
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

   رماندسته بندی :  

 (سرنوشت و زمانه از استعاره آسمان، بگردد، که چيزی هر: گردون) گردون  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤نویسنده  

 تراژدی شقانه،عا تاریخي،ژانر: 

 Behtina: ویراستار

 h. esmaeili: ناظر نام

 موفق: رمان سطح

 Seddna Behzadطراح جلد : 

 /http://forum.negahdl.com/threads/216127منبع نگارش: 

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

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

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

 

http://forum.negahdl.com/threads/216127/
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 خالصه :

 يا فايل اين فروش هرگونه.است محفوظ سايت اين نزد آن حقوق تمامي و شده، منتشر و تهيه دانلود نگاه سايت در کتاب اين

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالي يا سايت هرگونه از ان دانلود

www.negahdl.com 

 او. اشگناهيبي جرم به هم آن کند؛مي خودنمايي قلبش روي بر زخم هزاران نه، زخم يک. است خوردهزخم جواني آدرين: خالصه

 گردون بازي از امان اما اند؛دمي هايشدرد مسبب را «پارتي خون» چراکه شود؛مي پارت سرزمين روانه دوستانش همراه انتقام براي

 .ربايدمي دين و دل عاشقانه، که

 :منابع

 پديا ويکي اينترنتي دانشنامه

 (مشيرالدوله) پيرنيا حسن نوشته( قديم ايران) اسالم از قبل ايران تاريخ کتاب

 (دشتي فاطمه قلم به) گردون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

 :کرد شکوه پروردگارش نزد جواني

 باال؟ مهتران و پايينيم گردون چرخ در ما چه از»

 جالل؟ آنجا جور، و ظلم سو اين چه از

 نياز؟بي او خدمتگزار، من چه از

 مقام؟ در او برده، من چه از

 ايم؟مانده نااميدي در ما چه از

 ايم؟شسته دست هااُمّيد همه وز

 مرا؟ بينندنمي آنان چرا پس

 را؟ درمانده يکي و را، تو و
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 ام؟سينه اين بشد هاغم يآواره چرا پس

 دلم؟ بر شد حرام يار دوستي چرا پس

 عدل؟ و مهر کو کجاست؟ پس

 «بکرد؟ نبايستي را عاشقي چرا پس

 :کرد باز زبان و بکشيد آهي جوان

 پروردگار؟ بشد نخو دل اين چه از»

 بداد؟ را جزايم دوست، يکي وان

 !کريم اي نشناختنت جزاي

 «حقير؟ اين يا بود او سزاي

 :گفت و گشود لب دلش، در شد پشيمان

 !من مزداي اهورا اي ببخشم»

 هاتبعيض اين ز است خون دلم

 فراز؟ بر نبودم من چرا پس

 «چاه؟ قعر در نبُدند روميان چرا پس

 :داد پاسخ مشيآرا با خداوند
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 .«گرددمي. مباش غمگين»

 :بپرسيد شوق با. برد باال سر جوان

 «است؟ راه در خوشبختي يعني»

 :داد پاسخ و بخنديد خداوند

 . است راه خود خوشبختي. جانم نه»

 ! امبنده اي نرود يادت اما

 هم، تو و. گرددمي چرخ اين

  شروعش؛ به گشت، خواهي باز

 خلقتم دردانه پس

 . جواهران همچون خور؛ صيقل

 .الماس و ياقوت همچون ياب؛ جال

  پوالد؛ از بيشتر شو محکم

 .من به بازگرد پس

 .خاک به بازگرد

 نور، از ترپاک
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 .«آب از ترزالل

 «الرحيم الرحمن اهلل بسم»

 خشمي. ساختمي انگيزخوف را اشچهره و درخشيدمي آتشفشان دودهاي ميان در درشتش چشمان

 او هب نگاهي آدرين. بود گشته خيره* آدرين چشمان به برنده و تيز. بود شده نمايان اشچهره در سابقهبي

 پسر همان او راستي به. زد پوزخندي آدرين. داشت تن بر سپيد* توگايي روميان ديگر همچون. انداخت

 هايغرش ،بود لبخند ميعادگاه گذشته در که هاييلب ميان از بود؟ پيشين بيانخوش و مهربان

 :شد* وزوو کوه اندازطنين آدرين صداي. آمدمي بيرون سهمگيني

 هفت تمام در اتغيرتيبي ناقوس و گشته آفاق يشهره هايتهرزگي يآوازه که آرمين باد تو بر ننگ-

 !شودمي نواخته ملکوت

 خبري اما رسيد؛ گوش به آسمان غرش صداي بود؟ کرده چه او با زمانه. نشست آرمين لبان بر پوزخندي

 رد. بود تند شيب با کوهي وزوو کوه. نشستمي آرمين شانه بر لحظه هر ها،خاکستر گرد و نبود باران از

 به زيبايي يمنظره و بود سبز ترپايين اما نداشت؛ وجود گياهي هيچ بودند، کوه يميانه در که آنان اطراف

 جانيبي نسيم. بودند ايستاده مسطح ولي وچک،ک ايصخره روي بر آدرين و آرمين. بود آمده وجود

 چشمان برق. رسيدندمي هايشگوش زير تا که موهايي داد؛مي تکان را آرمين مشکي مواج موهاي

 . دادندمي جوالن او ذهن در خاطرات. بود* کراسوس يادآور آدرين براي اشمشکي

 . بفرست اينامه در برايم دانستي و يافتي هرچه! نشناسد را تو کسي تا باش هوش به! آدرين خب-»

 :گفت و آورد فرود زير به سر. کرد خود ستون را ديگري و نشست زانويش يک بر و کوبيد سينه بر مشتي
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 . سرورم جان گوش به-

 آنگاه .نشود وپاگيردست تا راند پشت به را توگايش يپارچه کمي. نشاند لبانش بر لبخندي* کراسوس

 :گفت

 با پومپئوس و داده شکست را* گل اقوام ژوليوس. برساني من به دقيق را چيزهمه خواهم مي-

 تصاحب و پارتيان بر پيروزي با بايد نيز من. ببرد باال را خود يوجهه توانسته بالکان در اشپيروزي

 . کيست آنِ از امپراتوري که دهم نشان هاآن به سلوکيه

 رقباي ميان در. داشت حق. حسادت حس اندکي شايد و دادمي جوالن سخنانش ميان در که بود طمع

 تنها ذهنش بلکه انديشيد؛نمي کراسوس هايحرف به آدرين اما بود؛ داده نشان را خود کمتر اشديرينه

 در و آمد بيرون روياهايش از آدرين سکوت با کراسوس. بود انتقامش براي جديدش مأموريت مغشوش

 :گفت جديت با کند، جمع را يششپ دقايقي حالت داشت سعي که حالي

 . گردي آماده سفرت براي و بروي توانيمي آدرين؛ بسيارخب -

 :گفت و کرد خم سر کراسوس برابر در مطيعانه ديگر بار آدرين

 .«سرورم اطاعت -

 از ار شمشيرش. کردمي حمله او به شمشيري با که بود آرمين. شد کشيده بيرون خاطراتش از اينعره با

 ماا بشکافد؛ را مغزش تا کرد روانه آدرين سر سوي به گرزي چنان را شمشير آرمين. کشيد بيرون غالف

 او يچهره معصوميت اما کرد؛ نگاه آدرين به خشم با. گشت او خنجر بر سدي آدرين شمشير ناگاه

 آن صداي تا بست را چشمانش. آورد پايين را شمشيرش و شد شل دستانش. آورد يادش به را هاگذشته
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 از غرشي. زد پس را خاطرات تمام ناگاه به شد؟مي مگر اما کند؛ دور ذهنش از را مستانه هايخنده

 :گفت دورگه صدايي با و آمد بيرون گلويش

 و بکش شمشير پس. بود خواهد تو آخر هاينفس شاهد کوه اين. دهمنمي پس باز تو به را او من! آدرين-

 . گردي من خشم نيقربا خود که آن از پيش بکش، مرا

. بودند کافي وجدانشعذاب عمر يک براي هاهمان. بکشد را کسي هم باز توانستنمي توانست؛نمي آدرين

 :کشيد فرياد

 !هرگز-

 .کرد زنده او ذهن در را ديگر ايخاطره آرمين شمشير برق

*** 

 آدريانوس يتغييريافته: 1*

 .پيچيدندمي خود دور به مردان که مترشش طول به کتان يا پشم جنس از ايپارچه: 2*

 .ناپل شرق در واقع ايتاليا در آتشفشاني کوهي: 3*

*4 :Crassus 

 .بود هاآن دست در روم حکومت امور که وير تريوم سه از يکي: 5*

*6 :Gaule 

*** 
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 رنگسرخ پرچم ديدن با. کرد دفع را آنتوني يضربه راحتي به و خورد چشمانش به شمشير برق»

 از حتي که بودند خسته قدرآن. نشستند زمين روي بر نفسنفس با دو هر بود، رفته باال که راحتاست

 به استراحت فرصت باألخره فرمانده سخت، تمرين ساعت چهار از پس. نشدند خارج تمرين گليِ زمين

 :گفت و زد جوان آدرين يشانه به ايضربه خنده با آنتونيوس. بود داده را دو آن

 پردازي؟مي تمرين به و گريزيمي خوابگاه از هاشب نکند. ايکرده پيشرفت بسيار تو آدرين، راستي به -

 :گفت و زد نيشخندي بودند نيامده جا هنوز که هايينفس با هم آدرين

 سرم از هوش اشاغواگرانه هايخنده با شب هر دهد؟مي هم تمرين ياجازه هلن مگر تمرين؟ کدام! هه -

 . پراندمي

 کني؟مي چه ماموريتت با. است روم بانوان ترينزيبا از هلن راستي به -

 :پرسيد باالبرده هاييابرو و تعجب با آدرين

 آيي؟نمي ديگر نکند. بود خواهيم همراه هم با تو و من کردممي گمان! ماموريتت؟ -

 متفاوت من با تو ماموريت اما رويم؛مي پارت سرزمين به هم با اگرچه که باشد يادت اما آيم؛مي چرا -

 ندادي؟ پاسخ را پرسشم راستي. هستم جاسوسانمان ديگر و تو بين رابط تنها من. است

 هايشلباس خون و عرق که هنگامي داشت اهميتي چه هايشلباس شدنگلي. کشيد دراز جاهمان آدرين

 :گفت و گذاشت سرش زير را بازويش بودند؟ کرده آلوده را

 . دانمنمي-
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 :نشست لبش روي تمسخرآميز لبخندي آنتوني

 خود تنهايي هايشب براي مونسي ندارند عادت پارتيان. گشتممي عاجز بودم تو جاي هم من اگر آري،-

 . باشند داشته

 :گفت تلخي با آدرين

 بر را زندگي هايلذت هاآن. است انگيزمشقت و سخت هاآن رسوم. هستند همسرانشان هاآن مونس -

 . کنندمي رامح خود

 الي از غضب با آميخته لبخندي با و کوفت آنتوني يشانه بر مشت با آدرين. زد قهقهه آنتوني

 :غريد هايشدندان

 !بدان را جايگاهت آنتونيوس-

 هفرماند. برخاستند جاي از دو هر فرمانده، صداي با. شد ساکت خنديدن به شديدش ميل وجود با آنتوني

 :گفت و انداخت نگاهي آنتوني و آدرين به موشکافانه -بود جدي بس فردي که-

 و باشيد مراقب. بود خواهند شما مراقب دور از جاسوسانمان ديگر. شد خواهيد رهسپار فردا تا-

 رومي زبان با آنان حضور در مبادا. کنيد رفتار پارتيان همچون بايد. نکنيد فراموش را هايتانآموزش

 !باشيد داشته پارتيان آداب زا دور رفتاري يا و بگوييد سخن

 .«راندند زبان بر را «اطاعت» يکلمه و کوفتند خود يسينه بر مشت با آدرين و آنتوني

. رساندمي شرورش اعمال مجازات به را آرمين بايد. آمدبرنمي دستش از ديگري کار. زد تلخي لبخند

 و کرد زمين نقش را او شکمش بر گديل با آنگاه. نمود دفع را آرمين يضربه و گرفت باال را شمشيرش
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 رد؛آ فرود آرمين شکم بر تا گرفت باال را شمشيرش و ايستاد او کنار. افتاد زمين روي بر آرمين شمشير

! مانستمي آرتميسش چشمان به او چشمان چقدر. شد حبس اشسينه در نفس چشمانش ديدن با اما

. گذاشت گلويش زير و برداشت را شمشيرش و جست جا از فرصت همين با آرمين. شد گنگ ايلحظه

 :شکافتمي را کوه انگيزوهم سکوت فريادي چونان آرمين خشم با توأم اما آرام هايزمزمه

 !کردي خرد پايت زير را هايمآرزو تمام که تو همچون. کرد خواهم نابود را تو-

 مفهومي برايش ديگر ديگران احساسات شوم روز آن از. زد پوزخندي او خشم به توجهبي اما آدرين

 و آرمين براي فقط. نداشت او خشم به نسبت دادناهميت براي دلي ديگر. بود تفاوتبي ديگر. نداشت

 .خوردمي افسوس حماقتش

 ستاني؟مي اشنگاهداري براي را ديگري جان که هستي قدرت يتشنه قدراين يعني-

 :غريد اششدهچفت هايدندان ميان از آرمين

 . بود نخواهي نيز آخرين مسلماً و گرفتم را جانت آن، خاطربه که نيستي کسي نخستين تو، و آري-

 :کرد بسنده جمله اين گفتن به تنها آدرين

 !فروختي قدرت به را اتايراني پاکي و نجابت که تو بر ننگ-

 که دانستمي لشد ته. کردنمي باور و بود شده پست. نداشت را جمالت اين شنيدن طاقت اما آرمين

 چه. کند باور خواستنمي اما داد؛مي او به را حق ايگونه به و نيست حقيقت جز چيزي آدرين سخنان

 ود؟ب آگاه درونش سرِّ به کسي چه برساند؟ ناپاکي و جنون اين به را او دختري عشق که دانستمي کسي

 .نداشت اعتقادي او خدايي به ديگر که بود هامدت اهورامزدا؟
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 ،مرگش جز که بود رسيده باور اين به حال بود، راهي دنبال به که آدرين. گرفت باال را شمشير خشم با

 تتوانسمي مرگش با شايد. بود خسته سخت اشزندگي از نيز او. کشدنمي را انتظارش ديگري سرنوشت

 جلوي ايثانيه رد خاطرات دانست؟مي چه کس بود؟ وفاسست. برود خود وفايسست معشوقِ ديدار به

 .رفتند رژه ديدگانش برابر در هاگذشته و شد نمايان چشمش

 

*** 

 «م.پ 55 سال بهار»

 مقابل در آماده و حاضر ديگر ايلحظه تا اگر که قسم بزرگ* ژوپيترِ خدايان، خداي به! آنتونيوس-

 !کشيد خواهم بيرون کاسه از را چشمانت خنجرم با نباشي، ديدگانم

 اخم با هادريان. شود مسلط خود بر تا کشيد عميقي نفس شد؛مي خشمگين بود، درينآ جاي هرکسي

 :گفت بلند و گذاشت آدرين شانه بر را دستش

 را او يانديشه من کرد، نظر صرف مجازاتت از و آمد رحم به دلش آدرين اگر حتي که بدان! آنتوني-

 . بود خواهد تو سود هب بيايي زودتر چه هر کنممي گمان پس! کرد خواهم عملي

 از بسياري اگرچه او. کردمي همراهي را آدرين و آنتوني ماموريت براي که بود خشمگين فردي هادريان

 به شدت به وي. باشد دوست دو آن براي بزرگ پشتيباني توانستمي اما نمود؛مي بدخلقي اوقات

 همچو خياليبي و پرتحواس افراد بربرا در که کردمي ايجاب همين و بود متعهد اشوظيفه و سرزمين

 .باشد گيرسخت آنتونيوس
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 هواي در هاآن تمام. آمد بيرون چادرش يميانه يپرده پشت از باالخره دقايقي، گذشت از پس آنتوني

 انآن از تواستندنمي رفت،مي در جانشان سرمايي اندک با که ضعيفاني. بودند چادرها ساکن زمستاني

 ايگوشه در رزم وسايل. بود شده پوشيده حصيري با کف. نداشت زيادي چيز چادر لداخ فضاي. باشند

 هم پرده پشت. داشتند قرار چادر وسط در کوچکي ميز با همراه ساز دست صندلي سه و بودند شده رها

 زبان به و انداخت آنتوني به نگاهي هادريان. داشت قرار آنتوني وسايل براي صندوق يک و تخت يک

 :گفت پارت مردم زبان ،*يپهلو

 که دانيمي خود وگرنه باشد؛ داشته خودت براي منفعتي ما زمان هدردادن به اميدوارم! آنتوني خب -

 !ايخفته آرامي به تو که حالي در بود؛ خواهد آن روي بر تپد،مي اتسينه درون که قلبت جايگاه

 :گفت ترس با و داد قورت را دهانش آب آنتوني

 . پرداختممي آن وجويجست به و بودم کرده گم را نشانم من که خدايان دوازده هب سوگند -

 خرتمس به ريزي نکات پيداکردن با اوقات از بسياري که بود خندهخوش و شيطنت اهل فردي آنتونيوس

 هاند به زبان و افتادمي لرزه به تنش مقابلش در آنتوني که بود کسي تنها هادريان و پرداختمي ديگران

 يخاطره خندان، نقاب اين پشت در که دانستمي آدرين اما آمد؛مي نظر به چنين اول نگاه در. گرفتمي

 همان. خنديد آرام و گرفت دهانش روي بر را دستش آدرين. بود کرده پژمرده را روح که بود نهفته شومي

 ونشانخط برايش چشمانش با او، يخنده مشاهده با و برگرداند آدرين طرفبه را سرش آنتوني هنگام

 . شدند خارج بزرگ چادر از هم با و گرفت شدت آدرين يخنده. کشيد

 آورشچندش لبخند با نيز ماکسيموس. افتاد ريتا و دورسيال هلن، به آدرين چشم چادر، از خروجشان با

 جسم پرش ناگاه ،شد خيره خواهرش به وقتي و گذراند نظر از را همه آدرين. بود ايستاده هاآن کنار در
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. زد او لطيف هايمو بر ايـوسه بـ و فشرد آغوشش در را او لبخند با. کرد احساس آغوشش به را نرمي

 اين برابر در وجودش کند؟ مقاومت داشتنيدوست دختر اين محبت برابر در توانستمي کسي چه

 آدرين. گذاشت گريه بناي فوري دورسيال. شدمي محبت از سرشار داشتني،دوست يزيباچهره عروسک

 :کرد زمزمه او گوش در

 . گشت خواهم باز سالمت به ماموريتم انجام از پس. آرام زيبايم؛ خواهر باش آرام-

 :پرسيد غم با و ورچيده لب و کرد پاک را هايشاشک رفتارش در ذاتي ناز با. شد جدا او از دورسيال

 آيي؟مي کي-

 :گفت لبخند با و زد اشنازپرورده خواهر به لبخندي آدرين

 خود تسلط تحت را ايران کراسوس جنابعالي زماني چه که ديد بايد. خواهرم نيست معلوم دانم،نمي-

 .آورددرمي

*** 

 .برق و رعد خداي و روم بزرگ خداي: 7*

 اينجب و شده مبدل «پَهلَو» و «پَلهَو» به بعد و «پَرهَو» به «پَرتَوَ» که اندعقيده اين بر شناسان زبان: 8*

 و پهلوي بنابراين بودند؛ پارت قوم به منسوب که اندناميده پهلوان و پَهلَو را خود جهت، اين از پارتي

 .هاپارتي به منسوب يعني پهلواني

*** 
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 . شودمي تنگ برايت دلم -

 کشکوچ و مظلوم خواهر براي توانستمي جوابي چه. شد تنگدل نرفته جمله آن شنيدن با نيز آدرين

 اشسالهچهارده خواهر قراربي دلش خود کهآن حال نشود، تنگدل گفتمي او به چگونه باشد؟ داشته

 :گفت و کشيد آغوش در را او ديگر بار بود؟

 . من دورسيالي باش شکيبا. آيدمي سر به دوري اين مدت بگذاري، هم بر چشم که آن محض به -

 آغوش رد را ريتا که شد کشيده آنتوني سوي به آدرين نگاه .کشيد عقب و زد لبخندي سختي به دورسيال

 با. کردمي دعوت شکيبايي به دوري اين تحمل براي را خواهرش آدرين، همچون نيز او و بود کشيده

 با چگونه دانستمي خوب که دلبري هلن،. شد خيره هلن به و برگرداند روي دو آن از اهمياهم صداي

 در را رنگشايقهوه و درشت چشمان. داشت ايمحسورکننده زيبايي. بربايد را مرد يک دل هايشطنازي

 :گفت و آمد جلو کمي. دوخت سالهبيست آدرين چشمان

 . بازگردي سالمت به و باشد خطربي سفرت اميدوارم -

 صداي اب و انداخت او به ايخيره نگاه. آورددرمي تپش به را او قلب هميشه دختر اين. زد لبخندي آدرين

 :گفت برگرداند، را سرش آنکه بي رفتنراه هنگام. شد دور او از خواندفرامي را آنتوني و او که هادريان

 تعيين خدايان تنها را او بازگشت که چرا ببخشد؛ را فرزندش که بگو او به و برسان مرا درود پدرم به-

 . بود نيايرا کنيزي فرزند که است متأسف آدرين که بگو بِدو. کنندمي

 زا اشپارتي خون جرم به که اين از. بود گرفته زمانه از. بود گرفته سخت پدرش از قلبش. شد دور او از و

. دز آميزشيطنت لبخندي هلن. بود نهاده پا زير را او که گردون، چرخ بر نفرين و. بود افتاده جدا روميان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 17 

 گوشش کنار در هلن و ايستاد او کنار در ماکسيموس. بود انتظارش در آدرين بدون خوشي هايروز

 . افتادند راه به دو هر و کرد نوازش را او صاف يگونه ماکسيموس. داد سر گرانهعشوه و آرام ايخنده

. هيچ ديگر و بود گندم مزرعه کردمي کار چشم تا. کردمي نگاه گندم سبز مزارع به مسير طول در آدرين

 يجاده در دوستانش و آدرين. گرفت نديد بودند، هاآن ميانه در که ار تنهايي درختان شدمي اگر البته

 آسمان، در خورشيد و بود ظهر هنگام. گذشتندمي بود، کافي گاري يک عبور براي پهنايش که خاکي

 استراحت به و بودند گفته ترک را خود هايزمين شام، مراتع کشاورزان. درخشيدمي امانبي

 براي جاني که آفتاب نوراني هايشعله به توجهبي سه هر هادريان و آنتوني ،آدرين اما پرداختند؛مي

 هادريان. کردندمي عبور سکوت در خاکي جاده از اسب بر سوار نداشت، شام زمستاني هواي کردنگرم

 :پرسيد اشهميشگي جديت با آدرين از که بود راه ميانه در

 کيست؟ ايران کنوني پادشاه -

 :داد پاسخ خونسرد آدرين

 . است نشسته تخت بر سوم، مهرداد برادرش، جاي به تازگي به که است سيزدهم اشک اول* ارد -

 :پرسيد آنتونيوس از هادريان

 رسيد؟ پادشاهي به چگونه وي -

 يانهادر. دادمي ادامه خود راه به تنها واکنشي هيچبي چراکه برد؛مي سر به ديگر دنيايي در آنتوني گويي

. اشدب پريده خواب از که انگار پريد؛ جاي از او بلند صداي با آنتوني. کرد تکرار را پرسشش بلند ايصد با

 :پرسيد تشويش با
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 ...راهزنان نکند يا کردند؟ حمله پارتيان است؟ شده چه-

 :ماند دهانش در آنتوني سخنان هادريان سهمگين فرياد با

 کارهايت اين با که تو بروي؟ ماموريت به خواهيمي هگوناين! سر خيره پسرک بريمي سر به کجا در-

 . داد خواهي باد بر را ما و خود دودمان

 :گفت و انداختزير به سر شرمنده آنتوني

 !متأسفم-

*** 

*9 :Orod 

*** 

 : گفت و کشيد عميقي نفس هادريان

 . ندادي را پرسشم پاسخ. بگذريم -

 :گفت منمن کمي با آنتوني

 گويي؟. . .. گـ باز. . . با. . . را پرسشت. . . پر. . . شودمي. . . شـمي . . .مي. . . مـ -

 ومس بار براي. بود کالفه شدت به اما هادريان. بود ترسيده هميشه مانندبه هادريان خشم از. بود ترسيده

 :گفت اعتراض و اخم با پرسش شنيدن با آنتوني. کرد بيان شمردهشمرده را پرسشش
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 پرسي؟مي چرا پس داني؛مي من از بهتر را پاسخ که تو چه؟ يعني -

 سياه خاک به اشتباهاتت با را ما يهمه پارت سرزمين در يا دانيمي را پاسخ آيا که بدانم خواهممي -

 . کشاند خواهي

 :داد پاسخ هادريان عصبي غرش مقابل در دلخوري با آنتوني

 شاه که- را سوم فرهاد خود پدر سوم، مهرداد خود، ترزرگب برادر همراه به اول ارد. دانممي که بله -

 وا سلطنت ولي رسيد؛ شاهي به بود تربزرگ پسر که مهرداد کار، اين از پس. کردند مسموم -بود ايران

 يعامه و کشور بزرگان رو اين از. بود رحمبي و گيرسخت بسيار وي. نداشت دوام سال چهار يا سه از بيش

 تخت بر خود و زد کنار را او ارد درگرفت، اول ارد و او بين که مبارزاتي از پس و دندشوري او بر مردم

 . نشست شاهي

 :پرسيد آدرين از و شد آرام کمي هادريان

 کيست؟ او وليعهد -

 ور،پاک او، فرزند زياد احتمال به ولي است؛ نشده مشخص جانشينش و رسيده سلطنت به تازگي به وي -

 * .بود خواهد جانشينش

. آمدمي هاآن سوي به که شدند خيره سواري به همه آنتوني اسب يشيهه با ناگاه. کشيد پوفي هادريان

 با داشت شکليعقابي بيني. آمدمي هاآن سوي به که بود سوار رنگايقهوه اسبي بر زيباچهره پسرکي

 از ايطره. داشت تن رب رنگايقهوه و پرچين لباسي و بود گندمي صورتش پوست. متناسب هاييلب

 هجده حدود شايد نداشت؛ زيادي سن جوان پسرک. بود ريخته او بلند پيشاني روي بر رنگششب موهاي
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 قلمرو در اما است؛ پارتي او که بود هويدا هايشلباس روي از. گذشتمي اشزندگي از بهار نوزده يا

 اياضافه سخن هر چراکه نگريستند؛ او به عجبت با و نگفتند چيزي هادريان و آدرين کرد؟مي چه روميان

 :پرسيد و نگرفت کام به را زبانش آنتوني اما باشد؛ دردسرساز توانستمي

 کني؟مي چه اينجا. داري تن بر را پارتيان لباس کيستي؟. جوان مرد اي درود-

*** 

 از جنگ آن در وي اما ؛شد فرستاده جنگ به سوريه تسخير براي ارد توسط م. پ 39 سال در پاکور: 11*

 خود، وليعهد به را آن و گذاشته کنار را پادشاهي و شده دلسرد فرزندش مرگ خاطربه اول ارد. رفت دنيا

 مورد رو اين از و کشت را برادرانش تمام تخت، به نشستن از پس فرهاد. کرد واگذار چهارم فرهاد

 قتل به و کرده مسموم هانکوهش اين رخاطبه را پدرش فرهاد جهت بدين. گرفت قرار پدرش نکوهش

 «ندارد اصلي داستان با ارتباطي بخش اين. »رساند

*** 

 :گفت روميان زبان به نرمي با و زد لبخندي پسرک

 تا او يافتن براي و گردممي شخصي دنبال به. آرمين نام به هستم پارتي جواني من. شما بر درود -

 . امآمده دنبالش به جابدين

 :پرسيد او از ديگر بار. زدمي موج مظلوميت چشمانش در. زد بخنديل آنتوني

 . باشمش ديده شايد بگو دارد؟ مشخصاتي چه -
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 خود ات کرده سکوت و شده دستپاچه او که آمد چنيناين آدرين نظر به. کرد طوالني نسبتاً مکثي پسرک

 هتوج بدون آنتوني اما آمد؛مي نظرش به چنيناين پارتيان از بسيارش يکينه خاطربه هم شايد. بازيابد را

 :داد پاسخ مليح لبخندي با نهايت در آرمين. بود پسرک پاسخ منتظر مشتاقانه موضوع اين به

 ار او تا کرد من به را او وصيت مرگش از پيش گذشته سال پدرم. است ساله هفت يا شش و سي زني وي -

 او يکس ديگر و گريخت خانه از جواني عشق به درمپ خواهر پيش سال يک و بيست. بازگردانمش و بيابم

 شکلهشتي هايشابرو. داشت رنگايقهوه و کشيده چشماني و* بيضوي صورتي گويدمي پدرم. نديد را

 و ايقهوه هايشمو و بود سپيد صورتش پوست. داشت متناسب هاييلب و دارقوس بيني و بودند پهن و

 ... .و بود زيبايي زن کل در. دارموج

 و نرم صداي براي دلش يادش با. نه يا هست شخص همان پسر آن منظور آيا که دانستنمي آدرين

 رد پسرک. شد خيره پسر يچهره به باز کوتاهي، مکث از پس و انداختزير به را سرش. شد تنگ لطيفش

 :گفت و شد دقيق آدرين يچهره

  .داشت جوان اين به بسيار شباهت که گفت توانمي و -

 کرد احساس جمله اين گفتن با آدرين اما بدهد؛ را زن آن هاينشاني خواستمي فقط نداشت، منظوري

 :گفت و داشت نگه خنثي را خود يچهره حالت سختي به. است افتاده دوران به سرش

 چيست؟ نامش -

 :داد پاسخ آرمين

 کجاست؟ دانيدمي شناسيد؟مي را او شما آيا. است روناک نامش -
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 :داد جواب سختي به نآدري

 . شناسمشنمي نه؛ -

 اام دواند؛ ريشه آدرين گلوي در بغض. شد دور او از پاسخي، نيافتن از مأيوس و نگفت چيزي نيز آرمين

 يعني بود؟ اشپسردايي او... او يعني. داد قورت دهانش آب همراه را بغضش. نداد راه چهره به هيچ

 مرده و نرسيده مرادش به نيز آخر و بود؟ کرده تحمل را هاخفت آن تمام احساساتش خاطربه مادرش

 در خود و حالت بهترين در خواهرش. بود کشيده خواري کنيزش مادر خاطربه چقدر. زد پوزخندي بود؟

. کنيز او مادر و بود زادهاشراف دورسيال مادر چون چرا؟. بودند گذرانيده اشزندگي وضع ترينسخت

 حرفبي و افکند زير به باز را سرش! بودند کرده تباه را روزگارش چنيناين که انياناير و ايران بر نفرين

 .داد ادامه راهش به

 *** 

 مرغي تخم: 11*

*** 

 کراسوس و فرمانده جز به کسهيچ. بودند شده دور خويش يخانه از فرسخي چند ها،آن و بود شده شب

 ديگر شخصي کمک قبول بدون و آسمان سقف زير در هاآن علت، بدين و. نداشت خبر هاآن ماموريت از

 اب آنتوني. بودند خيره آتش به ديرين يار دو و بردمي سر به پادشاه هفت خواب در هادريان. خفتندمي

 :پرسيد آدرين از آرام صدايي

 آدرين؟ -
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 آنتونيوس؟ شده چه -

 سخن آن با تواستمي که صدايي نکمتري با. شد ترنزديک آدرين به و کشيد ترجلو را خود کمي آنتوني

 :پرسيد بگويد

 . مضطربم کمي ماموريت براي من راستش... راستش آدرين -

 دوران دوست. زد او به اشزندگي هايتلخي تمام وسعت به لبخندي. انداخت او به مهربان نگاهي آدرين

 ادي به را هاييروز بود؟ گشته صميمي او با چنين اين کي از او راستي به. بود آينده نگران اشنوجواني

 ار آنتوني که بود زمان آن. نداشت پشتيباني هيچ و بود تنها هيکل،قوي و جوان مردان ميان در که آورد

 و نيآنتو. ببيند آموزش تا بود شده ارتش وارد اش،عالقه واسطه به که بود فرماندهان از يکي فرزند. يافت

 از آدرين پدر. رسيدندمي نظر به جدابافته هايتافته چونان زانسربا آن ميان در ساله،چهارده آدرين

 و خفت با را او پدرش. بود آورده دنيا به را او که بود ايراني کنيزي مادرش اما بود؛* پاتريسين يطبقه

 اشخانه از ذلت با را او پدرش بود، زيبا بانويي که مادرش مرگ از پس اما داشت؛مي نگه بسيار خواري

 يواسطه به نهايت در اما گذراند؛ هاخيابان در زمستان سرماي وجود با را شبي چند مطرود پسر. راند

 زمين روي بر شام هايبرزن از ايگوشه که داشت خاطر به آدرين. شد گيرزمين اش،بيماري و بسيار ضعف

 و زدمي پهلويش بر لگدي رسيد،مي راه از هرکس و بودند افتاده شماره به هايشنفس و بود افتاده

 ينشانه به سري دادنتکان با و کردندمي نگاه او به ترحم با نيز ايعده. گذشتمي کنارش از توجهبي

 دستانش با زمين روي بر سوزاستخوان سرماي در نيز هنگام شب. دادندمي ادامه خود راه به افسوس،

 و پيچيدمي هاگرگ يزوزه هاشب. کند کم سرما آن از کمي تنها کمي، تا کشيدمي آغوش در را خود

 اشتنهايي با و بود تنها. کند دفاع خود از و بگيرد دست در چوبي که نداشت جاني سالهچهارده آدرين

 د،باش توانستنمي شاهدش کسي آفتاب طلوع تا حتم به که مرگي کشيد؛مي را غريبانه مرگي انتظار
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 يخانواده با و نداشتند را آمدنبيرون جرئت هنگام شب سرما نآ در مردمان همه که چرا! اي غريبه حتي

 بود هنگام همان. کشيدندمي آغوش در را فرزندانشان و همسر و پيچيدندمي پتويي خود دور به خويش

 يک طي در آدرين و آنتوني. بگيرد قرار آموزش مورد تا برد مرکز به خود با و يافت را او فرمانده که

 در هاآن حال. کنند خدمت کشورشان به تا گشتند بدل قوي مرداني به و ديدند آموزش سالهپنج يدوره

 سخت آنتوني اما بود؛ پذيرفته را سرنوشتش چراکه نداشت؛ شکايتي آدرين. بودند گرفته قرار مسير اين

 :پرسيد آرامش با آدرين. بود آشفته

 کشيدي؟ سختي چقدر سالهپنج يدوره آن در تو آنتوني-

*** 

 ثروتمندان: 12*

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 

*** 

 

 :داد پاسخ تعجب با آنتوني

. مدادمي ترجيح تمريناتمان به را زندان گاهشکنجه من گاهي که زياد قدرآن بود؛ بسيار هايمانسختي-

 پرسي؟مي روي چه از اما
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 بود؟ خواهد هايمانگذشته از بيش رو پيشِ هايسختي آيا که بينديش اين به-

 به مرا ناخودآگاهم ضمير گويي. دهدمي آزار مرا که احساسي. ندارم خوبي احساس. آدرين دانمنمي-

 .دهدمي هشدار بزرگ خطري

 :گفت و خنديد خياليبي با آدرين

 . سخنشيرين پسر مباش نگران-

 دليل آدرين. دادنمي نشان واکنشي آدرين هايپرانيمزه هب نسبت و بود مضطرب هنوز اما آنتوني

 مورد در بسيار هايآموزش سالهسي هادريان و آنتوني او، اخير سال يک در. دانستنمي را او اضطراب

 هر پوشش و هوا و آب نوع زرتشتي، آيين پرستي،* ميترا دين تاريخ، فرهنگ، زبان،. بودند ديده ايرانيان

 رو را هاآن دست توانستمي چيزي چه وجود اين با. بودند آماده چيز هر براي و بودند هآموخت را منطقه

 بسي ايرانيان که بردمي پي موضوع اين به بيشتر گذشت،مي هايشآموزش از هرچه آدرين کند؟

 بر را هاخوشي تنها ايرانيان گمانش به چراکه دانست؛مي رومي را خود او. هستند احساسبي و گيرسخت

. شيداندي سرنوشتش به و شد خيره آتش به نيز خود و نگفت آنتوني به ديگري چيز. کردندمي حرام خود

 امتم که آدريني. ساختمي قلمش جوهر و مکيدمي را او خون اشزندگي دفتر نوشتن براي که سرنوشتي

 بود، سپرده اشزندگي دفتر پيشين هايصفحه به و کرده فراموش سالشش آن در را هاخفت آن

 خاطرات بيشتر هرچه و بودند شده نمايان ذهنش در دوباره هاگذشته اشپسردايي ديدار با اکنونهم

 وجودش در نفرت هايشاخه همزمان و بود افسرده و غمگين دوباره او. ساختندمي آزرده را قلبش تلخش

 هک دانستندمي خدايان. گرفتندمي بر در را قلبش و زندمي چنگ اشسينه هايديواره بر و کردندمي رشد
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 زا و بود بيزار ايرانيان از او. نه اما بيابد؛ را اشمادري يخانواده و ببيند را آرمين دوباره خواستمي چقدر

 . *گرفتمي سرچشمه ايرانيان گنداب از خونش از نيمي که خود

 شتفکرات در نيز آدرين. بود نشده کم تونيآن تشويش از هيچ اما افتادند؛ راه به دوباره هاآن بعد روز صبح

 جايي تا. باشد چکيده اژدهايي خون آن در که مانستمي ايکاسه به و بود سرخ چشمانش. بود شده غرق

 خيره هاهيزم سوختن به هاآن هايرمق آخرين زمان تا و کشيدندمي زبانه آتش هايشعله آخرين که

 هادريان. بود انديشه در هم هنوز او. ايران و سرنوشتش ش،مادر انديشيد؛مي مادرش به و بود شده

 دچار هنوز نيز آنتوني. کردنمي صحبتي او با و بيايد بيرون تفکراتش از خود آدرين داشت تصميم

. کردندمي حرکت پارت سرزمين طرفبه سکوت در همه و. نداشت توجهي آدرين به و بود خاطر تشويش

 يشيهه با هادريان سپيد اسب. گذشت هادريان گوش کنار از تيري ناگاه که بودند فرات رود نزديکي در

 کرده هاآن جان تصرف به قصد علت چه به و کسي چه. بود شده خشک اما هادريان. نمود توقف بلندي

 هيچ بي هادريان. بودند نکرده تن بر را پارتيان لباس هنوز و بودند روم قلمرو در اکنونهم هاآن بود؟

 از .بود کرده رخنه قلبش در ترس و لرزيدمي دستانش. گذاشت اشکشيده زه به کمان در را تير ترديدي

 باشد، شده هاآن هدف متوجه دشمن يک که اين از باشد، شده مأموريتشان متوجه کسي که اين

 سوآن و سواين به اشگشادشده چشمان. شد روي نشانه آماده و کشيد را کمان زه. ترسيدمي

 و بود رسيده هزار به قلبش ضربان. شود حرامشان تير يک و کنند شناسايي را دشمن تا گرديدندمي

 هرگز اما بود؛ ترسيده سخت. داشتمي نگاه ثابت را خود لرزان دستان سختي به. زدمي نفسنفس

 .شود مأموريتش مانع چيزي گذاشتنمي

*** 
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 با هابعد اما گرويدند؛ آيين اين به سکاها با نشينيهم سبب به پارتيان اوايل در. خورشيد مهر،: 13*

 شاه و بودند هامغ اشکاني دولت روحانيون. گرفتند پيش در را مزداپرستي دين ها،ماد و هاپارس آشنايي

 دين روحانيون به. بود هامغ کار مذهبي آداب اجراي ولي داشت؛ را روحانيون رياست سمت اشکاني

 .شوديم گفته مغ زرتشتي

 چراکه نشويد؛ ناراحت کنممي خواهش پس. هستند آدرين تفکرات هانوشته اين پوزش عرض با: 14*

 .داشت نخواهد و ندارد نداشته، همتا ما ايران معتقدم نيز خود

*** 

 

 و انداخت نگاهي هادريان به. کشيد شمشير و آمد بيرون تفکراتش از اسب يشيهه صداي با آدرين

 در را شمشير و گرفت چنگ به محکم را اسب افسار. درآورد صدا به برايش را خطر اقوسن او آشفتگي

 با را هاداده تا بست را چشمانش. داشت مشابه وضعيتي نيز آنتوني. بود شده گيج سخت. فشرد دستش

 وطن براي آنان که وقتي داشت دشمني روم سرزمين در آنان با کسي چه. کند حالجي بيشتري تسلط

 يا پيغام شايد چه؟ براي هادريان؟ يا آنان؟ تمامي بود؟ چه مهاجم هدف رفتند؟مي سفر به خويش

. شد خشک ديدمي آنچه ديدن با و کرد نگاهي تير مقصد به و گشود چشم فکر اين با بود؟ هشداري

. دش عجبمت يافت اينقطه به خيره سرگشته و حيران را او که هنگامي و انداخت آدرين به نگاهي آنتوني

 ليسيدن با کردمي سعي و کردمي ناله پايش درد از که دوخت چشم شيري به و کرد دنبال را او نگاه رد

 نجات قصد به جان کسي نکند کرد؟مي چه آنجا روز موقع آن در شير اما دهد؛ تسکين را خود درد آن،

 آمدمي آنان سوي به که جواني طرفهب هادريان. بازگشت او سوي به زود هادريان، يادآوري با... آنان جان

 :کشيد فرياد زود خيلي. بود گرفته نشانه
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 !نه! هادريان-

 تير سوي به بود، آورده در که را چاقويي زود، خيلي آنتوني. کرد رها را تير هادريان. بود شده دير اما

 جان حتي فکربي موريتش،مأ براي هادريان. کرد منحرف را آن مسير و بريد را تير پرِ چاقو. کرد پرتاب

 عد،ب اندکي و. ايستاد بود، رفته هزار روي که قلبش ضربان آنتوني موقع به واکنش با آدرين. گرفتمي

 :گفت هادريان به رو گرانهسرزنش و کرد غالف در را شمشير. کرد تپش به شروع تر،آرام

 !باشي التاعم مراقب بيشتر پس زين است بهتر اما کنم؛مي درکت هادريان-

 :کرد او به رو خشونت با بود، نديده را شير هنوز که هادريان

 بکشانند؟ زوال به را ما دشمنان خواهيمي گويي؟مي چه تو-

 :گفت عميقي نفس با آدرين

 . بود دوستت سوي از نبود، دشمنت سوي از تير آن اما نه؛-

 :کرد راهنمايي را او نيآنتو. آوردنمي در سر سخنانش از. نگريست او با گيج هادريان

 . گوييممي چه ما فهميمي بنگري؛ سرت پشت به-

 کسي چه اصالً که انديشيدمي خود با آدرين اما. شد خشک شير ديدن با و بازگشت عقب به هادريان

 :داد قرار مخاطب را هاآن دور از صدايي بود؟ داده نجات را هاآن

 گشتم؛ درنده شير آن متوجه زود من که سپاس را ايانخد نديديد؟ که آسيب! روميان شما بر درود-

 .بود گرديده او يطعمه مرد اين حتماً کنون تا وگرنه
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 به جوان. داشت لَخت و ايقهوه هاييمو. است روميان از که رسيدمي نظر به. انداخت او به نگاهي آدرين

 تن بر را رومي سربازان لباس. درسينمي دو و بيست به او زندگي هايسال شمار شايد. رسيدمي نظر

 :گفت خنده با پيش، دقايقي اضطراب از آسوده آنتوني. بود ننهاده سر بر را کالهش ولي داشت؛

 !زميني مشرق چينيان از خود گويي که ناميمي رومي را ما چنان -

 :گفت و خنديد نيز جوان سرباز

 . دهبو رم اهل مادربزرگم تنها. هستم شرق بوميان از من! نه -

 :پرسيد آنتوني

 چيست؟ نامت -

 . شوممي گل سرزمين عازم زودي به. است اورليوس نامم -

 .کرد باز را سخن سر زيبا چه که انديشيد خود با آدرين

 :پرسيد او از بود، برداشته شير از نگاه و بود آمده بيرون بهت از که هادريان

 کند؟مي چه اينجا شير اين-

 :داد پاسخ و انداخت زير به سر شرمندگي با اورليوس

 شير اين و گشود را قفس در نادان کودکي اما بفرستيم؛ سزار ژوليوس جناب براي را آن خواستيممي -

 . برد حمله شما به ايطعمه هواي به گرسنه

 :گفت جديت با هادريان
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 . گزارمسپاس دادي نجات را ما اينکه از. نيست مشکلي-

 :گفت خشک لحني با هادريان به رو آدرين که بگويد ديگر سخني تا گشود دهان آنتوني

 دهيم؟ ادامه را سفرمان که نيست بهتر. ايمکرده کشيوقت کافي مقدار به که کنممي گمان -

 :گفت و داد تکان تأييد ينشانه به سري متفکرانه نيز هادريان

 . بيفتيم راه بايد آري؛ -

 :کرد ليوساور به رو خندان لبي با آخر در آنتوني

 . باشند نگهدارت خدايان. گشتم مسرور تو با مالقات از -

 :گفت خود با و زد پوزخندي اورليوس. شدند دور سه هر و

  کجايند؟ هاآن خدايان اين! هه! باشند نگهدارت خدايان -

 :کرد زمزمه آسمان به رو و

 غيرتبي روميان يطعمه ارتايزدي که مگذار! کن محافظت کوچکت يبنده اين از بزرگ اهورامزداي -

 .گردد

 .بازگرداند قفس به را آن تا رفت شير سوي به و

*** 
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 لوارش و گشاد لباس سختي به آنتوني. برسند* صددروازه به تا کشيد درازا به ماهي رومي سه سفر شايد

 ،سختي همه ناي تحمل جايبه چرا پارتيان که نبود مفهوم برايش اصالً. کردمي تحمل را پارتيان دارچين

 يک اين در اما آدرين کردند؟مي تحمل را دارچين شلوار آن چگونه يا و پوشيدند؟نمي تريکوتاه لباس

 همانند اکنون شد،نمي روروبه آرمين با اگر شايد. بود نياز که آنچه جز نياورد زبان بر ايکلمه ماه

 هادريان. شدنمي منحرف هاانديشه اين فطربه مشغولش ذهن اما بود؛ شِکوه حال در همواره آنتونيوس

 از اما شود؛ بلند کمي پارتيان همانند هايشريش تا بود نزده صورتش به دستي که شدمي ماهي يک

 . کردندنمي توجه جلب زياد نداشتند، زيادي سن آدرين و آنتوني که آنجايي

 دنداشتن معيني ارتش پارتيان چراکه شوند؛ نظامسواره ارتش وارد توانستندنمي هاآن هادريان، يگفته به

 دارانزمين و محلي فرمانروايان شد،مي پا به جنگي زمان هر و کردندمي پيروي* فئودالي ساختار از و

 در. بپيوندند نظامپياده سربازان به بودند ناچار هاآن رو اين از. کردندمي عازم را خود ارتش بزرگ

 هاشهر از حفاظت براي معموال را نظامپياده. شدمي استفاده ندرت به بسيار نظامپياده از هاپارت سرزمين

. ودب تيرانداز نظامپياده و اسلحه سبک نظامپياده از متشکل اشکاني نظامپياده. بردندمي کار به هادژ و

 واعان از نيز اندازتير نظامپياده. بودند دولَبه شمشير يک يا و کوتاه اينيزه داراي اغلب نظامپياده اين

 و پوشيدندمي* خفتان يا و چرمين زرهي. کردندمي استفاده* فالخن و کمان جمله از تيراندازي وسايل

 . گذاشتندمي سر بر نمدي کالهي

 نظامپياده ارتش پايتخت، به رسيدن از بعد روزي چند که است خدايان خواست به که انديشيدمي آنتوني

 از البته. کرد نيرو آوريجمع به شروع اجبار به و داد دست از را خود سربازان از يتعداد ايحمله خاطربه

 با هک بود گرفته تصميم زمين،ايران سپهبد سورنا، نبود؛ بيشتر سرباز ده چند جز به هاآن نياز که آنجا

 . بپيوندند ارتش به هابهترين از نفر پنجاه ايمسابقه برگزاري
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 همچنان سرخ خورشيد به خيره و بود نشسته ايوان روي بر آدرين و بود مسابقه از قبل روز غروب درست

 واکنشي هيچ اما بود؛ فهميده را او حاالت تغيير ماه يک اين در آنتوني. اشماههيک تفکرات در غرق

 رکنا خود با هميشه و کردنمي صحبت کسي با هايشمشغوليدل حل براي گاههيچ آدرين. دادنمي نشان

 او ،برود پارت سرزمين به و بگذارد دستش کف را جانش بايد گفتند او به که گذشته سال مثالً. آمدمي

 وضع اين گاههيچ اما کرد؛ استقبال موضوع اين از خندان و بود آمده کنار خود با انديشه روز يک از پس

 :گفت و نشست او کنار. نداشت سابقه

 قديمي؟ يار شده چه -

 عمق رد پنهان درماندگي و خستگي با و پوشاند تصنعي لبخندي پشت را اشآشفتگي .کشيد آهي آدرين

 :گفت اشسينه

 !هيچ من، دوست هيچ-

 صحبت من با چرا. کنينمي توجه چيزي به و ايشده غرق تفکراتت درياي در که هست ماهي يک-

 من؟ برادر کنينمي

*** 

 .سمنان استان در واقع کنوني دامغان: 15*

 .رعيتي-ارباب :16*

 .سنگ قالب. شود خوانده خ و ف فتحه با: 17*

 .جنگ يجامه. شود خوانده ف سکون و خ فتحه با: 18*
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*** 

 بگويم؟ چه از. چيست دردم دانمنمي خود-

 . کندمي آرامت آنچه هر-

 .ساختمي لرزان را صدايش امواج که بود نگراني. آمد لبش بر دوستش نگراني از محوي لبخند

 امان دردش نه و خيزدبرمي گلو ته از ناله با نه. است عجيبي چيز خروشدمي سينه در که ديدر -

 و بغض به درد کاين است هنگام آن و فروخورد توانمي نه و گفت را آن توانمي نه. دهدمي کشيدننفس

 سياهي و تباهي به را قلب و بماند گلو در هاسال شايد که بغضي. گرددمي بدل آزاردهنده سکوتي

 !انتقام با شود، آب نفرت با اشک، و ناله جاي به که بغضي. بکشاند

 :گفت و کشيد آدرين يشانه بر را دستش آنتوني

 . نساخته تباه را قلبت سپيدي نفرت اين که آن از پيش بگو سخن پس -

 :گفت و زد لبخندي آنتوني. کرد سکوت و کشيد آهي آدرين

 تحت را اتآينده و حال کرده، مشغول را ذهنت که آنچه آيا. ده پاسخ پرسشم بدين. توانينمي پس -

 دهد؟مي قرار تاثير

 . هاستگذشته به مربوط! نه -

 . کن فراموشش بيايي، کنار آن با توانينمي و است چنين اگر پس -

 ...اما -
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 .بود عصبي اشگذشته رهانکردن براي آدرين لجاجت از. شد تند گفتارش لحن

. ندارد سودي اشدرباره تفکر که کردي رها را اتزندگي چيزي خاطربه که است ماهي تو آدرين؟ چه اما -

 آب بر نقش هايماننقشه تمام بگيري، بغل در غم زانوي چنيناين هم باز تو اگر. داريم ماموريتي ما

 !آدرين بيا خودت به. شودمي

 از گاههيچ اما بود؛ خنده و شيطنت کارش رچهاگ او. داشت دوست را آنتوني چقدر. زد لبخندي آدرين

 آدرين. رفت خانه داخل به و شد بلند جاي از آنتوني. کردمي کمک او به همواره و شدنمي غافل دوستش

 :گفت و کرد نگاهي شدمي مخفي هاخانه پشت در داشت نيز هايشاشعه آخرين که خورشيدي به

 کپا ايراني و ايران از را امگذشته و ذهن و بجنگم روم براي اتنه ديگر که خورممي قسم بزرگ، ژوپيتر -

 !کنم

 . بريزند اينقشه آنتوني و هادريان با تا رفت خانه به و برخاست جاي از و

 چشماني با آنتوني. کردند بلند جاي از را آنتوني سختي به هادريان و آدرين مسابقه، روز سحرگاه

 سخن هم با هادريان و آدرين. شنيد خانه ايوان از صدايي. زد صورتش به آبي و برخاست کردهپف

 :فرادهد گوش هاآن سخنان به که گرفت تصميم دانست؟مي نبايد او که بود چيزي چه. گفتندمي

 . نيست ممکن چيزي چنين که دانيمي خود هادريان -

 . باشد سختي کار که کنمنمي گمان من انديشي؟مي چنيناين روي چه از -

 هادريان ساختنقانع در سعي آدرين چه از بود؟ مخالف آدرين و دهد انجام خواستمي کاري چه هادريان

 داشت؟
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 . ارد رسانيدن قتل به نه است جاسوسي ما يوظيفه هادريان -

 ذهن در هاييانديشه چنين که او بر واي کند؟ چه خواستمي هادريان. بود مانده باز آنتوني دهان

 نيز هادريان گويي. بکشاند نابودي به را ماموريتشان تمام توانستمي خود هادريان. ندپرورامي

 :کند قانع را آدرين خواستمي

 را پارت سرزمين کل ومرجهرج او رساندن قتل به با. رودمي پيش بهتر چيزهمه چنيناين اتفاقاً -

 . کند تصاحب را ايران و کرده تفادهاس تشويش از تواندمي راحتي به کراسوس آنگاه و گيردفرامي

 :گفت التماس اندکي با آدرين

 محض حماقت کار اين اما هستي؛ خود وطن عاشق تو که دانممي من. بينديش قدري کنممي خواهش -

 براي را مرگ و دهيمي لو را ما تنها کار اين با. کنندمي محافظت او از که دارد نگهبان چندين وي. است

 . آوريمي ارمغان به خود و ما

 :بود شده داده وشوشست هادريان مغز گويي اما بود؛ آورده زبان بر را آنتوني دل سخن

 ستشک اگر که باش داشته اطمينان. است نياز آنتوني و تو کمک به تنها آن اجراي براي و دارم اينقشه -

 . نبينيد آسيبي شما تا کنممي قرباني را خود من خورديم،

 :غريد شدهچفت هاييدندان با هادريان بالهت از عصبي آدرين بار اين

 هايشعله و رفت خواهيم فنا به کراسوس دست به شام در شدي، کشته تو و خورديم شکست اگر و -

 . رفت خواهد لو نيز ما ينقشه تو ينقشه با هادريان. ربود خواهد را ما زنده جسم آتش

 ...اما -
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 :گفت افسوس با. دآم او سخن ميان به آدرين

 خويش ملت براي تنها را هاکار اين يهمه دانممي اگرچه. داشتم انتظار تو از اين از بيش هادريان -

 و کنيمي نفوذ دشمن پود و تار به ذرهذره هوشمندانه که هستي دانا فردي کردممي گمان اما کني؛مي

 . انهادري کردي نااميدم. زنيمي مک آرام را وجودش يشيره

 هادريان اينکه از ناراحت اندکي و بود تعجب در زيرکشان هادريانِ از. بود هاآن بحث بهت در آنتوني

 در از و شد دور او از ناراحتي با آدرين. گرفتمي نديد شاننقشه اجراي براي را هايشانتالش چنيناين

 : گفت گوشش کنار در و گذاشت هادريان يشانه بر دست. رفت ترجلو آنتوني. شد وارد خانه ديگر

 . باش صبور و هوشمند باشي، مفيد وطنت براي خواهيمي اگر. گويدمي درست آدرين-

 و نشاند لبانش بر لرزاني لبخند بود، ترسيده او از سخت که آنتوني و شد خيره او به غضب با هادريان

 :گفت

 . باشند نگهدارت خدايان -

*** 

 .بيازمايند ارتش به ورود براي را خود بخت تا بودند شهر از خارج اردوگاه در يپارت جوانان از زيادي تعداد

 عظيم ايهمهمه و بودند شده جمع شهر کنار يبيشه درختان ميان بزرگي خاکي محوطه در افراد يهمه

 اتنه درختان از و شدنمي ديده خاکي کوچک هايتپه و خاکي زمين جز چيزيهيچ اطراف آن در. بود برپا

 رفک به جمعيت آن ميان در هادريان. بود بزرگ حد از بيش زمين، که چرا. بود ديدن قابل سياه هاييسايه

 شخصي ورود با. خنديدمي او به آنتوني و بود کالفه اصوات بسيار حجم و غوغا آن از آدرين. بود رفته
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 با .نشاند لبش بر لبخندي بشتعج وجود با آدرين و کردند اختيار سکوت همه اردوگاه، به اسب بر سوار

 و پارت مردمان ترينزيبا از يکي. رسيد سورنا سردار به و کرد دنبال را او نگاه رد آنتوني يسقلمه

 . بود اعتبار و شهرت اول درجه در پادشاه خاندان از پس او خاندان که سيستاني ايزادهاصيل

. ودب شده خيره او به آدرين. ايستاد آن بلنداي بر و رفت اردوگاه در واقع کوچک يتپه به اقتدار با سورنا

 ات که رنگآبي پيراهني و گشاد و سپيدرنگ شلواري. بود کرده تن به را اسلحه سبک سواران لباس او

. دبو آويزان آن به شمشيري و بود بسته کمر به کلفت و چرمين کمربندي. رسيدمي پايش ران اواسط

 :تندگف صدايک پارتي جوانان يهمه

 . سورنا زمين،ايران بزرگ سردار بر درود -

 :گفت برسد همگان گوش به که بلند صدايي و اقتدار عزت، با. نشاند لبانش بر لبخندي سورنا

 پادشاه و شهر از محافظت براي شما، بهترين تا شودمي برگزار شما بين رقابتي امروز. شما بر درود-

 . گيريد کار به راه اين در را خود تالش يهمه و بجنگيد نهجوانمردا اميدوارم. شوند انتخاب خويش

 :زدند فرياد صدايک و کوبيدند سينه بر مشت همه

 !اطاعت -

 :گفت لب زير هادريان

. دارد نام ويشکا وي همسر و است ماسيس و* آرخش فرزند وي. است زمينايران سپهبد سورنا، او -

 بزرگ فرد دومين. ندارد تيراندازي در همتايي. نداده ستشک را او کسي کنون تا که است قهار مبارزي

 در خانوادگي نجابت سبببه که داشت قرب و ارج قدرآن وي. شودمي محسوب پادشاه از پس زمينايران
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 مراقب. نشانيد تخت به را ارد سورنا. بندد کمر به را شاهي کمربند که داشت حق پادشاه تاجگذاري روز

 . شد خواهد ما نابودي باعث اشتباهي، نههرگو! باشيد رفتارتان

 :گفت بهت با آنتوني

 دارد؟ امکان چگونه! است جوان بسيار او ولي -

 حکمراني ايرانيان هايدل بر جوان مرد اين اکنون اما است؛ زيسته سال هشت و بيست تنها آري-

 . کندمي

 يپارت او اگر حتم به. بود رعنايي و بلند قد مرد چه. شد خيره سورنا به و نشاند لب بر لبخندي آدرين

 تمام پستوي و کوچه هر يشهره هايشدالوري يآوازه چراکه آمد؛مي شمار به دوستانش معدود از نبود،

 اديافر چنين هرچند البته. بردمي لذت افرادي چنين با نشينيهم از او. بود گشته پارت سرزمين قلمرو

 .ديدندنمي رديگ چشمي به ناتوان کودک يک جز را او

*** 

 آرش: 19*

*** 

 جمعيت. گرفت فاصله اردوگاه مرکز از جماعت رنگهم آدرين و شد خلوت زمين پرچمي باالرفتن با

 براي مهارت دو اين. بود سوارکاري حال در اندازيتير مرحله، نخستين. رسيدمي تن پانصد به جوانان

 کارشان به کمتر و کردندنمي شرکت هانبرد در و بودند نظامپياده آنان اگرچه. داشت بسيار ارزش ايرانيان
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 ندانست ها،دژ به حمله صورت در و دانستندمي نيز را جنگيدن گونهاين رسم بايد سربازان اين اما آمد؛مي

 . داشت ضرورت تيراندازي ينحوه

 گروه هر بر و بودند دهکر تقسيم گروه ده به را هاآن داوطلبان، زياد تعداد خاطربه. نشستند اسب بر همه

 مانفر به يکييکي پارتيان. باشد ترآسان نيز داوري و شود تلف کمتري وقت که بودند داده قرار داوري

. زدندمي سرخ ايدايره به را تيري بايد مانع، چند گذشت از پس و دادندمي حرکت را خود اسب داور

 و کردند عبور راحتي به آزمون اين از شان،سالهپنج روزيشبانه تمرينات يواسطه به آنتوني و آدرين

 :رسيدپ بهت با آنتوني. بيايند بيرون سرافراز مرحله اين از نتوانستند داوطلبان از نفر صد تنها شايد

 ناکام مرحله اين در جوانان از نيمي از بيش که بردممي گمان! هستند مردماني چگونه ديگر پارتيان -

 . بمانند

 :گفت و زد يلبخند هادريان

 . دهندمي آموزش تيراندازي و سوارکاري براي کودکي از را خود فرزند که دارند رسمي هاآريايي -

 راستي؟ به -

 :پرسيد آنتوني و داد تکان تأييد ينشانه به سري هادريان

 برديد؟ نام را آرياييان لغت چرا -

 . دارند رسمي چنين هاآريايي تمام. شوندمي شامل را هاپارت و هاپارس ها،ماد قوم سه آرياييان -

 :گفت باز دهاني با آدرين
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 !باشند داشته هم خوبي رسوم ايرانيان که بردمنمي گمان -

 :گفت و زد نيشخندي هادريان

 شهرت مشرق ابرقدرت به که نداشتند را رسوم اين هاآن اگر انديشيدي؟مي چنين اين روي چه از -

 . يافتندنمي

 قدرت و کنندمي مجبور جنگ به را خود مردمان که دارند مستبد روايانيفرمان هاآن دمبرمي گمان -

 . است سربازانشان تعداد فزوني خاطربه هاآن

 :گفت و داد تکان افسوس ينشانه به سري هادريان

 ارهربد فرمانده سخنان به اصالً که کنممي گمان. ايفرانگرفته خوبي به را تساله يک اين تعليمات -

 چنين اگر که. نکني افشا جايي در را ما راز که کنممي دعا خدايان نزد به فقط. اينداده گوش هاآن ارتش

 . زد نخواهد زار حالت به هم اتزندگي فروغبي يستاره تک شود،

 به و نداشت ايعالقه ايرانيان و ايران به ايذره او. گفتمي راست هادريان. انداخت زير به را سرش آدرين

 هب نسبت اگر و کند تمرکز توانستمي خويش هايعالقه بر تنها او. دادنمي فرا گوش فرمانده هايآموزش

 .نمودمي کسالت احساس بود، عالقهبي چيزي

 تمام به که را بنديگردن و کردمي مبارزه عادالنه ديگري شخص با بايد شخص هر بعدي، يمرحله در

 يمرحله به بود، بندگردن دو داراي که شخصي هر گاهآن. آوردمي در هاآن چنگ از بودند داده مبارزان

 بار هس مرحله اين و. رفتندمي خويش يخانه به بايد نداشتند بنديگردن که افراد از نيمي و رفتمي بعد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 41 

 فرن پنجاه نهايت در و نفر صد دوم يدوره پايان از پس نفر، دويست اول يدوره پايان از پس. شدمي تکرار

 . ماندندمي باقي

 صف به رنف پنجاه مسابقه، پايان از پس. بپيوندند ارتش به توانستند راحتي به هادريان و آنتوني آدرين،

 مرينت بود سالپانزده که هادريان. شد شناخته سرگروه نفر يک گروه هر از و نفرهده گروه پنج. ايستادند

 ره آنگاه. شدند شناخته بودند آن در آنتوني و آدرين که گروهي رستسرپ عنوان به کرد،مي جنگاوري

 قصر، يدروازه شهر، بزرگ يدروازه نظير هاييمکان گرفتند؛ عهده بر را مکاني از محافظت وظيفه گروه

 . وليعهد اقامتگاه و پادشاهي اقامتگاه کتابخانه،

 کتابخانه از حفاظت مسئول هاآن که است شده هاآن شامل خدايان لطف هم باز که داشت اعتقاد آدرين

 که زماني نهايت در. زمينايران سرّي هايراز نهايت در و ممنوعه بخش به دسترسي يعني اين و اندشده

  .افتادند راه به سورنا سردار دنبال به شدهانتخاب سربازان گراييد،مي خاموشي به مهر هاياشعه آخرين

 اهينگ بود، شده خسته سکوت از که نيز آنتوني. گفتندنمي هيچ هادريان و ينآدر و بودند راه يميانه در

 يزن او رسيدمي نظر به. بود افکنده زير به را سرش و بود تنها انداخت؛ رفتمي راه کنارش در که فردي به

 :پرسيد آنتوني همين براي. بود برده پناه سکوت آن به تنهايي درد از

 . بگويي سخن کسي با که امنديده کنون تا تنهايي؟ و ساکت طوراين چرا! پسرجان -

 :گفت و زد پوزخندي باشد، ترکوچک آنتوني از سال چند رسيدمي نظر به که پسرک

 انجام خاطربه من يبيچاره پدر که کنندمي گمان. هستم خائني فرزند من که برندمي گمان ديگران -

 . دارند خامي خياالت. جويندمي دوري من از علت همين به و است شده مجازات گناهي
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 هنوز تمرينات، ترينسخت وجود با آنتوني. آورد رحم به را آنتوني دل بغض، همين و بود کرده بغض

 .بود نخشکيده احساساتش يچشمه

 . يابد التيام گفتنسخن با داري دل در که دردي شايد بگويي؟ سخن من با خواهي مي-

 هب پارتي بانوان ديگر چونان مادرم و بود معمار من پدر. هستيم متوسط ايطبقه از ما. است کارن نامم -

 و سرکشي قصد که خيانتکار شخصي که داشتم سال يک تنها. بودم اول فرزند. رسيدمي اشخانه هايکار

 به پدرم آن، از پس. کرد مخفي ما يخانه در را گناهش مدارک مجازات، بار از فرار براي داشت، طغيان

 تنها را من و رفت پدرم نزد به مادرم که نينجاميد طول به سالي. رسيد قتل به حکومتي مأموران دست

 . بپيوندم ارتش به خواهممي او، دين از آمدنبيرون براي حال و شدم بزرگ عمويم نزد من. گذاشت

 .کشيد آهي و ريستنگ آدرين به هرچند،. بودند ستمگر مردمان اين چقدر. زد پوزخندي دل در آنتوني

 :پرسيد کنجکاوي با پسرک. نداشتند کمي دست نيز روميان هرچند

 چيست؟ تو نام راستي به -

 :گفت و گرفت دهان بر زبان اما آمد؛ زبانش بر تا کلمه اين و «آنتونيوس» بگويد خواست آنتوني

 اي؟کتابخانه نگهبانان از. شدم خوشحال ديدارت از. است بهراد نامم -

  .آري -

 :گفت و خنديد خوشحالي با آنتونيوس

 به سالم جانِ بهراد چنگ از کسي چراکه باش؛ خودت مراقب. داد خواهيم نگهباني هم با پس! نيک چه -

 . برد نخواهد و نبرده در
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 :گفت و زدند برق ايشقهوه خمار و کشيده چشمان. خنديد شيطنت با نيز کارن

 . هستم مراقب من. نشوي من چون ايدرنده يرش خوراک هنگام شب که باش مراقب خود تو-

 چنگ آدرين بازوي به. مانستنمي ساکت وگرنه بود؛ تنها او. بود زده حدس درست پس. خنديد آنتوني

 :گفت و انداخت

 . شو آشنا او با بيا. اميافته دوستي! کيانمهر -

 :گفت و کرد نگاه کارن هب. کشيد پوفي و کرد شفا طلب خدايان از دوستش براي دل ته از آدرين

 دارم؟ را کسي چه با آشنايي افتخار -

 ابروان و فهميد کارن. بود تمسخرآميز و برنده سخنش لحن و دارنيش کمي زبانش. نبود خودش دست

 :نياورد خودش روي به اما رفتند؛ هم در رنگشخاکستري پهن و پشتکم

 . است کارن نامم -

 :پرسيد و کرد نگاهي او يکودکانه صورت به کنجکاوي اندکي و اخم با آدرين

 . رسيمي نظر به جوان خيلي نگهباني براي داري؟ سال چند -

 :داد پاسخ و زد چنگ را رنگشايقهوه لَخت موهاي چپش دست با کالفه کارن

 ولي جوانم؛ بسيار و دارم سالشانزده آري، کند؟مي من از را پرسش اين بيندمي مرا کس هر چرا -

 . نکنيد بحث ديگر که کنممي واهشخ

 :گفت لبخند با و نپرسيد ديگري پرسش رفته، سر اشحوصله کارن شد متوجه که آدرين
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 . گشتم خوشحال تو با آشنايي از -

 و آورد جلو را دستش ميليبي با. نداشت تأثيري هيچ لبانش شدنکج جز لبخندزدن براي تالشش البته

 گونهاين ايرانيان. داشتند دست در را ديگري دست ساق هريک که ايگونه به دادند؛ دست هم به دو هر

 و شيطنت کارن يچهره در. بود آموخته خوب را مورد يک اين حداقل آدرين و دادندمي دست يکديگر به

 به شباهتبي اشچهره البته. مانستمي کوچک هايپسربچه چونان. زدمي موج مظلوميت چشمانش در

 دختران بمانند را اشچهره او، ايغنچه هايلب و کوچک بيني و داشت گرد صورتي. نبود زني دختران

 :تگف آنتوني. کردمي مهتابي را اشچهره و بود پريده سپيدرنگ صورتش پوست که خصوص به کرد؛مي

 کنار او اب بتواني اميدوارم. دارد نام ايرج نيز او. ماست بخش سرگروه ديگرمان دوست! راستي به آه -

 . داد آموزش ما به را رزم او خود. است بداخالق و گيرسخت نهايتبي چون بيايي؛

 :پرسيد تعجب با کارن

 !راستي؟ به -

 

 :گفت و زد محوي لبخند خاطراتش يادآوري با و داد تکان تأييد ينشانه به سري آدرين

 !کرد خواهد شيشه در را خونتان او و آري -

 :پرسيد نتشيط با و خنديد کارن

 !باشد جالب بسيار بايد او آزار پس -
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 :گفت و کرد قالب هم در را دستانش ملتمسانه لحني با آنتوني

 با. امنداده خود به را او آزار جرئت من که است کسي تنها او. نکن را کار اين که سوگند بهراد جان به -

 !کارن يربگ جدي مرا هشدار. بود خواهد اتسينه روي سرت کوچک شوخي يک

 :گفت و کرد تأييد را آنتونيوس سخنان نيز آدرين

 . ندارد خويش درباره را مزاحي هيچ طاقت. آري -

 او به تنها تا کرد صدا را برق و رعد خداي بزرگ، ژوپيتر دل در آدرين. رسيدنمي نظر به ترسيده اما کارن

 رتخطرناک توانستمي نيز نيوسآنتو از پسر اين. نداشت را ديگر آنتونيوس يک طاقت. بدهد آرامش

 :گفت نهايت در کارن. شدمي تردشوار دوچندان او، تحمل و بود پارتي يک که خصوص به باشد؛

 شناسيد؟مي را يکديگر چگونه ايرج و کيانمهر تو،! بهراد -

 در ما. شوممي محسوب کيانمهر پدر يعموزاده فرزند من. کرديممي زندگي روستايي در ما راستش -

 کيانمهر کوچک دايي نيز ايرج. بوديم همديگر کودکي همبازي و کرديممي زندگي يکديگر همسايگي

 و آموخت بود آورده پناه ما روستاي به که فراري ايفرمانده از را رزمي هايمهارت وي. شودمي محسوب

 . داد ياد ما به سپس

 :پرسيد هيجان با کارن. بافتندمي دروغ چقدر. بودند کرده تمرين قبل از را سخنان اين يهمه

 شد؟ چه فرمانده آن -

 :داد پاسخ جدي صدايي با بود، ساکت کنون تا که هادريان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 46 

 . شد اعدام نهايت در. انداختند سياهچالش به و کردند بازداشت را او سربازان -

 :گفت بهت با کارن

 !ناگواري سرنوشت چه! واي -

 چه هک ظاهر، حيث از تنها نه کارن که رسيدمي موضوع اين به تربيش آدرين رفتند،مي پيش بيشتر هرچه

 پرهيجان ايروحيه که دورسيال همچون دختراني. ماندمي دختران به نيز اخالقيات و باطن حيث از بسا

 کند؟نمي پيشه ديگر کاري چرا و است شده ارتش وارد روي چه از پسري چنين دانستنمي او. داشتند

 .ببرد لذت مناظر از و نينديشد ديگري چيزهيچ و مأموريتش پارتيان، به ديگر که کرد تالش آدرين

 صددروازه شهر. بود سرد نسبتاً هوا. نبود ديدن قابل زيادي چيز تاريک شب آن در که هرچند

 زمستاني سرد هواي بود، ماهارديبهشت اواسط که حال و داشت معتدل هاييتابستان و سرد هاييزمستان

 تنها چشمانش. گذشتمي آدرين هايمو اليالبه از و وزيدمي خنکي نسيم. گراييدمي الاعتد به

 ازش آنان که ايخاکي يجاده اطراف چراکه هيچ؛ ديگر و ديدمي را بلند درختاني هايشاخه خوردنتکان

 دندي از ههميش. دوخت آسمان به را نگاهش. بودند ايستاده کشيده فلک به سر درختاني کردند،مي عبور

 توانستمي ديگر، شب دو آدرين،. بود نمانده زيادي چيز شدنشکامل تا نيز ماه. آمدمي وجد به ستارگان

 يبرا و. شدمي برگزار بزرگ ژوپيتر عبادت براي مراسمي روم سرزمين در ديگر روز دو. کند تماشا را بدر

 با خود دل در توانستمي تنها و کند شرکت مراسم آن در توانستنمي که بود کنندهناراحت چه آدرين

 . کند دردودل ژوپيتر خداي

 در که قصري ديدن از. شد خيره رويشروبه به و برداشت آسمان از چشم سردار، اسب يشيهه صداي با

 د؛داشتن باشکوهي هايبنا روميان. شد قاصر سخني هر کردنبيان از زبانش داشت، قرار ديدگانش مقابل
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 زا پس سربازان يهمه و شد گشوده قصر يدروازه. بود ايراني و يوناني معماري از تلفيقي ،ديدمي آنچه اما

 . شدند آن وارد سورنا،

 کاشته يکديگر کنار در سيب، و چنار هايدرخت. انداخت نگاهي کردمي عبور آن از که باغي به آدرين

 يسربازان معين، فواصلي در. بود شده رقص انگيزوهم سکوت اندازِطنين پرندگان آواز صداي. بودند شده

 چشم رويشانروبه به جدي و گرفته دست به اينيزه و داشتند تن بر چرمين هاييزره که داشتند قرار

 دست به شمشير هميشه، و بود نکرده نبرد نيزه با کنون تا او. شد مردد ايلحظه آدرين. دوختندمي

. نمودمي آرام بسيار هادريان اما آمد؛مي مضطرب نظر به نيز يآنتون کرد؟مي چه بايد او حال. گرفتمي

 : انديشيد خود با آدرين

 .آموخته نيز را نيزه با کار حتماً دارد؛ تجربه ما از بيشتر سال ده او -

. کردند توقف خوابگاهي کنار در آمد؟مي او کار چه به دانستمي را نبرد روش اين هادريان کهاين اما

 دورشدن با. شد دور آنجا از و گفت چيزي باشد، هادريان همسن رسيدمي نظر به که جوان مردي به سورنا

 :کرد صحبت به شروع صالبت با و داد جلو سينه. کرد قفل کمرش پشت را دستانش جوان مرد سورنا،

 تا گرفت خواهيد قرار من تعليم تحت ماه يک مدت به شما. است سروش من نام. جوان سربازان خب، -

 را شمشير و نيزه با رزم رسم اردوگاه اين در شما. بياموزيد را سرباز يک براي الزم هايدانش و هامهارت

 تمرين تنها مدت اين در و دانيدمي را تيراندازي رسم زيادي حدود تا شما يهمه. آموخت خواهيد

 هاسرگروه. خوابندمي گاهخواب يک در گروه هر افراد. داشت نخواهيد آموزش به نيازي و کرد خواهيد

 سرگروهي ديگر بار الزم، هايآموزش از پس. هستند آموزش هنگام و هاخوابگاه در نظم حفظ مسئول

 بود؟ مفهوم. شودمي انتخاب شما براي
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 . قربان بله -

 :کشيد فرياد سروش

 . بايستند صف به همه -

 اربسي آدرين و بود رسيده نيمه به شب. کشيدند صف منظم طوربه سرباز رديف پنج اي،ثانيه عرض در

 زيادي ساعات از پس و شود آماده مبارزه براي تا بود برخاسته جاي از دمسپيده. بود خواب محتاج

 هب پا سربازان دقايقي، گذشت از پس. بود خسته پياده، پاي با بسيار مسافتي پيمودن و جنگيدن

 .خوابيد کرد مشاهده که تختي اولين در بالفاصله، و نکرد نگاه چيزي به آدرين. گذاشتند هاخوابگاه

*** 

 .يدنگرد دنبالش مختلف منابع در پس باشد؛مي نويسنده تخيالت از گرفتهشکل سروش شخصيت*: 

*** 

 ايصد سروش گفتنسخن زمان که کردمي کنترل را خود سختي به و نداشت او از کمي دست نيز آنتوني

 سمت که تختي روي بر نيز او و خنديد ريز آدرين يمشاهده با اما نپيچد؛ خوابگاه حياط در خروپفش

 . رفتند خواب به هاتخت روي بر پارتي، سربازان تمام چنين،اين و. خوابيد بود، آن راست

 دستانش با را چشمانش. گشود را ديدگانش خورد،مي چشمانش به که نوري با آدرين که بود سحرگاه

 قرار هم رويروبه تخت جفت پنج که بزرگ اتاقي. شد خيره بود، خوابيده آن در که اتاقي به و داد مالش

 نشسته چپ سمت تخت سومين روي بر که ديدمي را آدرين شد،مي وارد در از شخصي اگر. داشتند

 تخت به.* بود قدم سه بغل هايتخت با و قدم پنج خود روييروبه تخت با تخت هر يفاصله. است
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 حفره همان ياندازهبه جعبه يک آن در که کرد مشاهده تخت پايين در ايفرهح. دوخت چشم مقابلش

 قراردادن براي جايگاهي تخت هر کنار در. بود هاآن شخصي لوازم مکان گويي. بود شده جاگذاري

 هنگامشب تا بودند گذاشته خاموش مشعلي ها،آن کنار در و بود رزم لباس همچنين و نيزه و شمشير

 . داشت قرار آدرين چپ سمت ديوار روي بزرگ ايپنجره. بزنند آتشش

 رارق مربع شکل به بزرگ زمين يک مقابلش در. رفت پنجره سوي به و نشاند لبش بر لبخندي آدرين

 نمکا اين. داشت قرار استراحت براي مکاني زمين راست سمت. رسيدمي قدم پنجاه به ابعادش که داشت

 در. دبو هاييميز و صندلي سقف، اين زير در و بودند گذاشته سقفي انرويش بر که بود ستون چند شامل

. کردمي خودنمايي آنان روي بر آهنين هاييسالح برق که داشت قرار هاييميز نيز زمين چپ سمت

 شپوش را تمرين محل خاک از قسمتي زمين، پشت بلند درختان سايه و بود آمده باال تازگي به خورشيد

 . دادندمي

 انگشتان با را چشمانش که ديد را جواني مرد. برگرداند او طرفبه را سرش شخصي، يخميازه صداي با

 خميازه کهآن از پس. کشيدمي ديگري يخميازه همزمان و ماليدمي راستش دست اشاره و شست

 به مشچش وقتي. کرد آناليز را محيط و برداشت چشمانش روي از را دستش رسيد، پايان به اشطوالني

 جاي از و گذاشت زانويش بر دست. نشاند لب بر لبخندي سپس و نمود مکث ايلحظه خورد، آدرين

 جلو را ديگرش دست. رفت او طرفبه ساخت،مي مرتب را اشآشفته و بلند موهاي که زمانهم و برخاست

 :گفت لبخند همان با و برد

 . گشتم شادمان بسي تو ديدار از .دارم سن سال هفت و بيست. بردياست من نام. درود -

 :گفت پوزخند با و انداخت باال را ابرويش تاي يک آدرين
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 کردي؟مي بيان ديشب را جمله اين نبايد اما سپاسگزارم؛ تو از -

 درست هاآن با توانستنمي. آمدنمي خوشش ايرانيان از هيچ. نبود خودش دست که سوگند خدايان به

 :گفت مهربان لحني با و کرد حفظ زحمت به را لبخندش برديا. کند رفتار

 نينچ اگر. بود خفته که بودي کسي نخستين تو شدم، وارد خوابگاه به که وقتي وليکن من؛ دوست آري -

 .شديممي آشنا هم با نبوديم، خسته يکهيچ و نبود

*** 

 .بگيريد نظر در« cm 31» فوت دو را قدم هر: 21

*** 

 از اما گفت؟ سخن گونهاين چرا که گرفت را گريبانش وجدانيعذاب ناگاه به. کرد پيشه سکوت آدرين

 سعي .است ايرانيان شايسته قضاوتي و رفتار چنيناين که گفتمي بدو وجودش ديگر ينيمه ديگر سوي

 وا فرتن از پارتيان که مبادا پوشاند؛مي را نفرتش بايد. کند ايفا خوبي به را خود نقش و باشد آرام که کرد

 لبش بر لبخندي بنابراين. بودمي قابلي بازيگر هادريان و آنتوني همچون بايد نيز او. ببرند پي هويتش به

 :گفت و فشرد خود دست در را برديا دست ساق سپس و پوزخند يا است لبخند دانستنمي که نشاند

 . دارم سن سالبيست و است کيانمهر نامم. گشتم شادمان تو با آشنايي از نيز من. برديا تو بر درود -

 يپوست پارت مردمان ديگر همانند نيز او. داد قرار خود بينذره زير را او آدرين و نگفت ديگري چيز برديا

 روي اشپرکالغي و پشتکم اما لَخت، هايمو و داشت بلندي پيشاني. داشت سياه چشماني و گندمي

 اششانه روي به تا زحمت به سرش پشت موهاي و درسيدنمي چشمانش زير به و ريختندمي اشپيشاني
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 باريک هاييلب. رسيدندمي نظر به ريز آن کنار در چشمانش و داشت عقابي و بزرگ بيني. رسيدندمي

 صورتش. مانستمي صورتي به کمي قدر و بود ترروشن پوستش رنگ از ايدرجه چند شايد که داشت

 ازشدر اما الغر اندام با اشچهره ابهت اين و رسيدمي نظر به ابهتپُر کل در. بود شکلبيضوي و استخواني

 به بسيار کشيد،مي هم در را هاآن اگر که داشت پُرپشت و پهن و کوتاه هاييابرو. نداشت همخواني

 هب حتم به کرد،مي تعويض رنگسياه شنلي و لباس با را سپيدش پُرچين لباس اگر. افزودمي ابهتش

 چگونه او. نداشتند سازگاري اصالً کالمش نرمي با اشچهره اين اما مانست؛مي روم فرادا ترينشرور

 اشچهره به زياد گويا شد؟مي نرم آدرين تنفر از پر و سنگ چونان دل که زدمي حرف دلنشين چنيناين

 :پرسيد برديا چراکه بود؛ شده خيره

 مهر داغ يا کرده جلب را نظرتان که نيدبيمي پرآبي جوشِ من يچهره در آمده؟ پيش مشکلي -

 است؟ من پيشاني روي بر ايگداخته

 :گفت دروغين ماليمتي با. نباخت را خود آدرين

 . ندارد همگوني تانچهره خشونت با گفتارتان لحن که انديشيدممي اين به! اصالً. نه -

 :گفت و خنديد ريز برديا

 حال. دانندمي پرخاشگر و حرفکم دوست،خويشتن فردي مرا من يچهره روي از مردم بيشتر آري؛ -

 . است اندازغلط بسي من يچهره و نيست گونهاين واقعيت کهآن

 :گفت و دوخت چشم اشپيشاني روي عمودي خط دو به آدرين

 . گويدمي ديگري هايچيز جواني سن اين در هم آن پيشاني روي چروک اين اما -
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 :گفت و خنديد برديا

 من زندگي. شود آسان آن تحمل تا کشد هم در را هايشاخم آدمي که شودمي باعث دردي تحمل گاه -

 . نکنيد قضاوت زود است بهتر پس. است درد از پر

 هک هاييدرد تحمل حتم به که انديشيد اين به آدرين و کرد بيان تند نسبتاً لحني با را آخرش يجمله

 داشته کم او که آمدمي نظر به. شودمي منقلب چنيناين که ساخته ضعيف را اعصابش گويدمي برديا

 بحث موضوع کرد سعي داشت؟ ربطي چه او به اصالً! شدمي ديوانه بارهيکبه يا و خنديدمي زياد يا باشد؛

 :کند منحرف را

 ذارد،گب جا بدين پا ديگر دقايقي تا سروش اگر. اندخفته چگونه تن هشت اين که بنگر بزرگ ميتراي آه-

 .شد خواهيم مجازات حتم به

 :پرسيد تعجب با بود گرفته آرام کمي که برديا

 هستي؟ ميتراپرستي آيين پيروان از تو -

 :داد پاسخ آدرين

 نيم؟ک بيدار را اينان نيست بهتر وليکن کنند؛مي ستايش را ميترا ايزد روستايمان مردمان تمام آري؛ -

 :گفت شدههول برديا

 . شد خواهيم مجازات مانهمه وگرنه کنيم؛ بيدار دولت هفت خواب اين از را آنان است بهتر. آري آري -

 :گفت صدايي
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 . موافقم هم من -

 :گفت و چرخيد صدا سوي به آدرين

 . شد خواهي مجازات ما از بيشتر سرگروه، عنوان به تو وگرنه ايرج؛ بجنباني دست است بهتر پس-

 :پرسيد تعجب با آمده، کجا از هادريان و آدرين صميمت دانستنمي که برديا. برخاست جاي از هادريان

 کيانمهر؟ شناسيمي کجا از را سرگروه تو -

 رفتگ کام به را زبانش اما دارد؟ ربطي چه تو به بگويد او به که نبود کسي. انداخت او به نگاهينيم آدرين

 :گفت آرام و

 . دارد سالسي او. ايمآمده جابدين هم با ما و داده ياد نم به را مبارزه مهارت او. است من دايي ايرج -

 و کوفت آنتوني شانه به دستش با چندبار. شد خم سرش روي. شد روانه آنتوني تخت سوي به سپس و

 :گفت

 . برخيز بهراد -

 :پرسيد بردمي سر به بيداري و خواب در که آنتوني

 کيست؟ ديگر بهراد -

 :غريد عصبي آدرين و

 !نادان برخيز گويمتمي. است من پدر يعموزاده فرزندِِ -
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 ...آد کني رها مرا که خواهرت جان به دهممي سوگند را تو -

 :گفت گوشش در فرياد با فوري و بياورد زبان بر را نامش و بدهد ادامه نگذاشت آدرين

 !بهراد -

 رشديگ دست و داد مالش تشدس يک با را گوشش بود، ترسيده و شده هوشيار آدرين فرياد با که آنتوني

 :گفت و گذاشت اشسينه قفسه روي را

 سيخ تنم به موهايم رود؟مي هوا به اتنعره چنيناين که هستي گراز مگر کيانمهر؟ زنيمي فرياد چرا -

 . شدند

 :گفت و زد چنگ را موهايش آدرين

 . کند اخراج اينجا از را ما سروش آنکه از پيش برخيز بهراد -

 :گفت غرغر با آنتوني

 يک خون از گرچه کردي؟ عطا من به که است برادري چگونه اين بزرگ ميتراي. برخاستم. چشم. باشد -

 ...شدنمي آخر. دارد برادري ادعاي که او اما نيستيم؛ مادر و پدر

 وزهن کارن. نفر يک جز به بودند؛ شده بيدار هادريان و برديا دست به همه. نداد گوش او سخنان به آدرين

. شود نزديک او به بيدارکردنش براي حتي خواستنمي کسي و بود خائني فرزند او خب. بود خواب هم

 خوابگاه از و گرفتند دست به نيزه و کردند تن به رزم لباس همه. کرد بيدار زحمت به نيز را او آدرين

 .شدند خارج
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 نکرده تن به زره هاآن. داشتند قرار هاآن صدر در ها،سرگروه و بودند ايستاده افقي هايصف به همه

 و گذشتمي هاآن ميان از سروش. بودند ايستاده حرکتبي هايمجسمه مانند دست به نيزه تنها و بودند

 هايتن در. کردمي ايستادن راست به وادار را آنان شان،شانه به ايضربه با نيز گاهي. کردمي نگاه هريک به

 :گفت شد، تمام سرکشي که

 را هريک من چراکه بازگوييد؛ را خود سن و نام ترتيب به شما از هرکدام خواهممي! دلير سربازان خب -

 . بسپارم خاطر به را تانهمه نام که باشيد نداشته انتظار البته. بشناسم بايد

 را اشخنده ناگاه و داد سر کوتاه ايقهقهه سروش خود. لرزيد هايشانشانه و افتادند خنده به افراد يهمه

 :زد فرياد و خورد فرو

 چيست؟ نامت! تو هي! کنيد تمامش است؛ بس -

 من؟ -

 بري؟مي سر به تفکراتت در چرا. تو آري -

 زياد شوق از آدرين و پرسيدند را نامش اردوگاه در که برد قبل سال شش به را آدرين جمله اين گفتن

 ودخ به هادريان صداي با که بود گذشته چقدر ستداننمي. کشيد فرياد سرش فرمانده و آمد بند زبانش

 :بسپارد خاطر به را گروهش افراد نام کرد سعي و آمد

 . خراسان اهالي از ساله سي. ايرج -

 . دروازه صد اهل. ساله سه و بيست. پارسا -

 . دروازه صد اهالي از ساله چهار و بيست. سپهر -
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 . وازهدر صد اهالي از ساله چهار و بيست. پژمان -

 . دروازه صد اهالي از ساله هفت و بيست. آژمان -

 :پرسيد تعجب با سروش

 برادريد؟ -

 :گفتند هم با هاآن و

 . آري -

 :دهد ادامه تا دوخت چشم آنتوني به و کرد خالصه لبخندي در را اشخنده سروش

 . خراسان اهل. ساله بيست. بهراد -

 :بود او از بعد نفر آدرين و

 . خراسان اهالي از ساله بيست. کيانمهر -

 . دروازه صد اهالي از ساله شانزده. کارن -

 اين هک بدانند تا بودند مشتاق هم حتماً و ببينند را جوان پسر آن تا کشيدند گردن ديگر هايگروه افراد

 معرفي را خود بعدي نفر. ايستادند خود جاي بر سروش تشر با اما است؛ آمده جاآن به چگونه نوجوان

 :کرد

 . پارس اهالي از ساله هفت و بيست. برديا -
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 .ري اهل. ساله دو و بيست. دادنام -

 به نگاه با آدرين. گرفت فرا انگيزخوف سکوتي را بزرگ زمين کرد، معرفي را خود دادنام آنکه از پس

. کردند معرفي را خود که بودند افرادي آخرين هاآن که دانست ديگر رديف چهار ديدن و خود روبروي

 :گفت بلند صداي با سروش ناگاه

 ...خب -

 انيکس تنها برديا و ايرج. کشيد فريادي ترس از دادنام و پريدند جاي از افراد يهمه ناگهاني فرياد اين با

 بشقل ضربان تا شود مسلط خود هيجان بر کردمي تالش آدرين و داشتند لب بر محو لبخندي که بودند

 فرياد صداي. بود شده يادآور ذهنش در وحشتناکي يخاطره. لرزيدمي انشدست آنتوني. بيايد پايين

 جان تمرين در درنده گرگ يحمله از که ساله هجده جواني دردمند يناله آن از پس و ناگهاني کوتاه

 رسم. بودند شدنشخورده زندهزنده شاهد خود چشمان با آنتوني و آدرين و بود نبرده در به سالم

. گشتندمي درنده جانوران خوراک يا شدندمي قوي و ماندندمي زنده يا بود؛ چنين هاآن سخت تمرينات

 هاآن که بود آن از تمرين رسم اين. برسانند سرانجام به را خود مأموريت تا بزرگ قفسي در سالح بدون

 صحنه، آن ديدن زا پس آنتوني. مرد خواهند يا و داد خواهند انجام سختي هر به را فرمان يا که بياموزند

 هم هنوز اما بود؛ ديده چشمانش به را مرگ نوع ترينسخت چراکه نترسيد؛ پيشين مانند به هرگز

 ونهمچ تنش. افتاد زمين بر و لرزيدند زانوانش آنتوني. آوردنددرمي لرزه به را وجودش ناگهاني هايفرياد

 :زد فرياد و دويد فشطربه و ديد را او آدرين. لرزيدمي صرع بيماري به مبتاليان

 !بهراد -
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 سر و کمر و رفت ترنزديک آدرين. شد زمين نقش چنيناين بهراد روي چه از دانستنمي کسهيچ

 و گرفت خواهد شدت عصبي يحمله اين ديگر لحظات تا که دانستمي. گرفت دستانش در را لرزانش

 اون گردن پشت بر اش،تيغه پشت با و آورد در کمربندش از چاقويي. ديد او بيهوشي را راه بهترين

 بهرادي به متعجب و بودند زده حلقه او دور افراد يهمه. شد حالبي دستانش روي بر آنتوني و زد ايضربه

 زهلر به او فرياد با جوان اين چرا که کرد تعجب سروش. نبودند باز چشمانش ديگر که بودند شده خيره

 :گفت آدرين به رو. افتاد

 گويم؟مي درست بود؛ نمهرکيا نامت -

 :داد پاسخ خشم با آدرين

 . آري -

 زا نگراني. کردمي مشوش را او آنتوني خراب حال. بود خشمگين سخت که سوگند خدايان به. بود عصبي

 هايپرسش با سروش لحظه، اين در و ساختمي ناآرام را اعصابش بيشتر نيز برود لو ماموريتشان که اين

 :زدمي دامن بيشتر شمخ اين به نابهنگامش

 داني؟مي طبابت هنر يا شناسيمي ايداشته نگاه آغوشت در که را سربازي آن -

 . امآورده دست به تجربه حسب بر را روش اين. است من کودکي دوران همبازي و دوست او -

 :يدپرس همين براي. داد نشان واکنشي چنين بهراد چه براي از دانستمي بايد او پس. شد عالي

 . خواهممي توضيح دارد؟ خاصي بيماري او -
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 افتدمي شوم ايخاطره ياد ناگاه به شنودمي ناگهاني فريادي که هنگامي سالگيپانزده از او. فرمانده بله -

 . شودمي فرماحکم وجودش بر لرزه و

 اي؟خاطره چه -

 

 :گفت و انداخت زير به سر. بودمي آرام بايد. کشيد پوفي آدرين

 دوستمان بوديم، روستايمان اطراف يبيشه در دوستانمان از يکي و بهراد و من که هنگامي نوجواني در -

 تماندوس که ديديم را گرگي و شديم خيره سرمان پشت به و شنيديم فريادي ناگاه. افتاد عقب کمي ما از

 دردمند يچهره ناگهاني ياديفر شنيدن با بهراد پس آن از. آمدبرنمي ما از کاري. دردمي زندهزنده را

 . شودمي هويدا ديدگانش در دوستمان

 خاطرات مردم تمام آنگاه بود؛ اختياري فراموشي کاش! رفيقش بيچاره. شد خيره آنتوني يچهره به و

 شروع هنگام آنتوني و آدرين. شود لرزش پذيراي سستشان تن مبادا که کردندمي پاک را شومشان

 ليگ همچون آنتوني اما بود؛ کشيده سختي اندکي شايد آدرين. بودند پاک نتيخشو هر از تمريناتشان

. ودب سهمگين نوجوان يک براي خشونتي چنين که سوگند خدايان به. بود نديده هيچ لطافت جز که بود

 دل در آدرين که هاکاش بسيار چه... کاش اي و غلتيدمي کمرش تيره بر عرق حتي تصورش با آدمي

 . داشت

 هادريان سوآن از کرد؟مي اخراج را او بايد حال. رفت فرو فکر به و کرد هومي ماجرا شنيدن با روشس

 گونهاين جوان آنتوني روان و روح که بود شده باعث تمرينات آن پس. داشت لبش بر مرموز لبخندي

 رد تصويري چنين نديد. بگذارد بزرگساالن براي را تمرينات اين گفتمي فرمانده به بايد. شود بيمار
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 اب و گرفت آغوش در را بهراد و رفت ترجلو. برساند روم سربازان به بزرگي هايزيان توانستمي نوجواني

 ورشتص بود؟ ديده را تصويري چنين او يعني. بودند مبهوت افراد بقيه. برد خوابگاه به را او برديا کمک

 :گفت بود برخاسته زمين روي از که آدرين هب و گشود را دهانش سروش. رسيدمي نظر به دردآور هم

 !ايديده را صحنه آن نيز تو حتماً پس -

 . آري -

 نه؟ دوستت و آوردي تاب تو چگونه و -

 حنظل همانند تلخ و شد خيره سروش چشمان به حسيبي با. نشست لبانش بر تلخي پوزخند آدرين

 :گفت

 و آسايش در او اما گذراندم؛ را سختي بسيار يزندگ شوم دوست بهراد با کهآن از پيش من سرورم، -

 ايروحيه هاسختي آن در من. بود من از ترشکننده بسيار او روحيه علت همين به. کردمي زندگي نعمت

 . بودم کرده پيدا خشن

 :گفت و کرد ريز را چشمانش سروش

 . خواهمنمي را ايشکننده و ترسو سرباز چنين من دانيمي خود پس -

 با بايد. کند ترجري آنتوني اخراج براي را سروش کار اين با و کند برخورد احساساتي توانست نمي

 :گفت خياليبي با بنابراين کرد؛مي رفتار سياست

 شما به تواندمي بسياري هايکمک و تواناست و باهوش بسيار او. داريد نگاهش که شماست سود به -

 . بکند
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 فرصتي گرفت تصميم پس. بود خيالبي که دانستمي چيزي حتماً .انداخت نگاهي آدرين به سروش

 :بدهد

 .داد خواهد ادامه کارش به کرد، اثبات را خود شايستگي اگر. ماند خواهد ماه اين پايان تا. باشد -

 :گفت و زد اشپيروزي از لبخندي آدرين

 رزمي هايمهارت در و تداناس و زيرک جواني هايششيطنت وجود با او! کرد خواهد اثبات حتماً -

 . ندارد همتايي

 گاه که گذراند تمرين به را روزگارش چنان وحشتناک، تصوير آن ديدن از پس آنتوني. گفتمي راست

 جز به او و بود آنتوني ذهن مشغوليت نيازمند تصوير آن کردنفراموش. آمددرمي زانو به او برابر در آدرين

 فراموشي به را زخم آن درد از اندکي خنديدن و کردنشيطنت دشاي و. يافتنمي ديگري راه تمرين،

 .سپردمي

 اين آموزش به حاضر هرگز نبود، سورنا خاطربه اگر. کشيد پوفي آدرين سخنان شنيدن با نيز سروش

 اين قبولِ او از اشنوجواني دوران همراه و رزمهم بکند؟ توانستمي کار چه. شدنمي ترسو و نادان جوانان

 سر آخر در. داد نجات را جانش چگونه پيش سالدوازده که داشت ياد به هنوز. بود خواستار را وليتمسئ

 :گفت و کرد بلند

 . کنيممي آغاز را تمرين اکنون همين از. بايستيد صف به -

 کم نوجواني دوران در شدنشدريده زندهزنده و دوستش هايناله ديدن. ديدمي کابوس سوآن در آنتوني

 کشدمي درد که حالي در خود رمق آخرين با ناتوانش و زخمي دوست که ديدمي کابوس. نبود زيچي
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 کاري هيچ او دست از اما جويد؛مي مدد و ياري او از چشمانش با و کندمي دراز سويش به نياز دست

 شکا .دهدنمي او به شدننزديک اجازه و گرفته محکم را هايششانه شخصي دستان. نيست ساخته

 ديدمي خواب. بشويند را غرورش هايشاشک که شودمي مانع لجبازي با او و است کرده تار را چشمانش

 او شدننزديک مانع سماجت با شخصي اما زند؛مي لهله دوستش دستان گرفتن براي دستانش که

 . بيندمي را اشزندگي سخت هايلحظه يار و شودمي خيره اشچهره به. شودمي

 ريننف خويش ضعف بابت را خود و آورد ياد به را چيزهمه محيط به نگاهي با. برخاست جاي از نفسفسن با

. باشد هميشگي آنتوني مانند و کند فراموش را آن از پس هايدرد و درد اين. کند فراموش کرد سعي. کرد

 ناشي تبي هم باز هک دانست. شد مورمور کف سردي از پاهايش و گذاشت اتاق سنگي کف روي را پاهايش

 خارج اتاق از و کرد پا به را خود چرمين پاپوش. بار هر مانند است؛ گرفته را او گريبان عصبي فشارات از

 سروش سوي به خسته هاييقدم با. بودند تمرين حال در دست به نيزه که کرد مشاهده را جماعتي و شد

 را صدايش. بگيرد دست در صحيح طور به را نيزه تا کردمي کمک اول رديف در شخصي به که رفت

 :گفتمي که شنيدمي

 اگر .بپيچ اتنيزه دور به نيز را انگشتانت. کن سپر را اتسينه و دارنگاه صاف را هايتشانه. مکن قوز -

 . شکست خواهد ايضربه ترينکوچک با باشد، باز يکي

 :گفت و آورد پايين را دستانش و گذشت نيز ديگري جوان مرد کنار از

 بيش کردنخم با. باشد راست که دارد را قدرت حد بيشترين بازويت هنگامي. مکن خم زياد را آرنجت -

 . شد خواهي ترپذيرآسيب دستت، حد از
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 هايشحرف به توجهي آنتوني اما گفت؛مي يکييکي را هاايراد و زدمي گشت سربازان بين چنيناين و

 زانوهايش تا داشتبرمي قدم آرامي به و حاليبي با و داشت آب ايقطره تمناي وجودش تمام. نداشت

 هب شروع او با جماعت به خيره و ايستاد هادريان کنار در و برداشت عقب به قدمي سروش. نشوند سست

 :گفت و ديد را آنتوني سروش از زودتر هادريان. کرد صحبت

 . باشي احتاستر حال در اکنون بايد تو خواهي؟مي چه بهراد آه -

 :گفت حالبي و ضعيف صدايي با آنتوني

 يابم؟ آب مقداري توانممي کجا بگوييد شودمي. آري -

 :گفت فرمانده يک جديت با و چرخاند او سوي به را سرش سروش

 درختان نزديکي در خواهيمي آشاميدني آب اگر. دارد وجود آب از پر ايحوضچه استراحتگاه در -

 . دارد وجود چاهي

 :کرد خم سر آنتوني

 . فرمانده سپاس -

 :شنيد را سروش صداي که شود دور هاآن از خواست و آورد باال سر

 !ضمن در -

 :گفت شدهبم صدايي با سروش. کرد نگاهي سروش به منتظر آنتوني
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 اهم يک. باشد داشته را ناگهاني هايحمله آمادگي بايد او. آيدنمي ما کار به ضعيف چنيناين سربازي -

 .معذورم تو پذيرش از صورت اين غير در کني؛ اثبات را خود تا داري فرصت

 :گفت و کرد پنهان پرشيطنت لبخندي در را پوزخندش آنتوني

 . داديد فرصتي من به کهاين از شد نخواهيد پشيمان-

 چشماني با سروش. آمدنمي چشم به صورتش اجزاي سستي و حاليبي ميان در شيطنتش که هرچند

 هاچه که دانستمي خود اهورامزدا. دادمي شيطاني هايينقشه از خبر اشچهره. نگريست او به يزشدهر

 به نيز سروش. شد دور هاآن از سست هاييقدم با و نماند آنجا در ديگر حالبي آنتوني. بود انتظارش در

 از و گرفته دست در را نيزه چگونه که دادمي آموزش هاآن تکتک به پيش ساعاتي که شد خيره سربازان

 :گفت او گوش در هادريان. کردندمي تکرار را حرکات منظم صفوفي در هاآن حال و. کنند استفاده آن

  .کنندمي تمرين مداوم طور به که است ساعت سه بدهيد؟ استراحت فرصت سربازان به نيست بهتر -

 تکان طرفينبه را سرش. بود مربي يک او اما آمد؛مي رحم به آنان سختي با دلش نيز سروش چرا؟ دروغ

 :گفت و داد

 مهارت اين به کهاين تا کرديمي تمرين متمادي ساعات روستايت در تو خود که بندممي شرط ايرج -

 نشابنيه اما شوند؛مي خسته سنگين تمرينات با آنان اگرچه. نکن دريغ آنان از را فرصت اين. برسي

 . شد خواهد ربيشت پشتکارشان و ترقوي

 قرار داشت، نيز بااليي مهارت و دانستمي را نيزه با کار طرز او که آنجا از. نگفت ديگري سخن هادريان

 جاي و بودند ايستاده نفرههفت صف هفت در سربازان. کند کمک سروش به مربيگري در که بود شده
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 وجود با او و بود روان عرق قطرات آدرين صورت روي بر. کردمي خودنمايي آدرين کنار در آنتوني خالي

 آدرين. دادمي ادامه ماهارديبهشت گرم آفتاب زير در تمرينش به سماجت با همچنان بسيارش خستگي

 لعطا از را ايرانيان بايد او. کردنمي فروگذاري تالشي هيچ از آن به رسيدنش براي که داشت بزرگ هدفي

 کنيزش مادر هرچند و. گرفتمي منشأ هاآن از اشريشه و رگ که هرچند. کردمي پاک جهانيان و خود

 . بود اصيل پارتي يک

 ايانپ به را تمرينشان نبودند، بند پاهايشان روي خستگي از که حالي در سربازان تمام غروب نزديکي در

 ماا بگذرانند؛ را فشرده تمرينات دوره اين بايد ماه يک اين در که دانستندمي هاآن يهمه. رساندند

 سخت تمرين آن از پس سربازان تمام. دادندمي شانآينده هايروز سختي از نويد هاآن سست زانوان

 دخو تخت روي و رسانده خوابگاه به را خود ضعف با آدرين اما رفتند؛ استراحتگاه به عصرانه صرف براي

 گذاشت هم روي را شچشمان. کردنمي جلوه مهم چندان اشخستگي برابر در اشگرسنگي. کشيد دراز

 :دادمي قرار مخاطب را او که حالي در شنيد را آنتوني صداي که

 . خورد برخواهم مشکل به آينده در خدايانم آموختيد؟ هاچه امروز آدرين -

 :بماند جا قافله از رفيقش گذاشتنمي. نشاند لبانش روي بر جانبي لبخندي آدرين

 . آموخت خواهم نيز تو به را بودم آموخته آنچه هر خود هنگام شب. مباش نگران -

 :گفت جدي البته صد و اعتراض با که رسيد گوش به هادريان صداي

 من؟ بدون -

 :گفت او به چيزي يادآوري با سپس و دوخت اشپيشاني اخم خط روي را چشمانش آدرين
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 فرا را هاآموزش اين ما بود نياز که حالي در ندادند؟ آموزش را نيزه با کار نحوه ما به چرا هادريان -

 بگيريم؟

 :داد پاسخ نيز هادريان

 را آن تواننمي که است سالحي نيزه. دادند آموزش جاسوس عنوان به که سرباز عنوان به نه را شما -

 هک آموختند شما به را شمشير با جنگ اساس بدين. رودمي لو راحتي به شما هويت گونهاين و کرد پنهان

 گيزبرانشک دانستيد،مي را جنگ نوع اين نحوه شما اگر شما نظر به ضمن، در. آيدمي ماش کار به بيشتر

 شد؟نمي

 :گفت بود، گذاشته اشچانه زير بر دست و بود داده تکيه تخت تاج به که حالي در متفکر آدرين

 داني؟مي را جنگ نوع اين رسم چرا تو اما گويي؛مي درست آري؛ -

 . آمدم جاسوسان ميان به امشايستگي اثبات دليل به پس، آن از و بودم زسربا من ابتدا زيرا -

 يک هب خيره و داد تکان تأييد ينشانه به متفکر را سرش بود، يافته بهبود نسبت به حالش که آنتوني

 :گفت نقطه

 !اوهوم -

 :گفت لبخندي با هادريان

 !بردمي سر به سالمت به حالش و برخاسته بستر از بهراد جناب که بينممي -

 :گفت و شد خيره او به شکه آنتوني
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 بزني؟ لبخند توانيمي راستي به تو... تو -

 :گفت تعجب با هادريان

 !نتوانم؟ بود قرار مگر -

 :گفت زبان لکنت با دستپاچه آنتوني

 . بودم ده... نديـ را لبخندت... را لبخندت حالبه تا... حالبه تا راستش... دانم... دانمي... نمي -

 :گفت فراوانش خستگي وجود با آدرين

 رب دليل کشد،مي درهم را اخمانش اوقات بيشتر کسي اگر. است نهفته آدمي هر سرشت در لبخندزدن -

 . باشد محروم خدايان يهديه اين از که نيست آن

 :گفت و خنديد کوتاه هادريان

 مردمان سر بر هابال چه و کرد خواهي هارکا چه نگيرم سخت برابرت در اگر که دانيمي خود آنتونيوس -

 . نکن شکوه امبداخالقي از ديگر پس! آورد خواهي روم

 :گفت آويزان ايقيافه با و کشيد آهي افسوس با آنتوني

 .کنمنمي شکوه ديگر. باشد -

 :گفت بازنيمه چشماني با و زد لبخندي نيز آدرين

 . شوندنمي گشوده خستگي از شمانمچ که راستي به بخوابم؟ کمي گذاريدمي حال -
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 :گفت و برخاست جاي از آنتوني

 . کن استراحت باشد؛ -

 . داشت نياز بدان سخت تمرين آن از پس که آرام خوابي رفت؛ آرام خوابي به آسوده خيالي با آدرين و

 داشت قرار يجنگ ابزار که جاهمان تمرين، زمين چپ سمت به و شدند خارج اتاق از نيز آنتوني و هادريان

 :گفت آنتوني به و گرفت ديگر بار و انداخت باال به را آن. برداشت را اينيزه هادريان. رفتند

 زنيا که را آنچه اما بود؛ نخواهد امروز سربازان اندازه به تمريناتت. توست نوبت حال! بهراد بسيارخب -

 . کني جبران را ضعفت تا بپردازي ينتمر به هنگامشب آينده هايروز است بهتر. آموخت خواهي است

 و قاپيد هوا در را آن آنتوني. کرد پرتاب آنتوني طرفبه را نيزه گاهآن و انداخت کلي نگاهي نيزه به

 :پرسيد

 بمانم؟ اينجا توانممي چگونه کنم؟ اثبات را خود چگونه ايرج -

 وي،ش اول نفر اگر. بيازمايد را شما سروش تا شودمي برگزار تن پنجاه ما بين ايمسابقه ديگر يهفته دو -

 . شد خواهد اثبات اتشايستگي

 :گفت و زد لبخندي آنتوني

 . کنيم شروع پس خب -

 .کرد شروع را آموزش و برداشت او سوي به قدمي هادريان حرف اين با

*** 
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 فرماندهشان به مصمم و داشتند دست در سپري و نيزه هريک. بودند ايستاده منظم صفوف در سربازان

 :گفت بود فرماندهي هر خاص که رسا صدايي با سروش. بودند دوخته چشم

 بلمقا گروه از فردي با هرکدام و شد خواهيد تقسيم نفره پنج و بيست گروه دو به مسابقه اين در شما -

 به ار خويش مبارزه ترزود که نفري سه. ماند خواهد باقي شما از نفر پنج و بيست انتها در. جنگيد خواهيد

 از .کرد خواهند تماشا را باقي نفر دو و بيست مبارزه تنها و جنگيد نخواهند دوم يدوره در رسانند، پايان

 رنف چهارده پيشين، نفر سه ياضافه به که رفت خواهند بعد مرحله به نفر يازده نفر، دو و بيست اين

 يک تنها و رفت خواهند چهارم مرحله به نفر هفت. جنگيد خواهند ديگريک با نيز هاآن و شد خواهند

 باقي نفر شش. گذرانيد خواهد استراحت به را مرحله اين رسانده، اتمام به را اشمبارزه زودتر که فرد

 ترف خواهند پنجم مرحله به بود کرده استراحت که نفري عالوه به نفر سه و جنگيد خواهند هم با مانده

 سکه ده کدام هر مشترک سوم نفرات عنوان به خوردهشکست فرن دو. کرد خواهند مبارزه هم با و

 نفر. کرد خواهند مبارزه هم با رسيد، خواهند ششم يمرحله به که پيروز نفر دو و کرد خواهند دريافت

 بود؟ مفهوم چيزهمه. کرد خواهد دريافت سکه پنجاه اول نفر و سکه سي دوم

 :گفتند صدايک سربازان همه

 !قربان بله -

 به آدرين. جنگيدندمي تمرين، زمينِ همان در. گرفتند قرار يکدگر برابر در و بستند صف سربازان امتم

 فرد به طبل صداي با و فشرد دستش در را اشنيزه. بود شاهي اقامتگاه محافظان از کرد؛ نگاه مقابلش فرد

 هب را نيزه نوک تمام ونتِخش و سرعت با و دويد او سمت به فريادي با مقابلش فرد. برد حمله مقابلش

 را آن مسير و زد او ينيزه وسط به ايضربه خود ينيزه با آدرين اما کرد؛ روانه آدرين سينه قفسه سوي
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. ادد هل عقب به را او و کوفت اشسينه بر زانو با آمده، پيش چه بفهمد رقيب کهآن از پيش و کرد منحرف

 رقيب. گرفت او شاهرگ نزديکي در را پيکان آدرين و ادافت زمين بر تمام حقارت و کمر با رقيبش

 رينتم بيشتر بايد! بود ترقَدَر او از رقيبش که افسوس. کرد نگاه خيره او به هم در هاياخم با و حرکتبي

 امتم لحظه همان در. گذشتمي شيرين جان از بايد راحتيبه شد،مي پا به جنگي اگر وضع اين با. کردمي

 و کشيد خود سوي به قدرت با او گردن از را بندشگردن و شد خم آدرين اما کرد؛ جمع را اشاراده و عزم

 بندگردن دادن حال در نيز برديا و ايرج. رفت داور سوي به و برداشت او گردن روي از را نيزه. کرد پاره

. ودب ايستاده داختندپرمي استراحت به را دوم مرحله که نفري سه جايگاه بر آنتوني و بودند خود رقيب

 . بود نابغه آنتوني. زد لبخندي آدرين

 نظر به هادريان همسن. بود ايستاده هيکلقوي مردي برابر در آدرين. شد برگزار نيز دوم يمرحله

 و رسيد گوش به طبل صداي هم باز. بود شهر دروازه محافظان سرگروه آنتوني يگفته به و رسيدمي

 را چشمانش سريع مقابلش طرف فرياد صداي با. کند غلبه اضطرابش بر تا بست را چشمانش آدرين

 سرش فرق بر خواستمي که اينيزه برابر در را آن و گرفت دستش دو در افقي طور به را نيزه و گشود

 روي دندان. شد خم آدرين زانوي دو و خورد اشنيزه به قدرت با حريفش ينيزه. کرد خود سپر آيد، فرود

 دهان از. کرد منحرف سرش باالي از را حريف ينيزه خود، ينيزه چرخشِ يک با اينعره با و دفشر هم

 اثر بر او ينيزه تا کرد آدرين دست روانه چرخش يک با را نيزه سريع خيلي و آمد بيرون غرشي حريف

 وارد او شکم به ايضربه نيزه انتهاي با و دزديد را دستش زود خيلي آدرين اما بيفتد؛ زمين روي بر ضربه

 بر را نيزه نوک آدرين. افتاد زمين روي زانو با و شد خم درد از حريف که بود محکم قدرآن ضربه. ساخت

 . آورد در را بندگردن و گذاشت او گردن روي
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 آن که کرد تعجب هادريان. شد شناخته کارن حريف کرد،مي مبارزه بايد که هادريان ،سوم يمرحله در

 مبارزه به او با و شد چيره خود بر زود خيلي اما است؛ آمده پيش مرحله آن به تا چگونه واننوج پسر

 او بر نهايت، در و داشت جنگاوري تجربه سال پانزده هادريان اما بود؛ چابک و سريع بسيار کارن. پرداخت

 و آدرين. نگفت يزيچ اما کرد؛ تعجب. ديد را کارن آميزشيطنت لبخند مرحله، اتمام از پس. شد پيروز

 توني،آن آدرين، بودند مانده باقي که نفري هفت. شدند چيره خود حريفان بر ترسخت بار اين نيز آنتوني

 نآ برديا. بودند وليعهد اقامتگاه محافظان از نفر يک و شاهي اقامتگاه محافظان از نفر دو برديا، هادريان،

 آنتونيوس آدرين حريف بار، اين. گرفتند قرار هم رويروبه باقي نفر شش و پرداخت استراحت به وسط

 :گفت لبخند با آدرين. بود

 . کرد نخواهم رحم تو به من چراکه کني؛ مبارزه قوا تمام با است بهتر بهراد -

 :خواند رجز چنين آدرين براي هايش،پيروزي از سرمست و سرخوشي و شيطنت با و خنديد آنتونيوس

 به کاش اي که کرد خواهي آرزو و زد خواهي زار خود حال به بلکه. زد نخواهي دلبخن مبارزه انتهاي در -

 !بود خواهند هايتگوش بدنت بزرگ يتکه. گفتمنمي چنين بهراد

 .ديد خواهيم -

 :گفت زنانه صدايي با و خنديد آنتوني

 در هنوز. دارم نشدهبرآورده آرزوي هزاران و جوانم من. کيانمهر کن رحم من به! من ميتراي ايزد آه -

 . هستم خويشتن هايرويا رخش بر سوار يشاهزاده انتظار

 :گفت و خنديد آنتوني هايلودگي به ريز آدرين
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 کرد؛ تغيير نظرت که حيف صد! بريمي سر به شاهدخت آرزوي در که کردممي گمان من راستي؟ به -

 . داشتم سراغ برايت را شاهدختي چراکه

 :گفت و شدند باز لبخند هب لبانش فوري آنتوني

 کسي؟ چه شاهدخت؟ -

 :است آنتوني شوخي به آميخته هايرفتار و هاادا اينان يهمه دانستمي. خنديد ريز آدرين

 . فرارسيده عمل وقت است؛ بس رجزخواني ديگر. نمودم مزاح -

 . موافقم -

 وير بر بسيار سرعت با را يزهن آنتوني. بردند حمله هم به آنتوني و آدرين و رسيد گوش به طبل صداي

 با حال و دادمي انجام را کار اين بلند هايچوب تکه با و بود کار اين عاشق کودکي در. چرخاند انگشتانش

 با نيآنتو اما بزند؛ آنتوني پهلوي به را نيزه تا خواست آدرين. بردمي حمله حريفش به چنيناين اشنيزه

 آدرين. زد آدرين شکم بر لگدي همزمان و کرد منحرف اصلي مسير از و گرفت را آن جلوي چرخانش نيزه

 هب آنتوني و چرخاند و گرفت بگذارد زمين بر را آن کهآن از پيش هوا در را آنتوني پاي اما گرفت؛ دردش

 کهآن از پيش و خورد او شکم به نيزه چوب انتهاي ناگاه اما گرفت؛ او گردن روي بر را نيزه. افتاد زمين

 نيز نيآنتو. افتاد زمين روي بر زانو با او و کرد برخورد او کمر به ديگر ايضربه!« آخ: »بگويد تا کند تفرص

 . رساند پيروزي به خود سوي به را باخته جنگ و کشيد گردنش از را او بندگردن حال همان در

 با. ايستاد هادريان کنار و رفت سربازان ديگر طرفبه و برخاست جاي از مأيوس و خوردهشکست آدرين

 :پرسيد تعجب
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 . برسي نهايي مرحله به تو کردممي گمان! اي؟ايستاده جااين چرا تو ايرج -

 و ابهت تمام که گستاخ پسر آه. برايش بود ننگ يمايه. نگفت چيزي و کرد نگاهي او به اخم با هادريان

 رينآد. بدهد عبرتي درس او به توانستمي کاش. بود کرده يکسان خاک با را اشساله اند و بيست تجربه

 :گفت که شنيد گوشش دم را پرشيطنتي صداي

 . است شده مصدوم نوجوان يک توسط آخر -

 :پرسيد بلند صداي و تعجب با آدرين

 کردي؟ کار چه تو! چه؟ -

 دردي .زدم پايش مچ به آرام ايضربه مسابقه هنگام. باشد بايد جالب بسيار او آزار که بودم گفته -

 . بدهد ادامه نتوانست و شد شروع دردش مسابقه، هنگام و کرد وارد او به بسيار فشار اما نداشت؛

 تجرئ آنتوني. بود ترخطرناک آنتوني از واقعاً پسر آن. کردمي نگاه او به شدهدرشت چشماني با آدرين

 بيشتر هيچ، بود داده خود به ار گستاخي اين جرئت که اين. نداشت وجههيچ به را هادريان به زدنآسيب

 را هادريان نادان پسرک. نبود هويدا نگاهش در ترسي يا پشيماني هيچ که شدمي مبهوت آدرين آن از

 :گفت او به آرام آدرين. شناختنمي

 !کرد نخواهد رحم تو به او. کندي را خودت گور-

 بود، افتاده دلش در که ترسي اندک با. کرد نگاه او خشم از سرخ صورت و هادريان درهم هاياخم به کارن

 :گفت و داد قورت را دهانش آب

 . بکند تواندنمي کاري ندارد؛ عيبي -
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 ماندهباقي افراد به و چرخاند چشم. زدمي گول را خود راحت چه نادان پسرک. گرفت اشخنده آدرين

 اقامتگاه محافظان از يکي آنتوني، برديا،. داد قورت را اشخنده و گرفت گاز را لبش همزمان. کرد نگاه

 محافظ مقابل در آنتوني. بودند مانده باقي وليعهد اقامتگاه محافظان از يکي کارن، لطف به و شاهي

 . شدند ورحمله خود رقيب سوي به نفر چهار هر طبل، صداي با. گرفت قرار وليعهد اقامتگاه

 ار هايشاخم بنابراين است؛ نشده طرف کسي کم با که دانست او آنتوني، بازوي به حريف يضربه اولين با

. شد خم زانويش آن روي و داد قرار ديگري از جلوتر را پايش يک. باشد ترجدي کرد سعي و کشيد هم در

 و ساخت مانع را خود ينيزه آنتوني اما بيفتد؛ زمين بر تا کرد روانه او پاي سمت به را نيزه حريفش

 تسليم اما افتاد؛ زمين روي به پهلو با ضربه شدت از حريفش. زد او سر هب لگد يک چرخشي با زمانهم

 و گرفت او سوي به را نيزه نوک. ايستاد جهش، يک با و داد قرار گاهشتکيه را دستانش زود خيلي. نشد

 را زهني ته و چرخاند انگشتش روي را نيزه آني حرکت يک طي برسد، آنتوني به که آن از پيش. کرد حمله

 حرفمن را حريفش ينيزه خود، ينيزه چرخش با. بود ترزيرک آنتوني اما کرد؛ روانه آنتوني شکم سوي به

 جاخالي با که کرد حواله او شکم سمت به لگدي ديد،مي آب بر نقش را خود ينقشه که حريف. کرد

 دفاع خويش از خود ينيزه با حريفش اما کرد؛ حواله او سر سمت به را نيزه آنتوني. شد روروبه آنتوني

. دندبرمي کار به را خود قدرت و نيرو تمام دو هر. داد فشار بيشتر و نکشيد عقب را نيزه آنتونيوس. کرد

 را آن پيکان و چرخاند انگشتش روي را نيزه آنتوني نداشت، را انتظارش آنتوني حريف که زماني آخر در

 داور که سروش. شد پيروز حريفش بر نيز ابردي سوآن از. شد ميدان پيروز و گرفت او گردن روي

 . شد خواهد برگزار استراحت، ساعت يک از پس نهايي مسابقات که کرد اعالم بود، نيز مسابقات
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 به سنفنفس با و کرد پاک اشپيشاني روي از عرق خستگي با سروش، سوي از نتايج اعالم از پس آنتوني

 به و درآورد بردمي خود با جاهمه که را چرمينش کوچک مشک آدرين. رفت هادريان و آدرين سوي

 :گفت و نوشيد قدري. گرفت را آن تشکرآميز نگاهي با آنتوني. داد آنتوني

 . بود قدري رقيب -

 ودخ که اين از. بود برتر شدهنفرين ايرانيان تمام از رفيقش و دوست ديدمي چراکه بود؛ خوشحال آدرين

 و کشيد آغوش در را او. بود خوشحال بود خورده شکست رومي يک ابربر در که پارتي، يک برابر در نه

 :گفت

 . برساني پيروزي به قدرت با را اتمبارزه آخرين اميدوارم. گويممي تبريک تو به -

 :گفت آنتوني

 ينچناين بتواند درازش و الغر اندام آن با کردمنمي گمان. بودم گرفته کم دست را برديا اين! گويممي -

 . کند مبارزه وبخ

 :گفت متفکر آدرين

 . شودمي سخت اوضاع بيايد، نگهباني براي ما با او اگر. نيز من -

 :گفت شعف با سنگين جو آن از آمدنبيرون براي آنتوني

 من براي ديگر نيست بهتر. شوي پيروز من بر توانينمي که دادم هشدار تو به من. عزيز دوست خب -

 نخواني؟ رجز
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 . داد خواهم شکست را تو من پس زين. شدي پيروز بار اين -

 . ديد خواهيم -

 .ديد خواهيم -

 :گفت بلند صداي با آنتوني ناگاه. کردند سکوت دو هر و

 نيامد؟ بعد مرحله به ايرج که شد چه راستي -

. يدخند ريز نيز آدرين. فروخورد را اشخنده هادريان غليظ يغرهچشم با بعد و افتاد خنده به کارن

 :گفت و کرد نگاه کارن به ريزشده چشمان با آنتوني

 آري؟ خندي؟مي دليل همين به گويم؟مي درست نتواند؟ او که کردي کاري تو توست؟ کار نکند -

 . گيردمي درد بعد مدتي بلکه لحظه، در نه که زدم او به ايضربه بفهمد، آنکه بي. آري -

 :گفت مقطع صورت به خنده همان با و خنديد بلند صداي با آنتوني

 جرئت... نيز من حتي... هههه... دهد آزار چنيناين... را ايرج... بود نتوانسته... کسهيچ... بحال تا -

 !هههه ديگر؟ کيستي تو... نداشتم را او به... شدننزديک

 ماخ کهاين با دريانها. افتادند خنده به نيز کارن و آدرين او يخنده از. خنديد باز و گرفت نفسي بعد و

 يآب جرعه آنتوني سروش صداي با بعد اندکي. نخندد که کردمي کنترل سختي به را خود اما بود؛ کرده

 را اينيزه. شد خم زمين سمت به و بازگرداند آدرين به را کوچک مشک عميقي نفس با. نوشيد دگر

 :گفت و زد مهرباني لبخند برديا. ايستاد برديا رويروبه و برداشت
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 اي؟آماده مبارزه براي -

  .نروي بيرون است بند خود تن به پوستي قطعه با که سري با که باش خود مراقب فقط! امآماده آري؛ -

 :گفت و کرد ايخندهتک اشرجزخواني مقابل در برديا

 . مباش من نگران -

 آنتوني اما کرد؛ روانه او سر سوي به را نيزه برديا. کردند حمله همديگر به دو هر سروش، يسه بشمار با

 يضربه اش،نيزه اينوددرجه چرخش با برديا برخورد از پيش اما زد؛ او پهلوي به را نيزه و دزديد را سرش

 او مشک به لگدي و کرد دفع را آن دستش ساق با آنتوني که زد او سر به ايضربه پايش با و کرد دفع را او

 ادهد دست از را تعادلش که آنتوني. کشيد آنتوني پاي زير به را پايش ناگاه اام شد؛ خم درد از برديا. زد

 مچش در چشم دوباره و ايستاد صاف نيز برديا فرصت همين در. ايستاد صاف و داد تکيه اشنيزه به بود،

 با ينآنتو اما ساخت؛ روانه آنتوني سينه سمت به را نيزه نوک و برد حمله نخست برديا. شدند خيره هم به

. نماند دور برديا تيزبين چشم از اين و شدند خم کمي فرود هنگام زانوانش. پريد عقب جهش يک

 سمت به بار اين را نيزه و کرد حمله او به باز! بود زانويش او ضعفنقطه پس. شد زده سرش در ايجرقه

 شزانوي پشت به قباًمتعا کرد، ايجاد دستش دزديدن براي آنتوني که فرصتي در و رفت نشانه او دست

 ودخ فوري اما دانست؟ کجا از را ضعفشنقطه. شد خيره زمين به بهت با و افتاد زمين به آنتوني. زد ضربه

 پشت به و برداشت را نيزه رود، نشانه را گلويش برديا ينيزه پيکان نوک آنکه از پيش و کرد جمع را

  .شد صاحب را بندشگردن آنتوني و افتاد زمين يرو بر هوشبي برديا. زد ايضربه ناغافل برديا گردن
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 شروع و نمودند خوشحالي ابراز نيز ديگر نفر چند. خاست هوا به هادريان و کارن آدرين، خوشحالي فرياد

 دستش و آمد جلو بود نکرده اخراج را سربازي چنين کهاين از خوشحال نيز سروش. کردند زدندست به

 :گفت و کوفت اششانه بر را

 .هستي سربازخانه در من معتمدان از يکي تو پس زين. کردي ثابت را لياقتت -

 و آدرين او، براي فرصتي يعني اين و بود آورده دستبه را او اعتماد خوب. زد پرشيطنت لبخندي آنتوني

 :گفت و شد خيره سروش مشکي چشمان به لبخند همان با. هادريان

 . قربان کنم، اثبات را خود تا داديد فرصتي من به که سپاسگزارم شما از -

 يرضايتمند لبخند با و کشيد بودند شده اصالح تازگي به که زبرش و سياه هايريش به دستي سروش

 :گفت

 . جوان مرد نيست نياز تشکري هيچ. نبودي اينجا نبود، او اگر. هستي کيانمهر مديون را موضوع اين-

 شوخي عنوان به برخي و گفتند تبريک او به هريک و شدند ديکنز او به سربازان ديگر. شد دور او از و

 ينا هرچند البته. کردندمي نامرتب و پريشان -رسيدمي هايشگوش زير به که- را بلندش نسبتاً هايمو

. کشيد آغوش در را او و آمد جلو آدرين آخر در. بودند لَخت کامالً او هايمو و نداشت تأثيري هاکار

 :گفت ششگو زير آنتوني

 نکرد؟ اخراجم و داد فرصتي من به که بودي گفته چه سروش به -

 . نگفتم او به اياضافه چيز. ندهد دست از را هافرصت که کردم ترغيب را او تنها! هيچ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 79 

 چه سروش و کشاندمي نابودي سمت به را سروش باسياست چه آدرين. نشست لبش روي کجي لبخند

 ناسزا باد به را خود و کشيدمي را خود هايمو پشيماني از بعد مدتي. وردخمي را فريبش لوحانهساده

 .گرفتمي

 . بود درست کارت-

 :غريد حرص با گوشش زير و کرد اخم آدرين

 . آمدمي سرمان بر چه شديمي اخراج اگر که دانيمي خود! بهراد کن تمامش -

 . شدمي قطع کراسوس جنابعالي و وسانجاس با ارتباطتان. آمدمي سرتان بر چه که دانممي آري-

  شدي؟ متوجه. بود نياز اينجا در تو دارينگاه پس. هستي ما رابط تو که زيرا -

 . آري -

 :گفت تربلند صدايي با آدرين

 . دهي نظر من کار در تو که مانده همينم. مگو ياوه ديگر پس -

 . گفت نخواهم سخن کام تا الم ديگر. باشد -

 اين با اما بکشد؛ دختران همانند به را او ناز آدرين کمي خواستمي. آورد زبان بر را سخن اين قهرآلود

 که نيز آدرين. نمودمي بايد مضحک واقعاً. شد آب بر نقشه هايش،نقشه تمام و گرفت اشخنده تصور

 :گفت آميزشيطنت لبخندي با و آمد جلو کارن. داد سر ايخنده تک خندد،مي چه به زدمي حدس
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 نکند .بشنويم نيز ما تا بزنيد حرف تربلند گوييد؟مي چه يکديگر گوش زير! خراساني برادران اي هاي -

 دهيد؟مي سر عاشقانه هاينجوا

 مزاح او با آنتوني جز کسي آمدنمي خوشش گاههيچ. کرد اخم و خشکيد لب روي لبخندش زود اما آدرين

 :گفت کوبنده لحني با. کند

 . کرد خواهم آويزان سروته درخت، آن از را تو بگويي اياضافه سخن اگر! کارن باش خاموش -

 :داد پاسخ لودگي با کارن

 . کندمي تهديد مرا چگونه که ببين. باش من ياور خود. ترسيدم! من اهورامزداي آه -

 :گفت جدي و کشيد هم در را هايشاخم. بود آمده ستوه به ديگر آدرين

 زيانت به نگيري جدي اگر و دادم هشدار را تو من که است شاهد اکنونهم خود بزرگ يميترا کارن، -

 .بود خواهد

 توانستمي نيز هادريان از آدرين که دانستمي خود اهورامزدا. ترسيد آدرين يجذبه و اخم از کارن

 غمگين موقع به و نديدخمي موقع به. بود خنثي آدرين اما کرد؛مي اخم همواره هادريان. باشد ترترسناک

 اهرظ به پسر آن که کردنمي گمان کسي و بود ديده بود خشمگين که هنگامي را او کسي کمتر اما شد؛مي

 و نداشت خبر آدرين يکينه عظيم حجم از کسهيچ. کند جلوه ترسناک چنيناين تخس، کمي و مظلوم

 با را زبانش کارن. دهدمي نشان را او نپايابي نفرت از ايروزنه تنها کوچک اخم آن که دانستنمي

 :گفت و انداختزير به را سرش و گزيد دندانش

 . کنم ناراحتت خواستمنمي متأسفم؛-
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 پس بودند؟ آزاردهنده و مزهبي چنيناين پارتيان تمام. بود شده باز تازه آدرين يکينه سر گويي اما

 در غرق داشتي انتظار سختي همه آن در: »گفت و خنديد خود به دل در آدرين بود؟ متفاوت چرا مادرش

. است آسان چقدر هايشآموزش که داندنمي. داندنمي دارد که را چه آن قدر پسر اين باشد؟ خوشي

 اشخانه از را او اما باشد؛ داشته پدري که است آن از بهتر کردار نيکو پدري دادنازدست که داندنمي

 کارـيانـت خــ فرزند داندنمي. است سوزاننده چقدر شدنخطاب دزادهگن درد داندنمي. بيندازد بيرون

 .«داندنمي هيچ او. بودن ايراني يدورگه تا است بهتر بودن

 :گفت و کرد محو را خود اخم سختي با و گرفت باال را سرش

 . نگذار من سرسربه ديگر -

 ايقهوه در عظيمي خأل و سياهي هم ازب کرد، باز که را اخمانش. ترسيد چشمانش در شدنخيره با کارن

 آن در شدنخيره طاقت نمود؟مي ترسناک چنيناين که داشت درونش در چه او. بود هويدا چشمانش

 :گفت و انداختزير به را سرش. نداشت را چشمان

 . متأسفم. باشد -

 :گفت و زد لبخند آدرين

 . است خوب -

 و سهمگين بسيار توانستمي سرانجامش چراکه نيازارد؛ را آدرين ديگر که کرد عهد خود با کارن و

. نداشت ترسي هيچ او به نسبت دل در. داشت ديگري لذت او براي هادريان آزار ولي باشد؛ خطرناک

 . بودنجدي و غرور به تظاهر بود؛ تظاهر هادريان هاياخم تمام کهاين خاطربه شايد چرا؛ دانستنمي
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 و داد مالش را گردنش برديا. شد جلب سويش به همه توجه او، برخاستن جاي زا و برديا آمدن هوش به با

 :گفت لبخند با و کرد دراز را دستش. آمد آنتوني سوي به

 خوبي دوستان کني، موافقت اگر. بود خواهد من همراه و رزمهم تو همچون فردي کهآن از خوشحالم -

 . بهراد شد، خواهيم هم براي

 بود شده باعث دهد، شکستش بود توانسته او که اين. داشت سالهبيست جوان اين هب احترامي حس برديا

 حسادت او قاموس در. شود همراه و دوست او با بخواهد و شود قائل احترام جوان اين به ناخودآگاه تا

. واقعيت يا است مأموريتش براي تظاهر دانستنمي خود که لبخندي زد؛ لبخندي هم آنتوني. نبود

 و برد جلو را دستش. بود ترمهم مأموريتش اما آمد؛مي نظر به داشتنيدوست برايش پارتيان اين شخصيت

 :گفت و گرفت را برديا دست ساق

 . انديشممي چنين نيز من -

 .هستيم دوست پس -

 .دوستيم -

 

 هسخر به ،بود شده دراز دوستي به که دستي پاسخ آيا. داد مالش را دستانش و پريد جاي از برديا ناگاه

 :فتگ و نشاند لب بر ايشرورانه لبخند نيز آنتوني. انداخت ايخصمانه نگاه آنتوني به بود؟ گرفتنش

 نداري؟ مزاح طاقت اي؟شده خيره من به گونهاين چرا -
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 او .کرد دراز او سوي به دوستي دست آنتوني که آورد ياد به را قبل سال شش جمله اين شنيدن با آدرين

 به خصمانه نيز او. پريد جاي از دستش در تيزي نوک چيز فرورفتن احساس با اما داد؛ دست او به نيز

 هر با او که فهميد هابعد اما اوست؛ تمسخر براي نمايشي دوستي دست اين کرد گمان و کرد نگاه آنتوني

 شوخي اولين خاطره عنوان به تا کندمي فرو دوستش دست به کوچک سوزني شود،مي دوست که کسي

 :گفت برديا به و آمد جلو لبخند با. بماند ذهنش در ابد تا

 به تا کندمي فرو او دست به سوزن شود، دوست که هرکس با بهراد. عزيز دوست مباش خشمگين -

 . بماند او ذهن در شوخي اولين يخاطره عنوان

 :گفت متعجب برديا. کردمي پارتيان با نرمش به وادار را او که مأموريت اين به لعنت

 راستي؟ به -

 :گفت نيز آدرين. زد لبخندي آنتوني

 . راستي به -

 :ايستادند صف به همه سروش صداي با

 . کنيم اعطا را جوايز خواهيممي. بايستيد صف به -

 سپهد سورنا، واردآمدن با کند؟ اعطا را جوايز خواستمي سروش جز کسي چه. شد متعجب آدرين

 .ايستاد سروش کنار در و زد لبخندي غرور، و ابهت نهايت در نيز سورنا. گزاردند احترام همه زمين،ايران

 :گفت سريع خيلي سروش
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 داده ترتيب هاآموزش ميانه در ايمسابقه آيند،مي جديد سربازان که ايدوره هر براي سورنا سردار -

 سربازان از مهراد و وليعهد متگاهاقا سربازان از کاوه سوم، نفرات خب. شود قدرداني هابهترين از تا است

 . شاهي اقامتگاه

 به و کرده دريافت را خود هداياي و رفتند جلو نيز دو آن. کردند دو آن تشويق به شروع سرباز نفر بيست

 :گفت و کرد دعوت آرامش به را سربازان سروش. بازگشتند سربازان ميان

 . کتابخانه سربازان از برديا دوم، نفر -

 الماع را اول نفر نام سروش نهايت در. کرد دريافت را خود يهديه و رفت جلو سربازان تشويق با نيز برديا

 :کرد

 . کتابخانه محافظان از بهراد مسابقات، اول نفر اما و -

 هک هنگامي سورنا. کرد دريافت سورنا دستان از را خود هديه و رفت جلو سربازان تشويق با نيز آنتوني

 :گفت داد او به را هديه

 . بکن پيشرفت براي را تالشت تمام. شوي ما فرماندهان ترينبزرگ از تواني مي-

. ترفمي پيش خوب چيزهمه. شد سهيم آنان شادي در و بازگشت سربازان ميان به و داد تکان سر آنتوني

 .بود کرده جلب را فرماندهان اعتماد

*** 

 يديگر شمشير توسط مسيرش بشکافد، را آدرين يسينه کهآن از پيش اما آمد؛ پايين آرمين شمشير

 لحظات ترينسخت دوست. انداخت نگاهي اشناجي به آدرين. برداشت زخم آدرين، پهلوي و شد منحرف
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 در او که بود اين دانست،مي که چيزي تنها. دانستنمي. بهراد هم شايد آنتونيوس؛ بود، اشزندگي

 :زد فرياد او سر بر خشم با آرمين .نگذاشت تنهايش اشزندگي لحظات ترينسخت

 برسانم؟ عقبي ديار به را ملعون اين که نگذاشتي چرا -

 :زد فرياد آرمين سر بر که ديد نيز را ايزديار

 . توست خياالت و* اوهام همه است تفکراتت در چهآن. انديشيمي خطا! آرمين -

 دشنمي خاموش که خشمي آتش با ايزديار به هتوجبي آرمين اما بياورد؛ بيرون اشتباه از را او خواست مي

 :زد فرياد

 سزاي داد خواهم نشان هاآن به. را بازدغل زن آن هم را او هم. رساند خواهم اعمالش سزاي به را او! نه -

 . چيست من به ـيانـت خــ

 از تا کرد تقال آرمين. گرفت آغوش در را او و ايستاد مقابلش در ايزديار. کرد حمله آدرين به باز بعد و

 انمي در کمرش. شدنمي موفق اما برسد؛ آدرين حساب به و بيايد بيرون دوستش قدرتمند دستان حصار

 بانشگري که وجدانيعذاب با ايزديار. بودند شده قفل او انگشتان ميان دستانش و ايزديار قدرتمند بازوان

 :کرد ناله بلندي صداي با بود، گرفته را

 . نکن قضاوت زود. بازگويم برايت را ماجرا تا بگذار. هبد فرصت آرمين -

 هاينفس با و کرد نگاه نگريستمي او به نگران که آنتوني به. نداد گوش آنان سخنان به ديگر آدرين

 :گفت خاست،برمي گلو از سختي به صدايش که حالي در بريده
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... تا... رسـ... روز تا... ابد تا... م... باشـ او نزد... هم.. .خواهـ... خـ... مي... ببر... او نزد به مرا... آنتوني... آ-

 .ببر سم... آرتميـ... نزد به... مرا... خيز

 :پرسيد تعجب با و ايستاد تقال از آرتميس اسم شنيدن با آرمين

 گويي؟مي را پارت تشريفات وزير دختر آرتميس؟ -

 :پرسيد اخم با بار اين خندان هميشه آنتوني

 شناسي؟مي را او کجا از وت. آري -

 اي؟شده او عاشق تو. است من يدخترخاله او -

 خويشاوندي و خوني نسبت او با آرتميسش. مانستمي هم به چشمانشان که بود دليل همين به پس! هه

: زد نهيب او به شرايط آن در آدرين وجدان داشت؟ عالقه او به نکند نگفت؟ بدو چيزي چرا پس. داشت

 «باشد؟ اشپسرخاله يپسرعمه بايد دلخسته سرباز آن که دانستمي بايد کجا از او بود؟ همم مگر آخر»

 باوفايش آرتميس عشق به. گرفت وجدانعذاب بعد کمي اما شد؛ آرام اشآشفته دل کمي جمله اين با

 :داد پاسخ بود شده خفه درد از ديگر سوي از و غصه شدت از که صدايي با. بود کرده شک

 . ري...آ -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندي آرمين

 . بگذراند نيکي به اهورامزدا -
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 و بود گرفته را دستانش ساعد محکم ايزديار و بود گرفته آرام ايزديار آغوش در که بود حالي در اين و

 :گفت پرخاشگرانه آنتوني. دادنمي او به را حرکت ياجازه

 !آرمين باش خاموش -

 :گفت آدرين به آرامش با بعد و

 . شد خواهد درمان نيست؛ کاري زخمت. برد خواهم او نزد را تو. آدرين مباش غمگين -

 .گذاشت پا سربازخانه به که افتاد زماني ياد به. چکيد چشمش از اشکي قطره آدرين

*** 

 خياالت ها،انديشه. وهم جمع: 21*

*** 

 . آمديد خوش جا بدين. شما بر درود -

 د،کرمي مشاهده که تفاوتي تنها اما چيزش؛همه بود؛ پيشين اتاق همچون. کرد نگاه يدجد اتاق به آدرين

 توسط درشان که کردندمي خودنمايي هم روي بر صندوق پنج پنجره، جاي به. بود آن در پنجره نداشتن

 باز يراحت هب درشان تا داشتند قفلي کدام هر البته. ماندندمي آويزان و شدندمي باز پايينشان در لواليي

 :گفت کرد،مي راهنمايي را هاآن که سربازي. نشود



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 88 

 شتهک گرفت صورت ناشناس گروه يک وسيله به که ايحمله در نفر چند اما بوديم؛ نفر پانزده ابتدا در ما-

 و شدند مرخص نبودند مناسب نگهباني براي و داشتند زيادي سن که نيز سربازان از نفر چند و شدند

 . ايممانده نفر پنج ما تنها اکنون

 اشکنجکاوي با آنتوني اما. بود هويدا کامالً اشبدخلقي از. نداشت را چيزهيچ يحوصله و بود خسته

 :کرد مخدوش بيشتر را او ناآرام اعصاب

 آغوش در باقي نفر پنج است قرار نکند. دارد قرار اينجا در تخت ده چرا پس. هستيم نفر پانزده که ما-

 بخوابند؟ ندوستانشا

 .آمدمي نظر به ادبانهبي بسيار بود؛ نيامده خوش مذاقش به آنتوني يجمله اين. کرد اخم سرباز

 نفر نجپ هنگام، ظهر تا طلوع از نفر پنج. روندمي کتابخانه به محافظت براي شيفتي طور به سربازان! نه -

 بعد روز طلوع تا غروب از باقي رنف پنج و غروب، تا رسدمي آسمان اواسط به خورشيد که زماني از

 ديگران که آن از پس شب شيفت اما روند؛مي خواب به هنگام شب اول شيفت دو. دهندمي نگهباني

 شديد؟ متوجه. خوابندمي و کنندمي تعويض را تخت روي هايملحفه آيند،مي اتاق به شدند بيدار

 .آري -

 

 :گفت نمادندان لبخندي با پريد،مي ايينپ و باال که حالي در و کرد بلند دست کارن اما

 . دارم سؤالي من -
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 با. گذاشتنمي کارن اما شود؛ خالص جمع آن شر از ترزود خواستمي. رفت ايغرهچشم سرباز

 :داد پاسخ حوصلگيبي

 را تپرسش باشم داشته گفتن ياجازه يا و باشم داشته علم که آنجا تا. بدانم تا کن بازگو را پرسشت -

 . داد خواهم پاسخ

 :تگف ايموزيانه لحن با. دانستندنمي که بود ميان در رازي پس. درخشيد شيطنت از چشمانش آنتوني

 ه؟ن ما و بدانيد بايد شما که چيست آن. نگهبانيم شما همچون نيز ما نداري؟ را چيزي چه گفتن ياجازه -

 :داد پاسخ اخم با سرباز. آمدنمي نظر به جالب سرباز براي اصالً آميزشيطنت نگاه اين

 تپرسش کوچک، پسر خب. کردمنمي تأکيد آن بازگوکردن براي اجازه نداشتن بر بدانيد بود قرار اگر -

 بود؟ چه

 :پرسيد بود گرفته کوچک پسر لفظ شنيدن از کمي که نيز کارن

 !دارند؟. ندارند را ورود حق که زادگاناشراف تمام هستند؟ کساني چه زادگاناشراف -

 هقههق بلند او به دل در که درحالي و بود نشسته لبش بر کارن حال گرفتن از که لبخندي با نيز سرباز

 :گفت شمردهشمرده و آرامآرام اي،تحقيرکننده لحن با زد،مي

 قصر مشاوران و وزيران ارشد، فرماندهان زادگاناشراف از منظور. پسرجان هستي باهوش که بينممي -

 نيز سلطنتي خاندان. دارند ورود حق نيز مديران و معاونان. هاآن اول درجه يخانواده يعالوهبه. هستند

 قاماتيم و فرمانداران که است اين کنم، اشاره بدان بايد که اينکته اما است؛ معلوم پيش از تکليفشان که

 پادشاه، جناب سوي از رسمي نامهاجازه بايد گذارند،مي جا بدين پا ديگر هايشهر از يا و کاخ خارج از که
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 ارند،د ورود ياجازه که اربابي با اگر نيز قصر مستخدمين. باشند داشته دربار صدراعظم يا و وليعهد جناب

 پسرجان؟ شدي متوجه. شوند داخل توانندمي باشند، همراه

 همان با پارسا .نداشت کودک از کمي دست کارن هرچند البته. زدمي حرف کودک براي داشت گويي

 :پرسيد پيش لحظه چند بم صداي

 چه؟ باشند داشته نافرماني قصد مستخدمين اگر -

 .شدنمي تمام جماعت اين سؤاالت. آمدمي سر به صبرش داشت ديگر. کشيد هم در را اخمانش نيز سرباز

 . شوندمي مجازات اربابش هم و خود هم متخلف. است اربابانشان با آنان خطاي مسئوليت -

 :پرسيد نيز آدرين

 نگهباني از پيش رويم، خواب به شيفت تعويض از پس دم،سپيده کهاين جاي به توانمي... گويممي -

 پست سر کامل هوشياري با و باشم سير خواب از دهممي نگهباني وقتي خواهممي من کنيم؟ استراحت

 .بايستم خويش

 :شد پا به ايهمهمه و دندکر تأييد هرکدام هم اتاق در حاضر افراد يبقيه

 . گويدمي راست آري، -

 دارد؟ امکان -

 . داد خواهيم نگهباني بهتر گونهاين -

 :گفت و گرفت باال ايست ينشانه به را دستش کف خسته نيز سرباز
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 به ار قصر نظم اگر ندارد ربطي ما به الباقي و هستيد مسئول تاننگهباني زمان در تنها شما. شودمي آري-

 نيست؟ باقي ديگر پرسشي. نريزيد هم

 :گفت نيز آنتوني و

 . سالمت به. نيست نه -

 :پرسيد خشم اندکي و تعجب با سرباز

 کنيد؟مي بيرون مرا شما يعني -

 :داد پاسخ آرامش با خنديد،مي سرباز آن واکنش به دل در که حالي در نيز کارن

 ماش سروش، جناب قصر، نگهبانان فرمانده نگيري قرار پستت سر زودتر اگر کنممي گمان اما نه؛ که ما -

 . کندمي بيرون قصر از را

 :گفت هنگام همان در و دويد بيرون اتاق از عجله با سروش يادآوري با سرباز

 . نگهدارتان اهورامزدا. رفتم من. گوييمي راست آري-

 :گفت و کرد همراهش نفرنه به رو هادرياناو او، خروج با

 دهد؟ نگهباني عصر شيفت در خواهدمي متانکدا خب، -

 دندزدي براي زمان بهترين موقع آن. دهند نگهباني هنگام شب تا داشتند قصد هادريان و آنتوني آدرين،

 :گفت آدرين. هستند کساني چه مزاحم دو که فهميدندمي بايد فقط. بود اطالعات

 . نيستيم که ما. يمدار عادت بيداريشب به ايرج و بهراد من،. دوستان خب -
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 :گفت سوآن از کارن

 . دهممي نگهباني هنگامشب نيز من -

 تشاندوس عنوان به را او آدرين و آنتوني. است گرفته را تصميم اين چرا دانستمي. کرد نگاه او به آنتوني

 يشب شينماي اينان تمام هرچند. نگريستندنمي جذاميان بمانند را او ديگران همچون و بودند پذيرفته

 بدان کارن و آنتوني که بود رواني بيماري. دهد آزار را هادريان خواستمي هم هنوز کارن سوآن از و. نبود

 امدادن و پژمان و آژمان پارسا، سپهر،. بگذرند مردمان آزار دلنشين لذت از توانستندنمي. بودند گرفتار

 :گفتند زود خيلي

 . دهممي نگهباني عصر من -

 نفرپنج آن به رو. نگريستمي هاآن به گيرغافل همچنين و ساکت و مظلوم برديا چراکه يد؛خند آنتوني

 :گفت

 . بدهم نگهباني هنگام عصر خواستممي نيز من -

 :گفت و کوفت او يشانه بر تسلي ينشانه به را دستش. خنديد شيطنت با کارن

 هاآن بين در اکنون دادي،مي خرج به تيزهوشي کمي اگر. گفتيمي ترسريع بايد کمي عزيز دوست -

 . بيندازند بيرون را اضافه نفر تا بود پا به بلوايي

 و دبو کرده دراز قدبلند بردياي يشانه تا را دستش کوتاهش قد با کارن. بود شده ايجاد جالبي يمنظره

 مضحک اوضاع اين از فلغا برديا اما خوردند؛مي فرو را خود يخنده افراد تمام. رسيدمي نظر به آويزان

 :گذاشت بود اششانه بر که کارن دست روي را دستش مأيوس کمي
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 . روممي نگهباني براي شبانگاه نيز من. باشد -

 به اهنگ با کارن. کردند خنده به شروع و نياوردند طاقت هم افراد يبقيه. شد منفجر و نياورد طاقت آنتوني

 ردياب. خنديد برديا يشانه از دستش برداشتن با نيز خود و کرد کدر را شانخنده دليل تازه خود وضعيت

 نگاهي اطراف به. شدمي رعنايي جوان آينده هايسال در کارن حتم به. نشاند لبش بر لبخندي نيز

 که دادنام و پژمان آژمان، پارسا، سپهر،. دارند صاحب هاآن که دادمي نشان نامرتب تخت پنج. انداخت

 قرار تخت زير يصندوقچه در را هايشانوسيله و نشستند هاتخت روي بود، رسيده اتمام به شانخنده

. گذاشتند مخصوص هايصندوق همان در را وسايلشان نيز کارن و برديا هادريان، آنتوني، آدرين،. دادند

 :پرسيد هادرياناز کنجکاوي با وسايلش جاسازي از پس آنتوني

 اند؟نساخته باز فضاي در را آن چرا. باشد داشته جاي قصر باغ در نهکتابخا کردممي گمان ايرج، -

 :گفت آنتوني به اخم با و شد فارغ صندوق در وسايل قراردادن از نيز هادريان

 يک دمق چند هر در. است باغ از ترمشکل بسيار اصلي کاخ به نفوذ. بينداز کار به را عقلت اندکي بهراد، -

 وجود بيشتري موانع. کند نفوذ کاخ به تواندنمي راحتي به جاسوس يک. دهدمي ينگهبان و ايستاده سرباز

 بيفتد، اتفاق سوزيآتش اگر. است بيشتر آن دستگيري احتمال آمد، دزدي براي شخصي اگر. دارد

 از شخصي تا بگذارند سرباز کتابخانه دورتادور بايد باز فضاي در. نمود خاموش را حريق توانمي ترراحت

 دانستي؟. کافيست اصلي درِ کنار در سرباز چند فقط کاخ در ولي نشود؛ وارد ساختمان تپش

 :گفت خنده در غرق صداي با آنتوني. بود طلبکار هادريان لحن

 . کرده معماري چنيناين که کسي بر آفرين. است شماربي هايشحکمت. فهميدم آري؛ آها -
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 :گفت تلخي لبخند با کارن

 . بود معماران آن از ييک نيز من پدر -

 :نشست لبانش بر پرتمسخر نيشخندي سپهر

 . رسدمي نظر به تو خائن پدر سن از ترقديمي ساختمان اما راستي؟ به -

 دباي را کسي چه. هاتحقير اين بود جانگداز چه. انداخت پايين را سرش شکستهدل کارن. ريخت را زهرش

 را خود نام چگونه پس بودند؟ مار مردمان اين مگر. رسيدمي اتمام به هانيش اين کي کرد؟مي نفرين

 :پرسيد آرامش با بود، داده تکيه هاصندوق کنار ديوار به که آدرين گذاشتند؟مي «انسان»

 است؟ خائن يک کارن پدر که دانيدمي کجا از شما -

 :گفت تلخي همان با آژمان بار اين

 . نيست انکارشدني چيز اين. دانندمي شهر تمام -

 خائن او پدر که را موضوع اين صحت کجا از شما اما است؛ درست شد اعدام جرم بدين او پدر که اين -

 کنيد؟مي تأييد است

 ...خب -

 :پرسيد ريزشده چشمان با و برداشت ديوار از را اشتکيه. دهد ادامه نگذاشت آدرين
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 پاپوش و توطئه يک موضوع اين که دانيدمي کجا از شما. بازگويم را پرسشم ديگر ايگونه به بگذار -

 به زمين؟ايران پادشاهي دارد؟ او براي سودي چه بکند؟ ـيانـت خــ بايد چه براي معمار يک نيست؟

 بيند؟مي خود در را ملت يک اداره توانايي او نظرت

 از کارن. ودندب دوخته هم به را هايشانلب و بودند کرده اختيار سکوت همه نداشتند؛ سخني کدامهيچ

 .«ماند خواهم مديونت ابد تا ولي کيانهمر؛ کيستي دانمنمي: »گفت دل در. بود خوشحال دوستش حمايت

 :گفت بود بعيد او از که جديتي با آنتوني

 اش،نقشه لورفتن با و پروراندهمي ذهن در را ـيانـت خــ انديشه شخصي که بينديشيم چنيناين اگر -

 خائن کارن پدر که فرض بر اصالً. آيدمي نظر به ترمنطقي کرده، جاسازي کارن پدر نهخا در را جرم مدارک

 به نبايد را پدر ـناه گـ کنيد؟مي طرد و کرده مجازات پدرش جاي به را او چرا ـناه؟ گـ چه را کارن بوده،

 . نوشت فرزندش پاي

 :داد ادامه آدرين

. ودهب پدرش تربيت حاصل فرزند چراکه است؛ صحيح دکنن سرزنش را پدرش اگر کرد، خطا فرزندي اگر -

. هنداشت سهمي او ـناه گـ انجام در که او. گيرد قرار نکوهش مورد نبايد فرزندش کند، ـناه گـ پدر اگر اما

 درپ ننگ مايه خطاکار کودک کهآن از افسوس. باشد وي پدر فردي چونان که است نکرده انتخاب نيز خود

 . شودمي طرد ـناه گـبي گناهکار، فرد فرزند و آيدمي شمار به ناخلف و

 براي و کارن، براي خود، براي خورد؛مي افسوس. نواختمي چنگ اشسينه بر تلخي حس جمله هر با و

 :گفت سوآن از برديا. معصوم کودکان تمام
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 واقعيت نديشيمامي ما که چه آن شايد. شنيد را خاطي سخن بايد گاهي. کرد قضاوت زود نبايد هميشه -

 . باشد نکرده خطايي پنداريممي گناهکارش ما کهآن شايد. نباشد ماجرا

 :گفت شرمندگي اندکي با و داد مالش را اشچانه دستانش با. بود رفته فرو فکر در سپهر

 . بودم ننگريسته امر واقعيت به شما ديد يدريچه از حالبه تا. بود زيبا بسي سخنانتان -

 :گفت تلخي بخندل با آدرين

 . نشيند دل بر ايدبر دل از آنچه هر -

 :پرسيد کنجکاوي با پژمان

 توست؟ دل در چه شده؟ چه مگر -

 مادرش ـناه گـ پدرش. بود سخت برايش پارتي جمع آن تحمل. شد خارج اتاق از و نگفت چيزي آدرين

 پارتيان به خونش از نيمي که بود هکرد انتخاب خود مگر. را او بودنپارتي ـناه گـ نوشت؛ او پاي به را

 از همه پارتيان،. بود پارتي خون اينان، تمام مسبب و گرفت او از را مادرش انتقام پدرش اما باشد؟ بسته

 عاد خدايان نزد به فقط. شدندمي روميان يبرده بايد. بود کم آنان براي نيز مرگ. شدندمي نابود بايد دم

 !نيايد دنيا به ايراني کنيزان از او همچون فرزندي کاش که کردمي

 :گفت لب زير تعجب با. بود خيره خوابگاه يبسته در به تعجب با دادنام

 شد؟ خارج اتاق از چنيناين چرا شد؟ چه را او -
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 يآرام به لب زير. دهد تسکين را برادرش درد توانستمي کاش. بود خيره بسته در به نگراندل آنتوني

 :گفت خپاس را دادنام پرسش

 و کردمي محبت ديگرش همسر به. نداشت دوست را مادرش پدرش. دادنام است کشيده سختي او -

 مهر از چيزي هرگز. شد مجازات مادرش خاطربه آدرين اما گرفت؛مي آغوش در بيگاه و گاه را او فرزند

 زياد. انداخت اشخانواده ياد به را او ما بحث. راند خانه از مادرش مرگ از پس را او پدرش. ندانست پدري

 . نپرسيد سؤال اشخانواده يدرباره او از

 عاشقانه که مادري و پدر بابت گفت شکر را اهورامزدا! کيانمهر بيچاره. پيچيد دادنام قلب در ترحم حس

 :گفت اندوهگين و انداخت پايين را سرش. داشتند دوستش

 هب که کيانهمري کردمنمي گمان هرگز. بينيمنمي را مردمان ديگر مشکالت که غرقيم خود در قدرآن -

 . باشد داشته شومي سرنوشت چنيناين زندمي لبخند ندرت

 :گفت اشپيشاني روي ظريف اخمي با هادريان

 هک بگويم بايد البته. گويدمي سخن ندرت به. کندمي اخم ندرت به زند،مي لبخند ندرت به کيانمهر -

 . است بهتر باشد افسرده مدام که آن از او اخالق اين اما گويد؛نمي بيهوده سخن

 :گفت سپهر ناگهان که بودند غرق خود افکار در سکوت در همه

 الًکام را ما ذهن انداخت راه به تو پدر به راجع که بحثي با کيانمهر. ندادي پاسخ را پرسشم راستي، به -

 . کرد منحرف

 :گفت نيز کارن. خنديدند داشت اخم ميشهه که هادريان استثناي به پسران يهمه
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 اضافه بدان ايتازه هايبخش و گرديد ترکامل نسل هر در اما شد؛ ساخته پيش نسل چندين از کاخ اين-

 کاخ داخلي نماي در تغييراتي معماران پيش سالبيست اما شد؛ ساخته پيش هاسال از کاخ اين البته. شد

 . داد کتابخانه به را جايش بزرگ، اتاق آن م،پدر پيشنهاد به و آوردند وجود به

 هب را دستانش و نياورد طاقت کارن آخر. گذشت منوال همين به دقايقي. رفتند فرو سکوت در همه هم باز

 :گفت و کوفت هم

 مرا هايمعموزاده که افتادم شومي و تاريک هايشب ياد به. کنيدمي سکوت چقدر ديگر؛ است بس-

 وضعيست؟ چه ديگر اين. بگوييد سخن هم با. بخنديد و باشيد وشخ کمي. ترساندندمي

 :گفت خنده با سپهر

 بگوييم؟ چه بگو تو خب -

 :آمد اتاق در نزديکي از آدرين صداي

 . بخنداند و کند شاد را آدمي آنچه هر -

 خنداندن و لودگي به شروع و شد خوشحال يافت، احساساتش بر مسلط و سالمت را آدرين که آنتوني

 . کرد پسران

*** 
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 در اهانگي نگار و نقش و بود شده کاريمنبت زيبايي و ظرافت به که کتابخانه چوبي درِ به بهت با آدرين

 و رسيدمي* ذرع نيم و دو به در ارتفاع. کردمي نگاه کردندمي خودنمايي آن روي پرندگان و پيچيده هم

. نندک عبور باشند باز در لنگه دو هر که هنگامي در زا زمانهم توانستندمي هيکلقوي و بالغ مرد نفر سه

 درازي طول داشتند، قرار آن در که راهرويي. است* آبنوس درخت از که کردمي بيداد در چوب جنس

 آنان از سربازان که داشت وجود اتاقي در قدم، چند هر در و قدم پنجاه و صد حدود شايد. داشت

 جنگ وزير تشريفات، وزير پادشاه، اول مشاور صدراعظم، کار حلم نظير هايياتاق. کردندمي محافظت

 بسي و چنار باغ و بيرون فضاي جز چيزي ديوار پشت چراکه نبود؛ ديگري اتاق نيز اتاق هر رويروبه... . و

 هاآن در هاييشمع که بودند آويخته سقف از هاييآويز مشخص هايفاصله با هاديوار روي. نداشت وجود

 زيبايي هايکاريگچ سقف و هاديوار تقاطع امتداد در. شدمي روشن کاخ تاريک فضاي و فتندگرمي جا

 همان ورودي يدروازه وليعهد، کار به مخصوص اتاق در رويروبه درست راهرو، يميانه در. بود شده کار

 تردد لمح کاخ غربي ضلع. گفتندمي کاخ غربي ضلع يدروازه آن به ديگران که داشت قرار قسمت

 اعضاي هاياستراحتگاه به متعلق کاخ جنوبي يدروازه. بود کاخ اداري بخش اصطالح به و زادگاناشراف

 انواع که داشت وجود متفاوت باغي دروازه، آن رويروبه. بود ايشان مهم ميهمانان و سلطنتي خاندان

 اييزيب جوي آدرين، هايشنيده براساس. بودند شده کاشته سلطنتي خاندان براي زيبا هايگل و درختان

 مگر بود؛ شده اعالم ممنوع سلطنتي خاندان جز شخصي هر براي نيز آنجا به ورود. بود روان آنجا در

 باغبان دو که بود شنيده آدرين. باشند داشته فوري پيغامي يا خبر که افرادي و مخصوص هاينديمه

 .داشت قرار زيبا يگلخانه يک نيز باغ انتهاي در .کنندمي کار باغ آن در شانخانواده همراه به مخصوص

 ذا،غ طبخ محل شمالي ضلع و بود يافته اختصاص سربازان و مستخدمين هاياستراحتگاه به شرقي ضلع

 چهار هر از. بود قصر خدمات به مختص کلي طور به و قصر در ساکن زادگاناشراف يالبسه وشويشست

 و جلسات برقراري زادگان،اشراف تجمع محل که رسيدمي کاخ مرکز رد واقع تاالر به راهرويي قصر ضلع
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 نآ در بزرگان که* مهستان مجلس با تجمع محلِ اين البته. بود مهم هايميهماني برگذاري محل همچنين

 . داشت تفاوت گرفتند،مي را مهم تصميمات و شده جمع

 

*** 

 .متر 2/6 ،باشدمي متر سانتي چهار و صد با برابر ذرع هر: 22*

 هايرنگ به چوب داخلي تنه. بو خوش بسيار و باال نسبتاً چگالي با است رنگي سياه درخت آبنوس: 23*

 و بوده سنگين و سخت بسيار چوبي آبنوس، چوب. شودمي ديده سياه و ايقهوه تا سفيد زرد، مختلف

 هايمثلث عنوان به» خاتم ساخت در آن از و باشدمي گران و ياب کم لذا باشد؛مي فراوان استحکام داراي

 . شودمي استفاده پيانو و صندلي ميز، مبلمان، انواع ،«رنگ سياه

 معني به «مِه» از مهستان که چرا. است اشتباه تفکر شيوه اين. نامندمي نيز مغستان را آن برخي: 24*

 . دارد تفاوت است، هامغ تجمع محل معني به که مغستان با و شده گرفته بزرگ

 . باشدمي نويسنده تخيالت يزاييده همه توصيفات اين*: 

*** 

 بل هادريان. کرد نگاه هادريان به و آمد بيرون محيط زيبايي بهت از اش،شانه روي بر دستي قرارگيري با

 :زد

 . برس اتنگهباني به. نيست افکار ديار به سفر موقع اکنون -
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 :گفت و کرد خم سر نيز آدرين

 . اطاعت -

 نيز هادريان. ايستادند در راست سمت کارن و آنتوني و در چپ سمت برديا و آدرين. ايستاد در کنار و

 آژمان، سپهر، پارسا، آسمان يميانه به خورشيد رسيدن با پيش ساعاتي. ايستاد در رويروبه درست

 نداشتند، استراحت به نيازي آنکه با نيز افراد بقيه. رفتند کتابخانه به شيفت تعويض براي دادنام و پژمان

 و باشند نداشته مشکلي شب، شيفت در نگهباني براي تا رفتند خواب به و کشيدند دراز هاتخت روي

 . بودند ايستاده خوابي کسرت هيچ بدون آماده و حاضر تن پنج هر اکنون

 لندب پيراهني انياشک زنان پوشاک. آمدند آنان سمت به بانو دو که بود نگذشته خورشيد غروب از ساعتي

 پيراهن قد. پوشانيدمي را آن روي ديگري پيراهن و بود راستيقه و دارآستين پرچين، گشاد، زمين، روي

 ادرچ اين زير در. کردندمي سر به چادر پيراهن دو اين روي و بود بازيقه ضمناً و کوتاه اولي به نسبت دوم

 وارين چون برجسته و منقوش پهن فلزي عمامه، پايين و يپيشان باالي بر. بود هويدا خوبي به اي*عمامه

 منقش، هايپارچه از هاپيراهن. بردمي سر عقب به مطلوبي وضع با و پوشاندمي را سر جلوي موهاي

 کمربندشان و کردندمي پا به را اشکاني دوران يساده کفش آنان. شدمي تهيه شده دوزيقالب مخصوصاً

 زنان با مقايسه در. بستندمي سينه زير در پيراهن گشادي کردنجمع براي هک بوده نواري به منحصر

 عذاب دخو به و بودند گذاشته کنار را زيبا و حرير هايلباس. گرفتندمي سخت خود به بيشتر بسيار رومي

 . دادندمي

 نازک چشم پشت ايافاده زنان همچون. بود پرغرور و زيبا بانويي رفت،مي را جلوتر کمي که اول بانوي

 اشرويي پيراهن و بود سپيدرنگ چادرش. بود داشته نگه باال را سرش اما فروخت؛نمي فخر و کردنمي
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 مشکي گيسوان. باشد داشته سن سالبيست از بيش رسيدمي نظر به. آمدمي نظر به روشن آبي

 . بودند شده هدايت جلو سمت به اششانه از نيز اششدهبافته

 پيراهنش و داشت تن به ارغواني چادري نيز او. آمدمي نظر به سالهپانزده بانويي نيز دوم بانوي

 توانستنمي آدرين اما نبود؛ زيبا کامل ماه همچون شايد. بود* مليح و زيبا اشچهره. بود رنگصورتي

 هب تشصور عضو ترينزيبا چشمانش. داشت گندمگون و گرد صورتي. ببرد کار به او براي را زشت لقب

 نظر به بلند هايشمژه. نمودمي شب آسمان همچون را هاآن که برقي با. سياه و درشت آمدند؛مي شمار

 اشچهره با بسيار وجود اين با و داشت گوشتي و پهن اما کوچک، بيني. بودند پرپشت اما آمدند؛نمي

 روي از موهايش از ايدسته. بودند همراه زيبا لبخندي با هم کوچکش ايقلوه هايلب. بود هماهنگ

 برجسته و منقوش فلز آن. خوردمي چشم به دارشانموج فرم و سياه رنگ و بودند افتاده جلو به اششانه

 . پوشاندمي را هايشمو يريشه و بود طال جنس از خورد،مي چشم به اشعمامه پايين که

 :پرسيد و کرد خم سر هادريان. رسيدند ناننگهبا نزد به هايشاننديمه همراه به بانو دو آن باألخره

*** 

 .زنانه کاله نوعي: 25*

 .شودمي اطالق امروزه بانمک همان مليح: توجه: 26*

*** 

 را شما و وارديمتازه نگهبانان ما نماييد؟ معرفي ما به را خود توانيدمي. من بانوي ببخشيد مرا -

 .شناسيمنمي
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 خود وظايف به کارتازه سربازان اين. بااقتدار و پرنفوذ انداخت؛ نگاهي او به رفت،مي راه جلوتر که بانويي

 :گفت کامل متانت و آرام صدايي با. نبودند تند برخورد يشايسته پس رسيدند؛مي

 . قصر تشريفات وزير فرزند آرتميس، بانو ايشان و هستم سورنا سردار همسر ويشکا، بانو من -

 قدري بانو اين اما کردند؛مي صحبت غرور يا و عشوه نهايت با عموالًم روم بانوان. کرد تعجب آدرين

 مبهوت يچهره ايلحظه ويشکا بانو. داشتبازمي نزديکي هرگونه از را مردان که کردمي رفتار سنگين

. بود مدهوش او چون واالمقامي شخص ديدار از البد بيچاره جوان. زد پوزخندي دل در و ديد را آدرين

 و دوخت از غافل آدرين اما. خورد افسوس حالش به. ديدمي چه در را زندگي هايالويت که انجو بيچاره

 گاهين دوم بانوي به ويشکا بانو شنيدن از پس هادريان. بود افکارش در غرق ويشکا بانو يتازانهيکه دوز

 :گفت و کرد احترام اداي و انداخت

 . شويد وارد. سرورانم ببخشيد مرا -

 زا داد ترجيح نيز ويشکا بانو. شدند وارد آرامش با بانو دو هر. گشود آنان براي را در و رفت رکنا سپس

 يخروج در طرفبه و شدند خارج کتابخانه از بانو دو هر بعد، ساعتي. بکند دل جوان سرباز براي دلسوزي

 و لهو با و شد وارد االنن اينديمه و آمد ضعيفي جيغ صداي که بود نگذشته چند دقائقي. افتادند راه به

 :گفت هادريان به رو وال

 ... بشتابيد ياريمان به. بشتابيد -

 :پرسيد متحير و گيج هادريان
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 و ردهک نفوذ قصر به دشمني رسيده؟ گزندي را کسي بشتابيم؟ که ياري به افتاده؟ اتفاقي چه شده؟ چه -

 . بکنيم بايد چه بدانيم تا بگوييد ما به برده؟ حمله بانويتان به

 :گفت داشت هاآن لرز پوشاندن در سعي هم در هاآن کردنگره با و لرزيدمي دستانش که حالي در نديمه

 ار ايشان کشيدنبيرون نيروي و توان بانوان ما اما نيست؛ زياد چاه طول. اندافتاده چاهي در بانويمان -

 . بياورد بيرون را ايشان بتواند تا است نياز مردي به. نداريم

 :پرسيد خود به مسلط اما هادريان

 نشده؟ وارد ايشان به که آسيبي -

 ات کند معاينه را ايشان زخم طبيبي بايد اما فشردند؛مي دستانشان در را پايشان مچ بانو. دانمنمي -

 . باشند داشته نياز کمک به رفتنراه براي کنممي فکر. بسنجد را جراحت ميزان

 :گفت آدرين به رو و کرد اخمي. سيدنپر سؤالي ديگر هادريان

 ردي هوايي به سر با مبادا. گفتم چه که شنيدي. بازگرد سريع و بشتاب بانو ياري به زود! کيانمهر -

 دانستي؟! باشي داشته را مسئوليت بار از کردنخالي شانه هواي يا و بازگردي

 :گفت و کرد خم سر آدرين

 .اطاعت -

 :گفت نديمه به زود خيلي و

 . کنيد هدايت اندافتاده آن در بانو که چاهي تا مرا و بدويد ودز -
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 حقارت اين دلش رساند؟مي ياري پارتي يک به بايد. خوردمي افسوس خود حال به که بود حالي در اين و

 و هول نديمه. بازگردد روم به و بگذراند تيغ دم از را همه راحتي به توانستمي کاش. خواستنمي هرگز را

 :گفت آدرين به رو زمانهم. دويد و کرد تند پا هآشفت

 !سريع. بياييد دنبالم -

 ميان از نفسنفس با نديمه. رفتند باغ به و پيمودند را طوالني نسبتاً مسافتي. دويد او دنبال به آدرين و

 ات دويدمي ترسريع نديمه کاش کردمي آرزو و بود خسته آدرين اما دنبالش؛ به آدرين و دويدمي درختان

 بزرگي درخت نزديکي به باألخره. بکاهد سرعتش از راهگشايش و راهنما خاطربه نباشد مجبور نيز او

 به آنان دلداري و زمزمه صداي و ديدند چيزي اطراف را آرتميس بانو و نديمه هفت تجمع و رسيدند

 :گفت و يددو آنان سوي به ترسريع. گرفت تازه جاني آنان ديدن با نديمه. رسيد گوششان

 . است آمده ياري به سربازي. نباشيد نگران ديگر -

 و بودند نگران خويش جان ترس از تنها هانديمه روم، زنان ميان در. شنيد را آزادشده هاينفس صداي و

 و گيج بسيار او. ديدمي مابينشان تفاوت چقدر. افتادندمي در لرزه به اربابشان جان خاطربه پارت نديمان

 با خواستندمي لحظه هر واقعيات و داشت هافاصله تصوراتش با که ديدمي جديدي هايچيز. بود سردرگم

 او هب پارتيان سوي از باالخره. نداشت فرقي که آدرين براي اما بشکنند؛ درهم را آدرين نفرت خودنمايي،

 او هايعقده و هاتحقير يشعله توانستمي انتقام تنها. بود انتقام وجويجست در تنها او و بود شده ظلم

 هاآن از يکي دست در که فانوسي نور زير و دويد هانديمه سمت به زود. انتقام تنها گرداند؛ خاموش را

 ميان در را پايش مچ و بود کشيده هم در را ابروانش و بسته را هايشچشم که ديد را ويشکا بانو بود،
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 خاطرشبه که داشت بانو آن با صنمي چه. ديدنمي ودخ آشفتگي براي دليلي. فشردمي ظريفش انگشتان

 :پرسيد خونسرد بسيار و نکرد نيز نگراني به تظاهر حتي او شود؟ آشوبدل

 برخيزيد؟ خود جاي از توانيدمي است؟ خوب حالتان بانو، -

 و تادساي سختي به چاه سست و خاکي يديواره بر انداختنچنگ با فشرد هم روي بر را لبانش ويشکا بانو

 تصورات گويي. شد خيره آدرين مسلط و توخالي چشمان به و گرفت باال سر. داد تکيه سالمش پاي بر

 رد خيره جوان اين اکنونهم انديشيد،مي درست اگر که. بودند نادرست همه جوان اين به راجع پيشينش

 دقت که حال آدرين اما. کند بررسي را موقعيت آنکه نه و داشت چاپلوسي در سعي او زيباي چشمان

 شباهت عميق نسبتاً ايچاله به بيشتر و نبود چاه بود، گفته نديمه که چاهي آن که ديدمي کرد،مي

 استر بانو اگر. باشد تواندنمي ذرع نيم و يک از بيشتر چاله آن عمق که دانست بانو ايستادن با. داشت

 آدرين. کرد مشاهده را بانو سرشانه و گردن و سر شدمي چاه از بيرون از شد،نمي خم درد از و ايستادمي

 :گفت سردي با و کرد دراز بانو سوي به را دستش. رفت ترجلو قدمي

 .بکشم بيرون چاله از را شما بگذريد. بگيريد را دستم بانو، -

 يک به بايد چرا. است برداشتنترک حال در غرورش کردمي احساس. آمدنمي خوشش کار اين از اصالً

 با و شدنمي منزجز قدراين او به کمک از هرگز بود، رومي شخص يک بانو آن اگر کرد؟مي کمک رتيپا

. ودب آورچندش بسي برايش پارتي بانوي يک دست گرفتن اما گفت؛مي سخن او به کمک از افتخار کمال

 قلبش ضربان کهاين ايج به چرا دانستنمي آدرين اما برد؛مي هم با را ايمان و دل او مينياتوري يچهره

 داده دست او به انزجار احساس بگيرد، اوج بود نداده بها آن به شدمي ماهي دو که اشمردانه هاينياز از

 عرق و آمد در لرزه به بدش حس آن از آدرين بدن و گذاشت او دست در را گرمش دستان ويشکا بانو. بود
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 سمت به را او و فشرد دستش در محکم را بانو دستان و دندا بها آن به آدرين اما شد؛ روان کمرش بر سرد

 آمدنبيرون با. آورد بيرون چاله آن از را او راحتي به و گرفت را بغلش زير آمد، باال که کمي. کشيد خود

 از ار گاهشتکيه که ويشکا بانو آدرين عمل اين با. ايستاد صاف و کرد رها را او دستان آدرين ويشکا بانو

. خورد زمين به زانوانش با و رفت هوا به پايش مچ يناله اما کرد؛ تکيه خود هايپا بر بود، داده دست

 زير زمين به و کرد خم سر نيز آدرين. دادند تکيه خود به را او و گرفتند را بانويشان دستان هانديمه

 :گفت و دوخت چشم پايش

 فرماييد؟مي مرخصي اجازه من، بانوي -

 را رتنف بانو تا بود دوخته زمين به چشم. بود کرده رها را بانو دستان که اين از داشتن پشيماني حس ابداً

 احمق ويشکا بانو. خاستبرمي اشپرکينه وجود عمق از لحنش سردي هرچند. نبيند چشمانش عمق در

 ساعات ورغر از دور به تشکر و مهر از پر لبخندي و نکرد توجهي اما را؛ آدرين بيزاري فهميد و ديد نبود؛

 :زد پيشش

 . ماند نخواهد پاداشبي شما براي ما جان نجات. جوان مرد سپاسگزارم تو از -

 :گفت و نشست لبانش بر محوي لبخند. شد گرفته بانو کلمات گرماي خاطربه آدرين لحن سردي

 . بود بنده يوظيفه من؛ بانوي نيست نيازي -

 دل در و آمد؟مي شمار به رومي مرد يک يوظيفه پارتي ويبان يک نجات آيا که انديشيد خود با دل در و

 از که درحالي ويشکا بانو. است بزرگ خيلي لطف يک او نجات خير، که داد پاسخ خود به جانب به حق

 اندنش لبانش بر ايمچاله لبخند هم باز بود، داده تکيه اشنديمه به و بود رفته هم در اشچهره پايش درد

 :پرسيد و
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 جوان؟ مرد بود چه متنا -

 :داد پاسخ آدرين

 . کيانمهر -

 :گفت و کرد تکرار لب زير بار يک را نامش بانو

 . کيانمهر باش، پاداشت منتظر -

 دش خيره هنگام شب در اشايقهوه نگاه ژرفاي به آرتميس بانو. گرفت فاصله او از هايشنديمه کمک با و

 :گفت و

 اتوظيفه از که نبود تو يوظيفه بانو نجات. هويداست بزرگ دروغي تو نگاه عمق در جوان، بزرگمرد -

 مردمان ديگر با بزرگ اهورامزداي نزد در باشد، چه هر جايگاهت. بود او حق در لطفي بلکه باشي؛ دلگير

 ترنيکوکار هرچه. توست نيک اعمال ميزان کند،مي بزرگ يا حقير را تو که چيزي تنها و هستي يکي

 را هانيکي اين تمام پاداش رستاخيز، روز در و رودمي باالتر جايگاهت اهورامزدا نزد در اندازههمان باشي،

 .کرد خواهي دريافت

 با ار آدرين و شد روان ويشکا بانو دنبال به خود هاينديمه همراه به نيز او سخنانش، رساندن پايان به با

 که ندک نيکي. بود چنيناين ظاهر به تنها اما ؛آمدمي نظر به حکيمانه سخنانش. گذاشت تنها تفکراتش

 انديشيد؟مي بايد او سخنان به چرا پس نداشت؛ اعتقادي اهورامزدا به که او. زد نيشخندي بشود؟ چه

 در مردگان يهمه که داشتند اعتقاد پارتيان. آورد ياد به انديشه کمي با بود؟ روزي چه آن رستاخيز؟

 در افراد اعمال يهمه جزاي به روز آن در و شوندمي زنده دوباره مرگ از پس رستاخيز روز نام به روزي
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 و مرگ از پس تواندمي مگر مرده شود؟مي مگر انديشيد خود با. شودمي رسيدگي زندگيشان دوران

 زا که قلبي شودمي مگر برود؟ راه و خيزد بر اند،برخاسته خواب از که زندگاني همچون دوباره پوسيدن،

 يک به بايد چرا کوتاه زندگي يدوره اين در بورزد؟ مهر و بگيرد تپش دوباره است پوسيده و افتاده کار

 ودخ از را دنيا هايلذت و بردمي را تمام ياستفاده مدتشکوتاه زندگي از بايد تنها او کرد؟مي کمک پارتي

 به و انداخت باال ايشانه تمسخر از پوزخندي با! باريک تنها کرد؟مي زندگي چندبار مگر. کردنمي دريغ

 .دکن رها پوچشان هايانديشه با را پارتيان بهتر همان که انديشيد خود با. افتاد راه به کتابخانه سوي

*** 

 بهراد؟ بود چطور اتنگهباني روز اولين خب -

 چشمانش با آدرين. اختاند باال ابرو و زد نمادندان لبخندي. انداخت آميزشيطنت نگاهي ابتدا آنتوني

 :گفت و کرد سپهر به رو توجهبي آنتوني اما کشيد؛ نشان و خط او براي

 يانمهرک براي کنممي فکر اما رفتيم؛ خواب به باز چشمان با و ايستاده تنها و نيفتاد اتفاقي که ما براي -

 . داشت پي در هاماجرا

 :گفت و انداخت بود کندهاف پايين به حرص از را سرش که آدرين به نگاهي سپهر

 هايي؟ماجرا چه! کيانمهر خب -

 :گفت آنتوني به لب زير ابتدا آدرين

. نگرندمي من به گونهاين که است افتاده نيز مهمي اتفاق چه گويي حال. داد خواهم نشانت! لقدهان -

 . امشده اجد آنان از عياشي براي گويي. دارد خود پيش نادرستي افکار چه آنتوني نيست معلوم
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 :گفت حوصلهبي سپس و

 زيادي مدت. شدند خارج بعد اندکي و آمدند کتابخانه به آرتميس بانو همراه به ويشکا بانو شب آن -

 هب و افتاده چاهي درون به ويشکا بانو که گفت و دويد ما سمت به سرعت با اينديمه که بود نگذشته

 . آوردم بيرون چاه آن از را بانو و رفتم او همراه به نيز من. بشتابيد ياريمان

 :ودنممي مضحک بسيار که داد پرسشي لحني خويش بم صداي به و گرفت باال را سرش تعجب با پارسا

 !راستي؟ به -

 :گفت و برد فرو دهانش آب با را اشخنده زحمت به سپهر

 بايد روي چه از انمهرکي. است نابخشودني گناهي ايرانيان ما نزد در دروغ من، عزيز دوست پارسا، -

 شود؟ گناهي چنين مرتکب

 :گفت منمن با شرمنده پارسا

 سخنانت تنها. تم...نداشـ را تو به... توهين و تهمت... و تهمت قصد. کيانمهر...کـ ببخش...بـ مرا...مـ -

 .بود باور غيرقابل برايم کمي

  :پرسيد تعجب با کارن

. داده نجات را پارت دربار بانوان از بانويي تنها او خب! باشد؟ باور غيرقابل برايت بايد او سخنان چرا -

 . آيدنمي نظر به عجيبي چيز

 :گفت و زد پوزخندي سپهر
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 ،پارت دالور بزرگمرد همسر ويشکا، بانو همچون بزرگي بانوي با ديدار افتخار من، نوجوان دوست کارن، -

 خونسردي اين با بايد کيانمهر چرا که است اين من سؤال حال. شودنمي شخصي هر نصيب سورنا، سردار

 مدهوش زياد ذوق و خوشي از بود، ايستاده او جاي به هرکس بگويد؟ سخن او با مالقات سعادت درباره

 . بود

 داد،مي گوش آنان مکالمات به و بود انداخته پايين را سرش لب، روي پوزخندي با کنون تا که آدرين

 :گفت و گرفت باال را سرش

 دارند واال مقام که آنان. ببري نام اندزنده که را پارت ارتش مردان دالور از تن ده خوهممي تو از ر،سپه -

 . درخشان ايسابقه و

 ...و... و سروش فرمانده سورنا، سردار خب... خب -

 :گفت تمسخرآميز لحني با و شد ترعميق پوزخندش آدرين

 . کن بازگو را اتزندگي افراد ترينعزيز از تن ده نام حال. کن تمامش است، بس -

 :گفت سريع سپهر

 ستدو پارسا و استادم برادرم، خواهرانم، نفر سه پدرم، مادرم، فرزندم، تنها قلبم، بانوي يگانه تابانمهر -

 . عزيزم

 :گفت کلماتش در احساسي هيچبي و کرد پاک لبش از را پوزخندش آدرين

 و واالمقام اشخاص آن بردننام براي کهآن حال. کردي بازگو درنگبي را عزيزانت نفر ده نام تو ديدي؟ -

 نيز من براي. ترندمهم برايت اتخانواده چون چرا؟. داشتي نياز آنان يادآوري براي تفکر به بزرگ
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 زيزع برايم و کنند ايفا امزندگي در مثبت نقشي که قائلم احترام کساني براي تنها من. است چنيناين

 . نيستم قائل اهميت ايذره نکرده، ايفا نقشي هيچ زندگيم در که پارت بزرگ بانوي براي و باشند

 : گفت دل در و

 زبان جلوي سخت و کرده خانه دلم در تنفر که نيستم، قائل احترام برايش تنها نه که دانينمي تو -

 تا دارممي نگه باز را انمابرو مشقت به و نگيرد خود به را نفرت و انزجار لحن که گيرممي را سرکشم

 . دکشمي زبانه دلم در پيش از بيش لحظه هر تنفر اين آتش. ندهند نشان شما به را تنفرم ميزان اخمانم

 فرو فکر به سخت آدرين سخنان شنيدن با بود، نگفته سخني کنون تا که برديا و کارن پارسا، سپهر،

 عدب اندکي. داشتند خبر آدرين دل از هادريان و او نهات. انداخت آدرين به پرحرف نگاهي آنتوني و رفتند

 :گفت برديا

 سبک مشتاق که کساني شايد. است قائل ارزش عزيزانش براي تنها آدمي. بودند درست کامالً سخنانت -

 آن توانيمي ولي شوند؛مي شادمان بزرگ اشخاص به کمک و ديدار با منسبند و مقام يا و ثروت شهرت،

 نکته هاصد علمت يدريچه به توانيمي بزرگ دانشمندان با معاشرت با گاهي ببيني؟ هم را سکه سوي

 کي با نشينيهم با. بياموزي را جنگ و رزم فنون توانيمي بزرگ سردار يک با صحبت با گاهي. بسپاري

 دگيزن. دانيمي قدر را خود زندگي و شويمي آگاه آنان زندگي سختي از شاهزاده يک يا و پادشاه

. دارند سهمي ديگر اشخاص زندگي در هرکدام است؛ شده بافته هم به هايحلقه با زره يک مانند آدميان

. دهد نجات بردگي و زجر عمري از را سرزمينش مردمان دشمن، بر پيروزي با تواندمي جنگ، فرمانده يک

 . بنگر مه را ليوان پر ينيمه کوچکم برادر ندارد؟ ارزشي مردمان آن براي او آيا
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. نداشتند ارزشي او نزد در بود متنفر آنان از او که پارتياني اما داشت؛ باور او سخنان به نيز او خود

 او. دنبو متصل پارتيان به که او زندگي. دادمي نجاتشان فرمانده آن که نبود مردماني جزو که او داشتند؟

 «نيستي؟ متصل پارتيان به وت راستي به: »زد فرياد مغزش درون از ندايي. بود رومي يک

 حاکم سکوت آژمان صداي بانگ و آمد در صداي ناگاه. کرد نفرين را وجودش پارتي ينيمه آن هم باز او و

 :شکاند را اتاق جو بر

 ساعتي تا شويد؟ آماده شيفت تعويض براي خواهيدنمي! دادنام و پارسا سپهر،. دوستان شما بر درود -

 . برويم نگهباني براي بايد ديگر

 :گفتند سپهر و پارسا

 . شويممي آماده اکنونهم -

 :پرسيد کنجکاوي با بود، شده وارد تازگي به که نيز پژمان

 . نشنيدم را دادنام صداي -

 و ستب نقش لبانش بر طرفهيک لبخندي. بود خفته غافل جهاني از که انداخت دادنام به نگاهينيم سپهر

 :گفت

 . کنيم بيدارش بايد. بردمي رس به* قيلوله خواب در -

 :پرسيد تعجب با خوابيد؟مي چقدر جوان اين. خورد جا آژمان

 است؟ نخوابيده شبانگاه مگر چرا؟ -
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 نگهباني هنگام که اين براي خاطر همين به بخوابد؛ ساعتي يک روز طول در دارد عادت او گويي -

 . خوابيده اکنونهم نگيرد، خوابش

 . نداريم وقت زيادي مدت. شويد حاضر و يدکن بيدارش. بسيارخب -

 . باشد -

 سوي به آماده و حاضر همه کوتاهي، مدت گذشت از پس. کرد بيدار را او و رفت دادنام سمت به و

 و ردياب رفتن خواب به هنگام که کرد اشاره آنتوني و آدرين به هادريان بين اين در. افتادند راه به کتابخانه

 از ههم کردند، حاصل اطمينان کارن و برديا خفتن از که هنگامي بعد، ساعتي. بروند نبيرو به او با کارن

 :گشود لب هادريان و ايستادند درختان از يکي نزديکي در. رفتند باغ به و شده خارج اتاق

 .بياوريم دست به را الزم اطالعات و برويم کتابخانه يممنوعه بخش به بايد امشب -

*** 

 اهيظهرگ خواب: 27*

*** 

 

 :پرسيد و زدند برق چشمانش بود ايستاده سينه به دست که حالي در آدرين

 چيست؟ ما ينقشه حال -

 . دهند ترتيب صوري يحمله ينقشه تا دهد خبر هانديمه بخش در بانويمان رابط به بايد آنتوني -
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 :پرسيد تعجب با آنتوني

 ها؟نديمه! بانو؟ -

 :غريد هادريان

 جاسوسانمان اطالعت محض شناسي؟نمي را جاسوسانمان يعني. هستي رابط تو که انگار نه انگار! ابله -

 . کارند به مشغول اينجا در نديمه عنوان با که اندديده آموزش بانواني

 :گفت ناراحتي با بود، رنجيده او سخنان از که آنتوني

 اما دارند؛ هايينشان چه وسانمانجاس که دانستممي نيز خود هادريان؟ گوييمي سخن گونهاين چرا -

 را دارند همراه خود با که اينشانه و جاسوس نام هاآن هويت از تنها من. هستند بانو که دانستمنمي

 . دانستممي

 :گفت و کشيد عميقي نفس هادريان

 منطقه سربازان تمام آنگاه. بيندازند راه به صوري ايحمله که گوييمي هاآن رابط به تو آنتوني. بگذريم -

 شک کسي تا رويممي بيرون آنان با نيز تو و من. شوندمي خارج خود موقعيت از آنان دستگيري براي

 ار الزم اطالعات تمام و رفته ممنوعه بخش به تا آيدمي وجود به آدرين براي فرصتي بين اين در. نکند

 در و کن خارج کتابخانه از را کتاب ي،بخوان را آنان نتوانستي اگر که کنممي تأکيد آدرين،. کند کسب

 را تابک نتوانستي و بازگشتيم ما اگر. بفرستيم روم دولت به را آن مناسب، فرصت در تا بنما مخفي جايي

 م؟گفت چه که دانستيد. بياوريم دست به را آن ديگر، موقعيتي در تا بگذار جايش سر بياوري، بيرون

 :داد پاسخ چشمانش برق با و زد ايپيروزمندانه لبخند آدرين
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 . کراسوس جنابعالي به اطالعات رساندن دوم اولويت. ماست هويت لونرفتن اول الويت. آري -

 :پرسيد بين اين در آنتوني. بگيرد انتقام تا بود آمده پيش مناسبي موقعيت

 ما نبي از نهمخفيا مناسب، فرصتي در و بيايد جاسوسان دنبال به ما با آدرين نيست بهتر... گويممي -

 درينآ ما گويدنمي کسي شد، خارج کتابخانه از کتاب اگر صورت آن در بازگردد؟ کتابخانه به و شده خارج

 . است دزد او احتماالً و نديديم ميانمان شب آن در را

 :گفت و داد تکان سري متفکر هادريان

 . هست اتجمجمه رد نيز مغز اندکي بينممي که اين از خوشحالم. است بهتر نقشه اين -

 داشتي؟ ايانديشه چه گذشته در مگر -

 هم و شود محکم سرت هم شده باعث که دارد وجود گچ مغز، جاي به اتجمجمه درون کردممي گمان -

 . نباشد ميان در عقلي

 .هادريان سپاسگزارم داري من به که لطفي ز -

 :گفت و چرخاند اطراف به سر هادريان

 بايد نقشه اجراي براي. بازگرديم خوابگاه به زود است بهتر. نيست اطراف کسيهيچ. ندارد قابلي -

 . برو رابط نزد به اکنونهم آنتوني،. باشيم داشته کافي آمادگي

 . رفتم من. بسيارخب -
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 توانستمي اکنونهم. کردمي حس دل در را بسياري هيجان و شوق آدرين. شد دور آنان از سرعت با و

 تمام و شدمي پيروز جنگ در او کراسوس، به اطالعات فرستادن با. بگيرد آنان از را خود اييتنه انتقام

 پدرش همسر خادم و برده اشپارتي خون خاطربه که او همانند درست. شدندمي گرفته بردگي به پارتيان

 ياد به را آنان کتتک. بودند نياورده درد به را او قلب که ايگزنده هاينيش و هاخفت چه. بود شده

 :داشت

 . ندارند زندگي لياقت پارتيان -

 . متنفرم ايکرده مخلوط اتپارتي گنداب با را رومي پاک خون که تويي از -

 . باشد تواندنمي هم است لياقتت که چه آن صدميک کشيمي اکنونهم که دردي اين -

 به خدمت رسد چه. نداري نيز را روم يهجامع بردگان به خدمت لياقت تو سروري؟ به چه را پارتيان -

 . پاتريسين شريف و پاک طبقه

 دبو تردردآور خوردمي تنش بر تمرين هنگام که هاييشمشير زخم از زد،مي دلش بر زن آن که هايينيش

 کسي اما کشيد؛مي خفت هم باز شايد بود، رومي کنيزي مادرش اگر. بود پارتي خون هااين تمام مسبب و

 ديگر سوي از هرگز بود، رومي مادرش اگر. بيازارد را روانش و روح گزنده جمالت اين با وانستتنمي

 اين؟ از بهتر و ترنيکو فرصتي چه و گرفتمي انتقام پارتيان از بايد. شدنمي طرد روميان

*** 
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 ايلحظه براي سربازان تمام. شد خاموش زود خيلي و شکست را شب بر حاکم سکوت زني فرياد صداي

 هاآن به را هوشياري زن آن فرياد ديگر بار. باشند زده توهم که داشتند شک گويي رفتند؛ فرو بهت در

 :گرداند باز

 . بشتابيد امياري به! کمک -

 ادفري آن گويي. رفت فرو عميق سکوتي در محيط دگر باري و شد شنيده او دردآلود فرياد صداي ناگاه و

 عميق هايتپش صداي تنها و گفتنمي سخني کسهيچ. باشد ماندنزنده براي او تقالي آخرين صداي

 از يکي و آمد شخصي به تيزي شيء برخورد صداي دگرباره. رسيدمي آنان خود گوش به سربازان قلب

 صداي. کرد وپازدندست به شروع اشتشنه هايريه به اکسيژن رساندن براي و افتاد زمين به سربازان

 در ناچار او و بود کرده اصابت گلويش به کوچکي خنجر. کرد جلب خود سوي به را همه توجه او خرخر

 تنها و رسيدندنمي هايشريه به هانفس. نداشتند ايفايده هيچ که بود عميقي هاينفس گرفتن حال

 تادنداف رنجورش تن کنار در و شدند جانبي پاهايش و دستان بعد دقايقي. شدمي بيشتر گلويش سوزش

 سر به حيرت و بهت در همه. شدند بسته چشمانش آرام نهايت در و ترجانکم عميقش هاينفس و

 شاهد سربازان هم باز و شد پرتاب ديگر سرباز يک گردن سوي به ديگر خنجري ناگاه که بردندمي

 :زد فرياد بود آمده خود به گويي که هادريان ،آخر در. بودند او دادنجان

 

 هيچ بي شما و رساندمي قتل به را شما يکييکي و کرده نفوذ قصر به دشمن ايد؟ستادهاي تماشا به چرا -

 !ديگر يدکن دستگير را متجاوزان و بشتابيد نيستيد؟ سرباز شما مگر کنيد؟مي نگاه تنها آسوده تالشي
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 دنبال به و شده خارج غربي ضلع يدروازه از و آمدند خود به هادريان سخنان شنيدن با سربازان تمام

 سربازان ديگر شدنکشته يصحنه داشت دوست. بود خشمگين کمي سوآن در آدرين. رفتند متجاوزان

 با زني او بنابراين رسيد؛مي خود مأموريت به بايد و بود کافي ديگر که دانستمي خود اما ديد؛مي نيز را

 يشهانفس گويي و بود افتاده راه هب سربازان دنبال به درشت چشماني با کارن. شد همراه سربازان ديگر

 :پرسيد و ايستاد و گرفت را او دست آدرين. آمدندنمي باال

 کارن؟ شده چه را تو -

 گونهاين چشمانتان جلوي در شخصي کهآن حال باشيد خونسرد قدراين توانيدمي چگونه بهراد و تو -

 است؟ داده جان

 به افراد يهمه نگذاريم و کنيم دفاع خود از که ايمآموخته را جنگ کار همين براي و سربازيم ما کارن، -

 يوظيفه اين شخصي وقتي و خريممي جان به را خود مرگ خطر راه اين در و شوند کشته راحتي همين

 در نيز ما کارن. ببيند را هاصحنه اين با ناخواه خواه است قرار که بداند بايد کشيد، دوش به را خطير

 شدندريده او مبتالست؟ عصبي بيماري به بهراد که ايکرده فراموش. ايمديده را اهصحنه اين گذشته

 چنين که سخت قدرآن بوده؛ سخت نيز او براي. ديده ديدگانش مقابل در را خود دوست يزندهزنده

 قرار تأثير تحت ديگران شدنکشته يمشاهده با گذشته همچون ديگر اما گرفته؛ را گريبانش دردي

 . کني عادت وضع اين به بايد کارن،. گيردنمي

 وجويجست در همه. دويدند متجاوزان دنبال به هم با و داد تکان او سخنان درک ينشانه به سري کارن

 :زد فرياد شخصي که بودند آنان

 . بشتابيد. دويدمي بزرگ يدروازه سوي به پوشيسياه شخص. ديدم را يکي من! سربازان -
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 روانه کتابخانه سوي به و ديد مناسب را موقعيت آدرين. شد جلب او سوي به همه وجهت هنگام همين در

 راه به ممنوعه بخش سوي به آرام صدا، کمترين ايجاد با و گشود آرام را در رسيد، که کتابخانه به. شد

 وسط رد درست در هک کرد اشاره بايد البته. بود قدمپانزده درازاي و قدم نه پهناي به اتاقي کتابخانه. افتاد

 قرار هاييکتاب هرکدام در و داشتند قرار معين فواصل در طوالني يقفسه چهار. داشت قرار پهنا اين

 سمت در. نداشت وجود آنان پيکر بر نگاري و نقش هيچ و بودند ساده کامالً چوبي هايقفسه. داشت

. داشت قرار آن روي بر قفسه يک و بود چسبيده ديوار به پهنايش که داشت قرار بزرگ ميز يک راستش

 رارق راحتي براي چرمي قطعه اش،پشتي و آن روي بر که بودند گذاشته چوبي صندلي يک نيز ميز پشت

 درست. باشد مطالعه براي مکاني گويي داشت؛ قرار صندلي و کوچک ميز سه نيز چپش سمت در. داشت

 هايکاريکنده و بود* گالبي چوب جنس از در يک. داشت قرار کوچک چوبي در يک اتاق، انتهاي در

 اصخ ايجلوه و بودند شده پر طال قطعات با نيز کاريکنده هايفرورفتگي. داشت قرار آن روي بر زيبايي

 شقلب ايلحظه آدرين. شد باز ناگهان کتابخانه در که برود اتاق سمت به خواست. بودند بخشيده بدان

 .برگشت سرش پشت به آرام و داد قورت را دهانش آب. کرد وبشک به شروع محکم شروع بعد و ايستاد

 و ندبود رفته جاسوسان دنبال به آنتوني و هادريان. بود تمام کارش حتم به باشد؟ توانستمي کسي چه

 سرنوشتش و کردمي معرفي سروش به را او بود، آنان جز به هم هرکسي. بيايند آنجا به توانستندنمي

 به ار دستش و شده خم آنتوني. کشيد عميقي نفس آنتوني ديدن با. باشد وانستتنمي مرگ جز چيزي

 با آمد، جا اندکي حالش و گذشت که کمي. کشيدمي درپيپي و عميق هاينفس و بود گرفته زانويش

 :گفت آدرين به رو نگران چشماني

 باش زود. آيدمي اينجا به سرکشي براي زودي به و شده ملحق ما به نيز سروش. بيا ما نزد به زود -

 !بشتاب آدرين؛
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 او طرفبه سروش يمشاهده با. رفت باغ سمت به او دنبال به و شد خارج کتابخانه از زود خيلي آدرين

 :گفت و دويد

 . است رفته فرو زمين در که آبيست قطره گويي. نکرديم پيدا متجاوز آن از اثري ما قربان، -

 کند فرار راحتي به و بگذارد قصر حريم در را پايش بود کرده جرئت کسي هامدت بعد. بود عصبي سروش

 :کرد پرخاش جنون با. نبود او براي خوشايندي مورد اصالً اين و

 خونسردي با شما گاهآن. رسانيده قتل به را نفر دو و شود قصر وارد کرده جرئت شخصي! ابلهان -

 جديدم سربازان که بودم کرده خوش را دلم يد؟خورمي دردي چه به شما پس نيافتيد؟ را او گوييدمي

 جلوي از. شودنمي بلند نيز آنان از بخاري خير، که بينممي اکنونهم اما تيزهوشند؛ و قوي افرادي

 !امنگذاشته تانسينه بر را سرتان تا شويد دور چشمانم

 زانسربا که بود ننگ مايه او براي. شود مسلط خشمش بر تا کشيد عميقي نفس و گرفت باال را سرش و

 و ورود که بود سراکاروان قصر اين مگر اصالً. کنند دستگير را متجاوزي توانستندنمي اشديدهآموزش

 .کردمي چندان دو را قصر امنيتي تدابير بايد بود؟ آسان چنيناين بدان خروج

*** 

 از يکي چوب، نوع ينا. باشدمي سنگين و صاف تار، راست مقاوم، و سخت چوبي گالبي، چوب: 28*

 سازهاي) چوبي موسيقي آالت همچنين و باکيفيت و قيمتگران وسايل ساخت در مواد ترينقيمتگران

 در همچنين و چوبي ادوات سازي،قاب کش،خط: مانند دقيق چوبي ابزارهاي ساخت در و است( بادي

 . رودمي کار به( قلمکار ?پارچ قالب مهر) مهر ساخت
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 سربازاني و نشده راضي سرکشي به حال. رسيد ماننقشه اجراي وسط درست که باد او بر يانخدا لعنت -

 !کرده استخدام جديد

 رد عصبي که آدرين به و بود داده تکيه درخت به را اششانه سينه به دست هادريان. زد عصبي ايقهقهه

 حدس هادريان و بود شده سرخ ِسرخ خشم از صورتش. بود شده خيره رفتمي روقدم ديدگانش مقابل

 شرايط در. نکند عام قتل را پارت مردم تمام و نکشد شمشير تا داشته نگاه را خود سختي به که زدمي

 ناآرام را او اعصاب بيشتر بود، شده پرداخته او به ويشکا بانو سوي از که پاداشي داشت که ايآشفته

 چاه ته از گويي هايشنفس. شدمي ترعصبي بگيرد رامآ که آن جاي به گذشتمي هرچه آدرين. کردمي

 رشمشي جنون، با و کشيد اينعره ناگاه. سوزاندمي را حلقش تا و بود سوزان و داغ بازدمش. آمدندمي باال

. گرفتندمي هدف را سروش همه و شد گشوده هاناسزا انواع به دهانش. بريد را کوچکي نهال و کشيد

 وآرز دل در و کردندمي آشفته را روانش و روح هايش،درد و گذشته. بود انتقامش نعما که اويي به نفرين

 اکخ در را شمشير و کشيد عميقي نفس. گرفتمي آرام خشمش اندکي شايد تا بود هلن کاش اي که کرد

 دهکر سکوت و نشسته بود داده تکيه آن به هادريان که درختي همان پاي کنون تا که آنتوني. برد فرو

 :گفت شوخي با کردنشآرام براي بود،

 اينجا در بيشتري مدت دارم دوست من برعکس. است فراوان ديگر هايموقعيت آدرين؟ شده چه -

 از کنيزي داشتن از حتماً. ببرم پدرم براي تحفه عنوان به را پارت بانوان از يکي بتوانم تا بمانيم

 . شد خواهد خشنود پارت شاهدختان
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 بيرون جان از را آدمي روح که عصيانگري و خيره هاينگاه همان از. کرد نگاه او به برنده و تيز آدرين

 روي آدرين. بود نشده خيره او به گونهآن آدرين حال به تا. داد قورت را دهانش آب آنتوني. کشيدمي

 :غريد خشم و حرص با و شد خم او صورت

 خواهي؟مي را ينا آري؟ بگذارد؟ جهاني به پا ديگر آدريني تا -

 پر درختان يشاخه روي از پرندگان که بود بلند صدايش قدرآن. کرد بيان فرياد با را آخرش يجمله

 اب آنتوني. بشنود را فريادش تا نبود آنجا در اياضافه شخص که بود خوب چه. کردند پرواز و گشودند

 :داد پاسخ پتهتته

 خون از... اَ که را فرزندي او... او. کند نمي... نمي چنين...چـ فرزندش اب... با ن...مـ ر...پد...پـ! نه... نه -

 .کندنمي...نـ رها... ر اوست

 فرزند او مگر کرد؟ چنين او با چرا پس نبود؟ پدرش خون از او مگر. رفت فرو فکر به او سخنان با آدرين

 ار روميش ينيمه چرا پدرش پس باشد؟ پارتي وجودش از اينيمه که بود خواسته خود مگر بود؟ ناخلفي

. افزود انتقامش ليست به نيز را پدرش نام. شد عالي کرد؟ رفتار او با خود بردگان مانند به چرا نديد؟

 نفس آدرين دورشدن با آنتوني. ايستاد راست و کشيد سرش بر دستي کالفه و گرفت آنتوني از را نگاهش

 جز چيزي چه. بود بسته را نفسش راه و فشردمي را گلويش چشمانش با آدرين گويي. کشيد عميقي

 هايدندان و غردمي که کند ايدرنده شير چون را آرام پسر آن توانستمي انتقام انديشه جز نفرت،

 :گفت آسمان مشاهده با هادريان گذارد؟مي نمايش به را نيشش

 زني ديگري هايفرصت. باشي رامآ بايد نيز تو آدرين،. برويم کتابخانه به بايد. است نزديک غروب -

 .کنيم پيدا توانيممي
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 شچشمان. داد تکيه درختي به و نشست زمين روي. شود مسلط خشمش بر تا کشيد عميقي نفس آدرين

 :کشيد خط آرامشش سفيد يصفحه بر آنتوني صداي که ببرد لذت پرندگان آواز از تا بست را

 !پسر برخيز روي؟مي خواب به تو آنگاه برويم انينگهب به بايد اي؟نشسته چرا. برخيز آدرين -

 نفرت از همه بروم، پارتيان نزد به چنيناين اگر. شود آرام اعصابم تا بمانم سکوت در اندکي بگذار -

 زا يکي و کنم کنترل را خود نتوانم است ممکن. افتاد خواهند وحشت به آلودمخون ديدگان به آميخته

 . کند تسليم اهورامزدا به را خود جان من شمشير با آنان

 جاحتيا سکوت به اندکي او فهميد که نيز آنتوني. کرد بيان تمسخرآميز لحني و کشش با را اهورامزدا

 را آدرين خشم و افتاد خواهد خميازه به محيط سکوتِ از بعد اندکي دانستمي چراکه شد؛ دور او از دارد،

 . خريد خواهد جان به

 برگ و شاخ پشت در خورشيد. بود گذشته از ترآرام. برخاست جاي از هادريان صداي با بعد مدتي

 سمت به. کند مشاهده را رنگشسرخ هايپرتو توانستنمي آدرين و بود شده مخفي باغ بلند درختان

 با. دش کتابخانه راهي کارن و برديا آنتوني، هادريان، با و کرد تعويض را لباسش زود خيلي. دويد خوابگاه

 رب جانشکم دستان با داشت، خواب به مبرمي نياز و بود خسته شديداً که سپهر کتابخانه، به رسيدن

 :گفت و کوفت آدرين يشانه

 . امخسته بسيار. رفتيم که ما من، دوست خب -

 به بود، مانده باز آبي هاياسب بسان دهانش که حالت همان در. کشيد ايخميازه سخنش اتمام از پس و

 ست،د بر نيزه و ايستاد آدرين. کند استراحت اندکي تا شد روان خوابگاه سوي به دوستانش ديگر دنبال

 . شد لذت غرق انتقامش، گرفتن از پس پارتيان يناله تصور با ذهن، در و. شد خيره رويشروبه به
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. شد نزديک اهآن به تند هاييقدم با آرتميس بانو که بود نگذشته شب فرارسيدن از زيادي زمان مدت

 گويي. بگويند او به را چيزي و برداشته قدم او پايهم داشتند سعي او هاينديمه و بود آشفته اشچهره

 و سريع اما کوتاه، هايقدم با تنها و نداشت توجهي هيچ آرتميس اما بکاهند؛ او آشفتگي از داشتند قصد

 :گفت سخني هيچ شنيدن بدون ابخانه،کت ورودي به رسيدن با. آمدمي کتابخانه سوي به پيوسته

 . بگشاييد را در اياضافه سخن هيچ بي -

 :گفت پارتي زادهاشراف بانوي شايسته احترامي با و کرد احترام اداي هادريان

 . بانو بله -

 خفت اين اشنقشه پيشبرد براي بايد اما نداشت؛ دوست نيز هادريان را احترام و لحن اين. گشود را در و

. رفتند داخل نيز همراهانش و شد داخل معطلي هيچ بي در شدنگشوده با آرتميس. خريدمي جان به ار

 :پرسيد آرتميس بانو تشويش و عجله از متعجب کارن

 باشد؟ حال پريشان چنيناين بايد چه از است؟ شده چه را بانو -

 :گفت حرص با آنتوني

 . خبريمبي تو همچون نيز ما پرسي؟مي ما زا چه براي بدانيم؟ بايد کجا از ما ابله اي -

 که کارن. بود مبهوت و گيج خود که زماني هم آن شد؛مي خشمگين شدت به اطرافيانش بالهت از گاهي

 :گفت متحير لحني با بود، متعجب آنتوني خشم از

 چيست؟ از اتمرافعه و دعوا. دانمنمي بگو آدميزاد همانند زني؟مي فرياد چرا خب -
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 :بود همراهش همچنان خشمگينش لحن همان اما کرد؛ باز را اخمانش ونيآنت

 چه يبدان تا گفتم سخن چنيناين ثاني در. گفتم سخن خشم اندکي با تنها و نزدم فرياد من که آن اول -

 هادبع اما نداشت؛ وجود خطري که بار اين. بينديش گفتنتسخن از پيش اندکي. رانيمي زبان بر را چيز

 .دهي باد بر را خويشتن سر اتنسنجيده سخنان همين خاطربه است نممک

 :گفت مظلوم و لوس دخترانه، لحني با و کرد آويزان را هايشلب کارن

 . هستم شما فرمان به گوش بنده. باشد -

 باز و بود رسيده بلوغش دوران به ديگر نادان پسرک. خوردمي هم به مزگيبي همه اين از حالش آدرين

 هم به را او حال نمازن مردان همچون چگونه! کردمي اشبازيمسخره خرج را اشمردانگي ابهت هم

 و عصبي لحن که بدهد شکندندان پاسخي تا گشود دهان. بود شده چندشش کمي نيز آنتوني! ريختمي

 :شد مانع هادريان پرخاشگر

 . ببنديد را نتاندها در و کنيد پيشه سکوت کنيد؟مي بحث چقدر! ديگر است بس -

 :گفت خنده با هم برديا

 . است گشاد در يک از بيش دهانشان. ببنديد را دهانتان يدروازه بگويي است بهتر -

 که ارانگ نه انگار. خنديدند بلند نيز آنتوني و کارن. نگفت چيزي و آمد لبانش بر محوي لبخند هادريان

 رو يانهادر فرمان به توجهبي. نگريستمي کارن به رمنزج آدرين و. بود خشمگين پيش دقايقي تا آنتوني

 :گفت او به
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 از اگر. دارد اياندازه و حد هم شوخي. شويمي آورچندش اندازهاز بيش. مگو سخن زنان همچون ديگر -

 . شوندمي تيره هادوستي و شکسته هاحرمت بگذرد، آن

 رفتار خاطربه آدرين نگاه نوع دانستمي و بود نيامده خوشش آدرين يچهره حالت از. پذيرفت نيز کارن

 جان به ديگري يا آدرين از هم باز را نگاه اين اشکودکانه اعمال با که خواستنمي ديگر پس. اوست خود

 . بخرد

 خارج کرد،مي مطالعه را آن و داشت دست در کتابي که حالي در آرتميس بانو دقيقه، چند گذشت از پس

 خود با و بودند رفته فرو سکوت در که نگهبان نفرپنج هر حواس. شد دور هاآن از نشتابا هم باز و شد

 :زد فرياد هادريان. شد متمرکز بانو آن به انديشيدند،مي

 . ديدبازگر من بانوي. کنيد خارج کتابخانه از را کتابي کتابدار اطالع بدون توانيدنمي شما من، بانوي -

 ندارد، سخنانش به توجهي او ديد که هادريان. شد دور تنها و نداد نشان هيتوج او سخنان به آرتميس اما

 :گفت اضطراب و عجله با آدرين به رو

 جان از دباي بيايد کتاب آن سر باليي اگر. بازگردان را کتاب ترسريع هرچه و برو بانو دنبال به کيانمهر، -

 . بگذريم شيرين

 او سخنان به کهآن بي آدرين. بود ماموريتشان نابودي بابت از که مجازات، بابت از نه هادريان ترس و

 پس دانست؛مي داد،مي جوالن هادريان ذهن در که را واقعيتي نيز خود. دويد بانو سوي به کند، توجهي

 . گرداندبازمي را کتاب بايد
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 او به باالخره آدرين. بود افتاده جلوتر آدرين از قدمي چند و کردمي عبور راهرو از سرعت با آرتميس

 به دويدن قدمي چند با و بود کرده مقاوم را او بدن مداوم تمرين هاسال. ايستاد رويشروبه و رسيد

 :گفت آرتميس به رو و کشيد عميقي نفس حال اين با. افتادنمي نفسنفس

 پس ازب من به را بکتا لطفاً. است قوانين خالف کتابدار اطالع بدون کتابخانه از کتاب بردن من، بانوي -

 . بگيريد امانت به کتابدار از را آن و بياييد صبح فردا. دهيد

 :گفت و فشرد هم روي را هايشدندان آرتميس

 !ببينمت خواهمنمي شو؛ دور چشمانم جلوي از. گستاخ جوان ندارد ربطي تو به -

 :گفت آرام لحني با و انداخت پايين را سرش آدرين

 . بردارم قدم از قدم توانمنمي ندهيد پس باز من به را کتاب وقتي تا. نم بانوي ببخشيد مرا -

 در کردمي جرئت پارتي دخت يک چگونه. سوختمي درون از وگرنه بود؛ ظاهرسازي همه آرامش لحن

: شدبک فرياد و دارد نگه گلويش زير و بکشد شمشير توانستمي کاش کند؟ علم قد چنيناين برابرش

 !«کنم جدا ارزشتبي تن از سر تا کن بازگو دوباره را سخنت داري، جرئت اگر ؟گفتي چه نشنيدم»

 :گفت درنده ببري ماده همچون و شد خيره اشکشيده چشمان در نياورد؛ کم آرتميس

 . بزنند را گردنت تا داد خواهم دستور يا شويمي دور چشمانم جلوي از يا -

 باعث ضرورتي چه کرد؟مي دفاع چنيناين چه از. ديدمي را باوقار و متين دختر آن ديگر روي آدرين

 ايوظيفه انجام حال در سربازِ حتي و ببرد؟ خود با و بردارد کتابخانه از را کتاب آن هنگامشب او بود شده

 :گفت و نداد سواالتش به بهايي کند؟ مرگ به تهديد را
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 تاس اين همانند کار اين. کنم پوشيچشم اميفهوظ از توانمنمي. معذور و مأمورم. من بانوي ببخشيد مرا -

 جاهمين ندهيد، من به را کتاب تا من. بگريزد و کند پوشيچشم اشوظيفه از جنگ هنگام سربازي که

 . ماند خواهم

 شنيدن با آرتميس اما. فشردمي هم به خفت همه آن از را هايشدندان آرتميس چشم از پنهان و

 جانش رفتنازدست بيم بدون چگونه. بود شناسوظيفه چقدر! عتيشجا چه. برد ماتش سخنانش

 نشان پدرش به را کتاب بايد. نينداخت وتاتک از را خود حال اين با گفت؟مي سخن پروابي چنيناين

 :گفت حرص با اندکي و مصمم همين براي. بود ترواجب چيزي هر از جوان آن جان. دادمي

 . روممي خود کار دنبال به نيز من. بمان جاينهم خواهيمي چقدر هر. باشد -

 :شنيد را آدرين آميزالتماس صداي که شود دور او از تا برداشت قدمي

 !دهيد پس باز من به را کتاب کنممي تمنا. ندارم را کاري همچين ياجازه من بانو -

 و کردندمي نگاه آنان به تنها هانديمه و سربازان آمد؟نمي کوتاه موضعش از چرا. شد کالفه آرتميس

. بود خواهد مناظره اين يبرنده کسي چه بدانند که بودند مشتاق تنها جوان، سرباز جرئت از متعجب

 در که کردمي ايجاب آنان يوظيفه نه و داشتند را شجاعتش نه. کردندنمي حرکتي جايشان از يکهيچ

 کي که آرتميس اما آمد؛نمي شمار به بزرگان زا آدرين هرچند البته. کنند دخالت بزرگان بين يمشاجره

 آن در و بيايد پيش خوردي و زد که کنند دخالت داشتند وظيفه صورتي در تنها هاآن. بود زادهاشراف

 عميقي نفس آرتميس. بگيرد تصميم قاضي تا بردندمي محکمه به و کرده جدا را دعوا طرف دو صورت

 :گفت سپس. بيايد جلو که ردک اشاره سربازان از يکي به و کشيد

 . برسم کارم به من تا بگير را جوان سرباز اين-
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 را نآدري دستان و راند زبان بر را اطاعت يکلمه ناچار. کرد نگاه آدرين به سپس و بانو به دودلي با سرباز

 آزاد شدستان تا کردمي تقال آدرين. شد دور آنان از هم باز راحت خيالي با نيز آرتميس. گرفت محکم

 :گفت بود داشته نگاه را او که سربازي به رو. شوند

 انهکتابخ از کتابدار ياجازه به جز کتابي نگذارم که است اين اموظيفه من. نگهباني نيز خود جوان مرد -

 .رودمي باد بر سرم وگرنه بازگردانم؛ را کتاب بگذار. شود خارج

. کرد رها را دستانش. کردمي درک خوبي به را او درد و بود نگهبان خود. سوخت او حال به دلش سرباز

 و هاتقال خاطربه که را دستانش مچ ابتدا آدرين. بودند شده خيره نمايش اين به متأثر سربازان بقيه

. ودش کاسته دردش از اندکي تا داد مالش بود شده قرمز او دست به سرباز دستان مالش از ناشي اصطکاک

 هب پيچي راهرو انتهاي. شد روان بود شده دور او از زيادي مقدار که بانو دنبال هب و دويد سرعت به سپس

 سوي به سرعت به. شد اتاقي وارد که ديد را آرتميس و کرد گذر تقاطع آن از. داشت وجود راست سمت

 :شد مانع صدايي که کند باز را در خواست و دويد در

*** 

 است  شده تشرومن  ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 

*** 

 !نکشيد را او پدر-
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 يادامه به و ايستاد در پشت. شود داخل نگذاشت کنجکاوي چه؟ براي بود؟ التماس حال در آرتميس بانو

 :غريد عصبانيت با آرتميس پدر. سپرد گوش آنان وگويگفت

 را فرامينم و اعمال در دخالت رايب حقي هيچ تو. برو مادرت نزد! سرخيره دخترک ندارد ربطي تو به -

 . نداري

 :رسيدمي نظر به عاجز و درمانده آرتميس صداي

 ...پدر اما -

 :زد فرياد تشريفات وزير

 . بدهد پس باز را گناهش تاوان بايد او. آرتميس باش خاموش! سکوت -

 :شد جدي ناگهان آرتميس صداي

 انونق کتاب بنگريد؛ کتاب اين به. نکرده چنين عمد از که او اما هستيد؛ خشمگين او از که دانممي پدر -

 . کندمي تصديق مرا هايگفته هم کتاب همين. است

 بايد و کشيده پايين جايشنابه عمل با را ما خاندان شأن و اعتبار او. آرتميس نيست مهم من براي -

 . شود مجازات

 يگرد که بود جابه و منطقي او اعمال اگر داريد؟ سنجيده عملي انتظار او از. نيست بيش ايديوانه او پدر -

 . خواندندنمي مجنون و ديوانه را او

 :گفت شمردهشمرده و کشيد عميقي نفس آرتميس پدر
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 آبروريزي اين نقل که نکنم مجازات را او اگر. است برده را ما خاندان آبروي کارش آن با او! دخترجان -

. گرفت خواهيم قرار چيزبي رعيت چند تمسخر مورد و پيچيد دخواه پستو و کوچه هر مردمان ميان در

 ما کنار از نيشخند با بزرگان. خنديد خواهند ما ريش به و گرفت خواهند سخره به را ما مردمان يهمه

 . است آبرويمان خاطربه بلکه خودم، رحميبي خاطربه نه او مجازات که فهمينمي چرا. کرد خواهند عبور

 او. دنرساني قتلش به اما کنيد؛ مجازاتش. بکشيد را او که بدهم اجازه توانمنمي باشد هرچه دليلش پدر -

 باشد هرچه. نيست که او تقصير. داشته باز او از را انديشه و عقل نعمت اهورامزدا که است آدمي نيز

 قتل به را او يدنبا. است انسان اما ندارد؛ را آدمي جزء ترينمهم و است ناقص که چند هر. است انسان

 . برسانيد

 :گفت ناله با و و کشيد عميقي نفس آرتميس پدر

 بکنم؟ بايد چه من دختر اين دست از من اهورامزداي آه. کرد بايد چه ببينم تا انديشممي کمي. باشد -

 :رسيد آدرين گوش به آرتميس شوق با صداي

 .دهد ارزاني را تو پرسالمت و دراز عمري اهورامزدا اميدوارم. پدر سپاسگزارم -

 او؟ جان نجات براي کرد؟مي التماس چنين اين ايديوانه خاطربه او يعني. بود رفته فرو فکر به آدرين

 از را کتاب او جان نجات خاطربه شد؟مي مجازات اشنکرده ـناه گـ خاطربه که کسي جان نجات براي

 سياهي يلکه لحظه آن گويي بود؟ شده غران ببري ماده همچون آدرين برابر در و آورده بيرون کتابخانه

. شديم پيدا آنان مابين نيز خوبي افراد نبودند؛ بد پارتيان تمام پس. شد برداشته دلش روي از نفرت از

 بعضي که بود حيرت در سخت. بيندازند خطر به ديگري جان نجات براي را موقعيتشان که خوب قدرآن

. کردندمي اعدام عقل نداشتن خاطربه را ايديوانه اما کشتند؛نمي را نورجا آن اسب يک کردنرم خاطربه
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 هديوان اما! نه. بود آشکار پاسخش است؟ ترارزشبي اسب از انسان آيا بود؟ فرقي چه اسب و او مابين مگر

 پس .ندارد عقلي نيز اسب است، شده زايل عقلش ديوانه اگر خب است؟ ترپست حيوان يک از نيز او چه؟

 خواستمي آبرويش خاطربه که مردي آن بر ننگ گذاشتند؟مي فرق بيمار يک و حيوان يک بين ما چرا

 رب نفرين! کردندمي مجازات گناهيبي جرم به را گناهانبي که کساني بر ننگ! برساند قتل به را آدمي

 که بود قائل احترام بانو آن براي چقدر! نبود مهم برايشان خودشان جز چيزهيچ که هاييخودستا تمام

 چرا پس نکرد؟ دفاع او از روم در کسي چرا. بود ايستاده پدرش برابر در ديوانه آن جان نجات خاطربه

 راست بود؟ خواسته خود مگر چرا؟ نران؟ اتخانه از گناهيبي جرم به را او که نگفت پدرش به کسي

 همچون پدرش که ديدمي آينده در را روزي. گرفتيم را هاتحقير آن تمام انتقام روزي يقين به. ايستاد

 يزار پدرش برابر در که آدرين، همچون روزي. ببخشد را او تا کند التماسش و بزند زانو او برابر در سگي

 هايتير از تا بگذرد غرورش از و شوند روان هايشاشک نيز او نکند، طرد خانواده از را او تا کردمي

 تاقا از آرتميس بانو لحظه همان در. کشيد عميقي نفس. بود نزديک روز آن. يابد يرهاي او انتقام سرکش

 نه. بود کرده پيدا قرب و ارج فرشتگان همچون برايش او اکنون،هم و داشت زيبايي يچهره. شد خارج

 را او. بود پيدا او در هنوز دوستي انسان حس که چرا. پاکش سيرت و نيکو منش براي که ظاهرش، خاطربه

 بد او به گذاشتنمي ايران فتح موقع حتم به. زندمي موج نور وجودش در که ديدمي بهاگران دُرّي همچون

 مادرش بر هاچه دانستمي خود چراکه نبود؛ پدرش چون مرداني کنيزي او چون ايفرشته اليق. بگذرد

 به هک آرتميس به رو ميقي،ع نفس گرفتن با. نبود بانو آن براي سرنوشتي چنين خواستار و گذشتمي

 :گفت بود، شده خارج اتاق از تازگي

 . دهيد پس باز من به را آن رسيده، اتمام به کتاب آن با کارتان اگر بانو -
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 شنيده؛ را پدرش و او مابين سخنان همه او که دانست اش،دوستانه نگاه و او سخنان شنيدن با آرتميس

 :گفت و کشيد هم در را اخمانش بنابراين

 !نشود باخبر پدرم و من وگويگفت از کسي-

 :گفت و کرد خم سر آدرين

 خواهد محبوس امسينه در امشنيده که چه آن بخواهيد، شما که روزي تا. شد خواهد اجرا شما فرمان -

 .شد نخواهد باخبر وگوگفت اين از من و پدرتان شما، جز کسي و شد

 ويس به را کتاب. نشست لبش بر لبخندي و شد باز اخمانش سآرتمي. بود واقعي احترامش تمام بار اين و

 :گفت و گرفت آدرين

 . نخواستيمش. خودتان ارزاني کتابتان. بيا -

 :نشاند لبانش بر مهرباني لبخند و گرفت را کتاب آدرين

 . مباشيد دلگير من از. کردم عمل اموظيفه به تنها من که دانيدمي خود بانو -

. بود نديده را خنديدن گونهاين آدرين کنون تا. گرفت دهانش جلوي را دستش و خنديد کوتاه آرتميس

 بانو ينا ولي ببينند؛ نيز را حلقشان ته تا مردان گذاشتندمي و خنديدندمي گرانهعشوه معموالً روم بانوان

 تنجا ايبر تالشش و اشبزرگواري از کسي خواستنمي که بود فروتن چقدر و خنديدمي محجوبانه چقدر

 :داد پاسخ بود مانده که ايخنده ته با شد، تمام اشخنده که آن از پس. شود باخبر ايديوانه جان

 . برسي اتنگهباني به توانيمي. مباش غمگين. نيستم دلگير تو از -
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 هب وقتي. شد دور او از و کرد احترام اداي آدرين. است بازگشتن وقت که فهماند آدرين به غيرمستقيم و

 :پرسيد آرام و نگريست او يچهره به پرسش با. يافت خود بر را آنتوني نگران نگاه رسيد، کتابخانه

 است؟ کرده خانه نگاهت در تشويش که افتاده ناگواري اتفاق بهراد؟ شده چه -

 :داد پاسخ صدايش در ايسابقهبي نگراني با هادريان او جاي به

 از بکتا يک ستاندن. ايکرده دير قدراين که آمده سرت بر باليي ديمبر گمان. سپاس را بزرگ ميتراي -

 .نمانده سروش سرکشي براي زماني اندک برد؟ زمان چنيناين که بود دشوار قدراين نوجوان دختر يک

 سر و بگذار کتابخانه در را کتاب. شدمي محسوب تو مجازات کمترين اخراج آمدي،نمي دگر دقايقي تا اگر

 . ايستب پستت

 :گفت و کرد نگاه او به تعجب با آدرين

 يسرباز به نوجوان دختر آن! کشيدم که را مصيبتي چه کتاب اين گيريپس باز براي دانيدنمي شما -

 دانزن از را خود سختي به. برسد کارش به راحتي به وي تا کنند اسير دستانش بند در مرا تا داد دستور

 . ادندمست را کتاب و کرده آزاد دستانش

 هيچ گفت؟ حقيقت جز چيزي مگر اما شد؛ تخريب آنان نزد در کوچک زادهاشراف آن يچهره گرچه

. دهد نجات را جوان آن جان ديگر ايگونه به توانستمي دختر آن. کردنمي احساس دل در وجدانيعذاب

 احترامي قانون براي وي. کردنمي جلوه پسنديده او نزد در روشش اما بود؛ باارزش بسي کارش گرچه

 و داد تکان افسوس نشانه به سري کارن. شدمي نهاده پا زير نبايد هرگز نظرش در و بود قائل سترگ

 : گفت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 136 

 وي اگر! کندمي شير همچو مردان قوي برابر در را موش همچو دختراني چنيناين که قدرت از امان -

 .بنگرد خيره کيانمهر چشمان به حتي که کردنمي جرئت نبود، وزيرزاده

 :گفت و شد خيره او به ظريفي اخم با برديا

 بايد نيز وت ايرج. بايست پستت سر و ببر کتابخانه به را کتاب کيانمهر. کارن است بس ديگر گوييياوه -

 . برند حساب تو از زيردستانت تا کني جلوه ترجدي و ترقدرتمند

 :گفت و کرد گشاد را چشمانش آنتوني

 خواب خواهيمي مگر. دارم وحشت هايشاخم از من کافي اندازه به. نگو چنيناين ميترا دايز به را تو -

 کني؟ مبدل کابوس به را هايمشب آرام

 :گفت و خنديد برديا

 . خواهمنمي چيزي چنين او از ديگر. باشد -

 اغراق دريانها از ترسش دادننشان در گرچه. گفت شکر را خدايان لب زير و کشيد عميقي نفس آنتوني

 که بگويد توانستنمي و ترسيدمي او از هم باز اما داد؛مي جلوه ديو ديگران نظر در را هادريان و کردمي

 و داد تکان تأسف ينشانه به سري آدرين. بيندمي را درنده گرگي يچهره صورتش خشمگين خطوط در

 .شد خارج آن از و گذاشت بودتش نديده هرگز که کتابداري ميز روي را کتاب و رفت کتابخانه به

*** 

 غروب از پس اندکي شب هر وي داد، نجات را برده آن جان آرتميس که شب آن از. بود مردادماه اواسط

 باز سخني هيچبي ساعتي گذشت از پس و شدمي کتاب خواندن مشغول و آمدمي کتابخانه به آفتاب
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 اين رد. شدنمي سحر شبانگاهش خواند،نمي کتاب اگر و بود بند کتاب به خوابش آرامش گويي. گشتمي

 متانت با و رفتمي راه شمرده و آرام. بود باوقار و نوجوان بانوي آن وآمدرفت گرنظاره تنها آدرين مدت

 پارت مردمان رسوم و آداب از گذشته سال در. بود هاتفاوت اين بهت در تنها آدرين و. گفتمي سخن

 اين بند در پارتيان کردمي گمان وي. نيستند آزاد روميان همچون آنان که تدانسمي و بود شده باخبر

 را هچندالي و بلند هايلباس اين اگر بانوان که بردمي گمان. آنانند از اطاعت به مجبور و شده زنداني رسوم

 به هک بود آن طالب کسي چه وگرنه. بشکنند را رسوم آن توانستندنمي که است آن دليل به پوشند،مي

 کرد،مي زندگي پارت سرزمين در ماهي پنج که او بشويد؟ دست دنيا هايلذت از و دهد سختي خود

 هاتن نه پارتي بانوان که ديدمي اکنونهم اما برد؛مي سر به بند در و شده دنيا تارک که کردمي احساس

 زديکن آنان به که دادندمي نمردا به را ايست فرمان گويي متانتشان و رفتارشان با که نيستند، ناراضي

 . نشوند

 شوق به. دارد جريان ساعت يک آن در اشزندگي تمام که کردمي حس تازگي به اما چرا؟ دانست نمي

 آن که حسي چرا؟ دانستنمي خود حتي و. شدمي آماده و خاستبرمي خواب از ترزود ساعتي نگهباني

. بود غريب برايش داشت،برمي قدم او سوي به اوقارب اما لبخند با آرتميس که لحظاتي داشت؛ لحظات

 رد ناب آرامش يک و شدندمي محکم و آرام او ديدار با بود، گرفته شدت قبل ساعتي از که قلبش ضربان

 تجربه پدرش و مادر سوي از را محبتي که او. داشت واهمه آن از بسيار آدرين و. پيچيدمي وجودش

 چون بود؛ گيج دارد؟ حسي چه دانستنمي بودند آرامشش يمايه سيالدور و آنتوني تنها و بود نکرده

 را اشسعي تمام پس. بود توجهبي او به نه و داشت دوستش دورسيال مانند به نه. بود متفاوت حسش

 تا ردندکمي صبر بايد آنتوني و او هادريان فرمان به. بگذراند را اشزندگي و باشد توجهبي او به که کردمي

 بخش هب دستبرد ينقشه دوباره تا بيايند بيرون شانحفاظتي گارد و پيشين يحمله شوک از باناننگه
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 روزها آن در اگرچه. کردمي گرم انتقامش نقشه با را خود سر روزها آن در آدرين و. بکشند را ممنوعه

 همسر براي کردنشخم کمر لحظه هر. داشت نفرت پارتيان از هم هنوز اما بود؛ زده جوانه دلش در محبت

 که آوردمي ياد به. بود شده متحمل اشپارتي خون خاطربه که را حقارتي و آوردمي ياد به را پدرش

 هقضي در شايد. «پارتي خون: »کوفتندمي سرش بر ديگران و شدمي پتک سرش بر کلمه دو تنها جاهمه

 .باشد توانستنمي ميسآرت جز کسي او، و شدمي قائل بخشش نفر يک براي تنها انتقامش

 و گردن پشت. بود نمانده زماني اندک غروب، تا و بود برخاسته خواب از تازه. زدمي قدم باغ ميان در

 تحماماس اشنگهباني شيفت از پس بايد که دانستمي خود و بود کرده عرق بسيار گرماي سبب به کمرش

 گرماي و بود تابستان. بکاهد پوستش سطح داغي از توانستمي وزيد،مي که آرامي نسيم. کند

 و آمدمي سرش پشت از خورشيد نور و بود نشسته شرق به رو. نشست درختي يسايه زير! وحشتناکش

 کرد سعي سکوت، در و بست را چشمانش. شدمي ديده ماليمي نارنجيِ نور درخت، سايه سياهيِ کنار در

 اما بيايد؛ پايين قلبش ضربان و کند منحرف ديد خواهد را آرتميس بعد ساعتي که اين از را ذهنش

 حضور. گشود چشم دادمي شخصي آمدن از نويد که خشيخش صداي با که بود نگذشته ايدقيقه

 :گفت و زد نشينيدل لبخند آرتميس. برگرداند سر و کرد احساس راستش سمت در را شخصي

 بزرگمرد؟ زدم هم به را آرامشت -

 :گفت آرتميس که بگذارد احترام و برخيزد جاي از خواست آدرين

 مزاحم من آيا نگفتي؛ پاسخ را پرسشم. بيزارم دربار احترامات و رسوم از من. برخيزي نيست نيازي -

 شدم؟ خلوتت

 :گفت و انداخت زير به سر شرمنده آدرين
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 . دهيد انجام خواهيدمي که آنچه هر مختاريد شما. بانو نه -

 :گفت و کرد کج را سرش آرتميس

 ره. باشد هرکاري انجام به مختار اشبلندپايه مقام صرف به هرکس که کنمنمي گمان من راستي؟ به -

 آن شکستن جرئت مقامش خاطربه نبايد کسهيچ و باشد خويش خصوصي حريم داراي دارد حق انساني،

 . بدهد خود به را حريم

 . انديشندنمي چنيناين زادگاناشراف بيشتر اما -

 کنندمي گمان و دانندنمي هيچ پروريتن جز و کرده عادت کنند خدمت آنان به ديگران که آن به آنان -

 ماجرا واقعيت اين اما دارند؛ را کاري هر انجام حق پس دهند،مي تن آنان فرامين به هارعيت اگر که

 آنان براي را زندگي ه،جامع صحيح ياداره با بايد و هستند هايشانرعيت خدمتگزار نيز آنان. نيست

 . بود اين حکومت آمدن وجود به هدف اصالً. کنند ترآسوده

 چشيده نيز را بردگان درد اما بود؛ روم يجامعه زادگاناشراف از اگرچه خود. کشيد باراندوه آهي آدرين

 ياد به را کلمه آن باز .اشپارتي خون خاطربه تنها بود؛ شده محکوم بردگي به که بود ايزادهاشراف او. بود

 : گفت و شدند مشت دستانش و آورد

 بخش زادگاناشراف امروزه اما بود؛ يکي براي همه همه، براي يکي شعار حکومت تشکيل از هدف. آري -

 تنها مردمان يهمه يعني اند،بلندپايه مقامي در آنان اگر که کنندمي گمان و کرده فراموش را شعار اول

 مردم پيشرو و رهبر که ارباب نه آنان کهآن ز غافل. ندارند مسئوليتي هيچ آنان و دهستن آنان براي

 .نشود متفرق جامعه تا هستند
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 :پرسيد بود، کرده مشغول را ذهنش هامدت که را سؤالي بعد و

 خانه از مرا مرگش از پس بود، بيزار مادرم از که نيز پدرم. دادم دست از را مادرم پيش هاسال من! بانو -

 با گذشته سال. گويد پاسخ مرا هايپرسش که نبود کسي. شدم بزرگ تنهايي به من و راند بيرون

 مردان از و دهندمي عذاب خود به چنيناين بانوانتان چرا که گفتمي او. کردم برخورد رومي مسافري

 رسم که بود اين تمداش که پاسخي تنها من و کنند؟مي حرام خود بر را هاخوشي چرا گيرند؟مي فاصله

 حال و. نداشتم پاسخي من و «شکنيد؟نمي را بيهوده و پوچ رسوم اين چرا پس: »پرسيد مرد آن. است

 تن به زيبا و حرير هايلباس رومي زنان همچون پارتي زنان چرا. آمده پيش پرسش همين برايم

 زدايند؟مي زندگيشان از را خوش لحظات و گيرندمي فاصله مردان از چرا کنند؟نمي

 :پرسيد و کرد نگاه او به جدي آرتميس

 دارد؟ ارزشي چه زن تو نزد در -

 :پرسيد تعجب با. خورد جا پرسش اين از آدرين

 چيست؟ منظورتان -

 ها؟روز خدمتکار و هاشب مونس تفريح؟ و لذت اسباب نگري؟مي زن به ديدي چه به تو. است واضح -

 دارد؟ زندگي حق که انسان يک يا و دارد؟مي اهنگ بطنش در را فرزندت که ايبرده

 !انسان يک که است معلوم خب -

 :گفت آرتميس
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 . دارم دگر پرسشي -

 بانو؟ چيست آن و -

 کند؟ ظلم ديگري انسان به نبايد انسان يک که معتقدي تو آيا -

 . آري -

 :گفت و کشيد عميقي نفس آرتميس

 ار کسي يخوردهنيم غذاي که هستي حاضر تو آيا. ده پاسخ ار پرسشم اين فعالً. بگذريم موضوع اين از -

 خري؟مي جان به بيابي را سالمش توانيمي که غذا مقداري خوردن بهاي به را حقارت اين بخوري؟

 :گفت و کرد جمع چندش معناي به را صورتش آدرين

 !هرگز -

 سآرتمي. بخورد را ديگري خوردهنيم غذاي گرسنگي از که بود نرسيده بيچارگي و فقر سطح آن به هنوز

 :گفت

 شروع که آن تنها و بخورد را شخصي خوردهنيم غذاي نيست حاضر کسهيچ که معتقدي هم تو پس -

 او اگر و است موجود همه براي فراوان غذاي که شرايطي در هم آن. برساند پايان به را آن تواندمي کرده

 است؟ درست. شد خواهد انداخته دور به نيز خوراک آن نباشد، آن خوردن به حاضر نيز

 . آري -
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 و بزند دست ديگري يخوردهدست زن به شودنمي حاضر سرزمين، اين در کسهيچ که بينديش حال -

 را زن آن نيز او اگر و کرده خود آن از را او که است همان باشد داشته را او تواندمي که کسي تنها

 داري؟ قبول نيز را اين. شد هدخوا انداخته دور به زن آن نخواهد،

 . آري -

 اراجت به اشآينده و گذاشته گرو را اشدخترانگي شده؟ ظلم زن آن به که انديشينمي اين به تو آنگاه و -

 تنها عمر آخر تا زن آن آخر در و نشده متعهد را مسئوليتي هيچ و نبوده او همسر مرد آن است؟ رفته

 شودنمي انداخته دور. اوست همسر آن از تنها کند،مي زندگي خود همسر ارکن در که زني اما ماند؛ خواهد

 .باشد او کنار در ابد تا کرده عهد همسرش چراکه. کرد خواهد زندگي راحتي به همسرش با عمر آخر تا و

 :گفت و انداختزير به سر آدرين

 . بودم ننگريسته موضوع اين به زاويه اين از حال به تا -

 خود احترام و شأن که است آن خاطربه کنند،مي رفتار بامتانت و کنندمي تن به را هالباس اين اگر زنان -

 امآينده صاحب يا و صاحب به متعلق تنها من که بگويند مقابلشان مرد به که آن خاطربه. دارند نگاه را

 و زن يک عنوان به را محقوق تمام بايد خواهي،مي مرا اگر و شوي نزديک من به تو گذارمنمي و هستم

 خود پارتي شرافت نيز مردان. ماست اعتقادات همه اينان. کيانمهر نيست رسم هااين. بپذيري همسر يک

 دست از نيز را خويش نجابت و آبرو دختري، يآينده نابودکردن با که گذارندنمي و دارندمي نگاه را

 پارتي زن اگر که بينديش اين به کيانمهر حال. ايلحظه هايلذت و خوشي خاطربه فقط هم آن. بدهند

 هب فرزند آن پدر و شود باردار اگر. دهد انجام نيز را نابخشودني عمل آن و باشد نداشته را اعتقادات اين

 سختي؟ با و خانواده بدون شود؟ بزرگ پدر بدون بايد فرزند آن کند، فرار اصالً يا و نرود عملش بار زير
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 مرواريدي همچون پارتي دخت يک کيانمهر کند؟ تأمين را اشآينده توانست دخواه تنهايي به مادرش

 آلوده ايـرزه هـ نگاه هر به و چرخيد خواهد دست به دست نرود، فرو صدف پوشش در اگر که است

 . شد خواهد

 به تا او که بود هويدا آشکار حقيقتي سخنانش يهمه در. گفتمي راست. انديشيد او سخنان به آدرين

 حرف جدي مدت تمام در. گفتمي سخن حکيمانه چه نوجوان دخت آن. بود نينديشيده آنان به حال

 بيشترين تا بگويد سخن چگونه که دانستمي او. نبود سخنانش در تمسخر و شوخي از اثري و زدمي

 :گفت و برخاست جاي از آرتميس. شد ترافزون او به اشعالقه. باشد داشته را تأثيرگذاري

 . شوي آماده بايد است؛ نزديک غروب-

 سخنانش به که همچنان و برخاست جاي از نيز آدرين. شد دور او از بود آمده که همچنان آرام و

 .باشد او آن از پدرش کنيز نبود حاضر هرگز او راستي، به. برداشت قدم خوابگاه سوي به انديشيد،مي

 نآ که آن و ماجرا ته به و بود انديشيده اشلحظه خوشي و لذت به تنها. بود نکرده نگاه زاويه اين از هرگز

 اهيسي از اندکي و شناختمي بيشتر را پارتيان گذشت،مي هرچه. بود نينديشيده دارد سرنوشتي چه زن

 اعتقادات اين يهمه وجود با هاآن. دانستمي مقصر را پارتيان هنوز او اما شد؛مي کاسته نفرتش بار

 .داد سرعت هايشقدم به و کشيد عميقي نفس. بودند هايشتحقير تمام ببمس زيبايشان

*** 

 و دوننمي شرع خالف هايچيز نوشتن به رو هاشوننوشته جذابيت که هايينويسنده دست از خونه دلم

 که اونايي دست از خونه دلم. عاديه پسر و دختر رابطه که کننمي خيال بسته چشم که نوجوونايي

 ينا. برهنگي يعني تمدن و مياره محدوديت که اسالمه کننمي خيال و پوشنمي نمابدن و تنگ لباساي
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 .نيست اسالم مال حجاب. اُمُّلي يعني داشتن حجاب کننمي خيال که نوشتم اونايي براي فقط رو پارت

 .کنيم باز رو چشمامون. غنيه تمدن يه مال

*** 

 دقايقي که دانستمي. بود رسيده هزار به قلبش هايتپش شمار آدرين و بود گذشته غروب از ساعتي

 راستي به لحظه آن در تنها گويي. داشت جريان ناپذيروصف شوقي دلش در. آمد خواهد آرتميس ديگر

 گيزند نام با گويي. بود بيهوده کشيدننفس تنها آرتميس بدون عمرش، لحظات ديگر و کردمي زندگي

 بآ چشمانش رنگتيره روشني که انگار و. بود اشپژمرده لحظات بخشزندگي آرتميس، و کردمي مردگي

 رديگ شد،مي نزديک موقرش لبخند آن با آرتميس وقتي. بود او چون آبي از دورافتاده ماهي براي حياتي

 و کشيدمي پر ذهنش از پليد افکار آن تمام اصالً. دادنمي اهميت اشپُرکينه قلب و سياهش يگذشته به

 برابر در آرتميس خواستمي دلش تنها. بود آرتميس خود داشت، اهميت برايش لحظه آن که يچيز تنها

 ايالهه به برايش معمولي، يچهره آن چطور دانستنمي اصالً. بنگرد اشزيبايي بت به و بنشيند ديدگانش

 وا از شايد که کرديم گمان گاهي و دانستمي برابر* ونوس خداي با را او دل در. بود شده تبديل همتابي

 که يبانوي. است شده بانو آن شيداي که بود آورده ايمان ديگر او، سخنان شنيدن از پس. باشد ترزيبا نيز

 زيبا، ،موقر پاک، بانويي يشيفته. بود شده اششيفته راستي به. بود برابر* مينرو خداي با شايد خرد از

 ديگر سواي او حساب. است پارتي يک اشليلي که يشيداندنمي بدان اصالً لحظات آن. دانا و اصيل

 متانتش با توأم هايقدم تابانهبي و شد چشم وجودش يهمه آرتميس، شدننزديک با. بود پارت مردمان

 اششقيقه نبض و گرفت آتش وجودش تمام زد، لبخند و انداخت نگاهي او به آرتميس وقتي. کرد دنبال را

 يبانو به. قلبش محکم بسيار اما آرام کوبش از امان...! قلبش و افتاد شماره به نفسش. کوبيد امانبي

 هکآن از پس دقايقي تا قلبش کوبش. شد داخل و کرد باز را کتابخانه در آرام که شد خيره همتايشبي
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 مشت او سينه يقفسه بر بود خوانده قلبش در را او که بانويي گويي. داشت ادامه شد داخل آرتميس

 رها را آن عشق، زيباي حس چشيدن از پس عاشقي کدام اما بود؛ خواستار را شدنشخارج و کوفتمي

 نگاه دل در را عشق اين عمرش، هايروز واپسين تا که کرد عهد خود با تفکر، بدون لحظه آن! کرد؟مي

 . نينجامد وصال به فرجامش اگر حتي دارد؛

 هايياخته تک به تک و وجودش تمام. بود شده غازآ دوباره فراق يشکنجه گويي آرتميس خروج با

 در روند اين. بگذارد تنهايشان هايشانروز اين مخدر مبادا تا کشاندندمي او سمت به را خود قلبش،

 سينه بر ترشديد کشيدنش، آغوش در يوسوسه يپيشرونده حس بار، هر و شدمي تکرار نيز گذشته

 آن دانستنمي. کردمي منع او به شدننزديک از را او چيزي يگوي امروز اما نواخت؛مي چنگ آدرين

. کردمي جلوگيري او پيشروي از مستحکمانه که نبود عقل مانع، آن حتم به اما بود؛ حسي چگونه

 . انجاميد سحر به آدرين نقيض و ضد تفکرات با شب آن باالخره اما چگونه؛ دانستنمي

 :پرسيد کارن از آدرين. بود هم در اشچهره. افتاد راه به همه از زودتر آنتوني شيفت، تعويض با

 آمده؟ سرش بر چه دانيمي تو. رفتنمي فرو خود در چنيناين هرگز او شده؟ چه را بهراد -

*** 

 .هاستالهه ترينزيبا از که رومي فرهنگ در زيبايي و عشق ايزدبانوي: 29*

 .ناميدندمي آتنا را وي يونانيان. رومي اساطير در فرزانگي و خرد ايزدبانوي: 31*

*** 

 :داد پاسخ و نگريست او به تعجب با کارن
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 هک مفيدي کار تنها مستأصل و غمگين بهراد است مدتي. کيانهمر بپرسم، بهراد و تو از من بايد را اين -

 ويشخ تفکرات در که است ماهي نيز تو. آوردنمي زبان بر سخني هيچ و است اشنگهباني دهدمي انجام

 غيرطبيعي رفتار به چشم غفلت هفته يک از پس حتي که قدرآن. نداري خبر اطراف از و کنيمي سير

 از اما گويي؛مي سخني اندک و است بهتر او از تو اوضاع که گفت بايد حداقل. ايگشوده چشم دوستت

 را دوست دو شما. آيدنمي بيرون.« بگذاريد تنها امتنهايي در مرا» و «اطاعت» جز سخني هيچ او دهان

 شده؟ چه

 اشزندگي يار تنها از که بود آورده سرش بر چه احساس و عشق اين. شد اشديرينه دوست نگرانِ آدرين

 هايشغم و هاناراحتي که آنتونيوسي باشد؟ سرخورده گونهاين بايد آنتوني روي چه از! بود؟ شده غافل

 بروز را هايشغم و بود خوددار آنتوني. شناختمي را تشدوس آدرين. رفتمي بين از روز يک گذر از پيش

 آدرين که باري آخرين گفت؟نمي سخن و بود يافته تغيير گونهاين که بود آمده سرش بر چه. دادنمي

 هر که داشت عادت آنتوني. دريد را دوستشان گرگ که بود تمرين زمان همان ديد، حال بدان را آنتوني

 مه را کار اين دوستش که است روزي چند که بود نفهميده چطور. بگيرد کار به را آدرين مغز ساعتي روز

 :گفت و زد پوزخندي آدرين چشمان در نهفته نگراني ديدن با کارن نکرده؟

 اي؟آمده بيرون تخيالتت درياي از اکنون که شده چه را تو حال فهمي؟مي اکنونهم -

 بهراد... آ اما يابم؛ رهايي آن از هم امزندگي روز آخرين تا کنمنمي گمان که افتاده روانم و جان به دردي -

 . است سابقهبي او نامهزندگي در سکوت و تشويش گونهاين. دانمنمي را

 و شود کارساز بود نزديک ذهن مشغوليت اين. گزيد را پايينش لب دندان با اش،جمله اتمام از پس و

 راه در اکنون شکبي شد،مي چنين اگر که. بياورد زبان به را آنتوني نام تمام حواسيبي با آدرين
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 گرفتن دندان به لب اين کارن گويي. شدمي آويخته دروازه از هايشانسر آينده روزهاي و بودند چالسياه

 :گفت چراکه کرد؛ تعبير شرمساري سرِ از را

 تواند؟مي باشد؟ تواندنمي شدنعاشق که درد آن -

 کرد کارن به رو بعد و شود خالص آزاردهنده افکار شر از تا داد تکان سري. نشنيد را او سخن اصالً آدرين

 :گفت و

 . است افتاده جانش بر دردي چه بدانم تا گويممي سخن بهراد با اندکي من. برويد خوابگاه به -

 :زد فرياد تعجب با کارن

 اي؟شده عاشق راستي به نکند! کيانمهر -

 از بدنش هاياندام و کردمي نگاه خيره که حالي در و دوخت او به چشم اشدهگشادش چشمان با آدرين

 : گفت حيرت با خوردند،نمي تکان بهت

 استخوانِ دستي که داري انتظار و گوييمي سخن برابرم در چونين که هستي پروابي بسيار! کارن -

 که نکني کنکاش افکارم در است بهتر است؟ ايصيغه چه شدنعاشق. نسازد مزين تَرَکي به را اتگونه

 .نيست آن در دلنوازي و زيبا چيز هيچ

 وجودش در که دردي دانستمي که خود. بود آورده زبان بر راست جز سخني ساده چه و بود گفته دروغ

 :گفت و انداخت زير به سر شرمنده کارن اما باشد؛ تواندنمي عشق جز دوانده ريشه

 !کني عفو مرا ـناه گـ که خواهشمندم. شودنمي تکرار ديگر. متأسفم من -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 148 

 :گفت بنگرد، سرش پشت به که آن بي و افتاد راه به آدرين

 . نکني تکرار که شرط بدين فقط. شدي بخشيده -

 رد و آمدمي نظر به ترسناک و مرموز بسيار کارن براي آدرين. گرفت ايآسوده نفس کارن آدرين، خروج با

 ديدن با. کرد دنبال بود رفته آنتوني که را مسيري نيز آدرين. داشت شدنوبذ احساس او نگاه زير

 او به و بخشيد سرعت هايشقدم به داشت،برمي قدم و بود افکنده زير به سر سالنه،سالنه که آنتوني

 :گفت مهرباني با آدرين. ايستاد جايش بر آنتوني که گذاشت اششانه بر دست. شد نزديک

 يحيطه در و مخصوص دانم،مي من که جابدان تا سکوت و رفتار اين شده؟ چه را تو. عزيزم دوست -

 گويي؟نمي هيچ و اينهاده سکوت مهر حرفت پر و جنبنده زبان بر که شده چه. است من تخصص

 :گفت و کشيد آهي اندوه با آنتوني

 . گفت خواهم آنجا در. است ساکت آنجا. برويم باغ به -

 گويي. بود هراس در آنتوني يسابقهبي آرامش و رفتار از آدرين. برداشتند قدم باغ سوي به هم با و

 از تتوانسنمي و بود شده سنگين و پر چيزهمه از اکنونهم نشست،نمي جا يک گذشته در که آنتونيوسي

 ودنبسنگين به آرامش با و برداشته شدنگذشته آنتونيِ از دست ديگر اکنونهم و بخورد تکان جاي

 آن به توجهبي داد؛ تکيه درختي به و نشست زمين بر آرام بسيار آنتوني رسيدند، که باغ به. پرداختمي

 ،داد تکيه درخت به را سرش و بست که را چشمانش. شود آلوده و کثيف تنش بر لباس است ممکن که

 و نامنظم کاراف از مشوشش مغز و نيست آرام کندمي وانمود که آنچنان آنتوني! نه که دانست

 :پرسيد بنابراين. است پر آزاردهنده طورهمين و پيچيدهدرهم
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 . آمده سرت بر چه که بگو. هستم منتظرت بهراد، خب -

 را افکارش آنتوني تا نشکست را سکوت آن و ماند منتظر نيز آدرين و. کرد سکوت و کشيد آهي آنتوني

 :گفت قدمهمبي آنتوني دقايقي، گذشت از پس. کند بازگو برايش

 شناسي؟مي را آذربانو -

 را آنتوني خود سخنان داد ترجيح بود؟ ميان در زني پاي يعني کرد؛ نگاهش بهت با ايلحظه آدرين

 :داد پاسخ پس. بشنود

 . کيست دانمنمي! نه آذربانو؟ -

 داري؟ ياد به را نگهبانيمان روز اولين -

 !باشد داشته نيز اولين که امنداده نگهباني هنگام روز حالبه تا من راستش-

 :گفت حالبي آنتوني

 داري؟ ياد به را نگهبانيمان شب اولين. کيانمهر مده آزارم کنممي خواهش -

 :گفت و خنديد ريز آدرين. کرد ادا محکم را شب ترجيحاً و

 بشود؟ چه که. دارم ياد به آري -

 

 . بودند همراه نيز نديمه چندين آرتميس، و ويشکا بانو همراه به شب آن -
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 . آري -

 داري؟ ياد به خواست کمک ما از و بازگشت بانوان خروج از پس مدتي که را بانويي آن -

 . داشت رنگايقهوه موهاي و عسلي چشمان که سفيدپوست بانوي همان آري -

 :گفت شرم با و انداخت زير به سر آنتوني

 . افتاد دلم بر مهرش که شد چه دانمنمي -

 چيزي چه داشت؟ خبر بانو آن آيا چگونه؟ کي؟ اما. پيوست وقوع به حدسياتش تمام. گفت ميهو آدرين

 :گفت بنابراين پرسيد؛مي خودش از بايد بود؟ شده آنتوني غم باعث

 زماني؟ چه از -

 نديمان بخش به جاسوسان ديدار براي که روز آن. کرد جذب خود به مرا اشچهره. ديدار اولين همان از -

 اب که گويي. شدمي زيبا چه خنديدن هنگام که دانينمي و خنديدمي و زدمي نفسنفس. ديدم را او ،رفتم

 نزمي به و نديدم را پايم زير گرد سنگ که شدم اشزيبايي محو چنانآن. باشد کرده فرار يا دويده خنده

 . افتادم

 :گفت حرص با آنتوني. افتاد خنده به بلندي صداي با آدرين

 است؟ دارخنده موضوع اين کجاي! بيفتد جانت به درد -

 خجالت چقدر. آمد پيش فضاحتي چه افتادي؟ زمين بر نديمه چند ديدگان برابر در من خدايان -

 نه؟ يا بودي شرمسار اصالً کشيدي؟
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 :گفت ساختگي دلخوري با آنتوني

 برخورد خاطربه آرنجم. نبود آنجا بانو آن جز کسي که شکر را خدايان. مده قرار خود تمسخر مورد مرا -

 بر و برداشت دستمالي. آمد طرفم سراسيمه و آمد بند اشخنده من ديدار با او. بود شده زخم زمين با

 هب را او و آمد هانديمه سرپرست که بودم شرمگين بسيار. بيايد بند خون تا فشرد را آن و گذاشت زخمم

 .ماند من دستِ هم دستمالش. بسپارد گوش او فرامين به تا شد دور من از ترس با او و خواند خويش اتاق

 با دلم. دهم پس باز او به را دستمالش تا رفتم هانديمه بخش به من مأموريت، شدنخراب از پس بعد، روز

 دور از را او مخفيانه همين براي بودم؛ قراربي مدام روز آن از آدرين دانينمي. افتاد تپش به او ديدار

 شده عاشقش ديدار اولين همان در راستي به. دادمي آرامش دلم بر مخفيانه، هايديدار همين و ديدممي

 ابد تا و بگريزيم ديگر دياري به هم با و کنيم ازدواج که دادم پيشنهاد او به گذشته يهفته بنابراين. بودم

 يک به را صورتم و کرد مخالفت شدت با او اما بود؛ روم ديگر ديار از مقصودم. کنيم زندگي آسايش با

 . ساخت آراسته و مزين سيلي

 :گفت و خنديد هم باز آدرين

 ديگر؟ پرسيدي هم را ايشان امتناع دليل متعاقباً شما حتماً و! بخشمسرت و جالب چقدر اوه -

 !نه -

 !نه؟ -

 :داد حتوضي سريع او مبهوت يچهره ديدن با آنتوني. بود همراه تعجب عالمي با آدرين پرسشِ اين و
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 روز آن فرداي اما نکردم؛ توجهي دليلش به که بودم افسرده و غمگين قدرآن حقيقت در! نه روز همان -

 . شد نخواهد دهد،نمي اهميت وطنش به که شخصي همسر که گفت او و رفتم دوباره

 :گفت باشد، افتاده اتفاقي چه آن از بعد زدمي حدس که آدرين

 خويش وطن و خانواده به توانيمي نه و بگذري او از توانيمي نه چراکه اي؛شده افسرده روز ان از تو و -

 . کني پشت

 :گفت و داد تکان تأييد نشانه به را سرش آنتوني

 کردي؟مي چه بودي من جاي اگر تو -

 :داد پاسخ و کشيد نفسي آدرين

 پارتي زني عاشق خود اگر اما دارد؛ را ارزشش عشقم چراکه کردم؛مي پشت وطنم به بودم تو جاي اگر -

 اگر! نه بيايد، روم به که اين نه. کند رها را خويش وطن که اين مگر کرد نخواهم ازدواج او با هرگز شوم،

 . شود جدا پارت سرزمين از خواهممي تنها. گريخت خواهم وطنم از نيز من بخواهد،

 چرا؟ وقت آن -

 جاي اگر ولي کنم؛ زندگي هستند، امزندگي هايعذاب همه مسبب که پارتياني مابين توانمنمي من زيرا -

 . شود پارتيان از نفرت باعث که ديدمنمي امگذشته در چيزي بودم، تو

 .کند چه بايد دانستنمي آنتوني. رفتند فرو خويش تفکرات و سکوت در دو هر و گفت هومي آنتوني

. کند رها را خويش يخانواده و وطن وانستتنمي هم باز اما آمد؛مي نظر به منطقي برايش آدرين سخنان

 دل در و گرفت گاز را لبانش بفهمد؟ توانستمي چه نداشت خاصي شخص به ايدلبستگي که آدريني
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 محروم محبت و مهر اين کز آدرين که چرا. انديشدمي دوستش به راجع چنيناين که کرد سرزنش را خود

 که ايضربه با. داندمي را آب قدر بيشتر سيراب فرد برابر در که ايتشنه همچو. دانستمي او از بيشتر بود

 :داد گوش او سخنان به و آمد بيرون تفکراتش از کوفت، اششانه بر آدرين

 مغ اين. برسانيم شکممان به مددي و برويم بيا. ايمنخورده چيزي که هاستساعت! پيشهعاشق جناب -

 به آذربانويت، و غمت جاي به. خورتنمي دردت به. بنوش را آبش و کوزه دم بگذار هم را هايتعشق

 يبيآس آذربانو و تو به نه رسيده، آخر به دنيا نه هنوز. نکند نابودت و آيد کارت به که بينديش حليراه

 . است باقي هم هنوز فرصت. کرده ازدواج شما از يکي نه و رسيده

 .برويم باشد، -

 

 ديگر که گرفت تصميم و کرد خانه دلش در هم باز بود، داده دستش زا که اميدي. گفتمي راست آدرين

 کجا از. نداشت خبر آينده اتفاقات از کسهيچ هنوز و! بود جريان در زندگي. نباشد افسرده چنيناين

 هک آرتميس بانو ديدن با آدرين اما افتادند؛ راه به هم با. شدمي ختم وصال به نيز او يآينده شايد معلوم؟

 سست هايشقدم بودند، گرفته فاصله او از خدمتکارانش و داشتبرمي قدم حوالي آن آرام بسته،مچش

 که آنتوني داد؟مي دست از غذايي اندک خوردن يبهانه به را معشوقش ديدار فرصت عاشق، مگر. شد

 :پرسيد تعجب با و نگريست عقب به خودش، پايهم آدرين، نديدن با بود، افتاده ترجلو قدم چند

 آيي؟نمي آدرين؟ شده چه -

 بر را اشخونسردي نقاب زود خيلي. بود کرده فراموش کلي به را او حضور. کرد نگاه او به هول با آدرين

 :گفت و زد چهره
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 . آمد خواهم بعد مدتي نيز من. بازگرد خود تو. دارم کار اندکي آنتوني -

 :داد پاسخ طرفين به سرش دادنتکان با و نگريست او به عجيبش رفتار از سردرگمي با آنتوني

 . هستم منتظرت باشد، -

 :گفت کرد،مي دنبال را آرتميس بانو مسير چشمانش با که حالي در نيز آدرين

 . نگهدارت خدايان. آيممي دگر ساعتي تا -

 :گفت بيفتد، راه که آن از پيش و چرخيد مسيرش سوي به آنتوني

 . نگهدارت خدايان -

 تماشاي تمناي چشمانش هايذره تمام. رفت آرتميس سوي به او، دورشدن با نيز آدرين. افتاد راه به و

 به خواستمي تنها. برود نزديک يا بگويد سخني او به خواستنمي. داشت را آرتميس دلنشين يچهره

 تنها پشت شد؛ پنهان درختي پشت در و افتاد راه به دنبالش به. شود خيره اشداشتنيدوست يچهره

 ايخلسه به و بريد دنيا از. بنگرد او به تا شد چشم وجودش تمام. داشت قرار باغ آن در که مجنوني بيد

 آرام هاييتپش افتاد؛ تپش به و شد نبض تنش تمام و او بازنيمه چشمان ديدن از شد مست. رفت فرو ناب

 دلش. کردمي عاشقي عشق، شهر تماشاي با و بود ايستاده گردون چرخ اوج بر گويي. کوبنده و

 :بگويد و بزند فرياد خواستمي

 چنيناين که آرتميس کيستي کوبي؟مي امسينه بر مشت لحظه هر و ايکرده خانه قلبم در که کيستي-

 ستيکي ام؟کرده مبحوس قلبم در را تو و امگذاشته تو گرو در را قلبم که کيستي اي؟کرده خود درگير مرا

 خواهم؟مي خودم براي را تو خودخواهانه، و امسپرده فراموشي به را اممردانگي سمر خاطرتبه من که
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 با و امکرده قلبم قفس زنداني را تو و انداخته گوش پشت را جوانمردي رسم تو، خاطربه که کيستي

 سالح خلع تو برابر در اممردانه هاينياز که هستي بانويي کدام تو توست؟ آن از که گويممي آسودگي

 کيستي؟ کيستي؟ هستند؟

 کالبد در کدامشان روح زيبايي؟ يا خرد يالهه بود؟ که آرتميس. دانستنمي را هايشپرسش پاسخ خود و

 فقط .دادنمي هدر به انرژي فريادزدن براي! دانستنمي دانست،نمي بود؟ رفته فرو آرتميس نام به بانويي

 : کرد تکرار لب زير. شدمي سيراب آرتميسش وجود از بايد

 ونوس؟ يا مينرو آرتميس؟ کيستي -

 اب. آمد جلو و نشست لبش بر لبخندي او، يمشاهده با. ديد را آدرين و گرداند بر او سوي به سر آرتميس

. بردارد را هافاصله اين توانستمي کاش که کرد آرزو دل در آدرين. ايستاد او از قدم سه يفاصله

 :گفت وسيعش لبخند همان با آرتميس

 !مسرورم تو ديدار از چقدر که داندمي اهورامزدا! کيانمهر تو بر درود -

 :گفت احترام با و کرد خم سر آدرين

 يالهه همانند به را شما ام،گفته سخن شما با که زمان آن از. خشنودم شما ديدن از بسيار بانو؛ نيز من -

 . پندارممي روميان خرد

 آرتميس. گفتمي سخن بااحترام چنين که پنداشتمي تربزرگ خود از را هسالپانزده آرتميس که گويي و

 :رفت فرو هم در اخمانش اش،جمله شنيدن با آدرين هايانديشه از فارغ اما

 خرد؟ الهه -
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 :زد لبخندي آدرين

 ...اما بانو؛ آري -

 :گفت اخمانش به نگاه با

 دارد؟ وجود مشکلي. نيستيد خشنود تشبيه اين از شما گويي -

 :گفت آرتميس

 جاي ذهنم در را پدرانم خرد از ايگوشه تنها من ضمن، در چرا؟ روم يالهه هست، اهورامزدا وقتي تا -

 روم به قدراين چرا شما. دارم فاصله مطالعه، بسيار هايسال باال، سطوح به رسيدن تا و امداده

 دانيد؟مي خردمند چنيناين مرا چرا منديد؟عالقه

 ريفک طرز برترين. اندبوده کم بسيار خرد با افراد و بوده مرسوم غلط هايباور اطرافيانم ميان در هچراک -

 .کنم باور توانمنمي باشد زمين مردم خداي ميترا که را اين. است رومي مرد همان به متعلق ام، ديده که

 ،*وولکان ونوس، ،*مارس ،*ديانا ،*آپولو مينرو، ،*سرس ،*نپتون ،*يونو ژوپيتر، خدايان وجود باور

 .است ترراحت برايم* باکوس و* وستا ،*مرکوري

*** 

 ژوپيتر شهبانوي و خدايان يملکه وي شود،مي ناميده خدايان خداي و پادشاه که ژوپيتر همانند: 31*

 . است

 .هادريا خداي: 32*
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 .کشاورزي بانوي ايزد: 33*

 .است شده شمرده نيز مرد ايخد زيباترين وي موسيقي، و روشنايي خداي: 34*

 . است ماه و شکار يالهه و آپولو همزاد خواهر: 35*

 .جنگ خداي: 36*

 .آهن و آتش خداي: 37*

 .سفر خداي: 38*

 .معماري و آتشدان خانواده، کانون: 39*

 .است طبيعت خيزيحاصل و مقدس هايجشن بر ناظر مِي، قداست انگور، زراعت ـراب، شــ ايزد: 41*

*** 

 

 :گفت و کشيد هومي آرتميس

 !هستي ميتراپرست تو پس -

 در سخت هاروز اين و نيستم آييني هيچ پيرو من. چيستم کيستم، دانمنمي ديگر. نيستم ديگر بودم، -

 . کنم پشت خويش وطن به خواهمنمي اما است؛ مهتر همه از روميان آيين گويممي گاه. پيچممي خود
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 خب اما بود؛ کرده احاطه را قلبش بدي احساس. داشت نفرت خود از تگفمي که هاييدروغ خاطربه

 خشنودي اظهار است، ميتراپرست ظاهر در که اين از. بود کرده روشن آرتميس براي را تمايلش حداقل

 :پرسيد او از آرتميس. بود نکرده

 خدايي؟ چند چرا پرستي؟نمي را اهورامزدا چرا روميان؟ آيين چرا -

 ابلق برايم بپردازند زمينيان آفرينش به خود خداي با خدايان دوازده که اين. است ترطقيمن برايم خب -

 و موسيقي و نور خداي نيز يکي آن و شکار و ماه خداي ديگري است، جنگ خداوند يکي. است تردرک

 . دارد قرار خدايان خداي هااين يهمه صدر در

 آتش در همه کشاورزي هايزمين و بگيرد در جنگ ييجا ندارد؟ تداخل خدا همه اين وجود نظرت به -

 و قدرت دادننشان براي آنگاه و شد؟ نخواهد خشمگين جنگ ايزد از کشاورزي الهه آنگاه. بسوزد جنگ

 هچگون اينان شوند؟نمي سپرده فراموشي به مخلوقات و مردم و شد؟ نخواهند درگير هم با خويش برتري

 کنند؟مي رها خويش حال به را مردمان که هستند خداياني

 نطقم فکري، با اما بيايد؛ پيش اختالف و تداخل خدايان کار در که بود ممکن راستي به. انديشيد آدرين

 :يافت باز را خود پيشين

 . کندمي کنترل را ديگر خدايان ژوپيتر خداي -

 :زد پوزخندي آرتميس
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 امور تمام زمام خود چرا کند، خدايي ديگر خدايان بر که است قدرتمند چنيناين ژوپيتر خداي اگر -

 براي که است ضعيف قدرآن او يعني باشند؟ او فرمان بر همه تا گيردنمي عهده بر را مخلوقاتش و زمين

 باشد؟ داشته نياز ديگر خداي دوازده به زمين ياداره

 امان آرتميس اما ؛کردنمي پيدا آرتميس هايپرسش براي پاسخي هيچ. ماند عاجز پاسخ دادن از آدرين

 : گفت هم باز و نداد

 حقير؟ قدراين است؟ زن يک نيازمند او يعني. دارد شهبانو يک ژوپيتر که امشنيده -

 پاسخ درماندگي همان با. بود گيج او و بودند شده کوبيده هم در اعتقاداتش يهمه. بود درمانده آدرين

 :داد

 بينديشم؟ چطور. بگو تو. دانمنمي -

 :گفت آرتميس. است کرده خطاب «تو» را آرتميس که نفهميد اصالً که بود آشفته قدرآن لحظه آن

 نيازي چيزهيچ به وي. بزرگ بسيار. قدرتمند خداي يک است؛ يکي پرستيممي ما که اهورامزدايي -

 و پدر و برادر، و خواهر فرزند، و همسر وي. آفريد را زمين و آسمان تنهايي به خود و تنهاست او. ندارد

 نظم که نيست خدايي اکنونهم و آفريد نظم با و تنهايي به را جهان او. ندارد نيازي هاآن به. ندارد مادر

 و داناست چيزهمه به و است چيزهمه عالم او. کند تنظيم خويش دلخواه به و بريزد هم به را او جهان

 هر هب بدهم، پاسخ نتوانستم اگر. کن بازگو او از عيبي تنها تو. دهد انجام نتواند او که نيست کاريهيچ

 . شو ملحق خواست دلت که آييني

 بينيمش؟نمي ما چرا کجاست؟ شما اهورامزداي اين -
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 چشمانت با را شب آسمان انتهاي توانستي اگر. گنجدنمي تو چشمان در که است بزرگ قدرآن وي -

 . ديد خواهي نيز را پروردگارت ببيني،

 :پرسيد سپس. بود جابه و درست کامال منطقي لحاظ از آرتميس سخنان. رفت فرو فکر به آدرين

 مگر است؟ ممکن چطور. شودمي زنده مرگ از پس آدمي که داريد اعتقاد اهورامزداپرستان شما -

 بازگردد؟ خود اول شمايل به هم باز پوسيدن، و مرگ از پس آدمي که شودمي

 :داد پاسخ درنگبي يست،نگرمي او به خيره که حالي در آرتميس

 را تو خود خداوند مگر انسان؟ يا است ترسخت دنيا اين آفرينش تواناست کاري هر انجام به اهورامزدا -

 نيست؟ او کرانبي قدرت به کردنشک اين کند؟ خلق را تو هم باز تواندنمي يعني نيافريد؟

 چرا؟ آخر ولي -

 خواهد روزي. است آگاه بندگانش تمام احوال به رامزدااهو. کيانهمر است نشده خلق دليلبي آدمي -

 رسيدگي آنان تکتک اعمال به و خيزندمي پا به گور از مردگان تمام آن، از پس. بميرند همه که رسيد

 مجازات باشد، برگردانده روي اهورامزدا از يا و باشد کرده ظلمي کس هر رستاخيز، روز در. شد خواهد

 نخواهد بهشت جز چيزي او پاداش باشد، کرده پيشه نيکي دنيا در کسي اگر و ودب خواهد او آن از دوزخ

 خود اعمال سزاي به همه و گرفت خواهند قرار جدا يدسته دو در ظالمان و نيکوکاران روز آن در. بود

 . رسيد خواهند

 :داد ادامه و گرفت نفسي آرتميس
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 هستند هابدي از خيلي و داد دنيا همين در را داششپا شودنمي که هستند هانيکي از خيلي... دانيمي -

 فدا را جانش خويش دوست نجات براي که کسي مثال براي. داد را جزايشان تواننمي دنيا اين در که

 فرکي توانمي چگونه رسانده قتل به را نفر هزاران که کسي يا و داد؟ را پاداشش توانمي چگونه کند،مي

 و نيکوکاران جداشدن و مرگ از پس دوباره شدنزنده گرفت؟ را جانش بار هزاران توانمي آيا داد؟

 انديشي؟نمي طوراين تو. شود مهيا کيفر و پاداش دادن براي شرايط که شودمي باعث بدکاران

 .گذاشت تنهايش و انداخت فکرش در يچهره به نگاهي آرتميس. رفت فرو هايشانديشه در آدرين

 چيزهمه باور اما چرا؛ دانستنمي. نيافت آرتميس از اثري کرد، نگاه اطرافش به و مدآ خود به آدرين وقتي

 :گفت آرتميس به خطاب اما خود، با لب زير. بود شده ترآسان برايش

 از اندکي چراکه کردم؛ باور را اهورامزدايت پس بگنجانم؛ تو در را رومي خدايان دو وجود نتوانستم -

 سآرتمي. شده نهاده تو در انتهايش،بي خرد و زيبايي از بخشي چراکه. است هفتهن تو در کرانشبي وجود

 تريژوپي هرگز بودند، خردمند اگر چراکه اند؛نبوده اطرافيانم ميان در خردمند افراد که نگفتم دروغ تو به

 همچو زش،اربي هايآهن تکه آن ميان در تو. دادندنمي قرار خويش خداي اشخوانيمي ضعيف تو که را

 . بدارمت دوست که بده حق من به. همتاييبي گوهري يا زر

. تنياف آنجا را کسي خوابگاه، به رسيدن با. برداشت قدم خوابگاه سوي به آسوده، رواني و روح با آنگاه و

 نگريست آدرين چشمان به مستقيم هادريان. نبود هادريانجز کسي او، و داشت حضور آنجا نفر يک تنها

 :گفت و

 . بگويم سخن اندکي تو با بايد. بودم منتظرت نيز من. اندشده خارج قصر از افراد همه -

 :گفت و نشست هاتخت از يکي روي تعجب با آدرين
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 . شنوممي خب -

 . چيست مأموريتت که دانيمي خود آدرين -

 :گفت وافري تعجب با آدرين

 . پارتيان تمامي نابودي نهايت در و کراسوس نابجعالي به پارتيان يمحرمانه اطالعات ارسال. آري -

 «چه؟ آرتميس پس پارتيان؟ تمام: »گفت و آمد درد به گويي قلبش از ايگوشه و

 :گفت شمردهشمرده هادريان

 . شود برداشته ميان از بايد آن باشد، ما مأموريت مانع چيزي اگر که دانيمي و-

 :داد پاسخ سردرگمي و گيجي با نداشت، آگاهي انهادريسخنان اين مقصود از که نيز آدرين و

 بشود؟ چه که. آري -

 . بردار ميان از چيست دانيممي من هم و تو هم که را مانعي اين پس -

 :گفت لرزان صدايي با زحمت به گفت؟مي سخن چه از هادريان. داد قورت را دهانش آب آدرين

 چيست؟ منظورت -

 :دپرسي جديت با و کرد اخم هادريان

 آدرين؟ کني انکارش که خواهينمي -

 :پرسيد آدرين
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 . بگويم را پاسخت تا بگو سخن واضح چيست؟ تو منظور کنم؟ انکار را چيز چه -

 :گفت حال همان با و ببرد پي اشدروني حال به تا شد خيره آدرين چشمان به هادريان

 را وجودت تمام که آن از پيش را شقع اين يريشه بايد است؟ بزرگ مانع يک شدنتعاشق که دانيمي -

 گفتم؟ چه که دانستي. بخشکاني بگيرد بر در

 مگر را؟ اشزندگي اميد تنها ببرد؟ بين از را عشقش. شد پرتاب آدرين پيکر سوي به خالصي تير گويي

 دهانش آب توانست؟مي مگر دارد نگاه دلش در را عشق آن که بود کرده عهد خود با که او توانست؟مي

 دلش يخواسته به گاههيچ بود؛ اجبار او زندگي تمام. کرد خانه گلويش در بزرگ بغضي و شد شکخ

 وا خويش حال به را او ديگران که آسوده زندگي نه و بدارند دوستش که داشت ايخانواده نه. نرسيد

 با و کند جاسوسي دارد نفرت هاآن از که مردماني ميان در تا کردند پارت روانه را او زور به. بگذارند

 نگاه دلش در را عشقش که گذاشتندنمي نيز بود شده عاشق که حال و کردند خام را او انتقام يوعده

 بدان پيش ساعتي شايد تازگي، به که را اهورامزدايي دل در. کردندمي ظلم او به مردم اين چقدر. دارد

 :داد ندا بود، آورده ايمان

 روزي آيا رسيد؟ خواهند خويش سزاي به روزي ستمگران اين آيا مين؟ز خداوند اهورامزدا، کجايي -

 بر اکنون چرا حاصل؟ چه مرا آنان دادنتاوان روز آن حاصل؟ چه داد؟ خواهند مرا يشکسته دل تاوان

 نکشانند؟ آتش به را جانم و نزنند؟ سخن نيشِ دلم بر اين از بيش که زنينمي خاموشي مهر آنان زبان

 وجودت منکر توانممي نه! نه يا مني خداي تو آيا که دانمنمي اکنونهم حتي و دلگيرم جهاني از اهورامزدا

 خشمگين تو با من گفتنسخن از آيا دارد؟ وجود ژوپيتر خداي آيا. کنم باور را وجودت توانممي نه و شوم

 انشفغ که برس دلم فرياد به خداوندا. دانمنمي هيچ دلگيري؟ افتاده دلم بر که شکي اين از تو آيا است؟
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 آرتميس يک. خواهممي آزادي. خواهممي رهايي خداوندا. آرتميسش وجود تمناي از خواسته آسمان به

 از که خاطراتم صفحات بگذار. خواهمنمي نيز را انتقام ديگر است؟ زيادي چيز. آزادي يک و خواهممي

 را آرتميس تنها من خدواندا. دهند جوالن خويش براي و بخورند خاک شده نگارش آن در پارتيان، نفرت

 شنوي؟مي! اهورامزدا اي. است بس مرا همينان زيورش و زر با جهاني تمام از. آرامش اندکي و خواهممي

 شنوي؟مي را دلم تمناي

 در را سخنانش تمام او و بودند نهاده خاموشي مهر لبانش بر گويي نگفت؛ هيچ و شد خيره هادريان به

 انديشيدن فرصت آدرين به تا برخاست جاي از رحمانهبي او، به نگاهي با هادريان. بود ريخته چشمانش

 در ابد تا آرتميس. بود گرفته را تصميمش ابتدا همان از آدرين اما! وطنش به عشقش و بود هادريان. بدهد

 .يدانجامنمي وصال به عشق، آن اگر حتي. ماندمي زنداني قلبش قفس در عشقش، بند

*** 

 خبري اطرافيانش از که بود شده غرق عشقش درياي در چنان آدرين و بود گذشته ماه يک روز آن از

. کردمي ديدار عشقش با مجنون بيد آن کنار در و رفتمي باغ به اشنگهباني اتمام از پس روز هر. نداشت

 ديدگانش به دنيا و شدمي تنگ برايش نفس ديد،نمي را او اگر و شدمي دلبسته ديروزش از بيش روز هر

 به را نياکانش آيين پيش از بيش آدرين روز هر و گفتمي خويش کيش از آرتميس روز هر. تار و تيره

. کندمي فرماييحکم چه بر وولکان يا و چيست الهه سرس که آوردنمي ياد به ديگر. سپردمي فراموشي

 بود؟ ترنيازبي و ترقدرتمند روم خدايان تمام از خدايش که هنگامي داشت تفاوتي چه او براي

 در آرتميسش اخمان. يافت درخت آن کنار را آرتميس و رفت باغ به آدرين خورشيد، طلوع با نيز روز آن

 ودب نيافته خشمگين کنون تا را آرتميس. گرفت نبض هايششقيقه و شد مشت دستانش ناگاه. بود هم
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 کسي چه حال و دادنمي او به را کتاب و بود ايستاده او برابر در ديوانه آن نجات خاطربه که روز آن مگر

 :گفت و رفت جلوتر چگونه؟ و چرا بود؟ آرتميسش تشويش مسبب

 است؟ هم در اخمانتان چرا زمين؟ ايران تابناک بانوي شده چه -

 با سپس. نشست لبانش بر شيرين لبخندي و شد باز اخمانش او ديدن از پس بالفاصله آرتميس

 :گفت روييوشخ

 . بودم دلتنگت سخت. کيانمهر تو بر درود -

 :گفت و کرد ترغليظ را اخمانش آدرين

 در. باشيد آشفته چنيناين شما شده باعث چيزي چه بگوييد زود. بانو شومنمي خام سخنان اين با -

 .بودم شما دلتنگ شدت به نيز من ضمن

 :گفت و انداخت زير به سر. کشيد آهي آرتميس

 . کنم ازدواج او با که دارد اصرار پدرم و کرده خواستگاري پدرم از مرا پارت وزيرزادگان از يکي -

 بود؟ او مال آرتميس مگر اصالً بستاند؟ او از را آرتميسش خواستمي کسي. آمد بند نفسش آدرين

 زحمت با. بود هساد سرباز يک لباس در رومي جاسوس يک که او کند؟ خود آن از را او توانستمي چگونه

 :پرسيد خفه صدايي و

 بانو؟ نداريد دوستش شما -

 :گفت و کشيد دگر آهي آرتميس
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 از پيش که هستم عشقي طالب من. ندارم دوستش نه اما، معقوليست؛ و خوب بسيار مرد شهراد -

 . بگيرد سر مَردم و من مابين ازدواجم

 نيز را او داشتن توانستنمي اما بدهد؛ ستد از را قلبش بانوي يگانه خواستنمي. خواستنمي آدرين

 کسهيچ مال و کردنمي ازدواج ابد تا آرتميس کاش که کردمي آرزو خودخواهانه گاهي. باشد خواستار

 بايد او سرنوشت چرا. دادمي قرار شماتت مورد را خود و کوفتمي خويش سر بر محکم بعد اما شد؛نمي

 چشمانش به اشخشکيده هاياشک اما بود؛ کرده خانه ويشگل در بغضي شد؟مي پيچيده چنيناين

 :گفت بود بغضش تأثير تحت که بم صدايي با. آمدندنمي

 است؟ مندعالقه شما به شهراد جناب آيا بانو؟ بکنيد خواهيدمي چه حال -

 . دانمنمي هيچ. دانمنمي -

 خواستمي آرتميس اما. آوردمي درد به را قلبش بود، گلويش در که بغضي. انداخت زير به سر آدرين

 بغضش با تنها آدرين. نگفتند چيزي يکهيچ ديگر. باشد سودمند برايش بود اميدوار که کند کاري

 هميشه اما کرد؛مي درک را احساسات کسي هر از بيش بلکه نبود؛ احساسيبي مرد هرگز او. جنگيدمي

 و بود داشته نگاه دل در را نفرتش. دادمي بروز را احساساتش آن، به توجه با و کردمي درک را موقعيت

 چنگ گلويش بر که بغضي. باشد خوددار گذاشتنمي... عشق اين اما انتقامش؛ زمان تا دادنمي بروزش

 آورد ياد به. جنگيدمي مغرورانه آدرين اما ريزد؛ فرو چشمانش از و شود آب خواستمي انداختمي

 از اما ريخت؛مي اشک و لرزيدمي بسيار سرماي از که بود اشسالگيدهچهار ريخت اشک که باري آخرين

 ماا شد؛ پر چشمانش آمد، چشمانش به اشک البته. نريخت اشکي بنابراين باشد؛ قوي خواست پس، آن

 و انداخت زير به سر. شکستمي را مقاومتش هايسد چگونه عشق اين حال و نشکست را سد آن هرگز
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 گريه هم باز خواستمي. افتاد زمين يخشکيده و کوتاه هايچمن روي بر چشمانش از اشک قطره دو

 ايدب. بود گراييده زردي به انتهايشان که نگريست پايش زير سبز هايچمن به. بود بس ديگر اما کند؛

 :گفت بنابراين گشت؛بازمي

 . است رفتن وقت بانو، -

 :گفت و آمد خود به آرتميس

 . کردم تلخ را اوقاتت که ببخش مرا. باشد -

 :گفت عجله با آدرين

 !نيست چنين هرگز -

 :داد پاسخ لبش کنج تلخ لبخند با آرتميس

 شنيدي مرا سخنان که اين از پس اما بودي؛ شادان و خوشحال ديدمت که کتابخانه در. هست چرا، -

 . شد گرفته حالت

 و دادنشازدست ترس از که آرتميس، هايرفح خاطربه نه که بفهماند او به چگونه دانستنمي آدرين و

 :گفت بنابراين. گريستمي کودکان مانند و بود شده آشفته چنين اين داشت قلبش در که عشقي

 . گويدنمي دروغ هرگز پارتي يک که باشد يادتان. بانو اشتباهيد در شما -

 . نگهدارت اهورامزدا. کردم باور باشد -

 : گفت و کرد خم سر آدرين
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 .اجازه با. نگهدارتان اهورامزدا -

 

 هم در اخمانش. بگيرند او از خواستندمي را بانويش که آن از بود دلگير و آشفته هم هنوز. شد دور او از و

 را ارب آن پياده، که خواستندمي و بودند نهاده اششانه بر را سترگ باري گويي سنگين؛ هايشقدم و بود

 نه گشود، را در که آن محض به. رفت خوابگاه به سنگين هايقدم همان با. کند حمل صددروازه تا شام از

 از که چشماني با و بود خشمگين شدتبه کارن نيز آنان بين در. کردندمي تشويق را آنتوني که ديد را نفر

 انيتعصب از اششقيقه رگ و بود سرخ پارچه يک صورتش. بود گشته خيره آنتوني به چکيدمي خون آنان

 مصنوعي ترس و خنده با آدرين يمشاهده با بود، گرفته پناه هادريان پشت که نيز آنتوني. بود کرده ورم

 :کشيد فريادي

 درودب کارن نام به خشمگيني ديو توسط کني، رها خويشتن حال به مرا اگر که رس فريادم به کيانمهر، -

 . گفت خواهم حيات

 فرياد کارن. گريخت شهراد نام به ايفاجعه از ذهنش ايهلحظ اندک. نشست لبانش بر لبخندي آدرين

 :کشيد

 اهورامزدا نفرين. بود گذشتگان از مادرم يادگار تنها آن. گذشت نخواهم ازت قسم اهورامزدا به! بهراد -

 !ندهي پس باز من به را آن اگر که باد تو بر

 آوردن ياد به با ايشلحظه خوشي يهمه و آورد ياد به را آرتميس. شد خشک لبانش بر لبخند آدرين

 ديگر تا دهندنمي قرار تمسخر مورد را او کسي، آزار بهاي به هرگز اهورامزداپرستان: »شد زهر ايجمله

 .«هم به نه و خندندمي هم با آنان. بخندند مردمان
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 :گفت جدي بنابراين

 . ده پس باز او به را مادرش يادگار بهراد، -

 :پرسيد تعجب با اما آنتوني

 . گذرانيممي خوش و ايمخنده حال در که ما چرا؟ اما -

 جاي را خودت ايلحظه. است پارتيان آداب از دور کارت اين. هم به نه و خندندمي هم با پارتيان بهراد -

 بستانند؟ خنديدن بهاي به تو از را خواهرت تنها يادگار که آمد خواهد سرت بر چه. بگذار او

 گذاشتنمي هرگز و داشت عالقه خواهرش به شدتبه آنتوني. شد منقلب جمله اين با گويي آنتوني

 و انداخت زير به سر که کرد تصور را لحظه آن واقعاً راستي به گويي. شود دور او از خواهرش بندگردن

 :گفت

 !متأسفم -

 : گفت شرمندگي با کارن به رو و رفت ترجلو آنگاه

 .نداشتم آزارت قصد ببخش؛ مرا-

 :گفت و شد نرم کالمش لحن ديد، را او پشيماني که نيز کارن

 . رفتگ اشتباه هم با را دو اين نبايد. نه ديگران تمسخر اما نيست؛ بدي کار شوخي و مزاح. ندارد اشکالي-

 تلخ ايخلسه در آدرين. نشاندند لبانشان بر لبخندي آنان ديدن با جمع افراد و زد لبخندي نيز آنتوني

 :کشيد بيرون آرتميس ازدواج فکر از را او هادريان صداي ناگاه که بود رفته فرو
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 آيي؟مي من با. بگويم سخن خصوصي تو با اندکي بايد کيانمهر، -

 ار چيزي چه حال بگويد؟ سخن او با آرتميس به راجع که خواستمي هم باز نکند. آمد بند نفسش آدرين

 با. برداشت قدم بود، افتاده راه به حرفبي که هادريان نبالد به افکنده سري با بگويد؟ خواستمي

 :گفت او به رو هادريان باغ به رسيدن

 تاس بهتر. کنممي تکرار هم باز حال. ندادي بهايي آن به که گفتم تو به چيزي من پيش مدتي آدرين -

 . بدهي خويش مأموريت به را حواست تمام و بکشي دست عشق اين از که

 :زد زخنديپو آدرين

 براي جان و دل من بگو، را زمانش تو است؟ مانده راکد ماه سه که هماني مأموريت؟ کدام مأموريت؟ -

 . داد خواهم مأموريت

 کند؟ مخالفت تو با آرتميس اگر حتي -

 :داد قورت را دهانش آب آدرين

 . کند مخالفت من با آرتميس اگر حتي -

 کني؟ جلوه ديو گانشديد در تو که نيست مهم برايت آنگاه و-

 :کشيد فرياد و شد منفجر خشم از ناگاه هادريان. نگفت هيچ آدرين

 باور خود وقتي دهيمي فريب را کسي چه آدرين را؟ خودت يا را من دهي؟مي فريب را کسي چه آخر -

 !کني فراموشش بايد ايستاد؟ نخواهي عشقت برابر در هرگز که داري
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 :گفت و کشيد فرياد نيز آدرين

 که قسم يان...خدا به. کنمنمي رهايش و است امزندگاني اميد تنها عشق اين! کنمنمي فراموشش هرگز -

 . نينجامد وصال به اگر حتي کرد، نخواهم فراموش را آرامشم مايه

 هادريان به درنگبي را خود که بود نزديک و بود کرده فراموش را اشرومي آيين. گفت مقطع را خدايان

 چشمان با و کرد نزديک آدرين صورت به را صورتش هادريان. کند معرفي پارتي رامزداپرستاهو يک

 :گفت شدهتنگ

 !کرد خواهم چه نشويي عشقت از دست اگر که دانيمي خود آدرين -

 کرد؟ خواهي چه -

 :گرفت آدرين صورت رويروبه تهديد ينشانه به را اشاشاره انگشت

 . داد انجام بزرگ هدف يک وانعم با بايد که کاري همان -

 :گفت لکنت با آدرين

 گفتي؟ چه... چه... چـ -

 سر از ببينم، مانعي را تو عشق اگر و بردارم راه از را مأموريت موانع که مأمورم من. شنيدي که همان -

 .داشت خواهم برش راهم

 :کشيد نعره دل ته از ديوانگان همچون آدرين

 !کرد نخواهي کاري چنين هرگز تو -
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 آدرين مغز بر سوهان همچون که آرامشي با و نگريستمي آدرين يآشفته حال به خونسردي با هادريان

 :گفت بود، شدمي کشيده

 . کرد خواهم که دانيمي خود -

 . گذاشت نخواهم! توانينمي -

 !آدرين تو حتي. شود مانع تواندنمي نيز کسهيچ و توانممي -

 اما جان؛بي يزمزمه با و زد زانو. شدند آزاد روزش يک اين فشار از هايشاشک .نياورد طاقت ديگر آدرين

 :گفت درد از پر

 !ملعون باد تو بر نفرين -

 حال که ترحمي از پر لحن با و گذاشت او شانه بر دست. بدهد آرامش آدرين به خواستمي مثالً هادريان

 :گفت زد،مي هم به را آدرين

 بانوي اين از ترزيبا بسيار که دارند وجود روم در زيادي بانوان. آدرين دارد دوجو بسياري هايفرصت -

 . هستند پارتي

 .«آرتميس پاکي و فرزانگي به نه اما: »گفت دل در آدرين

 هب را زنان بعد و آوردندمي زنان سر بر خواستندمي که باليي هر روم متعصب مردان. بود چنين هم واقعاً و

 اين. شدمي مردان دست يبازيچه زني، هر و نداشت آموختن فرصت زني هيچ. ندکردمي محدود شدت

 يچاره چون و بودند کرده عادت وضع اين به نيز زنان ديگر اکنونهم و بود باب روم در که بود هاسال

 دانمر ترينواالمقام يا و زيباترين توجه جلب در و دادندمي نشان مشتاق نيز را خود يافتند،نمي فرار
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 با آدرين و. رفت و گذاشت تنها را آدرين هادريان،. بيابند زندگي فرصت اندکي شايد تا کردندمي رقابت

 . ماند تنها چکيدند،مي زمين بر اکنون و بودند شده محصور چشمانش تخم در صبح از که هايياشک

 تربزرگ شود، آب کهآن جاي هب گلويش بغض اما ريخت؛مي اشک .دادنمي معني غرور اشتنهايي در ديگر

 ي،رحمبي با و بودند کرده فرو اشسينه در انتها تا را داغي خنجر گويي. بستمي را تنفسش راه و شدمي

 همچون آدرين ماه، شهريور صبحگاهي نسيم ميان در حال و شود خارج تا بودند کشيده خود سوي به

 :گفتمي لب زير. بود برخاسته آسمان به هقشقه صداي و ريختمي اشک دورمانده، آب از ماهي يک

 از را امعاشقي فرصت که شما بر نفرين. کشانديد لجن به را من زندگي که شمايي بر اهورامزدا نفرين -

 !ايدساخته دور خود از را انسانيت و رحم که باد شما بر لعنت. ستانديد من

 : کرد ناله دل در را سخنانش باقي و

 و باشيد شما. عشقم براي من و کنيد زندگي خود براي شما کنيد؟ رها خود حال به مرا شما شودمي چه -

 .آرتميسم سياهِ چشمان و باشم من و. قدرتتان جدال

 با و شد خيره دستان صاحب به و چرخيد. آمد بند ناگاه به اشکش .نشست اششانه بر ظريف دستي

 :کرد ناله و گرفت دست به را آرتميس چادر. شد روان هايشاشک هم باز معصومش، يچهره ديدن

 انويب يگانه هستي؟ نيستي؟ سنگدل آنان مانند که تو کنم؟ فراموش را عشقم خواهينمي من از که تو -

 و کرده ـيانـت خــ کرده خانه قلبم در که بانويي به بايد چرا خواهي؟مي فراموشي من از نيز تو قلبم

 چرا؟ نم؟بز عاشقي رسوم تمام بر ِپاپشت
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 جان با را اشوفاداري که آن از. گريست دلش درد از پايانش،بي بغض و گذاشت چشمانش روي را چادر و

 اگر و بودمي بردارفرمان سگي همچون بايد که آن از. شد متنفر خود از کردندمي معامله آرتميسش

 در دروغ. دانستمي او. اشتد نفرت خواند،مي را خويش فاتحه بايد کند زندگي آدمي همچو خواستمي

 شدت به را آدرين همين و پوشاندمي عمل يجامه آن به کرد،مي تهديدي اگر. نبود هادريان کار

 سر بر باليي او، عاشقي خاطربه توانستمي نه و سازد نابود را آرتميس عشق خواستمي نه. ترساندمي

 از ار چادرش آرتميس. بود شده توأم تهديد با که ايعاشقي لحظات اين بود انگيزغم چه و بيايد عشقش

 برق هايشاشک از صورتش. شد خيره اشچهره به آدرين. زد زانو برابرش در و کشيد بيرون آدرين دست

 رب عالوه چراکه کردند؛ فرو گردنش در را ديگري خنجر لحظه همان گويي چرا؟ بود؟ گريسته نيز او. زدمي

 :گفت اشنخراشيده صداي با طورهمان. کرد تجربه مانزهم نيز را خفگي حس درد،

 نبايد که ايدشده شخصي عاشق نيز شما شده؟ چه را شما مگر ريزيد؟مي اشک چرا شما من بانوي -

 اند؟ترسانده تانعاشقي از نيز را شما بشويد؟

 :گفت و ودزد چشمانش زير و گونه روي از آرامي به را اشکانش لرزانش دستان پشت با آرتميس

 !نه -

 اندازيد؟مي جانم به دگر دردي چرا دارم درد چنيناين خود که وقتي کشيد؟مي جانم به آتش چرا پس -

 :گفت لرزان هايلب با. بزند لبخند کرد سعي آرتميس

 اشک و فروپاشيده روياهايم قوي مرد کهآن از. اندوهگينم گريدمي دارم دوستش که کسي کهآن از -

 . گريممي ريزدمي
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 عاشق خود خواستمي فقط. ديدمي را خود عشق تنها مدت اين در او. کرد نگاه او به ناباورانه آدرين

 او شآرتميس يعني... يعني. بود نينديشيده مشترک هايآرزو يا و وصال و آرتميس متقابل عشق به. باشد

 :کرد زمزمه سختي به. دبودن آمده بند بارهيکبه هايشاشک بهت، شدت از داشت؟ دوست را

 چه؟ شهراد جناب پس... پس -

 :گفت کند، آرام را آدرين که آن براي آرامي لحن با. نشاند لبش بر آرام لبخندي آرتميس

 او از و گفتم او به را چيزهمه شدم، جدا تو از کهآن از پس امروز. نداشتم ايعالقه او به هرگز من-

 با دتوانمي انديشيدمي تنها. نداشت من به شديدي عالقه و عشق نيز وا. شدم خواستار را اشنشينيعقب

 . شود خوشبخت من

 .گفتمي سخن شهراد با که انديشيد زماني به و

 . بگويم سخن شما با اندکي بايد شهراد، جناب -»

 و يدارد خواستار ازدواجشان مراسم از پيش بايد زيبا بانوي آن چرا. کرد نگاه او به تعجب با شهراد

 :گفت بنابراين. بود مهمي يمسئله حتماً باشد؟ او با وگوگفت

 . بياورد شما از پذيرايي براي شربت مقداري که گويممي خدمتکار به اکنونهم. بانو بنشينيد بفرماييد -

 :داد تکان طرفينبه را سرش سريع آرتميس

 . کشيد نخواهد طول نچندا گفتنمانسخن شويد، راضي شما اگر. نيست نيازي! نه نه -

 شوم؟ راضي چيز چه به -
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 :گفت شرم، سر از افتادهپايين سري با و گزيد را پايينش لب آرتميس

 . بزنيد هم بر را ازدواج اين که کنم درخواست شما از خواستممي راستش،-

 :پرسيد باالپريده ابرواني با شهراد

 داري؟ يدرخواست چنين روي چه از که بگويي توانيمي وقتآن -

 از شرمي و خجالت هيچ بي و بنگرد خيره چشمانش در شرمبي توانستمي چگونه. کرد منمن آرتميس

 :داشت شرم مرد آن روي از بگويد؟ سخن دلش خواسته

 ... راستش... راستش -

 :گفت و شد خم جلو به شهراد. کشيد لرزاني عميقِ نفس! بود سخت. بگويد چيزي نتوانست و

 اليلد با مرا بايد شما اما نيستم؛ طرفين از يکي رضايت بدون ازدواجي خواستار هرگز من! بانو ببينيد -

 . بدهم دست از را فرصت اين بايد چرا که کنيد قانع منطقي

 ارب اين و داشت نگاه پايين همان را سرش. بود شده مسلط خود بر گويي سخنانش شنيدن با آرتميس

 :گفت گيره زبان و لکنت بدون

 خود يشيفته مرا اما باشد؛ جامعه پايين قشر از شايد که مردي. هستم مردي دوستدار من شراست-

 عشق با خواهمنمي من شهراد، جناب اما شود؛نمي او با من ازدواج به راضي هرگز پدرم که دانممي. کرده

 من. ردک خواهم ظلم است، همسرم که مردي آن و خود به من آنگاه. کنم ازدواج دگر شخصي با او

 سوي به يادم خوابممي همسرم آغوش در که هنگامي شب، هر و باشم خويش شوي به خائن خواهمنمي

 . بکشد پر همسرم جز مردي
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 از سخن يرشته شرم، سر از تا بياورد باال را سرش بود کافي! سخن اين گفتن داشت کندنيجان چه و

 زهرگ. داشت کنندهقانع و بزرگ دليلي که تيراس به. رفت فرو فکر به عميقاً شهراد! شود خارج کفش

 :گفت پس. باشد او غير با خيالش اما او، با جسمش که باشد زني همسرش خواستنمي

 و خود پدر با من. بسيارخب. است کنندهقانع برايم کامالً دليلتان که بينممي انديشممي که حال بانو -

 . گشتم نپشيما ازدواج اين از که گفت خواهم سخن شما پدر

 :گفت افتادهپايين به سر با همچنان آرتميس

 . امشرمنده شما روي از -

 :خنديد شهراد

 از پيش که داديد انجام را ممکن کار بهترين شما. نيست جرم که شدنعاشق باشيد؟ شرمنده بايد چرا -

 وانمتمي که نديشيدمامي تنها و نداشتم شما به شديدي يعالقه من. کرديد آگاه مرا شوم، وابسته که آن

 .«برسيد دلتان مراد به اميدوارم. شوم خوشبخت شما با

 .«شد خارج اتاق از و خنديد آرتميس

 :گفت بغض با آدرين

 . هستم دارتاندوست چقدر که کنيد تصور توانيدنمي من بانوي -

 :دکر زمزمه لب زير نيز او و انداخت زير به سر و شدند سرخ شرم از آرتميس هايگونه

 . نيست نيز بيشتر نباشد، من عشق از کمتر اگر -
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 محکم ديگر قلبش بانوي گويي. گرفت آرام آدرين قلب چگونه جمله آن با که دانستمي اهورامزدا و

 آرتميس به او خيرگي گرنظاره دور يفاصله از که را هادرياني بود کرده فراموش آدرين و کوفتنمي مشت

 :گفت و بوسيد و آورد باال بود گرفته دست در که را آرتميس ادرچ از ايگوشه آدرين. بود

 . کرد خواهم بهشت برايت را دنيا -

 :رسيد گوش به آرتميس ينديمه صداي متعاقباً و آمد خشيخش صداي لحظه همان

 بانو؟ هستيد؟ کجا آرتميس، بانو من، بانوي -

 :گفت و گرفت فاصله آدرين از آرتميس

 . ديد خواهمت هنگامشب. شويم جدا هم از بايد اکنونهم -

 .شد دور آدرين از بلند، هايقدم با و

*** 

 شگو در هادريان که بودند کتابخانه سوي به برداشتنقدم حال در کارن و برديا آنتونيوس، هادريان، با

 :کرد زمزمه آدرين و آنتوني

 دوم ينقشه تا ده اطالع جاسوسان به نيآنتو. شويد آماده. است مأموريت رساندن انجام به هنگام فردا -

 . دهند انجام را

 ندچ راستي به گرفت؟مي انتقام پارتيان از بايد داد؟مي انجام را اشنقشه بايد. رفت هم در آدرين يچهره

 جا شخاطرات صفحات در را تنفر آن راستي به گويي بود؟ نينديشيده پارتيان از تنفرش به که بود وقت
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 ظرن به خوشحال زياد نيز او. کرد نگاه آنتوني به آدرين بود؟ کرده چه او با آرتميس عشق. بود گذاشته

 آذربانويش به نسبت توانستنمي. شناختمي را آنتوني. رفتمي غرهچشم هادريان به دائماً و آمدنمي

 هاياورب کاخ چگونه داد؟مي تغيير را فرد يک نگرش چگونه داشت؟ قدرتي چه عشق. باشد تفاوتبي

 يهريش بود توانسته چگونه کرد؟مي بنا هايشانخرابه بر جديد اعتقادات دگر و ريختمي فرو را شخصي

 به دهانش چگونه؟ راستي به کند؟ قطع را آنتوني وطن به عشق برومند يتنه و آدرين دل در را تنفر

 :شد گشوده ايبهانه گرفتن

 هترب شايد. دهندمي نگهباني سرسختانه حفاظتي گارد وزهن کنيم؟ صبر بيشتر اندکي شودنمي حال -

 . آيند بيرون خويشتن سخت و سفت يپوسته اين از آنان تا کنيم تأمل بيشتر است

 :گفت بدجنسي با هادريان

 هرگز و هستي من دستورات از اطاعت به موظف تنها تو کيانمهر، کني؟ عمل اتوظيفه به خواهينمي -

 . بياوري حرفي من رمانف روي بر توانينمي

 :وگفت آورد گوشش نزديک را سرش آنگاه و

 انعم عشقت اگر که بودم گفته تو به باري من آدرين؟ بينمنمي چشمانت در را سابق اشتياق ديگر چرا -

 کني؟مي تراشيمانع چرا پس. خشکانيد خواهم را اشريشه شود،

 

 دلش از اگر وطنش؟ يا عشقش کرد؟مي انتخاب را دامک بايد آدرين. برداشت گام تربلند هاييقدم با

 مرگ از داد؛مي بيم آرتميسش مرگ از را او عقلش اما يافت؛مي عشق را پاسخ حتماً پرسيد،مي

 کشته آرتميسش يخانواده روميان، پيروزي از پس شکبي گزيد،برمي را وطنش اگر اما. آرزوهايش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 180 

 خون از. داشت تنفر مادرش از هامدت! کشيدمي زجر بايد قدرچ ماند،مي زنده آرتميس اگر و شدندمي

 آن از يادي هرگز رو اين از و بود کرده روميان نمايانگشت جذاميان همچون را او که بود بيزار او پارتي

 قلبش از بخشي گويي عشقش، وجود تمام با. کردمي حس دل در را بزرگي خأل تازگي به اما کرد؛نمي زن

 دريغ خويشتن از خودخواهي با مادرش مرگ زمان تا که عشقي. کردمي مادرانه عشقي تمناي و بود خالي

 يشيره که سالشش گذشت از پس حال. بود شده خواستارش بود، داده دست از را او که حال و بود کرده

 درد چه مادريبي دانستمي اکنونهم و شدمي تنگدل مادرش براي بود، کرده خروج قلبش از تنفر سياه

 نبي او. شود تنگدل آرتميسش خواستنمي. نبود دلش يدردانه براي درد اين طالب هرگز و است بزرگي

 خواستمي دلش! خواستنمي را يکهيچ قسم اهورامزدا به. خواستنمي را يکهيچ راهي دو اين

. بلرزند هايششانه صدابي و بگذارد هاآن روي بر سر کند، حلقه زانوانش دور را بازوانش بنشيند، ايگوشه

 اشزندگي چرا که بپرسد اهورامزدا از دل سوز از برآمده هاييفرياد با و برخيزد ناگاه خواستمي دلش

 هاييخراش آن بر و شکستندمي گلويش در آمدندبرمي قلبش از که کلماتي تمام اما است؟ چنيناين

 تخليه هم گريستن با حتي که ايشکسته لماتک. شدندمي تلنبار جاهمان و انداختندمي سهمگين

 خشکيده ديگر هايشاشک .زدندمي زخم گلويش بر هايشانتکه دهان، آب فروبردن بار هر با و شدندنمي

 به ار خويش مردانگي کجا که ببينند تا بودند دوخته او به چشم رحمانهبي مردمان ديگر، سويي از. بودند

 آرزو دل در و کشدمي چالش به ضعف سر از هايياشک با را مردانگي تقو کجا که. بردمي سؤال زير

 خود. عشقش و بماند خود تنها و بگريزد جهانيان و جهان تمام از. بگريزد توانستمي کاش که کردمي

 خود حتي. بپردازد پرستشش به روز و شب و دانشش يالهه و بماند خود. اشزيبايي تنديس و بماند

 تنهايي حصار غرق. آورد بر سر آسمان از خورشيد کي و ايستاد نگهباني براي زمان چه که دانستنمي

 :آمد خود به اششانه به آنتوني يضربه با که بود خويش
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 . رسيده اتمام به ما نگهباني نوبت. بازگرديم بايد آدرين -

 آويزان گفتنسخن براي رانهمص آنتوني که افتاد هاييروز ياد به آدرين. افتاد راه به تنهايي به خود و

 آورده دوستش سر بر چه عشق حال. گذاشتنمي تنهايش شرايطي هيچ در هرگز و شدمي آدرين بازوان

 داابت همان از چراکه نبود؛ بعيد روحيات اين آدرين از داد؟مي ترجيح را تنهايي اجتماعي پسر اين که بود

 به.. .آنتوني اما نداشت؛ هم رغبتي برايش اما نداشت؛ مشکلي ارتباط برقراري در. بود منزوي و گيرگوشه

 :گفت و افتاد راه به دنبالش

 !بهراد... آن -

 تباهاش ديگر تا گزيد دندانش با را زبانش ابتدا آدرين. داد ادامه خويش راه به و نداد نشان توجهي آنتوني

 : گفت تربلند بار اين و دوباره سپس نکند؛

 .بايست بهراد -

 هب پرسش با و ايستاد منتظر اياضافه سخن هيچ بي و چرخيد سرش پشت به. ايستاد بارهيکبه آنتوني

 :گفت ايدوستانه لحن با و شد نزديک او به نيز آدرين. بگويد را سخنش تا شد خيره آدرين

 بگوييم؟ سخن -

 :گفت ناچار به طوالني نسبتاً مکثي از پس. انداختاو به نگاهي اکراه با آنتوني

 . بگوييم سخن باشد؛ -

 شايد و بود کرده موافقت دوستش نااميدنکردن براي و خواستنمي را گفتنسخن اين دلش که گويي و

 قدم باغ سوي به هم با. نبرد پناه تنهايي به ديگر تا کند کردندرددل به مجاب را دلش خواستمي
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 رشس پشت در که درختي به و ايستاد رشيدخو طلوع به رو اول همان آنتوني باغ، به رسيدن با. برداشتند

 رب درختان که باغ انبوه قسمت به و داد تکيه درخت همان به او به پشت نيز آدرين. زد تکيه داشت قرار

 آمد؛مي نظر به ترسناک شب طول در شايد که ايمنظره. شد خيره بودند انداخته تاريک هايسايه زمين

. کردندمي مجذوب خود به را آدمي رز و محمدي داوودي، رنگارنگ ايهگل شدننمايان با روزهنگام اما

 :کرد آغاز چنيناين را سخن سر آهي کشيدن با آدرين

 هک مگذار. کندمي نابودت عشق اين. آيدمي نظر به دور به تو چون فردي از انزوا و گيريگوشه آنتوني -

 . شود چنين

 بيندازمش؟ دور به نداري انتظار که تو -

 خاطربه نبايد تو آنتوني اما هاست؛ارزش ترينواال عشق و داشت نگاه بايد را باارزشي چيز هر! هرگز! نه -

 . شوي غافل هايتارزش يبقيه از ارزش اين

 چيست؟ تو منظور -

 آنتوني. هستند ارزشمند اتزندگي يلحظه به لحظه است، ارزشمند شادي. است ارزشمند اميد آنتوني -

 . دبخند هم و باشد عاشق هم تواندمي آدمي. نيست عاشقي ينشانه ديگران کنارگذاشتن و گيريگوشه

 :گفت و کشيد آهي آنتوني

 . دانندنمي چيزي عاشقي از يکهيچ. فهمندنمي را سخنانم اطرافيانم از يکهيچ کنممي گمان گاه -

 :بود انداخته دور به موقتاً ار خود هاينگراني تمام دوستش سخنان شنيدن براي. زد لبخندي آدرين



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 183 

 طوري به هرکس در عشق. دانندنمي هيچ تو عاشقي از اما دانند؛مي هم خوب. آنتوني دانندمي چرا -

 همين از. است غريب برايش تو عاشقي و يافته ديگر جوري خود درون در را عشق او. شودمي گرجلوه

 دلش در تو همچون عشقي نيز او چون. فهمدمي را سخنانت تمام معشوقت تنها کنيمي احساس که است

 . دارد

 :پرسيد و نياورد طاقت. کرد نگاه محوش لبخند با آدرين به و برداشت درخت از تکيه آنتوني

 هداشت سابقه تو در رفتار اين که چون اما دانم؛نمي که مبر گمان. آدرين رسينمي نظر به عادي نيز تو -

 . بازيابي را تخود خود، که کردممي صبر است

 :گفت و شد ترپررنگ آدرين لبخند

 . شايسته و خردمند بانويي عاشق عاشقم؛ نيز من. آنتوني هستم مبتال تو درد به هم من -

 : گفت و داد تکيه درخت به هم باز آنتوني

 کيست؟ او بگويي خواهينمي -

 :پرسيد آنتوني سخن به توجهبي آدرين

 وني؟آنت کنيمي چه آذربانويت با -

 :گفت او پرسش به بهاندادن و بحث تعويض از آشکاري دلخوري با آنتوني
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 مخالفت ابتدا. شوم نزديک او به دارم سعي که هاستمدت کردي تشويق اميدواري به مرا تو که روز زان -

 از نم غم اما داريم؛ دوست را ديگر هم که هاستمدت حال. شد نرم اندکاندک نيز او آخر در اما کرد؛مي

 . دهم انجام برايش بايد چه دانمنمي که گيردمي نشأت مأموريتي

 . دانمنمي نيز من -

 را گرفتنانتقام ديگر که شده چه حال. بودي قدمپيش انتقام گرفتن در خود که تو داني؟نمي تو -

 خواهي؟نمي

. ندارم حسي هيچ انپارتي به نسبت ديگر اما بربست؛ رخت وجودم از نفرت اين زمان چه دانمنمي -

 من که امفهميده تازگي به آنتوني. دانممي خويش خداي را اهورامزدا اکنونهم حتي آنتوني دانينمي

 شدم؛ مجازات پارتي خون خاطربه من. امبوده انصافبي پارتيان مورد در چقدر که امبوده اشتباه در چقدر

 انداخت؟ دوشت بر را نکرده ـناه گـ کسي چه رد؟ک مجازات را تو کسي چه که نگفت من به کسهيچ اما

. امپارتي واالي خون خاطربه نه و شرمسارم امرومي ينيمه خاطربه اکنونهم بگويم اگر کنينمي باور

 . آنانم از نيز خود و امکرده زندگي ستمگر يـرزه هـ مشتي ميان در که شرمسارم

 مصمم چشمانش، به خيره و گرفت دست در را او دستان. نشست آدرين رويروبه. برخاست جا از آنتوني

 :گفت

 تو به چيزي چه گفتي، من به بودنتپارتي مورد در که آشناييمان روز اولين در داري ياد به آدرين، -

 گفتم؟

 . آري -
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 و رگ خاطربه نه است ارزشمند وجودش خود خاطربه فرد هر گويدمي پدرم آدرين گفتم تو به-

 وجودش چراکه باشد؛ ترواال پاتريسين طبقه از زادهاشراف يک از بارها تواندمي برده کي. اشريشه

 با انسان يک عنوان به صرفاً تو به من اگر و باشي خودت تو اگر پس. است شجاعت و علم عشق، گرتجلّي

 آدرين. داردن تو در تأثيري هيچ اتريشه و رگ که ديد خواهيم آنگاه برده، يک نه و بنگرم حيات حق

 تصورات حتي باشي، خوبي انسان تو اگر. نگردمي تو خود به اول يدرجه در نگرد،مي تو به هرکس

 سرزمين در. آدرين نيستند يکديگر همچون جامعه افراد تمام. ريزدمي هم به روميان يدرباره پيشينش

 روميان اگر معلوم کجا از. مهربان انسان يک نيز روم در و شودمي پيدا خائن يا و کاهل انسان نيز پارت

 چيزي به جامعه يک شهرت نياورند؟ روي آنان آيين به نيز هاآن شوند، آشنا پارتي فرهنگ با تو همچون

 . نيست هاآن يهمه معرف سرزمين آن در مردمان فرهنگ يا و

 که راستي به. بود يرهخ آنتوني يچهره به آدرين. انداخت پايين به سر آنتوني و رفت فرو فکر به آدرين

 ورامزدااه که بود نينديشيده اين به اصالً چرا. باشد راهنمايان برترين توانستمي خواست،مي اگر آنتوني

 به بود؟ داده قرار مالک خود براي را مردمان نظر چرا نگرد؟مي اعمالش يپرونده به تنها رستاخيز در

! سپردندمي فراموشي به را خود مشکالت يکديگر خاطرهب که بودند دوستاني چه. انداخت نگاهي آنتوني

 :گفت و آورد باال را سرش ناگاه آنتوني

 نيمک زندگي آرامي به خويش عمر آخر تا و بگريزيم برداريم، را تو عشق و آذربانو. بگريزيم بيا آدرين، -

 

 د؟شمي چه فهميدمي کسي اگر نداشت؟ عواقبي يعني اما رسيد؛مي نظر به خوبي فکر. انديشيد آدرين

 بودند گردنش زير تا که موهايش به دهد؟ ادامه اشزندگي به توانستمي اشخانواده بدون آرتميس يعني

 :گفت و انداخت چنگي
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 اگر و هم با کرد موافقت اگر و گفت خواهم او به را امزندگي واقعيات تمام. گويممي سخن آرتميس با -

 . گريخت خواهم هادريان نگچ از تنهايي به نکرد، موافقت

 :گفت اما آنتوني

 شايد. کنمنمي رهايش نپذيرد مرا او اگر حتي من کني؟ رها راحتي به را عشقت شويمي حاضر چگونه -

 . کرد نخواهم سفر تنهايي به اما ببرم؛ خود با و بيندازم دوش به را او حتي

 :گفت و زد لبخندي آدرين

 و خواهممي را عشقم آسودگي تنها من. است متفاوت ديگري با کسهر عاشقي که بودم گفته تو به -

 دل آزردگي قيمت به را آن اما است؛ من آرزوي وصال. کنمنمي تحميل عشقم به را خود هرگز من. بس

 . بچکد زمين بر چشمانش از امليلي بلورين هاياشک خواهمنمي. خواهمنمي معشوقم کوچک

 :گفت و کشيد پوفي آنتوني

 . نه يا شوندمي همراه ما با ببينيم بايد فعالً. آذربانويم با من و باش خوش عشقت با تو. اشدب -

 . برويم -

 آدرين سخنان به آنتوني. شدند روان سربازخانه سوي به خويش تفکرات در يک هر آهسته هاييقدم با

 خويش معشوق ارهدرب را چيزي چنين نيز خود. نبود عشقش خاطر آزردگيِ به حاضر که انديشيد

 !هرگز نبود؛ خودگذشته از هرگز او. پيچيدمي اشسينه در گدازجان دردي او فراق فکر با اما خواست؛نمي

 :گفتمي خود با
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 خواهد را هاکاستي همه عشق. گرفت خواهد آرام من آغوش در آخر در اما کرد؛ خواهد تابيبي اوايل -

 هااين که دانستمي خود اما سپرد؛ خواهد فراموش به را هايشغم تمام من کنار در زندگي با. پوشاند

 ؟بياورد تاب را خويش والدين دوري درد توانستمي کسي چه. نيستند بيش زنکيگول سخنان و هابهانه

 و داده تکيه در چهارچوب به که ديدند را هادريان ،سربازخانه ورودي در به رسيدن با. کسهيچ يقيناً

 با و برداشت چهارچوب از تکيه هاآن ديدن با هادريان. است کشيدهمي را هاآن تظاران سينه به دست

 :گفت انداختهباال ابرويي

 دادي؟ انجام بودم خواسته که را کاري خب، -

 :گفت او واکنش از اضطراب با سپس و انداخت نگاهي اتاق درون به ابتدا آنتوني

 . بدان معاف کار اين انجام از مرا. توانمنمي من ايرج -

 :غريد و گرفتند خشم رنگ ايثانيه عرض در هادريان چشمان

 !تواني؟نمي -

 : کرد زمزمه خشم با نيز هادريان. داد تکان او سخنان تأييد ينشانه به سري آنتوني

 !داد خواهم نشانت! توانينمي که -

 

 هب تا کردند طي دوباره را آمده راه ناچار به نيز دو آن. کشيد خود با و گرفت را آنتوني و آدرين دستان و

 آنتوني سر از برق زمان،هم و کرد رها را آنتوني دست هادريان خلوت، اينقطه به رسيدن با. بازگردند باغ

 زمانهم اشسينه که تيري اما داشت؛ درد بود شده نواخته اشگونه روي بر که ايکوبنده سيلي. جهيد
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 را خود چقدر زمان آن و زد حلقه چشمانش در اشک و گذاشت اشگونه روي بر را دستش. بيشتر کشيد

 :کشيد فرياد او حال به توجهبي رحمانهبي هادريان !ماندمي دختران به قدراين چرا که کرد نفرين

 پذيرفتيد؟ را مأموريت چرا نداشتيد شجاعت اگر شده؟ چه را تن دو شما -

 :کرد زمزمه آنتوني

 . نداشتيم پارتي بانوان به نسبت احساسي اما داشتيم؛ را شجاعت -

 :کشيد نعره دل ته از هادريان

 مانع تا خشکانديدمي را آن بايد. گيرد ريشه وجودتان در نبايد احساس اين که دانستيدمي خود و -

 !نشود ما هدف

 :زد پوزخندي آدرين

 لذت و باش خوش اهدافت با. توست به متعلق تنها اکنونهم هدف اين کنيمي اشتباههادريان؟ ما هدف -

 . ببر

 :آمدمي نظر به طوفاني از پيش آرامش همچون هادريان يزمزمه

 . بودي مشتاق مأموريت اين براي بيشتر هرکس از تو زماني. آدرين تو هدف البته و -

 :گفت حرفش به ايمانبا و محکم آدرين

 رهايش آگاهم، وجودم در نهفته طالي از که حال اما اختم؛شننمي را خويش وجود پارتي ينيمه زمان آن-

 او بي من! هادريان کنمنمي رهايش. کنمنمي رها را قلبم يدهندهنبض. کنمنمي رها را عشقم. کنمنمي
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. هادريان توانمنمي. شده واگذاشته خود حال به که جواببي ايمسئله همچون. روحمبي ايزنده همچون

 !توانمنمي و خواهمنمي

 و گذاشت آدرين گردن روي را اشتيغه. کشيد بيرون را آن و برد کمرش کنار شمشير به دست هادريان

 :غريد

 . پرداخت خواهي برايش سترگ بهايي و تاوان نرسي، مأموريتت به و نکرده فراموش را آرتميس اگر -

 خود با موجود وضع به حواسبي نيآنتو و زد پوزخندي گردنش روي بر يتيغه به توجهبي آدرين اما

 ...«بانو نکند. است آرتميس بانو آن نام پس: »انديشيدمي

 از چيزهمه. ديد را آدرين گلوي روي شمشير تازگي به و نگريست آدرين به درشت چشماني با بعد و

 :گفت هادريان به وحشت با و پريد ذهنش

 کني؟مي چه -

 :پريد او به هادريان

 . کرد خواهم تعيين را شورشي اين تکليف خود. جايت سر بنشين. ندارد ربطي تو به -

 :گفت لبش روي بر کرده خشک جا پوزخند همان با آدرين

 هرکس. است مهم کردنزندگي درست. مرد خواهند زود يا دير همه. هادريان ماست يهمه سزاي مرگ -

 . بود دخواه جاودانه زندگي سوي به پلي برايش مرگ کند، زندگي درست
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 يينپا را شمشير هادريان. پيچيد فضا در ايخنده شليک صداي ناگاه! ديدنمي را شمشير آن گويي اصالً و

 و داشت ادامه دقايقي تا خنده اين. خنديدمي تمسخر از و خشم از. خنديدمي وارديوانه و بود آورده

 :گفت بريدهبريده هايينفس با آخر رد. بود شده جاري زياد يخنده خاطربه هادريان چشمان از اشک

 نشنيده... مضحکي... اين به... هه هه... سخن... من خدايان دانه؟... هه... جاو... زندگي... هه هه...زند -

 ...هه... بودم

 به گفت،مي او به سخناني چنين رومي يک اگر گذشته در چون نشد؛ دلگير هادريان تمسخر از آدرين

 با تفاوتي چه هادريان اعتقادات حال و است ديوانه يک او که بردمي گمان و خنديدمي بيشتر حتم

 :نمود تبسمي پس! هيچ داشت؟ خويش يگذشته اعتقادات

 احمقانه و مضحک را سخنان اين گذشتگان در که من همچون. هادريان دانينمي هيچ حق و راستي از -

 . پنداشتممي

 :گشت پديدار اشپيشاني روي بر درهم خطوطي دوباره. بود آمده بند ديگر هادريان يخنده

 ردهک توبه ژوپيتر محضر در و گذاشته کنار را اساسبي عقايد اين است بهتر پس. دادم هشدار را تو من -

 . کني عمل اتوظيفه به و

 اهيخو نيز مرا همکاري ديدي، را گوشت يالله پشت هرگاه دهم؛مي چنيناين را تو پاسخ هم من و -

 . ديد

 :کرد زمزمه لب زير و زد پوزخندي هادريان

 . لياقتبي -
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 :گفت و گرداند باز آنتونيوس سمت به را رويش سپس و

 کني؟نمي همکاري نيز تو آنتوني؟ چه تو -

 و زد ديگر نيشخندي هادريان. داد تکان راست و چپ به اندکي را سرش لرزش همان با. لرزيدمي آنتوني

 :گفت

 پدرت اگر حتي نيستي؛ استثنا من قانون براي نيز تو حتي که دانيمي هم حتماً و! ايدهش شجاع -

 . باشد فرمانده

 ايلحظه هادريان خشم موقع که بود چه ترس اين. نبود کاريهيچ انجام به قادر او خشم ترس از آنتوني

 رياکاري. کردمي خطاب نماشيردل بزدل را خود و بود گرفته ناسزا باد به را خود دل در کرد؟نمي رهايش

 گلوي بر را دستش هادريان. شدمي موش هادريان چو فردي مقابل در و دادمي نشان نترس را خود که

 :گفت آرام و برد گوشش نزديک را دهانش. فشرد و گذاشت آنتوني

 !بيايد پيش مأموريتمان انجام براي مشکلي اگر تو بر واي -

 يالله هادريان بازدمي هواي. بودند افتاده شماره به ترس از هايشنفس و پيدتمي تندتند آنتوني قلب

 :گفت و کرد جمع را شجاعتش تمام لحظه در. دادمي قلقلک را گوشش

 !هراسمنمي تو از من ده؛ انجام خواهيمي کاري هر -

 :گفت تمسخر با و کرد کوتاهي يخنده هادريان

 !ندارد طاقت من يبيچاره قلب! نتونيآ نکن مزاح هراسي؟نمي من از تو -
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 يک در هادريان که راستي به. لرزيد قلبش آنتوني سوآن در اما. خنديد اشمسخره شوخي اين به خود و

 آنتوني و هادريان بين نزاع تماشاگر سکوت در که آدرين. بود شناخته خودش از بيشتر را او اخير سال

 :گفت قدرت با و گذاشت آنتوني يهشان روي بر دست و آمد جلو قدمي بود،

 !برو هادريان، برو اينجا از. نيست باکي گزندي هيچ از را او دارد من شجاعت به دوستي او تا -

 :گفت داشت،برمي قدم عقب به که حالي در هادريان

 !سنگين هم آن. داد خواهيد پس تقاص -

. ردب او هايمو الي و آورد ترباال بود گذاشته آشفته و ترسان آنتوني شانه بر که را دستي آدرين. رفت و

 :گفت مصمم و اعتمادبخش لحني با گوشش زير

 نخستين ترس من دوست. باشي نماييمي آنچه از ترشجاع بايد ايگرفته پيش در که راهي اين براي -

 . خورد خواهي ضربه تو کند اقدامي دشمنت کهآن از پيش دهي، راه دلت به را بيم اگر. توست دشمن

 :کرد مرطوب زبانش با را خشکش لبان آنتوني

 نيستي؟ نگران تو يعني -

 او. است آرتميس خاطربه تنها بيمناکم، اگر و شناسممي را هادريان من. نگرانم حد از بيش! چرا نگران؟ -

 اين .هاستترس با مقابله توان بلکه نيست، نترسيدن شجاعت آنتوني اما کرد؛ نخواهد رحم کسهيچ به

 . برانند فرمان عقلت بر هيجانات که مگذاري شرايط ترينسخت در بتواني که

 عواقب از نيز او. ترسيدمي مردمان ديگر مانند نيز او نبود؛ دلير و نترس او. نبود هاافسانه قهرمان آدرين

 و داشت تعاد کار اين به کودکي از. خوردمي فرو را احساساتش هميشه او اما داشت؛ بيم اشسرکشي



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 193 

 وروزير را اشزندگي تمام عشق تازگي به هرچند. يابد آگاهي راحتي به درونش سرّ از کسي گذاشتنمي

 :داد پايان گونهاين سخنانش به مکثي اندک با. بود کرده

 . نيستند امنيت در ديگر هاآن. بدهيم را فرار پيشنهاد ايشان به و بگوييم را حقيقت بانوان به است بهتر -

 و کندن مشغول تمرين با را ذهنش ديگر. بجنگد و نکند فرار ديگر. بجنگد که کرد جزم را عزمش آنتوني و

 :گفت و داد تکان سري نفسش به اعتماد تمام با. بجنگد

 . برويم -

*** 

 ياراي کسي او، جز که زيبايي. نگريستمي اشزيبايي بت به و بود شده پنهان درختي پشت نگران

 کرد؛مي ترآرام را متالطمش قلب هايتپش و شدمي سرازير قلبش بر او وجود آرامش. اشتند را ديدنش

 همچون شديدي سردي گشت،بازمي خويش جاي سر کوچکي حرکت با حواسش و هوش که هرگاه اما

 ؛گفتمي را واقعيات تمام بايد امروز. افتادمي لرزه به تنش و بردمي فرو خود در را وجودش تمام زمهرير

 اندکي اما شود؛ پارهپاره دلش بود حاضر. نداشت اهميتي پذيرفت؟مي را او آرتميسش آيا اما... اما

 پاي به خاري که بود حاضر عاشق مگر. نکند تجربه را خاطر آزردگي احساس بودن او با از آرتميس

 هواي. اشتبرد قدم آرتميس سوي به لرزان پاهاي با و کرد جمع را شجاعتش تمام برود؟ معشوقش

 زير که ايخشکيده گياهان خشخش صداي با. بود کرده زرد را گياهان و و هاچمن نوک تابستاني خشک

 او ديدار با. برگرداند او سوي به را سرش و شد حضورش يمتوجه آرتميس شدند،مي له آدرين پاهاي

 :گفت و زد شوق سر از لبخندي

 . شدممي نااميد آمدنت از داشتم ديگر. هستم رتانتظا در که هاستمدت! کيانمهر آمدي آه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 194 

 گرنظاره قبل هامدت از من جانم، آرام: »که بگويند تا نخوردند تکاني آدرين يشدهدوخته هم به هايلب

 .«بودم وجودت آرامش

 از همراهي توقع کمي چرا، دروغ. رفت هم در اخمانش و خورد جا کمي ابتدا نشنيد، سخني که آرتميس

 :داد ادامه قبل از ترشاد صدايي با و گشود هم از را هاآن زود خيلي اما داشت؛ را آدرين

 گم را وجودم از بخشي گويي بودم نديده را تو. خشنودم ديدارت از چقدر که دانينمي اهورامزدايم -

 . بودم کرده

 سآرتمي. زد زانو ميسآرت پاي پيش در ناگاه افتادهپايين سري با. نداد نشان او سخنان به توجهي آدرين

 :گفت و کشيعقب کمي زدهبهت

 دهند؟مي معنايي چه هاکار اين کيانمهر؟ کنيمي چه -

 :گفت گرفتهبغض صداي با آدرين

 برايت را امزندگي تمام خواهممي. کنم اعتراف گناهانم تمام به اهورامزدايم و تو پيشگاه در خواهممي -

 . کنم بازگو

 ترپاک مگر گناهي؟ چه. بود نامفهوم و گنگ برايش چيزهمه. فهميدنمي آدرين سخنان از هيچ آرتميس

 مرس از چيزي کرد،مي حمل را شرافت بارکوله خود با که مردي چنين مگر بود؟ نيز آدرين سپيد قلب از

 :پرسيد سردرگمي با دانست؟مي ـناه گـ

 گناهي توانيمي مگر تو اي؟شده تکبمر گناهي چه تو کيانمهر کني؟ اعتراف خواهيمي چيز چه به -

 !کيانمهر باشي؟ شده مرتکب
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 يرز آدرين اما بريزد؛ فرو ـناه گـ به اقرار با معشوقش بت خواستنمي. کرد بيان عجز با را کيانمهر اين و

 :گفت اش،گذشته از شرم با لب

 . است آدرين نامم. آدرين! بانو نه کيانمهر -

 :شد نگرانش آدرين. بود کرده لبريز را چشمانش يکاسه اشک .نگفت هيچ شوک شدت از آرتميس

 است؟ خوب حالتان بانويم؟ -

 :گفت لکنت با آرتميس

 چيست؟ تو منظور چه؟ يعني رين؟... آدر... آد... آ کيانمهر؟... کيانـ... کـ -

 : بود عبارت اين آمدمي ذهنش به لحظه آن که چيزي تنها

 . کار ـيانـت خــ دروغگوي -

 :گفت غم با. بود شکستهدل سخت او آشفتگي از رينآد

 ماش که هنگامي سوزانندمي آهنگري يکوره در گويي را وجودم تمام. بانويم نباشيد سردرگم و آشفته -

 . نکشانيد آتش به مرا وجود قسم اهورامزدا به را شما. بينممي چنيناين را

 :گفت تنها و گذاشت کنار را شامنفي و مثبت افکار و هاانديشه تمام آرتميس

 . شنوممي -

 : کرد خاطرات بازگويي به شروع آدرين و
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 عشق به که دانممي فقط. دانمنمي خاصي چيز او سرنوشت از. بود پارتي و زادهاصيل دختي مادرم -

 ثروتمندان، از يکي که بود جاهمان در. شد رومي ارتش گرفتار مغرب، در و گريخت خانه از جوانکي

 . کرد تصاحب آساني به را وي و شد منور او زيبايي و جمال به چشمانش

 :داد ادامه فروخورد، را بغضش و کشيد عميقي نفس آدرين

 ادني به فرزندش بعد، سال اينکه تا. بود همسرش و او به روزيشبانه خدمت مأمور که شد کنيزي مادرم -

 . پدرم سرهم از پسري آمدن دنيا به از پس ماه چند تنها آمد؛

 :آزرد را قلبش هاگذشته تلخ ياد. زد پوزخندي

 هک محبتي تنها. بود خورده گره پارتيان به وجودم از نيمي چراکه نديدم؛ پدر از محبتي کودکي همان از -

 هب را تعادلم توانستم که موقع همان از... هيچ ديگر و بود من روي بر نامي گذاشتن داشت، ارزاني من به

 آوردن به و بيا آدرين،. بياور را گلدان آدرين،. آمدم شمار به ديگر ايبرده کنم، حفظ فتنرراه هنگام

 خشک باغ هايگل چرا آدرين، شد؟ چه ـراب شــ جام آن پس آدرين،. رسان ياري ما به غالت يکيسه

 ديگر رزندانف هايمبازي هم کودکي همان از... آدرين آدرين، کني؟نمي رسيدگي هاآن به مگر اند؟شده

 .است عمارت اين کل صاحب فرزند پسر اين گفتنمي کسهيچ. بودم شده فراموش من. بودند بردگان

 را آنان اما بختي؛نگون با شايد فقر، با شايد. داشتند هم با را خويش مادر و پدر شايد بردگان ديگر

 نم سهم. بود پدرم خدمتگزار تدربس شبانگاه تا هنگام صبح مادرم و نداشتم پدري. نه من اما داشتند؛

 . زدمي امپيشاني بر رود، خواب به کهآن از پيش شبنيمه که بود هاييـوسه بـ تنها محبتش، از

 تنگ ورزيد،مي محبت ريابي اما اندک هرچند که مادري براي دلش داد، دست از که ايگذشته يادآوري با

 :شد
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. دانستمنمي پرسيدم مادرم از و رسيد عقلم که زماني تا .دارم پدري که دانستمنمي کودکي در من -

 و بود او فرزند هم ماکسيموس چرا؟. آمد پديد ذهنم در پرسشي است، پدرم من مالک که فهميدم وقتي

 شد؟يم قائل تبعيض چنيناين آنان و من بين چرا. بود آمده دنيا به تازگي به که نوزادي دورسيال البته

 کنم؛ جلب خود به را پدرم توجه امکودکانه خيال با تا شوم نزديک ماکسيموس، درم،برا به گرفتم تصميم

 . داشت منفور شخصيتي مادرش همچون نيز او اما

 با. لغزيدمي اشگونه روي ايقطره و بود اشک از پر چشمانش. ببيند را واکنشش تا کرد نگاه آرتميس به

 :گفت نگراني

 باشد؟ آسوده خيالت تا نگويم هيچ من خواهيمي اصالً کنم؟مي خاطرآزرده را تو -

 :گفت قراريبي با سپس. زدود را چشمانش هايشبنم و برد چشمانش سوي به دست درنگبي آرتميس

 . کن تعريف بيشتر. نيست نيازي! نه نه -

 ،پارتي يبرده اي: گفتمي هميشه او همسر. کردم درک را پدرم تنفر دليل بيشتر شدم، تربزرگ هرچه -

 حتي که بودم ايزادهاشراف نيمه من. هستيد ما نگهبان سگان از کمتر پارتيان شما. ده انجام را کار اين

 بگويد و سازد همراه خود با مرا داشت شرم پدرم چراکه بودم؛ نديده چشمانم به ميهماني رنگ هم باريک

 سهمي هيچ رنگشآبي يبرنده و تيز نچشما از من کهاين خصوص به. است من فرزند پارتي کودک اين

 کلش لوزوي صورت عقابي، بيني همانند صورتم اجزاي از يکهيچ و مانستممي مادرم به بيشتر. نداشتم

 . نبود اشمشکي لَخت موهاي يا و او

 :داد ادامه سپس. کشيد عميقي نفس و کرد مکث اندکي
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 بايد برادرم کهاين از. کشيدممي سختي همه ينا بايد من کهاين از. شدم متنفر چيزهمه از کمکم -

 سخني هيچ گفتن توانايي من کهاين از و دادمي قرار خود تمسخر مورد مرا و کردمي نگاه من به مغرورانه

 از شدن،فراموش از تحقير، همه آن از. بود شالق سهمگين ضربات تاوانش اشتباهيهر چراکه نداشتم؛ را

 خنس ابريشمينش لباس ناراحتي از آسوده چه ماکسيموس و نديدم چيزهيچ پدر از کهاين از محبتي،بي

 هايماندهپس از که هاشب چه. دادنمي نيز را غذايمان حتي. نديدم هيچ پدر از من راستي به. گفتمي

 ارتيپ خون را هايمسختي عامل تنها لحظات آن در. گذاشتم بالين به سر گرسنه و نرسيد من به غذايشان

 من از و دادمي قرار خود پر و بال زير مرا پدرم بودم، اصيل رومي يک اگر بودم، رومي من اگر. دانستممي

 فرياد سرش بر و کردممي جدال او با. مادرم از حتي داشتم؛ تنفر کسهمه و چيزهمه از. کردمي محافظت

 هيچ من و شدمي خيره من به اشک از پر چشماني با تنها مادرم و آورده؟ دنيا به مرا چرا که کشيدممي

 . نداشتم او شکسته دل به توجهي

 :گفت و انداخت زير به سر

 از پس اکنون که بودم ناسپاس چقدر. خواندممي مادرم را هايمناکامي مقصر که بودم پست چقدر -

 . امافتاده يادش به هاسال گذشت

 : کشيد عميقي نفس

 بيش کودکي او البته که بود دورسيال خواهرم، داشتم، او با خوبي يرابطه خانه آن در که کسي تنها -

 ادني از مرا هايشزباني شيرين لحظات، ترينسخت در. بود من دلگرمي مايه حضورش حال هر به اما نبود؛

 کنيزي مادرم کهاين با. رسيدم سالگيچهارده به اينکه تا گذشت منوال همين به هاسال. کردمي فارغ
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 به ديدگانم برابر در را مادرم که! زنانه حسادت از امان و پدرم همسر از زيباتر بود؛ زيبا اما ؛نبود بيش

 . گرفت را زن آن چشمان خون شد، مرتکب او که کوچکي اشتباه با روز آن. رساند هالکت

 :پرسيد آرتميس

 اشتباهي؟چه -

 :گفت و زد دلبرش به محزوني لبخند آدرين

 قرمز ـراب شــ مادرم از زن آن. گويممي خواهيمي که حال وليکن ندارد؛ لتحا به تفاوتي گفتنش -

 . آورد برايش آبجو اشتباه، به مادرم اما خواست؛مي

 :پرسيد تعجب با آرتميس

 شد؟ مرتکب را بزرگي بدين اشتباه مادرت چطور -

 اما خواست؛ نوشيدني وانعن به قرمز ـراب شــ مادرم از روز آن ولي بنوشد؛ آبجو داشت عادت زن آن -

 هک شد خشمگين قدري به سيني ديدن با زن... بگذريم. آورد برايش آبجو اش،هميشگي عادت به مادرم

 هپاي به پايش اما جهيد؛ عقب به ناخودآگاه مادرم. کرد روانه مادرم سوي به و گرفت محافظش از را شالقي

 را نزمي کف تمام خون، و کرد اصابت صندلي همان تيز گوشه به سرش. افتاد زمين بر و کرد گير صندلي

 .پوشاند

 :خاستبرمي گلو از سختي به لرزانش صداي. چکيد زمين روي بر چشمش يگوشه از اشکي

. دانستممي مقصر را او. کردم پشت او به توجهبي سنگدل من اما کرد؛ صدا مرا نام لحظات آخرين در -

 با بازگشت، پدر وقتي. سادگي به مرد؛ مادرم. شد خواهم پشيمان امکرده از چقدر روزي کهآن ز خبربي
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 به خدمت مأمور من روز، آن فرداي از. نگفت زن آن به چيزي اما شد؛ خشمگين اندکي او مرگ شنيدن

 کي وجودم از نيمي. کشيدمي آتش به را قلبم و روح چگونه سخنانش نيش که دانينمي تو و شدم زن آن

 رومي بردگان که گفتمي و دانستمي آن فساد عامل را امپارتي خون زن آن اما بود؛ يروم يزادهاشراف

 زن آن براي من تحمل که گويي ولي کردم؛مي تحمل اما بود؛ سخت. واالترند من از جايگاه نظر از نيز

 کي از دريغ نيز پدر. شد راندنم بيرون خواستار پدرم از و نياورد طاقت ماه يک از بيش چراکه بود؛ دشوار

 ... پدرانه محبت قطره

 :زد پوزخندي

 به خود با مرا کشانکشان و گرفت را بازوانم. آمد باغ به او کرد، پدرم را شکايتم زن آن که روز همان -

 من نااميد چشمان و. خواهدنمي را ارزشبي نانخور يک که گفت و انداخت بيرون مرا. برد دروازه سوي

 چشمان و ماکسيموس يموزيانه لبخند تنها لحظات آخرين در. بود دروازه نشدبسته گرنظاره تنها

 به را خود در، شدنبسته از پيش و آمدم خود به ناگاه. ديدم را امسالههشت خواهر دردانه آلوداشک

 : گفتم و دادم هل درون

 تواني؟مي چگونه. هستم تو فرزند من پدر -

 :زد فرياد او

 . خواهمنمي پارتي فرزند يک من. است ماکسيموس آن و مدار پسر يک تنها من -

 :گفتم مصرانه

 ... پدر اما -
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 : کشيد فرياد

 ! نکن خطاب پدر مرا -

 : گفتم لجبازي با

 ... پدر -

 . اندازند بيرونم سپس و کرده مجازات ابتدا مرا داد دستور نگهبانان به که بود هنگام آن و

 کرد؛نمي نگاه او به آدرين. بودند روان چشمانش از هااشک بارجوي همانند. ريختمي اشک آرتميس

 : داد ادامه افسوس با. کردندمي فرو اشسينه در که بود داغي سيخ همانند اشک يقطره هر چراکه

 ايسايه زير کشانکشان را خود. انداختند کوچه به خواري با مرا و کوفتند پيکرم بر را هايشانشالق -

 شايد و داشتم نياز خوارغم يک. داشتند نياز مرهم به و سوختندمي هايمزخم. سوختمي تنم امتم. بردم

 رسح در اما رساندم؛ صبح به سرما در را شب. بودم تنها تنهاي من. نبود هيچ اما غذا؛ اندکي و گرما اندکي

 ايآذوقه اندک بتوانم تا ومبر کاري دنبال به و برخيزم جاي از کردم سعي. بود داغ کوره يک همچون بدنم

 و ايستادم پايم دو روي سختي به. نبود حرکتي هيچ انجام به قادر من ضعيف تن اما سازم؛ مهيا خود براي

 بدان مرا وقتي. نيستند رحمدل پارتيان همچون روم مردم داني؟مي اما گشتم؛ کاري پي در را شهر کل

 پيش از ترضعيف من اما شد؛ سپري طورهمان هم بعد زرو. کردند واگذارم خويش حال به ديدند، حال

 کهت. بزنم حدس تب از را صورتم سرخي ميزان توانستممي خود. کشيدممي نفس سختي به حتي و بودم

 اندکي اما کردند؛مي آرام را متالطمم يمعده مقداري بودند، افتاده زمين روي بر که ايخشکيده هاينان

 سرماي. شدممي پيش از ترضعيف لحظه هر. آوردمي باال نيز را آنان تهي، هر از ترتهي من يمعده بعد

 که دمبو رسيده باور اين به ديگر. رفتمي باالتر لحظه هر بدنم دماي و زدمي نيش تنم پوست بر زمستان
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 قاليت از کسي و بودند خويش گرم يخانه در همه شبانگاه. بود نخواهد انتظارم در سرنوشتي مرگ، جز

 ديگر حتي من اما کشيدند؛مي زوزه هاگرگ. نداشت خبري کشيدننفس براي خيابان گوشه در پسري

 . نداشتم خود از دفاع براي را چوبي گرفتن توان

 راستي به. بود سخت. بود شده متحمل را دردي چه لحظه آن آدرين که بينديشد توانستنمي آرتميس

 قلبش کرده، تجربه را رنجي چنين عشقش که انديشيدمي وقتي. بود سخت پدر درگاه از شدنرانده که

 تنگريس آن بازشدن يچاره تنها و بستمي را نفسش راه و نشستمي گلويش بر بغضي و کشيدمي تير

 :داد ادامه آدرين. بود

 هب را آن برداشت، دوش از را پشمينش شنل. رسيد راه از فرمانده که بودم مرگ منتظر ديگر شب همان -

 . برد خود با مرا و شد ارابه سوار و کشيد آغوشم در. پيچيد من دور

 :گفت و زد نيشخندي آدرين

 هب اصالً وزنم. بزرگ و هيکلقوي بسيار او و بودم ضعيف حد از بيش سالهچهارده پسر يک عنوان به من -

 سربازان از اندکي دتعدا که جايي برد؛ مخفي مرکزي به خود با مرا. کردنمي جلوه زياد چشمانش پيش

. يافتم باز کامل طور به را خود سالمت که جايي تا کرد مراقبت من از آنجا در. ديدندمي آموزش آنجا ويژه،

 بعد روز. پارتيان به نسبت تنفرم از حتي. گفتم او به را چيزهمه من و پرسيد را حالم دليل من از فرمانده

 اممانتق حتي و کنم خدمت کشورم به تا. شوم ملحق گروه اين هب که کرد پيشنهاد و آمد نزدم به فرمانده

 و من .پذيرفتم پس. باشد من منتظر که را کسي و نداشتم رفتن براي را جايي من. بستانم پارتيان از را

 به تا کرديم تجربه را تمرينات ترينسخت سالپنج بود، سالهچهارده نيز او که آنتونيوس فرمانده، فرزند

 : گفت من به و آمد ما نزد به فرمانده گذشته، سال. گشتيم بدل کارآزموده محافظاني
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  بستاني؟ پارتيان از را انتقامت خواهيمي آدرين، -

 : گفتم درنگبي من

 .خواهممي که است معلوم -

 : گفت خوشحالي با فرمانده

 . شد هندخوا نابود پارتيان تمام انجامش، با که مأموريتي. دارم برايت مأموريتي پس -

 محض اما شود؛ پاک جهاني از پارتي خون خواستممي. خواستمنمي انتقام جز چيزي من. شدم خوشحال

 :پرسيدم احتياط

  نپذيرم؟ اگر و -

 : گفت فرمانده

 . بروي بايد نخواهي چه و بخواهي چه نداري؛ انتخابي هيچ تو -

 هادريان نام به ارتش سربازان از يکي مراهه به آنتونيوس، و من روز آن. پذيرفتم پس نداشتم؛ ايچاره

 به هاآموزش پايان از پس بعد سال. پارتيان شناخت براي ساليک طول به. گرفتيم قرار آموزش مورد

 اطالعات دزديدن ما مأموريت. آمديم پارت سرزمين به هم با جاسوسي براي کراسوس جنابعالي فرمان

 دبو زمان همان در. گرفت صورت بسياري امنيتي اقدامات و شديمن موفق اول بار اما بود؛ کتابخانه سري

 پارتيان که آموخت من به کمکم او و پرسيدممي او از داشتم که سؤالي هر. شدم آشنا پارتي بانويي با که

 .شناختم را وجودم ديگر ينيمه او کمک با من. جهانند مردم بهترين که نيستند، انگيزنفرت تنها نه

 مقصر فهميدم که بود آنگاه و. شد پاک کينه نام به چيزي از وجودم کم،کم و شناختم را يماهورامزدا
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 هب را قلبم ناخواسته، و کرد پيدا ايويژه جايگاه برايم دختر شد، پاک وجودم وقتي. اندنبوده پارتيان

 . آورد در خويش تصرف

 :گفت و گرفت باال را سرش

. ايکاشته آن در را خويش وجود مهر و ايکرده پاک دلم در را نفرتي هر اثر تو که هاستمدت! بانويم -

 از عشقمان، خاطربه ما و برسانيم اتمام به را مأموريتمان خواهدمي آنتونيوس و من از اکنونهم هادريان

 و دوست هر از فارغ و برويم دور سرزميني به تا بيا من با پذيريمي مرا اگر بانويم. ايمشسته دست وطن

 تو از و ماند خواهد قلبم پود و تار در ابد تا تو مهر. شد نخواهد هيچ نپذيري هم اگر و باشيم دشمني

 . کرد خواهم محافظت

 :گفت منمن با و کرد پاک را هايشاشک آرتميس

 بينديشم؟ پيشنهادت به روز يک تنها روز، يک گذاريمي -

 :گفت سپس. زد آن بر ايـوسه بـ و گرفت دست به را آرتميس چادر يگوشه آدرين

 . بينديش خواهيمي هرچقدر باشد، -

 در آرتميس. شد دور او از و برخاست جاي از. باشد دلخور و شکستهدل که دادمي حق او به شايد و

 . کردندنمي رهايش که ايخورنده افکار و ماند جايش

 خيره انآسم به لبش کنج بزرگي لبخند با هک کرد مشاهده را آنتوني رسيد، خوابگاه به که هنگامي آدرين

 بود شده خيره آنتونيوس که اينقطه همان به. داد تکيه ديوار به او کنار و رفت ترنزديک. است شده

 : گفت لب زير. کردمي پرواز افق کرانگيبي سوي به رنگسياه کالغي. نگريست
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 شادماني؟ چنيناين که پذيرفت را تو آذربانويت -

 :گفت آرامش با آنتوني

 کوچ دور هايسرزمين به و بگشايم پر پرنده آن همچون خواهدمي دلم. خشنودم چقدر دانينمي آدرين -

 . کرد زنده مرا او و بودم مرده گويي. گذاشتم دنيا بدين پا نو از او، موافقت با امروز گويي. کنم

 پذيرفت؟ را تو آساني به -

 افق در که کالغي از چشم کهآن بي کرد؟مي آدمي با هاچه عشق. بود بعيد آنتوني از آرامش حجم آن

 :گفت بردارد، بود شده ناپديد

 آنان به که ندارد ايخانواده او چون اينديمه. پذيرفت مرا انديشه اندکياز پس اما بود؛ ناباور ابتدا در -

 . باشد پايبند

 البته. خواستمي را دوستش تريننزديک اقبال دلش و بود شده کودک. کردمي حسادت آدرين

 خود براي تنها را نيکو بخت آن کننده،حسادت چراکه بگذارد؛ آن بر را حسادت نام توانستنمي

 براي هم و خود براي هم سرنوشتي چنين طالب چراکه پسنديد؛مي بيشتر را خوردنغبطه او. خواستمي

 :پرسيد آنتوني. بود دوستش

 چه؟ آرتميس-

 :کرد زمزمه مغموم لب زير آدرين

 . زنمنمي صدا بانو پيشوند بدون را او نام خود من! آرتميس بانو -
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 :داد ادامه مکث اندکي از پس و

 . خواهدمي انديشيدن براي زماني مدت -

 چراکه بود؛ تصميمي هر براي محق آرتميس او نظر در. دادنمي قرار تنگنا در را عشقش هرگز آدرين

 نگاهدار ابد تا آرتميس مخالفت صورت در حتي او. نداشت را آرتميسش سپيدي لياقت وي سياه وجود

 قيمتي هر به وصال گرچه نداشت؟ را معشوق به وصال آرزوي عاشقي کدام اما بود؛مي اشافالطوني عشق

 .« برسان من به را آرتميسم. اهورامزدايم: »کرد دعا دل در لحظه آن در. نبود او دردمند دل تمناي

 نه؟ يا بگشايد پر تا است نشسته اششانه بر آميني مرغ آيا دانستينم و

*** 

 ميان در اکنونهم که بشتابيد باغ به. امديده را هاآن خود. اندگرديده کاخ وارد متجاوزان! متجاوزان -

 !برندمي سر به درختان

 برديا، ،کتابخانه سربازان ميان در .شتافتند آشفته سرباز آن دنبال به و افتادند راه به نگهبانان از نيمي

 بل زير هادريان. رفتند متجاوزان دنبال به آنتوني و کارن و ايستادند پستشان سر بر هادريان و آدرين

 :گفت و زد نيشخندي

 !شدي رام ايسکه اندک با ساده چه! ابله پسرک! هه. کيوان. بود خوب کارت -

 :غريد دل در و

 . متنفرم وطن به خائنان از من -
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 يزن سربازان از ديگر تعداد. افتادند زمين روي بر بودند، مانده باقي راهرو در که سربازاني از نيمي ناگاه

 شده ملحق دوستانشان ديگر به زمين بر نقش نيز آنان بعد، ايثانيه چراکه نداشتند؛ شدنمتعجب فرصت

 اما د؛هستن رويشان پيش در قدري حريفان هک دانستمي خود. نگريستمي آنان به تعجب با برديا. بودند

 گمر بالين به سر ايرج و کيانمهر او، چطور. دانستنمي بودند، رسانيده قتل به را سرباز همه آن چگونه

 را دردآوري و محکم يضربه ناگاه. ديد را او موذي لبخند و کرد نگاه ايرج به چرا؟ و بودند؟ نگذاشته

 :کند زمزمه افتادنش زمين به از قبل توانست فقط. رفت شهو از و کرد احساس گردنش پشت

 !باد تو بر نفرين -

 سفر از پيش. بود بيزار هادريان از افکارش در. بود گنگ پيش لحظه چند اتفاقات از زدهشوک اما آدرين

 ناکنو اما کرد؛ خواهد ايفا را حامي نقش آنان براي و است نيکوسرشت شخصي هادريان که بردمي گمان

. بود کرده محروم همسر يا پدر پسر، نعمت از را خانواده چندين که داشت تنفر او از. داشت تنفر او از

 تيساعا و. اندگريخته اکنونهم اندزده پارتي جوانان پيکر بر زهرآگين هايتير که متجاوزاني دانستمي

 دهان به انگشت و شد خواهند واجهم رفته تاراج به اسرارش تمام که ايکتابخانه با دربار بزرگان بعد

 با او. بود پارتي او! ميهنش آري. کند دفاع ميهنش از دارد، بدن در جان تا خواستمي اما ماند؛ خواهند

 صداي با. درخشيدمي دلش در اميد از کورسويي فقط. بود نبرده ارث به آنان از هيچ اشرومي نيمه وجود

 و ايستاد او سر باالي هادريان. شد جمع هادريان سوي به اسشحو زمين، بر برديا بيهوش جسم افتادن

 :گفت رفته هوش از بردياي به خطاب

 اممهرباني از که باش مراقب وليکن بخشيدم؛ تو به را جانت رو همين از. آيدمي خوشم ازت داني؟مي -

 هک نفريني تاوان هم و مخالفتت تاوان هم. داشت خواهد پي در سخت تاواني چراکه ننمايي؛ سوءاستفاده

 . آوردي زبان بر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 208 

 : غريد هادريان. ايستاد رويشروبه آدرين اما رفت؛ کتابخانه درب سوي به بعد و

 !امنساخته خون در غرق را جانت تمام تا رو کنار راهم سر از -

 :پرسيد بهت با آدرين

 !باشي؟ آرامش در گونهاين و برساني قتل به را جوان همه اين توانيمي چگونه -

 در تمسخر. بودند شده هايشلب هميشگي ميهمان نيشخند و پوزخند تازگي به. زد پوزخندي هادريان

 :بود مشهود کلماتش در تحقير و زدمي موج سخنانش

 منتظر بايد هنوز آنان که گويممي تو به شود،مي راحت خيالت اگر اي؟شده رئوف و مهربان تازگي به -

 . خاست خواهند بر بعد ساعاتي. اندرفته فرو شيرين خوابي به تنها کنوناهم و باشند خويش اجل

 تا زد کنارش او به توجهبي هادريان اما اند؛نمرده وطنانشهم که بود خوشحال چقدر و شد آرام آدرين

 :کشيد فرياد هادريان. شد مانع هم باز آدرين اما شود؛ داخل

 !برو کنار. مشو من مانع گفتم -

 :گفت و داد تکان طرفين به يسر آدرين

  .کرد خواهم محافظت پارت سرزمين از نيز خونم يقطره آخرين تا و امپارتي من اما ديرين؛ يار متأسفم -

 :غريد و آورد در غالف از را شمشيرش. پوشاند را هادريان چشمان خون

 !خائن -
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 رب شمشير يتيغه کهآن از پيش و شد غافلگير او ينعره با آدرين. کرد حمله آدرين سوي به سپس و

 رد و برداشت را برديا شمشير. نداشت شمشير. برداشت خيز خويش راست سمت به آيد، فرود پيکرش

 به تعجب با هادريان. رسيد دو آن گوش به زيادي جمعيت فرياد و داد صداي لحظه، همان در. گرفت دست

 :گفت لب زير و کرد نگاه ورودي سوي

 است؟ خبر چه اينجا -

 :داد پاسخ را او پرسش نيشخندي با آدرين

 . بود خواهد انتظارت در زندان چراکه باش؛ خشنود. است آورده را سربازان آنتوني -

 او هب خشم با. شکافت را آدرين بازوي آن، نوک و گرداند سوي به را شمشير. کشيد بلندي ينعره هادريان

 روي بر آدرين سر از خون. کوفت آدرين سر بر شمشير آهني دسته با همراه محکمي مشت و شد نزديک

 . افتاد زمين روي بر و شد روان گيجگاهش

. نداشتند فاصله او با بيشتر قدمي ده شايد سربازان. شد باغ وارد و گذشت تاالر يدروازه از هادريان

 رش از تا بود برده پناه ايگوشه هايشنديمه کنار در که افتاد وزيرزادگان از يکي چيستا، به چشمانش

 ستد باشد، واکنشي انجام به قادر چيستا کهآن از پيش زود، خيلي و دويد آنان نزد. باشد ايمن متجاوزان

 پهلويش روي بر را کوچکي خنجر و کرد حلقه چيستا گردن دور را دستش يکي آن بازوي و گرفت را او

 :زد فرياد او ديدن با سروش. بود هاآن ميان در نيز سروش. رسيدند او نزديکي به سربازان. گذاشت

 . ببيند آسيب ديگري شخص خواهمنمي. شو تسليم و کن رها را بانو آن. شو تسليم ايرج، -

 :داد سر ايقهقهه هادريان
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 . ببر سر به خامت خياالت همين ميان در -

 :گفت و شد جدي سپس

 شدم، دور شما از کافي ياندازه به کهآن زا پس. شوم خارج تا داريبرمي راهم سر از را افرادت تمام -

 يزن بانويتان من مرگ از پيش بزنيد، خنجر پشت از بخواهيد اگر. کرد خواهم آزاد نيز را وزيرتان چيستاي

 . گفت خواهد حيات بدرود

 نه و دبينداز خطر به را چيستا بانو جان توانستمي نه کرد؟مي بايد چه. ماليد را اشپيشاني کالفه سروش

 :گفت سر پشت از صدايي. بگيرد توانستنمي تصميمي هيچ. بگذرد اشملي امنيت از توانستمي

 . کنيد باز را راهش -

 :گشود اعتراض به لب و کرد تعظيمي سورنا ديدن با سروش

 ... پس سردار اما -

 . برود بگذاريد. است ترمهم شخص يک جان! خاموش -

 دنبال به زور با را چيستا که حالي در گذشت؛ هاآن ميان از لبخندي اب هادريان و کردند باز راه همه

 :گفت سروش گوش در سورنا. کشيدمي خويش

 بانو زاديآ از پس. باشند ايشان مراقب فاصله با تا بفرستيد آنان تعقيب به را مبدل لباس با سربازاني -

 . کنيد دستگيرش

 . اطاعت -
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 راهرو، در. افتاد راه به راهرو سوي به نيز سورنا. کرد روانه خود الدنب به را سربازان از تعدادي سروش

 سر به بيهوش همچنان ايگوشه در نفر، دو اما بودند؛ شانساعتي خواب از برخاستن حال در سربازان

 و ودب شده جاري زيادي خون بود برداشته سرش که شکافي از. کشيدمي نفس سختي به آدرين. بردندمي

 جلب او به توجهش سورنا. بود زخم نيز بازويش. دادمي پوشش زمين روي را سرش دور سرخ، ايمحدوده

 هب ضربه چند. دويد او سوي به طاقتبي آنتوني اما. بود کرده دفاع جان پاي تا که بود مشخص کامالً. شد

 :زد صدا و زد او گونه

 کيانمهر؟ شنوي؟مي را صدايم... کيانمهر... کيانمهر... آ -

 بر را آدرين نام سورنا، حضور درک با زود خيلي آنتوني که بود خوب چه و بود بيهوش بيهوش آدرين اام

 اب سورنا. رفتند سورنا نزد به بودند، شده راهرو وارد تازگي به که پزشکي سه زمان همان در. نياورد زبان

 :گفت زود هاآن ديدار

 بايد اهورامزدايم آه. دارد نياز پزشک به نيز يهوشب مرد آن. بپردازد پسر آن درمان به شما از يکي -

 . بپردازيد تانوظيفه انجام به زود. نه يا است مضر خورده سربازان به که آوريخواب تير دانست

 . رفتند سويي به دستيارشان با هريک، و کردند خم سر پزشک سه

*** 

 از را او که نبود مهم پزشک دستور درينآ براي. کردند مالقات مجنون بيد آن کنار در را همديگر هم باز

 و ضعف دچار بعد مدتي خونيکم خاطربه که دانستمي خود. کردمي منع مدتي براي فعاليت انجام

 سخپا دريافت براي را ديگر مدتي توانستنمي او. نداشتند اهميتي او براي اينان اما شد؛ خواهد سرگيجه
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 يبتعق تحت که هادريان سرنوشت حتي. نداشت اهميتي ايشبر چيزهيچ لحظه آن در. کند صبر آرتميس

 . انديشيدمي آرتميسش به فقط او. بود

 گرفتهدل و غمگين زخمي، آدرين ديدن از. کرد بازي دارشموج هايمو انتهاي با و شد نزديک آرتميس

 تنها غصه زا وجودش تمام ايلحظه ديد، را آدرين يشکسته سر و زخمي دست وقتي چرا، دروغ و بود

 که هاييحرف از شرم کمي و آدرينش حال از غم احساس. شد روان کمرش يتيره بر عرق و گريستند

 شده لذت غرق ديدنش از منفي انرژي هر از فارغ آدرين اما. بود شده دامنگيرش بزند او به خواستمي

 لوج قدمي آدرين. پيچيديم وجودش در ناپذيروصف آرامشي و بود افتاده تپش به ديدارش با قلبش. بود

 نمردما ترينزيبارو از. شد خيره گونشالله نشيندل يچهره به. گرفت را آرتميس کوچک دستان و رفت

 :کرد زمزمه آرامي به دانست؟مي چه ونوس و او تفاوت از آدرين عاشق دل اما نبود؛

 بکشاني؟ آتش به را وجودم يا شوي جانم آرام که ايآمده من؟ بانوي بگويي خواهيمي چه -

 :زد حلقه چشمانش در اشکي قطره آرتميس

 آمده؟ سرت بر چه -

 :بود قراربي آدرين

 . خواهممي را پرسشم پاسخ. بانويم نيست مهم -

. ماند آرتميس پاسخ انتظار در و شد نبض پارچهيک آدرين وجود تمام. انداخت زير به سر آرتميس

 :گشود دهان زحمت به آرتميس
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 اين مهم. بودي جاسوس نيست مهم. کنممي کار همه وطنم براي نيز من! آدرين... کيانـ نداري هيگنا -

 يند مريدان از اکنون که است اين مهم. بودي ما آيين به کافر که نيست مهم. دريافتي را حقيقت که است

 . ستا مهم برايم اتآينده و حال. آدرين نيست مهم اتگذشته. هستي پرستي اهورامزدا

 ريهن حتي نه و مقامي نه مالي، نه اصالتي، نه. ندارم هيچ امتو نزد در اکنون که من! آرتميسم! من بانوي -

 ار سختي بدون ايآينده توانمنمي من پذيري؟مي مرا وجود اين با آيا. بپردازم زندگي يادامه به آن با که

 بانويم؟ مطمئني. کنم تضمين برايت

 :گفت و زد گلويش در بغض و آدرين چشمان در نهفته گرانين به لبخندي آرتميس

 .بيايم هارنج و هاسختي تمام جنگ به تو با تا باش سنگمهم باش، همسرم باش، همراهم تو -

 کني؟ مالمت هايتسختي خاطربه مرا روزي اگر -

 . افتاد نخواهد اتفاق اين هرگز -

 :گفت وجود اين با. بود آورده نزبا بر را جمله اين قاطع چه. شد گرم آدرين دل

 کني؟ پشت اتخانواده به باشي مجبور اگر حتي -

 رحميبي. آيدمي رحم به دلشان آخر در. آدرين کنند،نمي طردم نيز ابد تا برانند خويش از مرا اگر آنان -

 . نيست پارتيان رسم در دليسنگ و

 !نبود پارتي چون بود؛ واضح جوابش انداخت؟ نبيرو نکرده جرم به را او پدرش چرا پس انديشيد آدرين

 :گفت فکر اين با
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 باشم؟ نداشته ايخانواده من اگر حتي -

 . باشي نداشته ايخانواده اگر حتي -

 رها را آرتميس دستان آدرين! را او دل کرد مي محکم و قرص چه نرم يجمله اين در نهفته استحکام اين

 :گفت و کرد

 ار ما که جايي نکشيم؟ سختي ديگر که برويم جايي به آييمي بگريزيم؟ اينجا از آييمي بانويم -

 نشناسند؟

 گشاد طوري آرتميس چشمان و شد شنيده فضا در چيزي صداي نگاه اما بگويد؛ چيزي خواست آرتميس

 شدهان تعجب شدت از پوشيسياه شخص ديدن با آدرين. بيايند در حدقه از خواستندمي گويي که شدند

 اب تير برخورد صداي... صدا. افتاد وحشت به بيشتر او يچهره ديدن با و کرد نگاه آرتميس به و ماند باز

 ديگر آرتميس. بود گرفته قرار پوشسياه شخص آن سرکش هايتير طعمه آرتميس. بود شخصي جسم

 حسط با ردبرخو از پيش اما افتاد؛ زمين به و شدند سست زانوانش. بايستد پاهايش روي بر نتوانست

 دست با و بود گرفته کمر زير را چپش دست که بود آدرين. رفت فرو شخصي آغوش در زمين، سخت

 گسترش زخم محل از لحظه هر که سوزشي و کمرش بر وارد درد. بود داشته نگاه را بازويش ديگرش

! خروشيدمي مرک در که دردي بود جانگداز چه و. برد هم در را او يچهره شد،مي ترشديد و يافتمي

 :گفت فرياد با. کرد نگاه او به اشچهره در سابقهبي وحشتي با آدرين

 يبانو يگانه بياور طاقت. کند درمانت تا آورممي طبيبي اکنونهم! بياور دوام! من بانوي! من آرتميس -

 . قلبم

 :گفت و گرفت را او دست مچ آرتميس اما برود؛ طبيب دنبال به و کند رها را او خواست
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 ... آدرين... بسپارم... او به جان... تو... آغوش در... مرگم هنگام... بگذار... آدرين... نه -

 :کشيد فرياد. شدند روان هايشاشک آدرين

  .نگذار تنهايم آسمان و زمين کردگار يگانه به سوگند را تو! نبايد. بگذاري تنهايم نبايد! نه! نه -

 : داد ادامه سخنان به و نکرد توجهي او به آرتميس

 ...دوستت... دارم... دوستت! آدرينم -

 آدرين. نداشت بازدمي ديگر کشيد که دمي. ايستاد ناتوانش قلب صداداري عميق نفس با. شد ساکت

 يک به خيره زيبايش چشمان. ماند خيره او به واکنشي هيچ بدون چکيد،مي اشکش که حالي در شوکه

 :کشيد فرياد ضجه با! نبايد مرد؛مي نبايد او نه. ماند ثابت نقطه

 !بانويم! آرتميس -

 را نامش عاجزانه. لرزاندمي را خداوند عرش و آمدبرمي دل سوز از هايشفرياد. گريست بلند صداي با

 انزب بر را نامش دوباره دلنوازش صداي با تا. شود خيره او به و بگرداند کاسه در را چشمانش تا زدمي صدا

 : بگويد درينآ تا بياورد

  جانم؟ آرام جانم -

 از خون و شدند خون هااشک .بود خفته آرام بازش چشمان با آرتميس. افتادنمي اتفاقي هيچ اما

 :گفت هقهق با آدرين. لرزيدمي گريه از آدرين هايشانه. روان چشمانش
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 بيدار چرا پس گريد؟مي کودکان همچون نبودنت ترس درد از روياهايت مرد که بينينمي مگر -

 رست که سوگند. کردم واگذار را مردبودن بازي که اهورامزدا يگانه به سوگند! باختم آرتميس شوي؟نمي

. ابگش چشم و برخيز. برخيز عالم مقدسات تمام به سوگند را تو. نيست زيبايي شوخي. ربود در را دلم

 !من بانوي

 به و سوختمي آدرين حال به دلش شنيد،مي اگر که .شنيدنمي ديگر. نبود دنيا اين در ديگر آرتميس اما

 آن باريک تنها بار،يک و رساندمي اتمام به را اشجمله بازشنيمه هايلب شنيد،مي اگر که. آمدمي رحم

 و جمله اين شهد دانستنمي و نبود اما فهميد؛مي شنيد،مي و بود اگر. آوردمي زبان بر را طاليي يجمله

 !افسوس! ساخت دلش در معجوني چه نبودش تلخي

 آرتميس زيباي صورت به را لرزانش دست آرام بودند، کرده تنگ را نفسش که هاييهقهق با آدرين

 . نگريستمي دنيا به که بود بار آخرين اين. بست را چشمانش و کشيد

 روي بر .بود شده گلگون آرتميسش خون از چپش دست. گذاشت زمين روي را آرتميس کوچک تن آرام

 را آرتميس به شدننزديک اجازه خود به مرگش از پس حتي هم هنوز. ريخت اشک و زد ايـوسه بـ آن

 هقشهق. نگريد توانستنمي. گرفت را جايش ديگر هايياشک اما کرد؛ پاک را هايشاشک .دادنمي

 کردمي سعي احمقانه اما ؛بپيوندد او به داشت آرزو. کشيدمي نفس سختي به. بودند بريده را هايشنفس

 او دستان در وجودش تمام عشقش،. بريدندمي هميشه براي هايشنفس کاش. بيايند جا سر هايشنفس تا

 وجود با که بغضي. نشست تماشا به را او مرگ يصحنه تنها... کار هيچ. نکرد کاريهيچ او و داد جان

 زا آسمان کاش. کشيدمي تير بغض آن درد از قلبش و شدنمي آب بود، کرده النه گلو در هنوز هايشاشک

 روي هايخاک. افزودمي آدرين درد بر و تابيدمي خشنودي با رحمانهبي آفتاب، اما گريست؛مي درد اين
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 ويس به کنانهقهق. کند فرار بتواند قاتلش گذاشتمي نبايد. جهيد جاي از ناگهان اما تکاند؛ را پاهايش

 :گفت کرد،مي گريه اندوه و غم با که حالي در ورودي، کنار سربازي مشاهده با. دويد کاخ

 ... بشتابيد... بشتابيد -

 :گفت نگريستمي او به تعجب با که حالي در سرباز

 ريزي؟مي اشک چرا است؟ شده چه -

. است افتاده باغ در بانو. کند فرار ايشان قاتل که آن از پيش بشتابيد. است شده کشته آرتميس بانو -

 .دهد خبر وزير به برود تانيکي

 :گفت عجله با سرباز. کشيد زجري چه جمله اين گفتن براي آدرين که دانستمي اهورامزدا و

 گفت؟ چه ايشان که شنيديد. برخيزيد سربازان! باشد -

 . بله -

 مقصر کسي هچ. آمدنمي بند هايشاشک .داد تکيه ديوار به آدرين. شدند متفرق لحظه در آنان تمامي و

 بود هکرد تهديد را آدرين او. باشد توانستنمي او جز کسي کار آرتميس کشتن که گمانبي هادريان؟ بود؟

 را هادريان. کردمي نفرين را خود. بود سپرده فراموشي به را هاآن راحتي به که بود احمق چقدر آدرين و

 که عشقي دادنازدست خاطربه ريختمي اشک .فرستادمي لعنت زمان و زمين تمام بر. کردمي نفرين

 نهات. بودند رفتنش دست از مسبب که کساني تمام از بود خشمگين و بود رفته دست از او وجود خاطربه

 : کرد زمزمه او يادآوري با آدرين. بود امان در نفرينش و لعن از آنتونيوس شايد

 ؟برسانند قتل به نيز را او آذربانوي نکند آنتونيوس؟ -
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 داشتبرمي قدم بلند. بود آنجا آنتونيوس شکبي. برداشت قدم خوابگاه سوي به و ايستاد راست خشم با

 را آنتوني بايد ابتدا اما گرفت؛مي انتقام شکبي. کرد پاک را هايشاشک خشونت با. رفتمي راه سريع و

 رپس. ديد کارن تعقيب حال در خندان را آنتوني خوابگاه به رسيدن با. کردمي آگاه رويش پيشِ خطر از

 :گفتمي و کردمي فرار آنتوني دست از هيجان از سرخ ايچهره با و زدمي قهقهه نوجوان

 . کرد خواهم جبران! کنممي تمنا. بگذر من از قسم اهورامزدا به را تو بهراد، -

 از من. ندارم عتقاديا اهورامزدا به من ضمن در. بپردازي را تاوانش بايد. ندارد فايده مقاومت -

 . ميتراپرستانم

 :گفت و گرفت سنگر آدرين پشت کارن

 !من از بگذر. پوزش. کندنمي فرقي -

 هب من شادماني دوران. خندندمي شادمانه چه: »گفت دل در آدرين. کشيد عميقي نفس و ايستاد آنتوني

 !«باشد لبانش بر لبخند ابد تا آنتوني کاش. آمد سر

 :گفت سريع نوآذربا يادآوري با

 . دارم هاسخن تو با. بيا من با بهراد -

 يبازو کنار از بود، گرفته پشت از را آدرين بازوان دست، دو با که حالي در آدرين، صداي شنيدن با کارن

 :گفت تعجب با و گرفت باال را سرش و کشيد گردن چپش

 خواهينمي است؟ خوب حالت يراست به. نکردم دقت اتچهره به هستي؟ کيانمهر تو خداوندگارم -

 بخوابي؟
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 .خُفت خواهم آن از پس دارم، کار بهراد با -

 : پرسيد تعجب با آنتوني

 !شده؟ چه -

 :گفت اشک از پر چشماني با آدرين

 . باش هوش به دانيمي خود که چه آن مورد در. است رسيده قتل به آرتميس بانو -

 کند، تحليل را آدرين چشمان در محصور اشک دليل ذهن در کهآن بي آدرين، يجمله درک با آنتوني

. شد خوابگاه وارد او، رفتن با نيز آدرين. کردمي دفاع عشقش از بايد. دويد و جست جاي از زود خيلي

 يسو به و رفت بيرون خوابگاه از. آويخت دوش بر رنگسياه شنلي و کرد تن به سياهي دستيک لباس

  .افتاد راه به جاسوسان مقر

*** 

 وردهخ ديوار به بلندي صداي با خانه بازنيمه در. شکست را خانه در جاري انگيزخوف سکوت بلند صدايي

 :پيچيد خانه گوشه گوشه در او بلند ينعره. داشتمي بر قدم خشمگين اژدهايي همچون آدرين، و بود

 . ستاند خواهم تو از را انتقامش فطرت؟ پست اي کجايي هادريان؟-

 چيزي تنها. کشيد سرکي هااتاق به و رفت باال ايوان از. بود تاريک و خلوت خانه. نرسيد گوش به يصداي

 :گفت لب زير آدرين. هيچ ديگر و بود هايشديوار بود مانده باقي خانه آن از که

 . است گريخته جاسوسان ديگر با! او به لعنت -
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 : انديشيد خود با بعد و

 به راضي دلم. کند آزادش زودتر هادريان کاش اي کند؟مي چه اوست گروگان که ايبيچاره دخترک آن -

 . نيست هموطنم ديدنآسيب

 از ديگر صدايي. نيافت زنده موجودي از اثري اما کرد؛ نگاه سر پشت به. شنيد صدايي لحظه همان در

 به دقت با. دهد اشبازي خواستمي بود هرکه. نديد هيچ و بازگشت عقب به هم باز. آمد سرش پشت

 را او گوش آرامي به غالفش از خنجري کشيدن صداي. بود ايحمله هر يآماده و کردمي نگاه اطراف

 : شمرد خود با. داد نوازش

 . سه دو، يک، -

 گردنش پشت را دردي لحظه همان در. کوفت حمله به آماده مبارز بر لگدي و بازگشت عقب به سپس

 . دبودن نفر دو دادند فريبش که نامرداني که دانست تنها لحظه آخرين در. شد زمين نقش و کرد احساس

*** 

 خاسته هوا به کمرش هايمهره فغان و کردمي درد تنش بندبند. گشود را چشمانش شديدي هايتکان با

 لهنا محکم شيئي با اشبيني برخورد با ناگاه اما شود؛ بلند خواست. عاجز موقعيت درک از و بود گيج. بود

 :کرد

 !اهورامزدايم -

 به دستان. بستمي را اصوات عبور راه ايپارچه تکه. نشد خارج دهانش از نامفهوم اصوات جز چيزي اما

 آسيبي دانستنمي بود، خورده او به که ايضربه. داد مالش را آن و گذاشت اشبيني روي را اشبسته هم
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 که بود شده روان صورتش روي نيز مايعي. آوردمي او نچشما به اشک دردش اما نه؛ يا داشتمي پي در

 و باال بود، نشسته آن روي بر که سطحي لحظه، چند هر و کردمي گزگز دستانش مچ. بود خون شکبي

 و گرفته قرار کراسوس يمؤاخذه مورد روم، در تا بود هادريان زنداني ايارابه در ترديدبي. شدمي پايين

 انتقامش شکبي. کرد پر را وجودش تمام تنفر و شدند مشت دستانش هادريان دآورييا با. گردد مجازات

 تهگرف قلبش بانوي يگانه از را زندگي حق که هادرياني. نبود مرگ جز چيزهيچ اليق او. ستاندمي او از را

 دنشجاري قساوت با و نوشت اشزندگي ترينـناه گـبي پاي به را اشنافرماني مجازات که هادرياني. بود

 ـوس هــ با را عشق و بردمي لذت عاشق هاياشک ديدن از که هادرياني. شد خواستار را گلگونش خون

 :کرد زمزمه دل در. دانستمي برابر

 !هادريان باد تو بر اهورامزدا نفرين -

. پيچيد آدرين دوجو عمق تا دردي آمد، پديد اشبيني بر ناخودآگاه که چيني و اخمانش شدندرهم با و

 بازشدن با که بود حالت آن در چقدر دانستنمي. کرد نفرين دل در را هادريان ديگر بار و کرد ايناله

. تابيد بود زنداني آن در آدرين که ايمحفظه درون به شدت با نور سرش، باالي درست ايدريچه

 ترمنفور نيز سگان يچهره از برايش ناکنوهم که زيبايي يچهره. افتاد هادريان يچهره به چشمانش

 خواستمي دلش اما کشيد؛مي درد که هرچند. شد خيره او به خشم با و کرد تنگ را چشمانش. نمودمي

 :گفت تنفر با نيز هادريان. بود کشته را آرتميسش او. دهد نشان هادريان به را نفرتش عمق

 دادنتحويل هنگام که ندارم دوست اصالً. بريزي اتمعده درون چيزي و برخيزي است بهتر! خائن اي -

 . باشم نعشت کشيدندوشبه به مجبور تو،
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 هک کردمي حس را داغش هاينفس تنها. بگويد اشبسته دهان با توانستنمي يعني نگفت؛ چيزي آدرين

 هم سرما کمي لبش پشت خون لمس با شايد و دادندمي خشمش از گواه و خوردندمي لبش پشت به

 ميان در را خود و آمد بيرون محفظه از و برخاست هايشدست کمک بدون سختي به. کردمي احساس

 که نمودندمي عادي مردمان مرزي نگهبانان نظر در بايد هاآن. نبود غريبي چيز. يافت يونجه و کاه انبوه

 . ندارند تعقيبي تحت فرد يا و زنداني هيچ

 را سستش پاهاي درد، و مشقت با. بودند رفته خواب پاهايش و کمر ماا کرد؛ آويزان گاري از را پاهايش

 مشاهده را جاسوسان از ديگر نفر دو گاري، از آمدنپايين با. داد قرار خاک بر را پاهايش کف و داد تکان

 ديگر نفرسه با بايد هاآن از يکي. آمدمي نظر به جالب. چهارنفره سفري. بودند شده جمع آتش گرد که

 کجا به فرارت از پس: »زد فرياد گوشش در ندايي. کردمي فرار و کشتمي را يکي کرد،مي رزهمبا

 «روي؟مي

 از و بسوزم آرتميسم سوگ در را عمرم باقي خواهممي. خواهرم يگانه دنبال به: »داد پاسخ دل در و

 اجل منتظر متايمهبي عشق مقبره کنار در و بازگردم ديدارش از پس هم شايد. کنم محافظت خواهرم

 .«بنشينم خويش

 رد غم اش،مظلومانه مرگ و آرتميس ياد با. نشست آتش کنار در بسته دستان همان با ديگران همراه به

 بود، هرچه اما خشمگين؟ يا بود غمگين. کردنمي درک را درونش احساسات اصالً. بود کرده خانه دلش

 دست که حالي در. کردمي تصور آن درون را هادريان و نگريستمي آتش به. بود آنان دوي هر از معجوني

 :گويدمي بار هر و زندمي پا و

 !ببخشاييد مرا کردم، ـناه گـ -
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 :گفت حرص با هادريان. کرد نگاه هادريان به گيج. خورد صورتش بر ناني تکه ناگاه

 ! ديگر بخور را عقرب زهر آن خب نگري؟مي چه به -

 :گفت پرخاش با او، نگاه حس با هادريان. شد خيره او به ديگر بار و کرد نان به نگاهي آدرين

 !ديگر بخور خواهي؟مي چه -

 :گفت و کرد باز را آن خشونت با. بود شده آدرين يبسته دهان يمتوجه تازه گويي بعد و

 !کني فرياد اگر حالت به واي -

 :پرسيد آدرين

 شد؟ چه آنتوني -

. کرد ايناله و برد صورت سمت به دست نياورد طاقت. کرد پر را تشصور تمام درد، هنگام همان و

 :گفت و کرد نگاهي او رنج و درد به لذت با هادريان

 مجازات سختي به خويش پدر توسط جنگ از پس. نيست آن جز لياقتش. ماند پارت سرزمين همان در -

 . شد خواهد

 :گفت و زد ايخبيثانه لبخند سپس و

 !پارتي کثيف يبرده. تو مجازات سختي به نه البته -
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 گمان. دانستنمي پارتي يک ارزش از هيچ او. داشت اهميت بيشتر دردش. نداد سخنش به بهايي آدرين

 پاک ار لبش پشت خون احتياط با. بيايد پايين ارزششان ناسزا با که روميانند همچون پارتيان که کردمي

 :گفت هادريان براي ايآزاردهنده خياليبي با و کرد

 . مهترند روميان از پارتيان. رومي يزادهاشراف يک از است بهتر پارتي کثيف يبرده يک -

 :زد فرياد و شد خشمگين هادريان

 !وطن به خائن ببند را دهانت -

 :گفت پيشينش لحن همان با و نداد نشان او خشم به واکنشي هيچ آدرين

 به و امکرده توبه اکنونهم اما رساندم؛مي ياري تو چون رادياف به که بودم وطنم به خائن من آري -

 . امبازگشته خويش ونسباصل

 از خنجر خشم از کبود ايچهره با هادريان. بود او براي نيکويي يمعاله هادريان خشم ازاي در درد و

 :گفت و گرفت را او جلوي جاسوسان از يکي اما برد؛ حمله آدرين به و کشيد غالف

. است کراسوس جناب حق بلکه نيست؛ تو يوظيفه او مجازات. هادريان باشي اعمالت مراقب است بهتر -

 . گيرد تصميم او مورد در ايشان خود است بهتر

 :گفت تهديد با. بنشست خويش جاي سر و کشيد عميقي نفس هادريان

 انمرزبان دل به شکي مرز از ورعب هنگام فردا باشد حواست است بهتر. هستيم مرز نزديکي در اکنون ما -

 .نيفکني
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 :پرسيد تعجب با آدرين

 ام؟بوده بيهوش مدت چه مگر -

 :گفت نيشخندي با هادريان

 .بودم کوفته آن بر خودم کتابخانه از دزدي هنگام آن، از قبل که بود جايي همان سرت بر وارد يضربه -

 . برديمي سر به خواب در هفته دو به نزديک. گويي شکر را خدايان بايد ايزنده که اکنونهم

 «بپيوندم؟ آرتميسم به نگذاشت چرا. باشم شاکي خداوند از بايد شکر جاي به: »گفت دل در آدرين

 امانتق بايد شايد دانم؟نمي من که داندمي را چيزي خداوند شايد: »گفت افکارش از پشيمان دل در بعد و

 جاک از تو دارد؟ نياز من به خواهرم شايد جبران؟ براي است تيفرص اين و باشم دوزخيان از شايد بگيرم؟

 «کني؟مي ناشکري چنين اين که آدرين آگاهي او حکمت از

 نيآنتو با سخنش ياد به. داد قورت آن با را بغضش. زد آن به گازي و گرفت دست در را نان آرتميس ياد با

 امان دردش نه و خيزدبرمي گلو ته از ناله با نه. است عجيبي چيز خروشدمي سينه در که دردي: »افتاد

 و بغض به درد کاين است هنگام آن و خورد فرو توانمي نه و گفت را آن توانمي نه. دهدمي کشيدننفس

 سياهي و تباهي به را قلب و بماند گلو در هاسال شايد که بغضي. گرددمي بدل آزاردهنده سکوتي

 ...«انتقام با... شود آب نفرت با اشک، و ناله جاي به که بغضي. بکشاند

 نه و گرفتمي آرام ناله با نه زد،مي چنگ اشسينه در آرتميس عشق از که دردي اکنون،هم آري و

. شتندا ريختن براي اشکي ديگر و بود شده گلويش هميشگي ميهمان بغض. شود غافل آن از توانستمي

. تگرفمي قوت فرار براي بايد. داد ادامه خوردن به. شدمي آب هادريان از انتقام گرفتن با تنها که بغضي
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 تا گذاشتمي دهان در کوچک هايتکه. بود مصيبتي برايش شدهجويده هايتکه دادنقورت که هرچند

 نور براقي، شيء ديدن با. انداختمي نگاهي اطرافش به زمان،هم و کمتر دردش هم و شود آسان بلعش هم

 زمين روي ترجلو قدم دو که دوخت هادريان خنجر به نامحسوس را نگاهش. کشيد شعله دلش در اميد

 :شد جلب او به هادريان توجه. گفت آخي و فشرد را شکمش ناگاه. کردمي کاري بايد. بود شده رها

 خائن؟ شده چه-

 :گفت درد از تاشده کمر با برخاست جاي از آدرين

 ... بروم بايد تنها. هيچ -

 ادامه اشکبابي مرغ خوردن به و زد نيشخندي هادريان. گريخت درختي پشت به و نداد امهاد را سخنش

 را قلبش ناهماهنگ هايتپش کردمي سعي و زدمي نفسنفس اضطراب و هيجان از آدرين سوآن در. داد

 :گفت لب زير و افتاد آرتميس ياد به دلش در آرامش نام آوردن با هم باز. کند آرام

 قلبم هايتپش وجودت با تا نيستي ديگر که. است خالي امسينه در جايت که وجودم آرامش کجايي -

 جايي؟ک بکوبي؟ امسينه بر را نازنينت مشتان باز و کني پر را قلبم يحفره که کجايي. بگيرند آرامش

 غير عاشق يک براي مگر اما افتاد؛مي آرتميس ياد به کوچکي هرچيز با که کرد سرزنش را خود دل در و

 هرحمانبي توانستمي عاشق يک مگر باشد؟ معشوقش وجود خاطرات از پر اشزندگي تمام که بود؟ اين از

 بدون و آرام. نشست خنجر نزديکي در و بازگشت آرام زماني، اندک گذر با براند؟ دل از را معشوقش ياد

 و شد بلند هادريان بعد، دقايقي .آرامآرام کشيد؛ دستانش طناب به و برداشت را آن شخصي توجه جلب

. کرد باز کامل طور به را طناب فشار، يک با و زدند برق آدرين چشمان. گرفت فاصله آنان از حرفبي

 احساساتش به که بود آموخته که بود هاسال. نکرد اعتنايي اما بود؛ کرده وادار تپش به را قلبش اضطراب
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 اکنون هم شايد. دادنمي راه چهره به را عاشقي و بود چنين نيز عشق درمورد کاش و. ندهد بهايي

 جاي از او مشاهده با جاسوسان. انداختدور به را هاطناب و شد بلند آرام ايچهره با. بود زنده معشوقش

 :غريد آنان از يکي. جهيدند

 . بگذرد من جسد روي از که آن مگر. کند فرار خواهدمي -

 :گفت و زد نيشخندي آدرين

 . گذشت اهمخو -

 او اما کرد؛ آدرين شکم روانه پهلو از را شمشير و کرد حمله ترزود يکي. برد حمله آنان سوي به ناگاه و

 دستانش درد، شدت از مرد. کوبيد او پاي دو ميان به زانويش با و کرد اسير دستانش در را مرد دستان مچ

 اهناگ به. آرد فرود او سر فرق بر تا گرفت باال را خنجر رحمي هيچ بي آدرين، و افتاد زانو به و شدند شل

 گذاشت؛ عقب به قدم يک و چرخيد عقب به. شنيد را تيزي حرکت صداي او سر به خنجر برخورد از پيش

 در درد. شد جاري آدرين يگونه روي بر خون و خراشيد را او يگونه دوم جاسوس شمشير نوک اما

 براي مجالي آدرين اما شد؛ اضافه آن بر اشگونه سوزش که بود کم بيني درد. پيچيد آدرين صورت

 . رفت فرو او شکم در درست خنجر، و برد حمله جاسوس آن به گاوي همچون و نداد دردها آن خروشيدن

 و کشيد بيرون مرد شکم از را خنجر. کرد حس راستش شانه روي بر را ايکشنده درد لحظه همان درست

 ستد به محکم ايضربه مشت با و رفت ترجلو. بود زده زانو درد از پيش، اييقهدق تا که کرد نگاه مردي به

 تانشانگش درد از ناگاه مرد و بودند پيچيده شمشير دسته دور به انگشتانش که دستي همان. کوبيد مرد

 گريدي شخص خون به دوباره را شدهآلوده خون به خنجر رحمي، هيچبي آدرين. کرد باز شمشير دور از را
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 جان به جان دم، در و برد گردن به دست مرد. زد فواره خون و شکافت را مرد گلوي شمشير. کرد آلوده

 . شد يکسان زمين با ناپاکش هيکل و افتاد زمين به نحسش وجود. کرد تسليم آفرين

 چه او و داشتند را هاييخانواده حتماً هاآن. گرفت بر در را آدرين وجود تمام پشيماني لحظه همين در

 آدرين. سوختندمي اششانه و گونه روي زخم. بود کرده محروم نفر دو وجود از را هاييخانواده رحمانهبي

 : گفت لب زير. کشاند آتش به را اشگونه زخم آن شوري و ريخت اشک قطره يک وجدانعذاب از

 !ببخش مرا. ببخش مرا! اهورامزدايم -

 بدنش عضالت و شد منگ ايلحظه. افتاد زمين بر زانو با و داد هل را او کسي کرد حس لحظه همان در

 همان در که کوچکي بسيار يصخره به را سرش و گرفت را او گردن پشت شخصي سپس. شدند شل

. دريافت را موقعيت زود خيلي آدرين. شد روان ابرويش روي شکستگي از خون. کوباند بود، نزديکي

 يحمله فرصت حريف کهآن از پيش. نشد تسليم اما زد؛مي نبض اشقهشقي و بود انفجار حال در مغزش

 به يانهادر. خوردمي تلوتلو و رفتمي گيج سرش که حالي در ايستاد؛ سنگ بر تکيه با کند، پيدا ديگري

 آدرين رسيدن، مرز در درست اما گرفت؛ نشانه آدرين قلب سوي به را شمشيرش و کرد حمله او سوي

 استفاده فرصت اين از آدرين اما بود؟ پذيرفته را شکست آدرين يعني. بود شده گيج دريانها. زد زانو

 در را گردنش خرخري، با هادريان. انداخت هادريان گردن سوي به را چپش دست در خونين خنجر و کرد

 رد؛فش اششدهگلگون دستان ميان در را گلويش و پيچيد درد از زمين روي. افتاد زمين بر و گرفت دست

 هب حالتيبي چشمان با تنها و بود شوکه آدرين. بود او مرگ لحظات گرنظاره آدرين، و نداشت ايفايده اما

 . نگريستمي هادريان ناکام هايتالش
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 دهش زمين براي قرمزي فرش خونش و بود افتاده زمين روي بر که نگريستمي او به آدرين بعد، دقايقي

 :انديشيد خود با. بود

 راحتي؟ همين به گرفتم؟ را آرتميس انتقام من شد؟ تمام يعني -

 نيز دشمنش کشتن از که بود شده نازکدل چقدر تازگي به. اندوهگين هم و شد خوشحال هم دلش در و

 از يکي شمشير. بود نرسانده قتل به را گرگ جز موجودي هيچ او گذشته در هرچند البته. شدمي غمگين

 :نوشت زمين روي هادريان خون با. برداشت را آنان

 به را سرش. نداشت انگيزيشگفت اطالعات هيچ او. سورنا جناب به من يهديه جاسوس مرد اين -

 . شود عبرت مايه تا کنيد آويزان دروازه

. شتافت چيستا سوي به گاري، گوشه در کوچکي جسم ديدن با. نگريست اطراف به و رفت گاري به

 :گفت و گذاشت خويش ونينخ بازوي روي را دستش

 است؟ خوب حالتان من، بانوي -

 :گفت و گشود را چشمانش حاليبي با چيستا

 ... مرد آن -

 :گفت و نداد را گفتنسخن يادامه ياجازه او به آدرين

 به را شما تا برد خواهم مرزباني پايگاه تريننزديک به را شما. رسانيدم قتل به را او. بانو است مرده او -

 . دارم درخواست دو شما از فقط. بازگردانند صددروازه شهر
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 خواستي؟ در چه -

 کهاين دوم و. کنم عبور روم مرز از دردسري هيچ بي من تا دهند اجازه بخواهيد مرزبانان از کهآن اول -

 او به تواندنمي کسهيچ و است سالم آدرين بگوييد او به. برسانيد پيامي قصر يکتابخانه نگهبان بهراد، به

 . کند زندگي خوشي به آذربانويش با و نباشد من فکر به که بگوييد او به. برساند ايصدمه

 ... صورتتان راستي،. باشد -

 . نباشيد نگران. جزئيست خراشي -

 يک ايبر که را وسايلي تمام هايش،زخم بستن از پس نيز آدرين. داد تکان تأييد ينشانه به سري چيستا

 . شد روانه مرز سوي به و برداشت غنيمت نام با داشت، نياز سفر

 *** 

 عمتقاط زخم دو جاي. دادمي نشان کريه بسيار را اشچهره که کشيد صورتش يبستهدلمه زخم بر دستي

 و جاسوسان با جنگ هنگام يکي بودند؛ نشسته صورتش به روز دو تنها طي در که بزرگ شکلعالوهبه

 که روم مرزي سربازان اما کرد؛ گذر روم و ايران مرز از سالمت به او. روميان زمر از عبور هنگام يکي

. يدکش اشپيشاني به دست و زد پوزخندي! بودند نکرده دريافت چيستا بانو از فرماني پارتيان همچون

 سر پشت را بسيار هايجنگ که بود کرده جنگي فرماندهان سانِبه را او يچهره ابرويش روي زخم

 مجازات به را هادريان که روزي آن از چهارماه... بدتر بسا چه که نبود فرمانده او کهآن حال. اندتهگذاش

 از پيش که او بر نفرين. گذراندمي زندگي هافراري چونان اکنونهم و بود گذشته بود، رسانده اعمالش

 . بود رسانده روميان به را او ـيانـت خــ خبر اينامه با مرگش
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 سالهفت از اشچهره. نگريست خود يچهره به و بود روان شهر نزديکي در که رفت جويي ديکينز به

 از وزر هفتمين. بود سالگيش يک و بيست تولد سالروز امروز همين. بود کرده تغيير چقدر کنون تا پيش

 به اشتياقي ديگر! بودند شده کوتاه چقدر اکنونهم اشنوجواني دوران بلند موهاي. سال ماه دهمين

 رنگهم او چشمان اگر راستي به. نمودمي يخي سنگ هر از ترسرد پراميدش چشمان. نداشت زيبابودن

 هايلپ صورتش روي ديگر. نداشت را صورتش به شدنخيره جرئت کسي ديگر شد،مي پدرش چشمان

 و بود خشک و صاف صورتش پوست. نداشت وجود نوجواني آغاز رنگکم هايجوش يا و کودکانه

 سطح ريش،ته و بود شده کبود سرخش هايلب. کردندمي خودنمايي آوريحيرت طرز به هايشزخم

 را وا پدرش آيا. بود کرده پيدا اندکي انحرافي و بود شکسته که هم اشبيني. بود پوشانده را پوستش

 نگاهش. بود ارتباط در او با گذشته سال تا زيرا شناختش؛مي يقين به او چه؟ خواهرش! هرگز شناخت؟مي

. ترخوردهزخم و ترقوي اندازه همان به. بود کرده تغيير جسمش ياندازهبه نيز روحش. گرفت آب از را

 ماا نکند؛ خودنمايي قلبش يحفره در اشخالي جاي و نزند قلبش بر نيشتر آرتميس ياد که نبود روزي

 کشيد؛ غم از پر آهي. کردمي صبر رستاخيز تا و بردمي رگو به را اشدوباره ديدار آرزوي بايد که... دريغ

 بايد. کرد محکم را شمشيرش و کشيد سرش روي را شنلش کاله. دارد افسوس هزاران که هاهمان از

 دورسياليش نزد به بايد. شتافتمي اشپدري يخانه سوي به و خريدمي خود براي نقابي احتياط محض

 . شتافتمي

*** 

 کني؟مي جاسوسي تي؟کيس تو! هي -

 اما آمد؛ آشنا نظرش در او يچهره. شد خيره آدرين حالتبي يچهره به و بازگشت ترس با جوان مرد

 و کشيد کنار او ترشدننزديک با آدرين. برد حمله او سوي به و کشيد غالف از را شمشير. نداد اهميتي
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 ددر شدت از. کرد اصابت تيزي سنگ به يشزانو و افتاد زمين روي بر جوان مرد. گرفت زيرپايي برايش

 برون تنش از جان درد، و بود و کرده اصابت استخوانش به سنگ تيزي. ناليد و گرفت را زانويش

 :گفت و رفت ترنزديک او درد از درهم يچهره به توجهبي آدرين. کشيدمي

 کني؟مي جاسوسي که -

 :داد پاسخ گستاخي با و گريستن او به تيز اما کشيد؛مي درد که آن با جوان مرد

 . بکش مرا -

 :پرسيد شک با و زد آدرين ذهن در ايجرقه او، صداي شنيدن با

 اورليوس؟ هستي؟ خودت -

 ترس با داد؟مي روم دربار تحويل را دوستانش و او نکند شناخت؟مي را او که بود که او. ترسيد اورليوس

 :پرسيد

 سي؟...شنا... مي... مي... را... مر... ـا...کجـ...کـ... از... ا تو... تـ -

 ترينکوچک هميشه جاسوس يک. بود اورليوس او آري. شد خيره او چشمان به واکنشي هيچ بي آدرين

 :گفت و زد نيشخندي آدرين. سپردمي خاطربه نيز را هاچيز

 و! انگيزحيرت هچ. است جاسوس فرستادمي سزار ژوليوس براي را آن که ايدرنده شير نگهبان پس -

 !شده ديگر شير يک يطعمه نيز اکنونهم

 :گفت و نباخت را خود تعجبش وجود با اورليوس
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 !بيشه شير به رسد چه نيستي؛ نيز بز شير نظرم در تو -

 کند؟ کوتاهش تا دهم تحويل کراسوس به را تو داري دوست. است دراز خيلي زبانت -

 با. دادنمي راه چهره به را ترس اما ترسيد؛مي دوستانش تسرنوش از چرا، دروغ. نگفت هيچ اورليوس

 ياد به را او يچهره و خورد ذهنش در ايجرقه کنکاش، دقايقي از پس. کرد نگاه آدرين يچهره به دقت

 :پرسيد تعجب با. آورد

 اين کرده؟ تغيير قدراين اتچهره چرا پس کردم، مالقات پيش هاماه من که هستي هماني تو اگر ببينم -

 چيست؟ هازخم

 :داد پاسخ حوصلگيبي با آدرين

 کردي؟مي جاسوسي چه براي بگو من به. ندارد ربطي تو به -

 . ندارد ربطي تو به نيز اين -

 :غريد گوشش کنار در و کشيد عقب به و گرفت را هايشمو آدرين

 .بدهي پاسخ اياضافه نسخ هيچ بي است بهتر پس است؛ من دستان در جانت که دانينمي انگار -

 انمي در. شد خيره اطراف يمنظره به آدرين کرد؟مي بايد کار چه. رفت فرو فکر به و نگفت هيچ اورليوس

. بود خاکستري شد،مي مشاهده که رنگي تنها. بودند شهر نزديک يمخروبه سنگيِ يزدهزلزله هايخانه

 و بودند نشسته زمين روي بر طاعون به بتالم مردم سوختن از هاييخاکستر و خاکستري هايسنگ

 پشت در نيز آبي آسمان حتي. بودند کرده خاکستري را جاهمه. دادندنمي را گياهي هيچ رويش ياجازه

 آدرين. نشستمي آدرين يخوردهزخم يگونه روي بر سرما، سوز و بود شده پنهان خاکستري هايابر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 234 

 اورليوس موهاي که حالي در داد؛ تکيه نزديکشان يفروريخته نيمه ديوار به و کرد شوت را سنگيتکه

 :کرد ناله اورليوس. بود مشتش در همچنان

 . دهممي پاسخ باشد، -

 .«باشد نداشته همراه به زياني وطنم براي اگر: »گفت دل در و

 :پرسيد بازپرس، يک همانند به درست آدرين

 کني؟مي جاسوسي چه براي و کيستي -

 .امآمده جاسوسي براي پارت سرزمين از و هستم تيپار جواني -

 :پرسيد پهلوي زبان به آدرين

 چيست؟ نامت -

 :داد پاسخ متعجب اورليوس

 . ايزديار -

 هستي؟ کيش کدام پيرو -

 . پرستم اهورامزدا -

 :گفت لب زير و زد ديگر نيشخندي آدرين

 !شد عالي -
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 :گفت و کرد رها را موهايش

 .برساني ياري من به بايد ندهم، لو را تو خواهيمي اگر -

 اي؟انگيزه چه با اطميناني؟ چه با کاري؟ چه براي -

 نيست؟ کافي. هموطن يک به کمک براي -

 :پرسيد تعجب با ايزديار

 کني؟مي چه اينجا پس! هستي؟ پارتي تو -

 :داد پاسخ آدرين

 پارتي را خود من. مباش نگران. است رومي پدرم و پارتي مادرم. پارتي نيمه يک بگويي است بهتر -

 . هستم اهورامزداپرستي آيين پيرو و دانممي

 در زني جاسوسان ديگر جان و افتادمي زندان به شکبي کرد،نمي کمک او به اگر. انديشيد خود با ايزديار

 جز نيز ايچاره البته. کند اعتماد مرد آن به تواندمي گفتمي حسي. گرفتمي قرار خطر معرض

 :گفت همين براي. نداشت حس آن به عتمادکردنا

 خواهي؟مي چه. هستم من باشد، -

 . کنم نفوذ نگهبان عنوان به ايخانه به که کني کمکم بايد -

 *** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 236 

 تثاب لياقتيشانبي محافظان از تعدادي اگر دانستمي شکبي. بود کرده کمين ايخانه بام پشت روي

 دست در که را کماني زه خانه، از پدرش خروج با. گذاشتمي خانه هب پا محافظت براي جديدي فرد شود،

 ديوار به و گذشت او گردن کنار از درست تير. کرد پرتاب پدرش سوي به را تير و کشيد بود، گرفته

 ردگا نگهبانان. خورد نگهبانان از يکي بازوي به و کرد پرتاب تيري ايزديار ديگر سوي از. کرد اصابت

 از اثري شايد تا کردند نگاهي اطراف به و کشيدند گردن زمانهم. کردند دوره را آدرين پدر و گرفتند

 هيجان از مملوء ايزديار. آمدند پايين بام از و دزديدند سر آدرين و ايزديار لحظه همين در. بيابند متجاوز

 هرچند. داشت وجود گلويش در بغض اندکي شايد و بود کامل آرامش در آدرين اما زد؛مي نفسنفس و بود

 :پرسيد ايزديار. بود شده هميشگي آرتميسش ياد و بغض اين که

 شوي؟ خانه اين نگهبان خواهيمي چرا تو -

 . خواهرم خاطربه -

 کيست؟ تو خواهر -

 . صاحبخانه دختر -

 !«آرمين تو به لعنت او؟ چرا خداوندگارا: »ناليد دلش در. افتاد دلش به ترس ايزديار

 :گفت و داد قورت را دهانش آب

 . کن محافظت او از برادرش عنوان به شوي؟ نگهبان خواهيمي چرا پس مردي؟ آن فرزند تو يعني -

 :گفت و زد پوزخندي آدرين

 . راند خانه از مرا خود او. ندارد پارتي فرزند نيز او و دارم رگ در پارتي خون من. پذيردنمي مرا مرد آن -
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 :گفت ناراحتي با. پوشاند را ايزديار يچهره رديهمد و ترحم احساس از اندوهي

 پذيرد؟مي را تو او نظرت به حال و -

 . شناخت نخواهد چهره اين با مرا نديده؛ مرا که هاستسال او -

 :گفت و زد اشچهره به نقاب سپس

 . بگريز زود و بکن را کارت. آمد خواهد بيرون خانه از زودي به. است نقشه دوم يمرحله اجراي نوبت -

 . باشد -

 .کرد کمين ايگوشه که نگريست ايزدياري به رنگشايقهوه چشمان با و انداخت سرش روي بر را شنل

 لحظه همان در. نبود هويدا هيچ اشچهره از. افتاد راه به افتادهپايين سري با آرامي به و شد خيابان وارد

 يکوچک تير قدم، يک برداشتن با. شد خارج خانه از نگهبانانش همراه به خود بر مسلط که ديد را پدرش

 پدرش سوي به زود خيلي. نديد را آن آدرين جز کسي که زهرآگين و کوچک تيري. شد پرتاب او سوي به

 و شد پرتاب ديگري تير. بگذرد دو آن مابين از تير تا شد خم عقب به نيز خود و زد کنار را او و دويد

 ونبير ايگوشه از شده، پوشانده صورت با پوشيسياه سپس،. بست را نآ مسير شمشير غالف با آدرين

 و نگريست را نگهبانان و پوشسياه مبارزه ديوار بر تکيه ايگوشه آدرين. برد حمله هاآن سوي به و آمد

 از يکييکي نگهبانان يهمه. کردمي بازي نقش خوب چه ايزديار. نشست لبش بر لبخندي نقاب پشت

 :گفت و کرد نچينچ لب زير آدرين. رفتندمي هوش از خوردمي پيکرشان بر که شمشيري درد شدت

 کشنده شمشير ضربات که است خوب. دارند نياز مدت طوالني درمان يدوره يک به هاآن يهمه -

 . نيست
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 درپ .برداشت قدم آدرين پدر سوي به آهسته هاييقدم با پوشسياه نگهبان، آخرين افتادن زمين بر با

 نمايشي، پوفي با آدرين. انداخت آدرين به نگاهي التماس با. داشتبرمي قدم عقب به نااميدانه آدرين

 هم به خاستند هوا به هم با که هاييشمشير. کرد حمله پوشسياه سوي به و برداشت ديوار از تکيه

 غفلت از آدرين نهايت در. شود مغلوب ديگري تا بردندمي کار به را خود نيروي تمام هريک و برخوردند

 اينعره اب باز و رفت عقبعقب اندکي ايزديار. کوفت ايزديار شکم بر پايش کف با و کرد استفاده پوشسياه

 دست به ايضربه شمشيرش، غالف با و گرفت را شمشير ضربه جلوي آدرين. کرد حمله او سوي به

 مکثي با آخر در و کرد نگاهي او به نااميدانه ايزديار .افتاد زمين بر ايرديار دست از شمشير. زد ايزديار

 . گريخت

 وصل کمربندش به را آن* ايتسمه با و برد فرو غالف در را* گالکياسش شمشير عميقي، نفس با آدرين

 . کرد

 :گفت خنده با پدرش. بازگشت پدرش سوي به زدني،دست صداي با

 چيست؟ نامت! جوان آفرين! تو بر آفرين -

 :گفت و کرد تعظيمي آدرين

 . ندارم نامي من سرورم، -

 شود؟مي مگر چه؟ يعني -

 . اندخوانده هانام اين از و جوانک جوان، پسر، اي مرا هم کنون تا. ندارم نامي. امبوده تنها کنون تا من -

 :پرسيد آني تصميم يک طي عوض در. نگفت ديگري چيز پدر
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 . است نظيربي تو رزمي هايمهارت باشي؟ نم محافظ پس اين از توانيمي ببينم؟ -

 هدخوامي دلم. نداشتي نقشي هيچ نيز تو و: »گفت دل در و زد صداييبي نيشخند نقاب پشت در آدرين

. رودمي پيش امنقشه خوب چقدر. دهيمي نشان واکنشي چه ام،تو فرزند همان من بفهمي اگر

 !«هستم دورسياليم دلتنگ قدرچه خداوندگارم

 :گفت فروتني با بعد و

 شما شخص از محافظت با را امخالي اوقات شوممي خوشحال. ندارم چيزيهيچ و کسهيچ من! سرورم -

 . کنم پر

 ايدغدغه هرگونه از فارغ پدر انديشيد؟مي چه او يدرباره آرتميسش. بود متنفر نقش اين از چقدر

 :گفت و زد لبخندي شادمانه

 . بيا من با! عالي چه -

 .هايشتلخي تمام آوردند، هجوم سويش به خاطرات تمام شد، که خانه وارد. افتاد راه به دنبالش به آدرين

 و داشت زيبايي و خاص هايبُريگچ آن روييروبه نماي. بود عمارت يک به شبيه بيشتر شانخانه

 دو درست. داشت ارقر آنجا در نيز کوچکي باغ. بودند ساختمان سفيد يزمينه دهزينت شاد، هايرنگ

 رنگارنگ هايگل و ميوه درختان از باغي. دادمي پوشش باغي را خانه هايديوار مرز تا گذرگاه، سوي

 دو که بود قدري به آن پهناي و بود شده سنگفرش گذرگاه... و داوودي محمدي، رز، شمعداني، همچون

 هب سر. بود روان آن در جويي و داشت ودوج راهي آب نيز گذرگاه يميانه در. کنند عبور بتوانند کالسکه

 پدر اتاق وارد و کردند گذر کوچکشان باغ از. نيايند خاطرشبه چيزهيچ و نبيند هيچ تا انداخت زير
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 آنجا در راحتي به ماکسيموس اما نداشت؛ را آن به ورود ياجازه گاههيچ آدرين که اتاقي همان. شدند

 :گفت و لميد بالشش بر و نشست تختش روي پدر. کردمي بازي

 نداري؟ که مشکلي. خواند خواهيم آستريکس نام با را تو پس اين از جوان، خب -

 . سرورم نه -

*** 

 .روميان مخصوص شمشير: 41*

 .چرمين بند: 42*

*** 

 . ببينم را اتچهره خواهممي من زني؟مي صورتت بر نقاب چرا راستي، به آه -

 چنين باشيد داشته دوست کنمنمي گمان. است بستهدلمه و زشت يهازخم از پر من صورت سرورم -

 . ببينيد را ايصحنه

 :گفت ساختگي اندوهي با پدر

 براي توانيمي هابعد. ببينم را اتچهره بار يک تنها بگذار اما زني؛مي نقاب چرا که کنممي درکت -

 . بگذاري اتچهره بر نقاب هميشه

 آرتميس هم شرايط آن در حتي. بغض از پر ايقهقهه بزند؛ قهقهه تا بودمي دآزا خواستمي دلش آدرين

 شناخت،نمي را او کسي اگر. آوردمي زبان بر رياکارانه جمالت ساده چقدر پدرش و رفتنمي يادش از
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 و برداشت اشچهره از نقاب و فروخورد را اشخنده. است مهربان و دلسوز فرد يک واقعاً که بردمي گمان

 هازخم اکنونهم که بود زيباچهره فردي او شکبي. خورد يکه او ديدن با پدر. گرفت باال را سرش

 چشمانش چقدر... چشمانش اما کرد؛مي متعجب را او حالتشبي و سرد يچهره. بودند کرده نازيبايش

 :گفت و گذشت توجهبي همين براي نياورد؛ ياد به چيزي کرد سعي هرچه! بود آشنا

 . کنيم استراحت ما تا بيرون بروي توانيمي حال. بود خواهي ما محافظ تو امروز از. بسيارخب -

 از که نبود الزم و داشت خارج به دري مستقيم طور به اتاق. شد باغ وارد و رفت بيرون اتاق از آدرين

 يپارچه يک که يحال در برهنه يباالتنه با پسر کودک دو. کرد عبور خروج براي خانه داخل راهروهاي

 به .فشرد را گلويش بغض. کردندمي بازي بزرگ درخت دو ميان در بود، پوشانده را شانتنهپايين کهنه

 و دش باز دروازه ناگاه. بود باغ هايگل آبياري مشغول هميشه همانند سخني هيچ بي که نگريست باغبان

 ماکسيموس گوش در هلن! هلن و اکسيموسم. شناختمي خوب را دو هر متأسفانه و. شدند وارد نفر دو

 آدرين براي. گذاشتمي اشگونه روي بر هاييـوسه بـ و خنديدمي ريز ماکسيموس و گفتمي هاييچيز

 خوب. ببندد را چشمانش شد باعث سرزمينش مردمان ـيانـت خــ درد اما نداشت؛ ارزشي هلن ديگر

 انباغب از. کردمي ديوانه را او هلن ـيانت خـ وگرنه اشتد تعلق پارتيان به و نبود رومي ديگر او که بود

 :پرسيد

 کيستند؟ هاآن -

 :گفت باغبان

 . باشدمي اشمعشوقه نيز زن آن و ماکسيموس جناب. است ارباب فرزند مرد آن -

 ندارد؟ ديگري فرزندان ارباب -
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 .آمد در لرزه به آدرين قلب و شد اشک از پر باغبان چشمان ناگاه

 يرون ارباب هرچقدر. نشاني و رد هيچبي شدند؛ ناپديد ايشان گذشته ماه اما داشتند؛ نيز دختري شاناي -

 .بودند ازدواج شرف در ايشان. نشد موفق کسي کرد، بسيج يافتنش براي

 :داد ادامه باغبان. داد دست از را اميدش تمام. ريخت فرو آدرين گويي

 و دران خود درگاه از را بيچاره کودک آن دليل همين به. ايراني زيکني از داشت؛ نيز ديگري فرزند ارباب -

 گفتنسخن حتي. نگويي چيزي شنيدي چيزي او يدرباره اگر است بهتر. نشد معلوم او سرنوشت ديگر

 . کندمي خشمگين و مشوش را ارباب او يدرباره

 . باشد -

 چه بايد حال. بود بازگشته خواهرش دردانه دامي به تنها او کرد؟مي چه بايد. گرفت فاصله باغبان از و

 : گفت لب زير کرد؟مي

 !هرگز. شومنمي تسليم من. کنممي پيدايش و روممي اينجا از -

 : گفت خود با اشنازدانه خواهر يادآوري با

 شود؟ همسرش است قرار رسومات طبق بر تنها يا و است؟ شده عاشق يعني -

 دلش. باشد سالم خواهرش که بود اميدوار فقط. شد خيره خورشيد بغرو به و رفت درختي زير بعد و

 . بدهد دست از آرتميسش همچو نيز را او خواستنمي
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 وجويجست به بعد، و گرفتمي انتقام پدرش از امروز بايد. برخاست جاي از آدرين شد، که هنگام شب

 روي بر آرام چه. زد نيشخندي او ديدن با. رفت پدر اتاق به و شد بلند جاي از. پرداختمي خواهرش

 :گفت او گوش در و رفت ترجلو. بود خفته تختش

 خوابي؟مي شيرين چنيناين نشوي خسته -

 :گفت تنفر با و گرفت فاصله آدرين. گشود چشم منگ و گيج پدرش

 نفسم م،بود بيدار سرما از سحر تا را هايمشب من که حالي در خوابيمي آرام قدراين وقتي... دانيمي -

 !کنم مارت و تار خواهدمي دلم و شودمي تنگ

 :پرسيد تعجب با. بود پريده سرش از خواب. شد درشت پدر چشمان

 اي؟نخفته سرما از سحر تا شبانگاه تو که است مربوط چه من به! دارم؟ تو به ربطي چه من -

 :گفت آرام. درخشيدمي انتقام و نفرت از چشمانش. زد کنار را نقابش و خنديد آدرين

 شناسي؟نمي مرا راستي به -

 :پرسيد او منظور از خبربي و گيج پدرش

 بشناسمت؟ بايد کجا از -

 :گفت و داد سر عصبي ايقهقهه آدرين

 ... هرچند البته. آورينمي ياد به را فرزندت که هستي احمق خيلي -

 :غريد و آورد جلو را سرش
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 . است ماکسيموس نامش و داري پسر يک هاتن تو. نداري پارتي فرزندي تو هرچند -

 :پرسيد بهت با پدر

 ! رين؟... آدر... آد... آ -

 :گفت ساختگي تعجبي با آدرين

 نداشتي؟ نام اين به فرزندي که تو شناختي؟نمي را نامي آدرين که تو شد؟ چه! اِ -

 :گفت خشم با بعد و

 ا،ر شدنمعاشق را، هايمدرد را، امبردگي انتقام. ستاند خواهم تو از را سختم لحظات يلحظهلحظه انتقام -

 خون به من و بود پارتي مادرم همچون نيز پدرم کاش. هستي من پدر که متنفرم تو از. را بودنمرومي

 . کردممي افتخار ديگران همچون اصيلم

 .باشد او از امانتق پي در و باشد شده بزرگ چنيناين نوجوان آن کودک، آن که کردنمي باور آدرين پدر

 :پرسيد اختياربي. باشد رسيده رزمي مهارت و بدني قواي چنيناين به کردنمي باور

 اي؟زنده تو -

 :زد پوزخندي آدرين

 . فرزندش به مهر قطره يک از دريغ! پدري عجب! هه باشم؟ مرده داري انتظار -

 رهايش خاکستري و سبز درشت انسنگ از شدهسنگفرش زمين روي. کشاند بيرون به و گرفت را او بازوي

 :زد فرياد و کرد
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 انج اشپارتي يبرده همچون چگونه که ببينيد. ببينيد را مرد اين دادنتاوان و بياييد! خانه اهل آهاي -

 . سپاردمي

 همراه به ديگر يبرده چند و نظافتچيان آشپز، باغبان، اش،نامادري هلن، ماکسيموس،. زد قهقهه بعد و

 :پرسيد بهت با ماکسيموس. شدند نمايش آن گرنظاره و آمدند بيرون نگهبانان

 !آدرين -

 :کشيد فرياد آدرين

 !بنشين جايت سر و ببر را صدايت -

 :پرسيد و زد پدرش يسينه بر لگدي بعد و

 رومي؟ جناب دارد حسي چه بردگان نزد در تحقيرشدن دارد؟ حسي چه خب -

 :پرسيد و نياورد قتطا هلن. گفت تمسخر با را رومي جناب

 آمده؟ صورتت سر بر چه آدرين -

 :کشيد فرياد آدرين

. دهيمي جوالن برادرم آغوش در بعد روز و گرديمي من با روزي که! کارـيانـت خــ شو ساکت نيز تو -

. دارنگذمي حراج به را خود پاکي نه و کنندمي خـيانت نه که هستند واالتر بسيار تو از پارتيان داني؟مي

 . شد نخواهند پارتيان کوچک انگشت روميان

 :غريد و کرد نگاه پدرش به



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 246 

 . گيردمي منشأ روميان ناپاکي از وجودم از نيمي که امشرمنده چقدر -

 :گفت پدرش به و کشيد غالف از را شمشيرش

 گويي؟ وداع را فاني دار خواهيمي چگونه خب -

 :کرد التماس او به همين براي. بود دگيزن پايان مرگ روميان نظر از. بود ترسيده پدر

 !بگذر من از که سوگند ژوپيتر به را تو -

 :گفت و کرد جدا او از را پايش چندش با آدرين

 ذهن يپرداخته و ساخته و ندارند وجود اصالً آنان. کنمنمي پرستش را ضعيف خدايان آن ديگر من -

 . است اهورامزدا من خداي. هستند روميان

 :کشيد فرياد ماکسيموس

 !کافر -

 اي که کردمي آرزو دل در. کردمي زاري کودکان همچون پدرش. گذاشت پدرش گردن بر شمشير آدرين

 که داشت قوي پسري خوشگذران، ماکسيموس جاي به آنگاه. داشتمي نگه خود نزد را او کاش

 فرزند و داشتمي نگاه را او که داشت ايرادي چه اصالً. کند واگذار او به راحتي به را ثروتش توانستمي

 که حيف. آورد دست به توانستمي او کمک با ثروتي چه زاده؟پارتي يک نه و کردمي معرفي همسرش

 چطور. آمد رحم به دلش او ديدن از آدرين. بود شده او خونين دشمن فرزندش اکنون و بود گذشته زمان

 زير و شد خم سپس. برد عقب به را شمشير و کشيد اينعره خشم با برساند؟ قتل به را پدرش توانستمي

 :گفت او گوش
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 . بود خواهم او مراقب و يافت خواهم را خواهرم. نه گناهانت از که باش مطمئن اما گذشتم؛ جانت از -

 . بود فرزندش استوار هايقدم گرنظاره تنها پدر و. شد خارج خانه از و

*** 

 نيافته خواهرش از اثري هيچ اما بود؛ بازگشته شهرش به هم باز. داد تکيه نهر نزديک درخت به نااميد

 خاک وجب به وجب. پرداختمي خواهرش وجويجست به که بود ساليک از بيش. پا رد يک از دريغ. بود

 مسافت يکييکي سربازان، از دور به و دارنقاب ايچهره با ناشناس، طور به. بود گذاشته پا زير را روم

. بودند شده زياد سربازان تازگي به! هيچ اما گرفت؛مي را خواهرش سراغ و پيمودمي را روم ايهشهر ميان

 رايب سربازان توسط نيرو گرفتن سويي از و پدرش سربازان سويي از بود، تعقيب تحت که او سويي از

 ودب اشپي در که باارزشي اطالعات بدون بود مجبور حال کراسوس. بود انداخته راه به کراسوس که جنگي

 صداي با. نبود بعيد هيچ خودستا مرد آن از هرچند البته. بود بزرگ ريسک يک اين و برود جنگ به

 و نياورد تاب آدرين. بود درهم اشچهره. شد خيره ايزديار يچهره به و بازگشت عقب به هاييقدم

 :پرسيد

 اي؟کشيده هم در را ابروانت چرا ايزديار؟ شده چه-

 يصداي با و زد زانو. بگويد را سهمگين و بزرگ واقعيتي خواستمي گويي. کشيد عميقي نفس ايزديار

 :گفت لرزان

 . کنم اعترافي... خواهممي -

 :پرسيد و کرد اخم آدرين
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 شده؟ چه -

 :گفت و گزيد لب ايزديار

 ماه،سه ضعر در که شد همين. شديم روميان سرزمين از جاسوسي به مأمور آرمين و من قبل، سال دو -

 جدا دو هر. بوديم گرفته قرار آموزش مورد نيز گذشته در هرچند البته. شديم روم رهسپار و شده آماده

 م،قد به قدم و گرفتم قرار شهري هاينيرو ميان در من و رفت کراسوس پايتخت به او. افتاديم راه به هم از

 درازا به ماهشش روند اين شايد. شدم پايتخت وارد کمکم و کردم باز بزرگان اعتماد جلب براي را خود راه

 . کشيد

 :داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 را انآن جايگاه خود تا کشتمي را باالتر مقامات. يافتم ديگري کس را آرمين رسيدم، پايتخت به وقتي -

 زويآر در گويي که کردمي مست چنان گاه و پرداختمي گذرانيخوش به رومي دختران با. کند کسب

 :گفت او و کردم اعتراض هايشرفتار به. دنياست اين بند و قيد از رهايي

 قدرتاين خواهمنمي و ايزديار گذردمي خوش من به. اندبوده مردماني چه روميان که فهمممي تازگي به -

 تنها انآن. ندارم کاري پارتيان با ديگر من. است شيرين چقدر دانينمي. بدهم دست از را آزادي اين را،

 . گيرندمي سخت خود بر را زندگي

 زا که داشت رقابت کسي با بدبودن براي گويي. بودم آرمين يرفتهازدست اعتقادات مبهوت تنها من و

 کاري واقعيت در اما است؛ آسان گفتنشسخن شخص يک کشتن. کردنمي پرهيز و نداشت اِبا کاريهيچ

 را مردم آب نوشيدنِ سانِبه آرمين اما رساند؛مي اپاکين و زوال به را آدمي روح که است دهشتناک

 . کردمي تحقير را ترشپايين مقامات راحتي به و کردمي مجازات ناکرده گـناه به را هابرده. کشتمي
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 :پرسيد ايزديار. بود لبانش يگوشه پوزخندي که انداخت نگاهي آدرين هم در يچهره به

 شده؟ چيزي -

 با من. ايمکرده معامله را خويش اعتقادات باشيم داشته خبر خود کهآن بي او و من شايد انديشممي -

 . کشيد دست اهورامزدا و پارت از سفري، با او و شدم اهورامزدا و پارت يشيفته سفري

 :داد ادامه سخنانش به و کشيد آهي ايزديار

 و فريبنده يچهره با دختري. خوردمي شمچ به زيبايي دختر داشت، رابطه هاآن با که بانواني ميان در -

 او به که هنگامي. دادمي نشان توجه او به همه از بيش آرمين گويي اما نداشت؛ زيادي سن. زيبا

 که خواستمي چيزي بود، آرمين آنِ از او کهآن با گويي. شدمي هويدا اشچهره در حسرت نگريست،مي

. ثروتمند و قدرتمند چهره،خوش مردي. ديدم ديگر مردي با را بانو آن شب آن. دادنمي او به بانو آن

 را ـراب شــ هايجام تنها که شد برافروخته چنان هاآن يمشاهده از آرمين. کراسوس فرزند پابليوس

 و بود مست. بازگرداندم را او سختي به. شد بد حالش آنکه تا نوشيد قدرآن. نوشيدمي سره يک

 :گفت سکسکه با سخنانش ميان در. گويدمي چه دانستنمي

 .دانندنمي... وفاداري... رسم از... هيچ... که... روميان... بر.. نفرين -

 :پرسيدم او از تعجب با که است يادم

 است؟ خوب حالت آرمين، -
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 مخواه... آنان... همچون... نباشم؟... خيانتکار... من چرا کند، مي... ـيانـت خــ... چنيناين... او اگر -

 خــ... قدرآن... بداند... را قدرم... تا کرد خواهم... کسب... قدرت قدرآن... پيش... از بيشتر... شد

 ...کند حس... را دردم... که کرد خواهم... حقش... در... ـيانـت

 :کردمنمي درک را سخنانش عمق و بودم متعجب بسيار. بود نامش شد، خارج دهانم از که ايواژه تنها

 !ينآرم -

 :ناليد و شد جاري چشمش يگوشه از اشکي

 ... خواهممي... ـراب شــ آيم؟نمي... چشمش به... چرا ندارد؟ دوستم چرا -

 :داد سر ديگري يناله سردرد از بعد و

 ... سرم -

 براي. کرده پشت هايشارزش تمام به دختر آن عشق از که بودم فهميده. بود هويدا دردي کلماتش در

 ـيانـت خــ. است قدرت دنبال به وارديوانه آمدنش چشم به براي و کندمي مست او دنکرفراموش

 هايکار در عيبي هيچ اش،رومي فرهنگ تحت بيچاره دورسيالي و بکشد را او درد اشمعشوقه تا کندمي

 .کنم هدايت را او کردم سعي سخنانش شنيدن با. داندنمي بد نيز را خود کار و بيندنمي او ناشايست

 گـ طعم چشيدن با او اما بازگردد؛ تا کردم صحبت او با من اما آورد؛نمي ياد به هيچ آرمين روز آن فرداي

 در رومي جاسوسان از يکي ـيانـت خـ خبر که بود هاهنگام همان. نبود کردنشترک به راضي ديگر ـناه،

 کاري کسي به که ما. است هگريخت و کرده ـيانـت خـ آدرين نام به جاسوسي که. پيچيد شهر کل

 زا هيچ او اما آيد؛ خود به تا کردم صحبت آرمين با متمادي ماه سه شايد. بوديم خود بخت پي و نداشتيم
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 وا که گفتم کراسوس به. دانستم او معرفي را راه تنها همين براي. داد ادامه و نساخت متوقف را هايشکار

 گمان. تويي مقصر که کردمي گمان او. گرفت قرار رومي نيروهاي تعقيب تحت وي، و است جاسوس

 . ايداده لو را او تو کردمي

 شناسم؟مي را او اصلي هويت و او من که انديشيدمي چنين کجا از ولي چه؟ -

 را تو او. است برادرم فرد اين که بود گفته و بود داده نشان او به را تو يشدهنقاشي تصوير دورسيال -

 تو که دانستمي. پارتي افراد لباس با منتها بودي؛ ديده من همچون هم را او سفرت در ييگو. بود شناخته

 را خواهرت رو، همين از. ايکرده را کار اين دورسيال گيريپس باز براي کردمي گمان و دورسياليي برادر

 . گريخت رومي سربازان دست از و برداشت

 :گفت خشم با آخر در. کند هضم ار ايزديار هايگفته کردمي سعي داشت آدرين

 نگفتي؟ من به را چيزهمه گذشته سال چرا دانستيمي که تو -

 :گفت و شد مسلط خود بر اما شد؛ دستپاچه کمي ايزديار

 را شانپي اما باشند؛ باهم که دادم را احتمالش شدند، ناپديد هم با دروسيال و آرمين که هنگامي -

 آخر در. نه يا هست درست حدسم بدانم تا پرداختم وجويشانجست به نيز من بازگشتي، وقتي. نگرفتم

 دتيم تنها من. بگريزند رم به کشتي با خواستندمي گويا. اندگرفته مديترانه شمال نواحي در را آنان رد

 . امنرسانده اتالف به را اياضافه زمان هيچ وگرنه بگويم؛ تو به را اينان تا بودم درگير خود با کوتاه

 :گفت و کشيد عميقي نفس آدرين

 . تنهايي به شوم؛مي عازم زودي به. بسيارخب -
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 سفري. کشيد سرش بر دست آدرين. بماند باقي شهر همان در تا بود ايزديار براي هشداري اعالم اين و

 .داشت پي در طوالني

*** 

 کوهستان به او دست از ينآرم. وجوجست هامدت از پس. بودند کرده مالقات را همديگر کوه در باألخره

 و درخشيدمي آتشفشان دودهاي ميان در درشتش چشمان. شد خيره آرمين يچهره به. بود برده پناه

 چشمان به برنده و تيز. بود شده نمايان اشچهره در سابقهبي خشمي. ساختمي انگيزخوف را اشچهره

 .داشت تن بر سپيد توگايي روميان ديگر ونهمچ. انداخت او به نگاهي آدرين. بود گشته خيره آدرين

 براي ايزديار که هماني بود؟ پيشين بيانخوش و مهربان پسر همان او راستي به. زد پوزخندي آدرين

 بود، لبخند ميعادگاه گذشته در که هاييلب ميان از گفت؟مي اشنيکوسرشتي از کردنشمنصرف

 :شد وزوو کوه اندازنينط آدرين صداي. آمدمي بيرون سهمگيني هايغرش

 هفت تمام در اتغيرتيبي ناقوس و گشته آفاق يشهره هايتهرزگي يآوازه که آرمين باد تو بر ننگ -

 . شودمي نواخته ملکوت

 خبري اما رسيد؛ گوش به آسمان غرش صداي بود؟ کرده چه او با زمانه. نشست آرمين لبان بر پوزخندي

 در. بود تند شيب با کوهي وزوو کوه. نشستمي آرمين يشانه بر لحظه هر ها،خاکستر گرد و نبود باران از

 به زيبايي يمنظره و بود سبز ترپايين اما نداشت؛ وجود گياهي هيچ بودند، کوه يميانه در که آنان اطراف

 ،جانيبي نسيم. بودند ايستاده مسطح ولي کوچک، ايصخره روي بر آدرين و آرمين. بود آمده وجود

 مشکي چشمان برق. رسيدندمي هايشگوش زير تا که موهايي داد؛مي تکان را آرمين مشکي مواج موهاي

 . دادندمي جوالن ذهنش در خاطرات. بود کراسوس يادآور او براي آرمين
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 را مغزش تا کرد روانه آدرين سر سوي به گرزي چنان را شمشير. کرد حمله او به و کشيد اينعره آرمين

 معصوميت اما کرد؛ نگاه آدرين به خشم با. گشت او خنجر بر سدي آدرين شمشير ناگاه اما د؛بشکاف

 تا بست را چشمانش. آورد پايين را شمشيرش و شد شل دستانش. آورد يادش به را هاگذشته او يچهره

 مردي شآغو در که هنگامي. را دورسياليش هايخنده کند؛ دور ذهنش از را مستانه هايخنده آن صداي

 با و آمد بيرون گلويش از غرشي. زد پس را خاطرات تمام ناگاه به شد؟مي مگر اما داد؛مي جوالن ديگر

 :گفت دورگه صدايي

 و بکش شمشير پس. بود خواهد تو آخر هاينفس شاهد کوه اين. دهمنمي پس باز تو به را او من! آدرين -

 . گردي من خشم قرباني خود کهآن از پيش بکش، مرا

. بودند کافي وجدانشعذاب عمر يک براي هاهمان. بکشد را کسي هم باز توانستنمي. توانستنمي آدرين

 :کشيد فرياد آدرين

 !هرگز -

 گرفت؟مي ديگري انتقام بايد کشت؟مي را او بايد يعني. گفتمي ديگري چيز آرمين مصمم يچهره اما

. رساندمي شرورش اعمال مجازات به را آرمين بايد .آمدبرنمي دستش از ديگري کار. زد تلخي لبخند

 و کرد زمين نقش را او شکمش بر لگدي با گاهآن. نمود دفع را آرمين يضربه و گرفت باال را شمشيرش

 رد؛آ فرود آرمين شکم بر تا گرفت باال را شمشيرش و ايستاد او کنار. افتاد زمين روي بر آرمين شمشير

! مانستمي آرتميسش چشمان به او چشمان چقدر. شد حبس اشسينه در نفس چشمانش، ديدن با اما

. گذاشت گلويش زير و برداشت را شمشيرش و جست جا از فرصت همين با آرمين. شد گنگ ايلحظه

 :شکافتمي را کوه انگيزوهم سکوت فريادي چونان آرمين خشم با توأم اما آرام هايزمزمه
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 . کردي خرد پايت زير را هايمآرزو تمام که تو ونهمچ! کرد خواهم نابود را تو -

 مفهومي برايش ديگر ديگران احساسات شوم روز آن از. زد پوزخندي او خشم به توجهبي آدرين اما

 و آرمين براي فقط. نداشت او خشم به نسبت دادناهميت براي دلي ديگر. بود تفاوتبي ديگر نداشت؛

 :خوردمي افسوس حماقتش

 ستاني؟مي اشنگاهداري براي را ديگري جان که هستي قدرت يتشنه قدراين يعني -

 :غريد اششدهچفت هايدندان ميان از آرمين

 . بود نخواهي نيز آخرين مسلماً و گرفتم را جانت آن، خاطربه که نيستي کسي نخستين تو، و آري -

 :کرد بسنده جمله اين گفتن به تنها آدرين

 . فروختي قدرت به را اتايراني پاکي و تنجاب که تو بر ننگ -

 که دانستمي دلش ته. کردنمي باور و بود شده پست. نداشت را جمالت اين شنيدن طاقت آرمين اما

 چه. کند باور خواستنمي اما داد؛مي او به را حق ايگونه به و نيست حقيقت جز چيزي آدرين سخنان

 ود؟ب آگاه درونش سر به کسي چه برساند؟ ناپاکي و جنون ناي به را او دختري عشق که دانستمي کسي

 هب که آدرين. گرفت باال را شمشير خشم با. نداشت اعتقادي او خدايي به ديگر که بود هامدت اهورامزدا؟

 يزن او. کشدنمي را انتظارش ديگري سرنوشت مرگش، جز که بود رسيده باور اين به حال بود، راهي دنبال

. برود خود وفايسست معشوق ديدار به توانستمي مرگش با شايد. بود خسته سخت اشزندگي از

 دانست؟مي چه کس بود؟ وفاسست
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 يديگر شمشير توسط مسيرش بشکافد، را آدرين يسينه کهآن از پيش اما آمد؛ پايين آرمين شمشير

 لحظات ترينسخت وستد. انداخت نگاهي اشناجي به آدرين. برداشت زخم آدرين، پهلوي و شد منحرف

 در او که بود اين دانست،مي که چيزي تنها. دانستنمي. بهراد هم شايد آنتونيوس، بود؛ اشزندگي

 :دز فرياد او سر بر خشم با آرمين کرد؟مي چه اينجا حال. نگذاشت تنهايش اشزندگي لحظات ترينسخت

 برسانم؟ عقبي ديار به را ملعون اين که نگذاشتي چرا -

 :زد فرياد آرمين سر بر که ديد نيز را يارايزد

 . توست خياالت و اوهام همه است تفکراتت در آنچه. انديشيمي خطا! آرمين -

 دشنمي خاموش که خشمي آتش با ايزديار به توجهبي آرمين اما بياورد؛ بيرون اشتباه از را او خواست مي

 :زد فرياد

 سزاي داد خواهم نشان هاآن به. را بازدغل زن آن هم را او هم .رساند خواهم اعمالش سزاي به را او! نه -

 . چيست من به ـيانـت خـ

 از تا کرد تقال آرمين. گرفت آغوش در را او و ايستاد مقابلش در ايزديار. کرد حمله آدرين به باز بعد و

 انمي در کمرش .شدنمي موفق اما برسد؛ آدرين حساب به و بيايد بيرون دوستش قدرتمند دستان حصار

 بانشگري که وجدانيعذاب با ايزديار. بودند شده قفل او انگشتان ميان دستانش و ايزديار قدرتمند بازوان

 :کرد ناله بلندي صداي با بود، گرفته را

 . نکن قضاوت زود. بازگويم برايت را ماجرا تا بگذار. بده فرصت آرمين -
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 هاينفس با و کرد نگاه نگريستمي او به نگران که نتونيآ به. نداد گوش آنان سخنان به ديگر آدرين

 :گفت خاست،برمي گلو از سختي به صدايش که حالي در بريده،

... تا... رسـ... روز تا... ابد تا... م... باشـ او نزد... هم... خواهـ.... خـ... مي... ببر... او نزد به مرا... آنتوني... آ -

 ... ببر سم... تميـآر... نزد به... مرا... خيز

 :پرسيد تعجب با و ايستاد تقال از آرتميس اسم شنيدن با آرمين

 گويي؟مي را پارت تشريفات وزير دختر آرتميس؟ -

 :پرسيد اخم با بار اين خندان هميشه آنتوني

 شناسي؟مي را او کجا از تو. آري -

 اي؟شده او عاشق تو. است من يدخترخاله او -

 خويشاوندي و خوني نسبت او با آرتميسش. مانستمي هم به چشمانشان که بود يلدل همين به پس! هه

 :زد نهيب او به شرايط آن در آدرين وجدان داشت؟ عالقه او به نکند نگفت؟ بدو چيزي چرا پس. داشت

 باشد؟ اشپسرخاله يپسرعمه بايد دلخسته سرباز آن که دانستمي بايد کجا از او بود؟ مهم مگر آخر -

 باوفايش آرتميس عشق به. گرفت وجدانعذاب بعد کمي اما شد؛ آرام اشآشفته دل کمي جمله اين اب

 :داد پاسخ بود شده خفه درد از ديگر سوي از و غصه شدت از که صدايي با. بود کرده شک

 . ري... آ -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندي آرمين
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 . بگذراند نيکي به مزدا اهورا -

 و بود گرفته را دستانش ساعد محکم ايزديار و بود گرفته آرام ايزديار آغوش در که بود درحالي اين و

 :گفت پرخاشگرانه آنتوني. دادنمي او به را حرکت ياجازه

 !آرمين باش خاموش -

 :گفت آدرين به آرامش با بعد و

 . دش خواهد درمان نيست؛ کاري زخمت. برد خواهم او نزد را تو. آدرين مباش غمگين -

 :گفت و گرفت را دستانش او به توجهبي آدرين اما

... آنجا به... زنده... اگر که دهم،مي... قسمت... پرستي... مي... که خداياني... به مزدا، اهورا... به را تو -

 !نيآنتو... کنممي التماست... باشد... اشابدي يخانه... نزديکي... در... آرامگاهم... که بگذاريد... نرسيدم

 ديگر هک بگويد نتوانست حتي او. کردمي التماس بدو او مغرور رفيق. شد پر چشمانش و کرد بغض آنتوني

 راستش دست با که حالي در آدرين. بايستد تا کرد کمک او به سختي به. کندنمي پرستش را خدايان

 نيز ايزديار. افتاد راه هب جانبي هاييقدم با و انداخت آنتونيوس گردن دور دست فشرد،مي را پهلويش

 آن افسار و نشست اسب همان روي هم آنتوني و شد اسبي سوار آدرين. بود آرمين با زدنحرف مشغول

 که پشيماني نگاه از غافل. برساند پزشکي نزد به را آدرين زودتر، هرچه تا افتاد راه به و گرفت دست در را

 . نگريستمي آدرين درهم يچهره به درد با

 *** 
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 به. کردمي نوازش را صورتش هايزخم ظريفي دستان. يافت چوبي اتاقکي در را خود آمد، هوش به وقتي

 جانيبي صداي با آدرين. بود نشسته کنارش روان هايياشک با دورسيال. کرد نگاهي هادست صاحب

 :گفت

 فتينگ خود با نکردي؟ شکيبايي چرا. من دورسيالي آيدمي سر به دوري اين مدت که بودم نگفته مگر -

 ريخت؟ خواهم فرو چگونه نيابم را تو من اگر که

 :گفت هقهق با دورسيال

 خويش يکاشانه کردنترک به راضي هرگز من. برد زور به مرا آرمين نکردم، انتخاب را رفتن خود من -

 کنم؟ ترک را خويش يخانه توانستممي چطور. بودم عاشق من. نبودم

 و شد گشوده کلبه در لحظه، همان در. کرد نوازش را خواهرش موهاي و برد االب را دستانش آدرين

 :گفت آنتونيوس به رو. برد پي چيزهمه به او رنگعسلي چشمان از. شد وارد بانويي با همراه آنتونيوس

 بريم؟مي سر به کجا در اکنونهم ما -

 . نمانده باقي بيش روزي چند شام به رسيدن تا. کشتي در -

 :گفت رينآد

 . بروم پارت به خواهممي -

 :بود نگران آنتونيوس
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 خوردهجوش تازه زخم آن شدنگشوده باعث تواندمي حرکت هر. نيافته بهبود هنوز زخمت آدرين اما -

 . شود

 . روممي آرتميسم مالقات به من و گرددبازمي خانه به دورسيال. ندارد اهميتي -

 :داد پاسخ مأيوس آنتوني

 . کرد خواهيم اتهمراهي هم آذربانو و من. شوينمي راضي گونههيچ دانممي که من .باشد -

 :پرسيد خشم با دورسيال

 چه؟ من پس -

 :گفت نيشخندي با آدرين

 !ديگر هستند پدر البته و ماکسيموس و پابليوس و آرمين جناب -

 :کشيد فرياد دورسيال

 !آدرين -

 :گفت و داد سر مقطع ايخنده آدرين

 بسيار ضمن، در. بروم پارت به بايد خواهر؛ خطرم در روم در من. مکن فرياد کنممي خواهش. باشد باشد -

 تو از برادرت از بهتر همسرت. سپرد خواهم عشقت به را تو. بروم بگذار. هستم آرتميس تنگدل

 .کرد خواهد محافظت
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 به نرفت تنها بازگشتش اصلي يلدل که دانستمي. نيست بيش ايبهانه سخنان اين که دانستمي خود

 صرف را عمرش باقي بود گفته که قولي. کندمي عمل قولش برخالف که دانستمي. بود قلبش بانوي مزار

 قطره. بود تنگدل سخت سال نيم و يک گذر از پس که کردمي چه اما کرد؛ خواهد خواهرش از حفاظت

 :چکيد دورسيال گونه روي بر اشکي

 ... آدرين ولي -

 . کنيد آرامش خواهشاً آذربانو. کن رهايم قسم پرستيمي که خداياني همان به. ولي بي ولي -

 :پرسيد سختي به آدرين. شد خارج و گرفت را دورسيال يشانه آذربانو

 شد؟ چه من رفتن از پس اصالً کرديد؟مي چه کوه در روز آن راستي -

 :داد پاسخ اندوه با آنتوني

. دکرنمي تهديد را او خطري هيچ گويي اما شتافتم؛ او سوي به است، خطر در ذربانوآ جان گفتي که تو -

 نبود خوبي اوضاع. نيافتم تو از اثري اما رساندم؛ سربازخانه به شادي با و رساندم امني يخانه به را او

 ات بودي تعقيب تحت تو. داستندمي آرتميس بانو مرگ مقصر را تو همه رفتي، تو که آن از پس. آدرين

 در ماه يک نيز من. بودي وي نزد در تو بانو مرگ لحظات در چراکه بگيري؛ قرار بازجويي مورد

 تميافنمي تو از اثري اما دهم؛ نجات را جانت و بيابم را تو سربازان از پيش خواستممي. بودم وجويتجست

. کرد بازگو برايم را پيامت و ازگشتب چيستا بانو که اين تا بودم نگران سخت. هادريان از اثري همچنين و

 ماه شش طول در که طوري به. چيديم را پارت از فرار يبرنامه آسودگي، به و شد راحت تو بابت از خيالم

 خالتد بود ممکن و بودي تعقيب تحت گويا. نبود تو از خبري اما آمديم؛ روم به سپس و ارمنستان به ابتدا

 را ايزديار اتفاقي خيلي که آن تا. پرداختم بار و کار به روستايي رد رو همين از. شود بد تو براي من
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 است؛ خطر در جانت که دانستممي. افتاديم راه به اتپي در ما و گفت من به را چيزهمه او. کردم مالقات

 . رسانديم کوه به را خود زود خيلي همين براي

 :گفت و زد چشمکي بعد و

 . اهورامزداپرستم نيز من مده؛ مقس خدايان به مرا ديگر راستي -

 زمانهم اما بود؛ يافته را درست راه هم دوستش بهترين که بود خوشحال. بست چشم خشنودي با آدرين

 بدون رحمانهبي چگونه دانستند؟مي عشقش مرگ مقصر را او. بود کرده خانه دلش در بزرگ غمي

 مقصر تو مگر: »کرد فرياد مغزش در ينداي بستند؟مي تهمت و کردندمي قضاوتش واقعيت دانستن

 «نسپرد؟ جان تو خاطربه بانو مگر نيستي؟

 . نمودمي بخشش طلب و گشتمي باز نزدش به بايد. شد زهر او خوشحالي يهمه و

 *** 

 و. کرد استشمام را پارت بهاري هواي. آمد بيرون بود جاسوسي هر از خالي حال که جاسوسي يخانه از

 يدسف يپارچه که کرد نگاه زخمي به و زد باال را پيراهنش. گرفت درد وحشتناکي طرز به پهلويش ناگاه

 آن با هاآن سفر بود، کرده بينيپيش آنتوني که طورهمان. بود ساخته مزين زرد و سرخ رنگ به را رويش

 زيادي فرصت که دانستمي آدرين. بود شده آن عفونت و زخمش سربازکردن باعث هايشتکان همه

 در .بشتابد اشزندگي عشق يگانه آرامگاه سوي به تا شد خارج خانه از و کشيد پايين را لباسش. ندارد

 :شد ميدان اندازطنين پيکي فرياد که بود راه يميانه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 262 

. شديم پيروز ما. خوردند سختي شکست کراسوس سپاهيان. برديم را جنگ. شديم ميدان پيروز ما -

 . شد کشته کراسوس

 درنگ اما برد؛ کوبه سمت به دست. رسيد چوبي در با ايخانه به. داد ادامه راهش به و زد ديلبخن آدرين

 صداي که کرد دراز را دستش. بود درد بدترين خبريبي چراکه! آري گفت؟مي آنان به بايد يعني. کرد

 :شنيد را شخصي

 کيانمهر؟ هستي تو اين! من اهورامزداي -

 :پرسيد منگ. کرد نگاه وا به و بازگشت تعجب با آدرين

 کارن؟ -

 با اما رفت؛ هم در هايشاخم. پيچيد آدرين پهلوي در درد و گرفت آغوش در را او خوشحالي با کارن

 :گفت روييخوش

 . بينمتمي را تو که خوشحالم -

 وستد نخستين او. بود آورده برايش را اطرافيانش آشتي او. بود دوستش بهترين او. زد لبخندي نيز کارن

 :بود اشواقعي

 نگاهت در را عشق من. نکردم باور هستي آرتميس بانو قاتل تو که پيچيد شايعه وقتي داني،مي -

 . کرد نخواهم باور هرگز من خواندم؛مي

 :بود شده پر هايشچشم. زد تلخي لبخند آدرين
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 خبر؟ چه خودتان از. نيست مهم -

 بهراد و تو نگراندل تنها و بريممي سر به خوشي در ما يهمه. دوستان سالمتي جز نيست خبري -

 . بوديم

 :گفت عجله با چيزي يادآوري با بعد و

 اهورامزدا. ببرم مجاور هايشهر به را روميان شکست خبر بايد. کردم فراموش! من اهورامزداي -

 . نگهدارت

 :گفت لب زير نيز آدرين

 . ابد تا بدرود. نگهدارت اهورامزدا -

 :آمد سالمندي زن ناالن صداي. کوبيد در به را کوبه چندبار و کرد دراز ار دستش بعد و

 . بنما صبر اندکي. آمدم -

 نزمي نقش مبادا تا بود گرفته ديوار به دست آدرين. شد گشوده در سپس، و شد نزديک هاييقدم صداي

 :گفت لب زير ،زدهبهت و پريد رنگش او، يچهره ديدن با زن. کردمي درد شدت به پهلويش. شود

 . روناک... رو -

 :بود شده عجين تلخي با سرنوشتش که بود هامدت. زد تلخي لبخند آدرين

 . روناک فرزند... نه روناک -
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 اين شوق از گريد؟مي زن اين چه از بزند حدس توانستنمي آدرين. شد جاري چشمانش از اشک ناگاه زن

 سر بر باليي کهاين نگراني از يا و بيند؟نمي ديدگانش مقابل در را روناک کهآن غم از بيند؟مي را او که

 زن اما. داد سر ايناله. گرفت درد شدت به آدرين پهلوي و پريد آغوشش به ناگاه زن باشد؟ آمده روناک

 :گفتمي لب زير. گريست آغوشش در تنها و نشنيد

 کجاست؟ مادرت آمدي؟ خواهرم؟ يگانه فرزند آمدي -

 . است رفته دنيا از که هاستسال مادرم -

 وا صداي شنيدن با خانه در ساکن افراد. گريست ضجه با و تربلند بار، اين و رفت فرو شوک در ناگاه زن

 تمام و رفت حال از آدرين آغوش در ناگهان زن. نگريستند رويشانروبه يصحنه به و آمدند بيرون

 وزان با و داد سر ايناله درد از آدرين و شد وارد درينآ پهلوي بر فشاري. افتاد آدرين روي بر اشسنگيني

 . کرد برخورد زمين به

 بيست شايد جواني مرد. بردند خود با و کشيدند آغوش در را او و آمدند آدرين يخاله طرفبه دختر چند

 :گفت خشم با و آمد طرفشبه ساله، پنج و

 رفت؟ هوش از مادرم که گفتي چه کيستي؟ تو -

 :گفت آرامي به و زدود را آن تَرِ و کشيد پيشاني به دستي. بود کرده عرق درد از اشرهچه آدرين

 غم از گفته، حيات بدرود مادرم که فهميدم او وقتي و زن آن خواهر فرزند هستم، روناک فرزند من -

 . رفت حال از فراوان

 گفتي؟ چه -
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 نکند! مانستمي آرمين به چقدر اشچهره. نگريست او به آدرين. شد شنيده نيز ميانسالي مرد صداي

 :گفت لرزان صدايي با باشد، شکسته لحظه در وجودش تمام گويي مرد بود؟ او پدر

 است؟ مرده خواهرم خواهرم، -

 :گفت آرام صدايي با و انداخت زير به سر آدرين

 . بودم آمده شما نزد بدتري خبر آوردن براي من البته. پيش هاسال بله، -

 :پرسيد سوءظن با بود، او يپسرخاله گويي که وانج مرد

 خبري؟ چه -

 :گفت که چرا فهميد؛ اشدايي گويي. ترسيدمي پيرمرد حال از. کرد منمن کمي آدرين

 . بزن را حرفت باشي، نگران نيست الزم -

 :زد را حرفش و کشيد عميقي نفس آدرين

 ... است کرده... خودکشي... خود... آرمين... فرزندتان -

 :شد شنيده جوان مرد مبهوت صداي

 چه؟... چـ -

 مرگ خبر رساندن. بود غمگين اما آدرين. نگريستمي او به مبهوت تنها. نياورد زبان بر سخن ديگر و

 سرتاسر آرمين،! شدنمي مأموريت اين انجام به مجبور او که کاش اي ِو. بود دردآور بسيار کسي فرزند

 زبان از شنيدننه درد از نااميدي، درد از اشتباه، درد از آخر و بود اشتباه تصميمات از پر اشزندگي
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 و سپرد سقوط دست به وزوو کوه در کوه، همان در را خود. شد مرتکب نيز را اشتباهش آخرين دورسيال،

 :گفت تلخي لبخند با آدرين، سخن شنيدن با پيرمرد اما. کرد خودکشي

 . بگو من به را همه. پسرم عاقبت تا گرفته مادرت و خودت ندگيز از. بگو برايم را چيزهمه -

 لب زير آدرين. بود ربوده را وجودش تلخي آرامش چنيناين که ديدمي راه آخر در را خود پيرمرد گويي و

 :گفت

 خبرهاي ديگر کند،مي له را وجودت و شکاندمي هم در را کمرت غم وقتي رسي،مي غم آخر به وقتي -

 ناريويس اين و بزني تلخي لبخند توانيمي تنها. نابودي ديگر تو چراکه. کند نابودت تواندنمي بعدي بد

 کشي،مي سر را درد جور وقتي. پيرمرد اين مثل درست. من مثل درست. بنشيني تماشا به را انگيزغم

 را خود و زنيمي يتلخند هادرد تمام به ديگر. نشينيمي مرگ انتظار به تنها و شويمي مست غم از ديگر

 خوشي شربت گواراي وجود از که آنان و خوريمي تلوتلو هوشياري يجاده در. زنيمي عاريبي درِ به

 و را وجودت کني تهي تا آوريمي باال جان گاه و دهندمي قرار خويش تمسخر مورد را تو خندند،مي

 از است ترهوشيار مست که. آنان از ربدت بسا چه و هامست همانند درست. کني پاک روح از را کالبدت

 حسيبي به را وجودت شوکران زهر چون که درد ترينبزرگ و بديست درد عزيزان مرگ. هاشب مجنون

 . است عشق مرگ درد کشاند،مي

 به وجهتبي نيز آدرين. کند شروع تا نگريستمي او به منتظر نيز مرد. نشست ايگوشه و شد اتاقکي وارد

 تمام .کرد گفتن سخن به شروع بود، شده مخفي شنلش پشت که لباسش خيسي و هلويشپ خفيف درد

 سرنوشت به اشک با نيز پيرمرد. کرد بازگو برايش را چيز همه و ريخت دايره روي او براي را سرنوشتش
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 سخنانش وقتي آخر، در. خوردمي گره عزيزانش ديگر سرنوشت با گاه که دادمي گوش اشخواهرزاده تلخ

 :گفت پيرمرد به رو و برخاست جاي از رسيد، اتمام به

 . است من منتظر. بروم عشقم نزد به خواهممي. ندارم دنيا اين در ديگري مأموريت. روممي ديگر من-

 ار عقلش جنون، راستي به کاش. شدمي نابي خبريبي چه جنون گاه. شدمي شيريني درد چه جنون گاه و

 زد تلخي لبخند پيرمرد. نياورند چشمانش به اشک يهااندوه ِسياهي ديگر که. گرفتمي او از

 :گفت و کرد پاک را هايشاشکو

 . فرزندم سالمت به -

. دبريمي را هايشنفس پيمود،مي که طوالني راه. افتاد راه به آرتميس آرامگاه سمت به. شد خارج آدرين و

 يجانکاه درد که حالي در بسيار تقالي با رسيد، يسشآرتم خاک به وقتي. شدمي ترافزون قدم هر با درد

. کردمي احساس داشت، که را تبي خود. نشست آرتميسش آرامگاه کنار بود، پيچيده پهلويش در

 :گفت درد با و زد خاک روي بر ايبــوسه

 را خبر ...راستي به. آمد... خواهم نزدت به... دور چنداننه مدتي... بازگشتم من... آرتميسم سالم -

 بانويم؟ يگانه... نيستي خوشحال. اندشده... پيروز... کاره نبرد در... پارت سپاهيان اي؟شنيده

 :داد ادامه اشطرفهيک سخنان به. زد هم در را هايشاخم و زد پوزخندي

 دواج،از براي... خواهرم منفي جواب از پس... کردمنمي گمان... هرگز داري؟ آرمين... از خبري گويممي -

 م؟بانوي نيستي دلگير من از که تو... بيندازد پايين... کوه از را خود... ـناه گـ و پوچي احساس... شدت از

 . بودم کارههيچ... بازي آن در... من که دانيمي... خود
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 تمام در ضعف. بودند نشده منظم هم هنوز هايشنفس. بود شده جمع چشمانش در اشک درد، شدت از

 ويشگل در بغض با و کشيد دراز خاک روي. کشيدمي بيرون تنش از جان گفتنسخن. بود هپيچيد بدنش

 :گفت

 پذيري؟ مي مرا... مرا بيايم؟ نزدت به... امروز همين شود مي... مي... آرتميسم... است تنگ برايت دلم -

 باشيم؟ هم کنار... در گذارد مي... مزدا...اهورا آيا

 :تگف آمد،مي بيرون سختي به که هايينفس و تندشده قلب ضربان با و نشست لبش روي نيشخندي

... در... يبهانه به... نياوردم طاقت... روم در... نيز را کوتاهي مدت که... بودم تو تنگدل قدرآن -

 ذيري؟... پذيـ...پَـ مي...مي... مرا... آمدم... اينجا... به... جانم... دنِ...بو... خطر...خـ

 ترضعيف سريعش و تند هاينفس. خواندمي فرا خود سوي به را او مرگ گويي شد؛ گرم شچشمان کمکم

 اهميتي بود؟ که. دودمي او سوي به که ديد را سياهي يسايه بازشنيمه هايچشم ميان در. شدندمي

 :گفت لب زير. کردمي احساس را مرگ سرماي. نداشت

 داشتي؟ را انتظارش که شدم جواهري همان اآي. است خاک به من پيوستن وقت خداوندگارم -

 بهترين زندگي هايلحظه آخرين شاهد و تبش از سرخ يچهره به. شد خيره آدرين به اشک با آنتوني

 :گفت لب زير شد، بسته آدرين چشمان وقتي. بود رفيقش

 به که کافري همان. خورده صيقل چنيناين که هستي مکدري ياقوت همان تو رفيقم، آري -

 . آورده ايمان اهورامزدايش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ❤Fatemeh-D❤ | گردون رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 269 

 هب بپيوندد؛ آرتميسش به نيز آدرين که بود آن وقت آري. آمد پايين چشمانش از ديگري شک ياقطره و

 . الجوردي گردون

*** 

*** 

 با گرفت، در روميان و ايرانيان مابين ميالد از پيش 53 سال ارديبهشت 16 تاريخ در که کاره يا حران نبرد

 کشته کراسوس و سرانجاميد روميان شکست به سال همان خرداد 19 تاريخ در ورناس سردار تيزهوشي

 . شد پيشکش اول ارد به سرش و شد

 و جنگ حالت ساساني و اشکاني ايران و روم يعني باستان ابرقدرت دو بين هفتصدسال تا زمان آن از

 را هاجنگ اين روم، و راناي بين جنگ هايسال کثرت سبب به نگارانتاريخ. بود برقرار صلح گاهي

 . اندناميده روم و ايران يهفتصدساله هايجنگ

 :نبرد درباره

 ودخ پيشين هايپيروزي با نيز پومپئوس و گل اقوام شکست با سزار «وير تريوم» سه حکومت دوران در

 سوريه انروايفرم زمان آن در که کراسوس نتيجه در. دهند ارتقا را خود يوجهه بودند توانسته بالکان در

 اشتند اختيار در با و رُم مخالفت وجود با او. بيازمايد پارتيان به بردنيورش با را خود بخت تا کوشيد بود،

. گذشت فرات رود از ميالد از پيش 54 سال در جنگ اعالم بدون و نيرومند و لژيوني هفت سپاه يک

 و پارتي سواران گريز و جنگ مورد در هاييداستان زيرا کرد؛ ويران بود، فرات بر که را پلي سپس

 فرار از کراسوس و بود برده فرو هاپارت از وحشت در را هاآن و بود پيچيده روم سپاه در آنان هايرشادت

 تهالب. داد امپراتور لقب او به ارتش و آورد دست به هاييموفقيت آغاز در کراسوس. داشت بيم سربازانش
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 اول ارد. نبود ديگري چيز رودانميان پناهبي هايآبادي و وستاهار تاراج از بيش او هايموفقيت

 هک داد پاسخ مغرورانه وي و بخواهد توضيح او از دشمني اين يدرباره تا فرستاد کراسوس نزد ايفرستاده

 رد اگر: »گفت پاسخ واگيز نام به اُرد يفرستاده پيرترين آنگاه. داد خواهد سلوکيه در را پارتيان جواب

 .«شد خواهد نصيبت نيز سلوکيه شهر ديدار ديدي، مويي من ستد

 . شد قطعي ابرقدرت دو اين بين جنگ ترتيب بدين

 خود و کرد واگذار سورنا نام به دالوري سردار به را ارتش فرماندهي اشکاني پادشاه جنگ، شدنقطعي با

. کند جلوگيري روم به ينسرزم آن پادشاه توسط کمکي نيروهاي فرستادن از تا رفت ارمنستان به

 ترکيه جنوب در شهري) حران مرز وارد رومي لژيونرهاي از نفري هزار42 سپاه با کراسوس که هنگامي

 کراسوس،. کرد مشاهده را اشکانيان از کوچکي سپاه خود مقابل در شد،( روم و ايران سابق مرز و امروزي

 پابليوس به را ديگري کاسيوس به را جناح يک سپس کرده، سازماندهي مستطيل شکل به را روم سپاه

 بلکه کردند،نمي حرکت بوق و شيپور و فلوت آواز با هاپارت. گرفت اختيار در خود را سپاه قلب و داد

 اين مجموعه. کند صدا محل چند از تا بودند بسته هاييزنگوله آن گِرد در که داشتند عظيم هاييطبل

 ناراحت را گوش دور مسافت از و بود آوروحشت بسيار آذرخش اي درنده جانوران غُرش مانند صداها

 سپاه دانستمي که سورنا. ساختمي خارج عادي حالت از را سپاهي مرد و بود شورانگيز بسيار و کردمي

 در سرباز 1111 همراه به او. زد جنگي يحيله يک به دست داد، شکست آساني به تواننمي را رومي مجهز

 دستور سورِنا لژيونرها، يحمله با. کرد پنهان هاتپه پشت در را کماندار 9111 و شد ظاهر روم ارتش برابر

 هنگام اين در. شوند اشکانيان يمحوطه وارد هاآن تعقيب در رومي سربازان تا کرد صادر نشينيعقب

 حرکت با نياشکا سواران. شدند ورحمله هارومي سوي به و آمدند بيرون هاتپه پشت از کمانداران

 ايپ پلوتارک قول به که کردندمي پرتاب نظامپياده لژيونرهاي سوي به را تيرها مهارت با چنان زيگزاگي،
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 سوار 1311 همراه به ،(کراسوس پسر) پابليوس هنگام اين در. دوختندمي زمين به را رومي سربازان

 ياري به بودند، سزار ژوليوس طرف از( فرانسه) گل سرزمين سواران آن نفر هزار که اسلحه سنگين

 کراسوس. شدند کشته يا دربند همگي سرانجام و نبردند پيش از کاري هم هاآن اما شتافت؛ لژيونرها

 که پسرش يبريده سر با ناگهان اما دهد؛ ترتيب را ديگري يحمله مانده،باقي ارتش سازماندهي با کوشيد

 که طوري به شکست؛ درهم را رومي سرداران روحيه ليوس،پاب مرگ. شد مواجه بود، ايرانيان ينيزه روي

 عيقط پيروزي با جنگ پايان، در و کنند ايستادگي اشکاني سربازان حمله برابر در نتوانستند ديگر

 . پذيرفت پايان اشکانيان

*** 

*** 

 :نويسنده از سخني

 اول يصفحه به که کنممي وصيهت افراد اين يهمه به. بود تلخ آخرش چرا که کنند اعتراض هاخيلي شايد

 هنذ در اوليه يايده متأسفانه! تلخ. همينه تراژدي. شده نوشته چي ژانر قسمت در که ببينن و برگردن

 . شد تبديل رمان اين به و دادم گسترشش من و گرفت شکل که بود همين من

 اين مورد در. ببخشيد خودتون بزرگي به. خواممي عذر خيلي نيومد خوششون رمان اين از که هايياون از

 مختلف منابع در چون. داشتم ترديد کمي داد رخ دوم يا اول ارد حکومت دوران در( حران) کاره نبرد که

 نظر رد رو اول ارد «اسالم از قبل ايران تاريخ» کتاب به استناد با من اما بود؛ شده نوشته متفاوتي هايچيز

 . گرفتم

 . کنين حالل ديدين بيخو و بدي هر که اين آخر کالم
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 خدا اگه و بودم داده قول عزيزم دوست جان غزل به رو اين. گردمبرمي ديگه تاريخي رمان يه با آينده در

 فاول، آرتميس) هستم، ديگه رمان سه تايپ حال در فعال اونجايي از اما کنم؛مي عملي حتماً داد عمر بهم

 تاستار نتونم ديگه سال تا شايد.( نذاشتم انجمن توي و کردم شروع تازه که ديگه رمان يه و دل ظلمات

 .بزنم رو کار اين
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خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه  برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl
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