؟ جرمي چه به -

 

 : داد پاسخ و شد ملحق آنها به آگوستا

 

 ندرخواستمو به نشد حاضر حتي اون و باشیم کريشنا امپراطوري از بخشي خواستیم نمي ما...  طلبي استقالل -

   گفت اون...  کنه گوش

 هم سیاه قلعه صرفا استقالل با حتي....  بده دست از و کنه مستقل رو ما خاک از وجب يک نیست حاضر حتي

   حالي در...  نکرد موافقت

 نیمک فراهم تري راحت زندگي مردممون براي استقالل با خواستیم مي فقط و..  بوديم اومده کنار قرنطینه با ما که

. 

 

 : گفت استیصال با آيدن

 

 . بشنوم خوام نمي ديگه...  کنین تمومش -

 

 : پرسید هاران

 

 ؟ کنه مي اذيتتون چي -
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 ذهنش و دل در کريشنا از که اي فرشته خواست نمي آيدن که بود اين ، هاران پاسخ.  کرد نگاه هاران به آيدن

   شیطاني به ، بود ساخته

  

 : داد اينگونه را هاران جواب اما.  شود مبدل رحم بي

 

 ... کنه مي اذيتم داره راه..  راه -

 

 : گفت و کرد اشاره رو به رو به آگوستا

 

 . رسیديم..  شده حل مشکلتون پس..  خب -

 

 و شد باز زيادي صداي و سر با دروازه.  کرد مي خودنمايي مقابلشان رنگي خاکستري و سنگي و عظیم دروازه

   قلعه ورودي راه به آيدن

  

 اوتتف عمال.  بود ساخته را قلعه شده تراشکاري و يکسره سنگهاي ، شرقي قلعه مانند درست.  گذاشت قدم سیاه

   سپید قلعه با چنداني

 دنبو شرايطي در کس هیچ روحي حال.  بود آن سیاه و تیره رنگ ، سازه اين عمده و چشمگیر تفاوت تنها ، نداشت

   درباره آيدن که

 . بودند رفته فرو طوفاني خشمي و اندوه در مايکل مرگ خاطر به همه.  بپرسد قلعه اين سنگ جنس و معماري

 دهد تشخیص را آدريان چشمان سرخ برق توانست مي آيدن رو راه انتهاي از ، قلعه داخل به ورودشان محض به

   لبخندي با که

.  کردند مي همراهي را او سیاه و خاکستري دست يک لباس در ديگر تن سه. امد مي او سمت به رضايتمندانه

   و قرمز فاخر لباس آدريان
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 : آمد مي چشم به چیز همه از بیش اش اي نقره _طاليي تاج نیم و داشت تن به نشاني جواهر و مشکي

 

 . خوشحالم ديدنت از واقعا...  آيدن -

 

 به اتنه.  بگويد چه ادريان به بايد دانست نمي اصال.  نداشت ابراز براي حسي هیچ.  زد تصنعي لبخندي اما آيدن

   آتشینش چشمهاي

 : پرسید تعجب با آدريان.  کرد سکوت و شد خیره

 

 ؟ شده چي -

 

 : داد پاسخ آيدن جاي به هاران

 

 . داديم دست از رو لیام و مايکل ما -

 

 : گفت آرامي صداي با آدريان

 

 ؟ چطوره رزالین حال...  متاسفم -

 

 : گفت آگوستا

 

 . کنه نمي آرومش چیز هیچ...  سرورم ، بد خیلي -
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 ؟ کجاست گیلن -

 

 . درمان اتاق به فرستادمش...  قربان زخمیه -

 

 : گفت هاران به رو و کشید عمیقي نفس آدريان

 

 . شجاعتتون بابت ممنون...  کنین استراحت بريد -

 

 : گفت شرم و ترديد با آگوستا

 

 ؟ بکنم ازتون خواهشي يه تونم مي...  سرورم -

 

 : داد ادامه آگوستا. کرد بیان را مثبتش پاسخ سر با آدريان

 

 کنین مي همدردي باهاش که شما ديدن..  شخصا..  بريد رزالین ديدن براي لطفا...  میشه و ممکنه اگه...  سرورم -

   تسکین شايدبهش... 

 . بده

 

 کنون تا آيدن که کرد مي منتقل عجیبي احساس آدريان چشمان.  کرد نگاه آگوستا به ناگهاني خیلي آدريان

   آن از.  بود نديده را آن مانند

  

 : زد زل پاهايش به شرمگینانه و گرفت پايین را سرش آگوستا.  باريد مي عجیب تبختري ، سرخ چشمان
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 . کنم ناراحتتون نداشتم قصد...  ببخشین رو من -

 

 و کشید عمیقي نفس.  کند مي مبارزه خوشايند نا احساسي فوران با گويي.  کرد اخم و برگرداند را سرش آدريان

   ديگر.  گرداند سر

 : داد پاسخ و زد کوتاهي لبخند.  رسید نمي نظر به متبختر و ناراحت اش چهره

 

 ... بیا من با _ کرد آيدن به رو سپس _.  زنم مي سر بهش...  حتما -

 

 داشتن گفتن براي حرفي اما آيدن.  گرفت پیش در آيدن با همگام را راهش کند گوش آگوستا تشکر به آنکه بي و

   در عجیب سکوتي. 

 : فتگ لبخند با آدريان.  شناخت نمي را او اصال گويي.  کرد مي غريبگي احساس آدريان با.  بود کرده گیر گلويش

 

 . برمیاد اون پس از کسي کمتر...  بزني دور رو بريان تونستي.  رسیده گوشم به قهرمانیت اخبار -

 

 ردک بلند را سرش.  بود شده خسته ان شنیدن از ديگر آيدن...  فرار نقشه از احمقانه تعبیر سوء اين تکرار هم باز

 : گفت کالفگي با و

 

 ... يعني...  نکردم کاري من -

 

 : پريد کالمش میان آدريان

 

 ... کردي عمل عالي تو...  پسر نکن نفسي شکسته -

 

 : پرسید مقدمه بي خیلي آيدن
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 ؟ کردي رفتار اونطوري کريشنا با چرا -

 

 : کند حفظ را آرامشش کرد سعي و بست را چشمانش آدريان

 

 ... باشي بايد که اي جبهه توي...  اينجايي تو که اينه مهم...  نیست حرفا اين وقت االن...  آيدن -

 

 ويت دي مي ترجیح نگفتي مگه ؟ بشي شاه خواي نمي نگفتي مگه ؟ آدريان کني مي مبارزه چي براي داري تو -

 ... بپوسي زندان

 

 : گفت و کرد اشاره بزرگي اتاق به آدريان

 

 . آيدن توئه اتاق اينجا -

 

 ؟ گرفتي قرار اون مقابل چرا..  چرا...  بده منو جواب -

 

 . زنیم مي حرف دربارش بعدا..  نیست حرفا اين وقت االن -

 

 . مونم مي کي کنار دارم بفهمم که وقتي تا...  ادريان ذارم نمي لعنتي اتاق اين توي رو پام من -

 

 : گفت استیصال با آدريان
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 که کسي..  کريشنا دونستم نمي مهمتر همه از و...  اس زنده دخترم دونستم نمي من...  آيدن کرده فرق شرايط -

   تبعید و آوارگي باعث

 و تاج تونسته مي وقتي دونستم نمي...  منه شاهي تخت غاصب اون دونستم نمي...  منه دختر همون...  بوده من

   ، برگردونه بهم رو تختم

 . ندارم تعلق بهش که مرزهايي توي..  کنم مي زندگي بدبختي توي من کرده تماشا و نشسته قرن چند

 

 ... باشي پدرش تو خواست مي فقط ووو بده بهت رو شاهي تخت خواست مي اون -

 

 : گفت و خنديد آدريان

 

 ... نمیشناسي خوب اونو تو -

 

 ... نبودي کنارش وقت هیچ که تو ؟ میشناسي خوب اونو تو و -

 

 پادشاه يه براي طمع از بدتر چیز هیچ...  چي يعني طمع دونم مي اما آيدن نشناسم خوب رو کريشنا شايد -

 . نیست

 

 : گفت لجام بي خشمي با آيدن

 

 . غرور...  هست چیز يه چرا -

 

 : گفت تحکم با آدريان

 

 هســــ اي جبهه توي تو.  آيدن کن کنترل رو خشمت -
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 : گفت آيدن به رو و کرد تعظیم و آمد آنان سمت به نگهباني ، کند کامل را حرفش آدريان انکه از پیش

 

 ؟ بذاريم کجا رو شما مهمان تخت بگین میشه...  سرورم -

 

 : داد پاسخ ، کند نگاه آدريان به انکه بي آيدن

 

 ... من اتاق توي همینجا -

 

 : پرسید تعجب با آدريان

 

 ؟ مهمون تخت -

 

 خارجش قصر از منم...  کرد تبعیدش...  فرستاد اغما به رو بريان کريشنا شما فرار از بعد...  طوالنیه ماجراش -

 . کردم

 

 : گفت ، رسید مي نظر به گیج که آدريان

 

 ؟ نداره خودش با رو بريان االن کريشنا يعني ؟ آوردي خودت با رو بريان.  کن صبر دقیقه يه -

 

 : گفت و کرد اشاره آدريان سر پشت به حوصلگي بي با آيدن

 

 . ببین خودت...  نداره رو بريان ديگه..  نه -
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 مي آيدن اتاق به را او نگهبانان و بود کشیده دراز آرامش با متحرک و مجلل نختي روي بريان.  برگشت آدريان

   نگاه آدريان.  بردند

 : گفت و انداخت آيدن به امیزي تحسین

 

 ... فردا براي بذاريمش بايد که هست چیزا خیلي...  آيدن کن استراحت برو...  باهوشي خیلي تو -

 

 : گقت سردي لحن با اما آيدن

 

 ؟ بپرسي که بود يادت اصال ؟ اومد چي الويس سر بپرسي اينکه ؟ مثال چي -

 

 : شد محو ، آدريان لبان حس بي لبخند

 

 ؟ آوردي هم رو الويس...  سواالت اون با...  کردي گیج منو کامال تو -

 

 : برداشت آدريان از را نگاهش آيدن

 

 مي کي...  کريشناست قصر توي هنوز الويس..  بدن نجاتش نتونستن اما...  مرد الويس نجات خاطر به مايکل -

   سرش باليي چه دونه

 . میاد

 

 : گفت و گذاشت آيدن شانه روي را دستش آدريان
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 . مبدم قول بهت...  ديم مي نجاتش ما..  نباش نگران -

 

 توي هم الويسي نره يادت ديگه ساعت يک که شرطي به فقط...  آدريان کنم حساب قولت روي تونم مي آره -

 . داره وجود دنیا

 

 : گفت و داد تاب ابرويي آدريان

 

 ... آيدن گیريم مي پس رو تخت اون هم با ما...  نیستي خودت انگار ؟ آيدن شده چت تو -

 

 : بود کرده داغ آيدن وجود تمام

 

 . آدريان دم نمي اهمیتي مسخره تخت و تاج اون به من -

 

. .. آيدن...  بودي مصمم پادشاهي به من رسوندن براي چقدر رفته يادت اينکه مثل...  ديم مي نجات رو الويس ما -

   شده چي بگو بهم فقط

  

 ... باره مي ترديد داره چشمات از ؟

 

 : داد پاسخ ترديدي يا و هرس هیچ بي و فشرد را آيدن گلوي بغض

 

 . اونم عاشق من...  دارم عالقه بهش من -

 

 : گفت و دزديد آيدن از را نگاهش آدريان
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 ... ارزه مي بیشتر خیلي ما رابطه کردم مي فکر.  نبود هم حدس قابل غیر -

 

 : گفت آيدن

 

 . نبودم اينجا االن ، ادريان بود ارزش بي برام تو با دوستي اگه -

 

 : گفت و فشرد را آيدن بازوي آدريان

 

 ... خوشحالم بودنت اينجا خاطر به چقدر من که دوني نمي و -

 

 ؟ نه..  لعنتي تخت اون وفاداري خاطر به -

 

 : کرد نفي سرش با آدريان

 

 .  آيدن نباش رحم بي اينقدر -

* * * 

 ار حکومتش هاي استخوان شکستن صداي توانست مي.  شد خیره شهر به و ايستاد قصر کنگره بلندترين روي

   جان توانست مي.  بشنود

 همراه ديگر کس هیچ ، بريان حتي نه و آيدن نه و ژولیت نه و پیتر نه.  ببیند چشم به را پادشاهیش سپردن

   نگاهش.  نبود تلخش لحظات

 يسالو بودنشان همخون شايد کرد مي فکر.  کند بیدارش رسید خیالش به بارها.  انداخت الويس به و برگرداند را

   اما نگهدارد او کنار را
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 رديگ شک بي قصر زندان در حبس سال سه از پس الويس.  خنديد مي خام خیال اين به ، انديشید مي که عاقالنه

   حساب به او پیمان هم

 . آمد نمي

 ... را حکمرانش سقوط بوي داد، مي خون بوي قصر.  بود پیتر با حق.  نگريست شهر به دوباره و گرداند سر

 خود اوج در هم کريشنا حکومت و قدرت ، ريزد مي فرو خود اوج در فواره که گفت مي همیشه بريان که همانطور

   مي نابودي سمت به

 شدن شکسته قیمت به حتي...  ارزيد مي.  وجه هیچ به.  نبود پشیمان بود کرده که کاري از همه اين با.  رفت

   از و قصرش هاي ستون

 . باشد خودش و بیايد بیرون اش مردانه نقاب پشت از ها قرن از پس که اين به ارزيد مي...  قدرتش پاشیدن هم

 : کند تقلید را پیتر صداي کرد سعي

 

 . بشکنن رو قرق آن هر ممکنه..  ماست تراز انگیزه با و بیشتر خیلي ها غربي نفرات...  قربان -

 

 : داد پاسخ خودش به خودش

 

 . نشه کشیده شهر داخل به جنگ اينکه شرطي به...  کنیم مبارزه تونیم مي ما..  پیتر نه -

 

 : کرد تقلید را بريان زمخت صداي

 

 حاال که هم مردم...  بکشونن ها کوچه به رو جنگ تا کنن مي کاري هر اونا..  کريشنا نگیر کم دست رو ها غربي -

   و صدان هم اونا با

 . بیفته اتفاق شورش تا کافیه تلنگر يه..  دونن مي دروغگو و فريبکار رو تو

 

 : داد پاسخ دوباره خودش
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 ... ده نمي رو اجازه اين ما دفاعي قواي...  ذاريم نمي ما -

 

 : زد حرف بريان جاي به

 

 . شکستیم به محکوم ما...  تره ضعیف همیشه از ما دفاعي ارگان -

 

 : گفت خودش با

 

 هاي غربي اون ذارم نمي.  بشه تموم جوري يه بايد باالخره...  بودم قدرتمند سالها...  کردم حکومت سالها من -

   اونا.  کنن تمومش لعنتي

  

 . دن نمي پايان من زندگي به

 

 در پرواز يک تجربه. بود مرگ براي خوبي راه ارتفاع از سقوط.  ايستاد کنگره هاي نرده روي و بست را چشمانش

   هاي ثانیه آخرين

 يزندگ شیوه برگزيدن به راضي حتي که او براي.  بود زده ماندن زنده براي دري هر قرنهابه که او براي.  بودن زنده

   براي هیوالواري

  

 را يوارد.  بود شهر نقطه ترين بلند که بلند کنگره اين از هم آن.  بود باشکوهي پايان پرواز.  بود شده مرگ از فرار

   را دستهايش و رها

  

 فرينن زندگي مانند درست.  سقوط به نه بینديشد پرواز به خواست مي.  کند نگاه پايین به خواست نمي.  کرد باز

   در بار هر که اش شده
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 اين . شد نزديک سرنوشت تاريک چاه قعر به پیش از بیش بار هر و کند مي پرواز ، کرد تصور سقوط و سراشیبي

   خواست مي هم بار

 و پیچید مي موهايش میان باد.  شود مي ختم ، زدنش نفس پايان به که ابدي پروازيست سقوط اين کند تصور

 .   نواخت مي را صورتش

 . سپرد باد تند جريان به را تنش و کرد شل را پاهايش ، بست را چشمانش

 هب محکمي ضربه با کريشنا.  کرد پرت اي گوشه به و کشید کنگره داخل سمت به شدت به را او نحیف دستاني

   حالي در و خورد ديوار

 : گفت کنان غرولند ، شد نمي باز چشمانش درد شدت از که

 

 . کنم مي اعدامت اينکار خاطر به -

 

 : داد پاسخ خشي بي و نازک صداي

 

 . نیست بعید ازت ها حماقت اين -

 

 : گفت حسي هیچ بي و برخاست جا از سختي به.  کرد مي نگاه او به معترض و خشمگین ژولیت.  گشود چشم

 

 . نموني جا پیتر کاروان از -

 

 : زد فرياد عصبانیت با ژولیت

 

 ؟ چي رسیدم نمي من اگه ؟ شدي ديوونه.  نیفتي پس که نگیر رو پیش دست -
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 : داد پاسخ کند نگاه ژولیت به انکه بي کريشنا

 

 ؟ هستي رسمي تقدير مراسم يه منتظر يا ؟ کنم تشکر ازت داري توقع -

 

 : گفت و پرداخت کريشنا پیشاني خون کردن پاک به و گشود را گردنش دستمال ژولیت

 

 . بشي تسلیم زود اينقدر کردم نمي فکر -

 

 : داد پاسخ و زد تلخي لبخند کريشنا

 

 يعني.  نبود پیشبیني قابل روزا اين انگار که نزن حرف جوري يه اما ايستادم مقابلشون سال همه اين ؟ زود -

   اتفاق اين که بود واضح

 يم قبل ازنسل تر ماهر و تر قوي نسل هر و کردن مي مثل تولید علف مثل قرنطینه ديوار پشت مردم...  افته مي

   انساني نیروي...  شد

 ... زياده خیلي اونا مبارز

 

 .. ما قواي از بیشتر نه اما -

 

 بردار دست...  ندونه دروغگو و جنسي منحرف يه رو پادشاهش اگه فقط..  اعتماده قابل خیلي ما قواي آره -

   قلعه سربازاي...  ژولیت

 ها غربي که مزخرفاتیه از پر گوششون...  شدن پروريده هدف يه با فقط بچگي از اونا..  دارن ايمان آدريان به غربي

   گن مي من درباره
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 يقدرت هیچ ژولیت...  مهمه براشون که هدفشونه فقط و فقط..  نیستن غنیمت دنبال...  ترسن نمي مرگ از اونا.. 

   مقابل تونه نمي دنیا در

  

 ... غلط چه و درست هدف چه..  داره ايمان هدفش به که بايسته سپاهي

 

 : گفت و بردارد قدم تا کرد کمک کريشنا به ژولیت

 

 ... داري ايمان خودت به تو...  برمیاي پسشون از تو...  کريشنا -

 

 : داد پاسخ اي دهنده آزار لحن با کريشنا

 

 . نبودم تنها اينقدر زندگیم توي وقت هیچ...  تنهام من ژولیت ؟ من -

 

 ؟ نمیاري اطرافت ادماي حساب به رو من نکنه.  کنارتم من..  کريشنا نیستي تنها ؟ تنها -

 

 : گفت و زد پوزخند کريشنا

 

 . بموني اينجا ذاره نمي پیتر...  ري مي پیتر با که تو -

 

..  تو کنار برگردم تا کردم تموم چیو همه پیتر با من..  کريشنا...  برگردم من گذاشته اون االن کني مي فکر -

 .   بموني تنها نمیذارم

 . نذارم تنهات اما بمیرم حاضرم
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 را ژولیت راست دست.  است کرده رها را پیتر حتي ، او خاطر به ژولیت کرد نمي باور.  شد خیره ژولیت به کريشنا

 : گفت و گرفت

 

 ... خطره در اينجا تو جون...  داره حق پیتر -

 

 : خنديد ژولیت

 

 نمي فرار وقت هیچ ملکه يه...  بمونم بايد تو مثل درست...  نرفته که يادت...  قصرم اين ملکه من..  کريشنا..  هي -

   وقت هیچ...  کنه

 . نمیذاره تنها رو پادشاهش

 

 : گفت و داد تاب را ابروهايش و خنديد هم کريشنا

 

 . خوريم مي شکست ما -

 

 . کردمش مي تماشا دور از من که مردي همون...  باشي مقتدر شاه همون کافیه فقط..  شي نمي تسلیم..  تو نه -

 

 : سرگرداند کريشنا

 

 . متنفرم اون از..  نیستم اون ديگه من...  نه -

 

 و قدرت...  رو مرد اون روحیه و اقتدار که اينه منظورم..  برگردي سابقت هويت به که نیست اين منظورم -

   اونو ناپذيري شکست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

382 

 

 کن تعیین فرمانده..  کن اماده مبارزه براي رو شهر هاي دروازه و قصر و بپوش رو زرهت...  رو خودش نه..  برگردون

   ارتشت براي

 ... نیستي تنها تو..  کريشنا نشده دير هنوز...  بخر سالح

 

 از و کرد مي تقويت و زنده را هايش انگیزه و ساخت مي استوار و محکم را قلبش جهتي از ژولیت هاي حرف

 .   ترساند مي را او جهتي

 : داد ادامه ژولیت.  نگريست ژولیت به و کرد سکوت

 

 مقاومتش و زن يه اقتدار تونه مي که چیزي تنها...  زده ضربه بهت چقدر بريان کار و...  آيدن رفتن..  فهمم مي -

 ...   بشکنه هم در رو

.. . کريشنا کن فرمانروايي...  پادشاهي يه..  باشي شکسته هم در زن اون اينکه از قبل تو اما...  فهمم مي..  خیانته

   ضعیفت عشق نذار

 . کنه

 

 : گفت و گرفت آغوش در بازوانش تمام با را ژولیت.  داد نشان واکنش اما بار اين کريشنا

 

 ... کنم جبران رو اينکارت تونستم مي کاش -

 

 ؟ کني تشکر نبايد که نرفته يادت -

 

 ... کنم مي رسمي تقدير ازت پیروزي از بعد اما..  يادمه چرا -

 

 هب کريشنا.  زد خشکشان دو هر پیتر ديدن با اما شد خارج الويس اتاق از کريشنا بازوي در بازو و خنديد ژولیت

 : گفت سردي
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 ؟ خواي مي فرار براي نفس تازه و جديد اسب -

 

 : گفت پیتر

 

 بمونه شما کنار خواد مي اون که حاال...  رم مي ژولیت جون نجات خاطر به فقط که بودم گفته بهتون سرورم -

   چرا...  بمیره اگه حتي

 . نکنم اينکارو من

 

 : گفت و زد پوزخندي ژولیت

 

 وقت هیچ.  نیست پذيرفته من طرف از..  عذرخواهیه جور يه اگه ؟ کني آماده رو جمالت اين کردي فکر چقدر -

   نمي وقت هیچ...  پیتر

 . برگردوني زندگیت به رو من توني

 

 : گفت کريشنا.  انداخت کريشنا به را اش ملتمسانه نگاه پیتر

 

 تاستراتژيک استعداد قوه به فعال.  گیرم مي تصمیم خودم به احمقانت حرفاي اون درباره شد تموم جنگ وقتي -

   نیاز احتمالي جنگ براي

 . شد تموم اينجوري سال اينهمه از بعد رابطتون که متاسفم.  نمیاد بر ازم کاري هم ژولیت درباره.  داريم

 

 گوش در يآرام به کريشنا.  گذشت کنارش از کند پیترنگاه به انکه بي و چسبید تر محکم را کريشنا بازوي ژولیت

 : گفت ژولیت
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 . بره گرفت تصمیم جونت داشتن نگه امن خاطر به واقعا اون..  ببخشیش خواي نمي واقعا -

 

 : کرد پچ پچ ژولیت

 

 ... شايد موند زنده جنگ از بعد اگه -

 

* * * 

 

 از که زد مي قدم لشگري میان آدريان.  خراشید مي را روحش گويي ، داشت مي بر آدريان با همگام که قدمي هر

   و بدني نیروي نظر

 نمي آيدن و جنگیدند مي خون قطره آخرين تا که بیشماري جوان نیروهاي.  بودند آمادگي نهايت در رزمي مهارت

   تمام وقتي توانست

 به نسبت.  بگیرد ناديده او چشمان در را خودپرستي و غرور برق زدند مي صدا را آدريان نام صدا يک لشگر

   يک از فراتر چیزي ادريان

  

 مي اينکه وجود با داشت سر به را اش ولیعهدي تاج نیم همچنان هم آيدن.  داشت قرار مردم اين وجود در باور

   و آدريان از بیش داسنت

  

 . داد نمي فرمانروايي اين به اهمیتي اما دارد حکومت حق کريشنا

 کنار او حاال و ساخت نمي آرام را او نیز او عهدي واليت و آدريان حکومت از هم مردم نظیر بي حمايت حتي

   و بود نشسته ادريان

 در ار غرب کريشنا چرا دريابد تا بود کافي آيدن براي روز چند همین.  کرد مي تماشا را سرباز دو تن به تن مبارزه

   کامل قرنطینه

 . است داده قرار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

385 

 

 مي عمل مخفي هايي فرقه و جاسوسي هاي سازمان مانند که داشت ر سري محفل و محوطه يک حکم غربي قلعه

   مردم بیشتر تقريبا.  کرد

  

 . بود علم و طبیعي دنیاي درآورد زانو به ، بلکه آدريان پادشاهي نه هدفشان تمام و بودند محفل اين عضو غرب

   با مختلفي هاي شعار

 شهر حتي و قلعه ديوار و در از شود حاکم جهان بر برتري اين دوباره که روزي امید و علم بر جادو برتري مضمون

   شاعران.  باريد مي

  

 و شجاعت از نظیري بي هاي حماسه ها نقاش و سرودند مي مقتدر فرماندهان و غرب قهرمانان ستايش در اشعاري

   تصوير به پیروزي

 و ها قصه اين در کودکانشان و گفتند مي نهايي جنگ از کودکان براي هايشان الاليي در مادران.  کشیدند مي

   اين قهرمان ها الاليي

 . کند مي دريافت پادشاه از لیاقت مدال که شجاع فرماندهي و بودند مبارزات

 مي فرزندانشان پرورش صرف را خود عمر همه زنان.  بودند رفته پیش روند همین با که بود ها قرن مردم اين

   مي که جايي تا و کردند

 . دادند مي افزايش را تعدادشان توانستند

 ؟ نه يا هست مردم اين براي مناسبي فرمانرواي آدريان آيا که کرد مي شک آيدن گاهي

 آدريان.  کند خلوت کمي و برود اتاقش به خواست مي.  نداشت را مبارزات اين ديدن تحمل ديگر.  برخاست جا از

 : پرسید

 

 ؟ ري مي کجا -

 

 . خورده هم به ها مانور اين از حالم..  اتاقم به گردم برمي -

 

 ... قائلي ارزش انگیزشون و تالش سال همه براي که ببینن.. هستي که ببینن بايد مردم..  ولیعهدي تو اما -
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 : گفت انزجار با آيدن

 

 همه..  بیزارن من دنیاي از مردم اين.  نیستم قائل ارزش اينکارشون براي...  گم نمي دروغ مردمم به من -

   که دنیايیه نابودي هدفشون

 . نیست ها خونخواري اين دنیاي علم دنیاي.  میام ازش من

 

 : داد پاسخ و انداخت باال ابرو آدريان

 

 به علم دنیاي..  باشه نکرده زندگي ، زني مي حرف ازش اي فاضله مدينه اون توي که بگو کسي براي رو اينا -

 ...   تره خشن مراتب

 هگوش به خونشون از قطره يک حتي اينکه بدون میرن مي آدمها...  تره رحمانه بي کشتار..  تره وحشیانه ها جنگ

   بچکه قاتالشون لباس

 هرش يه توني مي تر دور کیلومتر چند از..  نداره رو خودت شدن کشته ريسک ديگه آدم يه کشتن که دنیايي... 

   اينکه بدون.. کني نابود رو

  

 مي سینه به رو جهاني همچین سنگ داري ؟ نرفته يادت که رو ها ادم دنیاي هاي جنايت... برداري خراش يه حتي

 ؟ زني

 

 . بندازي راه جنايت خواي مي هم تو...  آدمايي دنیاي به صلح آور پیام خودت انگار زني مي حرف جوري يه -

 

 . آيدن نکن قضاوت زود اينقدر -

 

 . کرد حرکت قلعه ورود در سمت به بگويد ديگري کلمه آنکه بي آيدن
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 را قلبش تمام ترديد و خشم.  کشید دراز تخت روي و بست سرش پشت قدرت نهايت با را در ، رسید که اتاقش به

   اين.  بود کرده احاطه

  

 به و برگشت کفش.  کرد پرت ديوار سمت به عصبانیت با را هايش کفش.  آورد مي در پا از را او عاقبت لعنتي شک

   بريان سر گوشه

 تحرک بي و آرام چه که کرد نگا او به و برداشت بريان سر کنار از را کفش و برخست جا از ناراحتي با آيدن.  خورد

   نمي.  بود خفته

 حسي همان جنس از احساس اين.  ترسید مي حس اين از.  است نرم بريان به نسبت قلبش اينقدر چرا دانست

   به نسبت اوايل که بود

 حسي.  بود برده فرو ترديد غرقاب را آيدن احساسیه.  ازرد مي را آيدن امروز به تا که احساسي.  داشت آدريان

   عشقش به گاه حتي که

  

 .  داشت مي نگه آدريان کنار را آيدن که احساسي.  کرد مي غلبه هم کريشنا به نسبت

 

 : چهارم فصل

 

 ها زده يخ

 

 ار تاالر داخل و بزرگ سرسراي تا قصر دروازه باريک راه.  بود شده تزيین آبي و سفید رز هاي گل با قصر تمام "

   آبي مخمل فرش

 هلحظ ها تارزن و داشتند حضور قصر در زيادي جمعیت.  شد مي منتهي مرمرين تخت دو به که بود پوشانده رنگي

   دست نواختن از اي

 ندک برخورد بريان با مبادا تا زد مي قدم جمعیت میان احتیاط با و کوتاه گامهاي با(  کرول)  آيدن.  داشتند نمي بر

   اين در شک بي چون
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 . نبود( کرول)آيدن ذهني تصوير ديدن به قادر او خود جز کس هیچ ، بريان افکار و خاطرات و ذهني دنیاي

 قصر هاي ستون از يکي به عجیب اندوهي و سکوت در اما بريان.  داشت شکوه با جشني از حکايت قصر چهره

   تخت به و کرده تکیه

 اين در بريان اصال که نبود مطمئن البته ، کرد دور او ديد معرض از را خودش آيدن.  بود شده خیره مرمرين هاي

   خاطراتش از برهه

 . نه يا شناسد مي را( کرول) آيدن

 : کرد ساکت را میهماني ي همهمه جارچي صداي

 

 . باشند سالمت...  دياران دوشیزه همراه به ، ولیعهد ، آدريان پرنس -

 

 : گفتند و بردند باال را اشان نوشیدني هاي جام همزمان جمعیت

 

 . باشند سالمت -

 

 با اي نقره تاجي و رنگ اي سرمه و بلند نیمه لباس در آدريان.  انداخت رنگ آبي فرش ابتداي به نگاهي آيدن

   ، تیره آبي هاي نگین

 . کرد حرکت مرمرين تخت سمت به و پريد پايین اسب از داشت دست به درخشاني و سنگي عصاي که درحالي

   چهره اما زد مي لبخند

 آدريان.  نگريست آدريان به و برداشت جلو قدم يک بريان.  آورد مي تاب را اجباري لبخند اين سختي به ، اش

   چشم او از کرد سعي

 . رسید مرمرين تخت به تا ماند خیره اوئ به همچنان اما بريان.  بدزدد

 مرد دست در دست اش طاليي کالسکه از دياران اينبار.  سرگرداند جمعیت هوراي صداي باشنیدن( کرول)  آيدن

   خوشقیافه و میانسال

 روا اي شیشه توري با صورتش و داشت تن به چشمگیري العاده فوق و نشان الماس سفید لباس.  شد پیاده اي

 .   بود شده پوشانده
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 به ، داشت تن به را ها راهب لباس که میانسال مرد دست در دست دياران.  داشت نظیري بي درخشش دستانش

   مرمرين تخت سمت

 . رفت آدريان سمت به راهب و گرفت را دياران دست راه میانه در دالويش شاه.  کرد حرکت

 ريانب به نزديک گامهاي ، بود گرفته پايین را سرش همچنان که دياران.  برگرداند دياران سمت به را نگاهش بريان

   کندتر اندکي را

( کرول)آيدن قلب.  بود خارج تحملش حد از لحظات اين تماشاي گويي.  رفت عقب به قدم يک بريان.  برداشت

   بريان حال به دلش.  لرزيد

  

 : گفت و زد گره او دست به را آدريان دست راهب و سپرد راهب به را دياران دست دالويش شاه.  سوخت مي

 

 . شوهريد و زن پس اين از شما -

 

 مي گويي صورتش و زد مي برق چشمانش.  بود شده زيباتر زماني هر از دياران.  زد باال را دياران تور آدريان

   گفت آدريان.  درخشید

: 

 

 . عمرم پايان تا حاال از -

 

 : گفت و زد لبخند هم دياران

 

 . نفسم آخرين تا لحظه اين از -

 

 اشک مقابل توانست نمي که حالي در و سرگرداند ناگهان اما بريان.  راببوسد او تا شد نزديک دياران به آدريان

   به کند مقاومت هايش
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 بغضش به اشک قطرات که حالي در سکوت در و آرام که کرد تعقیب را بريان( کرول) آيدن.  رفت سرسرا گوشه

   ، بودند کرده غلبه

 ، دمان ثابت آيدن روي بريان نگاه.  نوشید مي جرعه جرعه را شرابش بطري و بود نشسته چوبي صندلي يک روي

   نمي را او گويي اما

 پديد خاطراتش در خللي خواست نمي.  نکرد ريسک او با زدن حرف براي اما کشید راحتي نفس آيدن.  شناخت

   آرامي به بنابرين.  آورد

 از که شدند سالن وارد شکوهي با نمايش گروه.  کردند خالي سرسرا وسط در بزرگي دايره مردم.  گذشت کنارش از

   به هندوستان مردم

 هب جمعیت.  عجیب موسیقي ابزارآالت و رنگارنگ هاي لباس و سیاه چشماني و تیره هايي چهره با.  آمدند مي نظر

   نمايش گروه افتخار

 تلخ به گويي اما بريان براي.  بود نطیر بي جهت همه از عروسي جشن.  شد آغاز ترانه و آواز و رقص و زد دست

   مي شیوه ترين

 . گذشت

 : گفت و شد نزديک بريان به اي نقتدرانه گامهاي با دالويش شاه

 

 ؟ بنوشي شراب برادرت با خواي نمي -

 

 ؟ کنین معاف ها سنت اجراي از رو من میشه پدر -

 

 : داد پاسخ و فشرد را بريان راست شانه دالويش شاه

 

 ... بگیري ازش رو خودت نبايد قیمتي هیچ به....  بريان برادرشي تو -

 

 . نگیرين ازش رو آدريان واقعي برادر شما بود بهتر شايد -
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 : گفت و کرد اخم دالويش شاه

 

 هاي شورشي قبال در من هاي سیاست موافق کردم مي فکر...  نیست تو از تر واقعي برادري هیچ آدريان براي -

 ... هستي علم طرفدار

 

 : داد پاسخ بريان

 

 قبال در نه اما...  کردن عمل تر گیرانه سخت به معتقد حتي..  هاتون سیاست همه موافق..  هستم..  پدر چرا -

 .آيدن براي نه..  برادرم

 

 . نیست برادرت ديگه آيدن -

 

 . بپاشونین هم از رو ما برادري پیوند تونین نمي جمله يک بیان با -

 

 : برد باال را ابروهايش از يکي دالويش شاه

 

 ... ببرمش بین از تونم مي هم جمله يه با...  کردم ايجاد رو پیوند اين جمله يه با من -

 

 . نیست بند کلمات به ما برادري -

 

 ؟ ريشه به يا..  رگ به..  خون به..  بنده چي به پس -
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 : داد ادامه و کرد دستي پیش دالويش شاه اما بدهد جواب خواست بريان

 

 هستن چي ها واژه اون که اين اما...  میره بین از هم کلمات با...  اومده وجود به کلمات با شما برادري...  بريان -

   واژه...  مهمه خیلي

  

 . ترن قدرتمند هم ريشه و رگ و خون از گاهي ها

 

 : گفت و انداخت پايین را سرش بريان

 

 . کنم مي همراهي شراب نوشیدن در رو آدريان میام االن -

 

.  دباش دردناک تواند مي چقدر مرمرين تخت تا بريان گامهاي اين که کند تصور توانست نمي حتي( کرول) آيدن

   آدريان کنار بريان

 : گفت و برد باال را جامش کند نگاه دياران به انکه بي ، ايستاد

 

 . دنیا ملکه زيباترين سالمتي به...  آيندش ملکه و برادرم سالمتي به -

 

 هک را اشکي برق توانست مي( کرول)آيدن.  زد بريان گیالس به آدربان با زمان هم را جامش و کرد بلند سر دياران

   در نچکید هرگز

 کنار طالي صندلي روي بريان.  بود کرده شروع را اي احساسي و شاد اهنگ نمايش گروه.  ببیند بريان چشمان

   به و نشست آدريان

.  صیدرق مي حرکات ترين ترکیب خوش و زيباترين با و بود گروه رقاصه که کرد نگاه اي مشکي چشم و زيبا دختر

   موزونش حرکات
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 رسک مستي حالت مانند.  شد مي کننده گیج و خوشايند ابهامي درگیر ذهن که نمود مي عجیب و ظريف آنچنان

   مي لب به لبخند که آوري

.  برخاست جا از و گرداند دياران و آدريان از را سرش.  کرد جاري اشک بريان چشمان از اما رقص اين.  نشاند

   او با همزمان آدريان

  

 : گفت آرامي به و شد بلند جا از

 

 ... ندونه وقت هیچ گذاشتي چرا ؟ نگفتي چیزي بهش چرا -

 

 : نبود بردار دست آدريان اما گرفت فاصله دياران از توانست مي تا بريان

 

 ... بزن حرف باهام -

 

 . آيدن از قبل هم شايد...  آدريان بودي تو همیشه اون انتخاب...  آيدن از بعد -

 

 . انکاره غیرقابل ايدن به اون عالقه...  نگو پرت و چرت -

 

 . آدريان تويي اون انتخاب ؟ میشه تو ملکه داره و مونده چرا ؟ آيدن دنبال نمیره چرا پس ؟ جدي -

 

 . میگي مزخرف داري -

 

 . کنم نمي اشتباه من...  کن اعتماد بهم...  نه -
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 : گفت مصرانه آدريان

 

 ... نزدي حرف باهاش اصال تو اما -

 

 : داد پاسخ کالفگي و استیصال با بريان

 

. .. کرد؟ مي مراقبت و ترمیم ظرافت با رو رودخونه کنار آبي رز بوته داشت اون وقتي کردم مي اينکارو چطوري -

   تو که رنگي آبي رز

  

 ... کاشتي همونجا و گرفتي اون از

 

.  فشرد را دياران هاي دست و برگشت مرمرين تخت روي دوباره کوتاه گامهاي با.  شد ساکت و کرد اخم آدريان

 : پرسید دياران

 

 ؟ خوبه حالت -

 

 : پرسید مقدمه بي آدريان

 

 ؟ کني مي فکر آيدن به هنوز تو -

 

 : گفت و کرد اخم دياران

 

 ... شد پدرم مرگ باعث اينکه از بعد نه -
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 ؟ شد باعثش اون کني مي فکر -

 

 . داد کشتن به رو پدرم اون هاي حماقت -

 

 : پرسید و شد خیره دياران هاي چشم به آدريان

 

 ؟ کرده تسخیر رو تو االن که هستم مردي من و -

 

 ؟ شده چیزي ؟ آدريان چیه حرفا اين -

 

 : گفت و زد خشکي لبخند آدريان

 

 ؟ رقصي مي من با...  نیست چیزي -

 

 و مشکي چشم دختر اما بگیرد فاصله او از کرد سعي بريان.  شد رقص سالن وارد آرام و متین گامهاي با آدريان

   بازوي نمايش رقاص

 : گفت اش شرقي غلیظ لهجه با و گرفت را او

 

 ... نکن رها رو رقص -

 

 ار تندي موسیقي هیجان و شور تمام با نوازندگان.  کرد سالح خلع را او رقاص دختر زغالي چشمان.  ايستاد بريان

   بريان.  کردند آغاز
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 بريان همراه.  بودند دزديده لبانش از را لبخند گويي اما بخندد خواست مي.  سپرد اش شرقي همراه به را خودش

   را آواز خودش بار اين

  

 هک بود گذاشته بريان روي برابري چندين تاثیر شک بي.  لرزاند را( کرول) آيدن قلب صدايش سوز.  کرد آغاز

   و ايستاده سرسرا وسط

 هب غمبار و اندوهگین چشماني با تنها.  داد مي نشان واکنشي نه و ريخت مي اشکي نه.  بود مانده خیره دختر به

   سحرانگیز رقص

 انگشتانش میان را بريان دست دياران.  کشاند بريان سمت به و چرخاند دياران ، آدريان.  کرد مي نگاه همراهش

 : پرسید و گرفت

 

 ؟ بريان خوبه حالت -

 

 : داد پاسخ گیجي و مشوش لحن وبا کرد اخم بريان

 

 ... اصال نه -

 

 اب دختر شده بافته و بلند گیسوان.  شد همراه سیاه چشم جادويي دختر با دوباره و گذشت دياران کنار از سپس

   شگفت طرز به چرخ هر

 هب تر سحرکننده و گیراتر ، زدن پلک بار هر با چشمانش و سرمه سیاهي و خوردند مي تاب چشمگیري و انگیزي

 .   آمدند مي چشم

 اش حنجره قعر در آوايش و شد بیشتر دختر صداي سوز.  بودند شده گیرايي و جذابیت اين مات نیز جمعیت

 . ايستاد ناگهان

 رفت حیاط سمت به و شد خارج رقص سالن از و برداشت چشم دختر از ، باشد آمده خود به ناگهان گويي که بريان

   با( کرول)آيدن. 
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 . دويد سرش پشت سرعت نهايت

 . رسید مي گوش به هنوز ، نمايش گروه رازآلود موسیقي صداي.  کرد خیس را صورتش و نشست حوض کنار بريان

   بازتاب به بريان

 : زد صدا را او آشنايي صداي.  شد خیره آب در تصويرش

 

 ؟ کنم پیدا جشن از بیرون رو تو بايد کردم مي فکر من چرا -

 

 : زد واقعي لبخندي اينبار و گرداند سر بريان

 

 . رزا ؟ خودتي...  من خداي واي -

 

 اي سرحالي و جواني به.  بود رزا.  ريخت فرو دلش.  چرخاند بريان چشمان مقصد سمت به را نگاهش( کرول)آيدن

   به( کرول)آيدن که

 رزا ؛ آورد ياد به بالفاصله اما.  زد لبخند آيدن.  پريشان موهاي و گیرا و اقیانوسي آبي چشمان همان با.  داشت ياد

   او توانست نمي

 : گفت و کشید آغوش در را او و دويد رزا سمت به بريان.  بود شده تنگ او براي دلش چقدر.  ببیند را

 

 ؟ دادي مرخصي خودت به باالخره -

 

 ... اي گرفته صداي چه ؟ غمگیني چشماي چه -

 

 : گفت و زد تلخي لبخند بريان

 

 ؟ باشم چطور داشتي انتظار -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

398 

 

 

 و رقصیدم مي و خوردم مي شراب داشتم االن...  بود من برادر عروسي اگه خورم مي قسم من...  برادرته عروسي -

   تخت جشن توي

 . کردم مي شرکت خواب

 

 . نیستم اينباره در شوخي مود روي اصال -

 

 !! ها فرستاده شرق از اي هديه چه شکتي شاه -

 

 شرقي موسیقي گروه يه خواست مي عروسیش براي آدريان شايد که چیزي آخرين...  میگي رو گروه اين آها -

   شاه طرف از اونم...  بود

  

 ! شکتي

 

 : گفت شیطنت با و خنديد رزا

 

 ... آخري به مونده يکي گفت میشه -

 

 ؟ چیه آخريش -

 

 : گفت و زد چشمکي رزا

 

 ... عروسش -
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 : داد تاب ابرويي بريان

 

 ... میاد خوشت آدريان از کردم مي فکر ؟ میگي چي تو اصال.  نکن شوخي باره اين در من با گفتم -

 

 : گفت پاسخ رزا

 

 نزديک از بار يه نشدم موفق حتي من..  نیست من براي امیدي هیچ...  نیستم که خل اما میاد خوشم..  آره -

   بخاري که هم تو...  ببینمش

 . نشست من جاي ديگه يکي باالخره تا نشد بلند ازت

 

 : داد ادامه و زد لبخند سرخوشي سر از.  رسید نمي نظر به غمگین اما رزا

 

 . بینمت مي مهموني تو.  اومد هم تو جفت بیا -

 

 : گفت دختر.  زد لبخند بريان.  شد مي نزديک او به اسرارآمیز رقاص دختر.  کرد نگاه سرش پشت به بريان

 

 ... همراهیت خاطر به ممنون -

 

 : گفت بريان

 

 ؟ شدنم سحر اونجوري خاطر به ؟ کنم تشکر بايد منم -
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 : داد پاسخ و خنديد دختر

 

 ... رويت قابل و باز...  رسوخه قابل خیلي شما قلب -

 

 ... خب -

 

 : گفت غلیظش لهجه و گیرا لحن با دختر

 

 . نشد شما مال جشن اين عروس که متاسفم -

 

 . چیزايین اين درگیر خیلي ها شرقي شما -

 

 ... شايد -

 

 : گفت ، رسید مي نظر به تر نرم اندکي که بريان

 

 . بود زيبا خیلي..  رقصین مي خوب خیلي شما -

 

 : بود رازآلود و عجیب صدايش.  شد خیره بريان چشمان به دختر

 

 از تر سخت....  میشه سپرده تو به که ارزشي با امانت از حراست...  بفهمه رو رازهات کسي نذار...  ببند رو قلبت -

   که چیزيه اون

 ... بکني رو فکرش
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 : داد ادامه و فشرد را بريان چپ دست دختر.  بود زده زل دختر به ، بزند پلک انکه بي بريان

 

 ... امیدديدار به..  گردم مي بر دارم من -

 

 : پرسید ، بود آمده خود به که بريان

 

 ؟ چیه اسمت -

 

 : داد پاسخ و زد شیريني لبخند دختر

 

 ... کريشنا -

 

 : پرسید عجله با بريان

 

 ؟ چي يعني -

 

 ... زمین ي الهه..  آفريننده هفتم جلوه -

 

 حرکتش حال در کاروان سمت به کريشنا.  زد زل درشتش و سیاه چشمان به و فشرد را کريشنا دستان بريان

   گامها به بريان نگاه.  دويد

  

 ".  رسید مي نظر به مبهم و عجیب اما او حرکت مسیر و
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 : گفت و کرد بلند سر.  کرد خارج بريان ذهن از را آيدن ، در شدن کوبیده صداي

 

 ؟ کیه -

 

 ؟ داخل بیام میشه...  هستم هاران -

 

 : داد جواب حوصلگي بي با آيدن

 

 . ديگه وقت يه براي بذار نیست واجب اگه -

 

 ... ببینن رو شما خوان مي پادشاه -

 

 . بینیم مي همديگرو بعدا بگین بهشون -

 

 : گفت زبان لکنت با هاران

 

 ...  نکنین ر بو... مجبـــ رو من لطفا.... نمیتونم..  نمـــ...  من..  من -

 آنچناني تجمل اينجا ، کريشنا قصر هاي اتاق نسبت به.  شد آدريان اتاق وارد و کشید موهايش به دستي آيدن

   از مرکب تختي.  نداشت

 خود ها راحتي روي به رو کوچکي میز و پنجره روي به رو راحتي دست يک و داشت قرار اتاق کنار چوب و طال

 .   کرد مي نمايي

 همان.  شناخت مي را آن آيدن که بود کرده پهن میز روي را اي نقشه.  بود نشسته ها راحتي از يکي روي آدريان

   که اي جادويي نقشه
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 : گفت آرامي به آيدن.  داد مي نشان را منطقه هر تغییرات

 

 ؟ داري رو نقشه اين هنوز -

 

 : داد پاسخ و کرد بلند سر آدريان

 

 ... رو ديگه هاي چیز خیلي و نقشه اين -

 

 : زد لبخند آيدن.  داشت قرار آن روي سازش الف سازدهني و چنگ که بود شده تزيین اي طاقچه به اش اشاره

 

 ؟ دي مي اهمیت بهشون خیلي -

 

 ... نبودم هیوال هنوز که برن مي زماني به رو من که هستن اشیائي تنها اونا -

 

 از که داد مي حق او به کامال و زند مي حرف زماني چه از آدريان دانست مي دقیقا حاال.  شد مشوش آيدن افکار

   متنفر امروزش هويت

 جز نگريست مي او امروز به وقتي اما بود العاده فوق و نظیر بي ، بود ديده بريان خاطرات در که آدرياني.  باشد

   و تنها هیواليي

 . کشید مي عذاب هم دلیل همین به.  بکند دل او از ، توانست نمي آيدن که هیواليي.  ديد نمي مغرور

 

 : پرسید و کرد تنگ را چشمانش آدريان

 

 ؟ شده چیزي -
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 : آمد خودش به آيدن

 

 . سرورم _ کرد اضافه تمام دودلي با و مردد _...  داشتین کار من با گفت مي هاران -

 

 : گفت و زد لبخند آدريان

 

 ... باش راحت... ؟ آيدن رسمي اينقدر چرا -

 

 . سرزمین تمام شاه زودي به...  ديدم من که لشگري با و اينجا پادشاه کم دست..  پادشاهید االن شما -

 

 . باشم داشته لیاقتشو من که نیستي مطمئن انگار..  آيدن عجیبه لحنت -

 

 : داد تاب را هايش پلک آيدن

 

 . هستین مقام اين اليق شک بدون -

 

 : پرسید و برخاست جا از آدريان.  بود انگیزه بي و حس بي صدايش

 

 ؟ چیه منظورت -

 

 ... شمام کنار من...  نشین ناراحت.  کنم شک مردم همه اين ايمان به که باشم کي من...  ندارم خاصي منظور -
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 : گفت جانبي به حق لحن با و کشید عمیقي نفس آدريان

 

 ... نکردي شرکت ها جشن حتي و ها مراسم و ها مانور از کدوم هیچ توي همین واسه -

 

 ... کافیه شما حضور کردم مي فکر -

 

 ... کنارشوني تو ببینن دارن نیاز مردم اين -

 

 : داد ادامه اي طلبانه صلح لحن با آدريان.  گرفت پايین را سرش و کرد سکوت آيدن

 

 .. بگو بهم ؟ آيدن شده چي -

 

 : گفت و گرداند سر آيدن

 

 ؟ بود همین من با امرتون..  کنم مي شرکت بعد به اين از چشم...  نیست چیزي -

 

 : گفت متحکمانه آدريان

 

 ؟ کني مي مخفي من از داري چیو...  آيدن -

 

 : داد پاسخ ومستاصل کالفه آيدن

 

 . بشنويش خواي نمي تو..  آدريان کن اعتماد بهم -
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 ... کنم کمکت بتونم شايد -

 

 ... توني نمي -

 

 : پرسید و دوخت او به را براقش ساقوتي چشمان.  ايستاد آيدن روي به رو آدريان

 

 ؟ داري ترديد -

 

 : داد ادامه درماندگي با آدريان.  دزديد چشم آدريان از و کرد سکوت آيدن

 

 ؟ آيدن چي به آخه -

 

 : شد منفجر ناگاه به بايستد خشمش مقابل تا بود کرده را تالشش تمام لحظه ان تا که آيدن

 

 ... خطرناکت اغواگر گناه و تو به...  بشي شاه خواستي نمي پیش وقت چند تا که تويي.  آدريان تو به -

 

 ... اول خونه سر رفتي که بازم -

 

 .. بودم نخورده تکون وقت هیچ...  آدريان بودم اول خونه توي همیشه من -

 

 ؟ زدي دور رو بريان ما دادن فراري براي که موقع اون حتي ؟ جدا -
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 : زد فرياد آيدن

 

 قرار بريان...  خودم...  کنم فرار خودم خواستم مي...  نکشیدم نقشه شما فرار براي من..  نزدم دور رو بريان من -

   فراري رو من بود

 ... بده

 

 : داد ادامه قروچه دندان اما آرام صداي با آيدن.  کرد نگاه او به حیرت با آدريان

 

 تو خواستم نمي...  رو الويس حتي..  کنم رها رو اينجا مسخره چیزاي همه و کريشنا و تو...  برم خواستم مي -

   پادشاهي مزخرف بازي

 هاي جبهه بین پونگ پینگ توپ مثل مدام مسخره تخت اون وفاداري خاطر به خواستم نمي..  باشم شماها

   نمي. بشم پاسکاري مختلف

 ... کنه مي خفم داره ترديد چون...  آوردم کم چون...  بگیرم قرار انتخاب مرحله توي خواستم

 

 : کرد اخم آدريان

 

 ؟ آيدن داري ترديد هم من به تو -

 

...  ارهد خطرناکي و افسارگسیخته غرور که هیواليي يه تو..  رفته يادت اينکه مثل...  آدريان ؟ باشم داشته نبايد -

   جبهه توي بايد من

 ؟ باشم تو

 

 ... کنه مي دوست يه که کاريه شرط و قید بي حمايت کردم مي فکر...  دوستیم ما کردم مي فکر -
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 : گفت گسیخته لجام عصبانیتي با آيدن

 

 قدرت خاطر به نبود حاضر...  داشت شرم بودنش هیوال از بود من دوست که آدرياني...  آدريان بوديم دوست -

   رو خودش زهرآلود غرور

  

 ... بذاري پا غرورت روي نشدي حاضر دخترت خاطر به حتي که تو نه...  کنه بیدار

 

..  باشه خطرناک تونه مي چقدر طمع نفهمیدي هنوز پس ؟ هاست فرشته جبهه ، اون جبهه کني مي فکر تو و -

   هیوالي نفهمیدي هنوز پس

  

 . کیه واقعي

 

 : نداد مهلت آدريان اما بگويد چیزي خواست ، رفت عقب قدم يک آيدن

 

 به که کسیه واقعي هیوالي...  منه طبیعت از بخشي اين..  خورم نمي تکشاخ خون خودم انتخاب با من..  آيدن -

   و طوالني عمر خاطر

 طوالني عمر..  بیشتر قدرت طمع..  طمع خاطر به...  خوره مي تکشاخ خون ، باشه مجبور اينکه بدون...  جاودانگي

   و ثروت و تر

 يه دونم مي من آيدن...  میداره نگه زنده خون همین با هم رو اطرافیانش که کسیه هیوال....  بیشتر پادشاهي

   مالتسم يه دونم مي..  هیوالم

  

.. . بیارم دووم شده باعث که بوده اون به عشق...  ندارم عالقه دخترم به من کني مي فکر تو...  واقعي هیوالي اما... 

   به ديدم وقتي اما

 ... کشیدم دست ازش...  کنه مي حکومت داره قیمتي چه به...  میداره نگه زنده رو خودش داره قیمتي چه
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 : گفت تمسخر با آيدن

 

 ... بکشیش خواستي مي تو ؟ اون به عشق -

 

 ... کنم نمي افتخار بودم چیزي اون به من -

 

 . خواستي مي مرده هم رو من تو...  آدريان بودي ها قرن که چیزي -

 

 .. بودم هیوال يه من -

 

 همین حاصل که خشمي با.  کند تبرئه ها تهمت اين از را کريشنا تا گشت مي راهي دنبال شدت به آيدن ذهن

 : زد فرياد ، بود آشفتگي

 

 ... بکشي اونو خواي مي هم هنوز تو...  هستي هم هنوز -

 

 . آيدن مجبورم -

 

 . بره رو خودش راه بذار.  کنه حکومت بذار...  نیستي -

 

 .. بیا دنبالم...  چیه طمع نفهمیدي هنوز تو -

 

 : گفت و ايستاد آيدن اما رفت در سمت به آدريان
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 . نمیام جا هیچ من -

 

 ... کنه مي کار چي مردم با طمع بدم نشون بهت خوام مي..  آيدن بیا -

 

 . میشه مردم خوشبختي و حکومت آرامش باعث ، غرور انگار زني مي حرف جوري يه -

 

 نه..  فالکت اما...  داد دستشون کار غرور اين جنگ موقع که دارم قبول ، کردن مي زندگي آرامش در من مردم -

   عنوان به حتي من

 . نیاوردم بدبختي مردمم براي هم ولیعهد

 

 .. نیستن فالکت در هم کريشنا دوره توي مردم -

 

 : گفت خشمي با توام تعجب با آدريان

 

 فتير قلعه اون به قلعه اين از و قصر اون به قصر اين از اينقدر يا ؟ ديدي رو مردم زندگي اصال تو آيدن ؟ نیستن -

   نمي اصال که

 ... کنن مي کار چي دارن عادي مردم دوني

 

 . نداشتن اعتراضي مردم -

 

 تجمعی برابر سه..  کريشنا قرنطینه ديوار پشت..  اينجا..  آيدن...  اما...  باشه بهتر اوضاع پايتخت توي شايد -

   زندگي دارن پايتخت
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 عطم خاطر به صرفا فهمي مي ؟ چي يعني اين فهمي مي...  پايتخته چهارم يک اينجا وسعت که حالي در..  کنن مي

   از ترس و حکومت

 کسي وقتي فهمي مي ؟ چي يعني کنن زندگي کوچیکي اين به جاي توي جمعیت همه اين ، نرفتنش دست

   وقتي...  نکنه معامله باهاشون

 مي ؟ آيدن فهمي مي ؟ چي يعني برابر چند مالیات پرداخت فهمي مي ؟ چي يعني بخرن چیزي جا هیچ از نتونن

 ؟ چي يعني فقر فهمي

 

 : داد قورت دهاني آب آيدن

 

 ... داشته وجود دلیلي حتما -

 

 : گفت و داد تکان سري آدريان

 

 ...بیا من با -

 

 مردمي انبوه با سیاه قلعه از خروجشان محض به.  افتاد راه به آدريان همراه به و اطاعت چرا و چون بي اينبار آيدن

   که شد رو به رو

 را اسبش و داد تکان دست همه براي آدريان.  کهنه و مندرس هايي لباس با مردمي. زدند مي صدا را آدريان نام

   روي به آيدن.  زد هي

 رپ هاي خانواده که بود کرده پر کوچکي هاي چادر را راه تمام.  افتاد راه به آدريان دنبال به و زد تلخي لبخند همه

   آن در جمعیتي

 زمهی با کودکاني.  بودند کار مشغول که انبوهي جمعیت و گلي و چوبي هاي کلبه يا و ها چادر.  کردند مي زندگي

   مي بازي شمشیر ها

 داوردن مي جنگل از غذا و هیزم ها اسب و گاري با که جواناني.  کردند مي تمرين اندازي تیر که دخترکاني و کردند

   به که زناني و
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 لباس کس هیچ.  نداشت خود با گرانقیمتي و جواهر انگشتر يا و آويز گردن يک هیچ.  کردند مي تهیه غذا مرارت

 .   پوشید نمي ابريشم

 ردف ، شد مي سختي به.  بمانند زنده ديگر روز يک بتوانند تا کردند مي تالش را روز تمام تنها مردم اين گويي

   يافت انها میان را چاقي

 : گفت آدريان.  ضعیف و استخواني کودکان و بودند الغر اما اي ماهیچه کار شدت از مردان... 

 

 پزشک چون..  میرن مي ها بچه...  کنه نمي کمک بهشون غربي منطقه از خارج پزشکي هیچ و شن مي بیمار اونا -

   قرنطینه بخش هاي

 . نداره رو اينا با معامله حق کس هیچ و...  نیست پرورش قابل اينجا چیز همه..  ندارن الزم داروي و امکانات

 

 : داد ادامه آدريان اما.  کرد سکوت آيدن

 

 يچیز تا بدن اختصاص کشاورزي هاي زمین به رو منطقه نصف مجبورن اونا ؟ تنگه زندگي جاي چقدر بیني مي -

   داشته خوردن براي

 .. افزايشه حال در مدام جمعیتشون و چهارپاهاشون براي مرتع و باشن

 

 : پرسید آيدن

 

 ؟ نمیدارن بر جمعیت ازدياد از دست مشکالت اين وجود با چرا -

 

 ؟ چي براي دوني مي...  میشه تحمیل بهشون مشکالت اين تمام...  آيدن سواالتته همه جواب اين -

 

 ، کردند مي زمزمه عجیبي زبان به را سرودي صدا يک که کرد مي نگاه خواني آواز کودکان به که حالي در آبدن

 : پرسید
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 ؟ چي براي -

 

 ... هاشون باور خاطر به..  عقايدشون خاطر به -

 

 ؟ عقايدي چه -

 

 رو انسانیشون قواي حاضرن..  احقاقش براي و...  دارن ايمان بهش اونا اما..  نشه محقق هرگز شايد که عقايدي -

   افزايش قیمتي هر به

  

 ... رو دختراشون حتي..  کنن آماده جنگ باي رو فرزنداشون همه حاضرن...  بدن

 

 يم درست گاري چوب با سختي به که مرداني و بودند پارچه بافت مشغول که انداخت زناني به نگاهي نیم آيدن

   دقت اندکي.  کردند

 : پرسید تعجب با شود مي انجام هزينه پرداخت بدون مردم اين معامالت ، شود متوجه آيدن تا بود کافي

 

 ؟ چیه اينجا پول -

 

 انجام کاري يه کس هر بنابراين..  میرن مي بردارن تالش از دست اگه دونن مي...  کنن مي کار هم براي مردم اين -

   خدماتش و میده

 ... میده ارائه مردمش به رو

 

 : گفت اراده بدون آيدن
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 ... زنبورها و عسل کندوي يه مثل -

 

 . زدي جالبي مثال -

 

 . بترسه ازشون داره حق کريشنا پس -

 

 ؟ کنه رفتار اينطور اونا با که دي مي حق کريشنا به تو يعني -

 

 : داد ادامه آدريان اما.  کرد سکوت آيدن

 

 سالهاي.  دن مي خراج کريشنا به رو محصوالتشون سوم دو سال هر اونا..  آيدن کشن مي عذاب دارن مردم اين -

   گاهي ، محصول کم

 اونا...  بنده مي رو آب راه ، بارش کم هاي ماه بعضي در حتي کريشنا...  بخورن غذا وعده يه روز در شن مي مجبور

   اما کنن مي چاه

 . نرفتن بیرون اينجا از رو عمرشون تمام حتي بیشترشون که ان زنده موجودات اينا آيدن..  ده نمي جواب گاهي

 

 ؟ چیه براي عذاب همه اين...  فهمم نمي من -

 

 همین توي بده اجازه بهشون که فرستادن درخواست کريشنا به اونا...  بود تر راحت مردم اين براي اوضاع قبال -

   از کوچیک تکه

 اکريشن اما...  نزنن صدمه اون حکومت به هرگز اينکه شرط با بدن تشکیل حکومت مستقل صورت به سرزمین

   تیکه يه حتي از نتونست

 ونننت تا کرد اونا تضعیف به شروع بنابرين..  باشه خودش سیطره تحت جا همه خواست مي...  بگذره سرزمینش از

   حکومت به حتي
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 ... اس کشنده خیلي طمع آيدن.  کنن فکر مستقل

 

 : گفت و ايستاد درخت يک سايه زير و پريد پايین اسبش از آيدن

 

 . هیواليي يه هم تو...  فاضله مدينه میشه اينجا..  کني حکومت تو اگه انگار زني مي حرف جوري يه -

 

 : داد پاسخ و آمد زير به اسب از هم آدريان

 

 ... زهرآلود و مغرور هیوالي يه...  آيدن هیوالم يه من -

 

 براق و سنگي هايش ناخن و برجسته هايش آرواره.  شد درخشانتر چشمانش سرخي و پريده رنگ آدريان صورت

   به قدم يک آبدن ، شدند

 : داد ادامه و آمد جلوتر اما آدريان.  خورد درخت تنه به پشتش.  برداشت عقب

 

 احتیاج من به مردم اين...  آيدن اما..  هیوالم يه دونم مي چون...  کنم حکومت وقت هیچ خواستم نمي من -

   من اسم به مردم اين..  داشتن

  

 اين خاطر به اينبار...  نه...  خوام مي رو تخت اون اينکه خاطر به نه...  خودم غرور براي نه اينبار من...  دارن ايمان

   خوام مي مردم

 گها.  دخترمم عاشق من.  بشم حاکم عذاب از عده يه نجات براي خوام مي دفعه اين آيدن...  بايستم کريشنا مقابل

   مي نگاه خودم به فقط

 مردمم قبال در خوام نمي ديگه...  اما بپوسم زندان اون توي دادم مي ترجیح..  بودم خودم فقط مساله اگه ، کردم

   من.  کنم خودخواهي

 . مردمه اين آزادي اونم.  دارم خودم احساسات از باالتري هدف چون جنگم مي کريشنا مقابل
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 : گفت و انداخت آدريان به سردي نگاه آيدن

 

 . میاد شخصیتش سر باليي چه فرمانروايي گرفتن دست به از بعد دونه نمي کس هیچ -

 

 که کن فکر اين به ، کني انتخاب رو درست جبهه خواي مي اگه اما...  کريشنايي عاشق تو دونم مي من..  آيدن -

   انتخاب خودخواهانه

 و...  کنه مي دفاع خودش از قوي مرد يه..  آيدن...  رو ديگران يا کني مي انتخاب رو خودت...  عاقالنه يا کني مي

   از تر قوي مرد يه

 مي...  کشن مي عذاب دارن نسل اندر نسل که مردم اين يا ديگران؟ يا خودت...  آيدن خودته با انتخاب.  ديگران

   يا من موضوع..  بیني

  

 . ساختن ازت که باشي قهرماني توني مي تو.  ديگران و خودته ترجیح موضوع...  نیستیم کريشنا

 

 : گفت لب زير آيدن

 

 ... نبودم قهرمان يه وقت هیچ من -

 

 .. بشي روزي يه شايد -

 

 : داد ادامه و شد اسبش بر سوار آدريان

 

 ؟ میاي من با -
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 : گفت آدريان.  داد تکان منفي نشانه به را سرش آيدن

 

 . آيدن بینمت مي شام سر -

 

 : زد صدا ناگهان آيدن

 

 .. آدريان -

 

 : گفت و کشید عمیقي نفس آيدن ، گرداند سر آدريان

 

 هترب بهت برگرده اگه کنم فکر..  منه پیش...  بود چنگت و سازدهني مثل اونکه...  دادي دستش از که شمشیري -

 . باشه

 : داد پاسخ ناشناسي لحن با و شد خیره اسبش افسار به آدريان

 ... نیست من به متعلق ديگه شمشیر اون -

 . گرفت پیش در را قلعه راه بزند حرفي انکه بي سپس

 دامداري و کشاورزي منطقه به تقريبا.  کرد حرکت آدريان جهت خالف و گرفت دست به را اسبش افسار آيدن

  ديدن با مردم.  بود رسیده

 کمترس به کوچکي چوب با دختر.  ايستاد دخترکي کنار آيدن.  کردند مي تعظیم او به ولیعهدي فام نقره تاج

   با انصافا و زد مي ضربه

 که دختر.  شد نزديک او به آيدن.  شد مي ديده دخترک ضربات تمام در پنهاني خشم.  کرد مي را اينکار مهارت

  مي نظر به ساله ده يا نه

  

 : گفت و زد لبخند آيدن.  ايستاد و کرد تعظیم او ديدن با آمد

 ... زني مي شمشیر خوب خیلي -
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 . سرورم ممنون -

 : پرسید و کرد نوازش را دخترک شالقي و لخت موهاي آيدن

 ؟ گرفتي ياد کي از -

 . برادرم از -

 ؟ سربازه برادرت -

 : پرسید آيدن.  نزد حرفي اما داد تکان تايید نشانه به را سرش دخترک

 ؟ کجاست االن -

 : داد پاسخ اي فروخورده بغض با دخترک

 ... برادرم و پدر..  دوشون هر.  شده کشته -

 ؟ چرا -

 اينکارو اونا اما...  کنن تسلیم بهش رو من تا خواست ازشون خراج جاي به هم کريشنا.  بدن مالیات نتونستن -

 . نکردن

 ؟ اس زنده مادرت -

 . بزنه حرف تونه نمي ديگه اما..  اوهوم -

 : گفت و شد خیره دختر خاکستري و درشت چشمان به و زد زانو آيدن

 ؟ خواست مي چي براي رو تو کريشنا.  متاسفم -

 . گرده مي خونده فرزند دنبال گفتن مي...  دونم نمي -

 ؟ چیه اسمت -

 ملیساندرا -

 تاجش کنار از را رنگي دودي جواهر تکه و کرد باز خودش لباس از را طاليي زنجیر و گرفت پايین را سرش آيدن

   که جواهر.  برداشت

 : گفت و زد لبخندي ملیساندرا.  بست او گردن به و آويخت زنجیر به را بود ملیساندرا چشمان رنگ هم درست

 .. اين..  قربان اما -
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 شوالیه يه خوام مي...  کني تمرين خوب خوام مي ازت...  من طرف از...  اس هديه اين...  ملیساندرا کن گوش -

  بي هاي مهارت با بشي

 

 کن فکر حاال از.  باشي زني و مرد هر از تر قوي روز اون خوام مي...  ملیسا بینیم مي همديگرو روزي يه ما.  نظیر

   مني فرزندخونده

 . دم مي قول..  میگیرم رو برادرت و پدر انتقام من... 

.  کرد نمي جرات گويي اما بیندازد آيدن آغوش در را خود خواست مي.  شد جمع ملیساندرا چشمان در اشک

   به را شجاعت اين اما آيدن

 . بود شده تر ملیساندرا هاي اشک با بازويش.  کشید آغوشش در و داد او

 نت به تن مبارزه اين ي برنده هنوز اما کرد مي مبارزه ترديدش حس با شدت به گويي که...  داشت غريبي احساس

   مشخص احساساتش

 . نبود

 

 به را نگاهش.  شد سلطنتي سرسراي وارد شمرده و بلند گامهاي با.  کرد محکم را اش زره هاي بند و زد لبخندي

   فرمانداري نمايندگان

 : گفت و دوخت اش سلطه زير هاي

 . اومدين خوش -

 : گفتند صدا يک و زدند زانو ترديد با فرمانداران

 . کريشنا شاه باد زنده -

 : انداخت انها به اي مقتدرانه نگاه کريشنا

 ؟ اينجايین چي براي دونین مي...  شین بلند -

 : داد پاسخ نمايندگان از يکي

 ؟ نزديکه جنگ -

 : زد لبخند کريشنا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

421 

 

 . کنین تقديم مرز به سرباز هزار و قصر به سرباز تا پونصد الزمه شما از کدوم هر...  درسته -

 : پرسید نمايندگان از ديگر يکي

 !؟ خواين مي مرز براي نیرو تا هزار دوازده شما -

 : کرد تکمیل ديگري نماينده

 از تونین مي ؟اصال الزمه نیرو اينهمه کنین مي فکر واقعا ؟ سرباز تا هزار هیجده جمعا! ؟ قصر براي تا هزار شیش -

   و مخارج پس

 ... نیستن ترسناک هم اونقدر ها غربي ؟ میاين بر مکانشون

 : گفت و نشست تخت روي کريشنا

 . میده مالیات برابر دو...  کنه رد که فرمانداري هر ؟ کنین اطاعت خواين نمي يعني -

 : گفت هايش حرف ادامه در و داد تاب ابرويي کريشنا.  شد حاکم سرسرا در سکوتي

 نمیش زده تخمین نفر چند غربي سربازاي...  مطلب اصل سر بريم...  نیست مخالف اي ديگه کس که حاال..  خب -

.... 

 : گفت پیتر

 سرباز ها غربي همه ؟ بجنگن جون پاي تا حاضرن که مردمي يا و عادي هاي سرباز يا ماهر و جنگجو هاي سرباز -

 ..   میشن محسوب

 هزار شش جنگ به آماده مردم و نفر هزار پنج عادي هاي سرباز...  نفر هزار سه حدود ماهر هاي سرباز تعداد اما

 .... نفر

 : پرسید و انداخت زرهپوش نمايندگان به به نگاهي کريشنا

 نظرتون به نفر هزار بیست...  بودن زماني همچین منتظر نسل اندر نسل ها ديوار اون پشت...  نفر هزار چهارده -

 ...   پیتر ؟ کافیه

 ... بده دستشون به رو کدوم هر حکم و وظايف شرح

 : گفت و ماند ثابت ساکتي و اندام درشت نماينده بر کريشنا نگاه

 ؟ نداري حرفي تو...  نیکالس -

 : داد پاسخ و کرد بلند سر جوان مرد
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 ... قربان خدمتم آماده -

 : گفت و داد نیکالس دست به شخصا را اي شده مهر کاغذ و زد لبخند کريشنا

 ... شدي سلطنتي گارد فرمانده تو که همینه واسه -

 : کند پنهان را خود شوق توانست نمي نیکالس

 ... برياناس جناب سرورم اما -

 : گفت سردي به و سرگرداند کريشنا

 ... شدن معاف خدمت از ايشون -

 : گفت اش دستي بغل به آرامي صداي با همراهان از يکي

 !؟ شدن معاف هم ايشون ؟ چي ولیعهد -

 و ادافت زمین روي مرد.  کرد پرت نجواگر فرد گلوي سمت به و کشید بیرون زرهش کنار از زهرآلودي تیغ کريشنا

   خون هاي فواره

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش کريشنا.  پاشید اطرافیانش صورت به گلويش

 اين اگه حتي...  جنگیم آستانه در ما...  بپرسه جهت بي سوال و بزنه ربط بي حرف که کسیه هر پاسخ اين -

   رو گر تخريب نجواهاي

 . کرد خواهید دريافت رو پاسختون...  مونه نمي دور من از باشین مطمئن...  بگذرونین ذهنتون توي از شبها

 هب که کردند مي نگاه نجواگر مرد به زده وحشت چشماني با همه.  آورد در سیطره تحت را سرسرا ديگر بار سکوت

   کند مي جان سختي

 .زد مي پا و دست و

 

* * * 

 اشک از خیس چشمانش.  کرد مي تعقیب را اي ارابه درختان میان از سرعت تمام با و زد هي را اسبش بريان "

   هاي فرياد با و بود

 ار او تا گذشت مي درختان میان از سرعت با توانست مي تا(  کرول)آيدن.  کرد مي هدايت را اسب اي خشمگینانه

   اي ارابه.  نکند گم
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 نگيس ساختمان کنار نهايت در.  پیمود مي راه امان بي چرخ شکستگي به توجه بي ، بود تعقیبش در بريان که

   پیکر و ايستاد بزرگي

 نگهبان اما ايستاد بريان.  شد ساختمان وارد و اورد بیرون ارابه پشت از را جاني نیمه جسم ، پوشي شنل

   ورود اجازه او به ساختمان

 : زد فرياد وجود تمام با بريان.  نداد

 . کنم مي خواهش آيدن...  داخل بیام بذار.  کنم مي خواهش...  کنم مي خواهش آيدن -

 و ترف باال ساختمان هاي پله از قرارانه بي بريان.  گشود بريان روي به را دروازه و شد نزديک نگهبان به سربازي

   بزرگ اتاق وارد

 واردي به را او و بود حمله پوش شنل زن سمت به و زد غم سر از فريادي.  شد دوخته کاناپه به نگاهش.  شد نشیمن

 : کوبید

 ... کالريسا بکشي نفس نمیذارم... آوردي سرش باليي چه آدريان نجات براي که ديدمت..  کشتیش تو -

 دکر مي را تصورش که ورزيده اندامي و معمولي چهره همان با ، شد خیره کالريسا به و کرد بلند سر(  کرول) آيدن

   کاناپه روي. 

 شدت به و بود زده زانو او کنار آيدن پرنس.  کشید مي نفس سختي به و بود افتاده خون در غرق دياران ، چوبي

   کالريسا.  گريست مي

 : گفت

 . بريان نمرده هنوز اون -

 : زد فرياد بريان

 ... میره مي اون..  بود زهرآلود خنجر اون...  میره مي ولي -

 : گفت و گذاشت دياران برجسته شکم روي را سرش آيدن پرنس

 . اس زنده هم بچه...  بريان -

 : گفت گرفته صدايي اشکبار چشماني با و کرد تکیه ديوار به بريان

 بهش که قبر يه و روئه به رو پدر عنوان به هیوال يه با بیاد هم دنیا به اگه اون ؟ میده اهمیت بچه اون به کي -

 . مادرشه مال میگن

 : اصرارکرد آيدن
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 . بمیره بذاريم تونیم نمي...  بريان اس زنده اون اما -

 : زد فرياد عصبانیت با بريان

 ؟ ببیني توني نمي...  میره مي داره اون..  بیاره بهدنیا رو اون تونه نمي دياران...  آيدن ؟ کني کار چي خواي مي -

 : گفت آيدن

 . شکافم مي رو شکمش -

 : گفت حیرت با بريان

 میره مي اون _ داد ادامه و مرد پرت اي گوشه به را آيدن و رفت چوبي کاناپه سمت به _ ذارم نمي...  نه..  نه...  نه -

... 

 : گفت ، کرد مي پاک را لبش گوشه خون و ، خواست مي بر سخي به که حالي در آيدن

 . میره مي صورت هر در اون -

 ؟ بکشیش زودتر خواي مي -

 : رفت دياران و بريان سمت به آيدن

 . گرفت مي رو تصمیم همین ، بود هم خودش اگه -

 . گرفت نمي نه -

 : زد فرياد آيدن

 . نمیشناسي رو دياران اصال پس -

 . بشه متنفر ازم خاطرش به اگه حتي.  ذارم نمي و..  ذاشتم نمي من اما باشه اين تصمیمش اون شايد -

 ؟ کني مي مقاومت داري چرا -

 : زد فرياد شده منفجر خشمي با بريان

 ... تو از بیشتر خیلي ظاهرا...  آيدن عاشقشم چون -

 : گفت دستپاچگي با ، بود خورده جا که آيدن

 نمي اون باش مطمئن.  بذار احترام بهش...  اونه انتخاب اين..  بگیري تصمیم خودخواهانه نبايد...  اينطوره اگه -

   قیمتي هیچ به خواد
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 . بمیره بچش

 : گفت ترديد با کالريسا

 . میدم قول. میدم تحويلتون سالم رو بچه...  کردم اينکارو بار چند قبال...  کنم کمک تونم مي من -

 : کرد تهديد بريان

 . کشمت مي موقع از زودتر..  بخوره بهش ديگه بار يه اگه دستت -

 : پرسید آيدن

 ؟ میدي تحويل بهمون سالم رو بچه مطمئني -

 .. مطمئنم...  اره -

 : زد فرياد بريان

 . میکشه رو بچه اون..  نه -

 : گفت شرمندگي با کالريسا

 . کنم نمي اينکارو من...  آدريانه بچه اون..  بکنم اينکارو بايد چرا..  نه -

 : زد داد بلندتر بريان

 . بود آدريان همسر هم دياران -

 . بمیره آدريان میذاشت داشت اون اما کشتمش نمي..  شدم نمي مجبور اگه -

 مين رو تو وقت هیچ..  کردي بدل هیوال به اونو تو ؟ بفهمي توني نمي چرا ؟ دادي نجاتش االن کني مي فکر تو و -

 ... بخشه

 . برگردونم بهش و بدم نجات رو بچش اگه شايد -

 : گرفت موضع اينبار آيدن

 بگو بهش برو..  دم نمي آدريان به رو بچه اين من..  کني مي فکر که نیست آدرياني ديگه اون...  وجه هیچ به -

  هیچ...  اما دادي نجاتش

 ... بیاره دست به رو بچه اين ذارم نمي وقت

 دز محوي لبخند دياران.  دويدند او سمت به آيدن و بريان.  کرد باز چشم سختي به و کشید کوتاهي نفس دياران

 : پرسید و
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 ؟ کجاست آدريان -

 : گفت و فشرد را دياران آلود خون دست بريان

 ؟ میدي اهمیت چرا -

 ... ون..  تـــ..  دو هر _ داد ادامه و دوخت آيدن به را نگاهش _....  اينجايي که به... و...  خــــ -

 : گفت دياران.  داد نمي صحبت امان بريان و آيدن به اشک

 . اسفم..  مـتـــ..  بگین بهش....  باشه زنده..  نجوري ايــــ اون خواستم نمي منــ...  ريان..آد -

 : گفت و داد تکان پذيرفتن عالمت به را سرش آيدن

 ... دياران دارم دوستت -

 بود نشده بیان احساسات و شده خورده حرفهاي از لبريز نگاهش.  کرد سکوت اما دوخت آيدن به را نگاهش بريان

   گفتن توان گويا اما

.  کشید مي نفس سختي به هنوز اما بست را چشمانش و زد لبخند سختي به دياران.  نداشت را اي واژه هیچ

 : گفت کالريسا

 . میره مي بچه..  نکنیم عجله اگه -

 : پرسید آيدن.  برخاستند جا از بريان و آيدن

 ؟ داري الزم چي -

 . بکشه درد کمتر که بخورونین خشخاش عصاره دياران به.  تیز تیغ يه و..  گرم و داغ آب -

 وانستت نمي.  کرد مي نگاه کالريسا ظريف کار به و بود ايستاده نگهبان چهار نزديک ، شومینه کنار( کرول)  آيدن

   لحظه که کند باور

 مي اشک اي قطره و کرد مي اخم بريان ، زد مي کالريسا که برشي هر با.  بیند مي چشم به را کريشنا آمدن دنیا به

   آيدن پرنس.  ريخت

 : پرسید بريان از

 ؟ نگفتي بهش وقت هیچ -

 ؟ چیو -

 . عاشقشي اينکه -
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 : گفت باري حسرت لحن با و شد خیره دياران به بريان

 . نتونستم -

 : پرسید اينبار بريان طوالني سکوتي از پس

 ؟ داره رو ارزشش نظرت به -

 ؟ چي -

 ... بچه اين -

 . میره مي صورت هر در دياران -

 ... بچه اما -

 : داد قورت دهاني آب آيدن

 

 هردومون براي مادرش و پدر...  خوبمونه روزاي يادگار بچه اين...  آدريان بچه...  ديارانه فرزند اون..  بريان -

   هم خودش..  عزيزن

 . همینطوره

 ... دا بهش میشه جوابي چه...  بشه بزرگ وقتي -

 : گفت خنديد مي که حالي در کالريسا.  شد قطع ، نوزاد گريه صداي با بريان حرف

 . داره رو آدريان چشماي...  چشماش که...  دختره -

 دستان و نشست دياران سر باالي بريان اما گرفت آغوش در را نوزاد آيدن.  دويدند آنها سمت به آيدن و بريان

 را اش پريده رنگ و سرد

 : زد زل او به ناباوري با و گرفت دست به

 ... نه...  نه...  کشه نمي نفس ديگه...  مرده اون -

 مي دياران آلود خون دستان روي سیالبوار هايش اشک.  آورد مي در لرزه به را ها ديوار بريان امان بي هاي فرياد

   نزديکتر.  چکید

 بلند موهاي.  گريست قلب ته از و چسباند هايش شانه يه را سرش و کشید آغوش در را دياران بیجان بدن و رفت

   را دياران درخشان و
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 . زد مي فرياد تاب بي و قرار بي و کرد مي نوازش

 . کند تحمل را بود بريان هاي ناله در دردي توانست نمي.  زد حلقه(  کرول)  آيدن چشمان در اشک

 ديهه او به را دنیا بوسه ترين عاشقانه خون و اشک میان و چسباند دياران سرد و کبود لبهاي به را لبهايش بريان

   چشمان اما کرد

 : زد فرياد بريان. بود حس بي و خاموش لبهايش و بسته همچنان دياران

 فقط...  کس همه و چیز همه از بیشتر...  دارم دوستت من..  من...  کن باز رو چشمات...  دياران شو بیدار -

   باز...  کن باز رو چشمات

 .. نه...  کن

 : گفت و کرد نزديک بريان به را نوزاد آيدن.  بود نشسته اشک هم کالريسا چشمان به حتي

 ... کنه آرومت ديدنش شايد -

 . آيدن مرده اون...  کنه نمي آرومم هیچي -

 تنهاش نبايد...  داده دست از رو مادرش و پدر بچه اين..  نیست زنده ديگه هم آدريان...  مرده هم برادرمون -

 .. بذاريم

 : زد فرياد و برخاست جا از بريان

 . تو احمقانه جنگ خاطر به ؟ چرا پرسیدي خودت از هیچ -

 ؟ دوني مي مقصر رو من تو -

 . شهري همه و دياران ، آدريان مرگ باعث تو...  دونم مي مقصر که البته -

 دنیا به دوره اون توي ما و...  میومد پیش باالخره روزي يه جنگ اين...  نیست جنگ اين مسوول کس هیچ -

   داره تلفات جنگ...  اومديم

... 

 

 . آيدن نبودي عزيزانت جبهه توي تو اما...  آره -

 من..  برم رو اونا غلط راه تونستم نمي...  بودن غلط جبهه توي من عزيزان...  کنم نمي انتخاب خودخواهانه من -

  رو گناه بي انسانهاي
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 . جنگم مي اونا نجات براي و...  کردم انتخاب

 ؟ شده هیوال به تبديل که برادري ؟ زندگیت عشق جسد ؟ مادر و پدر بي نوزاد يه!  ؟ آيدن اوردي دست به چي -

   و شدت کشته پدر

 .... متنفره ازت که اي خونده برادر و ؟ شده سالخي مادر

 دنباي آدريان دست.  کني دور اينجا از رو بچه اين بايد اما باشي متنفر من از توني مي...  باش اروم لطفا بريان -

   اون.  برسه بهش

 . نیست سابق آدريان ديگه

 : گفت و گرداند سر بريان

 ييهیوال اون بشه تا بشه فعال متعددش هاي نفرين..  بکشه رو تکشاخ تا هفت بايد اون..  نشده چیزي که هنوز -

   زني مي حرف ازش که

 ... نکنه اينکارو وقت هیچ دخترش ديدن با شايد... 

 : گفت و بوسید را نوزاد پیشاني آيدن

 نوزاد ناي جون...  میفته اتفاق اين زود يا دير..  کنه مقاومت ها تکشاخ کشتن برابر در نتونسته االن تا کس هیچ -

 . بريان خطره در

 . دم نمي اهمیتي من -

 ... او ؟ خواست مي چي ازت بود اگه کني مي فکر...  ديارانه دختر اون..  بريان -

 : زد فرياد آيدن.  ايستاد نفس از ناگاه به نوزاد اما

 ... کشه نمي نفس..  کشه نمي نفس اون -

 : دويد نوزاد سمت به امید نا و نگران اينبار بريان

 ... مرده...  مرده اون..  نه..  نه -

 : گفت و کشید عمیقي نفس آيدن

 . بدين مهلت بهم _ برداشت جا از را نوزاد _...  ذارم نمي من..  نه...  نه -

 شدت به که دري.  شد خیره در به حیرت با و ايستاد بريان.  شد خارج اتاق از بزند حرفي کسي انکه از پیش و

   به بريان.  شد بسته
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 فرياد شدت به و بود بسته خودش روي به را اتاق در آيدن اما.  رفت آيدن دنبال به سرعت نهايت با و آمد خودش

 : گفت بريان.  زد مي

 ... نکن اينکارو...  آيدن نه -

 : گفت ملتمسانه و کرد لمس را خون بريان.  آمد بیرون خون از اي باريکه در زير از.  شد بلندتر آيدن صداي

 . کنم مي خواهش...  بیرون بیا..  آيدن...  کنم مي خواهش...  نه اينکار -

(  کرول)  آيدن ذهن بريان هق هق صداي.  بود جاري همچنان خون باريکه.  نشست زمین روي و کرد تکیه در به

   حتي.  آزرد مي را

 . شد باز اتاق در طوالني مدتي از پس.  شود پريشان و آشفته ، شد مي باعث اوضاع وخامت تصور

 ودب شده بريده آيدن مچ دو هر دست رگ ، شد خیره بود خون به آغشته لباسش تمام که آيدن به و ايستاد بريان

   سه نوزاد پیشاني و

 : پرسید دلهره و نگراني با بريان.  داشت خون سرخ عالمت

 

 ؟ کردي کار چي -

 رچيه..  بريان ببرش...  توئه نوبت حاال..  بدم انجام بودم عاشقش که زني و برادرم دختر براي بود الزم که کاري -

  مهم...  بهتر دورتر

 

 روي داره دوست میگفت همیشه دياران اسمیه...  گريسیا...  ديارانه دختر اون...  متنفري ازم چقدر نیست

 ... بذاره دخترش

 قلبش.  رفت پايین ها پله از(  کرول) آيدن.  شد خیره آبیش و درشت چشمان به و گرفت آغوش در را نوزاد بريان

  اش سینه در شدت به

 ذهنش به پتکي مانند آيدن پرنس به بريان حرفهاي.  نداشت يکجا را رواني فشار اينهمه تحمل.  کرد مي تابي بي

  ترديد به و شده کوبیده

 ".  بود داده جوالن قدرت پیش از بیش درونش

 روي سرخش اشعه و بود کرده طلوع تازه خورشید.  کرد مي نگاه شهر به ناقوس برج کوچک بالکن روي از

   تاللوي طاليي گندمزارهاي
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 مردم.  رفت مي جاده انتهاي گندمزارهاي سمت به و شد مي رد ها کوچه از کسي چندگاهي از هر.  داشت زيبايي

   براي که پوشي گهنه

 آيدن پرنس سر بريان که بود هايي فرياد معطوف اما آيدن ذهن.  بودند تکاپو در ، ماندن زنده بیشتر روز يک

   قلب حرفهايش.  بود کشیده

 ايتنه در گرچه و عزيزانش برابر در ، برگزيد را انسانها نجات آيدن پرنس.  بود بريان با حق شايد.  لرزاند را آيدن

   رسید هدفش به

.  شد کشته زد مي سینه به را سنگش که برادري دست به هم نهايت در ؟ بود آورده دست به چه بريان قول به اما

  آيدن پرنس حقیقت در

 

 عده و دهد نجات عذاب چنگال از را اي عده تا بود کرده رها را اش خانواده و عشق که مردي.  بود بازي بازنده ،

   گرفتار را ديگري

 . کند عذاب اين

 از که بزرگتري هدف خاطر به را کريشنا به عشقش و بماند غربي قلعه مردم کنار خواست مي او از آدريان حاال و

   ، کرد مي صحبت آن

  

 از اشک اي قطره.  شد مي دلتنگ برايش بیشتر لحظه هر آيدن که کريشنايي.  بايستد او مقابل حتي و کند رها

 . چکید آيدن راست چشم

 نيز ، جنگ خواست نمي.  بايستد کريشنا کنار جان پاي تا و برگردد قصر به تا داد مي فرمان او به قلبش و ذهن

   دنیا همه از بیشتر که

 بیشتر آيدن براي کريشنا.  باشد ستمگر و طمعکار خواست مي چه هر زن اين.  بگیرد او از را داشت مي دوستش

   معنا ها حرف اين از

 کرده مالقاتش تازگي به که آورد مي يادش به را دخترکي چهره فکر اين پس از مدام عجیبي احساس اما.  داشت

   دختر.  ملیساندرا.  بود

  

.  اش کودکانه شمشیرزني و چشمهايش ، اشکش ، صدايش.  بود شده مبدل ايدن شب هر خواب به که اي ساله ده

   اين توانست نمي آيدن
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 آيدن ذهن از اي لحظه حتي ملیساندرا.  بگذارد ترحم را نامش توانست نمي حتي.  کند درک را عجیب احساس

   مي دلش.  شد نمي خارج

 بگیرد را برادرش و پدر انتقام و کند عمل قولش طبق توانست نمي مطمئنا.  بکند کاري زدنش لبخند براي خواست

   توانست مي کاش اما

 . بنشاند لبانش به لبخند اي لحظه براي حتي که کاري هر.  دهد انجام دخترک براي کاري

 عذاب.  کرد مي نرم پنجه و دست آن با مدام ايدن که ، داشت پنهاني وجدان عذاب در ريشه حس اين شايد

   تصمیم خاطر به وجدان

 . پیوندد مي کريشنا به و کند مي جور اي بهانه باالخره ، بود مطمئن آيدن.  گیرد مي دانست مي که اي نهايي

   مي را خودش آيدن

 . کند عمل دلش خواسته خالف بر که بود ان از تر اراده بي ، شناخت

 . فرمانروايي هیمنه پر لباس در.  بود آدريان.  گرداند سر.  شد مي تر نزديک او به که شنید را گامهايي صداي

 : گفت پرسشگري لحن با آدريان.  زد زل ، بود کرده طلوع کامال حاال که خورشید به دوباره و کشید آهي آيدن

 

 ؟ نخوابیدي حال به تا ديشب از -

 : داد پاسخ و کرد اشاره بالکن کنار اي گهواره صندلي به آيدن

 . برد خوابم صندلي اون روي همینجا -

 ؟ ترديدي گرفتار هنوز.  آيدن مشغوله فکرت هنوز -

 : گفت باري حسرت لحن با و کرد تکیه ستون به آيدن

 . کنه رهام وقت هیچ نکنم فکر -

 چیره وت به بیشتر خشم از گفتم مي ترديد بي..  بود اغواگر گناه هفت جزو ترديد اگه...  کني نمي رهاش تو شايد -

 . اس

 . کنم مبارزه باهاش تونم نمي...  ترديدم تسلیم منم...  کنه مي ايجاب اينجوري شرايط -

 . بود حرفا اين از تر قوي ، شناختم مي من که آيدني -

 : زد پوزخند آيدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

432 

 

 ؟ گرفته شوخیت!!  ؟ من! ؟ قوي -

 : خنديد آرامي به آدريان

 ؟ چرا شک _ شد جدي يکباره به لحنش _...  گرفته شوخیم..  آره -

 : داد پاسخ بود زده زل پاهايش نوک به که حالي در آيدن

 اون تابع سخت شرايط در شکست از بعد مجبوره که مغلوبي...  داره مغلوب يه همیشه جادو و علم بین جنگ -

  رو جنگي چرا.  باشه يکي

 . ترن پذير آسیب اونا..  زنه مي آسیب ادمها به که کنیم مي شروع

 . کنم رها رنج از رو قرنطینه مردم خوام مي فقط فعال.  جنگیم نمي آدمها با که ما -

 ... علمه با مبارزه تو بعدي قدم کنن مي فکر اونا ؟ چیه مردم اين هدف دوني مي خوب تو و -

 علم که دارن وسیعتري هاي سرزمین ها انسان...  نداريم رو علم شکست آمادگي...  جنگ اين از بعد ما خب -

   و...  کنه مي کار اونجا

 اب مبارزه طرح براي زمان سالها به نیاز ما...  داشتن پیش قرن چند که هايي منجنیق از تر قوي خیلي هايي اسلحه

   و..  داريم رو اونا

 . ديدم حال به تا که هستن مردمي ترين صبور خوشبختانه غرب مردم

 .. بجنگي جادو حاکمیت براي خواي مي صورت هر در پس -

 : داد ادامه و گرفت ناديده را مشوشش افکار و داد تکان سري آيدن.  شد خیره آيدن به تنها و کرد سکوت آدريان

 ... بده جواب سوالم يه به -

 : کرد اخم آدريان

 ؟ چي -

 ؟ کني پاک منو حافظه تا برگشتي چرا بودن؟ کیا کردن حمله بهمون که اونايي...  شد کشته رزا که شب اون -

 : رفت طفره آدريان

 ؟ بدوني خواي مي چرا -

 .. بده جواب -

 . بدم نجاتت تا برگشتم...  اما آيدن بود عجیب...  باشي خطر در اين از بیشتر خواستم نمي من -
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 ؟ افتادي زندان به چطور -

 شده بدل احساس بي هیوالي اون به کردم نمي حس عجیبي طرز به...  کرديم مي فرار داشتیم الويس و من -

   احساس کم يه فقط...  باشم

 که شديم میخونه يه وارد الويس و من...  نشدم عوض من چرا که بود عجیب هم الويس براي...  کردم مي خشم

  چشم...  کردن غافلگیرمون

 ؟ پرسي مي رو اينا چرا...  منه پسر کرد مي ادعا که ديدم رو جووني مرد من و بوديم زندان توي کرديم باز که

 با ، بود گفته کريشنا.  داد مي تطبیق کريشنا جمالت با را ها حرف اين و چرخید مي خودش براي اما آيدن ذهن

   آيدن امنیت سر الويس

 آن به را آدريان عمد به احتماال الويس.  آمد مي در جور کامال...  آدريان ازاي در آيدن امنیت.  است کرده معامله

   بود کشانده میخانه

.  گرفت اسارت به هم را او ، آدريان همراه به و نماند وفادار او به کامال هم کريشنا و دهد تحويلش کريشنا به تا

   تکنیک.  زد پوزخندي

 بي اين که بود اينجا عجیب ايدن براي اما.  کرد اعتماد بي پیش از بیش کريشنا به را آيدن اما بود اي هوشمندانه

   از ، اعتمادي

 : داد تکان آيدن چشمان جلوي را دستش آدريان.  کند نمي کم او به نسبت اش آشفته و خروشان احساسات

 ؟ خوبي ؟ آيدن -

 : داد ادامه آدريان.  داد تکان نفي نشانه به را سرش آيدن

 ... آيدن نیست تاجت نیم جواهر از تیکه يه -

 : داد پاسخ و آورد پايین سر از را تاجش آيدن

 ... کسي به دادمش نیست چیزي...  اين..  آهان -

 ؟ کي ؟ کسي به -

 . گم نمي کسي به من..  مهمه يعني..  نیست مهم -

 هي..  گندم برداشت مناسبت به...  دعوتي جشن يه به امشب..  آيدن برس خودت به...  کنن تعمیرش بده زودتر -

   امسال که قديمیه رسم
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 ببینن رو همراهش و ولیعهد خوان مي مردم..  نکن رد.  بشه برگذار همیشه از تر شکوه با قراره ما حضور خاطر به

   بهشون اين... 

 ... میده انگیزه

 ؟ گرفته شوخیت ؟ همراه -

 محسوب اعتنايي بي جور يه...  کني مي ناراحتشون باشي تنها اگه...  آيدن نبر سوال زير رو رسومشون و آداب -

   يکیو حتما...  میشه

 . بیار خودت با

 . سخته خیلي انتخاب شناسم مي غربي دختراي از من که بااليي بلند لیست اين با خب -

 : گفت بود، سرد و روح بي همیشه مثل هايش خنده اما خنديد صورت پهناي به ، اينبار آدريان

 ! بشناسیشون داري وقت حاال از...  آيدن نیست من مشکل اين -

 ؟ نامريي ملکه ، میاي کي با تو...  پايبندي رسوم به قد تمام تو انگار زني مي حرف جوري يه -

 : داد پاسخ و انداخت باال اي شانه آدريان

 . نیستم تنها کم دست هم نامريي ملکه همون با من -

 واردي اين پشت آيدن که بود چیزي آخرين ، سنتي و بومي جشن يک.  شد ناپديد ها پله راه اول کريدور در سپس

  مي ، سیاه و سنگي هاي

 به خواست نمي اصال حقیقت در ، نداشت همراه انتخاب براي اي ايده هیچ.  رفت کنار بالکن روي از.  خواست

   چیزي هر.  برود جشن

 جان به که شد مي اي خوره مطمئنا ، جشن براي همراه و جشن.  داد مي آزارش انداخت مي کريشنا ياد به را او که

  احساساتش و ذهن

 . کرد مي مجروح شدت به را آن و افتاد مي

 کشاورزي هاي زمین و شهر سمت به سرعت تمام با.  رسید ذهنش به اي ايده ، باورنکردني لحظه يک در اما

   با راه در.  کرد حرکت

 يلبخند و خاکستري چشم جفت يک دنبال جمعیت میان و پريد پايین اسبش از.  پايید مي را اطراف کنجکاوي

   و بلند.  گشت مي کودکانه

 : زد صدا گیرا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

435 

 

 !؟ ملیساندرا -

 دوباره آنها همه به توجه بي آيدن.  کردند باز او براي را راه ، فامش نقره تاج ديدن با مردم.  نگريست را اطراف

 : زد صدا

 !؟ ملیساندرا -

 : پرسید و کرد تعظیم او به میانسالي مرد

 ؟ قربان کنم کمکتون تونم مي -

 : داد پاسخ و سرگرداند آيدن

 کنه مي تمرين زني شمشیر..  که..  که..  گردم مي ملیساندرا اسم به ساله يازده يا ده دختر يه دنبال من..  البته -

... 

 : گفت و زد لبخندي مرد

 ... بلدن و کنن مي تمرين شمشیرزني ما دختراي بیشتر -

 : داد آدرس اينطور بنابراين ، کند اشاره ملیساندرا خانواده به خواست نمي آيدن

 . خاکستري چشماي..  چشماش...  لخت و صاف..  داره اي قهوه و بلند موهاي اون -

 : گفت جمعیت میان از جواني زن

 . ببره قصر به خواست مي کريشنا که دختريه همون...  ساراست دختر اون..  میشناسمش من -

 : گفت و زد لبخند آيدن

 ؟ کنم پیداش تونم مي کجا..  خودشه آره -

 : گفت جوان زن

 . بیاين من همراه...  سرورم برم مي شیر براشون دارم من -

 يا چوبي و کوچک کلبه ، رسید مي جوشان چشمه يک به که خاکي راه انتهاي در.  افتاد راه به زن دنبال به آيدن

  پیر اسب و داشت قرار

 . افتاد راه به زن دنبال به و بست يکي آن کنار را خود اسب ، آيدن.  بود بسته آن ورودي در به رنگي اي قهوه و

 : زد صدا جوان زن

 ؟ ملیسا -
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 : رسید گوش به خانه درون از صدايي

 . میگیرمش میام االن...  سوفي پله روي بذار رو سطل -

 : داد پاسخ ، داشت نام سوفي ظاهرا که جوان زن

 . مهم مهمون يه..  ملیسا داري مهمون تو اما باشه -

 يدنآ ديدن با.  آمد بیرون رنگش اي قهوه و کتان پیراهن با ملیسا در آستانه از سپس و شد حاکم کوتاهي سکوت

   آرامي به و خورد جا

 : گفت و کشید آغوشش در و رفت او سمت به آيدن.  کرد تعظیم

 . ملیساندرا بکني اينکارو نیست الزم تو -

 : گفت اي شرمگنانه لبخند با ملیساندارا

 ؟ کردين تعريف که بشم جنگاوري اون کوتاه مدت اين توي نداشتین که توقع -

 : گفت و خنديد دل ته از آيدن

 یزيهچ همون اين کنم فکر و..  ملیساندرا زني مي حرف سنت از بزرگتر خیلي تو.  نداشتم توقع که معلومه...  نه -

   به امروز من که

 . اومدم خاطرش

 : داد ادامه آيدن.  کرد نگاه آيدن به تعجب با ملیساندرا

 . کنم دعوت ازت جشن براي اومدم -

 ؟ برداشت جشن -

 . باشه چیزي همچین يه کنم فکر آره -

 . دعوتن جشن اون به همه..  نداره دعوت به نیازي که اين -

 : گفت و زد کنار را ملیسا پیشاني روي موهاي آيدن

 . کنم دعوت ازت خوام مي...  ولیعهد همراه عنوان به -

 : کند پنهان را حیرتش نتوانست اينبار سوفي

 شما و کرده پیداش کرديم مي فکر ما اما گرفته شما از رو گردنبندش بود گفته اون! ؟ قربان شما همراه ؟ چي -

 ... بخشیدين بهش
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 : گفت و خنديد آيدن

 ... کردين قضاوت زود شايد خب -

 : گفت ملیسا

 ... سالمه يازده فقط من..  عالیجناب اما -

 : انداخت باال را ابروهايش آيدن

 رسوم و آداب طبق _ پرسید و برگرداند سوفي سمت به را سرش سپس _. اي ساله ده کردم مي فکر من ؟ جدي -

   میکنه هم فرقي.. 

 ؟ باشه سالش چند يا و ؟ باشه کي من همراه

 : گفت بود گرفته فرا را اش چهره کودکانه اعجابي حاال که ملیساندرا

 ... سرورم -

 ؟ گفتم چي دادم بهت رو گردنبندم وقتي نرفته که يادت -

 دختـــ کنم فکر من..  گفتین -

 : گفت بنابرين.  بشنود ملیسا دهان از را خوانده دختر واژه سوفي نداشت دوست.  پريد کالمش میان آيدن

 . نداريم لباس تهیه براي چنداني فرصت ؟ میاي من با حاال...  دوستیم هم با ما بیني مي -

 : گفت هیجان با ، کرد مي بازي گردنبندش زنجیر با که ملیسا

 !؟ قلعه بیام من يعني -

 . سازن مي برات رو دنیا لباس ترين قشنگ سلطنتي خیاطاي و اونجا میاي..  اوهوم -

 : شد محو ناگاه به ملیسا لبخند

 ... من..  من...  مادرم اما -

 ؟ چي مامانت -

 : گفت و برگشت ملیسا.  شد نزديک آنها به میانسالي زن ، بزند حرفي ملیسا آنکه از پیش

 . ايشون...  مامان -

 : کرد شرح ملیسا.  گفت ملیسا به چیزي اشاره با و کرد تعظیم سارا
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 ... گفتي چي شما شنیده میگه -

 ؟ چیه نظرش ؟ خب -

 رد را مادرش و کشید جیغ ملیسا.  کرد اعالم را موافقتش چشمانش با و نگريست آيدن به و کرد بلند سر سارا

 . بوسید و گرفت آغوش

 : گفت و شد سوار اسبش روي آيدن

 ... میشه دير...  ملیساندرا بريم بیا -

 : گفت و نشست اسب روي ، او از جلوتر آيدن کمک با ملیساندرا

 . قربان ببخشین رو من -

 ؟ نه..  دوستیم هم با ما...  کني صدام آيدن توني مي -

 : گفت شرمندگي با ملیساندرا

 . آيدن چشم -

 : گفت و زد هي اسب به آيدن

 ... ملیساندرا خوبه -

 ؟ کني نمي مخففش چرا -

 . کنم صداش کامل دارم دوست...  قشنگیه خیلي اسم ملیساندرا -

 اينکه از.  خورد مي آيدن صورت به ، شالقیش و بلند موهاي ، گرفت سرعت که اسب.  خنديد ملیساندرا

   احساس ، خنديد مي ملیساندرا

.  کرد مي غلبه ، داد مي آزارش درون از که هايي وجدان عذاب ، برتمام رضايت حس اين گويي.  داشت رضايت

   دخترک اين هاي لبخند

 . بود ناکريش قصر به آيدن بازگشت تصمیم براي تايیدي مهر گويا و داشت نمي باز رفتن از ديگر را ايدن ، شیرين 

 سر ات که پوشید را رنگي سبز بلند نیمه لباس همان.  کرد صاف را ردايش نیم يقه و گذاشت سر به را تاجش آيدن

   و رسید مي زانوانش

 نهات براي را دردهايش همه ، بود شده باعث ملیساندرا رفتار ، قلعه به رسیدنشان لحظه از.  بود ملیساندرا انتخاب

   لحظات همان
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 آيدن.  باشد نظیر بي خواست مي او از و داد مي نظر آيدن ظاهر درباره که زباني شیرين دختربچه.  کند فراموش

   توانست نمي گاهي

 چنان با چون ، دارد سال يازده فقط ، عروسکي صورت آن با و اش ريزنقشي ي همه با دختر اين که کند باور

   ظرافتي و مهارت ، سلیقه

.  کرد مي بازي شمشیر که ظرافتي همان به.  آمدند نمي بر پسش از هم جوان دختران گاه شايد که کرد مي رفتار 

   با بار اخرين براي

 . زد در و رفت ملیساندرا خیاطي اتاق سمت به و شد خارج اتاقش از و گذراند نظر از را خود دقت

 ؟ سلطنتي سرسراي به بیاريد تشريف من با که کنم دعوت ازتون تونم مي! ؟ ملیساندرا پرنسس -

 محو لبانش روي از خنده ملیساندرا با شدنش رو به رو و در شدن باز با اما گرفت مي اش خنده لحنش از خودش

   در ملیساندرا.  شد

 يم برق چشمانش و بود ريخته هايش شانه روي موهايش.  بود ايستاده رويش به رو زيبايي سفید و اي نقره لباس

   نشان الماس تل.  زد

 بود هپوشید که متعادلي و بلند نیمه پاشنه با.  بود زانوهايش پايین وجب يک پیراهنش.  داشت سر به درخشاني

   با و زور به قدش حاال

 هاي بچه دختر به همچنان اما.  نداشت را تحول اينهمه انتظار واقعا آيدن.  رسید مي آيدن شانه به زياد ارفاق

 .   بود شبیه ساله يازده

 : گفت و زد لبخند دوباره آيدن

 . پرنسس شدي خوشگل -

 : داد ادامه و سپرد او به را بازويش آيدن.  کرد اي شاهانه تعظیم و خنديد صورت پهناي به ملیساندرا

 مي همراه عنوان به عهدي واليت تخت روي خودم با رو تو وقتي..  ببینم رو همه متعجب قیافه منتظرم فقط -

 . نشونم

 بازوي جمعیت ديدن محض به ملیساندرا.  نبود دار خنده هم آنقدرها ، بزرگ سرسراي به ملیساندرا و آيدن ورود

   شدت از را آيدن

 بود نشده اغاز رسمي طور به جشن هنوز گرچه.  شد آنها به معطوف تماما ها نگاه و چسبید قدرت تمام با اضطراب

   سرسراي در و

 : گفت آيدن.  نکرد کم ملیساندرا اضطراب از چیزي اين اما داشتند حضور قلعه اهالي تنها بزرگ
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 ؟ داري استرس اينقدر چرا ؟ شده چي -

 . بشم رو به رو آدريان شاه با تونم نمي -

 . داره اي عالي برخورد اون...  نباش نگران -

 و(  هايش چشم رنگ درست) روشن آبي لباس با که بود رزالین آدريان همراه.  ماند ثابت آدريان روي آيدن نگاه

   با ، بسته سیاه موهاي

 از نقدراي او که کرد نمي را فکرش حتي آيدن.  کرد نمي نگاه ايدن به که بود کسي تنها و نشسته اندوهناک نگاهي

   دلخون برادرش مرگ

 . کرد تعظیم زانوانش خفیف لرزش با ملیساندرا.  رفتند آدريان سمت به ملیساندرا و آيدن.  باشد

 : گفت و ماند ثابت ملیساندرا گردنبند روي ادريان نگاه

 . جوونه خیلي خیلي خانم اين دادي بهش رو تاجت جواهر که امیزي اسرار شخص اون پس خب -

 : گفت و خنديد آيدن

 . من دوست...  ملیساندرا -

 : گفت ، بود گرفته زبانش گويي که ملیساندرا

 ... جناب عالي خوشبختم -

 : گفت و فشرد را ملیساندرا شانه آدريان

 . آيدن دم مي بیست نمره عجیبت انتخاب به...  آداب مبادي چقدر -

 : داد ادامه آدريان.  کرد سکوت و انداخت پايین را سرش ملیساندرا

 . میشه شروع سفید کبوتر تا دوازده آزادي با جشن...  جاتون سر بريد-

 : گفت و نشاند خود کنار را ملیسا آيدن

 هیچي نگران...  مني همراه تو...  باهوش زبون شیرين دختر همون...  باش خودت...  بگیري سخت نیست الزم -

 . نباش

 و گرفت مشتش میان را او ظريف و کوچک دست آيدن.  داد تکان پذيرش نشانه به آرامي به را سرش ملیساندرا

 .   فشرد آرامي به

 . شرط و قید بي حمايت با توامان و عجیب وابستگي احساسي.  فهمید نمي را داشت که غريبي احساس
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 يغريب احساس و بسته چشماني با نوازنده جوان پسر.  کرد آغاز زيبا و ماليم ويلوني با را کارش موسیقي گروه

 .   کشید مي آرشه

 : گفت متاثر صدايي با ملیساندرا

 . قشنگه خیلي -

 آيدن . کرد مي بازي انگشتانش با عصبي حالتي با و بود نشسته چشمانش روي اشکي نم.  نگريست او به آيدن

   گفت و فشرد را اش شانه

 : 

 ؟ خوبه حالت -

 : داد ادامه و برد باال را ابروانش آيدن.  زد لبخند و آمد خود به ملیساندرا

 . برقصي زني مي شمشیر که خوبي همون به امیدوارم -

 که مردي.  کردند قطع را انها مکالمه و شدند نزديک آيدن به زن دو و مرد سه اما بگويد چیزي خواست ملیساندرا

   ايستاده جلوتر همه از

 : گفت و کرد تعظیم ، بود 

 گوش به آدريان پادشاه نجات در شما قهرماني اخبار.. سرورم هرولده من اسم.  بینمتون مي که خوشحالم خیلي -

   مي...  رسیده همه

 . خرسنديه باعث.  ببینیم نزديک از رو باهوش قهرمان اين خواستیم

 فتگ و داد تکان سري ؟ کند پیدا ادامه خواست مي کجا تا تعبیر سوء اين.  باشد مسلط خودش به کرد سعي آيدن

: 

 . بگذره خوش بهتون امیدوارم.  متشکرم -

 : پرسید و انداخت نگاهي ملیساندرا به هرولد

 ؟ باشم داشته رو زيبا کوچیک بانوي اين با آشنايي افتخار تونم مي -

 : داد پاسخ لبخند با و کرد حلقه ملیساندرا شانه دور را دستش آيدن

 . من جشن همراه...  ملیساندراست ايشون -

 ؟ همراهتون -
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 : گفت و بوسید را ملیساندرا دست هرولد.  داد مثبت پاسخ سر با آيدن

 . من بانوي شديد زيبا خیلي -

 : گفت آيدن.  گذشتند کنارشان از حیرت با همراهش چار و هرولد.  گذاشت احترام سر با و خنديد ملیساندرا

 . رزالین مثل...  کني احترام اداي کسي به نیست الزم..  ولیعهد همراه...  مني همراه تو...  ملیساندرا -

 . بزرگاست آدم مال سلطنتي رسوم اين.  کوچیکم جايگاه اين روي نشستن براي واقعا که فهمم مي االن -

 : داد ادامه و کرد اخم ملیساندرا.  خنديد دل ته از آيدن

 ؟ نخندي بهم اينقدر میشه -

 : گفت ، گرفت مي را اش خنده جلوي سختي به که آيدن

 . چشم -

 : گفت و کرد تکیه آيدن شانه به ملیساندرا

 . متنفرم بزرگا آدم دنیاي از -

 : داد پاسخ و کرد اشاره نوشیدني سرو خدمه به آيدن

 . شدم بزرگها آدم دنیاي وارد کمیه مدت منم راستش -

 : پرسید تعجب با ملیساندرا

 ؟ سالته چند تو -

 : داد پاسخ و برداشت انگور نوشیدني گیالس يک آيدن

 ؟ خواي نمي نوشیدني تو.  میشم ساله دو و بیست ديگه ماه چند -

 : گفت و داد تکان نفي نشانه به را سرش ملیساندرا

 ؟ نداريم عادي نوشیدني...  نه شراب..  نه -

 : داد ادامه ملیساندرا.  رفت نوشیدني آوردن براي و داد تکان سر خدمتکار

 . داشت بچه و همسر اون البته.  شد کشته که بود ساله دو و بیست منم برادر -

 : کرد تکمیل را حرفش ملیساندرا.  خورد جا آيدن
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...  مونه مي زنده چقدر دونه نمي کس هیچ...  دوني مي...  کنن مي ازدواج سالگي بیست از قبل اينجا ها خیلي -

   مي عاشق زود خیلي

 . میشن دار بچه و کنن مي ازدواج زود خیلي و شن

 نمي کس هیچ " لرزاند را آيدن قلب که بود حرفي مشغول ذهنش اما شد خیره ملیساندرا به و کرد سکوت آيدن

   مونه مي زنده چقدر دونه

 ماندن زنده تکلیف جنگ وجود با و ماند مي زنده چقدر دانست نمي هم او.  گرفت بر در را وجودش عجیبي ترس

   نبود مشخص هم کريشنا

 تراس تنش به مو.  داد مي آزارش ، دهد دست از را او يا و بمیرد کريشنا نزد بازگشتش از پیش اينکه تصور حتي. 

  مدام افکارش.  شد

 مبارزه تصاوير اين هجوم با تا خواست مي قوايش تمام با آيدن و کرد مي مجسم برايش را کريشنا مرگ برايش

 .   شد نمي موفق اما کند

 : آورد خودش به را آيدن ملیساندرا

 . کنه مي اشاره بهت داره پادشاه...  آيدن...  آيدن -

 ايدن به آدريان و بودند شده آماده سالن میان به رفتن براي و برخاسته جا از رزالین و آدريان.  گرداند سر آيدن

   تا کرد مي اشاره

 : گفت و کرد ملیساندرا به رو آيدن.  شود آنها همراه

 . بريم همراهشون بايد هم ما اينکه مثل ولي نگیر استرس -

 مي ورتص آيدن که آنقدر ديگر ملیساندرا ، رسید مي نظر به.  سپرد ملیساندرا به را بازويش و برخاست جا از آيدن

   مضطرب کرد

 عادت آن به ايدن مثل هم ملیساندرا گويا اما بود زده حیرت و متعجب همانقدر گرچه مردم هاي نگاه.  نیست

   ماليم آهنگي با.  بود کرده

 دنآي رفت مي انتظار او از که ظرافتي همان به هم ملیساندرا.  شد همگام خود با و گرفت را ملیساندرا دست زيبا و

   کرد مي همراهي را

  

 ديدن.  دديدن نمي را مردم ديگر گويي ، ثانیه چندين گذشت پس.  بود بسته نقش لبانش روي اي کودکانه لبخند. 

   دوباره ملیساندرا لبخند
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.  چرخید و برد باال و گرفت را کمرش و چرخاند اش پاشنه روي را او هیجان با.  بود ساخته خود در غرق را آيدن

   دل ته از ملیساندرا

 هم زيبايي ناشناس دختر و هاران ، آگوستا و گیلن حاال.  شد آيدن با همگام و امد فرود اش پاشنه روي و خنديد

 .   آمدند سالن میانه به

 ، است شده تر تند موسیقي که حاال آمد نمي دلش آيدن اما بودند برگشته جايشان سر رزالین و آدريان

   محروم لذت اين از را ملیساندرا

.  دش تر تند موسیقي.  شدند سالن وارد نیز عادي مردم آنها از پس و پیوستند انها به قرمزي مو زن و هرولد.  کند

   درجات گويي ديگر

 . کشیدند مي هورا صدا يک جمعیت تمام.  نداشت کس هیچ براي اهمیتي اجتماعي

 هک سالهاست ، کرد مي تصور آيدن که بود نقص بي انقدر حرکاتش.  کوبید مي پا قرار بي و زده هیجان ملیساندرا

 .   کند مي تمرين

 حالي در.  بود ديده ها پن میهماني در که انداخت مي هايي پريزاد ياد به را او ظريفش هاي چرخ و موزون گامهاي

   نوشیدني که

 : پرسید ، داد مي دستش به را ملیساندرا سفارشي

 

 ؟ هستي چي تو -

 

 :داد تاب ابرويي ملیساندرا

 

 ؟ چي يعني -

 

 ؟ انسان ؟ الف ؟ هستي چي يعني -

 

 : خنديد ملساندرا
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 پريزادهاي از رگ يه میگه مادرم.  ام دورگه من...  نمیشه پیدا اينجا خالصي انسان يا و خالص الف هیچ ديگه -

 .دارم پن دشت

 

 : کرد تعجب خودش العاده خارق تشخیص از و زد لبخند آيدن

 

 ؟ ها پن دشت -

 

 الف نسل از هم پدرم...  دارم هم ها پن خود از رگ يه من.  انسانهاست دنیاي نزديک جايي يه میگه مادرم..  آره -

   نه البته...  بوده ها

 . خالص هاي الف

 

 : رسید گوش به سرشان پس از صدايي

 

 . کردنن ازدواج بقیه با و دادن اهمیت اصالتشون به که اونايي مگر...  باشه اصیل که میشه پیدا نژادي کمتر ديگه -

 

 : گفت تعجب با ، ببیند اينجا را ايلین شد نمي باورش.  گرداند سر آيدن

 

 ؟ کني مي کار چي اينجا تو -

 

 . آوردم آدريان براي پیغام يه -

 

 : داد پاسخ و سرگرداند آيدن
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 . بري توني مي حاال..  خوبه -

 

 ؟ توئه پیش بريان -

 

 ؟ بدم جواب بهت بايد چرا -

 

 . کريشنا طرف از.  دارم پیغام يه هم تو براي چون -

 

 : گفت و گذشت کنارش از و داد هل را ايلین و گرفت را ملیساندرا دست آيدن

 

 . بیاري برام که ده نمي تو به رو پیغامش وقت هیچ کريشنا -

 

 : خنديد ايلین

 

 هي با رقص که هست چیزايي مطمئنا...  برقص باهام حداقل...  بري و شي رد توني نمي که همینجوري اما...  شايد -

   ، ساله ده دختر

 . کنه نمي نصیبت

 

 . نباشم همراهم با که رسومه و اداب خالف ، متاسفم -

 

 : خنديد تر بلند بار اين ايلین
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 ؟ آيدن گي نمي که جدي ؟ همراهته اون -

 

 : گفت ملیساندرا.  شد رد کنارش از بزند حرفي انکه بي آيدن

 

 . بشنوي رو اينا که آوردي خودت با رو من چرا اصال...  کرد اذيتت حرفش -

 

 : گفت و کرد پاک را ملیساندرا خیس گونه آيدن.  چکید چشمانش از اشک اي قطره

 

 بي خواستم نمي چون..  جشن به آوردم خودم با رو تو من...  ملیساندرا کن گوش ؟ چي براي گريه...  نه..  نه -

 ... برم خداحافظي

 

 : گفت ملیساندرا

 

 ؟ کجا ؟ بري -

 

 نمي...  نه يا ببینمت تونم مي هم باز اصال که دونم نمي و...  بمونم اينجا تونم نمي من...  کني اعتماد بهم خوام مي -

   بدون خواستم

 . بمونه دلم توي ديدنت حسرت ترسیدم مي.  برم بگذرونم باهات رو بیشتري وقت اينکه

 

 . چکید مي زمین روي امان بي ملیساندرا هاي اشک

 

 . خواستم چي ازت نره يادت...  باش قوي...  ملیساندرا نکن گريه کنم مي خواهش -
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 . آيدن نرو -

 

 . بینیم مي همديگرو دوباره روزي يه.  برم بايد اما.  موندم مي تونستم مي اگه -

 

 . نتونیم شايد گفتي االن همین خودت -

 

 وت علت بدون سرنوشت.  نیومده وجود به دلیل بي ، تو به نسبت من عجیب حس اين مطمئنم من...  ملیساندرا -

   قرار من راه سر رو

 نمي. . نبوده الکي مطمئنم...  نشدي خارج ذهنم از ديگه ، ديدنت از بعد چرا ببینیم و بايستیم بايد فقط...  نداده

 . ملیساندرا باشه تونه

 

 : گفت آلود گريه صدايي با و زدود را باريد مي همچنان که هايش اشک انگشتش چهار با ملیساندرا

 

 ... فهمم نمي من -

 

 : گفت آلود بغض صدايي با و گرفت اغوش در محکم را او آيدن

 

 ... فهمي مي بشي بزرگ وقتي -

 

 موهايش آيدن.  شد اشکهايش از خیس را آيدن سینه.  گريست و کرد حلقه آيدن کمر دور را دستانش ملیساندرا

 : گفت و کرد نوازش را

 

 . خواستم ازت که بشي جنگجويي همون بده قول بهم فقط...  نکن گريه -
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 : داد ادامه و کرد پاک را چشمهايش لباسش استین با و زد زانو ملیساندرا روي به رو آيدن

 

 ؟ برقصیم دوباره داري دوست -

 

 يسع.  برگرداند رقص سالن به دوباره و گرفت دستانش روي را او و نداد امان ايدن اما زد تلخي لبخند ملیساندرا

   بغض مقابل کرد

 را ها لبخند اين پشت اندوه توانست مي آيدن اما خنديد مي معصومانه دوباره ملیساندرا ، بايستد خودش

   دوست هم خودش.  دهد تشخیص

  

 یايدن پیش گفتنش شرايط ديگر ترسید مي اما بگويد او به را ها حرف اين میهماني وسط در و زودي اين به نداشت

   مجبور ترسید مي. 

 هايش خنده میان ملیساندرا.  گرفت پاهايش روي را ملیساندرا و زد چرخي.  برود قلعه از خبر بي و ناگهاني ، شود

 : گفت و کرد اخم ،

 

 . بري خواي مي که دونستم نمي کاش -

 

* * * 

 

 لبهاي و درشتش آبي چشمان.  ببیند قصر شده داده صیقل و خاکستري هاي سنگ در توانست مي را خودش

   دسته به.  رنگ بي و کبود

 ترک را او واقعا آيدن که شد نمي باورش حتي گاهي.  بود نتیجه بي و موهوم افکارش.  داد تکیه اش شاهي تخت

   حتي.  است کرده

 هخیر باراني هواي به پنجره از و نوشید را مشروبش از ديگري جرعه.  کند باور توانست نمي هم را بريان اشتباه

   حجم اين.  شد

 . آزرد مي را او تنهايي
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 حالش.  نشود هايش اشک از خیس که بود نگذشته او بر شبي...  شبها و بود ناراحت همیشه از بیشتر ها روز اين

   به شومش سرنوشت از

  

 ها ساعت و آمد مي بريان اتاق به شد مي خسته و درمانده چیز همه از امشب مانند که هم زمان هر.  خورد مي هم

   نقاشي هاي تابلو به

 . گفت مي سخن مادرش تصوير با هم گاه و زد مي زل اش

 تناقص و طمع هاي سرکشي از.  زندگیش بیهودگي و روزگار سختي از.  هايش رنج و عذاب از.  هايش تنهايي از

   از گاه.  عشق هاي

 سکوت اين و نبود امروز مغرور هیوالي پدرش که هايي وقت درباره.  پرسید مي پدرش درباره جان بي تابلوي آن

   و ديوار نقاشي

 . آزرد مي بیشتر را او پاسخ بي سوالهاي

 نقاشي . کند صحبت اتاق آن در توانست نمي ديگر ، بود کرده کشف را بريان نقاشي عجیب تابلوي که هم زماني از

   کريشنا خود از اي

 مهنی و داشت زنانه آراستگي و کشیده سرمه چشمان و بلند موهاي صورتش از نیمي که حالي در خودش تصوير.... 

   که صورتش ديگر

 . بود آورده بند را زبانش نقاشي اين.  نمود مي مردانه و داشت نامرتب و بلند ابروهاي

 رو مه اوقات برخي.  بلعکس گاه و شد مي خیره اش زنانه نیمه به و پوشاند مي پارچه با را تصوير مردانه نیمه گاه

   مي اينه روي به

 اين مانند را خودش صورت و بود گذاشته فراتر را پايش هم بار چند.  زد مي زل نقاشي و خودش به و ايستاد

   نیمي.  بود آراسته نقاشي

  

 مي فرياد...  ترسید مي خودش از معموال اينکار از پس.  مرد و شده پیرايش صورتش ديگر نیم و زن و شده آرايش

 . گريست مي و کشید

 مي ، شده ديوانه کريشنا گفتند مي.  نامیدند مي مجنون را او که بشنود را روزانه نجواهاي بیش و کم توانست مي

   نابودي ترس گفتند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

451 

 

 او.  داد نمي هم اهمیتي.  بود کرده عادت ها پچ پچ اين به ديگر اما کشانده جنون و ديوانگي به را او حکومتش

   قدرتمندترين هنوز

 . هست که کرد مي فکر يا بود اخیر دوره چندين در پادشاه

 درشتش هاي قطره به و داد فرا گوش باران شرشر صداي به.  نشست بريان راحتي صندلي روي و گشود را پنجره

   زير.  دوخت چشم

 : خواند مي برايش بريان کودکي از که کرد مي زمزمه را شعري لب

 .. سفید اسبهاي...  شکوه با و درخشان...  نوراني و آرام...  اند ايستاده ، چمنزارها از بعد ، بلند کوهاي آن پشت "

 ...   کوه و روشنايي

  

 آمد خواهد..  نوراني و سپید...  رويايي رنگ به آمد خواهد...  باران پس و....  آيینه پشت ، برفها پشت..  قله پشت

 " باران از پس... 

* * * 

 ... بري خواي مي گفتي تو -

 

 اسخپ و انداخت نگاهي ملیساندرا به و کرد بلند را سرش ، بود نشسته تختخوابش روي به رو راحتي روي که آيدن

 : داد

 

.  یستن ترديد شبیه ديگه...  منه مانع انگار چیزي يه اما گرفتم رو تصمیمم.  تونم نمي...  ملیساندرا تونم نمي -

 . عجزه شبیه

 

 ؟ بري خواي مي چرا گي نمي -

 

 : داد پاسخ و نشست ملیساندرا کنار تختخواب روي و برخاست جا از آيدن
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 . دارم دوستش خیلي که کسي خاطر به -

 

 : پرسید و کشید دراز ايدن زانوي روي و خنديد ملیساندرا

 

 . ببینمش دارم دوست...  مهربون و زيبا پرنسس يه -

 

 : کرد اخم آيدن

 

 . مهربون اونقدر نه و زيباست اونقدر نه اون...  ملیساندرا نه -

 

 ؟ داري دوستش چرا...  بري خواي مي خاطرش به چرا پس -

 

 نمي اصال آيدن.  نداشت پاسخي هیچ آيدن ذهن در سوال اين.  رفت فرو فکر به و کرد نوازش را ملیساندرا موهاي

   را کريشنا دانست

 : است ساخته آشفته و شیفته را او اينقدر کريشنا وجود در چیز چه دانست نمي.  دارد مي دوست چه براي

 

 . چرا دونم نمي...  دونم نمي...  ملیساندرا کن باور -

 

 : پرسید اش کودکانه لحن همان با و شد خیره بريان تخت به ملیساندرا

 

 ... داره سنگیني خواب چه..  نمیشه بیدار هم ما صداي با که کیه مرد اون -
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 مه تو.  بشه بیدار زودي اين به که اوني از تر سنگین...  سنگینه خیلي خوابش بله و..  و منه دوست اون...  اون -

   بخواب بگیر

 . گردونم برت مادرت به بايد زود صبح فردا...  ملیساندرا

 

 : داد ادامه و گرفت بازويش روي را ملیساندرا و کشید دراز تخت روي آيدن

 

 . باشم ساخته خوش خاطره يه برات باشم تونسته امیدوارم -

 

 : زد لبخند ملیساندرا

 

 . شد نمي تموم تو رفتن با اينا همه کاش فقط...  بود زندگیم شب بهترين -

 

 : داد پاسخ و بوسید را پیشانیش و چسباند اش سینه به را ملیساندرا آيدن

 

 . نمیشیم تموم اينجا تو و من ، دم مي قول بهت -

 

 رامآ و معصومانه.  رفت خواب به ، ثانیه چند ظرف.  بست را چشمانش و چسباند آيدن سینه به را سرش ملیساندرا

   به اما آيدن. 

 براي میهماني فرصت از تا بود کرده جزم را عزمش همه اينکه با.  شد خیره عجیب بچه دختر اين نحیف صورت

   اما کند استفاده فرار

 . زد مي پر قصر براي قلبش تمام چند هر ، بود داشته نگه قلعه در را او ملیساندرا خاکستري چشمان در چیزي

   ملیساندرا ظريف دست

 . بست را چشمانش و گرفت دست در را
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 اندراملیس جیغ صداي با که بود خوابیده که شد نمي دقیقه چند خودش زعم به يا و بود نرفته خواب به کامال هنوز

 .   پريد خواب از

 گريه هیستريکي حالت با و دوخت آيدن به را چشمانش ، لرزيد مي خود به هول شدت از که حالي در ملیساندرا

   سر آيدن.  کرد مي

 : گفت و گرفت درآغوش را ملیساندرا

 

 ؟ شده چي.  ملیسا باش آروم...  باش آروم -

 

 : گفت کنان هق هق ملیسا

 

 ... تو...  نه واي...  جمجمه و بودن بريده رو سرت...  آيدن -

 

 : داشت وا سکوت به را او آيدن

 

 مآرو...  معنا بي کابوس يه..  بود خواب يه فقط...  باش آروم...  نکن فکر بهش اصال...  کني تعريفش خواد نمي -

   تا بیدارم من..  باش

 . باش آروم...  بخوابي

 

 . بخون برام چیزي يه -

 

 : گفت آيدن

 

 ... بخونم چي دونم نمي...  من -
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 ؟ نیستي حفظ رو مادرت الاليي -

 

 : فروريخت آيدن قلب

 

 . نخونده هیچي برام کس هیچ...  نشدم بزرگ مادرم با من -

 

 . شده تنگ الاليي براي دلم....  بخونه برام هیچي ديگه تونه نمي منم مادر -

 

.  شد مي رد چشمانش مقابل از و زد مي سرش به آباد ناکجا از مدام عجیبي تصاوير اما بگويد چیزي خواست آيدن

   عجیب آيدن براي

 آيدن.  نمود مي مبهم و بريده تصاوير...  اتاق اين نه اما...  اتاق در همزمان....  ديد مي را بريان گويي.  بود

   و بست محکم را چشمانش

  

 آغوش در را اي ساله چهار يا سه بچه دختر که ببیند را آيدن توانست مي.  نشد محو عجیب تصاوير اما گشود

   با اي بچه دختر.  دارد

 . رنگ آبي درشت چشمان و تیره موهاي

.  کرد مي زمزمه ساله چهار کريشناي براي دلنشین بسیار آهنگ با را زيبايي و موزون شعر بريان.  خورد جا آيدن

 ...   گشود لب آيدن

 براي اهنگ همان با را او جمالت و شد بريان با همراه.  بود ملیساندرا کنار و بريان ذهن در همزمان گويي

 : کرد تکرار ملیساندرا

 

 .. سفید اسبهاي...  شکوه با و درخشان...  نوراني و آرام...  اند ايستاده ، چمنزارها از بعد ، بلند کوهاي آن پشت "

 ...   کوه و روشنايي
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 آمد خواهد..  نوراني و سپید...  رويايي رنگ به آمد خواهد...  باران پس و....  آيینه پشت ، برفها پشت..  قله پشت

 ...   باران از پس... 

 " باران از پس..  نفر يک...  آيد مي اينه پس از نفر يک...  طوفان و برق و رعد از پس...  تند باران از پس

 

 نوازش به و بوسید را سرش آيدن.  چسباند آيدن به قراري بي با را خودش و شکست ملیساندرا گلوي بغض

   ملیساندرا.  پرداخت موهايش

  

 آنچه آيدن ذهن به ، بريان گويا.  شد ، بود داده رخ که عجیبي اتفاق درگیر اما ايدن ذهن.  بود شده آرامتر حاال

   کرده القا را داشت الزم

  

 هر ، ودب ديده بريان از که خاطراتي تمام.  افتاد کار به آيدن فکر.  بود برقرار آنها بین ذهني ارتباط يک گويي.  بود

   يکي به پاسخي بار

  

 مه ايدن ذهن شايد ، بود باز برايش همیشه بريان ذهن.  ببیند که داشت الزم آيدن که خاطراتي.  بود سواالتش از

   بريان براي همینقدر

 ... بود اصیل الف يک بريان اينکه نه مگر.  بود شده باز

 يم بريان که بود چیزهايي تمام آينه بلکه ، نبود تبعید از جزيي ، بريان خاطرات.  امد مي در جور هم با چیز همه

   آيدن به خواست

 . ديد مي را آن درون کامال حاال بريان احتماال که ايدن ذهن سواالت پاسخ.  بدهد نشان

 . کرد تمرکز و بست را چشمانش

 به سرکپ.  بود شبیه دالويش شاه به بسیار بسیار که بود ايستاده اي ساله نه يا هشت نونهال پسر مقابل بريان "

   و کرد مي تقال شدت

 : نالید مي

 

 . برادرهام و پدر پیش برگردم بذار...  برم بذار -
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 : گفت خشونت با بريان

 

...  میمیري..  برگردي هم تو اگه...  شدن کشته توماس و تیمون...  مرده آيدن...  اونا مثل...  میري مي بري اگه -

   بري خوام مي ازت

 ... غربي قلعه به بري... 

 

 : کرد اصرار هم باز پسرک

 

 . کنم زندگي خوام نمي اونا بدون..  بمیرم بذار -

 

 : زد فرياد بريان

 

. .. رسونه مي اونجا به رو تو تونل اين..  هست سیاه قلعه اسطبل توي مخفي در يه...  کن گوش من به...  جیمي -

   رسیدي اونجا به وقتي

  

 هیچ به و...  جیمي وقت هیچ ؟ شنیدي...  گردي نمي بر وقت هیچ و...  میري آدمها دنیاي سمت به رودخونه راه از

   کي گي نمي کس

 . کنم مي خواهش...  برو جیمي...  هستي

 

 ... برادرهام...  پدرم اما -

 

 : گفت و گرفت آغوش در را جیمي بريان
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 . خوره مي رقم برات اي تازه آينده اونجا...  برو...  برو حاال...  نده دستت کار سبزت چشماي امیدوارم...  پسر برو -

 

 گريه صداي سمت به و زدود را اش گونه اشک قطره بريان.  شد تونل سیاهي وارد دست در بزرگي مشعل با جیمي

   در که رفت نوزادي

 : گفت و کشید آغوش در را نوزاد.  بود شده پیچیده سپید اي پارچه

 

 "...  کوچولو مونديم تو و من -

 ودب نهفته ديگري نکته ، آيدن جد احتماال و قهرمان بريان ، نوزاد کريشناي جز تصاوير اين در.  گشود چشم آيدن

   منتهي مخفي راه يک. 

  

 . بود همتا بي مرد اين.  شد خیره بريان حرکت بي جسم به و زد لبخندي.  قلعه اسطبل در تونل به

 

* * * 

 

 يم.  بود گرفته صدايش و سوخت مي هنوز گلويش.  پريد پايین اسب از حسي بي پاهاي و سست زانوان با آيدن

   که بزند حدس توانست

 با اش خداحافظي.  شد قلعه وارد و داد تحويل اسطبل خدمه به را اسب.  است کرده پف و سرخ هم چشمانش

   چیزي از بیشتر ملیساندرا

 هنتوانست ، هم خودش.  کند فراموش را اش خاکستري و اشکبار چشمان توانست نمي.  بود تلخ کرد مي تصور که

   که سادگي ان به بود

 تمام بلندش موهاي وقتي ، فشرد و انداخت او آغوش به را خود ملیساندرا وقتي.  کند خداحافظي کرد مي فکر

   ، پوشاند را آيدن صورت

 وراينط احساساتش چرا فهمید نمي اصال.  ريخت اشک ملیساندرا همپاي کندو مبارزه گلويش بغض با نتوانست

   افسار و مهارنشده

 . اند گرفته کنترل تحت را او گسیخته
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 : زد صدايش آدريان اما کرد کج اتاقش سمت به را راهش

 

 ... باشي بايد...  مهمه خیلي...  فرماندهي برج به بیا افتاب غروب از قبل ؟ کجايي معلومه هیچ..  آيدن -

 

 : گفت اش گرفته صداي با و گرداند سر آيدن

 

 . بیام کنم مي سعي باشه -

 

 : شد نزديک او به آدريان

 

 ؟ کردي گريه ؟ شده چت ؟ ايه قیافه چه اين -

 

 : گفت پاسخ سردي با و زد پس اش شانه روي از را آدريان دست آيدن

 

 . نمیشه مربوط تو به -

 

 : شد همپايش اما آدريان.  گرفت پیش در اتاقش سمت به را راهش و

 

 و بلندي و پستي همه اين...  جنگیم آستانه در ما.  شدم خسته تو رفتاري هاي خیز و افت اين از ديگه..  آيدن -

   مناسب اصال ثباتي بي

 . نیست وضع اين

 

 . نیستم من...  آدريان جنگي آستانه در تو -
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 . مني ولیعهد تو -

 

 : زد فرياد مرزي بي خشم با آيدن

 

 ... کن ولم حاال.  نداشت برام دردسر جز چیزي...  بودم هم کريشنا ولیعهد -

 

 ؟ ناراحتي و عصبي اينقدر چرا -

 

 چشمان ياد به را آيدن که سرخي و درشت چشمان به.  شد خیره چشمانش به.  انداخت آدريان به نگاهي آيدن

 .   انداخت مي کريشنا آبي

 دلش اي لحظه...  نه يا ببیند اينطور را آدريان اصال فرارش از بعد نبود معلوم.  گذراند نظر از را ادريان پاي به تا سر

   به.  لرزيد

 : گفت و کرد نگاهش سیر و فشرد را اش شانه و شد نزديک ادريان

 

 ... بشم آروم خودم بذار فقط -

 

 : زد لبخند آدريان

 

 . بینمت مي فرماندهي برج تو -

 

 لشد.  کرد تماشا را رفتنش توانست مي جايي تا و ايستاد آيدن.  رفت اصلي سرسراي سمت به و برگشت سپس

   مي تنگ ادريان براي
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 . ايستاد مي غلط جبهه در خاطرش به اگر حتي.  برگردد کريشنا به که داد مي فرمان او به وجودش تمام اما ، شد

   همچنان چند هر ترديد

  

 . کرد مي بازي قلبش و ذهن با

 . شد سرازير چشمش از اراده بي اشک.  نشست بريان تخت کنار و شد اتاقش وارد

 ، نشست اسبش روي آيدن که وقتي درست.  کند فراموش را ملیساندرا هاي اشک توانست نمي هم هنوز

   مادرش به را خود ملیساندرا

 ... کاش.  داشت را رنج اينهمه ارزش برگشتش کاش فقط.  کرد اشک از خیس را دامنش و چسباند

 . بودند آورده هجوم ذهنش سمت به سیالبوار هرچند ، ايستاد برانگیز شک افکار اين مقابل و داد تکان را سرش

   و بست را چشمانش

 . کند پرت ترديد اين از را حواسش توانست مي که بود چیزي تنها ، بريان ذهن به ورود.  کرد تمرکز

 ان در کريشنا که کنوني قصر همین...  بود قصر.  کرد جلب خودش به را آيدن توجه آشنايي هاي گريه صداي "

   با بريان و بود ساکن

 خیلي ، شد نزديک بريان به و کرد جرات اينبار آيدن.  بود ايستاده کريشنا اتاق کنار معمول هاي لباس همان

   ، رسید مي نظر به عجیب

 فرا شگو کريشنا تابانه بي هاي گريه صداي به ايستاد بريان روي به رو درست آيدن.  ديد نمي را او هم بريان انگار

   بريان.  داد

 : گفت مصرانه

 

 . نمیشه بهتر ريختن اشک با اوضاع...  کريشنا کن بس -

 

 : زد فرياد کريشنا صداي

 

 . بريان شو گم اينجا از گفتم بهت -
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 : داد پاسخ عصبانیت با بريان

 

 . نداره رو ارزشش پسره اون -

 

 : گفت و ايستاد بريان روي به رو حريري و کوتاه خواب پیراهن در کريشنا.  شد گشوده ناگهان در

 

 ... داره رو چیزهايي چه ارزش اون که کنم مي تعیین من -

 

 ؟ کني مي گريه داري چرا -

 

 ... بدوني که نداره ارتباطي تو به -

 

 : شد نزديک او به قدم يک بريان

 

 . کنم کمکت بتونم شايد...  بگو بهم فقط -

 

 : گفت و شد اتاقش وارد و گرداند سر کريشنا

 

 هن يا نداره وجود هیرايي که بفهمونم بهش تونم مي اصال دونم نمي من فقط...  شده جذب هیرا به اون که واضحه -

... 

 

 .. اشتباهه اينکار گفتم بهت هم اول از -
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 ... بريان متنفرم "بودم گفته بهت اول از" جمله اين از...  کن بس -

 

 . بگیر ناديده دربارش رو احساساتت...  کن رهاش -

 

 : داد پاسخ درمانده و مستاصل کريشنا

 

 بهش اشتباهاتش خاطر به هزاربار حاضرم..  کنه مي فرق اون درباره چیز همه...  تونم نمي..  بريان تونم نمي -

   حاضرم..  بدم فرصت

 ... باشه اينکه براي فقط..  ببخشمش بار هزار

 

 ... بايد اما....  کردي مي توجه من هشدار به بايد که...  کنم تکرار خوام نمي -

 

 ... ديگه بسه -

 

 . رفتي مي تماشاش براي مدام که بودي تو اين...  خوايم مي تخت وفاداري براي اونو فقط ما بودم گفته بهت من -

 

 احساس اين عذاب...  نیست مهم برام تخت وقاداري...  تونم نمي هم االن و.. ؟ فهمي مي..  بريان تونستم نمي -

   که وقتیه از بدتر خیلي

 . نبود وفادار بهم تخت

 

 ... اما فهمم مي -
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 : زد فرياد کريشنا

 

 ... فهمي نمي هیچي يعني "اما" میگي وقتي -

 

 ... میگي داري چي کنم مي درک من..  کن کنترل رو خودت کريشنا -

 

 . هیچي...  فهمي نمي وابستگي از هیچي تو -

 

.  شناخت مي را نگاه اين آيدن.  زد مي موج اي خفته حرفهاي نگاهش در.  شد خیره کريشنا چشمهاي به بريان

   از توانست نمي بريان

 : آمد حرف به بريان انتظار برخالف اما.  بزند حرفي ، نگاه اين پس

 

 که مردي درباره تابانه بي داري تو و اينجا ايستادم من ؟ میگي چي داري که معلومه هیچ ؟ فهمم نمي من -

   مي حرف برام عاشقشي

 میگي تو و...  میدم گوش و...  میريزم خودم در رو شنیدنش دردهاي همه و...  دم مي گوش و ايستادم من...  زني

   نمي چیزي عالقه از من

  

 ؟ فهمم

 

 : گفت آرامي صداي با و داد تکیه صندلي دسته به کريشنا

 

 . متاسفم -

 

 : داد ادامه عذخواهي اين به توجه بي بريان
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 هنر يادت...  کنه نابودت تونه مي...  بشکنه هم در رو قدرتت همه تونه مي عاشقانه داستان يه که اينه من حرف -

 ...   پادشاهي يه تو که

  

 . میده فرمان قلبت که ره نمي پیش اونجوري تو زندگي

 

 : گفت مدتي از پس و کرد سکوت کريشنا

 

 . ندارم ها پیشگو به هم اعتقادي و... میدم ادامه قلبم با من -

 

 : گفت بريان

 

 ... اما -

 

 . سلطنتیه دستور يه اين...  االن همین...  بیرون برو -

 

 : گفت و کرد اخم بريان

 

 . حضرت اعلي بخیر وقت...  خب بسیار -

 

 ".  شد خارج اتاق از و گذشت آيدن کنار از.  کرد تعظیم و شد خم توانست مي که جايي تا

 دراز هکاناپ روي.  داد مي آزارش پیش از بیش کريشنا براي اش دلتنگي.  افتاد تپش به قلبش.  گشود چشم آيدن

   رفت فرو فکر به و کشید
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 هب اتاقش پنجره از و برخاست.  شد مي مهیا فرار براي نظیري بي فرصت ، فرماندهي برج جلسه مدت در شک بي. 

 .   نگريست بیرون

 راههم توانست نمي ، ببرد خود با هم را بريان خواست مي او.  شد مي باز قرنطینه مرز پشت به ايدن اتاق ي پنجره

   اسطبل به بريان

 . بود ديگري راه دنبال به بنابراين.  رسید مي نظر به عجیب اين ، برود

 آن از پرديس که بود پريده اي دره از پیشتر که همانطور.  بپرد ارتفاع اين از توانست مي شايد ، زد ذهنش به

   بريان به.  کرد سقوط

 يم حساب به بلند قد و اندام درشت بريان.  کرد مي دشوار کمي را کارش بريان همراه به پريدن شايد.  کرد نگاه

   احتماال و آمد

 بطري يک.  گشود را کمدش در آيدن.  بود تر سنگین خیلي معمولي انسان يک از اصیلش الفي هاي استخوان

   هديه ، تکشاخ خون متوسط

 بايد شايد.  بود نوشیده را آن از قلپ چند تنها االن تا آيدن که ، بود آدريان طرف از سیاه قلعه به آيدن ورود

   کرد مي روي زياده اينبار

  

 جنايت شیشه اين از نوشیدن شک بدون.  شناخت مي خوب را ها تکشاخ آيدن ، شد خیره فام نقره مايع به. 

   انساني روح که بود هولناکي

  

 در وجود ترين پلید وسیله به هستي عنصر پاکترين از نوشیدن.  شکست مي هم در را ديگري کس هر و آيدن

   با جاودانگي حتي.  دنیا

 ونبد که بود رسانده جايي به را کريشنا طمع ، ادريان قول به و نداشت را کار اين ارزش اش انگیزي شگفت آنهمه

   تنها ، جسماني نیاز

  

 . شرمي هیچ بدون.  نوشید مي ان از ، بیشتر عمر و قدرت خاطر به تنها و

 تبس را کمد در.  بود خون اين به وابسته ماندنش زنده اينکه با.  کشید مي عذاب ، آن نوشیدن از هم آدريان حتي

   به خودش از حالش. 
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 نمي کم آيدن قلب در را کريشنا محبت از اي ذره حتي ، شهود و استدالل همه اين و دلیل همه اين.  خورد مي هم

   آيدن خود شايد.  کرد

 . نداشت ديگر هیواليي به عشق از شرمي که بود اي بالقوه هیوالي هم

 يب قرنها که اصیل الف يک.  نداشت نیاز چیز هیچ به ماندن زنده براي که اي جاودانه موجود.  کرد نگاه بريان به

   يا و شود پیر آنکه

 الف يک کاش که کرد آرزو و گذشت آيدن ذهن از اي لحظه براي.  کرد مي زندگي ، شود کاسته وجودش از اي ذره

   الف يک.  بود مي

 : گفت و نشست بريان تخت کنار.  داشت بريان که گیرايي نگاه و هیبت همان با...  اصیل

 . بودي من دوست تو کاش...  بودي آدريان جاي تو کاش که کنم مي اعتراف -

 : گفت بلندي صداي با آيدن.  کوفت مي در به کسي

 ؟ کیه -

 : رسید گوش به هاران صداي

 . منتظرتونن فرماندهي برج توي پادشاه بگم اومدم.  هاران..  سرورم منم -

 . میام زود خیلي من..  کنن شروع رو کارشون...  اومدم حموم از تازه بگو -

 شتبردا را فام نقره بطري و رفت کمد سمت به.  رسید نمي گوش به ديگر کسي هاي نفس و پا صداي:  کرد تمرکز

   بست را چشمانش. 

 دمانن بي قدرتي.  بود نخورده جا يک را خون از حجم اين که بود مدتها.  شد سرد ناگهان بدنش تمام.  کشید سر و

   حس وجودش تمام در

 به . باشد کرده تزريق خود به را آن تازه آيدن و کرد مي التماس داشتنش براي بدنش مدت اين تمام گويا.  کرد مي

   و فرز عجیبي طرز

 لباس.  کردند مي عمل عادي قدرت برابر چندين زيادي زحمت بدون و تمرکز اندکي با حواسش و بود شده سريع

   و پوشید آزادتري

 آدريان صداي.  ببیند آن صیقلي سطح در را اش درخشنده و سرخ چشمان توانست مي.  بست رو از را شمشیرش

 : پیچید مي گوشش در

 " نیست من به متعلق ديگه شمشیر اون "
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 هب احتماال کرد مي احساس بازوانش در که قدرتي.  رفت بريان سمت به و کرد پر ضروري وسايل از را کوچکي کوله

   که بود قدري

 اننگهب بازوي روي خنجر.  کرد پرت نگهبان سمت به را خنجري و ايستاد پنجره کنار.  کند حمل را بريان بتواند

   به بايد حاال.  نشست

 گرفت دستانش روي را بريان.  کاست مي آنها از ترديد بدون بريان حمل اگرچه ، کرد مي تکیه قدرتش و سرعت

 .   ايستاد پنجره لبه

 حواسش روي آيدن.  گشتند مي ضارب دنبال ديوار اطراف هم اي عده و شدند جمع زخمي فرد دور نگهبابنان

   را چشمانش.  شد متمرکز

 . بود دشوار بسیار برايش بريان وجود با تعادل حفظ.  پريد ديوار بلند علفهاي بین و بست

 : زد فرياد نگهبانان از يکي

 . هاست علف پشت يکي -

 اين با.  گرفت دوشش روي را بريان.  شد پنهان شکل اي صخره سنگ پشت و شد دور آنجا از سرعت تمام با آيدن

   به که قدرتي همه

 . شدند مي اضافه کم کم که شنید مي را نگهبانان صداي هنوز.  نمود مي دشوار بريان حمل باز هم بود آورده دست

   لحظه يک در آيدن

 یدرس مي گوش به هنوز نگهبانان صداي.  شد دور انجا از فرز و سريع و گرفت کار به را قوتش همه.  گرفت تصمیم

: 

 . اينجا...  بیاين....  رفته اونور از سرعت با يکي...  طرف اون از -

 ینيسنگ گرچه بريان.  گیرد کار به و کن تشديد را قوايش همه همزمان بود توانسته اي باورنکردني طرز به آيدن

   از آيدن اما کرد مي

 نمي گوش به نگهباني هیچ صداي ديگر که جايي تا رفت مي پیش سرعت تمام با و وقفه بي و نايستاد باز دويدن

   کامال آفتاب.  رسید

 زياد توانست نمي.  نشست درخت يک کنار و گذاشت زمین روي را بريان.  بود رسیده فرا شب و کرده غروب

   شک بدون.  شود متوقف

 الفغ به و گرفت دست به را شمشیرش.  بودند دنبالش به قلعه سربازهاي و بود شده او فرار متوجه حاال تا ادريان

  شد خیره فامش نقره
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 ناي با.  کشید عمیقي نفس.  شد مي ديده آن از گاه گاه محوي رنگ سرخ برق تنها.  نبود سرخ ديگر چشمهايش. 

  رفت مي پیش اگر وضع

 . شد مي معظل برايش بريان حمل ،

.  شد خیره اطراف به دقت نهايت با و کشید بیرون را شمشیرش.  کرد جلب را توجهش ها برگ خش خش صداي

   سايه سیاهي پشت از

 : گفت آيدن.  کرد مي نمايي خود حجیمي و بزرگ

 ؟ هستي کي -

 به هک مذکر سانتور يک.  بود سانتور يک او.  انسان نیمي و اسب نیمي.  آمد جلو لنگان لنگان الجثه عظیم موجود

 .   بود شده زخمي شدت

 : گفت و رفت جلو نگراني با آيدن

 ؟ خوبه حالت -

 زخمهايش.  زد زانو زمین روي آيدن.  افتاد زمین روي و گشت اش حدقه درون و رفت سیاهي سانتور چشمهاي

 .   بودند خونین و عمیق

 : گفت سانتور

 ... برسه بهم دستشون نذار.  بسوزون رو من...  مردم که وقتي -

 : داد پاسخ حیراني با آيدن

 ... بمیري ذارم نمي -

 : زد مي نفس نفس شدن به سانتور

 . میرم مي من...  نیست نجاتي راه -

 : گفت و بريد را دستش مچ تیزي سنگ با آيدن

 . بخور اين از..  باش زود -

 : زد باز سر سانتور

 ... بمیرم دم مي ترجیح ؟ آشام خون يه از -

 : کرد اصرار آيدن
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 . زودباش.  نیستم آشام خون من -

 کم ها مزخ.  بود پیش دفعه از تر سريع خیلي اينبار ايدن خون تاثیر.  چسباند سانتور لبهاي به را دستش زور به و

   ترمیم به شروع کم

 : گفت و داد سانتور به را انگوري نوشیدني آيدن.  کردند

 .. شي مي ترمیم کامال زود خیلي..  شدي بهتر خیلي -

 : گفت و انداخت او به نگاهي سانتور

 ... نیستي آشام خون تو -

 . نیستم...  گفتم بهت اول همون که اينو -

 کرد تنگ را چشمانش _.. تو..  تو...  باشي مالتس يه محاله اما تکشاخ خون...  میدي خون بوي ؟ هستي چي تو -

  الوصف زايد تحیري با

 ... انساني يه تو _ داد ادامه

 : زد اي آشفته لبخند آيدن

 . دارم عجله.  برم بايد من..  شده خوب حالت که اينه مهم...  رفیق طوالنیه داستانش -

 : گفت و ايستاد پايش چهار روي و انداخت تنش به نگاهي سانتور

 . دادي نجات رو من تو.  کن صبر -

 : گرفت دوشش روي را بريان زحمت به آيدن

 ... متشکرم..  بگي بهم بابتش توني مي -

 : داد پاسخ اي جدي لحن با و گرفت باال غرور با را سرش سانتور

 . متشکرم -

 : نداخت باال اي شانه آيدن

 . نداشت قابلي -

 : گفت دوباره سانتور اما گرفت پیش در جنگل سمت به را راهش و

 . کنم مي همراهیت مقصد تا من.  من پشت روي بذارش.  سخته برات بیهوشت دوست حمل -
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 : گفت اعتمادي بي با آيدن

 . برم تنها دم مي ترجیح ولي.  لطفت از ممنون -

 : شد نزديک او به سانتور

 اب سانتوري هیچ کن باور.  کنم ادا بهت رو دينم بذار..  باشم مديون اي ديگه شخص به دم نمي اجازه وقت هیچ -

  نمي حمل کسیو پشتش

 . کنه

 : داد پاسخ دلي دو و تشويش با آيدن

 . مشکوکم کم يه که همینه واسه...  شنیدم يعني..  خوندم دربارش چرا -

 . قائلم ارزش شرافتم براي من...  کنه نمي خیانت سانتور يه -

 : گفت ، بود شده کالفه بريان سنگیني از که آيدن

 کسايي باوجود..  بیاي؟ توني مي اصال...  ايه طوالني راه...  پادشاهي مقر.  رم مي قصر به دارم من...  خب بسیار -

  کردن زخمیت که

 . کشت قصد به.. 

 : داد پاسخ و گذاشت پشتش روي زا بريان سانتور

 شهر وارد تونم نمي يعني..  بشم وارد.  شهر دروازه از تونم نمي من فقط. ام مرده االن تا من هستن مطمئن اونا -

 .. اصال بشم

 ؟ چرا -

...  دارن متفاوت خیلي خیلي ظاهر که اونايي يعني...  تونه نمي باشه داشته انساني غیر ظاهر که موجودي هر -

   رو شهر به ورود حق

 .. ندارن

 کنین مي زندگي کجا شماها -

 . خودش قلمرو در کس هر...  بقیه و ها ساتیر و ها پن مثل...  جنگل توي.. -

 : پرسید و انداخت باال اي شانه آيدن

 ؟ چیه اسمت -
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 * مِدراد -

 ؟ کنم صدات راد تونم مي...  آيدنه من اسم -

 . توني مي اما...  منفیه جوابشون ها سانتور بیشتر -

 . برسونم قصر به اونو چطور دونستم نمي واقعا....  راد متشکرم -

 : بگذارد سرپوش خود ظن روي تا کرد باز را صحبت سر آيدن.  داد ادامه راهش به و کرد سکوت اما راد

 ؟ راد شدي زخمي که شد چي -

 . شدم اخراج من -

 !؟ کجا از ؟ اخراج -

 . گروهم از -

 ؟ چرا -

 نمي من..  من اما بشن متحد ها غربي با جنگ براي خوان مي اونا...  خواستم نمي رو قوانینشون اينکه براي -

  کريشنا شاه من...  خوام

 . باشه دروغگو.  گن مي که همونطور اگه حتي دارم دوست رو

 ؟ چي يعني -

 به معتقدن...  دونن مي گو دروغ و منحرف و کار دغل رو اون ها سانتور...  واقعیش هويت کردن پنهان خاطر به -

   زده ضربه شرفشون

 ... من اما

 ؟ کني مي فکر چي تو -

 در گرچه...  بوده سخت هم خودش براي مطمئنم...  داشته اينکار براي محکمي دلیل حتما اون کنم مي فکر من -

  خیلي اون پادشاهي دروه

 ابري هاي کوه پشت به ها ققنوس.  کرد پیدا خاتمه ها پن با ما جنگ...  شد بهتر اوضاع اما شد سخت قوانین

  بیشتر ها تکشاخ.  برگشتن

 میگن ها خیلي.  گذروندن حصار در رو کامل ماه گرگنماها و شدن کنترل ها اشام خون.  موندن امان در همیشه از

   خوبي پادشاه اون
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 . تره اروم همیشه از ما سرزمین من نظر به اما نیست

 ؟ نیست خوبي پادشاه اون کنن مي فکر چرا مخالفاش پس خب -

 شاه.. . جادو سروري براي اوناست سوداي مخالف کريشنا شاه...  کنن پشت بهش تا بودن بهانه دنبال بیشتر اونا -

   وقت هیچ کريش

 دارن رو جادو اقتدار برگشت آرزوي اما مخالفاش.  داد اهمیت مردمش آرامش به و نرفت جادو دوباره برتري دنبال

  که احمقن اونقدر و

 . خطرناکن چقدر غرب مردم دونن نمي اونا.  بده بهشون رو اينا تونه مي مالتس يه کنن مي فکر

 . باره اسف سیاه قلعه اونور زندگي وضعیت..  گیره مي سخت غربي مردم به قرنهاست کريشنا اما -

 اهر کشي نسل کريشنا که همین.  دارن نمي بر جويانشون ستیزه عقايد از دست اونا...  خودشونه انتخاب اين -

   جاي اونجا نمیدازه

 هر هدفشون به رسیدن خاطر به حاضرن اوتا.  هستن پرست نژاد و جو سلطه و خطرناک غربي مردم.  داره تعجب

   براي. بکنن کاري

 . ببرن بین از رو باشه راهشون سر که کسي هر حاضرن دنیا به جادو سلطه

 : گفت لب زير آيدن

 . کنن نمي فکر تو مثل همه -

 : گفت و انداخت او به نگاهي نیم راد

 دوباره و پاشه مي هم از سرزمین اين نباشه شاه کريشنا اگه که اينه واقعیت...  نمیده تغییر رو واقعیت بقیه افکار -

   مرجي و هرج به

 .. کنه نمي فرقي زن چه و باشه مرد چه اون.  نوشته تاريخ کتابهاي توي و بود ويراس شاه موقع که گرده برمي

  ماليم يا و باشه مستکبر

 . نظیريه بي پادشاه...  هست که چي هر اون که اينه حقیقت...  کنه نمي فرقي

 مهر و بپذيرد را ها حرف اين خواست مي دلش.  کرد سکوت اما ، شد خیره راد اخرايي و زرد چشمان به آيدن

   فرارش درستي تايید

.  گفت مي راد که بود چیزهايي از متفاوت بسیار ، بود ديده غرب در و سیاه قلعه پشت که چیزي اما دهد قرار

   هدفمندي و ساعي مردم
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 که کردند مي کار طوري هم با همه و رقصیدند مي تمام شادي با هم کنار در طبقاتي اختالف به توجه بدون که

   هاي نفس شماره گويي

 ربسیا خانواده مانند درست و داشتند اعتماد همديگر به که مردمي.  است مهم خودشان اندازه به برايشان ديگري

   کنار در بزرگ بسیار

 . کردند مي زندگي همديگر

 : پرسید و گرفت پايین را سرش آيدن

 ؟ نداري رو شهر به ورود حق حتي که تو..  بايستي کريشنا کنار خواي مي چطور تو -

 

 . کردم ادا رو تو به دينم اينکه از بعد البته..  بمیرم براش حاضرم من...  ايستم مي شهر بیرون -

 . کردي جبران رو کارم..  میشه تموم دينت ، برسوني رو من وقتي -

 

 . کنم مي برات همینکارو منم...  دادي نجات رو من جون تو -

 

 ؟ نیاد پیش فرصتش اگه و -

 

 . میاد پیش جايي يه باالخره -

 

 . نباشي تو موقع اون اگه و -

 

 .  نگیر کم دست رو من..  سانتورم يه هنوز من -

 اين هب و ببیند دور همین از را قصر توانست مي آيدن.  بود طلوع آستانه در خورشید.  ايستاد سرسبزي تپه باالي

   سفر که بود معنا

 به.  گشت مي بر خانه به داشت انگار ، داشت عجیبي احساس.  شود مي نزديک انتهايش به راد با کوتاهش

   شد خیره قصر برج بلندترين
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 سرش.  رفت خواهد پیش چگونه او با رويي در رو ، دانست نمي اصال ايدن و بود انجا در جايي حتما االن کريشنا. 

   از و گرفت پايین را

  

 . داشت قرابت حس هم تاج اين به حاال.  کرد لمس را اش عهدي واليت تاج نیم کوله روي

 : گفت راد

 

 . کنیم استراحت کم يه اونجا تونیم مي...  اس رودخونه يه اينجا نزديک -

 

 . منن دنبال که اونايي..  برسن سر ممکنه لحظه هر اونا -

 

 ؟ دنبالتن کیا -

 

 . غربي قلعه سربازاي -

 

 . بشن آفتابي تونن نمي بیشتر جايي يه از نباش نگران..  ان قرنطینه توي اونا -

 

 : داد پاسخ نگراني با آيدن

 

 مي توقف رودخونه کنار.  کنه نمي ايجاد مشکلي کوتاه خیلي مدت يه البته.  نیست گذشته مثل ديگه اوضاع -

 . کنیم

 

 يک و چشمه يک کنار در اي رودخانه.  شناخت مي را رودخانه اين آيدن.  شدند سرازير تپه از هم همراه سپس

   از بزرگ بسیار بوته
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 آيدن.  نوشید آب بزرگش دستهاي کف با و گذاشت پايین رز بوته کنار را بريان ، راد... خوشبو رنگ آبي رزهاي

 .   زد زانو رود کنار

 جريان آن ساحل در بخشي فرح و تازه هواي گويي.  کرد مي ساطع اطراف به را ،خنکايش رود خروشان و زالل آب

   نفس آيدن.  دارد

 رز بوته به و آورد بیرون سر.  گرفت فرا را وجودش تمام عجیب آرامشي.  برد فرو رود در را سرش و کشید عمیقي

 .   شد خیره آبي

 . زد تلخي لبخند

 را پاهايش.  بگیرد ناديده را اورد مي هجوم ذهنش به و داشت رود اين کنار کريشنا ار که خاطراتي توانست نمي

   و گذاشت آب داخل

 : گفت و شست را صورتش هم راد.  کرد لمس را رود عمق کم قسمت هاي سنگريزه

 

 . کنه مي اذيتم داره خاطرانش االن و خواهرم همراه...  اومدم اينجا بچگیم توي بار يه من -

 

 ؟ شده چي خواهرت -

 

.  نیستم برادرش ديگه من انگار...  انگار که بود طوري صورتش.  کرد زخمي اينجوري رو من که بود اون..  اون -

   شوهرش طرف اون

 . گرفت رو

 

 ؟ شوهرش -

 

 . کنه اقدام آدريان با پیماني هم براي خواد مي که...  ما گروه رهبر...  اوهوم -

 

 : انداخت زير به سر آيدن
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 نهات من کنم فکر.  تنهايي اينکه خاطر به متاسفم.  کرد رفتار اينطور باهات خواهر اينکه خاطر به نه.  متاسفم -

   بدونم که باشم کسي

 ... چي يعني واقعا تنهايي

 

 ؟ تنهايي تو -

 

 هک راسته _ داد ادامه و کرد راد نثار را پرسشگرش نگاه دوباره آيدن _.  بکني رو فکرش که چیزي اون از بیشتر -

   ها سانتور گن مي

 ؟ ببینن رو آينده تونن مي

 

 سانتور...  هست مقابل طرف که چیزيه از تصوير جور يه...  نیست آينده ديدن حقیقت در...  همشون نه اما..  آره -

   درباره تونن مي ها

  

 اتفاقات درباره آسموني عاليم و ها ستاره روي از هم عده يه...  بزنن حدس درست زندگي برابر در فرد هاي واکنش

   وقوع به که کلي

 ، ستنی مجبور کس هیچ يعني..  نیست درست هم اونقدر پیشگويي...  آيدن اما.  کنن مي گويي پیش پیونده مي

   کنه رفتار پیشگويي طبق

 هاي انتخاب ما..  بريم ممکنه که هايیه راه از يکي بیان صرفا گويي پیش و تغییره حال در مدام ما سرنوشت... 

 ...   آيدن داريم زيادي

 . نیست کار در جبري.  نیست ما قطعي سرنوشت اي پیشگويي هیچ

 

 . بود شنیده ساالر از که افتاد مي هايي حرف ياد گاهي چند از هر ذهنش.  رفت فرو فکر به آيدن

 تر تشنه تو براي لحظه هر شاهي تخت "...  " میشه آغشته کسي چه خون به بار اولین شمشیرت باش مراقب"

   عطش اين و آيدن میشه
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 که هستي پادشاهي تو و بیاره دست به رو خواد مي که اوني تا آورده در زانو به رو زيادي هاي شاه اعصار طول در

 ...  خواد مي تخت

 "...  داشت نخواهي طال از تاجي ،تو آيدن

 : گفت و برخاست جا از و داد تکان سري

 

 . بريم بهتره -

 

 : پرسید و نخورد تکان اما راد

 

 ؟ شده اي پیشگويي چه تو درباره -

 

 . دم مي تغییرش حتما که پرت و چرت مشت يه..  هیچي -

 

 ؟ کیه بیهوش مرد اين ؟ دنبالتن چرا غربي قلعه مردم -

 

 ؟ کنین فضولي طرفتون درباره که نوشته هم اين ها سانتور شما دين اداي ي نامه توافق توي -

 

 ؟ کني مي توهین من نژاد به داري -

 

 . بريم بیا.  کردن رفتار ها شاهزاده مثل باهات نژادهات هم انگار زني مي حرف جوري يه -

 

 : گفت و کرد نگاه اطراف به مشکوکانه و بود ايستاده همچنان اما راد
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 . کن صبر -

 

 : گفت و بست را پاپوشش بند آخرين کالفگي با آبدن

 

 ؟ چیه ديگه -

 

 ... هستن ما دنبال نفر چند -

 

 ... نفر چند از بیشتر...  درسته بله -

 

 .. نزديکي همین..  االن همین نه -

 

 : گفت لب زير آيدن.  شدن مي جا به جا دورشان نظیري بي سرعت با هايي سايه.  کرد تمرکز آيدن

 

 . بیفتم دردسر به تو بهخاطر و...  باشن اومده تو دنبال اگه حالت به واي -

 

 : گفت نگراني با و انداخت پشتش روي را بريان اضطراب با راد

 

 ... آشاما خون...  شو سوار آيدن -

 

 : گفت حیرت با آيدن

 

 ؟ کیا -
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 شانه ديگر دست با و راد کمر دست يک با آيدن.  کرد حرکت بهتاخت و گذاشت پشتش روي را او و نداد امان راد

   با را بريان هاي

 . بودند تر سريع او از ها آشام خون ظاهرا اما رفت مي سرعت با واقعا راد.  داشت نگه قدرت نهايت

 توانست مي حتي سختي به آيدن.  رقصاند مي هوا در را راد بلند موهاي و خورد مي آيدن صورت به شدت به باد

   تنها.  کند باز چشم

 مي نظر به ممتد خط يک شبیه زيادشان سرعت سبب به مه ببیند را درختان توانست مي گاهي چند از هر

   به آيدن گوش در باد.  رسیدند

 وار سنگ هاي سم آن زد مي حدس آيدن و خورد مي زمین به تمام شدت با راد هاي سم.  کرد مي هو هو شدت

   زمین در سانتیمتر چند

 از حاصل شديد باد و سرعت و خوردن تکان آنهمه با راد پشت روي بريان و خودش تعادل داشتن نگه.  روند فرو

   از تر دشوار ، آن

 : گفت و چسباند راد شانه به را سرش.  کرد مي فکر که بود آنچه

 

 ... برو...  نزديکن خیلي..  شنوم مي رو اومدنشون صداي...  برو تر تند -

 

 اي گوشه به بريان.  کرد برخورد تنومندي درخت به شدت به راد و داد هل را راد کسي باورنکردني اي لحظه در اما

   آيدن و شد و پرت

  

 : گفت و برخاست جا از دردناکي حالت با راد.  آمد فرود راد کنار درست

 

 ... بدين نشون رو خودتون... فطرت پست هاي اهريمن -

 

 دندش نمايان جوان زني و مرد.  انبوه و بلند درختان بین از.  شد خیره درختان میان به و رفت بريان سمت به آيدن

   به زده حیرت آيدن. 
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 : زد فرياد ادين اما شود ور حمله خواست راد.  نگريست آنها

 

 . کن صبر -

 

 : گفت تعجب با آيدن.  گرفت اغوش در را او و دويد آيدن سمت به جوان زن

 

 ... آلن _ چرخاند ديگر آشام خون به را نگاهش _...  ديانا -

 

 : پرسید راد

 

 ؟ میشناسي رو اونا تو -

 

 : داد پاسخ اولیه تحیر همان با آيدن

 

 . هستن مادرم و پدر اونا -

 

 . تنهايي کردم مي فکر ؟ مادرت و پدر -

 

 . هستم کردم مي فکر االن همین تا -

 

 : گفت و بوسید را آيدن پیشاني ديانا
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 . خونه گردونیم برت اومديم...  عزيزم نه ديگه -

 

 : داد پاسخ و زد پس را ديانا دست آيدن

 

 . گردم برنمي جا هیچ من -

 

 : گفت و فشرد را آيدن شانه آلن

 

 . دوني نمي هیچي تو.  آيدن خطرناکه برات اينجا -

 

 هک دونم مي هم اينو...  دونین مي شماها که اونچه از بیشتر خیلي...  دونم مي کنین فکر که اونچیزي از بیشتر -

   به برگردم خوام مي

 پس...  برگردوند رو حافظم آدريان.  بکم بايد هم متعجبتون نگاه اين جواب در...  الويس پیش.  کريشنا قصر

   و پدر اداي ديگه خواهشا

 . ببرن خوشبختیم شهر به رو من خوان مي که نیارين در رو من دلسوز مادر

 

 : گفت مصرانه ديانا

 

 . افتاديم سر درد تو خاطرت به ما...  اومديم اينجا تا خاطرت به ما..  ايدن اما -

 

 . لطفتون از ممنون -

 

 : گفت آلن
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 پاک دوني مي... کردي فرار و انداختي رودخونه اعماق به رو جسدش و کشتي رو راجر تو کردن مي فکر همه -

   تو از اتهام اين کردن

 ؟ بود سخت چقدر

 

 . برگردم محاله من.  کريشه شاه قصر توي اون..  برگردونین و...  برداريد رو راجر..  بريد خب -

 : پرسید ديانا

 ؟ اينجاست راجر -

 . آره خوشبختانه يا متاسفانه -

 . گردين برمي دوتون هر...  عالیه اين -

 بعد دفعه..  بريد اينجا از هم حاال...  ديانا بودم اينجا به متعلق سالها اين تمام..  اينجام به متعلق من...  نمیام من -

   باهاتون خوب اينقدر

  

 . کنم نمي رفتار

 : داد ادامه و گذاشت راد پشت روي دوباره را بريان سپس

 . ندارم کاري هیچ اينا با من...  راد بريم -

 : گفت عصبانیت با ديانا

 . بیاري دووم اينجا توني نمي تو...  آيدن اما -

 . تره راحت خیلي موندن زنده و بودن زنده...  شما وجود بدون...  ديانا ام زنده که االن تا -

 : گفت شده گرد چشماني با و ايستاد آيدن مقابل آشامیش خون سرعت با آلن

 . بري ذارم نمي راحتي همین به -

 زايد خشمي با.  برد فرو آلن سینه درون را دستشهايش و کرد متمرکز بازوانش قدرت روي را تمرکزش همه آيدن

   آلن تپنده قلب الوصف
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 : کشید جیغ ديانا.  افتاد شماره به آلن هاي نفس.  گرفت دست در را

 . آيدن نه -

 : گفت و زد زل آلن چشمان به آيدن

 بغض بفهمي توني نمي...  بشه طوفاني چقدر تونه مي خشم دوني نمي تو.  نگیر رو من راه سر وقت هیچ ديگه -

   به رو من کار تونه مي

  

 از يکي _... کشم نمي بیرون سینت از رو قلبت ، دادم دستش از که دوستي احترام به هم االن.  برسونه کجا

   انداخت باال را ابروهايش

 ؟ نه رو رابرت يادته خوب تو..  رابرت درباره...  زنم مي حرف دوستم کدوم درباره که دوني مي _

 : گفت زنان نفس نفس آلن.  کشید بیرون آلن شکافته سینه از را خونینش هاي دست سپس

 نه؟ بخشي نمي منو وقت هیچ تو -

 : داد پاسخ و انداخت او به آمیزي تحقیر نگاه آيدن

 سد دوباره کافیه ، شدي خسته ابدي هرگزِ اين از وقت هر ؟ نه.  ايه طوالني زمان آشام خون يک براي وقت هیچ -

   راهم و بشي راهم

 . کنم مي تمومش درنگ بدون...  ببندي رو

 : گفت و رفت کنار آيدن راه سر از ، بود شده ترمیم زخمش حاال که آلن

 . نمیاري دووم...  پسر موني نمي زنده تو -

 : خنديد آيدن

 ... کنه نمي صدق هم اونقدرها من براي مرگ کلمه..  الويس لطف به نرفته که يادت اما...  شايد.  مونم نمي زنده -

 ... موني نمي هم زنده -

 . نکنیم حساب زنده هم رو تو االن اينکه مگر -

 : پرسید نگران و اندوهبار صدايي با و شد نزديک آيدن به ديانا

 ؟ خواي مي که چیزيه اين و -

 : گفت و برداشت او از را نگاهش آيدن
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 که نمک فکر اصال که نداده مهلت من به سرنوشت...  گرفتم مي تصمیم زندگیم براي که نبودم من اين وقت هیچ -

 . خوام مي چي

 . آيدن بیا ما با -

 . برگردم خوام نمي...  برگردم شما با خوام نمي من...  خوام نمي چي که دونم مي اما -

 اين در که چیزي آخرين.  گذاشت تنها را ديانا و آلن و گرفت پیش در قصر سمت به را راهش ، راد با همگام سپس

   خواست مي زندگي

 سن سال دو و بیست تقريبا حاال آيدن.  باشند سال والدين بهترين ، کردند مي سعي وقتي آنهم.  بود آنها ديدن

   بالغ جوان مرد يک.  داشت

  

 راد مدت اين در.  شدند مي نزديک شهر ورودي دروازه به کم کم.  کند انتخاب خودش را اش آينده داشت حق که

   هیچ ديانا و آلن درباره

  

 : آمد حرف به راد ، ديدند را شهر دروازه دور از وقتي اما نپرسید

 . کنم ادا بهت رو دينم خوام مي اما...  باشم همراهت تونم نمي بعد به اينجا از من -

 . کردي تالش نجاتم براي و کردي پشتت سوار رو من امروز تو...  نیستي مديون من به ديگه تو -

 . ندادم نجات رو جونت هنوز من -

 . نیست الزم -

 : داد پاسخ مصرانه راد

 _.  دبو زالل و رنگ بي مايعي از پر که کشید بیرون کوچکي شیشه چرمینش و آهني کمربند از سپس _.  الزمه -

   منه دارايي تنها اين

 . کنه مي پیدا نجات جونت هم نیستم وقتي اينجوري و...  بدم بهت تونم مي که

 ؟ چیه اين -

 . کنه مي خوب رو کشنده و ترمیم غیرقابل هاي زخم که درماني تنها.  ققنوسه اشک اين...  اين -

 . میشه الزم بیشتر تو براي اين -
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 دونم نمي اونوقت چون...  نکن ردش.  نیستم مديون بهت ديگه اينجوري فقط..  تو جون نجات يعني اين و -

   و کنم ادا رو دينت چجوري

 . اوره عذاب سانتور يه شرافت براي اين

 ؟ نکردي استفاده ازش شدي زخمي که لحظه همون خودت چرا -

 : داد پاسخ و داد تکان ناراحتي با را سرش راد

 . بزنم حرف دربارش خوام نمي -

 ؟ نکردي درمان رو خودت اين با چرا بگو بهم...  کنم قبولش تونم نمي نگي اگه -

 : گفت و گرداند سر راد

 تهداش تعلق بهش که اي گله بدون موندنم زنده.  بمونم زنده خواستم نمي که بودم شده تنها اونقدر..  من..  من -

   ارزشه بي برام...  باشم

  

 . کني درک توني نمي...  چي يعني سانتور يه براي گله که دوني نمي تو.  آيدن

 واژه.  بود ريخته هم به ناگهان افکارش.  گذاشت لباسش جیب در و گفت را شده پلمپ کوچک شیشه آيدن

 .   آزرد مي را ذهنش تنهايي

 : پرسید و دوخت راد اخرايي چشمان به را نگاهش

 ؟ میري کجا االن -

 کنم دتعا زندگي به دنیا در تنها و گله بدون سانتور تنها عنوان به بتونم شايد...  اينجا از دورتر کم يه جايي يه -

 . بمیرم تا.. 

 . قصر به...  بیا من با -

 . ندارم ورود اجازه من.  گیرن مي رو من جلوي دروازه همون جلو...  تونم نمي..  من -

 : گفت اطمینان با و کرد لمس را اش عهدي واليت تاج آيدن

 . قصر به ببرمت خودم با تونم مي من -

 : زد لبخند راد

 . سلطنتي حکم با مگر...  نمیشه اما ممنون -
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 : داد چنین اين را راد زده حیرت نگاه پاسخ و گذاشت سرش روي و کشید بیرون اش کوله از را تاجش آيدن

 . ام سلطنتي حکم خودم من -

 : گفت و کرد تعظیم تعجب با راد

 . ولیعهدين شما...  ببخشین رو من..  سرورم -

 : زد لبخند آيدن

 . بیاين باهام توني مي..  بیني مي...  البته -

 : گفت دستپاچگي با راد

 . سرورم...  قربان ببخشین جسارتهام خاطر به رو من کنم مي خواهش -

 . باشیم هم گله تونیم مي ما..  دوستیم هم با ما.  راد نیست تشريفات اين به نیازي -

 . سرورم ممنونم واقعا شما اندازه بي لطف از -

 شاه ولیعهد و درباري مقام يک شبیه بیشتر حاال.  کرد تن به و کشید بیرون را اي سلطنتي شکوه با رداي آيدن

   به را نگاهش.  بود شده

 : پرسید و دوخت راد

 ؟ میاي من با پس -

 : گرفت پايین را سرش راد

 قوانین.  نبودم وقت هیچ.  نیستم اونجا به متعلق من اما...  اما بیام شما با خواد مي دلم وجود تمام با...  سرورم -

   هستن عادالنه شاه

 . کنم نمي عمل خالفش من نباشم شهر توي من که شاهه تشخیص اين اگه..  سرورم

 . مني با تو..  میاي قصر به من مجوز با تو اما -

 . کنم نمي استفاده سوء قوانین شکستن خاطر به دارم شما با که اي دوستي اين از من -

 ... نیست استفاده سوء اسمش اين -

 : کرد تعظیم دوباره راد

 . کنیم مالقات رو همديگر شهر از بیرون تونیم مي ما و...  حاضرم شما به خدمت در من بخواين که بار هر قربان -
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 : گفت و فشرد را راد شانه آيدن

 . من دوست حتما -

 اندوهبار و آرام گامهاي به آيدن.  برگرداند را راهش ديگري باالي بلند تعظیم با و گذاشت زمین روي را بريان راد

   تا کرد نگاه راد

 مالقات آيا دانست نمي.  سوخت مي سانتور اين براي دلش.  شد پديد نا سبز هاي تپه از يکي پشت که زماني

   میسر او با اش دوباره

 . کشید سر قطره اخرين تا را اش مانده ته و آورد بیرون را تکشاخش خون بطري.  نه يا شد خواهد

 قرهن غالف در سبزش چشمان بازتاب به.  است شده وابسته فام نقره مايع اين به شدت به بدنش کرد مي احساس

   نیم.  کرد نگاه شمشیر

 زهدروا راه و دستانش روي را بريان.  باشد االن بود الزم که بود کرده مبدل چیزي به را او سلطنتي رداي اين و تاج

   پیش در را شهر

 .  گرفت

 ار چشمانش آيدن.  آمدند او سمت به اسب بر سوار نگهبان دو.  شد نزديک شهر دروازه به مساصل و آشفته آيدن

 : گفت و کرد تنگ

 . کنین باز برام رو راه -

 : گفت و آمد زير به اسبش از قدبلندتر نگهبان

 ؟ کردن اعالم ممنوع شهر به رو شما ورود پادشاه -

 : کشید را شمشیرش آيدن که بدهد نشان واکنش خواست نگهبان ، گذاشت او اسب روي را بريان آيدن

 اهش _: داد ادامه و گرفت کوتاهتر نگهبان گلوي سمت به را شمشیر تیغه سپس _ ؟ گفته اينو پادشاه ؟ جدي -

   مونه نمي شاه همیشه

 . ولیعهدم هنوز من...  کنار برو راهم سر از.... 

 ادفري و شد متمرکز اش ماورايي قواي تمام روي دوخت او به را نگاهش آيدن اما کشید شمشیر تر بلند قد نگهبان

 : زد

 . بايست عقب -
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 . ببیند شمشیرش صیقلي فلز در را پلکهايش متورم هاي رگ و سرخ چشمان ، پريده رنگ پوست توانست مي

   عقب به قدم يک نگهبان

 راه سر از وحشت با نگهبان.  کند خودنمايي قدري تا نداشت اي چاره اما بود متنفر چهره اين از خودش.  برداشت

 .   رفت کنار آيدن

 : گفت کوتاه نگبان به رو آيدن

 . کنن باز ما براي رو راه بگین و بريد..  شو پیاده اسبت از -

 حتي.  شد شهر وارد بريان رکاب در رکاب و پريد ديگر اسب آن روي آيدن.  دويدند دروازه سمت به نگهبانان

   ديدن از هم معمولي مردم

  

 به حتي ديگر.  داد ادامه خود راه به عجیب هاي نگاه و ها پچ پچ همه به اهمیت بي آيدن.  بودند شده متعجب او

   نگاه شمشیرش غالف

 اما داشت شباهت او به فقط و فقط که صورتي ، شود رو به رو اهريمني صورت آن با دوباره ترسید مي.  نکرد هم

   متعلق توانست نمي

 رتنف آنقدر ناگاه به ، تواند مي که کند باور خواست نمي.  نبود آيدن ، شکل هیوال چشمهاي آن.  باشد خودش به

 .   شود خبیث و انگیز

 يآرام به انگشتانش.  رود مي پیش کند معمول حد از بیش چیز همه کرد مي احساس.  کشید را بريان اسب افسار

   شده سرد و لرزيد مي

 بازگشتش اعالم و کريشنا ديدن براي دانست نمي اصال.  دارد مي نگه را افسار زحمت به کرد مي احساس.  بود

   تنها.  نه يا هست آماده

  

 . بود آبي نگاه آن با دوباره شدن چشم در چشم ، آمد مي ذهنش به چیزي

 نکند.  گرفت بر در را وجودش ناگاه به ترس.  کرد مکث و ايستاد اي لحظه براي ، ديد دور از را قصر ورودي وقتي

   او با کريشنا

 آخرين با ، کشید عمیقي نفس ؟ پرداخت مي مجرمام و خائنان ساير مجازات به که کرد مي برخورد همانگونه

   و کرد فکر بريان خاطره

 : کريشنا کننده دلگرم جمالت
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 بار هزار حاضرم..  بدم فرصت بهش اشتباهاتش خاطر به بار هزار حاضرم....  کنه مي فرق اون درباره چیز همه"

   فقط...  ببخشمش

 " باشه اينکه براي

 : کرد زمزمه خود با لب زير آيدن

 میشناسیش تو.  نیست خشن و سرد ، گن مي بقیه که هم ها اونقدر...  تونه نمي...  کنه مجازاتت تونه نمي اون -

   هر از بیشتر...  آيدن

 . دلتنگشي تو که همونقدر..  شده تنگ خیلي برات دلش مطمئنن...  عاشقشي تو....  اي ديگه کس

 نلح با آيدن.  ايستادند جلويش نگهبان دو ، ورود دروازه مقابل.  گرفت سر از قصر سمت به را راهش دوباره سپس

 : گفت سنگیني

 . ببینم رو پادشاه خوام مي -

 : گفت نگهبانان از يکي

 ؟ شديد شهر وارد چجوري شما -

 : داد پاسخ و آورد بیرون غالف از دوباره را شمشیرش آيدن

 . ببینم رو کريش شاه خوام مي گفتم بهتون.  شم مي قصر وارد االن که همونجوري -

 : رسید گوش به سنگي هاي پله باالي از آشنايي صداي

 ؟ آيدن جناب گرفتید ياد زني شمشیر کوتاه مدت اين توي -

 حالش ترپی انگیز نفرت زيرکي اين از.  آمد پايین ها پله از همیشگي آرامش و طمانینه با پیتر.  کرد بلند سر آيدن

 .   خورد مي هم به

 ناي از آشکارا شمشیرش گرفتن دست به نحوه احتماال و داند نمي چیز هیچ رزمي مهارت از آيدن دانست مي پیتر

   داد مي خبر موضوع

 : گفت سردي لحن با آيدن.  بود کشیده رخش به ، آيدن رواني سالح خلع براي را اين تمام پستي با هم باز اما

 . ببینم رو کريشنا خوام مي -

 : کرد تاکید پیتر

 . کريشنا شاه -
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 خون گويي اما کند نگاه او به بیباک اهريمن يک مانند دوباره خواست مي.  نگريست پیتر به و کرد اخم آيدن

   کمتر او در اثرش ، تکشاخ

 او در توانايي اين ، آدريان مانند کاش که رسید ذهنش به ثانیه چند براي تنها ، لحظه يک براي.  شد مي کمتر و

   لبخند پیتر.  بود دائمي

 : داد ادامه و زد کني خورد اعصاب

 . بیاين من با و بدين تحويل رو اسبتون..  نیست خشونت به نیازي -

 : گفت و پريد پايین اسب از آيدن

 . خوام مي روان تخت يه بريان براي -

 . میشه برگردونده اتاقش به بريان...  نباشین نگران -

 : کرد تهديد و گرفت را بريان دست مچ آيدن.  رفتند بريان اسب سمت به گارد از نیرو سه

 . برم مي رو نفستون ، بیفته بريان صورت روي هم خراش يه اگه -

 . دارين که اي عاطفي جالب رقابت به توجه با...  ديد نمي اهمیت هم به نفر دو شما کردم مي فکر -

 : داد پاسخ و شد همگام پیتر با آيدن

 . صفر زير صدتا...  برابره رقابت اين توي هردومون امتیاز که فعال -

 .... جلوتره شما از تا پنجاه بريان که اينه من شخصي نظر -

 : گفت ، نداشت بحث حوصله که آيدن

 . صفره زير امتیازش بازم باشه اينطور اگه حتي -

 : پرسید مکث ثانیه چند از پس و انداخت باال اي شانه پیتر

 ؟ رسانه پیام پیک ، گرفتي آدريان دربار توي که پستي ؟ آيدن اومدي چي براي -

 : داد پاسخ خشکي لحن با و زد تلخي لبخند آيدن

 . برگشتم من....  نیومدم من -

 ؟ هست برگشت اين براي هم راهي کني مي فکر و...  جالب چه ؟ برگشتي -

 : گفت تاثر با آيدن
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 . باشه که امیدوارم -

 بعضي رفتن دست از غم...  گرفته قصر اهالي از رو خواب شبونش هاي فرياد...  آيدن شده ديوونه اون میگن همه -

   از ترس و چیزا

. . میشناختي که نیست کريشنايي ديگه اون کنم مي فکر من.  کنه مي تکه تکه رو اون داره چیز همه دادن دست

 . میشناختم من حتي و

 : گفت و شد خیره پیتر تیره چشمهاي به و ايستاد آيدن

 چیزي هر از بیشتر دارم دوستش...  باشه چي نیست مهم...  بگن بهش چي بقیه نیست مهم...  دارم دوستش من -

   فکر.  پیتر دنیا اين توي

  

 . بفهمي اينو تو کنم

 : گفت آرامي صداي با ، بود شده متعجب آيدن احساسات انفجار اين از که پیتر

 . آيدن فهمم مي...  فهمم مي -

 : گفت پیتر اما گرفت پیش در کريشنا اتاق سمت به را راهش آيدن

 ... اصلیه سرسراي توي اون -

 ... ساعت اين توي اما -

 توي رو روز شبانه ساعات اثر اون...  ها غربي احتمالي حمله براي..  هستیم باش آماده خال در ما راستش -

   سلطنتي سرسراي

 .. ها شب و میگذرونه

 ؟ چي شبها -

 ... بريان اتاق توي رو شب تمام -

 : پرسید و شد سست ناگهان آيدن دستان

 ؟ کنه نمي من به اي اشاره هیچ -

 : داد پاسخ و گرفت پايین را سرش پیتر
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 ناپذيره توضیح چیز همه.  اون..  مربوطه بهت که چي هر و تو برابر در هاش واکنش.  شده عجیب خیلي اون -

   بهتر شايد....  آيدن

 . ببیني خودت باشه

 مي که داد مي تشخیص را کريشنا خشدار و گرفته صداي ، ريخت فرو آيدن قلب ، رسیدند که سرسرا درب به

 : گفت

 ايه تپه شما...  الکتر شوالیه شما و کنین مستقر ها پونه دشت توي رو نیروهاتون بايد شما...  سالیوان ارباب -

   ديد مي پوشش رو سبز

  

 . ببنديد رو آب راه لزوم صورت در... 

 . شد وارد و زد در آرامي به پیتر

 ؟ کردي دير چرا ؟ پیتر شده چي: کريشنا

 . دارين مهم مالقاتي يه...  درواقع..  اومده يکي يعني...  افتاده مهم اتفاق يه...  ببخشین رو من:  پیتر

 ؟ کیه:  کريشنا

 . باشین تنها که بهتره..  ضمن در...  سرورم بشین رو به رو باهاش خودتون بهتره:  پیتر

 : گفت باالخره کريشنا.  شد حاکم کوتاهي سکوت

 . کنیم مي برگزار تسلیحات برج توي فردا رو جلسه ادامه.  کنید خالي رو سرسرا -

 . بشین خارج در اون از لطفا:  پیتر

 : گفت کريشنا.  شد حکمفرما سکوت دوباره و رسید گوش به سرسرا از جمعیت شدن خارج صداي

 . بیاد بگو بهش ؟ گجاست اسرارآمیز مالقاتي اين..  خب -

 : گفت بلندي صداي با پیتر

 . بیا -

 مسلط خود به کرد سعي اما داشت اضطراب.  بود گرفته درد شدت به اش سینه و پیچید مي هم در آيدن شکم

   روي را در آرامي به.  شود
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 فسن صداي توانست مي آيدن.  برخاست جا از بالفاصله و کرد بلند سر کريشنا شد سرسرا وارد و چرخاند پاشنه

   را او نامنظم هاي

 اب آيدن.  واکنشي هیچ بدون ، بود ايستاده همچنان کريشنا اما شد نزديک سرسرا میانه به قدم چند.  بشنود

   بعدي گام اضطراب و دودلي

 را يديگر پله کريشنا و برداشت ديگري گام آيدن.  آمد پايین سرسرا سکوي از پله يک هم کريشنا.  برداشت را

   خواست آيدن.  گذراند

 : شد مانع ، کريشنا سوال که برود جلو به ديگر قدم يک

 ؟ جنگي پیک ؟ اينجا اومدي چي براي -

 : پرسید کريشنا.  داد منفي پاسخ سر با آيدن

 ؟ کجاست بريان -

 : گفت لرزاني صداي با آيدن

 . اتاقش به ببرنش گفتم...  بیهوشه...  آوردمش خود با -

 : زد نهیب کريشنا.  برداشت ديگر قدم يک آيدن

 . بايست همونجا -

 

 نظر هب شکسته آبي چشمان آن در چیزي.  کرد نگاه کريشنا به اطمینان عدم و لغزنده احساسي با و ايستاد آيدن

   پیامهايي و رسید مي

 کرد مي احساس.  شد خالي دلش و ريخت فرو آيدن قلب.  شد مي دريافت کريشنا نگاه مواج درياي از ناشناخته

   پاهايش روي سختي به

 کوتاه و تند هايش نفس.  رفت مي فرو نه و شد شکستهمي نه که فشرد مي را گلويش عجیبي بغض.  است ايستاده

   کامال حاال کريشنا.  شد

  

 اي قهوه و بلند پیراهني.  ديد مي را عجیبش ظاهر تازه گويا آيدن چشمان.  بود آمده پايین ها تخت سکوي از

   باال که داشت تن به تیره
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 روي نشاني جواهر بازوبند و بود ريخته عريانش هاي شانه روي را موهايش.  داد نمي پوشش تقريبا را اش تنه

   مي نمايي خود دستش

 آيدن.  بود تشخیص قابل اصلیش چهره سختي ،به آن پشت که بود داده غلیظي لعاب و رنگ را صورتش.  کرد

   پوشش طرز معناي اصال

 شیوه ناي به تمايلي اين از پیش هرگز کريشنا.  فهمید نمي را بود شبیه ها فاحشه به بیشتر را کريشنا آرايش و

 .   نداشت را گري جلوه

 در رشانديدا اولین آيدن.  شد نزديک آيدن به کريشنا.  بود شده ديوانه واقعا کريشنا شايد.  بود پیتر با حق شايد

 .   آورد ياد به قصر

 به ار نگاهش کريشنا.  نمود مي غريبه آيدن براي حاال مثل دقیقا و ايستاد رويش به رو کريشنا االن مانند درست

 : پرسید و دوخت آيدن

 ؟ اينجايي چي براي -

 : داد جواب اضطراب با آيذن

 . برگشتم من -

 !؟ کجا ؟ برگشتي -

 ... تو به...  قصر به -

 ابتث آيدن شمشیر غالف روي کريشنا نگاه _.  نداره وجود قصر به برگشتي راه تو براي...  آيدن نیستي متوجه -

   بهت ها غربي _ ماند

  

 ! بگیريش دستت توي چجوري دوني نمي اصال بندم مي شرط ؟ دادن شمشیر

 : گفت و کرد اخم آيدن

 . بزنیم حرف تنها خوام مي -

 . نداريم تنهايي توي هم به گفتن براي هیچي ما -

 : برد باال را صدايش آيدن

 اينجا به برگشت براي من.  بشنوم ازت اينجا اومدم من...  نه...  نه ؟ نداريم حرفي هیچ ما ؟ کريشنا هیچي -

 ... بشنوم ازت که جنگیدم
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 : پرسید و گرفت فاصله آيدن از کريشنا

 ؟ بشنوي خواستي مي چي ؟ بشنوي من از -

 : گفت و داد جرات خودش به آيدن

 . نمک نمي پشت بهت وقت هیچ دونستي مي...  میام دونستي مي اينکه...  بودي من برگشت منتظر هم تو اينکه -

 : زد فرياد کريشنا

 . آيدن برگردوندي رو هم از تو..  کردي ولي -

 تيح...  زدم پا پشت چیز همه به...  برگشتم من کريشنا.  بکنم خواستم مي من که نبود کاري اونا از کدوم هیچ -

   برگشتم...  آدريان به

 ... تو پیش

 : خنديد کريشنا

 ؟ بگیرم برات خونه به برگشت مهموني...  کنم کار چي داري توقع -

 : گفت قلبش عمق از و فشرد را هايش شانه.  ايستاد مقابلش و رفت کريشنا سمت به آيدن

 يم و برگردم که بودي اين منتظر روز هر بگو...  بوده شده تنگ برام دلت مدت اين تمام بگو...  بگو بهم فقط -

   از خاطرت به که دونستي

  

 دهش مي تموم داشته ديگه تحملت بگو....  بوده آور عذاب برات من بدون قصر بگو بهم کريشنا.  میگذرم چیز همه

   من برگشت بگو... 

 ارو ديوونه همونقدر هنوز که بگو بهم کريشنا....  کنم مي خواهش. بیفته تونسته مي که بوده اتفاقي بهترين

 . داري دوستم

 و نگفته هاي واژه چشمانش در.  دوخت آيدن به را اندوهبارش صورت کريشنا.  زد حلق آيدن چشمان در اشک

   يک.  زد مي موج عجیبي

 که شد نمي باورش ، زد لبخند هايش اشک میان آيدن.  فشرد را دستش و برداشت را آيدن تا اش فاصله گام

   را کريشنا قلب حرفهايش

 گیرغافل و آمیز جنون بلندي صداي با سپس و انداخت پايین را سرش و زد ملیحي لبخند کريشنا.  باشد لرزانده

   يک آيدن.  خنديد کننده
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 : گفت وارش ديوانه هاي خنده بین کريشنا.  برداشت عقب به گام

 نويبش چي من از خواستي مي بگو ديگه بار يه ؟ آيدن کني حفظ رو عاشقانه سخنراني اين تا کشید طول چقدر -

   نبودت در اينکه ؟

 و جدي لحنش _ بود رفته دست از عشقم اينکه خاطر به نه اما...  آيدن بوده آره ؟ بوده آور عذاب برام قصر

   به _ بود شده خطرناک

 آوري ياد بهم.  کردن خیانت بهم که زدم قدم قصر اين توي آدمايي کنار بارها ، کرد مي يادآوري بهم اينکه خاطر

   کسايي کنار ، کرد مي

  

 آره ؟ بود شده تموم تحملم که ؟ بشنوي خواستي مي چي....  بخندم خاطرشون به تونم نمي االن که زدم لبخند

   نمي ديگه...  شد تموم

 تو دونستم مي من...  آيدن.  بچرخن آزاد خودشون براي ، زدن دور رو من که هايي خائن که کنم تحمل تونستم

   واسه...  گردي برمي

.  گشتي برمي قصر تصاحب براي آدريان سپاه با تو من افکار توي چون...  کردم تجهیز جنگ براي رو خودم همین

   تنهايي البته و

 . مني چنگ توي ، بجنگم اينکه بدون چون...  ممکنه اتفاق بهترين...  اومدنت

 لندب صداي با و رفت پادشاهیش تخت سمت به و زد سردي لبخند کريشنا.  شد خیره کريشنا به باورانه نا آيدن

 : گفت

 . بزنین فوالد قفل اتاق در به و کنین حبسش خودش اتاق توي...  نه...  زندان ببرينش -

 : زد فرياد آيدن.  گرفتند را آيدن بازوي و شدند سرسرا وارد نگهبان شش ثانیه از کسري در

 همه اينکه...  بدي فرصت بهم و..  ببخشي رو من بار هزار حاضري اينکه ؟ چي زدي بريان به که حرفايي پس -

   فرق من درباره چیز

 . کنه مي

 : داد تکان سر کريشنا

 . ببرينش نکنین معطل _ زد فرياد سپس _.  بودم احمق يه...  موقع اون -

 : گفت تري بلند صداي با کرد مي تقال شدت به رهايي براي که حالي در آيدن
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...  نوشه مي تکشاخ خون که اهريمني همون..  هیوال همون...  گفت مي آدريان که هستي چیزي همون دقیقا تو -

 ...   موندن زنده خاطر به

  

 . اس کننده ويران طمعش که ديو يه

 : کرد تنگ را چشمانش کريشنا

 ؟ ذاره مي خودش روي اسمي چه دقیقا پس...  طمعکار هیوالي گفته من به آدريان -

 . عاشقشم کردم مي فکر اشتباهي من که!  کريشنا ، اي ديوانه و خونخوار طماع صفت ديو حاکم يه تو -

 مي آزرده را روحش چیزي گويي.  نداشت را پیش لحظه چند صالبت ديگر.  شد سست و آشفته کريشنا نگاه

   و آرام صداي با.  ساخت

 : گفت کشداري لحن

 ؟ هستین چي منتظر...  ببرينش -

 

 شمشو اينقدر که شد نمي باورش.  رفت اتاقش سمت به نگهبانان با همگام خالي ذهني و حس بي گامهاي با آيدن

   تصوراتش خالف بر و

.  است تجربه بي بچه پسر يک که گفت او به قصر ترک از قبل وقت چند که بود کريشنا با حق شايد.  برود پیش

   را اتاقش در که نگهبان

 و زندان حتي.  نبود آزاردهنده آيدن براي اتاق آن اندازه به چیز هیچ ، گفت آفرين کريشنا هوش به دل در ، گشود

 . سیاهچال يا

 با.  شنید مي در قفل به را ها زنجیر بستن صداي آيدن و شدند خارج نگهبانان.  شد خیره اتاق به و ايستاد

   که تختخوابي روي درماندگي

  

 تيوق تا.  ماند خواهد زنداني اتاق اين در کي تا دانست نمي.  شد خیره سقف به و کشید ،دراز نبود دلتنگش ابدا

   را قصر آدريان که

 يک همیشه براي آيدن...  کريشنا چه و شد مي پیروز آدريان چه...  کرد نمي حالش به فرقي ؟ کند تصاحب

   و شد مي محسوب خیانتکار
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 . بود تبعید هم شايد و مرگ و زندان مجازاتش

 ... الويس حتي يا و آورد خواهد بريان سر باليي چه کريشنا دانست نمي

 اي و ببازد را جانش الويس ، او کاري ندانم سر خواست نمي.  ريخت مي فرو قلبش ، کرد مي فکر الويس به وقتي

 ...  بريان حتي

 

 از حالش.  بود شده خسته ديوار و در به شدن خره از.  ايستاد پنجره کنار آيدن.  بود گذشته شب نیمه از شب

   براي که اي زندگي

 زرگيب اشتباه غربي قلعه ترک که کند فکر مساله اين به حتي که ترسید مي.  خورد مي هم به بود ساخته خودش

   فکر از.  است بوده

 اهاشتب احتماال اينکه خاطر به نه.  بود بیزار خودش از.  ترسید مي هايش واکنش و ها کنش و تصمیمات به کردن

   ؛ بود گرفته تصمیم

 و تعلق احساس او به قلبش در هنوز ، اش باورنکردني چهره و العمل عکس ديدن وجود با که خاطر اين به بلکه

   از.  کرد مي اشتیاق

 به انيپشیم احساس هم باز اما ، بود فاحشي اشتباه قصر به بازگشتش دانست مي اينکه با زيرا بود متنفر خودش

 .   يافت نمي راه او

 ... پادشاهي ولیعهد غرب در تا باشد کريشنا زنداني ، قصر در داد مي ترجیح ناخودآگاهش گويي

 ودب شده قلبش مغلوب کامال عقلش.  شناخت نمي هم را خودش گويي ديگر.  داد تکان تاثر با را سرش و کرد اخم

   داد لم تختخواب روي. 

 به ديگري جواهر هر از بیش آن در زمرد که تاجي.  شد خیره درخشید مي میز روي که اش ولیعهدي تاج به و

   گاهي.  آمد مي چشم

 آيدن.  نبود پايدار حس اين اما خواهد مي ديگري چیز هر از بیش را شاهي تخت و تاج اين کرد مي احساس

   تري اساسي هاي اولويت

 . داشت ذهن در

 غلت.  کرد مي اش آزرده درهم و آشفته افکار با مدام و داد نمي را اجازه اين او به ذهنش اما بخوابد خواست مي

   افکار هجوم اما.  زد
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 اندازه به چیز هیچ از.  گرفت دستهايش میان را سرش و نشست تختخواب روي.  داد ادامه تعزيبش به همچنان

   زير.  نبود بیزار حصر

 : کرد تکرار خودش با لب

 

 . بخوابي کنه مي کمکت عوضش اما است احمقانه...  آيدي بشمار رو ها گوسفند -

 شعموي از شدت به که نوجواني پسر.  کرد مي زندگي الويس کنار که افتاد سالهايي تمام ياد.  زد تلخي لبخند

   تسلیم و برد مي حساب

 کرد مي انکار را اش زندگي عجیب حقايق تمام که اي ساله هفده آيدن.  داد مي رخ برايش که بود چیزي هر محض

   تغییر به مجبور تا

 کنار را اي عادي و نرمال زندگي خواست مي.  بود بیزار ماجرا پر زندگي و هیجان از که آيدني.  نشود چیزي

   نرمال اي خانواده

 ندگيز اين و قصر اين.  بمیرد ، دارشتند دوستش که کساني کنار بسترش در کهنسالي در نهايت در و کند تجربه

   را آيدن عادي غیر

 . ساخت مي منزجر

 : گفت جديت با و گرداند سر.  ساخت خارج افکارش از را آيدن در فوالدي قفل شدن باز صداي

 ؟ کیه -

 پشت را در کريشنا.  ايستاد پاهايش زوي و شد تند ناگهان قلبش هاي تپش.  زد خشکش آيدن ، شد باز که در

   پف پلکهايش.  بست سرش

 : داد قورت دهاني آب آيدن.  بود سرخ و بود کرده

 ؟ خواي مي چي -

 ودب شده غافلگیر که آيدن.  لغزيد اش گونه روي چپش چشم از اشک اي قظره.  دوخت آيدن به را نگاهش کريشنا

   عقب به قدم يک ،

 : کرد باز زبان کريشنا.  شد خیره گريشنا به شکاکانه آيدن.  آمد مي او سمت به همچنان اما کريشنا.  برداشت
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 شب آخر وقتي.  کنه مي فرق چیز همه...  میشه شب وقتي...  شم مي تنها وقتي...  آيدن کنه مي فرق چیز همه -

   به و تنهام اتاقم توي

 . متفاوته برام تنهايي توي چیز همه.  منم خود روز عجیب فرمانرواي اون کنم باور تونم نمي ، کنم مي نگاه آينه

 . پیچید مي گوشش در هنوز پیتر صداي.  زد زل کريشنا به متعجبانه آيدن

 "...  نیست شناختي مي که کريشنايي ديگه اون کنم مي فکر من....  شده ديوونه میگن همه "

 : داد ادامه لرزان صداي همان با کريشنا.  شد مي تشديد و بود سرازير هايش چشم از همچنان کريشنا هاي اشک

 نم ، نتونست اونم.  منم اين ، کرد نمي باور انگار...  تو مثل درست..  زد زل من به...  آيدن کردم بیدار رو بريان -

   من...  بشناسه رو

 ؟ شدم عوض خیلي

 : داد ادامه کريشنا و نگفت هیچ آيدن

 توي کنین مي مجبورم چرا ؟ کنین مي نگاه بهم اينجوري دوتون هر چرا...  گه نمي بهم هیچي کس هیچ چرا -

 .   دارم نگهتون حصر

 ؟ دارين دوست رو شدن زنداني

 با ، بود شده سرد پاهايش و دست اضطراب شدت از که آيدن.  بود ايستاده آيدن قدمي يک در حاال کريشنا

 : گفت زيري صداي

 . کريشنا نیست خوب اصال حالت تو -

 وحشتناکي ديو از.  هستم که کسي از...  خودم از...  ترسونه مي رو من...  شب تاريکي...  نبود خوب وقت هیچ -

 .   ساختم خودم از که

 ... بود گفته بهم اون..  بود گفته بهم اون

 ؟ کي -

 هاييب يه همیشه جاودانگي که گفت...  کشونه مي کجا به رو کارم ، تکشاخ خون که گفت...  پیشگو سانتور اون -

   بهم.  داره همراه به

 و فقط.  مکن تغذيه ها تکشاخ از وابستگي و دلیل بدون اينکه تا بشم مالتس يا آشام خون به تبديل بهتره گفت

   قدرت عطش خاطر به فقط

  ... 
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 ... زنده زنده....  آيدن سوزوندمش من...  کس هیچ...  میگم چي من فهمه نمي کس هیچ...  آيدن

 فتگر را تصمیمش لحظه يک در آيدن.  بود خیس کامال حاال صورتش.  شد مي بیشتر لحظه هر کريشنا هاي گريه

   اش قدمي يک فاصله. 

 : گفت و دوخت آيدن به را اشکبارش چشمان کريشنا.  فشرد را هايش شانه و شکست را کريشنا با

 ... جا همه...  هست جا همه اون...  ندارم اراده خودم از ديگه من...  تونم نمي اما آيدن کنم آزادت خوام مي من -

 : پرسید آيدن

 ؟ کي -

 تحمل تونم نمي ديگه.  آيدن هست جا همه اون...  عجیبش جواهرات و طال زره و شنل با...  طالپوش زن همون -

 . تونم نمي....  کنم

 تصمیم دانست نمي.  بود کرده بغض هم خودش.  چسباند اش سینه به و کشید آغوش در را کريشنا ، آيدن

 ...   نه يا است گرفته درستي

 لب زير آيدن.  چسباند آيدن به تر محکم را خودش کريشنا.  بود راه همین رسید مي ذهنش به که چیزي تنها

 : گفت

 . هستم تو کنار که اينه مهم...  نه يا باشم حصر اتاقم توي که نیست مهم کريشنا -

 : داد ادامه آيدن.  زد زل آيدن به و کرد بلند سر کريشنا

 دوستت من....  ده نمي تغییر تو به رو من احساس چیز هیچ که اينه مهم...  بیفته قراره اتفاقي چه نیست مهم -

   بیفته اتفاقي هر و دارم

 ... دارم دوستت من...  بیاد پیش که چیزي هر...  کنه نمي تغییر اين

 تمام از.  زد حلقه چشمانش در اشک.  تپید مي شدت به که گذاشت کريشنا قلب روي را دستش آيدن

   کرد مي انزجار احساس اشتباهاتش

 چشماني با و گرفت پايین را سرش.  اي لحظه هاي تصمیم تسلیم و احساستش تسلیم.  بود همین آيدن اما

 : کرد تکرار اشکبار

 . کريشنا دارم دوستت -

 : داد پاسخ و زد تلخي لبخند کريشنا

 ... دا دوستت هم من -
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 سینه قفسه در را دستش و گرفت کار به را قوايش تمام.  کند تمام را اش جمله کريشنا ، نداد مهلت آيدن اما

   چشمان.  برد فرو کريشنا

 وا قلب هاي تپش انگشتانش نوک با توانست مي حاال آيدن.  چرخید اش حدقه در و شد گرد درد شدت از کريشنا

   اشک.  کند احساس را

 ینهس قفسه در تر عمیق و فشرد بیشتر را دستش.  شود منصرف تصمیمش از خواست نمي اما بود بريده را امانش

 .   برد فرو کريشنا

 : فتگ و بوسید عاشقانه را کريشنا و شد تر نزيديک آيدن.  بود مانده خیره آيدن به ناباوري با همچنان کريشنا

 نمک اعتراف خوام مي...  اما ده نمي تغییر رو من احساس اتفاقي هیچ...  کريشنا کنه نمي تغییر من در چیز هیچ -

   تو به برگشتن.. 

 پیشگو به ودب بهتر شايد.  بیرون بکشم رو قلبت مجبورم اما متاسفم...  کريشنا بود وحشتناکي اشتباه.  بود اشتباه

 . بدي اهمیت بیشتر ها

 

 شناکري قلب.  کرد جمع را انگشتانش آيدن.  بود شده پريده رنگ و کبود و کشید مي نفس سختي به کريشنا

   داشت قرار دستانش در درست

  

 اب را دستانش تا کرد اراده و بست را چشمانش آيدن.  نبود کار در بازدمي اما کشید درون به را نفسش کريشنا. 

   بیرون قدرت تمام

 هاينک بدون.  کرد رها را کريشنا قلب و شد شل آيدن دستان. فشرد شدت به را بازويش کسي ناگهان که بکشد

   ، چگونه و کسي چه بفهمد

 . شد کوبیده ديوار به بدنش تمام ثانیه از کسري در

 : گفت و گرفت آغوش در را کريشنا سر بريان.  گشود چشم سختي به

 .. بکني اينکارو ذارم نمي -

 هب شروع کندي به کريشنا هاي زخم.  چسباند کريشنا لبهاي به و بريد را آيدن دست رگ خنجرش لبه با سپس

   با آيدن.  کرد ترمیم

 راحت هايش نفس حاال که کريشنا.  بخورد تکان جا از نداشت جرات حتي.  شد خیره کريشنا و بريان به وحشت

   از ، آمد مي باال تر
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 صورتش روي از را کريشنا موهاي بريان.  نبود حسي هیچ نگاهش در.  کرد نگاه آيدن به لرزانش پلکهاي پشت

 : پرسید و زد کنار

 ؟ خوبه حالت -

 : گفت و کرد تکیه دستش کف به کريشنا

 . بهترم -

 

 آغوش در را پاهايش و نسشت ديوار کنار و کرد جور و جمع را خودش آيدن.  نداشت بر آيدن از را نگاهش هم باز

   آنقدر فضا.  گرفت

 ودش خالص وضع اين از تر زود داشت دوست فقط.  کرد نمي تحملش آيدن که بود سنگین و پیشبیني قابل غیر

   ، انتقام با شده اگر حتي

 : پرسید بريان از کريشنا.  مرگ حتي يا و اغما

 

 ؟ کردي فرار چجوري اصال ؟ فهمیدي چجوري -

 

 : نکرد نگاه ايدن به بريان

 

 خودم انگار که تصوير يه...  اما نبود واضح...  ديدم آيدن ذهن توي...  رو ماجرا اين اما... نبود سختي کار فرار -

   رو تو قلب دارم

 . بودم خودم انگار...  بودم اينجا انگار اما..  عجیبه...  کشم مي بیرون

 : کرد اخم کريشنا

 ؟ ممکنه چطوز -

 : زد زل آيدن به اينبار بريان

 .. عجیبه خیلي...  باشه شده فعال..  ما ذهني پیوند انگار...  بودم بیهوش وقتي..  شد مي من ذهن وارد اون -

 : پرسید کريشنا
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 ؟ اون با ؟ ذهني پیوند -

 : گفت و داد مثبت پاسخ سر با بريان

.. . برادرخوندگي میگن بهش...  ها روح برادري.  اصیل هاي الف...  میاد وجود به ها الف از بعضي بین که ارتباطي -

   الف يه اون اما

  

 . عجیبه اين و نیست

 : گفت آيدن به رو نفرت با خاست برمي جا از سختي به حالي در کريشنا

 حتي فعال.  گیرم مي تصمیم دربارت فردا.  تونم نمي واقعا...  کنم فکر کردي که کاري به تونم نمي امشب -

   خیلي.  مشکله برام هضمش

... 

 : گفت بريان به رو و رفت در نزديک کريشنا

 ... کن قفل رو در -

 : پرسید ترديد با آيدن.  برخاست جا از بالفاصله هم بريان.  شد خارج اتاق از و

 ؟ میاره سرم باليي چه -

 : داد پاسخ ، بگرداند سر آيدن سمت به آنکه بي بريان

 ... کشتت نمي -

 : داد جرات خودش به آيدن

 ؟ ايم برادرخونده جور يه تو و من پس -

 : گفت متعصبانه بريان

 خالص الف يه برادرخونده تونه نمي هرگز تو مثل يکي اونم...  ها آدم...  اصیله هاي الف بین فقط برادرخوندگي -

 . باشه

 . متصله هم به ما ذهن اما -

 : کرد ايدن به رو بريان
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 گاهي حتي گفت مي دالويش شاه.  بودن برادرخونده دالويش شاه و من خوني پدر....  پدرهامون مثل درست -

   هماهنگ صورت به ذهنشون

  

 هستي دالويش شاه خلف وارث شايد تو...  کشیدن مي نقشه ، زدن مي حرف هم با ذهني گاهي اونا...  جنگید مي

   خلف پسر من و... 

 . نیکاناس

 : گفت لب زير آيدن

 ... اين کردم فکر من..  گذاشتم پا هم خودم روي کن باور يعني.. که کردم رو کاري من..  من بريان -

 : گفت و برداشت ايدن از را سردش نگاه بريان

 . بود افتاده اتاق اين کف االن تو قلب...  میگذره چي ذهنت توي دونستم نمي اگه...  دونم مي.  آيدن دونم مي -

 . آيدن چیه دوني مي

 : گفت ملتمسانه آيدن

 . دارم دوستش که دوني مي..  ده نمي تغییر رو اون به من احساس چیز هیچ که دوني مي پس -

 . ندارم خبر قلبت از...  آيدن میگذره چي ذهنت توي دونم مي فقط من -

 : گفت و برخاست جا از آيدن

 توي دونم نمي...  االن و کنم تمرکز کلي براش الزمه من اما...  مني ذهن توي انگار تو يعني ؟ تونم نمي من چرا -

 . میگذره چي ذهنت

 همون بتوني باش نداشته انتظار...  رگهام توي اي ناخالصي هیچ بدون...  اصیل الف يه...  الفم يه من...  آيدن -

   ذهن با رو اي رابطه

 . تونم مي من که کني برقرار من

 : گفت مقدمه بدون آيدن

 حداقلِ که خوشحالم من اما...  ديگه چیز هر يا..  باشي متنفر من از تو ممکنه...  بريان خوشحالم...  خوشحالم -

   باهات رو برادرخوندگي
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 . دارم

 : داد پاسخ ، ببندد را در آنکه از پیش و شد خارج اتاق از بريان

 . آيدن نیستم متنفر ازت من -

 

 چند که دستي.  کرد نگاه آلودش خون دست به آيدن.  کردند محکمش دوباره فوالدي هاي قفل و شد بسته در

   را کريشنا قلب پیش دقیقه

 به شناکري اتاق پنجره از که کرد نگاه هايي سايه به و ايستاد پنجره کنار صندلي روي امید نا و سست.  بود فشرده

 .   خورد مي چشم

 نودبش را بريان صداي توانست مي.  کرد تیز را گوشهايش.  بود داده تکیه اندامي درشت مرد هاي شانه به کريشنا

   بي صداي با که

 : خواند مي را آشنايي الاليي ، زيبايش و خش

 

..  سفید اسبهاي...  شکوه با و درخشان...  نوراني و آرام...  اند ايستاده ، چمنزارها از بعد ، بلند کوهاي آن پشت"

 ...   کوه و روشنايي

 آمد خواهد..  نوراني و سپید...  رويايي رنگ به آمد خواهد...  باران پس و....  آيینه پشت ، برفها پشت..  قله پشت

 ...   باران از پس... 

 " باران از پس..  نفر يک...  آيد مي اينه پس از نفر يک...  طوفان و برق و رعد از پس...  تند باران از پس

 

 هب نسبت را او که شکي....  بود بیزار دودلي اين از.  افتاد خونینش دست روي و چکید آيدن چشم از اشکي قطره

   مي امید نا چیز همه

 . ساخت

* * * 

 

 ديوار و در از.  کرد مي نگاه فرار حال در مردم به مهارنشدني خشمي با و بود نشسته پیشنانیش روي سردي عرق

   و باريد مي آتش
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 دسته و شالق.  کوبید سمین به و کرد بلند را اش تازيانه.  شدند مي خراب مردم سر روي اتش ستونهاي و امواج

   آتش از همه اش

 ودب ايستاده آتش شراره از کوهي روي ، انداخت پاهايش زير به نگاهي.  سوزاند نمي را آيدن گويي که بود فروزاني

   را بازويش کسي. 

  

 کردنش تر ور شعله براي را آيدن ولع چشمانش در آتش همه آن انعکاس که پوشي سرخ زن.  گرفت دست در

   با مردم.  کرد مي تشديد

 شعله آساي غول امواج اما.  بمانند امان در آتش از تا دويدند مي طرف آن و طرف اين به هدف بي ترس و وحشت

   فوج رحمانه بي ها

 مس بار هر.  شد مي رد کنارش از که زد آتشیني اسب به را تازيانه و زد لبخند آيدن.  گرفت مي بر در را آنها فوج

   به اسب کوبیدن

 نمي را او گويي اما پريد آتش درياي میان پوش سرخ زن.  جوشاند مي زمین از را آتش از اي تازه چشمه زمین

   به هم آيدن.  سوزاند

 آغوش در را ها شعله آيدن اما بود اتش شعله زن تن تمام.  شد عريان و فشرد را آيدن دستان زن.  پريد دنبالش

   سوزانش لبهاي و کشید

 میان و زد لبخند...  نترسید اما آيدن.  گرفت بر در را جا همه و کشید تنوره فضا همه در آتش ناگهان.  بوسید را

   به و ايستاد آتش

 . شد خیره زن چشمان در ها شراره بازتاب

 

 مشروب شیشه و زد کوتاهي فرياد.  ديد مي آتش در را اتاق همچنان گويي اما پريد حواب از ترس و اضطراب با

   روي را تخت کنار

 جا از و کشید منظمي نا و عمیق هاي نفس.  کرد رها توهم از را او صورتش روي الکل خنکي.  کرد خالي صورتش

   به قلبش.  برخاست

 معتدلي و ماليم نسیم و بود آرامي و ستاره پر شب.  ايستاد پنجره کنار و خورد آب مقداري.  تپید مي شدت

   نواخت مي را آيدن صورت

  . 
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 قلبش هاي تپش.  داد بیرون و کشید هايش شش درون به را مطبوع هواي از عظیمي حجم و کشید عمیقي نفس

   هايش نفس و طبیعي کم کم

 اسیر را خودش دوباره مدت همه اين پس چرا دانست نمي اصال.  کرد وحشت بود ديده که کابوسي از.  شد آرامتر

   آيدن.  ديدهاست خشم

  

 زآمی موفقیت تالش اين رسید مي نظر به و کند مهار را خشمش که بود کرده را تالشش نهايت ، مدت اين تمام در

   هم هنوز اما باشد بوده

  

 هاي شعله از بار اين که اي تازيانه.  داشت دست به را تازيانه آن هم هنوز ، بود نکرده رهايش خشم هاي شعله

 .   بود شده ساخته آتش

  

 اتفاق ان از که شد مي مدتي اما...  است کرده کريشنا قتل براي که اقدامیست خاطر به شايد کرد فکر خود با

   تمام با آيدن و بود گذشته

 براي را راهش ، خواست مي آيدن واقع در.  نداشت خشم و عصبانیت در ريشه ابدا اقدام آن که دانست مي وجود

   باز ادريان به پیوستن

  

 دباش داشته محکمي پاسخ ، آدريان توسط ، غربي قلعه ترک درباره رفتن سوال زير صورت در ، خواست مي.  کند

   بگويد خواست مي. 

 عداب که کرد فکر ديگري داليل به اما خورد هم به خودش از حالش اي لحظه براي...  داشته را کريشنا قتل نقشه که

   بود رسیده ذهنش به

 جنون ناي و بود شده ديوانه وضوح به کريشنا.  مردند نمي گناه بي مردم ، افتاد نمي اتفاق جنگي کريشنا مرگ با ،

   تمام به ترديد بي

 . بود همه نفع به کريشنا مرگ.  زد مي پذيري نا جبران آسیب غرب مردم خصوص به ، سرزمینش اهالي

 : کرد زمزمه خودش با آيدن
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 دبو اين ، کردي مي فکر که چیزي تنها به شکافت رو اون سینه دستت وقتي تو...  نزن گول رو خودت...  آيدن -

   غرب از فرار بتوني که

  

 ... . کني توجیه آدريان براي رو

 

 فعن خاطر به که بقبوالند او به داشت سعي افکارش.  کند گمراه را او ديگر داليل با همچنان داشت سعي ذهنش اما

   ، سرزمینش و مردم

 همه ، خودش به اما پاسخش.  برساند قتل به را داشت دوستش که زني داشت قصد و بود گذاشته پا قلبش روي

 : کرد مي انکار را اينها

 

 ودتخ...  بود خودت کردي فکر لحظه اون که کسي تنها به اتفاقا..  آيدن بدي خاتمه ترديدت به خواستي مي تو -

   مي...  خودت و

 مي اذيت رو خودت چون بدي پايان چیز همه به خواستي مي...  کني تمومش رو آور عذاب عشق اين خواستي

   خودت فقط چون...  کرد

 از حالت اينکه براي...  عاشقشي هنوز....  اتفاقا اين همه وجود با که بپذيري تونستي نمي چون...  میشي اذيت

   خوره مي هم به خودت

 بازم..  کامله هیوالي يه اون دوني مي اينکه وجود با..  ديدي ازش که چیزايي همه وجود با ، بیني مي وقتي

   هم هنوز تو...  عاشقشي

 ... تويي شده ديوونه که کسي شايد..  داري دوستش

 

 ترديد.  کرد مي دفاع خودش از هم خودش و متهم را خود و زد مي حرف خودش با.  بود شده ديوانه.  زد لبخند

   جنون به را او آخر

 . نشست تخت روي و شد دور پنجره کنار از.  بود کشانده

 هیچ بدون.  بود شده حبس شکوه با اتاق اين در که شد مي روزي ده نزديک اما روز چند دقیقا دانست نمي

   جز به اي کننده مالقات
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.  دش تنگ ماشیني دنیاي براي دلش ، مدت اين طول در بار اولین براي.  آورد مي را غذايش که اي کوتوله نگهبان

   دست داشت دوست

 از ريکا عالم از نقطه اين در علم که مساله اين چقدر.  بود کافي هم همراه تلفن يک.  باشد متصل اينترنت به کم

   ، برد نمي پیش

 ! بود مسخره

 هب اصال يعني.  بود نکرده محاکمه اقدامش خاطر به را آيدن ، بود داده وعده که انطور کريشنا.  بود عجیب برايش

   و نیامده آيدن ديدار

 ساخته مشغول خود به را کريشنا چیز چه فهمید نمي...  بخشش نه و مجازات نه.  بود نفرستاده هم پیغامي هیچ

   به اي مساله که است

 انداخت؟ مي پا پشت را مهمي اين

 ودب وقايعي آبستن همیشه شب.  نداشت اعتماد سکون اين به آيدن اما نمود مي ساکن و ساکت حد از بیش قصر

   و سکوت همین در که

 اي دلهره اما بخوابد داشت سعي.  کشید دراز تخت روي و نوشید را مشروبش از مقداري.  دادند مي رخ سکون

   به را اجازه اين عجیب

 : کرد زمزمه لب زير.  کرد لمس را شمشیرش و برد بالش زير را دستش.  داد نمي او

 

 . پاشه مي شمشیر اين روي خونش که کسي اولین -

 مي سرش از را خواب اضطراب و جهل اين.  نبود مطمئن هم بعد ثانیه يک از حتي ، نداشت آينده از تصويري هیچ

   را چشمانش.  پراند

  

 . رفت خواب به و شد گرم کم کم چشمانش.  بست

 هاي فرياد و شمشیر خوردن هم به صداي.  گويند مي چه فهمید نمي حتي که.  شنید مي نامفهومي صداهاي

 .   رسید مي گوشش به عجیبي

  

 . بود صدا تنها که عجیبي کابوس.  ديد مي کابوس داشت هم باز.  بود منگ
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 "...  ببنديد رو مخفي هاي راه...  طرف اين از "

 ار ذهنش.  بخوابد نتواند ديگر ، شود بیدار هم کابوس اين از اگر ترسید مي ، کند باز چشم خواست نمي آيدن

   خواب اما کرد منحرف

 .داشت ادامه پريشنانش

 " دروازه سمت به بريد...  ؟ کجان شاه هاي محافظ "

 خواست نمي آيدن و شد مي تمام بايد کابوس اين.  نپرد خواب از تا فشرد را چشمانش عصبي و آشفته آيدن

   صداها.  شود تسلیمش

 : گفت بلندي صداي با کسي.  شد مي بیشتر لحظه هر گويي ازدحام و شد مي بیشتر و بیشتر همچنان

 " اس محاصره قصر...  شکسته هم در شهر بیرون مقاومت "

 : شنید مي را صداها هنوز.  شد گشوده وحشت با آيدن چشمان

 " بود تصور قابل غیر پیشرفتشون...  شده کشیده ها کوچه به جنگ "

 و فريادها هنوز.  نداد تغییر را چیزي هم آن خنکي و الکل حتي اما ريخت صورتش روي را گیالسش مانده ته آيدن

   و هرج و ها صدا

 : رسید مي گوشش به مرج

 ".  هستن ما از بهتر خیلي اونا "

 

 خانه به کنان داد و جیغ زنها.  بود جنگ میدان ، قصر دروازه بیرون.  دويد پنجره سمت به و برخاست جا از آيدن

   و سوخته هاي

 نقاطي بیشتر در جسد و شمشیر و خون.  داشتند مي نگه امن خود آغوش در را کودکان بردندو مي پناه خرابشان

   آيدن نگاه مسیر در که

 ها جنايت اين ، بود خواب که ساعتي چند اين در يعني.  بود طلوع آستانه در خورشید ؟ خورد مي چشم به ، بود

   نگاهي ؟ بود داده رخ

 را او تنها پريدنش ، کرد فکر خود با اين بر عالوه.  بپرد آن از بتواند که بود آن از بیشتر ارتفاع...  تنداخت پايین به

   خطر معرض در
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 اتاق اين ، انديشید خود با.  شد مي محسوب کريشنا براي خائن يک و ها غربي براي فراري يک او.  دهد مي قرار

   امن حاضر حال در

.  ودب نشده تسخیر هنوز و بود محاصره تحت قصر که زماني تا کم دست ، امد مي حساب به او براي دنیا نقطه ترين

   و بست را پنجره

 آيدن.  نشست راحتي صندلي روي و کرد روشن را کوچکي فانوس.  شد تاريک شدت به اتاق.  کشید را ها پرده

   جنگ مانع توانست نمي

 ناکريش با نه و کند صحبت آدريان با توانست مي نه ديگر.  بود شده خارج او دست از چیز همه کنترل طاهرا.  شود

   کشید عمیقي نفس. 

  

 : خورد گوشش به آدريان بلند صداي اما کند آرام را ذهنش داشت سعي. 

 

 ودر به رو ها رو راه تمام مجبوريم...  نکنید تسلیمش اگه...  دم مي فرصت بهتون ظهر تا.  کنین تسلیم رو قصر "

 ".  کنیم تبديل خون

 

 مدا مي اتاق به ها پرده الي از که نور باريکه توانست مي آيدن.  بود کرده طلوع خورشید.  بست را چشمانش آيدن

   صداي.  ببیند را

 که ببیند را غربي سربازان توانست مي پنجره گوشه از آيدن.  نشست فرو ها فرياد و ها نیزه و شمشیرها

   را آلودشان خون شمشیرهاي

 با و رنگ برنزي زره با که ديد هم را آدريان.  پرداختند مي ها زخمي درمان به و کردند مي تمیز اجساد لباس با

   ها زخمي میان شکوهي

  

 نگاه فرمانروايي لباس در او به دقت با اينقدر حال به تا.  خوراند مي خود خون از ، آنها از برخي به و زد مي قدم

   زره.  بود نکرده

 وا مردمش وضوح يه که پادشاهي.  بود ساخته مقتدر و شکوهمند امپراطور يک او از اش طاليي تاج نیم و سلطنتي

   و پرستیدند مي را
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 و هاران آدريان کنار درست.  ببیند جنگجويانش خالصانه هاي تعظیم در را افکار اين صدق توانست مي آيدن

   ايستاده گیلن و رزالین

 شجاع و وفادار همراهي همیشه آيدن.  بود هماهنگ چشمانش با که داشت تن به اي نقره و آبي زره هاران.  بودند

   مي او مانند فداکار و

  

 چانه و گلو روي.  داشت را آيدن با پیمانش زخم هنوز راستش دست.  کرد متمرکز او روي را چشمانش.  خواست

   خشکیده خون اش

 قصر به آدريان حمله و ظهر منتظر بايد قصر اهالي از خیلي مانند هم او شايد.  بست را پرده.  کرد مي خودنمايي

   در غرق.  نشست مي

  

 در پیتر و کريشنا.  شد باز چهارطاق در و گشوده در قفل.  رسید گوش به در پشت از صدايي که بود افکارش

 . بودند ايستاده در آستانه

 : فشرد را گلويش و چسباند ديوار به راه او و آمد آيدن سمت به کريشنا.  برخاست جا از آيدن

 ؟ آيدن بود چي نقشتون -

 : گفت ، کشید مي نفس سختي به که آيدن

 ؟ چي نقشه -

 ؟ لعنتي چیه نقشتون ؟ نداشتي خبر بگي خواي مي...  جنگیم توي ما که هست هفته يه...  شو خفه -

 . شم مي محسوب فراري يه اونا براي من...  کن باور...  دونم نمي هیچي من -

 : زد فرياد عصبانیت با کريشنا

 ؟ بکشه رو من تا فرستن مي رو هاشون فراري اونا و -

 ... نفرستادن رو من اوتا -

 ؟ احمقم من کردي فکر ؟ نیست اونا نقشه اين میگي چطور...  بکشي رو من خواستي مي تو -

 : داد پاسخ بکشد نفس تا کرد مي تقال که آيدن

 ... بازه اون براي من ذهن.  گم مي راست که بفهمه تونه مي اون...  بپرس بريان از -
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 ... کنم اعتماد تونم نمي هم اون به -

 . گه نمي دروغ بهت اون -

 : گفت نگهبانان به رو کريشنا

 ... بیارينش -

 ژولیت و بريان.  بردند استراحت اتاق سمت به و کشیدند کريشنا دنبال به خشونت با را آيدن پوش زره نگهبان دو

   ديگر فرمانده شش و

 : پرسید و ايستاد بريان روي به رو کريشنا.  برخاستند جا از کريشنا ديدن با

 ؟ دونه مي آدريان نقشه از چیزي اون -

 و گشود چشم بريان.  شد متمرکز فرارش روز روي آيدن.  بست را چشمانش و انداخت آيدن به نگاهي نیم بريان

 : داد پاسخ

 . دونه نمي چیزي اون...  من همراه.  کرد فرار اون... چیدن مي رو ها جنگ برنامه که روزي -

 : زد فرياد کريشنا

 با ها غربي ، بعد روز چهار..  رسیدي نمي سر تو اگه..  کشت رو من تقريبا اون ؟ بريان کردي فرض احمق رو من -

   مرزي سربازاي

 هم به ربطي هیچ اتفاق دوتا اين ، کنم فکر من داري انتظار تو و....  کنن مي شروع رو جنگ و شن مي درگیر ما

   احمق من ؟ نداره

 . بريان نیستم

 . سرورم گم نمي دروغ بهتون من -

 . بريان تونم نمي.  کنم باور تونم نمي -

 : گفت فرماندهان از يکي

 . کنین حفظ رو خودتون آرامش بهتره...  فرمانروا -

 ؟ فهمي مي...  میندازه راه خون جوي ، نشه تسلیم بهش قصر ظهر تا اگه گفته اون..  آرامش ؟ نیکالس آرامش -

 .   باشم آروم چطوري

 . تونیم نمي...  ببريم رو شده کشیده شهر و ها کوچه داخل به که جنگي تونیم نمي من
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 : گفت آرامي صداي با بريان

 . کرد مذاکره بشه شادي.  بزنید حرف هم با ، باشه بهتر شايد -

 مردمش اونوقت...  برسیم نتیجه به آدريان با اگه هم محال فرض به...  متنفرن من از مردم اون...  بريان ؟ مذاکره -

   از رو اون

 . متنفرن من از غربي قلعه مردم...  کنن مي خلع پادشاهي

 : گفت آرامي صداي با آيدن

 . پرستن مي رو آدريان ها غربي...  دارن قبول کمال و تمام رو اون مردم...  نه -

 : گفت و انداخت آيدن به نگاهي نیم کريشنا

 . بکنه اينکارو آدريان بذاري ، مذاکره بهانه به...  بکشي رو من نشدي موفق تو اگه.. ؟ اينه نقشه پس -

 : داد تکان سر آيدن

 ... کنه کمک بهتون مساله اين دونستن شايد کردم فکر اما بگیرم تصمیم شما جاي به تونم نمي من -

 : گفت واري کنايه و آمیزي تهديد لحن با و کرد گرد را چشمانش کريشنا

 من به کمک براي رو خود جلوي توني نمي که اونقدر...  باشم من جنگ اين پیروز که مشتاقي چقدر هم تو و -

 . بگیري

 : گفت پیتر اما کرد سکوت و گرفت پايین را سرش آيدن

 . بیفته راه به خون ، نباشه الزم شايد..  کنین فکر مذاکره به قربان -

 ... که نداره مذاکره...  نه گم مي من و بشینه من تخت روي خواد مي اون -

 : گفت ژولیت

 ردک راضیشون بشه شايد...  داد خاتمه جنگ به بشه ، آدريان به غرب در مستقل حکومت يه دادن با بشه شايد -

 . اراضي تقسیم به

 : کرد اخم کريشنا

 ؟ کنن تقديم اونا به رو سرزمینم من -

 ... نصفش نهايت يا سوم يک فقط -

 : داد پاسخ عصبانیت با کريشنا
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 . کنم نمي هیوال اون تسلیم رو سرزمینم من...  وجب يک حتي -

 : گفت جديت با بريان

 جمع صدف عالمه يه ، بودي کوچیک که وقتي...  کريشنا...  بگیرن ازت رو همش جنگ و خون با که بايست پس -

   يه بار يه...  کردي مي

 اما...  نظیر بي هاي موسیقي با...  جادويي هاي صدف..  بودي کرده جمع زيبا خیلي مختلف هاي صدف مشت

   و ساحل روي افتاد يکیش

 و خراشید رو پاهات سنگ يه تهش.  نشد بگیريش کردي تالش که قدر چه هر..  برد باخودش اونو کوچیک موج يه

   موج يه و خوردي زمین

 . برد آب قعر به خودش با رو صدفهات همه بزرگتر

 : داد پاسخ کريشنا

 براي نه اما کردم گريه خیلي من..  باشه مونده يادت من خوبي به هم تو اگه ولي.  بريان يادمه خوب خیلي آره -

   براي...  پام زخم

 رو رفت دست از اول که يکي اون اما آوردي يکیو برام نوع هر از تقريبا اينکه با...  ام رفته دست از صدفهاي

 ....   کني پیدا نتونستي

 يقیمت هر به...  آوردم دستش به دوباره و دنبالش رفتم...  هام پا شدن خوب محض به که يادته اينم حتما و ؟ يادته

   دستش به شده که

 . آوردم

 : گفت آرامي صداي با بريان

 . بودي خوشحال تو کرد مي خونريزي شدت به و بود شده زخمي آرنج تا دستت اينکه با -

 . بودم آورده دست به رو صدف اون چون -

 : گفت و ايستاد کريشنا روي به رو بريان

 اگه حتي...  بیار دستش به دوباره... شد خوب پاهات که وقتي و بسپار دريا به رو صدفت...  بکن کارو همین -

 . بشه زخمي دستت

 : گفت پیتر به رو و داد قورت دهاني آب کريشنا

 . بزنم حرف باهاش خوام مي بگین آدريان به -
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*** * 

 . بزنم حرف باهاش تنها خوام مي..  پیتر باشه اينجا اون بینم نمي لزومي من -

 : داد پاسخ اي کننده متقاعد لحن با پیتر

 . نبودنشه از بهتر آيدن حضور...  سرورم کنین اعتماد من به -

 : پرسید پیتر به توجه بي کريشنا

 ؟ کرده دير اينقدر چرا -

 : داد پاسخ مضطربي اما آرام صداي با بريان

 . رسه مي االن...  هاست پله راه توي -

 ديبلن صداي با پیتر.  کرد الباب دق کسي.  نشست کوبش طال صندلي روي و زد اتاق در ديگر دور يک کريشنا

 : کرد اعالم

 . داخل بیاين -

 افراد تمام و چرخاند را سرخش چشمانش.  شد اتاق وارد چشمگیرش و زيبا زره همان در آدريان.  شد گشوده در

   گذراند نظر از را اتاق

  

 از را ناراحتي و عصبانیت توانست مي آيدن.  شد برداشته بالفاصله اما ايستاد لحظه چند آيدن روي نگاهش. 

   رفته هم در چهره خطوط

 اما فشرد محکم را کريشنا دست آدريان.  کرد دراز دست و برخاست جا از کريشنا.  کرد سکوت.  بخواند اش

   او به آنکه بي کريشنا

 : گفت ، کند نگاه

 . آدريان سالم -

 : زد لبخند و کرد رها را کريشنا دست آدريان

 . خوشحالم خیلي ديدنت از...  بريان سالم _ دوخت چشم بريان به سپس _.  کريشنا سالم -

 : داد تاب ابرويي اينبار آدريان.  داد را پاسخش سر دادن تکان با تنها بريان
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 نکنه اي ؟ نه باشي داشته رو دلتنگي همین بايد هم تو...  بود شده تنگ خیلي برات دلم من...  برادريم ما...  بريان -

   من دي مي ترجیح

 ؟ بپوسم زندان گوشه

 : کرد نازک پلکي پشت بريان

 ... چرخه نمي من ترجیحات با مطابق وقت هیچ دنیا -

 : گفت و کشید سر را شرابش گیالس کريشنا

 . نريم حاشیه خیلي بهتره -

 : داشت لب به را سردش همیشگي لبخند ، سیاسانه آدريان

 . بپرسم سوال يه آيدن از دارم دوست فقط اما برم حاشیه خوام نمي من -

 . آدريان نیومدي اينجا به آيدن با مذاکره براي تو -

 ... اومدم اينجا به چرا دونم نمي اصال من -

 : گفت اي پیروزمندانه لحن با کريشنا

 . بشه جلوگیري جنگ از تا اينجايي تو -

 ؟ کني تقديم بهم خونريزي بدون رو تاج و تخت خواي مي يعني -

 : کرد اخم کريشنا

 ؟ چیه مصالحه براي پیشنهاداتم نگفتم هنوز من -

 من...  میدم اطمینان بهت...  نبرم رو سرت ، شاهي تخت اون روي نشستن از بعد که اينه منظورت اگه ؟ مصالحه -

   مگر کشمت نمي

 . کني مجبورم خودت اينکه

 : داد فرمان کريشنا

 . بمونه فقط آيدن...  بیرون بريد همه -

 آدريان به کريشنا.  بود نشسته میز گوشه صدا بي و ساکت همچنان آيدن.  شد خالي ثانیه چند طول در اتاق

 : پرسید و دوخت چشم

 ؟ جتگي مي چي براي ؟ خواي مي چي تو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

521 

 

 : داد پاسخ و گرداند سر زود خیلي اما انداخت آيدن به سريعي نگاه آدريان

 . مردمم و امنیت ، آزادي براي -

 . داشته همراه به امنیت و آزادي من حکومت..  بوده عدالت از پر همیشه من کشور -

 : گفت سردي لحن با آدريان

 . حقشونه که بدم رو اي زندگي بهشون خوام مي.  من مردم براي نه اما..  آره -

 . بدم بهشون رو راحتي و آزادي و امنیت اين اين حاضرم من -

 براشون...  نیست بخش لذت امنیتي هیچ تو لواي تحت.  خوان مي من از...  خوان نمي تو از رو آزادي اين اونا -

   تو که اي آزادي اون

 . پذيرن نمي رو تحقیر اين..  آزاديه صرفا..  نیست آزادگي بدي

 : فروخورد را حشمش و کشید عمیقي نفس کريشنا

.  کنم خارج خودم حکومت سیطره از رو غربي وسیع هاي سرزمین...  بدم خودمختار حکومت بهشون حاضرم -

   کنیم تمومش رو جنگ فقط

  

 شما.  مرزها اون قبال در ادعايي هیچ بدون.  بشناسم رسمیت به مستقل امپراطوري عنوان به رو شما حاضرم. 

   خواهید مستقل حکومت

  

 ؟ خواستید مي همیشه که نبود چیزي اين مگه...  داشت

 رهبري تا بپوسم زندانت توي دادم مي ترجیح من...  نه ؟ خواستم مي من که چیزيه اين ؟ پرسي مي من از داري -

   سرسخت مردم اين

 . باشم شاه يه اينکه تا کنم سپري تبعید توي رو عمرم تمام دادم مي ترجیح...  بگیرم عهده بر رو امیدوار و

 : داد ادامه کريشنا متعجب نگاه پاسخ در

 نخوا نمي ديگه حاال اما...  خواستن مي...  بله...  خواستن مي غربي مردم که چیزيه اين آيا که اينه سوالت اگه و -

   هدف حاال... 

 ... کريشنا دارن بزرگتري
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 : گفت و گزيد لب کريشنا

 . نداره تو رهبري به ربطي ، هدف سوپر اين نگو ؟ منه تخت و تاج گرفتن بزرگترشون هدف -

 ... ام واقعي پادشاه من کنن مي فکر اونا -

 . کنن مي اشتباه اونا -

 . کنم نمي فکر اينطوري من -

 ؟ توئه منتظر کنه مي فکر.  توئه به متعلق تخت کني مي فکر ؟ احمقي اينقدر يعني -

 : گفت خشم با آدريان

 . نشستي تخت روي راحت عمر يک انگار زني مي حرف جوري يه -

 . آدريان دي نمي لم بهش راحت هم تو -

 . شاهم من که دارن باور اونا.  باشه کافي حکومت براي ، مردمم وفاداري شايد -

 ما به میز اين گوشه درست االن حقیقي وارث چون.  اشتباست که دوني مي ؟ داري باور رو توهمات اين هم تو و -

   به داره و زده زل

 . بودن ارزش با خیلي براش روزي يه ، کنه مي نگاه آدمايي

 به را هايش مردمک مقصد بالفاصله اما کرد نگاه ، بود کرده سکوت کامال که آيدن به چشمش گوشه از آدريان

 : داد تغییر کريشنا سمت

 . ارزشیم با همونقدر براش نفر دو ما از يکي هنوز کنم مي فکر من.  کنم نمي فکر اينطور که من -

 . کرد مي دفاع نفر اون از بود اينطور اگه -

 قضاوت اينگونه ، بود نگشوده سخن به لب اصال که حالي در ، خودش حضور در آمد نمي خوشش.  کرد اخم آيدن

   سکوت دلیل.  شود

 از ، داشتند دوست که طور هر آدريان و کريشنا ظاهرا اما بود جنگ برپايي و مذاکره شکست از ترس تنها آيدن

   برداشت ، تکلم عدم اين

  

 . کردند مي تعبیر را آن و آزاد

 : گفت و برخاست جا از آدريان
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 عدالتي بي همه اين از ما و بدي قرار اختیارمون تحت رو سرزمین از بخش يه اينکه ؟ بود همین پیشنهادت پس -

   قرن همه اين در که

 بازي اسباب با که بچه يه مثل و کنیم فراموش رو خونريزي و ها ظلم اون ؟ بکشیم پس پا شد حقمون در

   رو سرمون ، کنن مي سرگرمش

  

 . بنامي غرب مردم به خودت بخشش بعدا رو اون تو که کنیم گرم کوچیکي حکومت به

 . بمیرن کمتري مردم خوام مي فقط من -

 مي رو تو شاهي تخت اونا.  دن نمي اهمیتي مرگ به من سپاه از کدوم هیچ.  خودت سربازاي از کمتري مردم -

   چه باش مطمئن و خوان

  

 . گیرن مي ازت مذاکره بي چه و مذاکره با

 . کنم نمي کس هیچ تسلیم رو تختم من چون..  احمقن مشت يه مردمت باشه اينطور اگه -

 : داد ادامه بلند صداي با کريشنا.  رفت در سمت به و انداخت باال اي شانه آدريان

 ؟ بگي بهم رو خودت پیشنهاد خواي نمي ؟ بزنیم حرف دربارش خواي نمي ؟ کني مي رد رو پیشنهادم پس -

 : انداخت او به نگاهي نیم آدريان

 يم تصاحب رو تختت من يا...  کن تسلیم رو تختت و میز روي بذار رو تاجت االن همین يا که اينه من پیشنهاد -

   برمي رو تاجت و کنم

 . دارم مي بر کبودت و شده بريده سر روي از رو اون ، شد الزم اگه میز روي میذارم و دارم

 : آمد حرف به آيدن

 . بشه جنگ نذار...  آدريان نه -

 : شد خیره آيدن به اينبار و ايستاد آدريان

 پذيرش که دوني مي تو.  رو دردهاشون و ها خوشي ، مردم اون...  بودي کرده لمس نزديک از..  بودي ديده تو -

   طرف از پیشنهاد اين
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 اپید پرورش عزت راه در مرگ و شرافت براي نسل اندر نسل که مردمي براي.  حقشونه در وحشتناکي خیانت ، من

   رو اينا تو.  کردن

 . انساني يه هنوز تو.  آيدن فهمي مي اي ديگه کس هر از بهتر

 میز پشت از هم کريشنا.  فشرد را در دستگیره و شد مانع نگاهش با آدريان اما بگويد چیزي تا ايستاد آيدن

   آدريان نزديک و برخاست

 : گفت ناگهاني خیلي لرزان صدايي با.  ايستاد

 به.  کردم مي مجسمت ذهنم توي بارها.  آوردم مي ذهنم تو رو تو...  تنهايیم لحظات همه توي...  سالها اين همه -

   مختلف شمالي و شکل

  

 بازوهات بین رو من که ديدمت مي ذهنم توي همیشه.  پدر داشتم دوست رو چشما اون من.  سرخ چشمايي و

   مي من همراه...  میگیري

...  پدرم فقط.  باشي پدرم تو...  تو..  داشتم دوست عمر همه...  کني مي نوازشم.  کني مي شونه رو موهام.  خندي

   تونستم من.  من پدر

 دست از رو پدرم نکردم فکر وقت هیچ.  مردي تو نکردم فکر وقت هیچ اما دادم دست از رو مادرم که کنم درک

   از وقت هیچ.  دادم

 . باشي پدرم که خواستم مي همیشه.  پدر نشدم امید نا داشتنت

 سینه در را نفسش و داد قورت دهاني آب آدريان.  بود اشک از خیس حاال کريشنا چشمان.  گرداند سر آدريان

   مي آيدن.  کرد حبس

 نه و چکید اشکي نه اما.  ببیند اش ياقوتي چشمان در را اشک برق و زدنش نفس در را آدريان گلوي بغض توانست

 .   شکست بغضي

 : گفت و زد کريشنا اندوهبار چهره به سردي لبخند تنها آدريان

 مي دومون هر که عواطفي بروز با من احساست تحريک ؟ بود صلح به من کردن راضي براي نقشه اخرين اين -

 ...   ندارن وجود دونیم

 . ده نمي جواب من روي...  نباشم مقابلت طرف من اگه البته خوبیه روش

 : داد پاسخ و شد خیره پاهايش نوک به و انداخت پايین دردآوري حالت با را سرش کريشنا
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 . هیوال _ کرد خطابش اينگونه و نگريست آدريان به دوباره _.  نداشتم ازت هم اين از بیشتر انتظاري -

 : کرد راست آيدن تن به مو هايش خنده اما خنديد آدريان

 . بود هیوال يه که شاهي مثل درست...  میشه شاه زودي به هیوال اين -

 . پذيرن نمي رو تو من مردم -

 . بگیره تصمیم زمان بذاريم باشه بهتر شايد -

 از پس کريشنا اما بزند حرفي خواست آيدن.  کرد تماشا را آدريان رفتن و نزد ديگري حرف هیچ.  ايستاد کريشنا

   سکوت در دقیقه چند

 همیشه از تر ناتوان آيدن و شد مي آغاز جنگ.  بود مانده خیره در به همچنان اما آيدن.  کرد ترک را اتاق کامل

   ترديد گرداب در

 . بود گرفتار

 

* * * 

 آرامش سکوت در قبل ساعت چند که دري.  ماند خیره بود شده زنجیر و قفل حاال که اتاقش در روي آيدن نگاه

   اين در االن و شده بسته

 چندگاهي از هر پرده پشت از و پنجره گوشه از.  بود مانده بسته همچنان شمشیر و تیر و تیغ صداي و ازدحام

   مي دنبال را مبارزات

 رنظ به سبز سر و زيبا ديگر قصر ورودي محوطه.  بگیرد قرار واقعي نبرد يک در کرد نمي تصور وقت هیچ.  کرد

   ها دست.  رسید نمي

 فرو ناگهان آيدن قلب.  کرد مي خودنمايي که بود چیزهايي تنها خون و تن از جدا سرهاي ، شده بريده پاهاي و

   به.  فشرد و ريخت

 مي را نفسش آخرين نفر يک ، زدنش نفس هر با.  داد مي جان و افتاد مي زمین به نفر يک زدنش پلک هر ازاي

   اين به آيدن.  کشید

 مهم.  گشودند نمي چشم هرگز ديگر و مردند مي که بود اين مهم ، اند جبهه کدام در افراد اين که داد نمي اهمیت

   قرباني که بود اين
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 خانواده يک ، مادر و دختر و خواهر حتي يا پسر يا و برادر يا پدر حتما آنها از کدام هر.  شدند مي هزازساله جنگي

 . بودند

 ... دانست مي مقصر را خودش.  نشست زمین روي درماندگي با و بست را پرده

.  بگیرد را هقش هق و ها اشک جلوي توانست نمي.  گريست ها دختربچه مثل و گذاشت زانويش روي را سرش

   به گريه شدت از بدنش

 هرگز و ببرد ابدي خوابي به را او نفر يک داشت دوست.  خورد مي هم به چیز همه از حالش.  بود آمده در لرزه

   و سر.  نکند بیدارش

 بیرونش غالف از و گرفت دست به را شمشیرش و برخاست جا از.  رسید گوشش به اتاقش در نزديک صدايي

   ، تعجب کمال در.  کشید

 . ترسد مي کرد مي احساس

 هاران.  شد باز طاق چهار اتاق در ثانیه از کسري در و افتاد و کرد برخورد در به فريادي صداي با سنگین جسمي

   با در آستانه در

 . بود ايستاده تازه خون از خیس شمشیري و زره و صورت

 : گفت هاران.  رفت عقب به قدم دو وحشت با آيدن

 . بدم فراري رو تو تا اينجام من.  نترس -

 ... آدريان اما -

 برو بجنو سمت به قصر پشت باغ در از.  باشي اينجا نبايد اصال تو.  سپارم نمي اون به رو تو من.  کن اعتماد بهم -

   و کوتوله يه... 

 اين زا بعد چون..  داشتي تعلق بهش که دنیايي به برگرد.  شو دور اينجا از توني مي تا.  منتظرتن دورگه اسب يه

   نیست معلوم...  جنگ

 . برگردوند رو تو نشه ديگه شايد.  بیاد مرزها سر باليي چه

 : شد خیره هاران به شک با آيدن

 ؟ برم همیشه براي يعني -

 ... موني نمي زنده.  نیست تو جاي ديگه اينجا ؟ بموني اينجا خواي مي نکنه -

 .. اما -
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 هنوز تو.  برگرد.  تره خطرناک تو براي اي ديگه جاي هر از اينجا يعني...  وفاداره تو به تخت..  فهمي نمي چرا -

 . انساني

 به وقتي.  کرد حرکت هاران همراه و کشید سر را فامش نقره بطري آخر جرعه.  پوشید سبکي زره ترديد با آيدن

   ، رسیدند اول کريدور

 : گفت ناگهان آيدن

 . نمیام جايي الويس بدون -

 : گفت و گرفت را آيدن مچ هاران

 . نداريم فرصت اون براي -

 . رم نمي من -

 : داد ادامه و کرد رها را دستش مچ و

 . کني مجبورم توني نمي -

 که بود مانده باقي راه نصف از بیش هنوز.  شد او با همگام ناچار به هم هاران.  دويد الويس برج سمت به سپس

   به را هايش شانه کسي

  

 : گفت و کوفت ديوار

 . نداري وقت الويس براي...  کشتت مي و میاره گیرت کريشنا...  باال بري توني نمي -

 : بود داشته نگه قدرت تمام با را او آلن.  کرد بلند سر آيدن

 . رم نمي الويس بدون من...  آلن کن ولم -

 . موني نمي زنده...  کن رها رو الويس.  آيدن برگرد -

 : گفت گسیخته لجام خشمي با زد مي پا و دست شدت به که آيدن

 . کشه مي اونو کريشنا.  رم نمي الويس بدون اما میرم مي...  نیست مهم -

 : گفت و آمد پايین ها پله باالي از ديانا

 . بمیري خاطرش به خواد نمي هم الويس کن باور.  عزيزم برو -

 : زد فرياد و داد هل را آلن عصبانیت با آيدن
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 . بگیرين رو من جلوي تونین نمي -

 : گفت آلن.  کردند سد را راهش دوباره دينا و آلن.  رفت باال ها پله از سپس

 . کرده نابود رو زندگیت همه که داري اصرار کسي نجات براي چرا فهمم نمي -

 ستنی الويس تقصیر کدومش هیچ.  اومدم دنبا به لعنتي تخت اون وارث من...  بود شده نابود اولش از من زندگي -

. 

 : گفت ديانا

 . کرد آدريان تسلیم رو تو اون اما -

 . داد نجات رو من جون فقط اون -

 : گفت انگیزي غم لحن با ديانا

 ور سبز درشت چشماي با داشتني دوست کوچولوي اون نذاشت.  کنم بغلت که نداد اجازه من به حتي اون آيدن -

   ذارم نمي آيدن.  ببوسم

  

 قدرچ که کنم وصفش واقعا تونم نمي و...  بودم مادرت رو گذشته سال سه من.  بگیره ازم رو تو ديگه بار يه الويس

 .   بود انگیز شگفت

 . بمیري خاطرش به که نداره رو ارزشش الويس آيدن

 : داد نمي کردن فکر اجازه آيدن به حتي خشم

...  نارک بريد راهم سر از.  نیست شیرين اونقدر هیچوقت زندگي حقیقت...  ديانا بود ساختگي خوشبختي يه اون -

   ديگه انتخاب نذارين

 . بکنم اي

 : گفت آلن

 رو حقیقت اين توني نمي...  بود خواهم و پدرتم هنوز من..  آيدن...  بدي کشتن به رو خودت و بري بذارم چطوري

 . کني عوض

 خشم از گويي بدنش اعضاي تمام.  نیست اختیار تحت هم گفتارش و رفتار حتي ديگر ، کرد مي احساس آيدن

   فرمان اش افسارگسیخته
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 ساخته او از کاري هیچ انگار اما افتاد وحشت به خشم مرز و حد بي سیطره اين از هم خودش کم کم.  گرفتند مي

 : زد فرياد.  نبود

 من جلوي تونه نمي کس هیچ و...  شده که قیمتي هر به..  دم مي نجات رو الويس من.  آلن کنار برو راهم سر از -

 . بگیره رو

 . بمیري الويس خاطر به بذارم نمیتونم...  کشنت مي اونا...  تونم نمي -

 ظحف را آرامشش تا بست را چشمانش آيدن.  گرفتند را بازويش آلن و ديانا اما رفت باال را ها پله توجه بي آيدن

   پوش سرخ زن اما کند

 اش اراده تحت چیز هیچ گويي.  کرد نگاه آلن و ديانا به و گشود چشم.  آمد مي چشمش به آتشینش تازيانه و

   را چشمانش دوباره.  نبود

 و گرفت کار به را نیرويش تمام و گشود چشم آدن.  داد آيدن دست به را اش شعله شالق پوش سرخ زن.  بست

 : زد فرياد

 . نشین ظاهر راهم سر ديگه گفتم بهتون -

 : گفت مصرانه ديانا

 . بدي کشتن به رو خودت ذارم نمي -

 ... ديانا نمیشه مربوط تو به -

 . بشم خیالت بي باش نداشته انتظار...  آيدن مادرتم من -

 : گفت و کرد جدا ديانا و آلن از را بازويش قوايش نهايت با آيدن

 . دادين نمي ادامه احمقانتون اصرار به اينقدر کاش -

 شچپ دست با و برد فرو آلن سینه در ا راستش دست ، بدهند نشان واکنشي کدامشان هیچ آنکه از پیش سپس

   شکافت را ديانا سینه قفسه

 : گفت و کرد نگاه آنها دوي هر به.  کند احساس را قلبشان هاي تپش توانست مي. 

 . ندارم اي چاره اما..  مادر...  پدر...  متاسفم -

 ماا بگیرد را خودش جلوي و بزند فرياد تا کرد مي تالش قوا تمام با.  نداشت را مغزش و بدن اعضاي کنترل اصال

   ديگري تصمیم خشم
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 از و گرد آلن چشمهاي.  فشرد را آلن و ديانا قلب ، کنند برداري فرمان روحش از دستانش آنکه بي.  بود گرفته

 .   شد سرخ درد شدت

 . شد خیره آيدن به زده وحشت و ناباورانه ديانا

 : زد فرياد هاران

 . نکن اينکارو آيدن...  مادرتن و پدر اونا.  آيدن نه -

 : گفت و انداخت هاران به نگاهي نیم آيدن

 . نیستن هیچي اونا -

 دو به آيدن.  افتاد زمین روي ديانا و آلن جسد.  کشید بیرون را دو هر قلب انگیز شگفت سرعي و قدرت با سپس

   مرده و تپش بي قلب

 : گفت و کرد نگاه دستانش

 امروز ظاهرا...  کنم مي اينکارو روز يه دونستم مي.  افته مي اتفاق اين روزي يه دونستم مي همیشه اما متاسفم -

 . بود روز همون

.  بود خالي عجیبي طرز به الويس اتاق راهروي.  شد پنهان ستوني پشت و رفت باال ها پله از عجله با سپس

 .   کرد تیز را نگاهش

 . رسید مي گوش به آدريان صداي.  بودند ايستاده برج بالکن روي نگهبانان

 . نداره اي فايده مقاومت...  کريشنا کن تسلیم رو قصر -

 : داد پاسخ کريشنا

 . بشي رد جنازم روي از بايد...  کنم تسلیم بهت رو قصر که ببیني خواب توي بايد -

 : آدريان

 . بديم تلفات اين از بیشتر نذار.  کريشنا ام مبارزه پیروز من که واضحه هم االنش همین -

 وارد هاران همراه و گشود ، بود آويز گردنش به که کلیدي با را در و شد الويس اتاق نزديک آرام گامهاي با آيدن

   پاسخ کريشنا.  شد

 : داد را آدريان

 ... کردي انتخاب رو جنگ که بودي تو اين -
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 رو هات کشته دم مي فرصت...  کني مداوا رو هات زخمي دم مي فرصت بهت...  بدم فرصت بهت بازم خوام مي -

   بهتره...  کني دفن

 . بشه ريخته خون اين از بیشتر خوام نمي من ، بشي تسلیم

 : گفت آرامي صداي با آيدن به رو هاران

 . میشه سخت خیلي فرار ، بشه شروع که اولتیماتوم.  بريم االن همین بايد -

 : گفت و کرد پاک لبايش با را اش خوني دستان و انداخت الويس به نگاهي آيدن

 يه کاش.  هوش بي الويس با اونم.  ترسم مي.  نه يا میام بر ارتفاع اين پس از دونم نمي واقعا اما بپرم تونم مي من

 . بیاد هوش به جور

 شد تبعید ويراس شاه وسیله به من پدر عموي.  بیاره هوشش به خودش کريشنا اينکه مگر..  بیاد هوش به محاله -

   شاه مرگ زمان تا... 

 . موند تبعید توي ويراس

 : گفت و گرفت هايش شانه روي زحمت به را الويس آيدن

 . کن باز رو خلوت باغ به رو پنجره -

 : داد ادامه اضطراب با و انداخت ارتفاع به نگاهي آيدن.  گشود را پنجره هاران

 . بلنده خیلي اين...  تونم نمي -

 : گفت هاران

 . باش زود.  آيدن نداري وقت... بري بايد.  کن تمرکز فقط آيدن نیست اي چاره -

 : گفت و انداخت او به نگاهي نیم آيدن

 . کردم مي جبران برات تونستم مي اگه...  ممنون واقعا...  ممنونم ازت.  هاران بودي وفاداري دوست تو -

 : زد لبخند هاران

 . بمیرم خاطرش به حاضرم من که هستي پادشاهي تو -

 . هاران ديدار امید به -

 . سرورم ديدار امید به -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

531 

 

 الويس.  کرد رها را خودش و کشید عمیقي نفس و کرد تمرکز پاهايش روي و ايستاد پنجره لبه و زد لبخند آيدن

   آيدن.  کرد مي سنگیني

 داد صدا شدت به استخوانهايش از يکي.  آمد فرود زانوهايش روي.  کند حفظ فنروار را هايش ماهیچه ، کرد سعي

   پاهايش به نگاهي. 

.  بود زده بیرون و شکافته را پوست و گوشت و بود شکسته پايش استخوان.  لرزيد خود به وحشت با.  انداخت

 .   ريخت فرو قلبش

 . آزرد مي شدت به را او اش زده بیرون استخوان به نگاه اما کرد نمي حس دردي.  بود افتاده کار از گويي اعصابش

   مي تنش تمام

 سرازير اش گونه روي سردش اشک.  کشاند اي گوشه به را الويس و خودش سختي به.  زد کوتاهي فرياد.  لرزيد

   اين دانست نمي.  شد

 . نه يا شود مي ترمیم اصال زخمش

 جايي تا کرد سعي و گذاشت جايش سر را استخوانش سرد و لرزان دستهاي با.  زد سرش به فکري اي لحظه براي

   در ، تواند مي که

 لبهايش.  شد جاري سرخي خون.  کرد زخمي را الويس بازوي و برداشت تیزي سنگ.  دهد قرار درستش جايگاه

   الويس زخم به را

 ندلبخ.  کرد ترمیم به شروع سرعت به هايش زخم.  نبود کردني باور.  نوشید خونش از توانست مي تا و چسباند

   در هم الويس زخم.  زد

 سپ بدنش.  آورد مي باال خون.  پیچید هم به بدنش تمام ناگهان اما برخاست جا از ترديد با.  شد ترمیم ثانیه چند

   خون ، ترمیم از

 . بود زده پس را اضافي

 کرد حرکت باغ خروجي مخفي در سمت به و گرفت کولش روي را الويس اضطراب با

 

 

 : پنجم فصل
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 هیوال و شاه

 

 رد و کرد مي حرکت سريع و فرز پاهايش.  بود زده بیرون اش شکسته استخوان پیش ساعتي که انگار نه انگار

   وزن تحمل حال عین

 حالت به ديگر بار بدنش و شده خارج بدنش از تکشاخ خون اثر.  بود شده خسته آيدن اما داشت هم را الويس

   گرچه.  بود برگشته عادي

 هشتاد مرد يک حمل اما کرد مي کار ، معمولي بالغ انسان يک برابر چند آيدن بدني قواي هم نرمال حالت در

   ساعت يک مدت در کیلويي

 دانست نمي اصال.  کند معطل توانست نمي کرد نگاه عقب به.  کرد مي اش خسته شک بدون ، فرار حال در هم آن

   طبق تنها ، کجاست

 مرگ حد سر تا را او سرش پشت از صدايي.  هدف بي و مقصد بي.  رفت مي جنوب سمت به اران العمل دستور

 . ترساند

 ؟ فراري حال در هوش بي جسم يه با تو که کنیم مي مالقات همديگرو حالي در همیشه ما چرا -

 : گفت تپید مي شدت به قلبش حالي زناندر نفس و زد کوتاهي فرياد و گرداند سر وحشت با آيدن

 ؟ باشه همراه من ترسوندن با بايد تو و من مالقات همیشه چرا..  ترسوندي رو من...  من خداي ؟ راد -

 : گفت و خنديد راد

 . بینمت مي اينجا دونستم مي -

 : گفت ، بجهد بیرون اش سینه از خواست مي تابانه بي قلبش هنز که آيدن

 . نگو مزخرف -

 ... بدجوري.  شکسته پاهات ديدم...  زخمي...  البته.  ديدمت ديشب.  گم مي جدي -

 : پرسید و نگريست راد به تعجب با آيدن

 ؟ ديدي چي ديگه -

 با ، ندبز خواست مي که حرفي براي گويا.  گرداند سر ثانیه چند از پس و شد خیره آيدن به بزند پلک آنکه بي راد

   و بود درگیر خودش
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 : داد پاسخ و زد مصنوعي لبخندي.  داشت ترديد

 و کرد نگاه آيدن به دوباره _...  تغییره قابل چیز همه.  نیست شده تعیین قبل از کس هیچ سرنوشت...  آيدن -

   حال در _ داد ادامه

 . تغییره

 : گفت ترديد با آيدن.  شود سوار که کرد اشاره آيدن به و گذاشت پشتش روي را الويس سپس

 . کنم اذيتت خوام نمي -

 . شو سوار.  آيدن ام تو از تر سريع من.  کني نمي -

 : گفت و پريد راد پشت روي آيدن

 . متاسفم -

 : داد پاسخ و کرد حرکت تر تمام چه هر سرعت با راد

 هم ها تکشاخ حتي.  آيدن ندارم رو ها سانتور بقیه تعصب من..  افتخاره من براي واقعي پادشاه يه حمل...  نباش -

 .   شن مي رام گاهي

 . داره رو ارزشش کنن مي فکر که جايي

 ... داشتي ايمان کريشنا پادشاهي به که تو -

 . نغییره حال در چیزها خیلي.  آيدن کنه مي تغییر چیزها خیلي -

 : پرسید راد.  زد لبخند آيدن

 ؟ کجاست مقصدت -

 . ببنیم رگه دو اسب يه و کوتوله يه که جا هر.  جنوب -

 بري؟ همیشه براي خواي مي -

 . کنم دور اينجا از رو الويس خوام مي فقط فعال.  دونم نمي -

 ؟ نگرفتي رو تصمیمت هنوز يعني -

 . برگشتم روزي يه شايد -

 يگهد ممکنه.  بشه بسته همیشه براي مرز ممکنه..  بشه چي معلوم جنگ اين از بعد.  برگردي نشه ديگه شايد -

   برگشت براي راهي هیچ
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 . بمونه باز مرزها بعیده خیلي يعني.  نباشه

 . فهمم نمي -

 . برگردي بتوني محاله تقريبا ، جنگ اين از بعد.  بگم اين از تر واضح تونم نمي ديگه -

.  ودب افتاده راد پشت روي بسته چشمهايي با ساکت و حرکت بي که کرد نگاه الويس به و رفت فرو فکر به آيدن

   را عمرش پايان تا باد

 . دارد را ارزشش کرد فکر خود با.  کرد مي زندگي کما در و بیهوش جسم اين با

 : گفت و ايستاد راد

 . برايت اسب و کوتوله اينم -

 درخشان و اندام درشت اسب يک کنار اش چانه پايین پشتي کم ريش با اندامي کوچک مرد.  کرد بلند سر آيدن

   از آيدن.  بود ايستاده

 : گفت و کرد کوتاهي تعظیم کوتوله.  پريد پايین راد پشت

 . سرورم خدمتم به آماده -

 : گفت راد به رو و زد لبخند آيدن

 . ممنون چیز همه خاطر به...  نبینمت ديگه شايد دونم مي.  راد ممنونم -

 : انداخت باال ابرويي راد

 . نکنم همراهیت میگي يعني ؟ کني مي خداحافظي باهام داري -

 . بیفتي خطر به من خاطر به خوام نمي -

 . بمیرم خاطرت به حاضرم من -

 خودم دستاي با الويس و خودم خاطر به رو نفر دو االن همین من...  بکني برام اينکارو نیستم حاضر من اما -

   برام که نفر دو..  کشتم

 . داشتن ارزش

 . کشتیشون چرا داشتن ارزش اگه -

 : داد پاسخ اي درمانده لحن با آيدن

 . بود بیشتر برام انگار الويس عمو ارزش..  الويس خاطر به...  دونم نمي چي هیچ.  دونم نمي -
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 . ارزشه با خوني رابطه..  عموته شنیدم االن که همونطور... اون خوب -

 و پدر...  دوتا اون.  بودم ديگه يکي انگار...  راد نبودم خودم اختیار تحت من...  دوتا اون...  که اينه بحث..  نه..  نه -

 . بودن مادرم

 : گفت وحشت و حیرت با و رفت عقب به قدم يک راد

 ... يعني...  چطوري تو -

 ؟ میگي چي -

 ... بودم ديده خون من.  دستات -

 . فهمم نمي -

 . بشه دير اينکه از قبل..  برو...  فهمم نمي هم خودم من -

.  دکر نمي همراهي ماشیني دنیاي به بازگشت و مسیر ادامه براي را او قلبش.  انداخت الويس به نگاهي نیم آيدن

   و غريب احساسي

 : گفت و کرد راد به رو.  کردند رگه دو اسب بر سوار را او تو عجیب افکاري

 ؟ بمیري برام حاضري گفتي -

 ... گم مي هنوزم -

 . باشه سخت خیلي برات نبايد دم مي دستور بهت االم که کاري پس -

 ؟ خواي مي چي -

 اين.  کني مي مراقبت ازش دونم مي دارم اعتماد بهت من...  کن مخفیش...  نشو رد مرز از...  ببر رو الويس -

 . خوام مي که چیزيه

 ؟ تو اما -

 . برگردم قصر به خوام مي من -

 : زد فرياد راد

 ... برگردي نبايد تو..  میگي چي هست معلوم هیچ -

 : داد پاسخ و کشید بیرون غالف از را شمشیرش آيدن
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 رد مرز از تونم نمي من.  درست انتخاب میذارم رو اسمش من اما...  سرنوشت جبر بذاري رو اسمش توني مي -

   متعلق من.  راد بشم

.  ايستاده سرنوشت...  اينجا اما.  راد نیست منتظرم چیز هیچ ماشیني دنیاي توي و مرز اون پشت من...  اينجام به

 ...   کن اعتماد بهم

 . داره اي منطقي دلیل قصر به من برگشت

 ... الويس اما -

 . کن مخفیش توني مي که جايي تا...  ببرش -

 : کرد اعتراض و آمد حرف به کوتوله

 . دادم قول هاران به من...  خطرين در شما اما -

 . کردي تصمیمم کردن عوض براي رو تالشت تمام گم مي بهش -

 : گفت راد

 . آيدن ديدار امید به -

 انمی باد.  رساند مي قصر به اولتیماتوم اتمام از پیش تا را خودش بايد.  شد دور او از تاخت به و زد لبخندي آيدن

   تا حاال کا موهايش

 : گفت لب زير آيدن.  دويد مي سرعت تمام با اسب.  ريخت مي هم به را بود شده بلند گردنش باالي

 . برسوني دير رو من نبايد...  پسر باش زود -

 و کرد باز هم از را دستهايش.  داشت پرواز احساس.  بود شده دمیده تنش تمام در وصف قابل غیر نیرويي و انگیزه

   فرياد قلبش ته از

 : گفت و کرد لمس را شمشیرش قبضه.  کرد مي نوازش را تنش تمام حاال باد.  کشید

 . سرنوشت به ايمان بدون...  میام دارم من -

 : داد ادامه و کرد نزديک اسب گوش به را سرش.  ببیند را قصر پشتي باغ بلند ديوار توانست مي دور از

 ... باش مقاوم کنم مي خواهش...  بشم رد لعنتي دروازه اون از بايد من -

 در حتي آيدن که عجیب سرعتي.  ببیند را اطراف منظره نبود قادر ديگر آيدن که تند آنقدر.  کرفت سرعت اسب

   تکنولوژي سريعترين
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 : زد فرياد.  نداشت سراغ هم بشري هاي

 . بده ادامه همینطوري...  عالیه اين -

 داد انجام طبیعي مافوق پرشي آيدن ناباوري و حیرت کمال در و گرفت خیز اسب.  شدند نزديک باغ بلند ديوار به

   شوق سر از آيدن. 

 و دآم فرود پايش چهار روي اسب.  نشد ديدنشان به قادر کس هیچ که بود حدي به سرعتشان.  خنديد بلند بلند

   بزرگي سنگ تخته پشت

 : گفت و کرد نوازش را اسب يالهاي و پريد پايین آيدن.  ايستاد

 ... پسر بود عالي کارت -

 اه خاکستر و ها زغال با صورتش آيدن.  بود رفته فرو عجیب سکوتي در قصر.  شد دور او از سرعت تمام با سپس

   سیاه را صورتش

.  يدبر منظمي نا صورت به ته از شمشیر تیغه با را موهايش.  کرد تن به را اجساد از يکي خونین زره و لباس و کرد

   سبکي آهني کاله

 يک فاصله در ها کشته.  نمود مي باورنکردي برايش ديد مي که چیزي.  شد قصر اصلي محوطه وارد و کرد سر به

   روي حتي گاه و قدمي

  

 ها زخم مداواي مشغول پرستاران.  خون در غرق هايي بدن و بريده هاي سر و پاها و دست.  بودند گرفته قرار هم

   هاي جراحت و

 آمد در لرزه به آيدن قلب.  گريستند مي عزيزانشان جسد روي سوز نهايت با هم اي عده.  بودند جنگاوران عمیق

   شروع نبايد جنگ اين. 

  

 . شد مي

 و شناسايي مسئول آدريان سپاه از هم تن چند.  گذاشتند مي ساده و چوبي هايي تابوت در را اجساد هم اي عده

   و ها شده کشته حمل

 پاهاي ، دلخراش هاي صحنه اين ديدن.  شناخت مي را آگوستا آنها میان از آيدن که بودند خود جبهه مجروحان

   بود کرده سست را آيدن
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 . کند تحمل پوچ و هیچ براي جا يک را بیگناه اينهمه مردن توانست نمي. 

 آواز شدگان کشته براي اندوه و غم با کوچک هاي پري.  شد خیره آن سرخ هاي خوناب به و نشست حوض کنار

 .   خواندند مي سوگواري

  

 وارد قرار بي و گريان آشنايي و کوچک پري.  برد فرو خونابه در را دستش.  شد سرازير آيدن چشمان از اشک

   بي جسم و شد حوض

 ، وزن توانست نمي بیچاره پري.  بود نشسته اش سینه درون بزرگي تیر که کشید بیرون را مذکري پري جان

   همراه به را مذکر پريزاد

 هتک با و کشید يرون اش سینه از را تیر آيدن.  شدند جمع او دور پريها.  کرد کمک او به آيدن.  کند تحمل تیر

   زخم جاي سفیدي پارچه

 تابوت آنها از تن سه.  داند سر نوجه بیشتر سوز با ها پري.  گرفت خونین فواره زير را بیجانش جسد و بست را

   نزديک را کوچکي

 . گداشت تابوت درون را جان بي پري آيدن.  گرفتند آيدن

 سمت به و آمدند بیرون قصر از پوش سیاه جمعیتي و کريشنا.  رسید گوش به ناقوس برج از عزا شیپور صداي

   و پريها.  رفتند دروازه

 : گفت بلند صداي با کريشنا.  افتادند راه به دنبالشان هم آيدن

 . برسونیم گورستان تپه به رو خودمون بايد.  کنیم دفن رو هامون کشته خوايم مي -

 : داد پاسخ رسايي صداي با که بشنود را آدريان صداي توانست مي آيدن

 . ديم مي عزاداري فرصت.  ديم مي اينکارو فرصت بهتون ما.  امانین در -

 شیدندک مي دوش به را تابوت يک نفر هرچهار تقريبا که حالي افتاد،در راه به کريشنا سر پشت سیاهپوش جمعیت

   را انگیزي غم نواي و

 ، کردند مي زمزمه

 و پوشیده سپید يکدست همگي آنها.  انداخت غربي لشگر به نگاهي نیم آيدن.  گذشتند آدريان ارتش کنار از

   شده کشته اجساد سر باالي
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 هاي شسیاهپو با داد ترجیح اما آيدن.  بود حاکم سیاه قلعه ارتش سپیدپوشان بر عجیب سکوتس.  بودند ايستاده

 .  شود همگام قصر

 ، عزادار پدران و مادران.  ديد مي آيدن که بود اي صحنه ترين انگیز غم شايد شدگان کشته دفن و تشیع

   زرد کودکان و گريان همسران

 بريده هاي رگ.  پا و سر و دست بدون گاه.  مرده سربازاني و فرماندهان.  اندوهگین برادران و خواهران ، حال بي و

   و گردن شده

 . شد سیخ آيدن تن به مو.  چشم بدون هايي حدقه و شکسته هاي دنده ، بدن اعضاي مقطوع استخوان

 : زد فرياد و چسباند اش سینه به احترام نشانه به را شمشیرش کريشنا

 . شد خواهند مجازات قهرمانان اين قاتالن -

 شناکري.  نداشت آفريني حماسه انگیزه و فرياد ناي گويي کس هیچ.  شد بلند جمعیت از مختصري تايید صداي

   گرفت پايین را شمشیرش

  

 : گفت و ايستاد فرماندهان از يکي جسد نزديک و

 . بشه ريخته خوني ديگه ذارم نمي -

 : زد فرياد کريشنا سمت به جواني زن

 يک تابوت پنج سمت به زن _...  بیني نمي..  مونده هم اي ديگه کس مگه ؟ بشه ريخته خوني ديگه ذاري نمي -

   ادامه و کرد اشاره شکل

  

 فرق که مردي اون...  پدرمه پا بدون مرد پیر اون...  برادرمه قلبشه توي تیر که مرد اون ؟ بیني مي رو اونا _ داد

   شده شکافته سرش

 بي بچه پسر اون و....  همسرمه اون...  بیني مي بريدن رو گلوش که مرد اون...  کن نگاه رو اونجا...  خواهرمه شوهر

   ؟ چي رو سر

 مي اينکه جز ؟ بود چي جرمش...  بود سالش دوازده فقط...  پسرم...  پسرمه اون...  من خداي واي...  بیني مي اونو

   من از خواست

 ؟ من ؟ خودت ؟ بشه ريخته کي خون ديگه ذاري نمي ؟ بفهمي توني مي ؟ کنه حفاظت
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 دويد وا سمت به کريشنا.  برد فرو گلو در و کشید بیرون لباسش گوشه از خنجري جمعیت حیران نگاه برابر در زن

 .   کشید آغوشش در و

  

 : گفت و دوخت کريشنا به را خیسش نگاه جوان زن

 . آلود خون تخت و تاج با حکومت قرنها خاطر به...  بشي مجازات بايد که هستي قاتلي تو -

 : گفت و کشید بیرون زن گلوي از را خونین خنجر کريشنا

 . گفتي نمي رو اينا کاش -

 : داد ادامه و برخاست جا از و برد فرو جوان زن قلب در را خنجر قدرت تمام با سپس

 . بمیره عذاب با خواستم نمي -

.  کشید ويلونش روي را آرشه دقیقه چند از پس اي نوازنده و رفت فرو مرگباري و معنادار سکوت در جمعیت

   و جمعیت با نوا هم آيدن

 . نواخت را کردند مي زمزمه لب زير که کالمي بي آواي ، آرام صداي با

 او به وييگ سیالبوار اشکي اما شود مي لباسش روي اشک چکیدن مانع سختي به که ببیند را کريشنا توانست مي

   آيدن.  بود کرده غلبه

 و کريشنا.  سپردند شد مي منتهي رودخانه به که کوچکي جوي به را خود بوت تا پريها.  انداخت پايین را سرش

   پوش سیاه جمعیت

 و دست و دريده هم از هاي زره و خون جوي ديدن تحمل ديگر آيدن.  برگشتند قصر سمت به گريان و عزادار

   را شده بريده پاهاي

 مناسک با و تک تک را هايشان شده کشته آدريان لشگر و بود شده برپا بزرگي آتش شهر میدان وسط.  نداشت

   سپردند مي آتش به خاصي

  

 : گفت مي که بشنود را آدريان صداي توانست مي آيدن. 

 اکخ به سپید جنگل گورستان توي اونا دادم مي ترجیح شما همه مثل هم من.  متاسفم اينکار خاطر به واقعا من -

   اونا...  بشن سپرده
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 دست از رو هامون زنده خوام نمي من...  بشه بیماري باعث ممکنه جسد اينهمه نگهداري اما قهرمانن شک بدون

   مي آتش به.  بديم

 . بشه آزاد و برخیزه آتیش از ققنوس مثل روحشون اينک امید به سپاريم

 ينا کريشنا سپاه خالف بر.  پیوست آدريان جمعیت به کتانش و کهنه لباس با و آورد در را زرهش.  ايستاد آيدن

   اندوهبار و امید نا جمع

  

 آتش به که هم جسد آخرين.  نگريستند مي افتخار با هم هايشان کشته سوختن به حتي.  رسید نمي نظر به

   همه دقايقي براي پیوست

 مي را آدريان صداي.  ايستاد سرباز چند کنار اي گوشه ترديد با آيدن.  کردند غريب اورادي خواندن مشغول

 : شنید

 . آزاده همه براي کارآسار شراب هاي بشکه.  داريم احتیاج نظیر بي شب يه به...  ساز سرنوشت روز آغاز براي -

 : گفت بلندي صداي با آدريان.  کشید هورا قلب ته از جمعیت

 ... بکوبید...  معطلید چرا -

 مي آيدن.  خواندند مي آشنا نا زباني به اي ترانه و کردند رقص به شروع آتش دور اي موسیقي عجیب گروه

   که ببیند را هاران توانست

  

 و سیاه صورت اين با بود بعید چه اگر.  کشید عقب را خودش.  زند مي قدم جمعیت میان در ادريان با همگام

   و تراشیده موهاي ، زغالي

  

 . کند رعايت را امنیت حداکثر داد مي ترجیح اما شود شناسايي مندرس هاي لباس

 . کشید سر و برداشت شراب از اي چوبي گیالس آيدن.  نوشیدند مي و رقصیدند مي هم همپاي جمعیت

 تعداد و موسیقي گروه اما بودند برگشته هايشان چادر به سپاه نصف از بیشتر گرچه ، بود گذشته شب نیمه از شب

   سپاهیان از زيادي

 روي همچنان نیز آدريان.  بود ناپذير خستگي گويي هم خواننده.  بودند نوشیدن و پايکوبي مشغول همچنان

   و بود نشسته آتش کنار تختش
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 نزديک آتش به اسب بر سوار پوش شنل پیکري قصر سمت از و شب تاريکي میان از.  بود آواز و رقص گر نظاره

   و آدريان.  شد مي

.  دش نزديک و بست درختي به را اسب و پريد پايین اسب از پوش شنل.  رفتند او سمت به مسلح به گیلن و هاران

   آتش نور در حاال

 . زد کنار را شنلش کاله.  شد مي ديده کامال

 . آورد پايین ديدنش با را شمشیرش آدريان

 آدريان.  است ايستاده آدريان مقابل که ديد را کريشنا.  رفت جلو به قدم چند آيدن.  شد ساکت موسیقي گروه

 : زد لبخند

 . بشین ملحق ما جشن به خواين مي -

 : انداخت او به سردي نگاه کريشنا

 . قائلیم ارزش هامون مرده براي ما -

 . مهمه خیلي فردا جنگ براي روحیه...  باشه شاد کم يه داشت نیاز من سپاه اما ببخشین جسارت خاطر به رو ما -

   مجبورم که متاسفم

 . کنه متوقفتون نبايد هیچي...  بدين ادامه _ کرد نوازنده گروه به رو سپس _.  بکنم اينکارو

 : گفت کريشنا.  بشنود تر راحت را حرفهايشان تا شد تر نزديک آدريان به آيدن.  شد آغاز دوباره موسیقي

 . خصوصي.  بزنیم حرف هم با خوام مي -

 . ندارم صحبت به تمايلي بگم بايد کني تکرار رو قبلي هاي پیشنهاد تا اومدي بازم اگه -

 . بخوام چیزي يه تا اومدم اما...  نه -

 ؟ چي -

 : کرد تاکید آدربیان.  انداخت اطراف به نگاهي کريشنا

 ... خواي مي چي...  هستن جشن مشغول همه..  شنوه نمي رو صدات اينجا کسي -

 : داد پاسخ و انداخت پايین را سرش کريشنا

 . بشه ريخته کسي خون ديگه خوام نمي.  کنیم تعیین تو و من رو جنگ سرنوشت خوام مي -
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 ... میري مي تو..  خوري مي شکست که دوني مي تو اما...  رسه نمي نظر به بدي پیشنهاد...  تن به تن نبرد يه -

 : داد جواب دردمندي و متاثر لحن با کريشنا

 نمي فقط...  کنم تسلیم بهت رو قصر و باشم زنده که محاله چون...  میرم مي حال هر در من...  آدريان دونم مي -

   بمیرم اينجوري خوام

 خوام مي...  بکنه خودش موندن زنده فداري رو همه حاضره که کنن نگاه ترسو يه چشم به بهم مردمم خوام نمي... 

 ...   بمیرم قهرمانانه

 . کردم انتخابش که حالي در

 : کشید عمیقي نفس آدريان

 ... بدي شکست رو من تو شايد...  دونه مي چه کسي -

 : زد لبخند کريشنا

 . ندارم شانسي هیچ مالتس يه جلوي من -

 . کامل مالتس يه -

 : انداخت آدريان به معناداري نگاه کريشنا

 ؟ شدي تبديل کامال کني مي فکر -

 . رسه نمي نظر به اينطور گرچه.  باشم شده بايد قاعدتا -

 بشاس سمت به.  بیاورد زبان به تواند نمي هرگز گويي که بود حرفهايي نگاهش در.  شد خیره آدريان به کريشنا

   و شد سوار و برگشت

 : پرسید

 ؟ کني مي قبول -

 . بمیرن شد الزم اگه و بجنگن دارن دوست اونا تو سپاه برخالف گرچه..  بمیرن مردمم خوام نمي هم من -

 ؟ رقصن مي اينجوري که مردم اين -

 ... نه اي بیني مي رو اي ديگه شب نیستي مطمئن که داد انجام شبي توي میشه که کاريه بهترين رقص کنم فکر -

 زا را نگاهش آيدن.  برگشت قصر سمت به و گذاشت سرش روي را شنلش کاله و گرفت پايین را سرش کريشنا

   قلب در که کريشنا
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 میانشان از و زد مي سربازانش گیالس به را شرابش گیالس و دوخت آدريان به و برداشت بود شده محو تاريکي

   آيدن قلب.  گذشت مي

 جنگ ادامه مانع توانست مي کاش.  داد مي رخ فردا آنچه از مخصوصا ، بود بیزار شوم جنگ اين از.  لرزيد مي اما

   مي خدا خدا.  شود

 و شستن درختي کنده روي.  شوند آدريان با کريشنا تن به تن نبرد مانع ژولیت شايد حتي و پیتر يا و بريان ، کرد

   شد خیره نوازنده به

 مي پرت و چرت و خوردند مي تلو تلو نوشیدن در افراط شدت از که سربازاني و نمود مي درمانده و خسته حاال که

   هم اي عده.  بافتند

 ردبب خوابش تا کشید دراز کنده پايین آيدن.  رقصیدند مي همچنان هم تعدادي و بود برده خوابشان ها علف روي

. 

 

* * * 

 خورشید نور.  کشید را ها پرده.  است کرده طلوع خورشید بود مطمئن اما بود تاريک اتاق ، گشود که چشم

   مقابل.  زد مي را چشمش

 محکم سرش روي را پادشاهي تاج.  بريد گوشهايش پايین تا را موهايش و برداشت کوچکي قیچي.  ايستاد آينه

   تن به را زرهش.  کرد

 : انديشید خود با.  کرد سرخ را لبهايش و کشید سیاهي سايه را چشمانش پشت.  کرد

 ".  نیست کامل مالتس يه اون...  ام مبارزه اين پیروز من "

 بش آدريان که آخري جمله.  فشرد مي را گلويش عجیبي بغض.  کرد تعبیه کمرش وي را خنجر و شمشیر سپس

   آزارش ، بود گفته گذشته

  

 : کرد تکرار خودش با.  داد مي

 ... نه يا بیني مي رو اي ديگه شب نیستي مطمئن که داد انجام شبي توي میشه که کاريه بهترين رقص -

 اما شود رو به رو بريان با نداشت دوست گرچه.  رفت در سمت به.  چکید زمین روي چشمانش از اشک اي قطره

   احتماال.  بود ناچار
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 عدب مخصوصا.  باشد کجا آيدن کرد نمي فرقي برايش ديگر.  بگويد آيدن فرار درباره را خود حدسیات خواست مي

   که اندوهباري شب از

  

 پس و آدريان به غلبه چرخید مي ذهنش در اکنون چیزي تنها و شده درمانده و ناامید چیز همه از.  بود گذرانه

 .   بود حکومتش حق گرفتن

  

 رگونهبیما حالتي با ضعیفي تکشاخ.  گشود را ناقوس اتاق در و رفت ناقوس برج سمت به آرام و خسته گامهايي با

   بود افتاده اتاق کنار

  . 

 زخم به را لبهايش.  شد جاري تکشاخ گردن روي فام نقره مايعي.  بريد را گردنش رگ و نشست تکشاخ کنار

 .   نوشید و کرد متصل

 : گفت و برداشت نوشیدن از دست.  لرزيد خود به تکشاخ

 . ببرمت جنگ يه به خودم با امروز مجبوريم اما...  متاسفم -

* * * 

 چک را لباسش زير و برخاست جا از ترس با.  بود منگ و گیج سرش.  شد بیدار خواب از سربازان صداي و سر با

   بودن از تا کرد

.  کرد حرکت قصر سمت به ، آدريان سپاه همراه.  بود شدد جاسازي پیراهنش زير هنوز.  شود مطمئن شمشیرش

   داشت غريبي احساس

  . 

 زا يکي.  نبود ممکن گويا اما شود مسلط خود به تا کرد سعي.  کند مي سنگیني سینه در قلبش کرد مي حس

   و کرد او به رو نظام سواره

 : گفت

 ... باال بپر..  رفیق اي خسته -

 : کرد متوقف را دو آن اما صدايي

 . دارم خالي اسب يه من -
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 : گفت و نشست خالي اسب روي آيدن.  کرد مي نگاه او به عصبانیت با هاران.  گرداند سر ترس با آيدن

 . مجبورم اما...  متاسفم -

 که کرد يادآوري خودش به آيدن.  کرد اشاره آدريان به سپس و شود ساکت تا کرد اشاره او به انگشت با هاران

   شنوايي هم آدريان

 مي ديده خون هنوز چه اگر قصر محوطه در.  رفتند قصر تا صدا بي و ساکت را راه تمام بنابرين.  دارد فراطبیعي

   اثري ديگر اما شد

 و شد نزديک خونین حوض به همچنان آدريان اما ايستاد سپاه.  نبود مقطوع بدن اعضاي و شکسته هاي سالح از

 : گفت

 . کريشنا ام آماده من -

 اهاييپ با سرش پشت نزاري و الغر شاخ تک که حالي در.  آمد پايین قصر هاي پله از دورگه اسبي بر سوار کريشنا

   ضعیف و لرزان

 : گفت و پريد پايین اسبش از تکشاخ ديدن با آدريان.  داشت برمي گام

 . اون...  اون...  نداره امکان اين -

 : گفت و شد پیاده برايتش اسب از هم کريشنا

 به که داري اينو ارزش کردم مي فکر چون.  نذاشتم من چون...  نشدي واقع در...  نیستي کامل مالتس يه تو -

   رو تکشاخ اين خاطرت

 . دارم نگه زنده

 : گفت و شد خیره تکشاخ به حیرت با آدريان

 . اومدم بر الف همه اون پس از همین واسه...  کشتمش شب اون من -

 جا يک رو قوات همه همین واسه...  شدي تبديل کامال کردي مي فکر چون اومدي بر ها الف اون پس از تو...  نه -

   تو...  گرفتي کار به

 یستين کامل تو.  آدريان دوني نمي بشي ممکنه که هیواليي درباره هیچي تو...  چي يعني واقعي تبديل دوني نمي

. 

 : داد ادامه و کرد لمس را تکشاخ يالهاي کريشنا.  شد خیره کريشنا به و کرد سکوت آدريان
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.  هد نمي تغییر رو هیچي حرفا اين حاال...  کنه نمي فرقي...  نه يا دادم نجاتت من اينکه دونستن ديگه..  حاال اما -

   رو کاري...  من فقط

 . کنم امتحانش خواستم مي همیشه که کنم مي

 به وعشر و بريد را تکشاخ شاهرگ کريشنا.  شود کريشنا جلودار بتواند آدريان آنکه از پیش ، ثانیه صدم چند در

 .   کرد آن از نوشیدن

 : زد فرياد آدريان

 . کريشنا نه -

 با و کرد پاک را آلودش خون لب کريشنا.  شد خاموش همیشه براي اش درخشندگي و لرزيد شدت به تکشاخ اما

   گفت پیروزمندانه لبخندي

  

: 

 . میشه تر نزديک بودنش عادالنه به نبرد حاال -

 : گفت انزجار با آدريان

 . کريشنا انگیزي نفرت اهريمن يه..  ديو يه تو -

 : داد تاب ابرويي کريشنا

 ... !  والهی _: زد صدايش اينگونه و داد قرار مخاطب را آدريان سپس _...  پادشاه يه...  پادشاهم يه من...  نه -

 : گفت و شد خیره کريشنا به غضب با و کرد بلند سر آدريان

 ... ترحمي هیچ بدون..  میره مي...  کنه اقدامي هر اي ديگه کس هر.  جنگیم مي تو و من فقط -

 : خنديد کريشنا

 ... خود کاله و زره بدون _ داد ادامه و گشود را زرهش بند _.  دارم شرط يه منم...  ترحمي هیچ بدون -

 : گفت و گشود را اش زره بندهاي آدريان

 ... کريشنا شدي شجاع -

 . قدرتمند...  بکني رو تصورش که چیزي اون از بیشتر -
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 همچنان اما پادشاهي تاج. داد انجام را کار همین طبع به هم کريشنا.  انداخت اي گوشه به را خودش کاله آدريان

   خودنمايي سرش روي

  

 مه روي به رو ، بود شده تعبیه کمربندشان روي که هايي سالح با تنها و خود کاله و زره بدون دو هر حاال.  کرد مي

   قلب.  ايستادند مي

  

 دعا انها از يک کدام پیروزي براي که کند انتخاب توانست نمي.  بود افتاده تپش به سخت اضطراب شدت از آيدن

   احمقانه ترديد.  کند

 . بود زده چنگ گريبانش به شدت به حاال رسید مي نظر به خفته مدتي براي که اش

 کريشنا و داشت دست به بزرگ براق شمشیري تنها آدريان.  چرخیدند فرضي اي دايره دور آدريان و کريشنا

   و بلند اما باريک شمشیر

 در فرزندي محبت يا و پدرانه نرمش از اثري ديگر.  زد مي برق دو هر هاي چشم.  کرد مي حمل کوچک سپري

   آيدن.  نبود کدامشان هیچ

  

 چنان ها شمشیر تیغه برخورد صداي.  کرد آدريان نثار کريشنا را ضربه اولین.  داشت وحشت نگاه اين از

   تصور آيدن که بود دهشتناک

  

 جرقه که بود محکم آنقدر ضربات شدت.  کرد حمله هم آدريان فراخور به.  شکند مي تیغ دو هر آينه هر ، کرد

   از هر کننده کور هاي

 . شد مي ساطع آنها از چندگاهي

 : گفت هیجان با بود ايستاده آيدن کنار که هاران

 . بودم نديده رو استحکامش نزديک از حال به تا..  نطیره بي...  الفها ساز دست فوالد -

 سازه سه از يکي او شمشیر که کند فکر اين به نداد اجازه استرس اما انداخت نگاهي خودش شمشیر به آيدن

   نگاهش.  است الفي شاهکار
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.  چرخاند کريشنا سر قطع قصد به را شمشیرش تیغه و زد چرخي رحمانه بي آدريان.  دوخت نبرد میدان به را

   چابک حرکتي با کريشنا

 کرد ارمه را کريشنا تیغ شمشیر قبضه با آدريان.  گرفت آدريان قلب سمت به را شمشیرش تیغه و دزديد را سرش

   مهلت اما کريشنا. 

 روي آن از بخشي حتي.  جهید آدريان شقیقه از خون.  کوبید آدريان صورت به سپرش انتهايي تیغه با و نداد

 .   پاشید هم کريشنا صورت

  

 ور حمله کريشنا سمت به و چرخاند سرش دور هدف بي را شمشیرش بود شده گیج ثانیه چند براي که آدريان

   به آدريان سر زخم.  شد

 تیغه و پريد آدريان رقصان شمشیر روي از و ايستاد حوض لبه کريشنا.  بود شده ترمیم انگیزي شگفت طرز

   گردن سمت به را شمشیرش

  

 وردخ حوض يکپارچه سنگ به شمشیر تیغه.  کرد خالي را جايش غیرطبیعي سرعتي با اما آدريان.  رفت نشانه او

   شکافت هم از را آن و

  

. 

 : گفت بیشتري شگفتي با هاران

 . نظیره بي اين...  من خداي واي -

 : زد فرياد و خنديد آمیز جنون کريشنا

 ؟ داري ماوراالطبیعه سرعت خودت فقط کردي فکر -

 ار او از اي سايه تنها متمرکزش چشمان با آيدن که سريع حدي به.  زد دور را میدان تمام ثانیه از کسري در سپس

   با آدريان.  ديد مي

 : ايستاد تحیر

 ... باشي مالتس يه توني نمي..  نشدي تبديل تو -

 : گفت و ايستاد قصر پله روي کريشنا
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 نوشیدنش کني مي فکر...  میسازه رو عجیب موجود اون آيدن از سال ده از کمتر در تکشاخ خون مصرف وقتي -

   از قرن چند طول در

 ؟ بسازه چي من

 : زد فرياد سايید مي هم به را هايش دندان که حالي در سابقه بي خشمي با آدريان

 ... خبیث جونور يه -

 نورجو يه اونم دوني مي..  نبود درستي الگوي ظاهرا متاسفانه...  بشم شبیه پدرم به بیشتر چه هر خواستم مي -

 . بود خبیث

 پرس قدرت تمام با آدريان شمشیر.  شتافت مبارزه میدان میان به هم کريشنا.  کرد حمله کريشنا سمت به آدريان

   هم از را کريشنا

 به را شمشیرش رحمانه بي آدريان.  داد خیز زمین روي را خودش و انداخت اي گوشه به را سپر کريشنا.  شکافت

   کرد رها پايین سمت

  

 . داد نجات حتمي مرگ از را خودش و زد غلت اما کريشنا. 

 شخنجر قبضه روي بريان دستان.  کرد مي نگاه مبارزه به ترس و اضطراب با که ماند ثابت بريان روي آيدن نگاه

   آيدن.  لرزيد مي

 سر روي و برداشت هاران اسب زين از آب مشکي آيدن.  بدود میدان سمت به است ممکن آن هر کرد احساس

   سرش.  کرد خالي خودش

 از خطرناکي ضربه هر.  کند غلبه او به خشم دوباره ترسید مي.  ماند مي شده کنترل اضطاربش ، شد خنک که

   ديگري به کدام هر جانب

  

 . خورد مي هم به معنا بي ترديد اين از حالش.  لرزاند مي را آيدن قلب شد مي نثار

 و گرفت چپ دست به خنجري وحشت بدون اما آدريان.  کرد آغاز را حمله و کشید بريون ديگري شمشیر کريشنا

   مبارزه به هنرمندانه

 . شدند نمي ديده اصال گاهي که چرخاند مي و کرد مي جا به جا دستانش در طوري را ها شمشیر کريشنا.  پرداخت

   تصور اصال آيدن
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 کريشنا از کمي دست هم آدريان.  باشد داشته زني شمشیر و مبارزه در نطیري بي مهارت چنین او ، کرد نمي

   نمي گرچه.  نداشت

 گزهر گويي اما جنگ.  بود نظیر بي و شده حساب اش مبارزه حرکات اما بچرخاند تیغ کريشنا ظرافت به توانست

 . نداشت پاياني

 را سرش جاي اما آدريان.  آورد فرود آدريان سر فرق سمت به را شمشیرش چرخید پاهايش از يکي روي کريشنا

   شمشیر.  کرد خالي

 ناکريش.  برد فرو کريشنا بازوي در را خنجرش و کشید بلندي فرياد.  رفت فرو اش شانه در متر سانتي چندين

   و داد دست از را تعادلش

  

 . افتاد زمین روي

 سمت به قدرت تمام با را او بريان اما شود مانعش خواست ژولیت.  دويد میدان سمت به نگران و مقدمه بي بريان

   پیتر.  کرد پرت پیتر

 : زد فرياد آيدن.  افتادند زمین روي هم با ژولیت و

 ... نه -

 با کريشنا.  کرد بريان قلب حواله دقیق و مستقیم را تیري و کشید را کمانش هاران واکنشي هر از پیش اما

 : زد فرياد وحشت

 ... بريان نه -

 يدنآ.  بود افتاده زمین روي قلبش در تیري با که کرد نگاه بريان به دلهره با و نیاورد فرود را شمشیرش آدريان

 : زد فرياد هاران سر

 ؟ بود کاري چه اين -

 : داد پاسخ و گرفت پايین را کمانش هاران

 . ترحمي هیچ بدون -

 : گفت پیچید مي خودش به درد شدت از که بريان.  دويد بريان سمت به و پريد پايین اسب از آيدن

 . آيدن میکشه اونو آدريان...  بده کشتن به خودشو نذار...  آيدن -

 : داد ادامه و کرد نگاه تیر به زنان نفس بريان.  کشید بیرون قدرت تمام با را تیر آيدن
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 . میاره در پا از رو من اين.  بودن باهوش همیشه ها استورن...  بود هوشمندانه...  ساز الف تیغه -

 : گفت مصرانه آيدن

 . نیست تو مردن وقت االن...  بريان نه..  نه -

 . میده کشتن به رو خودش اون..  بمیره اون نذار فقط..  آيدن..  نیست مهم -

 : زد فرياد آيدن

 . بريان میري نمي...  میري نمي تو -

 : داد ادامه و کشید بیرون بود رنگ بي مايعي حاوي که کوچکي شیشه پوتینش جیب از سپس

.. . اما خوره مي شکست مبارزه اين توي که کسي نجات براي بودم داشته نگه اينو.  بريان ذارم نمي...  ذارم نمي -

   از رو تو تونم نمي

 . بدم دست

 : گفت ، زد مي حرف سختي به حاال که بريان

 . کنه مي پیدا نیاز بهش اون...  نه من...  دار نگه کريشنا براي اونو..  نه..  نه ؟ ققنوس اشک -

 ... داري نیاز بهش االن تو -

 تبازگش اولش شکل به و شد ترمیم ثانیه چند در زخم.  کرد خالي بريان قلب زخم روي را شیشه محتويات سپس

   عصبانیت با بريان. 

 : زد فرياد

 . کردي مي اينکارو نبايد -

 : گفت و فشرد را بريان شانه آيدن

 . بمیري ساده اينقدر بذارم تونستم نمي...  بمیره جمع اين از بايد که هستي نفري آخرين تو -

 فتگ و بست را بازويش و کرد پاره را پیراهنش از اي گوشه کريشنا.  رفت کريشنا سمت به و برخاست جا از بريان

: 

 . بريان نبود نگراني به نیازي -

 : گفت و شد خیره کريشنا حس بي و سرد چشمهاي به بريان

 . کريشنا چیه مبارزه اين پايان که دوني مي هم خودت.  نیست نگراني به نیازي -
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 . میسازم شاهي تاج آدريان جمجمه از من...  دونم مي..  آره -

 ... بمیري چشمام جلوي بذارم تونم نمي -

 : گفت و بوسید را بريان پیشاني کريشنا

 . رفت مرگ دم تا من خاطر به االن همین میگه داره کسي اينو -

 . بمیرم خاطرت به حاضرم من -

 : گفت و فشرد را بريان دستان کريشنا

 . دم مي قول بهت ام مبارزه اين پیروز من...  جات سر برگرد...  بريان.  بمیري خاطرم به نیستم حاضر من اما -

 : شد مانعش کريشنا خود اما بکشد آغوش در را او خواست بريان

 . دار نگه آغوشت توي محکم رو من...  کنم مي حمل شمشیرم نوک روي رو آدريان سر وقتي...  بريان نه -

 : گفت و کرد آدريان به رو ، کند نگاه آيدن به آنکه بي کريشنا.  شد سرازير بريان ي گونه روي از اشک اي قطره

 . حرفايي اين از تر جون سخت.  شد خوب زخمت -

 جوي يک کنار سپاه دو هر از تر دور و گرفت کناره میدان از عقب عقب آيدن.  کرد مي نگاه آيدن به اما آدريان

   و نشست آب کوچک

 هم در را او درون از انکار و ترديد.  چکید مي چشمانش از اراده بي اشک قطرات.  شست را صورتش دوباره

 . بود شکسته

 : زد فرياد و کرد صاف سرش روي را تاجش کريشنا

 . آدريان جهنم به برو -

 و ترحم بدون که بشنود را دو هر نامنظم و منقطع هاي نفس صداي توانست مي آيدن.  بود شده آغاز دوباره مبارزه

   مي ناپذير خستگي

 زد بهضر کريشنا شکم به پاهايش با آدريان.  گرفت آدريان سمت به را شمشیرش دو و چرخید کريشنا.  جنگیدند

   به متر چند کريشنا. 

 ضربه الفسازش شمشیر با.  کرد حمله دوباره آن به اهمیت بي اما شد جاري خون لبش گوشه از.  شد پرت عقب

   پاي به سهمناکي
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 شناکري سینه به بازويش با.  نیفتد زمین به تا داشت نگه را خودش اما خورد هم به آدريان تعادل.  کرد وارد آدريان

   کريشنا.  زد ضربه

  

 . افتاد زمین روي دوباره

 . بود زده زل کريشنا به نگران نگاهي و اشکبار چشماني با که انداخت بريان به نگاهي آيدن

 بود شده جاري خون هم اش بیني از حاال.  برخاست جا از سرعت به کريشنا اما برد حمله کريشنا سمت به آدريان

   شمشیرش آدريان. 

 والدف شمشیر.  افتاد زمین به و رفت گیج سرش ظاهرا اما کرد خالي را جايش فرز حرکتي با کريشنا اما برد باال را

   از متر چند عاديش

 نوانزا به قدرت تمام با را پاهايش و کرد تکیه دستش کف به کريشنا.  برد يورش او سمت به آدريان.  افتاد دور او

 .   کوبید آدريان

 و کرد لگد را اش سینه روي و برخاست جا از دهد فرصت او به اينکه بدون کريشنا.  افتاد زمین روي آدريان

   او گلوي زير را شمشیرش

  

 : گفت و زد فاتحانه لبخندي کريشنا.  رسید نمي شمشیرش به اما کرد دراز دست آدريان.  گرفت

 پدر خداحافظ -

 : زد فرياد درماندگي با آيدن

 نه -

 . کرد رها را دستش و بست را چشمانش.  برد باال را شمشیرش کريشنا اما

.  زد زمین به هم را او و کرد قالب کريشنا پاي بین را پاهايش و دزديد را سرش تیغه آمدن فرود از پیش آدريان

   از تر دور دو هر حاال

 . دويدند شمشیرهايشان سمت به و شدند بلند جا از ثانیه از کسري در.  بودند افتاده سازشان الف هاي شمشیر

   هم گويي حرکات تمامي

 ار شمشیر آدريان.  گذاشتند ديگر يک گردن روي و برداشتند را ها شمشیر آدريان و کريشنا.  شد مي انجام زمان

   کريشنا گردن روي
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 استخوان تا گردن فاصله از.  داد انجام آدريان گردن روي شمشیرش تیغه با را فشار همین هم کريشنا.  فشرد

   جاري خون دو هر ترقوه

 . بود شده

 ردهم را يک کدام خواهد مي که بگیرد تصمیم توانست نمي.  ببیند را صحنه اين تواند نمي کرد مي احساس آيدن

   دو و شک اين از.  ببیند

  

 چشمان به نگاهي.  فهمید نمي چیز هیچ گويي اي لحظه براي. بود شده منزجر کرد نمي رهايش هم هنوز که دلي

   بريان نگران و ملتهب

 . دويد کريشنا و آدريان سمت به سرعت نهايت با و کشید بیرون غالف از را شمشیرش و انداخت

 : انديشید خود با

 به...  لعنتي جنگ اين شدن تموم خاطر به ، پادشاهي و تخت ، خودم خاطر به ، خودت خاطر به ، الويس خاطر به "

   و ملیساندرا خاطر

 "...  آدريان خاطر به

 شمشیرش و شد شل کريشنا دستان.  نشاند کريشنا سینه روي مرگبار و عمیق جراحتي و چرخاند را شمشیرش

   زانو زمین روي.  افتاد

 چند حیرت با آدريان.  شد خیره آيدن اشک از لبريز چشمان به متحیر و مبهوت و گرفت دست با را زخمش و زد

   آيدن.  رفت عقب به قدم

  

 . شد خیره ، بود زده بیرون درد شدت از آن سرخ رگهاي حاال که آبي چشمان آن به و زد زانو کريشنا کنار

 به ار خودش کريشنا.  گرفت را کريشنا هاي شانه آيدن.  دويد کريشنا سمت به و کشید واري ديوانه فرياد بريان

   نفس با و داد تکیه آيدن

  

 : گفت گرفته صدايي و منظم نا هاي

 ـم...  رو..  حسرتش..  حس _ داد فرو نفس سختي به _.  برقصم... بر...  تو...  تو..  با..  بـ...  خواستم مي...  ديشب -

   مي... ي... 
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 ... بشه..  ه..مبارز..  وارد..  وا..  کسي...  نبود..ن..  قرار..قر _ داد ادامه و گرفت پايین را سرش _...  م..  خور

 : داد ادامه اما کريشنا.  شد خیره کريشنا به دردمندي با و خورد فرو را بغضش آيدن

 .. حمي.. تر..  هیچ....  هیــــ...  ه...  بدون..  ب -

 ردک فرو آيدن قلب در درست را خنجرش کريشنا العملي عکس هر از پیش اما شد خیره کريشنا به تعجب با آيدن

   آيدن سینه در نفس. 

 بريان.  افتاد زمین روي و کرد رها را کريشنا.  گرفت بر در را وجودش تمام فرسايي طاقت درد.  شد حبس

   میان را کريشنا بالفاصله

 : گفت و دويد آيدن سمت به آدريان.  گرفت بازوانش

 . نبايد...  مردي مي نبايد تو..  آيدن -

 کريشنا سمت به سختي به را سرش.  بزند حرفي که خواست مي نه و بگويد چیزي توانست مي نه اما آيدن

   و آبي چشمان به و چرخاند

 نگاه دنآي به و گرداند سر کريشنا.  گريست مي تابانه بي که برياني و بود زده زل بريان به که شد خیره درشتش

   آخرين براي و کرد

 زا هر و لرزيد مي شدت به آيدن بدن.  فشرد آغوشش در را کريشنا و زد فرياد درماندگي با بريان.  کرد بازدم بار

   شوکي گاهي چند

 بازوان میان از را آيدن هاران.  رسید مي گوش به غرب سپاه پیروزي فريادهاي صداي.  شد مي وارد آن به عجیب

   گريه از لرزان

 : گفت و کرد رزالین به رو و برخاست جا از آدريان.  گرفت آدريان

 . کنین جدا تنش از رو سرش...  بشه تبديل مرگ بعد ممکنه کريشنا -

 : زد فرياد بريان

 ... کن رحم..  دخترته اون..  کن رحم..  آدريان نه -

 : کرد التماس بريان.  برگرداند را سرش آدريان

 من...  نکن اينکارو...  آدريان برادريمون خاطر به...  باشي برادرم نخواستم ازت وقت هیچ...  کنم مي خواهش -

   خواهش...  تونم نمي

 ... ندارم رو تحملش من..  کنم مي
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 : داد فرمان ، کند نگاه آنها به آنکه بي آدريان

 . کنین جدا جسد از رو بريان -

 از کشان کشان را بريان نفر چند که ببیند توانست مي اما بود شده تار چشمانش.  گرداند سر سختي به آيدن

   کردند مي دور کريشنا جسد

 : کوبید مي زمین به را خودش قرارانه بي بريان.  

 هب.. دياران خاطر به..  نه..  آدريان... کنم مي خواهش....  کنم مي خواهش...  نکنین اينکارو....  نکنین اينکارو..  نه -

 ..   دخترت خاطر

 . کن رحم..  آدريان توئه گريسیاي اون

 اما کند التماس خواست مي.  شد گرد حدقه در روحي فشار شدت از آيدن چشمان.  برد باال را شمشیرش آدريان

   هاي نفس هم او گويي

 : زد فرياد هم باز بريان.  کشید مي را اش پاياني

 ... نه...  آدريان نه..  نه -

 قطرات.  افتاد تر دور کمي ضربه شدت از کريشنا سر.  آمد فرود کريشنا گردن روي درست اما آدريان شمشیر

   شمشیر روي از خون

 . زد زل آيدن نگاه آخرين به و زد زانو آيدن کنار آدريان.  چکید آيدن چشمان مقابل درست زمین روي آدريان

 اشک از خیس که براق ياقوتي و درشت هاي چشم آن به آيدن.  شد وارد آيدن بدن به هم سر پشت شوک چند

   که چشماني.  ماند خیره بود

 قفسه و وحشتناک دردي.  گرفت دستانش در را آيدن دست آدريان.  آمد مي نظر به تار و تیره برايش کم کم 

   ديگر.  فشرد را آيدن سینه

 ...  کند رها را نفسش نتوانست

* * * 

 يک شک بي او.  جست مي بیزاري بود خودش به مربوط که هرچه از.  کشید دراز پشت به مرداب علفهاي روي"

   خون به که بود هیوال

 خود در هم را انساني روح حتي ديگر.  نبود انسان يک آيدن ترديد بدون.  داشت را تمايل بیشترين تکشاخ

   شاخ تک از او.  نداشت
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 شد خیره آب به دوباره و ايستاد پاهايش روي.  برخاست جا از.  بود شکسته هم را قرمز خط آخرين و نوشیده

   از بدنش اعضاي بیشتر.

 مي و ماندند مي سرجايشان ها خون اما يافت مي بهبود سرعت به زخمهايش.  بود شده پوشیده خشکیده خون

 .   نگريست خود به. خشکیدند

 :کرد تکرار لب زير هم باز.  نداشت را نفرت حس اين موجودي هیچ به نسبت هرگز 

 .. هیوال -

 . افتاد مرداب درون پهلو به و شد شل زانوانش.  اند افتاده کار از پاهايش کرد مي حس.  شد تشديد اش سرگیجه

 مي که هرکجا به را او تا داد اجازه راکد آب به تنها.  نداشت هم را کردن تقال نیروي حتي.  بست را چشمانش

   احساس.  ببرد خواهد

 يا کشد مي نفس دانست نمي آيدن.  برد مي پیش و داد مي حرکت خود درون ماليمت با اورا آب.  کرد مي سبکي

   مي احساس فقط.  نه

.  داشت الويس با که آرامشي به و کرد مي فکر خانه به.  ندارد آّب باالي هواي با تفاوتي چندان آب زير کرد

   تمام عمیق حسرتي

 وقت هیچ واقع در.  دارد دوستش چقدر که بگويد الويس به تا بود نکرده فرصت هرگز.  گرفت بر در را وجودش

   نمود برايش حس اين

 اب.  بود حسرت و دلتنگي احساس همین آورد مي درد به را دلش که حسي تنها حاال اما.  بود نکرده پیدا آنچناني

   به وقتي که انديشید خود

  

.  بست نقش لبهايش روي دردناک لبخندي.  کند خطاب پدر اورا و بگیرد آغوش در تنگ را الويس ، برگشت خانه

   در خانه تصوير چقدر

 . کند حس هايش گونه روي را اشک نم توانست مي نبود آب آوار زير اگر دانست مي.  بود بخش لذت الويس کنار

 . بماند بسته ابد تا که کرد آرزو و بست را چشمانش.  نداشت هم کردن فکر ناي حتي ديگر

 . رسید گوشش به اي گرفته صداي که بود مانده آب درون مدت چه نفهمید

 . بیرون بکشینش _
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 داد پس آب اندکي و کرد اي سرفه درد سر با.  انداخت ساحل کنار و کشید بیرون آب از را آيدن قدرتمندي دست

 .   کرد بلند سر. 

 دلبخن و زد مي برق اش آبي چشمان.  شکوه با تاجي نیم و مردانه لباسي با.  بود ايستاده سرش باالي کريشنا

   آيدن.  داشت لب به جذابي

  

 : گفت و داد خیز عقب سمت به را خودش وحشت با

 ؟ هستین کي شما -

 : داد پاسخ و شد خم او سمت به کريشنا

 . بودم مالقات اين منتظر که بود مدتها -

 : گفت آمیزي تهديد لحن با آيدن

 . نزنین صدمه من به -

 : خنديد مهربانانه کريشنا

 ؟ نه دوني نمي هیچي تو...  بزنه صدمه بهت خواد نمي کسي -

 : زد فرياد وار ديوانه آيدن

 . انسانم من...  انسانم من..  خورم نمي تکشاخ خون من -

 : فشرد را آيدن هاي شانه کريشنا

 . ديدم حال به تا که انسانهايي بهترين از يکي -

 . شد خیره کريشنا درشت آبي چشمان به و گرفت آرام آيدن

 ؟ هستین کي شما -

 . آيدن کريشناست من اسم -

 : کرد کامل کريشنا سر پشت از ماليمي صداي

 . کريشنا پادشاه -

 : داد تاب ابرويي آيدن.  بود اندامش درشت اسب يال نوازش درحال بريان.  گرداند سر آيدن
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 . گرفته شوخیتون!  ؟ شاه -

 : داد پاسخ کريشنا

 اينهمه آدريان که نیست دلیل بي...  داري رو نظیر بي پادشاه يه صورت تو...  من خداي واي.  آيدن وجه هیچ به -

 . داشته لطف بهت

 ؟ میشناسین رو آدريان شما -

 . دارم نسبت باهاش کني فکر که چیزي اون از بیشتر -

 : گفت حرفش ادامه در و داد گسترش را لبخندش کريشنا.  شد خیره کريشنا به مشکوکانه آيدن

 . پدرمه اون -

 یرهخ چشمانش به و نزديک او به کريشنا.  داشت شباهت آدريان به بسیار بسیار کريشنا چهره.  شد دقیق آيدن

   واکنشي هیچ آيدن.  شد

 شیدک عقب را خودش بالفاصله آيدن.  نشاند لبهايش به اي بوسه و شد تر نزديک او به هم باز کريشنا.  نداد نشان

   را سرش کريشنا. 

 : کرد نگاه زمین به و داد تکان

 . مبکن خوام مي که کاري تونم نمي...  تونم نمي...  بشم رو به رو باهات فاصله اين از وقتي دونستم مي همیشه -

 : پرسید حیرت با آيدن

 ؟ کاري چه -

 : گفت و برخاست جا از کريشنا

 . تونم نمي که فهمیدم االن همین اما...  بکشمت خواستم مي -

 ؟ میشناسي کجا از رو من تو -

 : انداخت آيدن به اي عطوفانه نگاه کريشنا

 ازت کسي که وقتي حتي...  بود من جاي که خنديدي مي آغوشي تو که زماني حتي...  بودم مراقبت عمرت همه -

  پدر که کرد مي حمايت

 . بود من

 . شدم بزرگ الويس با من..  اما..  اما ؟ آدريان آغوش ؟ کرد مي حمايت من از آدريان.  فهمم نمي -
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 : داد پاسخ و خورد فرو را بغضش سختي به کريشنا

 . فهمي نمي که خوبه خیلي...  آيدن خوبه خیلي -

 : گفت و شد خیره چشمانش به و کرد بلند جا از را آيدن بريان

 هم فکر بهش بعدا حتي.  داد نجاتت مرداب از کي کني مي فراموش..  آري نمي ياد به رو اينا از کدوم هیچ تو -

 ... کني نمي

 " کوبید اش شقیقه به آرنج با بريان و شد مبهوت و گیج آيدن

 ياد به را بود ديده که تصاويري.  آمد مي چشم به صیقلي و سفید سقف.  گشود چشم بدنش در شديدي تکان با

   موقعي درست.  آورد مي

 هب زده بیرون خانه از که داشت ياد به خوب.  است آشام خون يک که بود کرده اعتراف آدريان کلبه در الويس که

   ها تکشاخ دشت سمت

 در جنگل سمت به را راهش هدف بي ، رنج و وجدان عذاب با ها تکشاخ از يکي خون نوشیدن از پس.  بود رفته

   در و بود گرفته پیش

 شد مرداب آن از او ناجي کسي چه که بود نفهمیده به وقت هیچ.  سپرد بزرگ مرداب يک آب به را خودش نهايت

   آن به حتي وقت هیچ و

 دانست نمي اما حاال.  بود يافته جاده به منتهي و خشک زمیني در بیهوش را خودش تنها.  بود نکرده هم فکر

   آورده ياد به را آن چطور

 کريشنا روي تا بود گرفته کار به را تالشش همه ذهنش.  آزرد مي را او شدت به تصاوير اين ، بود چه هر.  است

   و نشود متمرکز

 . نشود او درگیر

 رس ولع با و برداشت را آن اراده بي.  داشت قرار زمین روي تکشاخ خون از پر کوچکي جام.  گرداند سر حالي بي با

   احساس.  کشید

 خشم و انرژي از پر بدنش تمام کرد مي احساس.  باشد شده فنر مانند استخوانهايش تمام گويي.  داشت غريبي

   نگاهي اطراف به.  است

 . کلفت و فوالدي هاي میله با کوچک اتاق يک.  بود معمول حد از بیش چشمانش موضع تغییر سرعت.  انداخت

   صیقلي و سفید هاي ديوار
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 جا از.  رسید گوشش به شخصي پاهاي صداي.  داد مي نشان را بیرون رگبار و باراني هواي که کوچکي پنجره و

   سمت به و برخاست

 : زد فرياد اي نشدني مهار خشم با.  رفت ها میله

 ؟ اونجاست کي -

 : گفت آيدن.  ايستاد مقابلش آدريان ثانیه چند از پس

 ؟ کجام من -

 : داد پاسخ و دوخت او به را اندوهگینش نگاه آدريان

 ... تمیز و مستحکم سلول يه توي -

 : زد فرياد عصبانیت با

 ؟ اينجام چرا که اينه منطورم -

 . شدي تبديل...  تو...  تو...  آيدن باش آروم -

 : رفت عقب قدم يک آيدن

 !؟ مردم من يعني -

 : زد داد آلود غضب و قرار بي آيدن.  کرد تايید سر با غمگیني حالت با آدريان

 ... نه..  نه....  نداره امکان اين -

 : گفت آدريان

 .... باش آروم...  آيدن باش آروم -

 ؟ کردي زنداني رو من چرا -

 ناخن.  انداخت دستانش به نگاهي و کشید آه درد شدت از ناگهان.  فشرد دستش کف به را هايش ناخن خشم با

   در سردش و سنگي هاي

 زخمي به وحشت با و کرد باز را دستانش.  ريخت مي زمین روي شدت به خون و بود رفته فرو دستش کف

   به چشم يک در که نگريست

 : گفت و داد تکان تاسف نشانه به را سرش آدريان.  شد درمان زدن هم

 . شدي تبديل هیواليي جور چه به دونه نمي کس هیچ چون -
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 ... بگو واضح ؟ آدريان میگي چي -

 به تو دونه نمي کس هیچ...  شده ادغام هیوالي جور يه...  مالتس يه همینطور و آشامي خون يه انگار..  انگار..  تو -

 . شدي بدل چي

 : زد فرياد آيدن

 کردي جدا تنش از رو سرش تو...  تونستي؟ چطور...  شم نمي تو از بدتر هیواليي باش مطمئن...  کن آزاد رو من -

... 

 . کشتیش که بودي تو اين -

 رزي.  نکشد نفس تواند مي ، شد متوجه حیرت کمال در و کرد حبس سینه در را نفسش.  رابرگرداند سرش آيدن

 : گفت لب

 ... کن آزاد رو من -

 . کرد آزادت بشه که هستي اوني از تر خطرناک تو...  متاسفم -

 : زد فرياد آيدن

 ؟ لعنتي دوني مي کجا از -

 . کرد ريسک نمیشه اما...  دونم نمي -

 . کن آزادم گفتم -

 با و داد نشان واکنش اراده بدون آيدن بدن.  انداخت ها میله کنار و شکست را تکشاخ خون از اي شیشه آدريان

   و وحشیانه ولعي

 آينه.  شد خیره آيدن به وحشت با و رفت عقب قدم يک تحیر با آدريان.  برد حمله ها میله سمت به حیواني

    کرد پرت او سمت به کوچکي

 : گفت و

 . بیرون بیاي سلول اين از نخواي خودت موقع اون شايد..  بندازي خودت به نگاه يه بهتره -

 : گفت عاجزانه و برداشت را آينه آيدن

 . بمونم اينجا ابد تا تونم نمي که من -

 : داد تکان تاسف نشانه به را سرش آدريان
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 . مجبوري..  بره پیش همینطوري اگه -

 : زد فرياد خروشان و طوفاني و برخاست جا از عصبانیت با آيدن

 اينکه براي رو شانسم بذار حداقل...  کن آزاد رو من...  هست کنترلم براي راهي يه حتما...  آدريان نه..  نه -

   بگیرم دست به رو کنترلم

 . کنم امتحان 

 . تونم نمي...  آيدن نمیشه -

 . بده فرصت بهم.  خوام مي فرصت يه ازت..  االن و...  آدريان گذاشتم پا چیز همه روي خاطرت به من -

 : برود که برگشت آدريان

 . آيدن بشنوم چیزي ديگه خوام نمي -

 . نیست وفادار بهت تخت داري نیاز بهم تو -

 : داد پاسخ حس بي صدايي با آدريان

 بهت تونم نمي من اما...  نداره معنا ديگه تخت وفاداري...  کريشنا و تو.  مردند دالويش شاه هاي وارث آخرين -

 ...    آيدن بدم فرصت

 اينجا تو بشه الزم اگه پس...  کنم کنترلش تونم نمي منم...  نیست طلسمي هیچ کنترل تحت ديگه تخت عطش

 ... موني مي

 : زد فرياد و شد خیره آدريان به ناباوري با آيدن

 . بوديم هم دوست ما -

 ... آيدن هستیم هم هنوز -

 . کن آزاد شده خراب اين از رو من پس -

 . متاسفم.  آيدن مجبوري -

 . کنه کار اين به مجبور رو من تونه نمي کس هیچ -

 : گفت و دوخت آيدن به را اش خالي نگاه آدريان

 ... تونم مي من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر mahya1993 | کريشنا رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

565 

 

 را آيدن قدرت پیش از آدريان گويي اما کوبید سلول محکم و فوالدي هاي میله به را خودش قدرت تمام با آيدن

  هاي میله.  بود زده تخمین

 رويش به رو را آينه و زد زانو زمین روي درماندگي با.  کردند مي مقاومت آيدن مقابل مستحکم و استوار اتاق قطور

  اما گرفت

 شردف هم به و بست را چشمانش و کوبید ديوار به بار چند را سرش.  انداخت اي گوشه به وحشت با را آن بالفاصله

  نداشت تحمل. 

 به دوباره لرزان و هراسناک.  ريخت فرو اش گونه روي از اشک اي قطره.  کند مجسم ذهنش در را تصوير آن حتي

  آن به و نزديک آينه

 . شد خیره

 نظر هب تر درخشنده و بلندتر همیشه از نیشش دندان.  بود افتاده گود و کبود چشمانش زير و پريد رنگ صورتش

 ..  چشمها و رسید مي

 سبز رنگ میان در و خورد مي چشم به ياقوتي و سرخ اش مردمک اما بود زمردي سبز هنوز چشمهايش

  شدت به چشمانش ي جواهرگونه

 شنیدنش از همیشه آيدن که بود اي واژه يادآور تنها تصوير اين.  بود کرده وحشت خودش از آيدن.  درخشید مي

   ":  شد مي منزجر

 " هیوال

 

 

 پايان

 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهايتان يا رمانها که میخواهید و هستید نويسنده يا و هستید ما با همکاري به مايل که صورتي در

 بگیريد تماس با ما و مراجعه ما وبسايت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبايل افزار

 

http://www.negahdl.com/

