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 والرینال درنده( :  آخر)  سوم کتاب

 : اول فصل

 زرد فصل ، سفید فصل

 7722:  شمرد ذهنش در.  کشید آن روی دیگری عمیق خط ناخن با و ایستاد دیوار روی به رو

 کناری دیوار به را چشمانش.  داشت عمیق خط هفت و هفتاد و ششصد و هزار دو حاال دیوار این

 ناخن اثر دیوار آن روی های خط.  داشت درهمی و نامنظم خطوط دیوار این خالف بر که دوخت

 های خط.  کشید می آن روی عصبیت و خشم نهایت با گهگاه که شد می انگشتش ده هر های

 سنگی ناخن با دیوار این روی که عمیقی خطوط.  داشت دیگری حکایت اما دیوار این منظم

 سیمانی - فوالدی چهاردیواری این در که داشت روزهایی از نشان شد می حک اش اشاره انگشت

 . بودند او قلب دیوار بر ، آورتر درد بسیار جراحتی کدام هر که روزهایی.  گذشت می

 از گلویش.  شد خیره ها دیوار به و نشست اش شکسته و شکل ای گهواره تخت صندلی روی

 می که بودند شده حساس حدی به عطش همین خاطر به حواسش و سوخت می تشنگی شدت

 لبق تپش صدای و کند حس را گذشتند می رودخانه پایین جاده از که مردمی خون بوی توانست

 ردک می زخمی را زبانش که بود شده تیز قدری به هایش آرواره.  بشنود را زندان درب کنار نگهبان

 دتش به هایش رگ.  بود دریده هم از گلویی ، کند فکر توانست می که چیزی تنها به و برید می و

 تختش کنار ای شیشه جام از.  آزرد می را بدنش جزء جزء عطش و بودند شده ملتهب و برجسته

 در.  آزرد می را او شدت به بو این.  بودند آورده برایش دیروز که آمد می تکشاخی خون بوی

 کی از کمتر در ای شیشه گیالس.  کوبید دیوار به قدرت تمام با را جام مقدمه بی و تند حرکتی

 شرشر صدای توانست می.  ریخت زمین روی بلوری نمک مانند و شد پودر زدن هم به چشم

 دست از را تحملش دیگر.  شد تشدید باران بارش با رهگذران خون بوی.  بشنود را باران شدید

 استخوان شدن شکسته صدای.  کوبید فوالدی های میله به قدرت نهایت با را خودش.  بود داده

 سرعت به اش شکستگی.  برخاست جا از و کشید فریاد درد شدت از.  شنید را دستش و شانه

 اش انهدیو نگهبان قلب و نبض تپش صدای.  شد نزدیک او به لرز و ترس با نگهبانی.  شد ترمیم

 اراده بی اینبار.  سوزاند می شدت به را گلو خونش تند بوی و بود باران از خیس نگهبان بدن.  کرد

 مشک و رفت عقب به قدم چند ترس از نگهبان.  کوبید ان به را خود و رفت ها میله سمت به

 . گریخت آنجا از سرعت نهایت با و کرد پرت ها میله سمت به را کوچک
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 را هایش آرواره بگشاید را ان آنکه بی وحشیانه ولعی با و کشید داخل به ها میله میان از را مشک

 رنگی ای نقره خون.  شود می دریده هم از گلویش که تکشاخ یک گرم بدن مانند.  برد فرو آن در

 از گلویش.  نوشید قطره آخرین تا را آن محتوی تمام و فشرد را مشک.  جوشید بیرون آن از

 پاره تکه مشک.  بودند گرفته آرام رگهایش و نبود ملتهب دیگر هایش آرواره.  ایستاد سوزش

 . کشید دراز اش ای گهواره تخت روی و کرد پرت ای گوشه به را شده

 انهش به تا موهایش.  گرفت رویش به رو و کشید بیرون ای شکسته و کوچک آینه بالشش زیر از

 می نظر به سرد و پریده رنگ صورتش.  بود نامرتب و ریخته درهم شدت به و رسید می هایش

 به را آینه.  داشت درخشان و یاقوتی مردمکی که براقی و زمردین چشمان.  چشمانش و رسید

 ، کند مبتال بلورین های جام سرنوشت به را آینه این خواست می که بار هر.  کرد پرت کناری

 که حاال.  را آینه نه ، شکستند می را او که احساساتی.  شد می مانعش شکننده احساسات هجوم

 و تشنگی از.  شد می ور حمله ذهنش به درونی ای شکنجه موج ، بود شده خاموش عطشش

 دبن به را او ای برده مانند و کرد می ساقط او از را چیز همه کنترل که عطشی.  بود بیزار عطشش

 هک هیوالیی از.  ساخت می خود بی خود از را او و کشت می را اش اراده که ای تشنگی.  کشید می

 . بود متنفر ، ساختند می او از خشم و عطش

 هفت.  کرد نمی خطاب من را شد می مبدل آن به خشم و تشنگی زمان در که هیوالیی ، هرگز آیدن

 1* " دیگری ".  بود نهاده او روی دیگری نام که بود سال

 را یچیز هیچ حقیقت در ، تشنگی عدم یا و نبودن خشمگین که کند انکار توانست نمی چه اگر

 شده درنده و شناخته نا هیوالیی به به مبدل که بود سال هفت آیدن حال هر در.  کرد نمی عوض

 . بود شناختش به قادر کس هیچ نه و بشناسد را ان بود توانسته خودش نه که موجودی.  بود

.  تگذاش مقابلش را شکسته آینه و برداشت تختش زیر از را تیزی اصالح تیغ و برخاست جا از

 زبری تحمل حتی که بود شده آور عذاب و حساس چنان تبدیل از بعد اش المسه حس اعصاب

.  بود تیز انگیزی شگفت طرز به تیغ.  کشید صورتش روی را تیغ.  نداشت را صورتش روی ریش

 ار موهایش.  نداشت ای ناهمواری هیچ هرگز گویی که بود شده لغزنده و صاف چنان حاال صورتش

.  شد خیره خودش به دوباره.  داشت بهتری احساس حاال.  برید گوشهایش پایین تا هم

 در تیغ . فشرد و گرفت اش گونه کنار را تیز تیغ. بود یخ کوه مانند نگاهش و سنگین پلکهایش

 به تیغ رسیدن توانست می.  پاشید آینه روی و زد فواره شده به خون.  رفت فرو صورتش گوشت

 تر رفط آن متر سانتی چند دوباره و کشید بیرون را تیغ شده با.  کند احساس را فکش استخوان
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 بار این . آورد بیرون و کشید پایین را آن متر سانتی چند.  رسید استخوان به دوباره تیغ.  برد فرو

 درد شدت از.  کرد پاره اش چانه پایین تا آرا و برد فرو چپش سمت گونه در را آن باز درنگ بدون

 صورتش روی دیگری عمیق جراحت.  نداشت بر دست اما بود بسته حلقه چشمانش در اشک

 نبود زدن زخم برای جایی صورتش روی دیگر.  بزرگتر و عمیق های زخم ، دوباره و دوباره.  کاشت

 خودش از.  بود آویزان آن جای جای از گوشت کوچک های تکه و شده خونین اش چهره تمام. 

 را کشیدنش نفس و برد فرو اتاق کنار آب سطل در را سرش. گرفت کناری به را آینه و کرد وحشت

.  ببیند سطل صیقلی و فلزی دیواره در را خودش تصویر توانست می.  گشود چشم.  کرد قطع

 صورتش به دستی.  بود شده قرمز آیدن صورت خون از سطل درون آب.  آورد بیرون را سرش

 هم به حالش سریع ترمیم این از.  نداشت وجود وقت هیچ اصال گویی.  نبود کار در زخمی.  کشید

 و بست را چشمانش و داد فرا گوش باران شر شر صدای به و کشید دراز تخت روی.  خورد می

 . کرد باز را ذهنش

 زمین رنجور تن بر رحمانه بی باران.  داشت می وا تندی رقص به را انبوه و بلند درختان باد"

 زیپایی حال هوا. نوردیدند می در را آسمان و غریدند می خشمگینانه سیاه ابرهای و زد می تازیانه

 قوی دو.  زدند می هم بر را کوچک دریاچه آغوش آرامش ، باران درشت قطرات.  داشت را قرار بی

 انبار به توجه بی اما ها مرغابی. بودند گرفته پناه انجیر درخت پهن های برگ زیر زیبا و سپید

 آبی سمور دو.  کردند می صدا و سر و دادند می تکان را بالهایشان.  کردند می شنا دریاچه روی

 : گفت سرش پشت از زنانه صدایی.  افزودند می جدیدشان خانه به چوب تکه چند هم

 . نده تکون رو سرت اینقدر -

 : داد پاسخ حوصلگی بی با

 ؟ نشد تموم هنوز -

 . باشه نداشته نقص جایی کنم می چک دارم...  شد تموم چرا -

 : پرسید سرش پشت زنانه صدای.  رفت در سمت به و برخاست جایش از

 ؟ ری می کجا -

 : داد پاسخ و کرد نگاه ای خاکستری چشم و جوان دختر به و گرداند سر

 . بیارمش رم می..  گذاشتم جا دریاچه کنار رو شنلم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

5 

 

 . بیاد بند بارون کن صبر -

 : داد پاسخ و دوخت بیرون به چوبی کلبه پنجره از را نگاهش

 . بشه خشک شب تا بیارم شنلم باید...  نمیاد بند ها حاال حاال بارون این -

 : گفت مصرانه جوان دختر

 . شدی چطور ببین کن نگاه آینه تو رو خودت بیا اول کم دست -

 : داد پاسخ و گشود را خروج در

 . بینم می گردم می بر -

 : کرد لند و غر دلخوری با جوان دختر

 ... که واقعا.  شدی چطور ، ببینی نیستی کنجکاو اصال و کردی کوتاه رو موهات عمری بعد -

 می اما نبود دریاچه تا زیادی راه.  گذاشت قدم باران آوار زیر به و شد خارج کلبه از.  نداد پاسخی

 هادام راهش به اعتنا بی اما شود خیس تنش تمام شود می باعث هم راه دقیقه چند همین دانست

 کرد می اهنگ آن به کلبه پنجره از که وقتی به نسبت ، بود زیباتر خیلی نزدیک از دریاچه منظره.  داد

 زیر و بودند سپرده باران به دل حاال هم ها قو.  بماند کلبه در بود نکرده تحمل دلیل همین به شاید. 

 کرده آغاز را جمعی دسته رقصی و برده باال را صدایشان ها مرغابی.  کردند می عشقبازی رگبار

 می برق بدنشان و بود کرده خیس را آنها شدت به باران.  شدند نزدیک دریاچه به آهو دو.  بودند

 و درشت قطرات.  دارد نگه باز را چشمانش توانست می سختی به حاال و گرفت شدت باران.  زد

 قرار دریاچه کنار بزرگ سنگ تخت روی شنلش.  کوبید می هایش پلک به قدرت با باران تند

 ، سیاه و باردار ابرهای هجوم از هم هوا.  برداشت را شنلش و رفت سنگ تخته سمت به.  داشت

 . بود ریخته هم به را آرامشش باران که شد نزدیک دریاچه راکد آب به.  بود شده گرفته و تاریک

 می اما زد می هم بر را تصویرش باران گرچه.  دید آب آینه در را خودش و گرفت پایین را سرش

 هایش شانه روی خوردن تاب سالها از پس که ببیند را اش خاکستری _ زیتونی موهای توانست

 مانچش.  بودند صاف و منظم اش الفی تیز نوک گوشهای باالی و بودند شده کوتاه هنرمندانه حاال

 رد چشمانش تصویر.  چکید می آب کمرنگش ابروهای از و زد می برق آب در اش ای نقره _ یاسی

 دریاچه به و کرد بلند سر.  رسید می نظر به تر سنگین خمارو پلکهایش و همیشه از تر روح بی آب
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 دوشش روی را شنلش.  داد می تکان شدت به را آن تند باد که کرد نگاه معلقش پوش خزه پل و

 : کرد زمزمه لب زیر و بست را چشمانش و انداخت

...  شکوه با و درخشان...  نورانی و آرام...  اند ایستاده ، چمنزارها از بعد ، بلند کوهای آن پشت "

 ... کوه و روشنایی.. ...  سفید اسبهای

..  انینور و سپید رویایی رنگ به آمد خواهد...  باران پس و....  آینه پشت ، برفها پشت..  قله پشت

 .. آمد خواهد

 ... باران از پس

 زا پس..  نفر یک...  آید می آینه پس از نفر یک...  طوفان و برق و رعد از پس...  تند باران از پس

 7* " باران

 و نداشت تمامی گویی زمستان این.  کرد خارج خود حال از زده وحشت را او برق و رعد صدای

 . کند حکمفرمایی والرینال بر ، بهار بدون ، ابد برای خواست می انگار

 : زد می صدا را نامش کسی کلبه از

 " بریان....  بریان _

__________________________________________________ 
__________________________________________________ _ 

1 .the other 

7 .Behind the mountains 

,after the prairies 

 ,standing quiet and bright 

and glorious light 

the horses ... white 

 ...and mountains light 

behind the peak ... behind the snow... behind the mirror 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

7 

 

And then the rain will come 

just like white light dream 

and it will come ... 

 ..After the rain ... After the rain .. 

 .After a lightning storm ... someone will come ... from behind the mirror ... 

after the rain " 

 زیباتر طرخا به که متفاوته مقدار یک انگلیسیش شعر با گذاشتم داستان توی که فارسی ترجمه) 

 ( دادم رو تغییر اینقدر متن شدن

 از و گذاشت زمین روی را اش خالی جام.  کرد جلب را توجهش زندان آهنین درب شدن باز صدای

 میان از سرخی چشمان برق و کردند تعظیم در به نگریستن محض به نگهبانان.  برخاست جا

 او محبس های میله به پوش سیاه محافظ چهار همراه آدریان.  خورد گره آیدن نگاه به ها سایه

 به ، بود دیده را آدریان که باری آخرین.  نداشت را او دیدن توقع.  کرد اخم آیدن.  شد می نزدیک

 یا و متاسفانه که او روی کننده تضعیف گیاه یک آزمایش برای هم آن ، گشت می باز قبل سال

 . بود نداده جواب خوشبختانه

 : گفت و ایستاد ها میله کنار اش زده یخ نگاه و همیشگی روح بی لبخند با آدریان

 ؟ مرتب نا اینقدر چرا...  آیدن -

 : داد پاسخ اعتنایی بی با و کشید عمیقی نفس آیدن

 ؟ خوای می چی -

 اطرخ اطمینان آنها به اشاره با او اما شوند مانعش خواستند محافظانش.  گشود را سلول در آدریان

 مانع آیدن اما بنشیند کنارش خواست آدریان.  نشست تختش روی آیدن.  شد سلول وارد و داد

 : گفت و کشید بیرون آیدن آهنین مشت میان از را دستش مچ سختی به آدریان.  شد

 . باش آروم...  خب خیله -

.  داد می جوالن ضعیفی رضایت احساس اما دلش در.  دزدید او سرخ چشمان از را نگاهش آیدن

 : پرسید حسی بی لحن با.  بود آدریان از قدرتمندتر برابر چند وضوح به او
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 ؟ خوای می چی -

 : داد پاسخ و زد زل آیدن صورت به آدریان

 . ببینمت اومدم -

 ار سوالش دوباره تفاوتی بی با.  داشت خشمش مهار در سعی و دوخت پاهایش به را سرش آیدن

 : کرد تکرار

 ؟ خوای می چی -

 . نبودی مشتاق من دیدن برای ظاهرا تو -

 . نبودم نه -

 ادامه حسی بی با آیدن.  شد خیره منظم های خط به و رفت خطی خط های دیوار سمت به آدریان

 : داد

 ؟ کنی نگاه سلول این دیوارهای به اومدی -

 : گفت و گرداند سر آدریان

 ... سال هفت..  باشه بوده سخت باید.  متاسفم -

 ؟ بگم حبس شرایط از برات تا اومدی -

 . بودم زندانی سال سه خودم..  کنم تصور تونم می...  وجه هیچ به...  نه -

 تخواس نمی.  شود کشیده اینجا به بحث خواست نمی.  فشرد اش سینه در شدت به آیدن قلب

 : کرد عوض را بحث بالفاصله بنابرین.  بیاورد کریشنا از اسمی آدریان

 . نیومدی اینجا علت بدون مطمئنا سال یک بعد ؟ آدریان خوای می چی -

 ربد.  زد می برق آن در رنگ نیلی ای ماده که کشید بیرون متوسطی بطری ردایش جیب از آدریان

 روی را بطری آدریان. داشت وا سوزش به و آزرد را آیدن بینی شدت به تندش بوی.  گشود را آن

 : گفت و نهاد تخت

 . آوره عذاب همینقدر هم من برای بوش کن باور -
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 : پرسید و گرفت اش بینی جلوی را دستش آیدن

 ؟ چیه این -

 رخاط به...  دن می پرورشش اجنه که گیاه نوع یه و یاقوت و توپاز سنگ از کوهی عصاره نوع یه -

 یک رو من..  باش مطمئن..  میده جواب دیگه این.  فرستادم چین تا رو عده یه بطری یه همین

 . نهک کم رو میلت البته و کنه تضعیف رو تو تونه می مطمئنا..  داشت نگه خواب تخت توی هفته

 : گفت ، کند امتحان را محلول خواست می وجود همه با دلش ته چه اگر آیدن

 رو خودم باید چرا.  شم نمی محسوب خطر کس هیچ برای سلول این توی..  ندارم الزم اینو من -

 ؟ کنم تضعیف

 : گفت ای کننده متقاعد لحن با آدریان

 تو.  باشی بیهوش هفته یک هم تو نیست قرار.  باشه داشته فرق من با تاثیرش تو روی شاید -

 زود.  نهک می کم رو عطشت...  کنه می تضعیفت فقط محلول این..  باش مطمئن..  نمیشی بیهوش

 . کن امتحان باش

 . بیرون بیام اینجا از من ذاری نمی وقت هیچ تو -

 . کنه می کم عذابت از کم دست...  ارزه می امتحانش به -

 : گفت استیصال با و برداشت تخت روی از را بطری آیدن

 . کنه می فرقی چه...  نیست کار در ای آزادی هرصورت در وقتی -

 هایسال.  بیاید سرش به بالیی چه که کرد نمی فرقی واقعا برایش.  گرفت دهانش کنار را بطری

 یشپ شکل دردآورترین به اش ابدی زندگی.  نداشت تفاوتی برایش چیز هیچ دیگر که بود زیادی

 لمحلو این بود امیدوار و برسد پایان به ابدیت این تا بکند کاری هر ، بود حاضر آیدن.  رفت می

 او از را بطری آدریان.  نوشید را بطری از نیمی و کشید سر را محلول.  بکند حقش در را لطف این

.  بگیرد آتش درون از خواست می گویی جوارحش تمام.  سوخت شدت به آیدن گلوی.  گرفت

 دوباره.  رفت گیج آیدن سر.  ریخت زمین روی سیاهی و سرخ های لخته.  کرد آلودی خون سرفه

 را هایش شانه و زد زانو آیدن کنار.  شد سرخ و خونی آدریان سفید کفشهای.  کرد سرفه شدت به

 : گرفت باال
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 ؟ کنی می حس چی -

 اب.  چرخید می سرش دور اتاق و شد می واضح و تار چشمانش.  نگریست او به سختی به آیدن

 این از بیش کرد می دعا قلب ته از.  باشد عمرش های لحظه آخرین این بود امیدوار وجود تمام

 میان را دستش و گذاش خود شانه روی ر آیدن سر آدریان.  کرد سرفه دوباره.  نماند زنده

 یسخت به.  بگوید چیزی توانست نمی.  بود شده خفه گلویش در ایدن صدی.  برد فرو موهایش

 یدپاش زمین روی بیشتری خون و کرد تری دلخراش و ممتد های سرفه.  زد می هم به را پلکهایش

 تا کرد رها را خودش.  دارد نگه پا سر را خودش توانست نمی دیگر.  دوخت ادریان به را نگاهش. 

 . بیفتد زمین روی

* * * 

 را درختان و وزید می شدیدی باد.  داشت عجیب سرمایی و سوز هوا اما بارید نمی باران دیگر "

 شمچ دختر به را نگاهش.  نبرد خود با را چوبی کلبه باد که بود امیدوار شد می فقط.  کرد می کج

 : زد فریاد دختر.  کرد می رزم تمرین شمشیر با ، طوفان این در دوخت ای خاکستری

 . بیرون بیا...  نباش کلبه تو ها بچه عین...  بریان -

 : گفت و داد او دست به را فنجان.  رفت دختر سمت به و برداشت را داغ چای فنجانی بریان

 ؟ کجان بقیه دونی نمی -

 : داد پاسخ و کشید سر را چای و کرد غالف را شمشیرش دختر

 خسته خرگوش خوردن از که من...  بترکونن امشب خوان می کنم فکر...  زدن رو گوزن یه رد -

 . بودم شده

 . برگردیم غار اون به قراره نگو -

 . نیست مناسب اصال اینجا که دونی می خودت -

 . نمیام که من -

 ؟ من خاطر به حتی ؟ نمیای -

 .... میاد خوشت غار اون از که نگو -
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 . امشب..  امشب..  که اینه منظورم..  نه -

 . نمیام من...  کوفتیه چه امشب نیست مهم برام -

 ؟ کنه می ناراحتت چی -

 ... امشب مخصوصا...  نیست خوب حالم اصال من -

 . تولدمه شب..  امشب اما -

 : داد ادامه مصرانه دختر.  گرداند سر ناگهانی خیلی و شد خیره جوان دختر چشمان به بریان

 ؟ نمیای بازم -

 : گفت دردمندی و سرد لحن با بریان

 . نمیام...  نه -

 زا و گشود را زمین زیر به ورود در.  شد آن وارد و دوید کلبه طرف به بشنود چیزی آنکه از پیش و

 ینقاش.  گرفت شده قاب نقاشی یک مقابل و کرد روشن شمعی.  رفت پایین اش چوبی های پله

 : گفت و کرد لمس را تصور های چانه و لبها آزادش دست با بریان.  پریوش و زیبا زنی

 من...  دیاران..  کشیدی رو نفسهات آخرین چشمام جلوی که...  دیاران بود دیروز همین انگار -

..  کنم محافظت تو از نتونستم که همونطور..  دیاران نتونستم...  کنم محافظت دخترت از نتونستم

 ... من دستای تو...  من بازوهای تو درست...  اونم

 یرتصو سمت رابه سرش.  چکید اش سینه روی اشک.  کند کامل را اش جمله تا نداد امانش گریه

 : گفت و گرداند دیگری

 . کریشنا مبارک تولدت -

 موهای و درشت آبی های چشم با دختری نقاشی.  کرد روشن را دیگری تصویر شمع نور

 ".  تیره بسیار خاکستری

 به اویرتص این نداشت دوست.  بود گرفته درد شدت به قلبش.  کرد باز چشم شدید شوکی با آیدن

 به که چیزی هر همچنان افکارش.  ببیند را ها نقاشی آن دوباره خواست نمی.  بیایند ذهنش
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 ادهار و شد نمی آیدن افکار مربوط تصاویر این اما زد می پس شدت به را شد می مربوط کریشنا

 . نداشت قبالش در ای

 به.  کند تحمل را وزنش که بود ان از تر سست هایش ماهیچه اما برخیزد جایش از خواست

 . نبود زندان در دیگر.  گرداند سر زحمت

 جام خواست.  بود بریان به متعلق روزی که اتاقی.  شناخت می را ان خوبی به که بزرگی اتاق

 ستس هم آن.  شد جا به جا متر سانتی چند تنها سختی به دستانش اما بردارد را تخت کنار شراب

 . حال بی و

 و حال بی واقع در.  آمد نمی بیرون گویی صدایش اما بزند فریاد خواست می.  بود کرده وحشت

 کوتاهی ناله در تنها ، زدن داد برای تالشش همه.  بزند فریاد بتواند که بود این از تر سست

 و گرداند راست سمت دشواری و آرامی به را سرش.  شنید نمی را صدایش اما کسی.  شد خالصه

 . کرد خیس را بالشش و شد سرازیر چشمش گوشه از اشک.  شد خیره گرفته و آبی آسمان به

 در مدام تیره ابرهای و کشید می بیرون به گاه و داد می هل اتاق درون به را ها پرده گاه شدید باد

 به توجه بی اشک...  اشک اما شکست نمی آیدن بغض.  رفتند می رژه پنجره خاکستری کادر

 .  چکید می تخت و بالش روی سیالبوار ، اش شده قفل گلوی

 . دقیقه یک یا و ساعت یک یا روز یک ، کشید طول چقدر نفهمید

 زحمت به آیدن.  داشت دست به فام نقره خون از پری گیالس.  شد وارد آدریان و گشوده اتاق در

 گیالس از ای جرعه و کرد بلند را گردنش و ایستاد باالسرش آدریان.  گرداند او سمت به را سرش

 با.  نداشت را حرکت برای کافی انرژی هم هنوز اما شد گرم اندکی آیدن بدن.  نوشاند او به را

 : گفت ای بیمارگونه صدای

 ؟ گم نمی درست...  بودی نخورده رو عصاره این وقت هیج تو -

 : داد پاسخ و زد برق سرخش چشمان.  کشید سر را گیالسش آدریان

 هکن می حال بی رو من تندش بوی حتی..  بدم هدرش که اونه از تر کمیاب عصاره این..  آیدن نه -

... 

 به هنوز ، حبس و رنج و عذاب سال هفت از پس اینکه از.  لرزاند را آیدن بدن جانکاه اندوهی

 ، داشت دوست.  باشد متنفر او از داشت دوست.  خورد می هم به حالش ، داشت اعتماد آدریان
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 تیخاطرا.  داد نمی او به را اجازه این خاطراتش اما بکشد بیرون اش سینه از را قلبش توانست می

 . بود آورده یاد به را آنها ، تبدیل از پس که

 ریانآد به متعلق واقع در ، بود ساخته اش پدرخوانده عنوان به الویس از همیشه آیدن که تصویری

 ادی به خوب آیدن.  کرد می مراقبت او از وجود تمام با سالگی پنج تا که بود آدریان این.  شد می

 آغوش در را آدریان ، ساله پنج بچه پسر قالب در و اشکبار چشمانی با که روزی آخرین.  بود آورده

 از سپ آیدن.  برود ایتالیا به الویس همراه که کند راضی را او تا کرد می تالش آدریان و بود کشیده

 ، امروز که مردی.  بود شده بزرگ ، مرد این آغوش در سالگی پنج تا که بود آورده یاد به تبدیل

 . نداشت اش ساله هفت حبس از ابایی

 : پرسید آرام و گرفته صدایی با و دوخت ادریان به را خمارش چشمان

 ؟ چرا -

 : داد پاسخ و نشست تخت کنار صندلی روی آدریان

 اومدی می سلول اون از باید چرا که فهمی می زودی به...  آیدن نبودی مفید اصال زندان توی تو -

 یزبانم والرینال و داریم پیش در سلطنتی بزرگ مراسم یه ما...  بگم باید مقدمه برای اما.  بیرون

 . مکن جلب والرینال به رو ها قلمرو سایر اعتماد تونستم باالخره سال هفت از بعد.  مراسمه این

 . خورم می دردت چه به من و -

 . ولیعهدی تو.. خب اما..  آیدن مفصله قضیش -

 ؟ بیمار ولیعهد یه -

 : گفت و داد تاب ابرویی آدریان

 راه اگه...  بخوام عذر ازت تا اینجا اومدم من..  منتهی..  میشی چی همه متوجه کم کم خودت -

 . کردم می اینکارو حتما.  بود دردناک تبعات این بدون سلول اون از آوردنت بیرون برای ای دیگه

 . بدم تکون رو خودم تونم نمی حتی من-

 . کنی استفاده کمکی وسایل از مجبوری اغلب کنم فکر اما.  آیدن میشی بهتر مرور به -

 ؟ کمکی وسیله -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

14 

 

 و فوالدین چرخهای با چوبی چرخدار صندلی یک در پشت.  گشود را ان و رفت در سمت به آدریان

 : پرسید و کرد نگاه صندلی به انزجار با آیدن.  داشت قرار شده کاری سنگ

 ؟ مونم می اینجوری کی تا من -

 : داد پاسخ و کرد اتاق وارد را صندلی آدریان

 . باشه الزم که وقتی تا -

 تاقا به را خدمه چندین اشتیاق با آدریان.  کرد نگاه صندلی به نزار حالتی با و کرد سکوت آیدن

 : داد ادامه آیدن به رو و فراخواند

 . آیدن بیای کنار شرایط با کن سعی -

 : گفت رنجوری لحن با آیدن

 ؟ زنی نمی حرف صادقانه باهام چرا -

 دنآی و شد خارج اتاق از زند حرفی انکه بی و نگریست آیدن به ترحمی اندک و نگرانی با آدریان

 : گفت می نگهبان به که شنید

 . باشه سلطنتی تاالر توی باید شام از قبل تا -

 سرش و بدن شوی و شست به شروع که سپرد خدمه دست به را خودش حوصلگی بی با آیدن

 های نگین و کردند می مرتب را رنگی ای قهوه ابریشمی لباسهای هم نفر دو.  بودند کرده

 کار تا دهد تکان اندکی را خودش که نداشت را این نای حتی آیدن.  زدند می جا را زمردینش

 شپاهای و دست اختیار دیگر تن چهار داد اجازه و شد خیره سقف به بنابراین.  شود تسریع خدمه

 دهش شناخته موجودی ترین قدرتمند دیروز همین تا.  آمد می مسخره نظر به.  بگیرند عهده بر را

 که بود سست و نزار چنان آن امروز و بود کرده اش عاصی توان و نیرو همه این و شد می محسوب

 . بدهد تکان را کوچکش انگشت توانست نمی حتی

 یمن مناسب بلند نیمه موهای نظرشان به شاید.  کوتاه نه اما کردند اصالح را سرش موهای خدمه

 آیدن سپس و خوراندند آیدن به را تکشاخ خون از کوچکی جام. آمد می عهدی والیت ظریف تاج

 خدمه اینکه محض به بایستداما پاهایش روی کرد سعی آیدن.  کردند بلند جا از سختی به را

 : گفت ها خدمتکار از یکی.  لرزید می شدت به دستانش.  افتاد زمین روی ، کردند رها را دستش
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 . سرورم ببخشین رو ما -

 را آدریان عجیب عصاره که بود او این.  خودش جز نبود کس هیچ تقصیر.  نداد اهمیت اما آیدن

 هر حاال اام شود خالص زندان از یا و بمیرد یا اینکه امید به ، بود کشیده سر کند تردید اینکه بدون

 دهش حتی بکشد خط ها دیوار روی و برگردد انگیز نفرت سلول همان به کرد می آرزو بار هزار ثانیه

 . خشمگین و تشنه

 از دنآی سر.  پوشاندند تنش به را هایش لباس زحمت به و گفتند را آیدن بازوهای زیر خدمتکار دو

 نتوانست هم باز اما نوشید تکشاخ خون از دیگر کوچک جام یک.  رفت می سیاهی ضعف شدت

 زا یکی.  نشست چرخدار صندلی روی و فرستاد لعنت خودش به.  بایستد پاهایش روی درست

 ودب بار رقت وضعیتش.  برد آینه روی به رو را او و گذاشت آیدن سر روی را ای نقره تاج نیم خدمه

 بی نگاهش.  بود شده کبود چشمانش زیر و بارید می صورتش پریده رنگ از سستی و حالی بی. 

 های چرخ خواست.  خورد می هم به خودش از حالش.  آمد می چشم به شل بدنش تمام و حس

 دادن تکان نیروی حتی دستانش اما برود کناری به آینه روی به رو از و بچرخاند را صندلی

 : گفت گونه بیمار لحن همان با. نداشتند را خودشان

 . باشم باید که جا هر ببرین رو من ؟ هستین چی منتظر -

 شراب جام به اما آیدن.  داد هل را اش صندلی پشت و آمد او سمت به اضطراب با خدمه از یکی

 علیل اینهمه از.  کرد اخم آیدن.  گرفت او دهان نزدیک را جام دیگر خدمتکار یک.  کرد اشاره

 هب را جام خدمتکار.  گرفت را جام و آورد باال سختی به را دستانش.  کرد می انزجار احساس بودن

.  شکست و افتاد زمین روی گیالس.  نداشت را جام حمل قوت آیدن انگشتان اما سپرد آیدن

 السگی عمد به اینبار آیدن اما.  برد آیدن دست نزدیک و کرد پر را دیگری جام بالفاصله خدمتکار

 : گفت گرفته صدایی و خشم با و شکست را

 . بریم -

 که بود بار نخستین این سال هفت از بعد.  کردند خارجش اتاق از و دادند هل را چرخدار صندلی

 و داشت ای فیروزه های سنگ حاال ها رو راه.  بود کرده تغییر خیلی بار آخرین از.  دید می را قصر

 هابار که شد خیره راهروهایی به و کشید کوتاهی اه آیدن.  بود اساطیری های نقاشی از پر ها دیوار

 و ها نفرت ، لبخندها و اشکها شاهد که روهایی راه.  بود برداشته گام ان در کریشنا دوشادوش

 آیدن که هایی سنگفرش و بودند آیدن انسانی روزهای آخرین به شاهد که دیوارهایی.  بود عشق
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 انکه از پیش اما فشرد را گلویش بغض.  بود گذاشته آن روی مرگ از پیش را گامهایش آخرین

 از شد می و بود ندیده قصر در ، این از پیش آیدن که رسیدند بزرگی بسیار بسیار سالن به بشکند

 . است ساخت تازه که فهمید دکوراسیونش روی

 هن و بود سالن زیبای بسیار و بلند غذاخوری میزهای نه ، بود کرده متعجب را ایدن که چیزی اما

 تعددم میهمانان این بله ، سقف الماسی شمعدانهای نه و ها دیوار گرانقیمت و نشان جواهر تزیینات

 تموجودا و انسانی مختلف نژادهای از جمعیتی.  داشت می وا شگفتی به را آیدن مدعو رنگارنگ و

 و سانتور تعدادی و ها پن حتی.  بود مختلف های قشر از کوچکی های البی سالن تمام.  مختلف

 تاریخ کتاب های فصل ، کرد سعی آیدن.  داشتند حضور سالن در هم این مانند موجود چند

 نمی را دید می که نزادهایی و موجودات از خیلی زیرا بیاورد یاد به را تارلین آگوستین نژادهای

 . شناخت

 تخت سمت به را آیدن و آمدند انها سمت به محافظ سه ، سالن داخل به ورودشان محض به

 اب جمعیت تمام.  نشست تخت روی و کرد تکیه محافظ سه به مرارت با آیدن.  بردند مخصوصش

 ، قهرمان ، قهرمان ".  زدند فریاد صدا یک و کشیدند هورا و بردند باال را جامهایشان او دیدن

 " قهرمان

 : گفت آدریان.  انداخت آدریان به پرسشگری نگاه آیدن

 . آیدن قهرمانی یه براشون تو -

 : داد ادامه آدریان.  کرد تنگ را چشمانش آیدن

  کنن می تحسینت اونا.  کشتی رو کریشنا تو...  نرفته که یادت -

 انگشتر و آمدند می آنها نزدیک کدام هر ها وارد تازه.  دوخت جمعیت را نگاهش دوباره آیدن

 و سرد نگاهی.  ترسید می ادریان نگاه طرز از آیدن.  بوسیدند می را آدریان نشان الماس

 االترب اندکی را سرش آدریان.  کند خشک جا در را خجالتی انسان یک توانست می که متبخترانه

 می افراد به اش بینی نوک ایین از گویی و بود تنگ اغلب چشمانش و داشت می نگه معمول حد از

 زانویش روی راستش دست و بود نهاده دیگرش پای روی شاهانه را پاهایش از یکی.  نگریست

.  دلرزی آیدن تن.  بود میهمانان گاه بوسه انگشترش الماس نگین که دستی همان.  داشت قرار

 همین کمک با آدریان.  زد می هم به را حالش هم بینی بزرگ خود و غرور همه این به فکر حتی

 ماا دانست می زمین حتی یا و سرزمین موجود برترین را خود هیوال این حاال و بود شده شاه مردم
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 پیش در ار رفتاری چنین که بود ادریان حق این انگار ، نداشتند اعتراضی کبر این به گویی دیگران

.  بود می کریشنا سقوط عامل ، بودن خاکی و کبر عدم همین ، شاید اندیشید خود با آیدن.  بگیرد

 به لیتمای وقت هیچ.  بود نکرده دستش بوسیدن یا و زدن زانو به مجبور را کس هیچ هرگز کریشنا

 کند فکر کریشنا به خواست نمی.  زد پس را افکارش.  نداشت را شاه یک عناوین و القاب شنیدن

. 

 و زدند می زانو.  آمدند می آیدن به احترام ادای برای نفر چند نفر چند یا و تک تک حاال میهمانان

 کهاین از و کردند می سالمتی آرزوی مختلف های بیان با او برای و گرفتند می پایین را سرشان

 می ابراز را خود خرسندی ، دیدند می بیماری بستر از بیرون سال هفت از بعد باالخره را آیدن

 انهنش و گرفتند می نیک فال به سلطنتی مناسبات عرصه به را آیدن ورود ، هم ای عده.  داشتند

 . کردند می قلمداد بیماریش بهبود

 در اسبش بر سوار رو قهرمان آیدن ولیعهد و کنه پیدا ادامه همچنان بهبودی روند این امیدوارم "

 به واقعا و کردیم دعا ایشون سالمتی برای سال هفت این در ما.  ببینیم فرماندهی میدان

 ". بودیم ناراحت خاطرشون

 : پرسید آدریان از آرامی صدای با و حالی بی با سپس و شود دور مرد این تا کرد صبر آیدن

 ممنوع بیماریش خاطر به سال هفت...  بیماره ولیعهد ؟ گفتی مردت به که چیزیه این پس -

 ؟ خوابشه رخت به بند و المالقات

 : برد باال را ابروهایش از یکی.  چرخاند آیدن سمت به را سرش آدریان

 ؟ شده تبدیل سابقه بی و ناشناخته هیوالی یه به ولیعهد ؟ گفتی می چی بودی تو -

 . بیمارم واقعا من کنی ثابت که خوروندی من به رو عصاره اون همین واسه پس -

 : داد پاسخ و مرد صاف سرش روی را تاجش آدریان

 اومدی می سلول اون از باید تو..  راستش.  آیدن داره متعددی دالیل تو به عصاره اون خوروندن -

 .. چون...  بیرون

 لب رزی آدریان.  شدند سالن وارد نفره پانزده هیئت یک کند تمام را سخنش آدریان آنکه از پیش

 : گفت
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 ... خودشونن -

 اما هستند کسانی چه که نشناخت.  شد خیره ها وارد تازه به و گرداند سر نزارش حال با آیدن

 بچه رپس سه ، دختر کودک دو.  مرد پنج شامل هیئتی.  بود برخاسته جا از برایشان هم آدریان حتی

 چشمانشان.  داشتند روشنی پوست و تیره موهای همگی.  جوان پسر یک و دختر یک و زن سه ،

 نظر هب ای مدیترانه بیشتر.  نبود اروپا شمال شبیه چهرشان.  داشت مختلفی و عجیب های رنگ اما

 از عجیب ای گونه آنها از وارشان شیشه های دندان و کشیده های گوش گرچه ، رسیدند می

 یسلطنت تخت سمت به بنفشی چشم و قد بلند مرد رهبری به هیئت.  داد می گزارش را موجودات

.  دندنها آدریان کنار طالکوب تخت سه و آیدن کنار سلطنتی صندلی یک بالفاصله خدمه.  آمدند

 دبلن نای اما آیدن.  کرد دراز آیدن سمت به را دستش سپس و دست آدریان به بنفش چشم مرد

 : گفت و زد حسی بی لبخند آدریان.  نداشت را دستانش کردن

 . بدن حرکت رو دستشون تون نمی شاهزاده -

 : گفت حالی بی با آیدن.  دوخت ایدن رابه نگاهش مرد

 . اومدین خوش -

 : گفت و زد آمیزی ترحم لبخند مرد

 ... کاستاره من اسم.  آیدن شاهزاده ممنونم -

 : کرد تکمیل آدریان

 . والریناله اندازه به تقریبا ایشون امپراطوری وسعت.  دریا جنوب های سرزمین پادشاه -

 : داد پاسخ و خندید کاستار

 . نخواد رو خواهر دو اتحاد که کیه خب اما برسه والرینال به نتونست وقت هیچ ساالریال -

 میان کاستار همراه هیئت.  زد لبخند بود نیاورده سردر حرفهایشان از زیادی چیز گرچه آیدن

 : کرد اشاره زن به ، کاستار.  جوان دختر و زن یک جز به شدند پراکنده میهمانان

 ... شیال دخترم هم این _ برداشت جلو به قدم یک جوان دختر _ و لیلیان ، همسرم -

 : گفت و انداخت شیال به آمیزی تحسین نگاه آدریان
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 . شیال پرنسس ، اومدین خوش والرینال به -

 : داد پاسخ و زد ملیحی لبخند شیال

 . نظیره بی اینجا..  سرورم متشکرم -

 لماسا به درست چشمانش.  رسید می کمرش پایین تا براقش خرمایی موهای و بود بلند قد شیال

 متفاوت ای جلوه سطوحش از کدام هر در نور که وار منشور و ضلعی چند اما رنگ بی.  بود شبیه

 . بود ساخته همتا بی تندیسی او از چشمانش اما نداشت نظیر بی زیبایی شیال.  داشت

 درشپ راهنمایی با سپس.  نگذاشت پاسخ بی را آیدن لبخند شیال. زد لبخند سختی به هم آیدن

 . نشست آیدن کنار صندلی روی

 : داد ادامه کاستار

 ... ها مهمون بین رفتن پسرعموشون همراه که دارم هم دیگه بچه پسر تا دو من -

 : پرسید کاستار و زد سردی لبخند آدریان

 . ندیدمشون ؟ کجان شما ملکه -

 : داد پاسخ و کرد حفظ را اش متکبرانه و جدی لحن آدریان

 .  میشه ملحق ما به...  یادبود از بعد...  برادراشه از تا دو مرگ سالگرد امروز...  رزالین...  آه -

 زا بعد شد نمی باورش.  دوخت آدریان به را رمقش بی نگاه.  خورد جا رزالین نام شنیدن با آیدن

 هب آدریان.  رسید می نظر به ذهن از دور بسیار.  باشد آدریان ملکه رزالین باالخره سال همه این

 آنها از را نگاهش و آمد خود به بالفاصله آیدن.  ندهد جلوه متعجب را خود تا کرد اشاره آیدن

 . دزدید

 نفس.  سوزد می آتش در بدنش کرد می احساس اما بود نشسته پیشانیش روی سردی عرق

 و برخاست جا از نگرانی با شیال پرنسس.  افتاد سرفه به شدت به و کشید عمیقی و سخت

 : گفت لرزانی صدای با و داد آیدن دست به نوشیدنی از گیالسی

 ؟ خوبه حالتون شما -
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 . شکست و افتاد زمین روی گیالس.  ریخت زمین روی را آن بالفاصله اما نوشید ای جرعه آیدن

 وجود به را چندشناکی منظره نوشیدنی و ها شیشه خرده با جایگاه سنگی کف روی خون های لخته

 بود شده خون از خیس لباسش تمام.  سوخت می گلویش و کرد می سرفه همچنان آیدن.  آوردند

 خدمه.  کرد منع را آنها دست با آیدن اما ببرند اتاقش به را او تا کرد اشاره نگهبانان به آدریان. 

 . شدند دور او از کوتاهی تعظیم با و کردند تعویض را آیدن ردای و تمیز را سالن کف بالفاصله

 : پرسید ای خودنمایانه لحن با آدریان

 ؟ آیدن بهتری -

 : داد پاسخ حالی بی با کرد تنگ را چشمانش آیدن

 . بهترم....  حضرت اعلی بله -

 حاال که آیدن.  برگرداند همسرش و کاستار عجیب و متعجب های نگاه سمت به را سرش آدریان

 رامآ صدای اما رفت فرو فکر به و شد خیره سالن به کرد می مبارزه دستانش لرزش با سختی به

 : کشید بیرون افکارش دریای از را او شیال

 ؟ نه...  شاهزاده باشه سخت خیلی باید -

 : پرسید غافلگیرانه آیدن

 ؟ چی -

 : داد پاسخ و انداخت آیدن به مهربانی سر از نگاهی شیال

 . بیماری یک شرایط ترین سخت در سال هفت...  بیماری -

 : داد ادامه شیال.  بخورد فرو را خشمش ، کرد سعی آیدن

 واقعی قهرمان یه شما که ندونه که کیه یعنی...  شنیدم خیلی شما های قهرمانی درباره من -

 . هستین

 : کرد بسنده جمله یک گفتن به آیدن

 . کنن می اغراق مردم -
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 حال رد سختی بیماری چه با که بینم می دارم کم دست.  باشه اینطور کنم نمی فکر که من...  نه -

 الس هفت کردن سر...  بودین المالقات ممنوع بیماریتون خاطر به سال هفت شما.  هستین مبارزه

 . تره وحشتناک عذابی هر از شما مثل مبارزی برای ضعف و بیماری تخت روی آزگار

 و ردک مختصری تایید سر با.  بود شده درگیر شدت به ذهنش اما نشود زده شگفت کرد سعی آیدن

 و لیلیان ، کاستار ، آدریان.  شدند سالن وارد همراهش نفره هشت هیئت و رزالین.  گرداند چشم

.  شد نسال وارد نشانی الماس طالیی تاج نیم و رنگ سیاه لباس در رزالین.  برخاستند جا از شیال

.  دبشناس را او نتوانست اول نگاه در آیدن که رسید می نظر به خسته و شکسته آنقدر اش چهره

 هب قدم چند بالفاصله کاستار.  بود فراوان های اشک علت به ظاهرا که قرمز و متورم هایی چشم

 آمد وشخ شیال و لیلیان به سر با و زد روحی بی لبخند اما رزالین.  بوسید را رزالین دست و آمد جلو

 : گفت و فشرد را رزالین شانه آدریان.  گفت

 . عزیزم برگردی تونستی که خوشحالم -

 راست دست رزالین.  بوسید را او گونه آدریان.  دوخت آدریان به را حسش بی چشمان رزالین

 یم نظر به آنی از تر افسرده.  شد خیره رقص سالن به و نشست لیلیان کنار و فشرد را آدریان

 . بزند حرف حتی که رسید

 : پرسید و کرد نزدیک آدریان به را سرش کاستار

 ؟ نیومدن بیرون عزا از هنوز ملکه -

 : داد پاسخ آرامی صدای با و انگیز غم لحن با آدریان

 اما...  مرگشون زمان از...  میگذره سال ده از بیشتر دیگه چندتا برای و سال هفت از بیشتر -

 ... بیاد کنار نتونست...  نتونست...  رزالین

 ... بود سیاه قلعه های شوالیه از یکی اون کردم می فکر -

 تنداش ای دیگه هدف هیچ دیگه انگار...  شد عوض چیز همه...  انتقام گرفتن از بعد..  ولی..  بله -

 . آورد در پا از اونو خانوادش فقدان که بود موقع اون.. 

 : گفت آدریان به رو و فشرد را رزالین دست کاستار
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 خوشحالم...  دردناکه خیلی...  نفر یه دست به اونم خانواده همه مرگ...  دم می حق بهشون من -

 . مرده هیوال اون که

 شمخ.  گرفت آتش ناگهان اما آیدن.  نداد پاسخی اما شد خیره کاستار به ثانیه چند برای آدریان

 : گفت ترس با شیال.  نداشت را بروزش توان اما لرزاند می را تنش تمام ای طوفانی

 . نیست خوب حالتون اصال شما....  آیدن پرنس لرزین می دارین -

 : گفت آرامی صدای با آیدن

 . استراحتم اتاق به برگردم باید من...  ببخشین رو من -

 . کرد خارج سالن از و نشاند اش صندلی روی را آیدن نگهبان

* * * 

 : چرخید می سرش در هنوز کاستار صدای

 " مرده هیوال اون که خوشحالم "

 تکان تخت روی تنها سستش مشت اما بکوبد مشت تخت گوشه به خواست می خشم شدت از

 قاتا در میهمانی اتمام از بعد بالفاصله اما شد خاموش کی میهمانی صدای و سر نفهمید.  خورد

 هیچ آیدن.  خوراندند او به تکشاخ خون از کوچکی گیالس و شدند وارد نگهبان سه و باز آیدن

 صندلی بر سوار و نهاده سرش به را تاجش ، آمد خودش به تا.  نداشت انان اعمال در ای اراده

 . بردندنش می قصر حیاط سمت به چرخدار

 اسانعک به را نگاهش.  بود نشسته آدریان قصر بزرگ حوض لبه و سیاه ابرهای پشت ماه نور زیر

 ابریشم با را خودشان کوچک پری چند.  بود دوخته آب ریز های موج در آسمان روشنی و تیره

 رازآلود چشمان در.  کرد می نوازش آرامی به را مونث پری موهای آدریان و بودند پیچانده او شنل

 رزط از شد می اما بیاورد زبان به نبود قرار هرگز گویی که زد می موج ای ناگفته های حرف ، آدریان

 . است ناشناخته افکار این درگیر ذهنش چقدر که فهمید نگاهش

 و برخاست جا از آدریان.  شد دور و کرد تعظیم و برد آدریان نزدیک را آیدن صندلی نگهبان

 : گفت و داد هل را آیدن صندلی

 . بزنیم حرف هم با باید -
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 : داد ادامه آدریان.  ریخت می هم به را دو هر موهای و وزید می شدت به باد

 . باشه حرفامون مناسب کنم فکر زدن قدم -

 : پرسید آیدن

 ؟ بگی خوای می چی -

 . دارم گفتن برای حرف عالمه یه -

 : گفت و کرد هم سر پشت سرفه چند آیدن

 هیچی خوام نمی واقعا االن اما...  بودم بهتری صحبت هم آوردی نمی سرم رو بال این اگه شاید -

 . بشنوم

 : گفت و داد هل را صندلی آدریان

 برات چقدر بسی واردش ناگهانی سال هفت از بعد وقتی اونم جدید شرایط هضم متوجهم آیدن -

. . خطرناکه مردم این بین تو زندگی...  بره پیش اینجوری بذارم تونم نمی..  آیدن اما...  دشواره

 . آیدن باشی حفاظت تحت همیشه باید

 ؟ شده عوض حرفت یهو حاال...  بودم خطرناک اونا برای من االن تا ؟ خطرناکه -

 ... بگم چی خوام می دونی نمی تو -

 ... اما نیستم خوشحال خیلی ستایش این علت از من گرچه...  آدریان پرستن می رو من اونا -

 . ندارن برام خطری اونا..  قهرمانم یه من اونا برای

 : داد پاسخ و ایستاد آیدن روی به رو اینبار آدرین

 والرینال توی سرمازدگی اینهمه از مردم..  کنه پیدا ادامه زمستون این خواد نمی کس هیچ -

 . آیدن شدن خسته

 ... فهمم نمی -

 به اهگی زمین...  نداره محصولی خودش از والرینال که ساله هفت..  زمستونه که ساله هفت اینجا -

 ینابود سمت به والرینال...  محصوالته برای سم مثل باره می که هم برفی و بارون و ده نمی بار

 یروز یه باالخره اما.  کردیم ها کشور سایر با گسترده ارتباط به شروع همین واسه.  آیدن ره می
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 می مردم و...  میشه تموم روز یه چی همه و مبارز و معماری.  نداریم ارائه برای چیزی دیگه ما

 . ترسن می گرسنگی و مرگ از مردم..  باشن داشته خوردن برای محصول خودشون خوان

 : پرسید و کرد تنگ را چشمانش آیدن

 ؟ داره من به ربطی چه اینا -

 مینسرز این به اون...  آیدن کریشناست مرگ خاطر به...  والرینال بارگی بی این و زمستون این -

 بار به زمین و گرفت سخت سرزمین این به آسمون مرگش از بعد...  آسمون به و بود خورده پیوند

 یه.. . افتاد اتفاق پدرم حکومت پایتخت شهر برای که چیزی شبیه...  نفرین جور یه...  ننشست

 ... مرگ نفرین شبیه چیزی

 . قهرمانم براشون که من..  ؟ هست من برای خطری چه...  فهمم نمی بازم من -

 یشهم تموم تو مرگ با زمستون این بفهمن مردم که وقتی تا فقط منتهی..  قهرمانی...  آیدن آره -

. 

 . شد خیره آدریان سرخ چشمان به تحیر با و لرزید خود به آیدن

 : داد ادامه و گرداند سر تاسف با آدریان

 دنبال همه زود یا دیر اما نکردم مرور هم ذهنم خلوت توی حتی رو راز این مدت این تمام من -

 . افته می خطر به تو امنیت که اینجاست و گردن می زمستون این به دادن پایان

 به را آدریان های حرف توانست نمی ذهنش.  رفت فرو فکر به و گرفت پایین را سرش آیدن

 یا گرفته و آرام نا صدای با لب زیر.  لنگد می کار از جایی ، کرد می حس.  بپذیرد سادگی همین

 : پرسید

 ؟ کنی توجیه رو من حبس سال هفت که گی می داری رو اینا -

 : کرد اخم آدریان

 برای راه یه دنبال فقط من ؟ باشی سلول اون توی تو داشتم دوست من کنی می فکر واقعا -

 . بودم تو خویی درنده کردن متعادل

 : گفت و زد حالی بی سر از مختصری لبخند آیدن
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.. . برگردون سلول به رو من خوا می ازت عاجزانه که اینطوره اگه ؟ کردی پیدا که بود راهی این و -

 . ترم راحت خیلی اونجا

 دیگه کس تو جز و...  رو ولیعهدشون...  ببینن رو تو دفعه این بود الزم مردم...  آیدن شد نمی -

 . باشه تونست نمی ای

 ... میگی چی که نمیارم در سر اصال -

 . فهمی می زود خیلی -

 : گفت ، کوتاهی اخم با بنابرین.  امد نمی بیرون صدایش اما بزند فریاد که کرد سعی آیدن

 و بایستم پاهام روی دوباره خوام می..  آدریان لعنتی زندان اون به برگردم خوام می فقط من -

 . باشم قوی

 . تونم نمی آیدن متاسفم -

 : داد ادامه سردی لحن با اینبار آدریان و کرد سکوت آیدن

 نمی نجاای از غیر جایی هیچ بفهمی..  بمونی اینجا باید بفهمی که گفتم بهت این واسه رو راز این -

 . باشی تونی

 ... تر قدرتمند هم تو از حتی.  دیدم حال به تا خودم که هستم موجودی قدرتمندترین من -

 . نیستی حاال اما -

 . شم می دوباره -

 . میشه حل تو حضور و وجود با که هست مشکالت خیلی.  بذارم تونم نمی فعال -

 : داد پاسخ سرکشی با آیدن

 ؟ خوره می تو درد چه به چالق ولیعهد یه ، نفهمیدم هنوز من -

 : داد ادامه آیدن.  شد خیره آیدن به آدریان

 مالقاتال ممنوع سال هفت این بیماریم خاطر به کنی ثابت که کردی تضعیف حد این تا رو من تو -

 . بودم
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 : گفت و انداخت باال ای شانه آدریان

 . کنی اطاعت من از که اینه دیگش دلیل.  دالیلشه از یکی اینم -

 : پرسید انزجار با آیدن

 ؟ خوای می ازم چی -

 کرد نزدیک آیدن به را صورتش ، گذاشت آیدن سست های شانه روی را دستش و شد خم آدریان

 که زد می موج سرخ راز دریا دریا ، نگاهش عمق در.  دوخت او به را آتشینش و سرخ چشمان و

 درباره چیزی آدریان تا ماند منتطر همچنان آیدن.  فهمید نمی و دانست نمی چیزی آن از آیدن

 : گفت تحکم با و برخاست جا از آدریان اما بگوید اش خواسته

 . بدم نشونت چیزی یه باشه بهتر شاید -

 مواجه برای را خودش آیدن.  برد قصر شرقی دروازه سمت به و داد هل را آیدن صندلی سپس

 آن سمت به را اش اشاره انگشت آدریان که چیزی جز ، بود کرده آماده ای صحنه هر با شدن

 مهنی زن و مرد جسد دو.  کرد می نگاه آن به پیروزمندانه لبخندی و متبختر چهره با و بود گرفته

 سر و کشید کوتاهی فریاد آیدن.  بود آویزان شرقی دروازه روی سوخته کامال جسد یک و پوسیده

 . گرداند

 : گفت مانندی نجوا صدای با آدریان

 هنوز. . بدی تشخیص رو بلند روشن بلوند موهای اون تونی می مطمئنم.  آیدن کن نگاه بهشون -

 . سرشه تاجش نیم

 همان اما بود نمانده باقی جسد سر موهای از چیزی دیگر.  گرداند سر اضطراب و تردید با آیدن

.  تشناخ می را آن خوبی به آیدن که تاجی نیم با.  بود روشن و مواج و بلند ، مو کوچک دسته چند

 و زد حلقه چشمانش در اشک.  آورد می یاد به خوبی به هم را جسد جواهرات و ها کفش حتی آیدن

 : گفت

 ... ژولیت -
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 مامت و مانده اش پیشانی نزدیک فقط مو تار چند که چرخاند دیگری جسد سمت به را چشمانش

 با . لرزاند را آیدن پشت اش سینه روی نشان و آشنا مهر انگشتر اما.  بود تجزیه حال در صورتش

 : برد را دیگری نام ناباوری

 ... پیتر -

 : گفت و کرد تایید سر با آدریان

 . نیست سخت اصال نفر سومین شناسایی احتساب این با -

 اویرتص.  نبود ممکن.  کند باور را یکی این خواست نمی.  شد سرازیر آیدن چشمان از اشک اینبار

 با.  نداشت حقیقت این.  باشد واقعی غیر و توهم توانست نمی طوالنی مدت این در اش ذهنی

 ستهشک هم در بغضی مانند شکست گلو در صدایش اما بکشد فریاد خواست می طوفانی خشمی

 : آمد بیرون

 . من خدای...  نه...  تونه نمی اون....  آدریان نداره حقیقت...  نداره حقیقت این...  نه یکی این -

 : انداخت باال ابرویی آدریان

 . بگو هم رو اسم این...  آیدن بگو -

 ... باشه اون تونه نمی..  گم نمی...  نه...  نه -

 : داد ادامه آدریان.  ریخت می اش سینه روی تابانه بی اشکهایش

 یم که بود چیزی این شاید...  سوخت هم اون ، کرد خاکستر رو کریشنا جسد که آتیشی توی -

 ؟ کنی نمی فکر اینطور تو...  خواست

 : گفت و کرد نگاه آدریان به انزجار با آیدن

 . برادرت...  آدریان بود برادرت اون...  اون...  حیوون یه ، خونخواری هیوالی یه تو -

 ؟ کنی می فکر که چیزیه این -

 نشده پشیمون همه این تو جون نجات خاطر به وقت هیچ که کنم می فکر دارم...  این فقط نه -

 فرو وت قلب توی بار اولین برای باید من شمشیر تیغه..  فرستم می لعنت خودم به دارم...  بودم

 . رفت می
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 : گرفت دستانش میان را آیدن دست آدریان

 . آیدن اس گسیخته افسار...  افکارت -

 : گفت و دزدید آدریان از نفرت با را نگاهش آیدن

 درباره مردمت به...  کن تموم رو زمستون..  بکش رو من االن همین...  بیار در جا از رو قلبم -

 دح از بیشتر خیلی ابدیت...  کن رهام عذاب این از و بکش رو من..  بگو زمستون پایان حقیقت

 تا اشتباهم تصمیم خاطر به ابد تا تونم نمی من...  پشیمونی و وجدان عذاب این برای منه تحمل

 . بکشم عذاب مرگ حد سر

 ... پشیمونی تو -

 : کرد التماس آیدن

...  کردی می تمومش این از پیشتر خیلی باید...  کن تمومش همینجا..  آدریان کنم می خواهش -

 این از رو من و...  بده نجات انجماد و مرگ و سرمازدگی از رو والرینال...  آدریان بکش رو من

 اینکه خاطر به...  دادم نجات رو جونت اینکه خاطر به...  مدیونی بهم اینکه خاطر به...  عذاب

 هک کاریه این....  بکن اینکارو...  کنم می خواهش...  بکش رو من..  مدیونی من به رو پادشاهیت

 .... کنه می دوست یه

 : داشت تحیر و انکار از عجیبی حالت چشمانش.  شد خیره آیدن به آدریان

 همینجوری رو نفر سه من...  برادرم...  بود برادرم بریان ؟ بفهمی تونی نمی چطور...  آیدن -

 ... بشه منتهی تو مرگ به تهش که...  نکشم

 : زد زل آدریان به منگ و گیج آیدن

 به تو کشتن با خواستن می چون...  دونستن می رو زمستون پایان راز چون ، کشتم رو اونا من -

 . بمیری تو خواستم نمی چون کشتمشون من...  آیدن.  بدن خاتمه زمستون

 ... کردی آویزون اینجا رو اونا تو -

 برای اونا...  دونستن می اینو همه...  بود ولیعهد جان به قصد سو جرمشونم...  بودن مجرم اونا -

 کس هیچ دیگه تا...  کردم آویزون اینجا سال سالهای برای رو اونا منم..  بودن کرده اقدام تو قتل

 . بمیری تو خوام نمی من..  نیاد ذهنش به هم تو کشتن فکر حتی
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 ذهنش.  باشد کرده را جانش قصد بریان که نبود ممکن.  دوخت اجساد به را نگاهش آیدن

 دنیا در چیزی هر از بیشتر بریان برای کریشنا.  بود ممکن که البته.  زد پس را فکر این بالفاصله

 انتقام.  آمد می حساب به نشان چند و تیر یک ، نفر سه این برای آیدن مرگ.  بود ارزشمند

.  سرما به دادن پایان خاطر به حکومت گرفتن دست به نهابت در و زمستان پایان ، کریشنا

 : گفت ای جویانه صلح لحن با آدریان.  دوخت آدریان به دوباره را نگاهش

 ما.  دارم نیاز بهت.. بدم نجات رو سرزمینم و مردمم اینکه برای...  آیدن دارم احتیاج بهت من -

 . آیدن کنیم می مهار رو زمستون

 : پرسید آیدن

 ؟ کنم کار چی باید من -

 : داد پاسخ تردید با آدریان

 . کن اطاعت من از -

 : گفت سستی لحن با و کرد اخم آیدن

 ؟ خوای می چی ازم نگفتی بهم هنوز تو اما -

 : داد پاسخ و برد پیش خلوت حیاط سمت به را آیدن چرخدار صندلی آدریان

 مینتض رو ابدی تامین و همیشگی تجارت یه بشه اینکه باری..  روابط بهبود برای..  حقیقت در -

.. . بدونی خوام می...  فقط...  فقط..  شده داده قبل از تقریبا چیز همه ترتیب..  یعنی..  من... کرد

 ... کنی می ازدواج شیال دخترش با تو...  تو که دادم قول کاستار به..  من که

 : کرد زمزمه آرامی به لب زیر و شد خشک و ثابت پاهایش روی آیدن نگاه

 ؟ گفتی چی...  تو -

 : گفت و فشرد را آیدن شانه آدریان

 . آیدن خوشاینده نا گهگاه التزامات از پر گشور اداره و کردن حکومت -

 : نگریست آدریان به ناباوری با و گرفت باال را سرش آیدن

 . دونستی می چیو همه من و کریشنا درباره تو...  دونستی می تو -
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 : کرد اخم آدریان

 خودت دستای با و داشتی عالقه بهش پیش سال هفت که زنی می حرف دختری درباره داری -

 کشتیش؟

 : داد پاسخ مدعیانه آیدن

 ... کشتمش تو خاطر به که دختری درباره...  زنم می حرف اون درباره دارم...  آدریان بله -

 ؟ ایه افسانه و شیرین عشق یه حاصل سلطنتی های ازدواج کردی تصور واقعا تو -

 : گفت و داد تکان تاسف نشانه به را سرش آیدن

 خطرناک من...  نیستم انسان دیگه من...  آدریان...  کریشنا خاطر به فقط نه...  تونم نمی من -

 . خطرناکم اون برای من...  ببینی تونی می که هستم ای نشده شناخته درنده ترین

 ! نمیای نظر به اینطور که االن -

 . کنم زندگی افتاده کار از بیمار یه مثل ابد تا تونم نمی من -

 : داد جواب مصرانه آدریان

 . کنیم می پیدا تو مهار برای باالخره راهی یه -

 : کرد تنگ را هایش چشم آیدن

 پیش لسا هفت...  نیست راهی گفتی بهم...  کنی نمی رو ریسک این گفتی بهم پیش سال هفت -

 . کشیدم عذاب سلول اون توی سال همه این من و کردی رد رو من اما.  خواستم قرصت یه ازت

 : دوخت قصر به قرارانه بی را سرش آدریان

 . متاسفم..  آیدن -

 ؟ همین -

 ؟ کنه می جبران رو من عمر از سال هفت عذرخواهی یه -

 : کرد نگاه آیدن به آدریان
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 من.  آیدن نداره معنایی برات سال هفت دیگه ، باشی داشته ابدیت درازای به عمر یک وقتی -

 ؟ کنه می جبران رو اونا کی...  بودم متواری قرن چند

 نمک نمی اینکارو من...  آدریان.  بود خودت تقصیر فقط و فقط قرن چند اون برای تو سرگردونی -

 . کنم نمی بازی جوون دختر یه زندگی با من... 

..  داریم نیاز خواهر دو اتحاد به مردممون نگهداشتن زنده برای ما...  کن گوش من به..  آیدن -

. . نداشتن کریشنا محوری تک حکومت خاطر به ای رابطه هیچ قرنها برای والرینال و ساالریال

 هک کاری...  داریم حقیقی حکومت و پادشاهی یه به نیاز ما آیدن...  بشن متحد که وقتشه حاال

 یحکومت ، سرزمین دو هر از خواهر دو اتحاد و روابط حفظ یعنی قدرت.  نیومد بر پسش از کریشنا

 . اتحاده این پذیر نا زوال ستون مثل شیال و تو ازدواج و...  سازه می مقتدر

 برنب بو اونا که زمانی تا..  گفتی دروغ من درباره بهش تو بفهمه کاستار که وقتی تا فقط..  آره -

 هب تبدیل خواهر دو اتحاد که اونوقته...  شده خونخوار و خطرناک هیوالی یه اسیر پرنسسشون

 . میشه جنگ

 ... شن نمی متوجه اونا -

 و...  کنی پنهان ازشون رو این تونی می چطور..  هیوالم یه من...  زنی می حرف احمقانه داری -

 خوشبخت رو شیال تونم نمی که ام درنده یه من...  شه نمی عوض حقیقت..  هم بتونی گه حتی

 ... کنم

 ؟ میده اهمیت خوشبختی به کی -

 ؟ نه ، نداره برات معنایی دختر اون زندگی -

 . داره اهمیتی چه دختر یه احمقانه های لبخند...  سرزمینم مردم مرگ و زندگی برابر در -

 ازش روستایی زن یه حتی که حقوقی اط رو اون..  ادریان کنم نمی حقش در رو ظلم این من -

 احساس همسرش کنار ، داره حق ای دیگه دختر هر مثل اون.  کنم نمی محروم ، هست بهرمند

 بازوهای به ترسه می وقتی داره حق..  کنه بزرگ رو هاش بچه و بزنه لبخند...  کنه آرامش

 مادر داره حق..  داره حق اون...  کنه ازدواج مجسم ترس خود با اینکه نه...  کنه تکیه شوهرش

 . بشه

 ... کنی می فکر چیزا این به داری نمیشه باورم -
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 : شد خیره آدریان به آیدن

 یم پس رو رزا...  رفته یادت اینکه مثل تو.. شناختم می من که آدریانی.. شدی عوض خیلی تو -

 . بشه تو مثل هیوال یه درگیر خواستی نمی چون زدی

 و دتردی از پر نگاهش.  بود کرده دگرگون را حالش وضوح به رزا نام.  کشید منقطعی نفس آدریان

 ای پیروزمندانه لبخند آیدن.  چکید نمی اما زد می موج چشمانش در اشک قطره یک و بود دلتنگی

 : داد ادامه حالی بی همان با و زد

 . کنم خراب اونو زندگی ، نخواه من از -

 : نشست رویش به رو و برد حوض کنار و داد هل را آیدن صندلی آدریان

 و گرسنگی از زیادی های بچه..  نکنیم اینکارو اگه...  داریم نیاز کاستار با اتحاد به ما...  آیدن -

 یم گرسنگی از که نبینن تا بکشن رو هاشون بچه شن می مجبور ها مادر...  میرن می بیماری

 دونی نمی هنوز...  زنی می حرف داری فقط و دونی نمی هیچی...  دونی نمی تو..  ایدن...  میرن

 شنمی استخون و پوست فقط که هایی بچه ندیدی هنوز...  چی یعنی سرما و یخزدگی اثر بر مرگ

 کاری.  کنن می همدیگه خوردن به شروع مردم وقتی ندیدی هنوز...  ندارن خوردن برای غذایی و

 . کنیم می مهار رو زمستون ما...  بکن گم می که

 ... بمیرم حاضرم من..  کنه می حل رو اینا من مرگ -

 : داد پاسخ متحکمانه آدریان

 . بدم دستت از نیستم حاضر من ولی -

 : داد ادامه و کرد محکم را آیدن ولیعهدی تاج آدریان.  شد خیره آدریان سرخ چشمان به آیدن

 . نمیشم پشیمون وقت هیچ..  کنم محافظت تو زندگی از اینکه از من -

 

* * * 

 تکشاخ خون از دیگری جرعه.  کرد پر فام نقره مایع آن از را جامش حالش بی و لرزان دستهای با

 از امدته که تصاویری از خبری اما آورد فشار ذهنش به و شد متمرکز.  بست را چشمانش و نوشید
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 یذهن ارتباط لطف به.  کند انکار را بریان مرگ تا خواست می وجودش تمام.  نبود دید می بریان

 چشمان دریچه از سالها آیدن ، نامید می برادرخواندگی یا ها روح برادری را آن بریان که عجیبش

.  بود نکرده تردید بریان بودن مرده یا زنده درباره وقت هیچ.  دید می را زندان از بیرون دنیای ، او

 ینسوم این سوخته جسد آن دیدن از بعد اما شود بریان ذهن وارد نتواند که داشت سابقه هم قبال

 سیارب بسیار حالش نسبت به آیدن.  بود نشده موفق اما بسته کار به را تالشش همه که بود روزی

 وتق این ، کرد می تصور و.  برود راه حتی و باستد پاهای روی توانست می حاال ئ بود یافته بهبود

 تخت روی از زحمت به گشود را چشمانش.  نبود بریان از خبری اما باد کرده فعال هم را ذهنش

 : گفت لب زیر.  نشست پنجره کنار راحتی صندلی روس و برخاست

 بریان فهمیده ناخودآگاهت هم حاال...  بود ساخته ذهنت که توهم یه..  آیدن بوده توهم یه همش -

 اب سپس _...  مرده بریان ؟ بپذیری خوای نمی چرا...  سازه نمی تصویری دیگه طبیعتا ، مرده

 ... کرده خاکستر رو کریشنا جسد که آتیشی همون توی - داد ادامه باری حسرت و آرام صدای

 : گفت ای گرفته لحن با.  رفته هم در سیاه ابرهای و نم نم باران به.  دوخت پنجره به را نگاهش

 .... خواست می که بود چیزی این شاید -

 عین در و است مرده بریان که بپذیرد خواست نمی.  زد می پس را افکار این شدت به ذهنش اما

 بودن زنده که نداشت وجود اش ذهنی توهمات جز ای نشانه هیچ.  نداشت این جز ای چاره حال

 از را وا ، در به نحیفی انگشتان برخورد صدای اما فشرد را گلویش راه بغض.  کند تایید را بریان

 ای مهربانانه لحن با.  شناخت می روز چند این از بعد را زدن در طرز این.  آورد بیرون خودش حال

 : گفت

 .... شیال داخل بیا -

 : گفت بالفاصله شیال.  ایستاد پاهایش روی سختی به

 . سرورم بشین بلند جاتون از نیست الزم -

 : زد لبخند و نشست چرخدار صندلی روی آیدن

.. . پرنسس نداریم القاب بیان به نیازی ما...  کنی غریبگی همه این من با نیست الزم هم تو -

 . شیال یعنی

 : رفت آیدن سمت به طمانینه با و کرد مرتب را بلندش نیمه دامن شیال
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 . البته -

 : گفت ادامه در و داد هل را آیدن چرخدار صندلی سپس

 . بود شاه مستقیم دستور راستش.  نیومدم دیدنت شد بد حالت وقتی که ببخشین رو من -

 : داد پاسخ بالفاصله آیدن

 . نشدم ناراحت...  نه -

 ؟ باشم مطمئن -

 . دادم نمی زدن قدم پیشنهاد..  داشتم ازت ای دلخوری اگه -

 که ودش ای بازی درگیر شیال نداشت دوست.  بود آشوب اما آیدن قلب.  خندید صدا بی و ریز شیال

 افکار میان شیال.  داشت حق مردم نجات و اتحاد درباره آدریان طرفی از و بود باخت دوسرش هر

 : پرید آیدن

 . رسی نمی نظر به خوشحال شما اما -

 : داد پاسخ حال بی و گرفته صدای با آیدن

 . شم نمی حال سر وقت هیچ انگار...  بیماریه عوارض از -

 : پرسید تردید با شیال

 ؟ کی از ؟ شدین بیمار که شد چی -

 :داد جواب درنگ اندکی با آیدن

 . بدی جواب سوال یه به باید تو قبلش اما...  زنم می حرف دربارش برات مناسب فرصت یک در -

 در ناگاه هب آیدن.  کرد قصر پشت باغ وارد و برد پایین ها پله شیبدار سطح از را آیدن صندلی شیال

 درختها از کدام هر.  بود کریشنا و او عاشقانه های گام جای باغ این وجب به وجب.  رفت هم

.  شردف می را قلبش تمام شکن کمر حسرتی و بود نشدنی تکرار و دلپذیر لحظاتی تداعی برایش

 : پرسید و نشست چشمه کنار بزرگ کنده روی شیال

 ؟ سوالی چه -
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 . داشت ناپذیری جبران تلخی حاال که شیرین خاطراتی.  بود خاطراتش پرت حواسش اما آیدن

.  است شکننده انسان همان او و نداده رخ وقایع این از کدام هیچ کرد احساس ای لحظه برای

 نمی گویی.  ساخت نمی برایش تصویری هیچ خاطراتش از اما ذهنش.  بست را چشمانش

 شدهن کنترل های خنده.  بود شکل چه به دقیقا ، براق و آبی های چشم آن که بیاورد یاد به توانست

 صدای تن حتی آیدن.  شد می متبادر معنا بی و مبهم صدایی تنها آیدن ذهن در حاال کریشنا

 . بود تازه اما خاطراتش.  آورد نمی یاد به دقیقا هم را کریشنا

 : کرد تکرار را حرفش شیال

 . بپرسی ازم سوال یه خوای می گفتی شما -

 : آمد خودش به آیدن

 ینکها...  کنم می زندگی مرارتی چه با که بینی می داری و..  بیمارم من دونی می تو..  تو..  شیال -

 .. یعنی...چطور که اینه منطورم...  باشی افتاده کار از و بیمار مرد یه کنار عمرت تمام

 : زد مالیمی لبخند شیال

 با نباشه حاضر که دختریه کدوم اما...  نمیشناسم رو شما من...  بگین چی خواین می فهمیدم -

..  اشنب قدرتمند و شجاع پدرشون مثل که بیاره دنیا به هایی بچه...  کنه ازدواج شما مثل قهرمانی

 ... قهرمانی یه همیشه تو..  اومده سرت بالیی چه االن که نیست مهم

 از آیدن که بود کرده اشاره موضوعی به دقیقا شیال.  شد حبس اش سینه در آیدن های نفس

 رقاد آیدن که موهبتی.  کرد می صحبت مشترکشان فرزندان از شیال.  داشت هراس آن شنیدن

 ... نبود انسان دیگر آیدن.  کند مهیا او برای نبود

 : پرسید مصنوعی لبخندی با و داد تکان سری

 اپید رو نظرت مورد پارچه باالخره...  گرفتی لباست کردن اماده برای خدمه تا بیست شنیدم -

 ؟ کردی

 : داد پاسخ ای کودکانه هیجان با زد لبخند شیال

 موی از تماما لباس یه...  باشی سهیم هیجان این توی هم تو خوام می اما بگم بهت نباید -

 . ها پن ساز دست ابریشم و تکشاخ
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 را اش چهره حالت کرد سعی.  ترسید می شیال اشتیاق همه این از.  لرزید ناگهان آیدن وجود تمام

 : گفت و کند حفظ

 ... کنی می زیبا رو لباس که هستی تو این مسلما اما باشه نظیر بی باید -

 همه این تحمل آیدن.  نگریست آیدن به ای داشتنی دوست و شیرین لبخند با و شد سرخ شیال

 نمی حتی.  بندد می عشق پیمان هیوالیی چه با دانست نمی اصال شیال.  نداشت را عصبی فشار

 افتلط و ظرافت یا عاشقانه نگاهی با تواند نمی ، عادی انسان یک مانند دیگر آیدن قلب دانست

 . بلرزد دست یک

 . بشم متوجهش تونم می.  آیدن نیست خوب حالت تو -

 : گفت و برد فرو را بغضش سختی به آیدن

 تنها کم یه خوام می...  من..  اتاقت به برگرد.  نیست خوب حالم وقته خیلی...  شیال وقته خیلی -

 . باشم

 : پرسید آرام صدایی با ناگهانی خیلی سپس و شد دور او از قدم چند شیال

 ؟ نه هستی ای دیگه کس درگیر تو -

 او زا بگوید چیزی آنکه بی و کشید عمیقی نفس شیال.  دزدید او از را نگاهش و گرداند سر آیدن

 زا بیشتر.  دید می چشمه زالل دراب را اش چهره.  گرفت پایین را سرش اما آیدن.  گرفت فاصله

 نای...  نبود او به متعلق چشمها این.  بود شده تنگ انسانیتش و خودش برای دلش ، کریشنا

 ... بود " دیگری " همان به متعلق دید می آب آینه در که دهنده آزار تصویر

* * * 

 نمی اما رفت می گیج شدت به سرش.  بایستد پاهایش روی کرد کمکش ، بلندی قد نگهبان

 ادیع مردم از شماری بی جمعیت برای و ایستاد.  بود شده تر قوی اندکی حاال.  بیاورد کم خواست

 آیدن.  زدند می دست و کشیدند می هورا برایش الوصفی زاید هیجان با مردم.  داد تکان دست

 با سپس.  زدند می صدا را او نام صدا یک و شد تر بلند مردم های فریاد.  برد باالتر را دستش کف

 هم در آیدن قلب آبی رزهای.  رفت آبی رزهای با شده تزیین جایگاه سمت به محتاطانه گامهایی

.  ردک می حفظ را تعادلش کوچکی کمکی عصای با.  بردارد قدم تند که بود آن از تر ضعیف.  فشرد

 الماسهای درون رزها آبی رنگ بازتاب.  شد خیره آن به و برداشت میز روی از را الماسی گردنبند
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 که دکر نگاه شده سنگفرش مسیر به آیدن.  کشیدند هورا دیگر بار یک مردم.  آزرد می را آیدن آن

 پیراهن.  داشت می بر قدم آرام جایگاه سمت به آن انتهای از پدرش بازوی در دست شیال

 . شود نامیده سفید که بود آن از تر زالل پیراهنش.  داشت کننده خیره برقی سفیدش

 صدای و خون بوی ها مدت از بعد.  شد می تر سنگین و تر سست لحظه به لحظه آیدن پاهای

 اما ودب بهبودی به رو حالش یعنی این...  بود خوبی نشانه این.  سوزاند می را گلویش ها قلب تپش

 حس که آزرد می را او آنقدر حاال گلویش.  شد می تشدید پیش از بیش لحظه هر که عطش این

 حفظ ار کنترلش کرد سعی و کرد ای گونه بیمار سرفه.  کشد می تیغ حلقش درون کسی کرد می

 آسیب کسی به که ندارد قوت آنقدر ، هم کنترلش دادن دست از صورت در که دانست می.  کند

 هب تقریبا شیال.  کرد تمرکز و بست را چشمانش.  کرد می اش دیوانه خون بوی این اما برساند

 استارک گردن نبض توانست می آیدن.  ایستاد آیدن روی به رو کاستار.  بود رسیده پیمان جایگاه

 کی.  نداد امان دیگر گلویش.  کرد می تصور وجود تمام با را خونش جریان.  زند می که ببیند را

 زمین روی جمعیت این برابر در خواست نمی.  گرفت تر محکم را عصایش و کرد سرفه دیگر بار

 . شود نقش

 : گفت و سپرد آیدن آزاد دست به را شیال دست کاستار

 . شاهزاده باش مراقبش -

 : داد قورت دهانی آب آیدن

 . پدر ، میشه ای داشتنی دوست ملکه اون -

 : گفت و داد شیال به را گردنبند آیدن.  رفت پایین جایگاه از و زد لبخندی کاستار

 . بایستم عصا بدون تونم نمی -

 : داد پاسخ و انداخت آیدن به ای مهربانانه نگاه شیال

 . نداره اشکالی -

 جمالت کرد سعی.  گرفت را شیال دست دوباره آیدن.  انداخت گردن به را گردنبندش خودش و

 ریخته هم به شدت به را حالش شیال خروشان های رگ و خون تند بوی اما بیاورد یاد به را مراسم

 حاال گلویش.  نداشت کافی نیروی اما بدرد هم از را او گلوی خواست می هایش آرواره تمام و بود

 : گفت نزاری صدای با و کرد سرف سختی به.  شد می خراشیده واقعا گویی
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 مرع پایان تا حاال از که کنید می قبول...  ساالریال از...  کاستار..  شاه فرزند...  شیال پرنسس -

 ؟ باشید من همسر

 : گفت و کرد تایید سر با شیال

 . کنم می قبول -

 اگر دانست می.  بود خارج او توان اندازه از عطش این تحمل و افتاد شدید تپش به آیدن قلب

 که ودب آن از تر ضعیف اما داد می کشتن به را جمعیت از نیمی و شیال االن تا داشت کافی نیروی

 : گفت گرفته صدایی با.  بود شده عطش این تحمل صرف نیرویش همه.  بخورد تکان

 دتعه.  بدهم هدیه را لبخند تو به و ببینم خود های اشک مانند را هایت اشک که کنم می تعهد -

 دنیای...  کنم می تعهد.  باشم صادق تو با و وفادار تو به تنها عمرم لحظه آخرین تا کنم می

 . بسازم برایت را زیباتری

 ویب.  بود شده کمتر حاال اشان فاصله.  برداشت جلو به قدم یک هم آیدن.  آمد جلو قدم یک شیال

 را گلوی خون های لخته اش اراده بی و متمادی های سرفه و خراشید را آیدن گلوی شدت به خون

.  زد زانو آیدن کنار شیال.  نشست آن روی و لغزید شیال لباس روی خون.  ریخت شیال لباس روی

 به رو تالشش تمام با.  نداشت را دریدن بای کافی توان اما بود شده برجسته آیدن های آرواره

 : گفت شیال

 . بایست تر عقب -

 : زد فریاد آدریان. بودند امده آنها سمت به آدریان و کاستار حاال.  کرد سرفه دوباره سپس

 . ببرین استراحتگاهش به رو آیدن -

 تمام.  بود کرده درگیر را دهنش تمام مردم بدن خون و عرق تند بوی.  بست را چشمانش آیدن

 شیال آرام های گریه صدای.  نداشت را اقدامی هیچ توان اما بود شده متمرکز دریدن روی ذهنش

 . کرد می تداعی برایش را او گلوی شدن دریده تصویر ذهنش هم باز اما شنید را

 اب و بود نشسته آیدن تخت کنار کوچک صندلی روی شیال.  گشود چشم و کرد کوتاهی سرفه

 یحال بی صدای با است نشسته فرو عطشش کرد می حس که آیدن.  کرد می نگاه او به نگرانی

 : گفت
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 . متاسفم واقعا.  شیال متاسفم -

 : داد پاسخ و گرفت دستانش میان را آیدن دست شیال

 ؟ بهتری...  نداره اشکالی -

 : گفت صادقانه و نشست تخت روی و شد خیز نیم آیدن

 . بهتر خیلی -

 : گفت و برخاست جا از شیال.  کرد الباب دق کسی

 . میاد دیدنت به که بود گفته.  پادشاهه کنم فکر -

 اب خودش.  بمانند منتظر در بیرون که کرد اشاره شیال و همراهانش به آدریان.  گشود را در شیال

 رفتن راه شیوه از حتی.  کرد تنگ را چشمانش آیدن.  شد اتاق وارد محکمش و کشیده گامهای

 می دبرخور زمین به شدت با سنگینش چرم پوتین های پاشنه وقتی.  بارید می تکبر هم آدریان

 . آمد می چشم به پیش از بیش غرورش ، شد می بیشتر اندکی صورتش همیشگی اخم و کرد

 : گفت و ایستاد آیدن کنار آدریان

 . آیدن بهتری که خوشحالم -

 : داد ادامه آدریان.  زد لبخند اجبار به آیدن

 ... متاهلی مرد یه حاال که نمیشه باورم -

 : داد پاسخ روح بی و سرد هم باز آیدن

 . داری ملکه یه هم تو.  نیست عجیبی چندان اتفاق -

 . نمیرسه ذهنم به بهتری گزینه...  اما اون چرا کنم می فکر گاهی...  رزالین -

 : زد آمیزی تمسخر لبخند آیدن

 برای مناسبیه همسر...  بوده خونوادش عزادار سالها این تمام که صدا سرو بی و ساکت زن یه -

 . تو

 . باشه تو با حق شاید -
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 . بزنی رقم براش خوبی زندگی که متعهدی بهش تو و...  بوده جنگجو یه روزی یه اون -

 و قهرمان رزالین اون خواستم متوالی سال چندین من ؟ آیدن نکردم رو تالشم کنی می فکر -

 . بشینه خونوادش عزای به مدام که اینه..  اون نظر در حاال خوب زندگی...  اما کنم بیدار رو مبارز

 . نمیاد بر من از کاری

 القب در که کاری..  بود تر راحت برات اینجوری چون...  نبستی کار به رو تالشت همه که بپذیر -

 . زحمتی هیچ بدون...  کردی انتخاب من کنترل برای رو راه ترین راحت...  دادی انجام من

 . نکن شروع دوباره..  آیدن آه -

 . زدم رو حرفام من -

 : انداخت باال را ابروهایش آدریان

 . بود عالی مقاومتت...  افتاد عروسی توی که اتفاقی درباره -

 : داد پاسخ ، کند نگاه او به آنکه بی آیدن

 . کن ولش....  نبود معلوم...  نه وگر نداشتم کافی نیروی -

 : گفت و کشید آیدن بازوی به دستی آدریان

 . آیدن متاسفم -

 روی را آیدن آدریان العملی عکس هر پیش.  بود نشده حرفش متوجه.  زد زل آدریان به آیدن

 در کوچک ای شیشه از را مایعی.  کرد پرس تخت به قدرت تمم با را اش شانه و کوبید تخت

 . شد آن ریختن بیرون مانع دست با آدریان اما سوخت آیدن دهان.  کرد خالی آیدن دهان

 الفهم آدریان.  بود مبهم و تار که تصویری.  کرد نگاه آدریان به رمقی بی با و شد سست آیدن بدن

 : گفت و کشید سرش روی را آیدن

 . نشه ناراحت عروست امیدوارم آیدن بخوابی خوب -

 و یالش دقیقه یک از کمتر در.  بست را چشمانش حالی بی با و نگریست آدریان به تنفر با آیدن

 باالفاصله شیال اما گرفت دست به نمداری حوله ها خدمتکار از یکی.  آمدند آیدن سمت به خدمه

 : گفت و شد مانع
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 . بیارین رو الزم وسایل برام فقط..  دیگه کس هیچ نه...  کنم می اینکارو خودم -

 : گفت نگرانی با و گذاشت آیدن سرد عرق از خیس پیشانی روی را دار نم حوله سپس

 ... بشی بهتر دوباره زود خیلی کاش -

 گر تنش تمام.  باشد اش زندگی پایان منزله به این کرد می آرزو.  شد سرازیر خون آیدن بینی از

.  دنش موفق اما بگیرد را هایش اشک جلوی کر سعی شیال.  بود سرد شدت به عرقش اما گرفته

 ردارب دست او اما نکند نگران را شیال این از بیش تا نگهداشت باز را هایش پلک زحمت به آیدن

 ار اش بینی خون دیگر ای پارچه با و.  کشید آیدن عرق از خیس سینه روی را نمدار حوله.  نبود

 : گفت و زدود

 ... بکشی عذاب ذارم نمی...  آیدن -

 هک بود آن از تر ضعیف آیدن.  پرداخت او شقیقه موهای نوازش به و کشید دراز آیدن کنار سپس

 ویر از اشک قطره یک.  زد زل شیال درخشنده و الماسی چشمان به تنها.  دهد نشان واکنشی هیچ

 هایش پلک سنگینی تسلیم و گذاشت شیال دست در را دستش مشقت با.  چکید آیدن چپ چشم

 . شد

* * * 

 بود دهش بهتر نسبت به آیدن.  گذشت می انگیز نفرت عصاره آن دوباره نوشیدن از هفته یک حدود

 تحمل به قادر پاهایش همچنان اما دهد تکان خودش اراده با را دستهایش توانست می حاال. 

 آیدن.  پرداخت می آیدن از مراقبت به تنهایی به مدت این تمام در اما شیال.  نبودند وزنش

 طول در ، آمد نمی سراغش به یاقوت و توپاز عصاره قطره چند با روز هر آدریان اگر داشت اطمینان

 وزر هر ، کند نظر صرف هم بار یک حتی انکه بی آدریان اما.  یافت می بهبود حالش هفته یک این

 . کرد می تمدید را آیدن بیماری

 اب هیوال همان ، کرد می آرزو سال چند این طول در بار اولین برای.  بود بیزار سستی این از آیدن

 به کممح آنقدر را خودش دیگر بار یک توانست می کاش.  باشد کنترل قابل غیر انگیزشی و نیرو

 . شود خرد هایش استخوان که بکوبد فوالد

 را شگردن توانست نمی حتی آیدن ، بودند ایستاده شیال خانواده و کاستار بدرقه برای که هم حاال

 . نگهدارد باال طوالنی مدت برای
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 : فشرد را اش شانه و شد نزدیک آیدن به کاستار

...  رهندا بیماریت با مشکلی ظاهرا اون...  باش دخترم مراقب بگم که هستی اونی از تر بیمار تو -

 . سخته خیلی براش یکی این تحمل..  نشکن رو قلبش کنم می خواهش...  اما

 : داد پاسخ ریزی صدای با آیدن

 ؟ کنم اذیت رو شیال مهربونی به دختری اگه باشم تونم می هیوالیی جور چه من -

 : گفت و زد معناداری لبخند کاستار

 . نمیاد دنیا به هیوال کس هیچ -

 . قربان دیدار امید به -

 : گفت بلندی صدای با و بوسید را شیال کاستار

 بغل ور کوچولوم پرنسس یا پرنس دارم انتظار بینیم می همدیگرو که بد دفعه...  دیدار امید به -

 . نکنین امیدم نا...  کنم

 : گفت و خندید شیال

 . پدر حتما -

 ارهدرب حرارتی چنان با شیال.  آزرد می شدت به را او شیال مطمئن لحن.  شد سست اما آیدن قلب

 ار حقیقت توانست نمی خواست می هم اگر آیدن که کرد می صحبت قدشان نیم و قد های بچه

 وارث ساالریال و والرینال که بود این ظاهرا هم کاستار امید تمام.  بگوید او به خودش درباره

 . بود مرده عمال که آیدن برای نه اما بود عاقالنه امید این.  باشند داشته مشترکی

 خلوت ای گوشه سمت به را آیدن چرخدار صندلی شیال ، شد دور قصر دروازه از که کاستار کاروان

 : پرسید رمقش بی لحن با آیدن.  کرد کج

 ؟ ریم می کجا -

 : گفت شیال

 . بزنم حرف باهات مهم موضوع یه درباره باید -
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 و زد زانو آیدن روی به رو شیال.  گرفت فرا را وجودش عجیبی اضطراب.  رفت هم در آیدن درون

 : گفت

 . مشکوکم چیزی یه به من...  آیدن -

 : باشد مسلط خودش به کرد سعی آیدن

 ؟ شیال مشکوکی چی به -

 کرد لبخوانی آیدن و کرد ادا را واژه هایش لب با صرفا ، امد نمی بیرون صدایش دیگر

 . پادشاه -

 ؟ چی یعنی -

 ... تو بیماری ، کنم می فکر من آیدن -

 : رسید گوش به سرشان پشت از صدایی

 ؟ زدم هم به رو خلوتتون -

 : تگف و انداخت شیال به نگاهی آدریان.  کرد تعظیم آدریان به و برخاست جا از بالفاصله شیال

 ؟ نمیشی که دلتنگ -

 : زد لبخند شیال

 طمئنمم...  نبرم لذت شما جوار و اینجا از که نیست معنی این به این اما سرورم بدیهیه دلتنگی -

 . پرونه می سرم از رو دلتنگی همسرم به عشق و شما الطاف

 : انداخت شیال به آمیز تحسین نگاهی و زد روح بی لبخند آدریان

 . باش منتظرش اتاقتون توی...  باشم تنها آیدن با خوام می -

.  گرفت پایین را سرش آیدن.  شد دور و کرد تعظیم دوباره و انداخت آیدن به نگرانی نگاه شیال

 الشی حتی دیگر.  است داده ترتیب را خلوت این او تضعیف قصد به آدریان هم امروز دانست می

 . بود شده مشکوک ای دقیقه چند و خصوصی های مالقات این به هم

* * * 
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 ... شدی می من با شاه مالقات مانع نباید...  شیال کنیم تموم رو بحث این بیا -

 نظر هب عصبانی هنوز.  ایستاد پنجره کنار و پوشید را بلندش روپوش.  برخاست تخت روی از شیال

 : داد ادامه دلجویانه لحنی اما گرفته صدایی با آیدن.  رسید می

 . بکنی رو فکرش که اونه از تر خطرناک آدریان -

 وارهدی به و کرد خیز نیم را خودش زحمت به آیدن.  نگریست آیدن به چشمی زیر و کرد اخم شیال

 : بود دهنده آزار برایش شیال معنادار سکوت.  داد تکیه تخت

 ؟ بگی چیزی خوای نمی -

 : گفت و نشست تخت روی.  آمد آیدن سمت به آرام گامها با و گشود را پنجره شیال

 . آیدن نیستی صادق من با تو -

 ... به ربطی من بیماری...  میگم دارم با صدمین برای..  شیال آه -

 : پرید آیدن کالم میان شیال

 ... بودم دلیل دنبال روز چند و ماه یک این تمام در من.  بشنوم چیزی خوام نمی دیگه -

 نواخت را هایش گونه شصت انگشت با و گذاشت شیال صورت روی را زردش جان بی دست آیدن

 : گفت آیدن.  زد نگرانی لبخند شیال. 

 . ننداز خطر توی رو خودت کنم می خواهش..  نیست چیزی میگم بهت دارم -

 بوهان میان را انگشتانش.  شد غرق افکارش و سکوت در و شد خیره سقف به.  کشید دراز شیال

 : گفت لب زیر و برد فرو شیال موهای

 . کنم محافظت ازت تونستم می کاش -

 : داد پاسخ مهربانانه شیال

 . کنی اعتماد بهم کافیه فقط...  داری احتیاج حفاظت به که تویی این -

 : گفت تحکم با و کرد اخم آیدن

 . نکن ریسک زندگیت روی من خاطر به...  شیال میگم بهت بار آخرین برای -
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 ... همسرت عنوان به -

 : گذاشت شیال دهان روی آرامی به را دستش آیدن

 . فهمیدی می اینو کاش...  ندارم ارزش هم اونقدرها من...  هیششش -

 خوردن غذا در آیدن به وقتی حتی.  را بعد روز و شب طول تمام شاید.  کرد سکوت هم باز شیال

 دبع شب شام.  نکنند نگاه هم به چشم در چشم تا داشت را این عزم شدت به هم ، کرد می کمک

 تر قوی اندکی پاهایش.  داشت بهتری احساس وضوح به آیدن.  خوردند مطلق سکوت در هم را

 مانع ، گذشته شب دو شیال.  ساخت می نگران را او سوزانش حلق و شامه تیزی اما بود شده

 از طرفی از هم آیدن.  داشت را قصد همین هم امشب ظاهرا و بود شده آیدن با آدریان مالقات

 قلب تپش صدای که شد بیشتر وقتی هراسش و ترسید می فوالدی سلول از خارج شدنش تر قوی

 . بود کرده آشفته را او ، خونش تند بوی و شیال

 انهم با شیال توسط درب شدن گشوده از پس و بود کوبیده در به آدریان شب هر مانند هم امشب

 : گفت و زد ای مصنوعی لبخند شیال.  برداشت گام اتاق داخل به سلطنتی وقار و آرامش

 خصوصی مالقات از هم امشب ، کنم خواهش ممکنه اما...  سپاسگزارم پادشاه لطف همه این از -

 . کنین نظر صرف

 یزر صدایی با و ایستاد او نزدیک.  شد نزدیک شیال به کوتاه گامهایی با و برخاست جا از آیدن

 : گفت

 . کنیم مشورت دربارش باید که هست مسائلی...  نذارم منتظر رو شاه امشب بهتره...  عزیزم -

 : گفت نرمی لحن با شیال

 . باشم که خوام می اما شینم می شما از دورتر.  بمونم اتاق توی هم من ممکنه فقط...  البته -

 : گفت سردی لبخند با و انداخت شیال به ای متبخترانه نگاه آدریان

 آرامگاه کنار رو کمتری ساعتهای شاید اونوقت...  شد می من دلتنگ همینقدر هم رزالین کاش -

 . میگدروند خانوادش

 : کرد تنگ را چشمانش شیال
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 ملکه ؛ رفتین می ملکه دیدن به ، میاین ولیعهد مالقات به که همینقدر شما اگه شاید...  سرورم -

 . زد می حرف شما برای دلتنگیش درباره

 قروچه دندان با و دوخت شیال به را اش زده سرما و سرخ چشمان.  شد محو آیدن روح بی لبخند

 : گفت

 ... دستوره یه این..  بذارین تنها ولیعهد با رو من -

 : داد پاسخ شجاعانه و داد قورت دهانی آب شیال

 . تونم نمی سرورم متاسفم -

 : گفت آمیزی تهدید لحن با و گرفت باال را گردنش آدریان

 . نکنین سرپیچی شاه دستور از که بهتره براتون -

 . مونم می همینجا من.  قربان متاسفم -

 : کرد اخم آدریان

 . کنم خارجتون اینجا از زور به کنین می مجبورم صورت اون در..  خب -

 ایه یاقوت به و کرد بلند سر بار این شیال اما کند تمامش که کرد اشاره شیال به سر با ایدن

 : شد خیره آدریان پلکهای میان درخشنده

 . خورده من های بازو به نگهباناتون دست بفهمن اگه شن نمی خوشحال پدرم -

 . بذار تنها رو ما حاال.  نیستن اینجا کاستار شاه...  جوان بانوی متاسفم -

 : گفت جسورانه شیال

 انکار...  کنه می تضعیف رو آیدن...  میگذره اتاق این توی که ای لعنتی مساله هر یا مشاوره -

 ... خواین می بیمار و ضعیف رو اون که نکنین

 : شد گرد آدریان چشمان

 ... شیال بانو باشین حرفاتون مراقب -

 : گفت جانش بی گرفته صدای با آیدن
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 . نده ادامه...  شیال نه -

 . نمیاد بر ازتون کاری.  بمونه زنده تا داره احتیاج پدرم به والرینال... ..  نباشم مراقب اگه و -

 : گفت و ایستاد شیال روی به رو ترسناک گهگاه و بلند گامهای همان با آدریان

 . بودی نگفته رو جمله این کاش کنی می آرزو -

 : داد دستور و کرد محافظانش به رو سپس

 ... روز در غذایی وعده یک با...  ببرید ساعت برج انفرادی سلول به رو شیال بانو -

 نگاه . کند مقاومت آنان زنجیر و غل برابر در نتوانست اما شیال.  رفتند شیال سمت به نگهبانان

 : گفت و انداخت آدریان به آمیزی تحقیر

 . کردی امضا رو مرگت حکم االن همین -

 . کاستار بانو هستم نامیرا من اما..  شاید -

 : گفت ضعیفش توان تمام با آیدن

 . آدریان نکن باهاش اینکارو...  نه -

 : داد پاسخ و کرد بلند سر متکبرانه آدریان

 ؟ میاد بر ازم کاری چه بدم نشون دختر این به بذار -

 .. کنم می خواهش -

 . آیدن نداره ای فایده -

 : بود زنجیر در حاال که انداخت شیال به نگاهی آیدن

 . بخشه نمی رو تو کاستار...  میشه جنگ...  آدریان -

 : داد جواب مغرورانه آدریان

 . ندارم کاستار بخشش به نیازی من -

 : گفت مصرانه آیدن
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 زده نزمستو اینجا...  بجنگی ساالریال با میرن می گرسنگی از سربازات حالی در تونی نمی تو -

 . اس

 : گفت و انداخت نگاهی شیال به آدریان

 شد می جنگ فهمید می تو درباره کاستار اینکه محض به...  آیدن داشتم رو جنگ این انتظار من -

 . دارم گروگان یه کاستار از من و...  زمستون مثل درست ناپذیره اجتناب جنگ... 

 : کرد اخم آیدن

 ... شدی دیوونه تو -

 . خواستم می همیشه که خوام می رو چیزی من...  نه -

 ؟ میشه چی زمستون ؟ میشه چی سما و یخ با مبارزه پس -

 : کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . خوام می که چیزیه همون این شاید -

 : گفت تنفر با آیدن

 . آدریان هستی واقعی هیوالی یه تو -

 : گفت و کرد کت حر درب سمت به آدریان

 ... تو مثل درست -

 : گفت ، نداشت را بروزش توان که شکننده خشمی با آیدن

 ینبهتر...  بودی من دوست تو...  ببینم اینجوری رو تو که زد نمی هم تخیلم به حتی وقت هیچ -

 . دوستم

 : داد پاسخ دهنده هشدار ای چهره با و ورچید لب آدریان

 ... بودم گفته بهت...  باشم نداده هشدار دربارش که نیست چیزی -

 : کرد زمزمه را داشت یاد به ادریان از که ای جمله تنفر با آیدن

 " باشم داده تکیه تخت به که ندیدی حالی در رو من وقت هیچ تو " -
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 ... باشم پادشاه که ندیدی رو من وقت هیچ تو..  آیدن دقیقا -

 : گفت سایید می هم به را هایش ارواره که حالی در آیدن

 . ام شکلی چه ، باشم رحم بی هیوالی یه من که وقتی کنی تصور تونی نمی هم تو -

 : داد دستور و گرداند چشم آیدن از آدریان

 . میره ساعت برج زندان به هم شیال...  برگردونین فوالدیش سلول به هم رو آیدن -

 و انهمتکبر گامهای مسیر به و ایستاد تنها.  نداد نشان ها زنجیر و غل برابر در مقاومتی هیچ آیدن

 هدر به او برای که ای لحظه هر خاطر به خودش از.  شد خیره آدریان سنگی چرم های پوتین جای

 . بود بیزار ، بود داده

 هم عطشش.  بایستد پاهایش روی درد بدون دیگر بار یک بتواند تا کشید طول هفته دو تقریبا

.  یدکش آن روی دیگری خط و رفت دیوار سمت به خسته و آرام گامهایی با.  بود بازگشته باالطبع

 در باد هوهوی صدای.  شد خیره ، آورد نمی یاد به حتی و بود گذاشته سر پشت که هایی روز به

 از گردی ، وقفه بی وتالش تمرکز و حالش بهبود رغم علی هفته دو این طول در.  پیچید می گوشش

 اوهام را الهامات این نام جرات به توانست می دیگر.  نبود خبری اش ذهنی تصاویر و الهامات

 هب قدرتش تمام و عصبانیت با.  داشت می نگه امیدوار تنها را او که ای ساله هفت توهم.  بگذارد

 تا دش خم کنجکاوی با آیدن.  باشد خالی زیرش گویی.  برداشت ترک سنگفرش.  کوبید پا زمین

 بالفاصله.  کرد جلب را توجهش زندان ورودی درب شدن باز صدای اما کند بررسی را سنگ

 . گذاشت سنگ شکستگی روی و آورد در را پیراهنش

 می کمرش به بلندش موهای که غریبه مردی همراه به شد نزدیک او به لرز و ترس با نگهبان

 می دلچسبی و تند خون بوی مرد تازه های زخم.  کرد اخم آیدن.  بود زنجیر و غل در مرد.  رسید

 پارچ نگهبان.  سوخت شدت به گلویش.  نداشت ای فایده اما گرفت را اش بینی آیدن.  داد

 آن از فام نقره مایع.  شد باز پارچ درپوش.  انداخت آیدن سلول به را کوچکی چوبی و سربسته

 گلویش سوزش.  کشید سر را آن همه ثانیه چند ظرف و رفت پارچ سمت به آیدن.  ریخت بیرون

 : دز فریاد و انداخت نگهبان به را اش وحشیانه نگاه.  نبود کافی خون مقدار این اما شد آرام اندکی

 . خوام می بیشتر -

 : گفت لب زیر و انداخت ها سلول به را نگاهش نگهبان
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 . نیاوردم رو کلیدش..  لعنتی -

 می اش سینه روی و بود جاری اش شقیقه از خون کوچک باریکه.  شد خیره زندانی مرد به آیدن

 مرد به رو نگهبان.  گرداند چشم و داد قورت دهانی آب.  کرد داغ آیدن بدن رگهای تمام.  چکید

 : گفت

 . برگردم تا نشو نزدیک سلولی هیچ به..  بایست همینجا -

 : داد هشدار نگهبان.  کرد تایید سر با مرد

 . نشو نزدیک سلولی هیچ به کنم می تاکید -

 : گفت و رفت فوالدی های میله سمت به آیدن.  کرد قفل را ان و شد و خارج زندان درب از نگهبان

 ؟ میای کجا از -

 : نشنید جوابی

 ؟ چیه اسمت -

 دیگری سوال بود زندانی قلب تپش صدای به حواسش همه که حالی در آیدن.  نداد پاسخ مرد

 : پرسید

 ؟ داری ابد حبس -

 . شد عصبی اندکی آیدن.  کرد سکوت هم باز اما کشید کوتاهی نفس مرد

 اومدی؟ اینجا جرمی چه به -

 : داد پاسخ اش نخراشیده و کلفت صدای با مرد

 . کشتم می رو پرسیدن می سوال که آدمایی -

 پای به که غلی با.  برد بیرون ان از را دستش و نشست فوالدی و کلفت های میله کنار آیدن

 و کرد دراز دست.  بود کرده اش دیوانه گلویش سوزش و شامه.  نداشت فاصله چندان بود زندانی

 شد نقش زمین روی مرد.  کشاند سلولش سمت به را غل دهد نشان واکنشی زندانی انکه از پیش

 ودش آزاد تا کرد می تقال بود چسبیده ها میله به حاال مرد.  کشید را ها زنجیر و نداد فرصت آیدن. 

 شاهرگش ولع با و کشید سلول داخل را مرد دست مچ.  بود داشته نگه را او قدرت تمام با آیدن اما
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 را زندانی سست های رگ چیزی هر به اهمیت بی.  جهید چشمش درون خون مقداری.  درید را

 درید هم را مرد دیگر دست مچ آیدم.  شد خاموش ثانیه چند از کمتر در و زد فریادی مرد.  مکید

 کرد پاک را لبهایش.  زد پس را مرد دست.  بود نوشیده او از قطره آخرین تا.  نشد جاری خون اما

.  بود دمیده آیدن در را ای ناشدنی وصف نیروی مرد تازه خون.  کشید دراز سخت زمین روی و

 دستان هماوردی بی ، ها آرواره درندگی توانست می.  بود نکرده حس که شد می مدتها که نیرویی

.  برخاست جا از و داد سر فریاد شادی از.  کند حس را اعضایش همه نظیر بی سرعت و قدرت و

 های میله به را هایش شانه قدرت تمام با و شد خیز نیم.  بود تر سریع و فرزتر همیشه از پاهایش

.  شنودب توانست می که بود چیزی بهترین حاال استخوانش شدن شکسته صدای.  کوبید فوالدی

 خون بوی تا گذشت می رودخانه کنار از که چوپانی آواز از.  کردند می کار تیز و قوی حواسش

 بیشتر و بست را چشمانش.  زدند می قدم رود ساحل در قیمتی های سنگ برای که دخترکانی

 و خورده باران زمین مالیم عطر و کرد می پرواز قلعه باالی احتماال که قوشی صدای.  کرد تمرکز

 . بود شده کاشته ها پریزاد توسط که سرخدانه درخت معطر چوب

 : گفت کنان غرولند نگهبان.  شد گشوده زندان درب

 ... حبس برای دیگه قلعه یه به باید -

 شانهن نگهبان گلوی سمت به را شکسته زنجیر ای تکه آیدن.  شد خفه گلو در نگهبان صدای اما

 سمت به آیدن.  شد جاری زمین روی خون از کوچکی جوی.  افتاد زمین روی نگهبان.  گرفت

 را نا انگیزی شگفت قدرت با و انداخت ای گوشه به را پیراهنش.  رفت دیوار کنار شکسته سنگ

.  کرد خورد بر محکمی چوب به سنگیش های ناخن.  زد کنار وجب چند را ها خاک.  کند جا از

.  کشید بیرون جا از آسیبی هیچ بی را دیگر های فرش سنگ کنجکاوانه.  تابوت یک به شبیه چوبی

.  کرد گاهن رویش پیش سلطنتی و کهنه تابوت به و زد کنار را ها خاک.  بود نفر یک قبر شبیه اینجا

 . گرفت بر در را وجودش جهت بی اضطراب

 ودب تابوت درون ای پوسیده نهایت بی اسکلت.  برداشت عقب به قدم چند و گشود را تابوت درب

 هایتن بی و ابریشمی لباس.  اش جمجمه کنار ای شکسته تاج نیم و انگشت در انگشتر چند با

 بود مانده باقی آن از سست پود و تار چند عمال و شده پاره و تکه شدت به که مندرسی و کهنه

 ینا هویت درباره فکری هیچ.  شد خیره انگشتر سبز نگین به و زد زانو تابوت کنار و کرد جرات

 در که رنگی سیاه انگشتر به.  رفت می سیاهی شدت به سرش.  رسید نمی ذهنش به اسکلت

 یریتاث اما مالید را هایش چشم.  رفت گیج بیشتر سرش.  کرد نگاه بود اسکلت کوچک انگشت
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 نای با کرد سعی و داد تکیه دیوار به.  آورد می هجوم ذهنش به مدام آشنایی نا تصاویر.  نداشت

 و یطالی تاج نیم اسکلت به و کرد گره هم به را مشتش.  شد نمی موفق اما کند مبارزه سرگیجه

 توانست نمی که تصاویری. آوردند می هجوم ذهنش به مدام تصاویر.  زد زل اش شکسته ای نقره

 . باشد آیدن ذهن به متعلق

 هک سیمایی خوش نسبتا خوش جوان مرد و بریان گذشته قرن چند خاطرات از گنگ تصاویری "

 از(  کرول)  آیدن که آدریان بزرگتر برادر.  شناخت می آیدن پرنس عنوان به اورا(  کرول)  آیدن

 . بود او نسل

 : گفت جوان بریان به رو و چرخاند هوا در دور دو را شمشیرش آیدن پرنس

 . بخونیم همدیگرو ذهن تو و من داره انتظار پدر -

 : داد پاسخ بست می را کتابش که حالی در بریان

...  کنن ینم تغییر اون دستور طبق طبیعت قوانین اما پادشاهه اون درسته...  جاییه بی انتظار این -

 . افته می اتفاق ها الف بین فقط روح برادرخوندگی...  الفی نیمه یه تو

 : داد پاسخ و زد جذابی لبخند آیدن پرنس

 . نیست کلی قانون این...  کنه می فکر پدر اما دونم می من ؟ میگی اینو من به داری -

 . ده نمی جواب خب -

 : گفت و برد فرو زمین در بریان پای کنار درست را شمشیرش آیدن

 . بچرخی من ذهن توی تو دارم دوست من انگار زنی می حرف جوری یه -

 : برخاست جا از بریان

 . مآبانه انسان های حماقت از پر.  نیست گذار و گشت برای خوبی جای تو ذهن -

 : انداخت باال ای شانه آیدن پرنس

 . کنی امتحانش آدریان با باشه بهتر شاید -

 : کرد کوله و کج را اش چهره بریان
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 . وحشتناکه بهش کردن فکر حتی..  اوه -

 : گفت و چرخاند قصر ورودی دروازه سمت به را سرش آیدن

 ؟ نشه پیداش یهو اون بزنیم حرف دربارش شده حاال تا -

 : گفت و پرید پایین اسبش از آدریان

 رو لذتش همه...  نیومدین شد حیف.  بیرون کشیدمش شیر دهن از.  کردم شکار کوهی گوزن یه -

 . دادین دست از

 : داد پاسخ و خندید آیدن پرنس

 . بدم دست از خوام نمی که لذتیه این...  زیاد ادویه با کبابش گوشت خوردن -

 : دوخت آیدن به را اش اقیانوسی آبی و درشت چشمان آدریان

 . باشه کرده خستت باید هوا توی حشرات با شمشیربازی تمرین -

 : گفت آمیزی تمسخر لحن با بریان

 . کرد می عمل قهرمانانه چقدر دیدی می باید -

 : گفت و گرداند چشم آیدن پرنس

 نتمری...  بریان چیه دونی می.  باره هزارمین ده برای احمقانه کتاب یه خوندن از بهتر کم دست -

 . باشه احمق یه خونده برادر من روح محاله چون..  نمیده جواب تو و من ذهنی ارتباط

 : گفت و زد آیدن پرنس شانه به آدریان

 ... سختیه کار خیلی هم ها مگس کشتن.  نیار جوش به رو خودت خون -

 : زد پس را آدریان دست آیدن پرنس

 . تهراح خیلی من برای ها مگس کشتن...  کوچولو داداش باشی خودت مراقب بیشتر بهتره پس -

 : رسید گوش به سرشان پشت از صدایی

 اه مگس با هم شما بهتره شاید...  بهتره مبارزه توی شما دوی هر از آیدن که همینه واسه شاید -

 . کنین تمرین
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 : گفت و ایستاد رق و شق بریان

 . بود برادرانه شوخی یه فقط...  پدر -

 : گفت و زد لبخند دالویش شاه

 همم مالقات یه به باید..  بردار رو وسایلت _ داد ادامه آیدن پرنس به رو سپس _.  بریان البته -

 . بریم

 کوتاه شنل.  بود گذاشته درخت کنده روی که رفت وسایلی سمت به و کرد اطاعت آیدن پرنس

 تاج یک.  شمشیرش غالف و ای نقره و طالیی کمربند.  داشت طالیی حاشیه که ای سبزآبی

 نگشتا در که سیاه انگشتر یک و رنگ سبز درشت نگین با یکی.  انگشتر دو و ای نقره و طالیی

 . گذاشت می کوچکش

 : گفت می که شنید را دالویش شاه صدای(  کرول)  آیدن

 ".  بود عالی کارت.  آدریان درشتیه خیلی گوزن -

 از سردی عرق.  باشد شده وارد او به شوک اینکه گویی.  لرزید می شدیدا.  گشود چشم آیدن

 به را چشمانش.  بگیرد را اش قروچه دندان جلوی کرد سعی.  چکید زمین روی پیشانیش روی

 . ماند ثابت اسکلت جمجمه روی نگاهش و گشود و فشرد هم به شدت

 اام هنوز.  چید را ها سنگ و ریخت ان روی دوباره هارا خاک.  بست را تابوت در هیستریک حالتی با

 آن روی و گذاشت قبر روی و دیوار کنار هم را تخت.  انداخت تختش به نگاهی.  داشت اضطراب

 ، ودب آورده بار به برایش ذهنی تصاویر این دیدن که فشاری شدت از هنوز انگشتانش.  نشست

 : کرد زمزمه خودش با.  لرزید می

 ... نکن فکر بهش..  نکن فکر بهش...  توهمه...  توهمه -

 بلند مرد.  شد باز چهارطاق زندان درب که بود تخت زیر اسکلت و تصاویر درگیر چنان هم ذهنش

 سیارب چشمانی و داشت عجیبی تیره رنگ که کوتاهی موهای با.  بود ایستاده درب آستانه در باالیی

 لبهای و تیز نوک و کشیده گوشهای.  روح بی و سرد ای چهره.  رنگ ای نقره - یاسی و روشن

  . شناخت می را او خوبی به آیدن که الف یک.  پوشاند می را اش مرواریدی های دندان که باریکی

 : گفت حیرت با و برخاست جا از آیدن
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 ؟ بریان -

 : برداشت جلو به گام چند بریان

 . خودمم -

 : گفت گیجی و سرگردانی با.  بگوید چه دانست نمی واقعا.  بود مانده مبهوت و مات آیدن

 ؟ کردی کوتاه رو موهات واقعا -

 : خندید بلند بلند بریان

 رو موهات ؟ پرسی می ازم میام زندان از نجاتت برای وقتی سال هفت از بعد که سوالیه این -

 !!!کردی؟ کوتاه

 : داد جواب پاچگی دست با آیدن

 ... اونا..  تصاویر اون.. یعنی..  نه -

 : رفت آیدن سمت به و کرد جدا نگهبان کمربند از را سلول کلید بریان

 . زیاده وقت حرفا این برای -

 : آورد زبان به را بود مانده گلویش ته که حرفی باالخره آیدن

 . مردی تو کردم می فکر من ولی -

 !؟ کردم امیدت نا -

 : داد ادامه و گشود را سلول در سپس بریان

 . بزنم زنجیر بهت اطمینان برای باید اما آیدن متاسفم -

 آیدن.  آورد بیرون غل و زنجیر چند دوشش روی بزرگ کیسه از بدهد پاسخی آیدن آنکه از پیش

 : گفت و انداخت او به تردید از پر نگاهی

 . کنترلم تحت من..  نیست کار این به نیازی -

 : داد پاسخ و پیچید پایش و دست دور را زنجیر او به توجه بی بریان
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 . باشه ندیده رو وحشیانت های واکنش که...  بگو کسی به اینو -

 ؟ میگیره رو جلوم ها زنجیر این بشم وحشی بخوام اگه کنی می فکر -

 : گفت و اناخت باال ای شانه بریان

 ... بگیره که امیدوارم -

 : داد ادامه و کرد بلند جا از را نگهبان بریان

 . بشه تشنت را وسط ندارم دوست اصال...  بنوش این از بیا -

 یا گوشه به را جسد بریان.  نوشید آن از ولع با و چسباند نگهبان گلوی به را هایش آرواره آیدن

 : انداخت

 ... کردی خشکش سریع چقدر -

 : گفت نگرانی با آیدن

 . نگهبانه از پر بیرون اون -

 : داد پاسخ و کشید سرش پشت را آیدن زنجیر بریان

 . اومدیم بر پسشون از قبال -

 : پرسید و شد خارج زندان از بریان با همگام آیدن

 ؟ کی و تو ؟ اومدین بر پسشون از -

 : زد لبخند بریان

 ؟ اینجا بیام تنها که احمقم اینقدر من ؛ کنی نمی فکر که تو -

 وجود تمام صبح مطبوع و خنک هوای.  بود نکرده طلوع هنوز آفتاب.  افتاد راه به و کرد اخم آیدن

 بود آیدن برای زیبایی احساسات بخش الهام باد هوهوی و رودخانه شرشر صدای.  نواخت را آیدن

 آیدن که بود اینجا عجیب.  بود عجیب اما کرد می سرکوب را آنها زندان خشونت که احساساتی. 

 و آزاد هوای این در که چیزی تنها.  شد می تشنه بیشتر ، کرد می راحتی احساس بیشتر چه هر

 . جهنده خونی با گرم گلوی یگ کردن پاره.  بود دریدن رسید می ذهنش به خنک
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 صدای با.  بردارد بریان گلوی شاهرگ از چشم توانست نمی اما کند منحرف را ذهنش کرد سعی

 : گفت ای گرفته

 .. بریان بگیر فاصله من از -

 : گرداند چشم بریان

 ؟ چی -

 : کرد می حس گلویش در کمی سوزش.  کشید عمیقی نفس آیدن

 . برو راه من از فاصله با گفتم -

 ماا مکید را خونش.  گرفت گاز را دستش مچ آیدن.  شد دور قدم چند و انداخت باال ابرویی بریان

 ریادف عصبانیت با بریان.  ریخت پس را خون عمیقش های سرفه.  کرد خفگی احساس باالفاصله

 : زد

 ؟ چته -

 : داد پاسخ و برخاست زانوهایش روی آیدن

 . نیا من نزدیک -

 : کرد پرت سمتش به را کوچکی مشک بریان

 . کنه بهتر رو حالت شاید -

 : زد پس را مشک آیدن

 . بدیم ادامه بیا...  نه -

 لبخندی و تیره خاکستری چشمان با جوانی دختر.  کرد جلب را توجهش گوشش کنار از صدایی

 در بار چند.  شناخت می را دختر این آیدن.  شد می نزدیک انها به شالقی لخت موهال و جذاب

 مینی و نشسته خون فواره اثر صورتش گوشه اما حاال.  داشت حضور بریان از اش ذهنی تصاویر

 : گفت ، کرد می تمیز لباس را شمشیرش لبه که حالی در.  بود خون از خیس نیز لباسش از

 ... شدیـــ موفق که خوشحالم -
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 آیدن به حالی در.  برداشت قدم آرام و شد سست گامهایش.  شد قطع آیدن دیدن با اما حرفش

 دختر.  زد می موج دلتنگی و ناباوری نگاهش در.  بود شده جمع چشمانش در اشک و زده زل

 : گفت و خندید بریان.  کرد می نگاه او به تعجب با همچنان اما آیدن.  زد شوق سر از لبخندی

 ... ملیسا موندی زنده هم ایندفعه که خوشحالم منم -

 : گفت اخم با دختر

 . نکن صدا اونجوری رو من -

 حقیقت توانست نمی.  بپذیرد را ذهنش حدسیات خواست نمی.  کرد تنگ را چشمانش آیدن

 : داد خاتمه آیدن های تردید تمام به اما بریان.  باشد داشته

 . ملیساندرا باشه -

 : پرسید ناباوری با و زد لبخند آیدن

 ؟ ملیساندرا -

.  بست را چشمانش آیدن.  کشید آغوش در را او و دوید آیدن سمت به قرارانه بی ملیساندرا

 ، بود قریب عن هایش آرواره.  سوخت می شدت به آیدن گلوی.  داد می خون بوی ملیساندرا

 ای گوشه به را ملیساندرا. شد داغ چشمانش و شد متورم رگهایش تمام.  بشکافد را فکش

 : زد فریاد و انداخت

 . بگیر فاصله -

 و دکر پرت ای گوشه به را بریان آیدن.  نشد او حریف اما گرفت را آیدن های بازو بالفاصله بریان

 : گفت و فشرد را دردناکش بازوی ملیساندرا.  کشید سر را تکشاخ خون از کوچک مشک

 ؟ شده چی -

 : داد هشدار آیدن

 . نیا نزدیک -

 : گفت او به شرمندگی با و کرد بلند سر آیدن.  ایستاد جایش سر ملیساندرا

 . بود شکوه با خداحافظی اون از بعد برخوردمون اولین نباید این..  ملیساندرا متاسفم -
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 : گفت و شد نزدیک او به ملیساندرا

 . نداره عیبی -

 : زد فریاد آیدن

 . عقب برو -

 اش قدمی چند در ملیساندرا.  کشید عقب را خودش آیدن.  شد تر نزدیک همچنان اما ملیساندرا

 قبضه با ملیساندرا اما رفت او سمت به ولع با.  کشاند جنون مرز ب تا را آیدن خون بوی.  بود

 و برد فرو قلبش در را خنجرش و کوبید آیدن شقیقه به رفت می انتظار آنچه از تر سریع شمشیر

 جیرزن ملیساندرا.  کشید فریاد سرگیجه و درد شدت از و شد گرد آیدن چشمان.  نکشید بیرون

 : داد پاسخ و کرد محکم را آیدن

 . نیست ساز الف...  کشتت نمی...  نباش نگران -

 : گفت و زد دردناکی لبخند آیدن

 . کردی عمل هام توصیه به عالی -

 : انداخت راه به و کرد بلند جا از را آیدن بریان

 . بردار قدم تر تند -

 : گفت ، رفت می راه آنها از تر جلو قدم چند که ملیساندرا

 . رسیدیم مقر به ما بفرستن دنبالمون و بشن دار خبر تا...  نباش نگران -

 ابتث شکلی بلوری بازوبند روی آیدن چشم.  ببندد را زخمش تا کرد پاره را چپش آستین سپس

 دراملیسان.  آورد می یاد به را آن آیدن که سنگی.  درخشید می میانش رنگ دودی سنگی که ماند

 : گفت و پایید را آیدن نگاه چشمی زیر

 . کنن خفم باهاش ممکنه...  پاگیره و دست خیلی مبارزه موقع گردنبند -

 : گفت.  بگیرد نادیده را اش سینه قفسه درد کرد سعی آیدن

 . میشکنه ساده خیلی هم شیشه -
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 : داد پاسخ و زد ای پیروزمندانه لبخند ملیساندرا

 . بشکنتش نتونسته چیز هیچ حاال تا...  نمیشکنه وقت هیچ -

 : گفت بریان

 ... میشه استخراج کمیاب معدن یه از -

 : کرد کامل ملیساندرا

 . عزیز چندان نه...  دوست یه طرف از..  اس هدیه یه اینم -

 که درشتی سانتور.  شد قطع شکوهی با و قامت بلند موجود دیدن با بحثشان اما خندید بریان -

 : گفت اشتیاق با.  شناخت می را او خوبی به آیدن

 . راد بینمت می دوباره که خوشحالم -

 : گفت و گذاشت پشتش روی را آیدن راد

 . سرورم کنیم احوالپرسی بعدا تونیم می -

 : گفت ، بود تشنگی فشار از حاصل که لکنتی با آیدن

 . زودباش...  دندونامه کنار دقیقا تنت االن...  بگردون رو من...  نه -

 اسب بر سوار خودش و کرد متصل راد کمر به را او دیگری زنجیر با و برگرداند را آیدن روی بران

 رایب حالی در آِدن.  کرد همگام راد با را اسبش نیز ملیساندرا.  افتاد راه به او سر پشت برایتش

 : پرسید ، گشت می پرتی حواس دنبال اش تشنگی

 ؟ ریم می کجا -

 : داد پاسخ لبخند با بریان

 ... دور جای یه -

 : کرد کامل ملیساندرا

 . خونه بذاری رو اسمش تونی می که جا یه -

 : کرد اصالح بریان
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 . برگردیم اینجا به دوباره وقتی تا...  خونه...  موقتا -

 : گفت ، بود شده گیج که آیدن

 ... فهمم نمی -

 : داد پاسخ بریان

 . میشی متوجه رو چیزا خیلی...  رسیدیم وقتی -

 : پرسید و شد خیره بود پیدا دور از که قصر برج آخرین به آیدن

 ؟ گردیم می بر دوباره گفتی -

 : گفت ملیساندرا

 ؟ گذاشتی جا چیزی -

 : داد پاسخ غمگینی لحن با آیدن

 .. زندانی یه -

 : گفت بریان

 ؟ قلعه این توی -

 : داد منفی پاسخ سر با آیدن

 .  بدم نجاتش داشتم دوست که نفر یه...  قصر توی.  نه -

 شد خیره غروب حال در آفتاب به و کرد جا به جا را راستش شانه.  داد می آزارش هنوز خنجر تیغه

 از رت طوالنی راه اما داشتند معمول از تر تند سرعتی اسبها و راد.  بودند راه در را روز تمام تقریبا

 : گفت و انداخت آلودش خون سینه به نگاهی.  کرد می تصور آیدن که بود آنچه

 ؟ نه..  بشه تموم وقت هیچ نیست قرار راه این -

 : داد پاسخ و نوشاند آیدن به را تکشاخ خون از مانده باقی جرعه چند بریان

 ... مقر تا نمونده چیزی -
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 ؟ جاییه جور چه یعنی ؟ مقر -

 : گفت ، داد می تاب آزاد هوای در را موهایش که حالی در ملیساندرا

 . گفتم دربارش که هستیم عزیزی چندان نه دوست همون مهمون ما -

 . داد بهت رو بند بازو این که همون -

 : کشید بیرون آیدن سینه از را خنجر و کرد تایید سر با بریان

 ؟ کنی کنترل رو خودت تونی می -

 : داد پاسخ بود داده دست از خون زیادی مقدار حاال که آیدن

 . کنم می رو سعیم تمام -

 : کرد توصیه بریان

 . کن تمرکز ای لحظه هیجانات روی..  کن منحرف رو ذهنت فقط -

 . حتما...  اوهوم -

 لحا به همچنان تشنگی احساس اما رفت می گیج اندکی سرش.  شد پیاده راد پشت از سپس

 کلبه چندین با وسیع زمین یک وارد بزرگی آهنین در از ملیساندرا و بریان با همگام.  بود باقی خود

.  ردک می خودنمایی پشتش کم درختان میان در سیاه سنگ از بزرگی خانه که زمینی.  شد چوبی

 خوک و گوسفند و گاو چند بزرگی طویله در و بودند چرا مشغول زمین کنار برایت اسب چند

 بزرگ مزارع یاد به را آیدن ها غاز و ها بوقلمون و شده زده شخم زمینهای.  شد می نگهداری

 داشت قرار مختلف درختان از وسیعی باغ دروازه از تر دور کمی.  انداخت می دامداری و کشاورزی

 اش کننده دیوانه عطش با شدت به که آیدن.  بودند سبز اندکی هم بعضی و خشک بعضی که

 : پرسید قراری بی با کرد می مقابله

 ؟ رسیم می کی پس -

 : داد پاسخ حوصله با بریان

 . دریاچه کنار کلبه به بریم باید منتهی...  رسیدیم -

 ؟ کجاست اینجا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

63 

 

 : گفت درختان خشک های تنه بین از ای مردانه و دورگه صدای

 . آیدن اومدین خوش من قلمرو به -

 اننمای درختان الی البه از دقیق و کوتاه گامهای با ای ساله چند و سی جوان مرد.  سرگرداند آیدن

 می نشان جذاب را او پشتش کم ریش ته.  داشت سیاه لخت موهای و تیره ای قهوه چشمان.  شد

 هب کوچکی بسیار برامدگی اش بینی روی.  موهایش از تر کمرنگ و بود کشیده ابروهایش.  داد

 ونهگ روی.  داشت بلند قدی و ورزیده اندامی.  بود شبیه شکستگی به بیشتر که خورد می چشم

 شقیقه روی گاه و پیشانیش روی گاه موهایش.  بود نمایان عمیق اما کهنه جراحتی اثر هم اش

 ماا انداخت بریان به پرسشگری نگاه آیدن.  داشت لب به مالیم لبخندی و خورد می تاب هایش

 : داد را نگاه این پاسخ جوان مرد خود

 کنم می زندگی توش خودم فقط درواقع که....  کوچیک امپراطوری این پادشاه.  روهانه من اسم -

. 

 : داد توضیح بریان.  شد قدم هم آنها با و نزدیک آنها به روهان

 . داشتنیش دوست اما کوچیک امپراطوری مهمون.  هستیم روهان مهمون ما -

 : گفت آیدن به رو روهان

...  خب اما...  بود االن از زیباتر خیلی اینجا...  بشه شروع والرینال توی زمستون اینکه از قبل -

 از بیش و کم مرزی های شهر همه مثل اما نمیشه محسوب والرینال مرز داخل اینجا گرچه..  حاال

 . دیده آسیب سرما

 : پرسید آیدن

 ؟ نیست والرینال اینجا -

 : داد پاسخ روهان

 . بره می سر رو حوصلت..  طوالنیه داستانش..  نیست...  نه -

 . کنه می پرت رو حواسم کم دست...  شنوم خوام می بگو -

 : گفت و کرد آن کندن پوس به شروع و برداشت زمین روی از چوبی تگه روهان
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 دانخان طوالنی سالیان برای برسه حکومت به دالویش شاه اینکه از قبل...  پیش ها قرن...  خب -

 دیگه ها نژاد شدن مخلوط اثر بر حاال که ها الف از نژدی واقع در. بودن فرمانروا ، اجنه از ای دیگه

 یعنی دورتر حتی و ساالریال به.. والرینال به فقط نه خاندان اون.  نداره وجود ازش اصیلی هیچ

 به حاکم فرمانروای چهار اسامی هم ها سرزمین این اسم..  کردن می حکومت. سیامات و میلرین

 ... ملکه دو و سیامات و میلرین یعنی پادشاه دو واقع در.  اوناست

 : گفت و کرد کامل آیدن

 . ساالریال و والرینال...  ملکه دو -

 . دقیقا -

 . بده ادامه خب -

 حتما که دید خواب یه توی والرینال و کردن شورش برادرخوندش و دالویش.  شد جنگ -

 ادوت و خواهر به والرینال.  کنه پیشگویی تونسته می اون گن می خیلیا..  خورن می شکست

 ، نبد کشته این از بیشتر اینکه از قبل بهتره و شکسته به محکوم جنگ این گفت برادراش

 وافقت یه دالویش با والرینال اما نکردن قبول دیگه تای سه.  کنن دالویش تسلیم رو ها سرزمین

 میره نمی ای دیگه کس بده قول بهش که شرطی به کنه می تسلیم رو سرزمینش گفت اون.  کرد

 اه سرزمین همه از مستقل صورت به و خارج والرینال مرز از بینی می االن که کوچیک بخش این و

 از نم و مرد زود خیلی شوهرش.  نداشت بیشتر پسر یه والرینال.  باشه نسلش و اون به متعلق

 . پسرم همون نسل

 دالویش که نیست منطقی هم این و کنه تسلیم رو سرزمینش همینجوری که نیست منطقی این -

 . بذاره خودش امان به رو اونا همینجوری

 : گفت و انداخت باال ای شانه روهان

 وقت هیچ نکنم فکر و لنگه می داستان جای یه...  پرسیدم خودم از رو سوال این بارها هم خودم -

...  یهچ دونم نمی که مهم معامله یه..  باشه افتاده اتفاق وسط این باید چیزی یه حتما.  چی بفهمم

 . داده ترتیب رو توافق این نیکاناس فرمانده ، دالویش برادرخونده میگن بعضیا

 : کرد تمام را بحثشان عمد به بریان

 . آیدن رسیدیم -
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 : گفت و کرد اخم روهان

 . بزنیم حرف دربارش بعدا مفصل تونیم می...  کنم تمومش نمیذاره وقت هیچ -

 حقیقت در بریان.  کند نمی استقبال حدسیات این ادامه از چندان بریان چرا دانست می آیدن و

 مهه به خودش نامشروع پسر عنوان به را او دالویش شاه که بود نیکاناس فرمانده حرامزاده فرزند

 دل بریان ، بود دیده اغما در بریان ذهنی تصاویر در پیشتر آیدن که انچه به توجه با.  کرد معرفی

 شدن آزاد محض به.  کند خطاب پدر را دالویش ، داد می ترجیح و نداشت واقعیش پدر از خوشی

.  بود شده تحریک شدت به اش آرواره و گلو ، شامه.  آمد سراغش به عطش دوباره آیدن ذهن

 ، بود هشد آیدن تابی بی این متوجه گویی که بریان.  داد می آزارش بیشتر لحظه هر دریدن به میل

 : گفت

 ئنمطم..  میشه درگیر دوباره ذهنت ، برسیم دریاچه کنار اینکه محض به..  کن کنترل رو خودت -

 . نمیشه آزاد راحتی همین به باش

 تشدس کف.  فشرد اش برجسته سنگی های ناخن با را دستش کف و کشید عمیقی نفس آیدن

 . شد خیس و خونی

 و حال دقیقا که زیبایی دریاچه.  آمد در پرواز به ناگهان آیدن ذهن اما رسیدند که دریاچه نزدیک

 و شد نزدیک دریاچه ساحل به آرام گامهایی با.  داشت را دورهام در اش ویالیی خانه هوای

 خیره آب آینه به.  کرد می آرام را خروشانش قلب ، آب خنکای.  برد فرو زاللش آب در را دستش

 یمالیم لبخند.  بود داده انعکاس خود در ممکن حالت زیباترین به را ماه هالل طلوع منظره که شد

 : گفت و زد

 . بود نشده تنگ دورهام برای دلم اینقدر وقت هیچ -

 : گفت سرش پشت از صدایی

 ؟ کردی ترک رو فرانسه همین واسه پس -

 تشخیص توانست نمی درست.  کرد نگاه آب در خودش سال و سن هم دختری تصویر به آیدن

 قریب عن هیجان شدت از قلبش.  برخاست جا از و گرداند سر.  شد نمی باورش واقع در ، دهد

.  وشنر خیلی ای قهوه چشمان و تیره و بلند بسیار موهای با جوانی دختر.  بزند بیرون سینه از بود
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 حیرت با.  کرد نمی فراموش وقت هیچ آیدن که لبخندی و داشت چشم به طبی و بزرگ عینک

 : زد فریاد پذیری نا وصف

 !؟ رز -

 گلویش رز خون بوی.  بود شده زنجیر اما آیدن دستان.  گرفت آغوشش در و دوید او سمت به رز

 : گفت و زد پس شدت به را رز.  بود انسان یک هنوز رز.  سوزاند شدت به را

 . کنم روکنترل خودم چجوری هنوز دونم نمی.  متاسفم -

 : داد ادامه و کرد بریان به رو سپس

 . اینجا بیان تونن نمی انسانها کردم می فکر -

 : داد پاسخ بریان جای به روهان

 . بشن رد ازش تونن می آدما که مرزیه تنها..  من محوطه توی..  اینجا -

 : پرسید و کرد رز به رو آیدن

 ؟ شد باز اینجا به پات چطوری تو -

 : خندید رز

 ؟ شم می خیالت بی من و ری می توضیحی هیچ بدون فرانسه توی همینجوری کردی فکر تو -

 ؟ کردی پیدام چطوری.  گذشته سال ده از بیشتر اما -

 : داد پاسخ رز

 . گرفتم تیمارستان توی دوستت از رو نخ سر اولین -

 ؟ تیمارستان -

 . بود اوالین..  نه..  نه..  کاروالین اسمش نکنم اشتباه اگه -

 خاطرات ان از سال هزاران گویی.  شد فرستاده ای نیافتنی دست و دور نقطه به ناگهان ایدن ذهن

 : گذشت می

 ؟ شد چی اون..  خب -
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 رو خودش روزی یه بود گفته من به البته...  کرد خودکشی...  بامن مالقاتش از بعد روز سه دو -

 راجر مادر و پدر.  شد تر راحت کار که بعدش.  باشه زودی همین به کردم نمی فکر ولی کشه می

 ... روهان به رو من اونا.  کردن معرفی..  نکنم اشتباه اگه دیانا و آلن...  تو مادر و پدر به رو من

 : گفت و برداشت رز از را نگاهش آیدن

 ... رزا شی می پاره تیکه اینجا...  انسانی یه تو...  اومدی نکردی خوبی کار -

 : پرسید و انداخت آیدن به نگاهی نیم رز

 ؟ رزا -

 : گفت آیدن و زدند ای دردمندانه لبخند همزمان بریان و آیدن

 . بود رز منظورم -

 : گفت و انداخت باال ای شانه رز

 . کرد راجر که بکنم رو انتخابی روزی یه هم شایدم -

 ؟ انتخابی چه -

 : گفت درختان کنار و آیدن روی به رو از اما خشی بی و صاف صدای

 . باشم آشام خون یه اینکه -

 وزنگ دو که حالی در.  بود ایستاده برایتش اسب کنار معناداری لبخند با راجر.  کرد سربلند آیدن

 می چشم به آشام خون های آرواره جای گردنشان روی که گوزن دو.  بود کرده شکار بزرگ کوهی

 لبخند کرد سعی حال این با.  ناراحت یا باشد خوشحال راجر دیدن از دانست نمی آیدن.  خورد

 : گفت و بزند

 . پیتره برای خدمتکاری از بهتر.. اینجایی خوبه -

 : داد پاسخ راجر

 دیدم وقتی...  دادم لو رو ژولیت و اون جای وقتی اما...  بود وحشتناک پیتر...  بهتره خیلی -

 . رفت یادم از هاش شکنجه همه...  شدن کشیده دار به اونجوری
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 نفرت توانست می احوال همه در موجود یک چطور ؛ اندیشید خودش با.  شد سیخ آیدن تن به مو

 : گفت و گذشت راجر کنار از بپرسد دیگری سوال آنکه بی سپس ؟ باشد آور چندش و انگیز

 . کنن می اذیتم ها زنجیر این..  بشینم بتونم که جایی یه بریم -

 ردک می منحرف موقع بی عطش از را ذهنش که بود چیزی تنها ذهنی مشغولیت.  بود بریان با حق

 راه به بود رفته هم در هایش اخم وضوح به که ملیساندرا با همگام.  ساخت می خاموش را آن و

 پاسخ رد بریان.  کردند تعظیم آیدن دیدن با. بودند ایستاده کلبه در کنار ناشناس مرد سه.  افتاد

 : گفت آیدن زدگی شگفت

 . زیادن خیلی منطقه این از بیرون اما کمه اینجا تعدادشون...  کنی عادت بهشون باید -

 ؟ چیا -

 . هامون متحد و نگهبانها و سربازها -

 : پرسید تعجب با آیدن

 ؟ چی -

 بهکل در آستانه در که ماند ثابت مردی صورت روی آیدن نگاه دهد پاسخی بریان آنکه از پیش اما

 وقش سر از آیدن.  زد می لبخند و بود دوخته آیدن به را اش تیره و یشمی سبز چشمان و ایستاده

 و گرفت آغوش در هایش زنجیر و غل با را او الویس.  رفت الویس سمت به و خندید کودکان مانند

 : گفت

 ... آیدی بشه تنگ برات دلم روز یه کردم نمی فکر -

 آیدن.  داد نمی خون بوی بقیه برخالف الویس.  نکشید بیرون الویس آغوش از را خودش آیدن

.  دشو نمی محسوب خطری الویس برای که بود خوشحال.  نداشت او گلوی دریدن به تمایلی هیچ

 : گفت نگرانی با و شد خیره چشمانش به و گرفت فاصله او از قدم یک آلویس

 . پسر اومده سرت بالیی چه ببین -

 : خندید شوق سر از آیدن

 ؟ منی چشمای رنگ نگران که نگو -
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 : داد پاسخ و انداخت باال ای شانه الویس

 اشمب ناراحت چراباید.  رفته بین از ، داد می ربط من به رو تو که چیزی تنها...  اصال...  نه نگران -

 ؟

 : گفت و نشست الویس کنار و شد کلبه وارد آیدن

 . پدر نذار تنهام وقت هیچ دیگه -

 : داد پاسخ و کرد تنظیم را شومینه آتش و شد خم الویس

 ... که بالیی اون اینکه از بعد...  توئه برای ای احمقانه کلمه و من برای ای احمقانه اسم!  ؟ پدر -

 : گرفت پایین را سرش آیدن

 ... تو خاطر به..  یعنی..  من..  الویس عمو -

 : گفت الویس

 . نیست مناسبی وق االن...  زنیم می حرف دربارش بعدا -

 دش می احساس آنجا در همه از بیش خالیش جای که رفت کسی سمت به بالفاصله اما آیدن ذهن

 : پرسید و کرد بریان به رو. 

 ؟ کجاست هاران -

 پاسخ گفتن برای همه گویی.  شد حاکم فضا به عجیبی سکوت.  انداخت جمع به نگاهی نیم بریان

 : پرسید نگرانی لحن با اینبار آیدن.  داشتند تردید

 ؟ کجاست هاران -

 : آورد خروش به را آیدن محیط بر حاکم سکوت

 . بده رو جوابم یکی -

 : داد پاسخ و امد جلوتر قدم چند ملیساندرا

 ... اون..  اون.  مرده هاران -

 : کرد تکمیل انگیزی غم و سرد لحن با بریان
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 . انداخت آتیش به رو خودش من نجات برای -

 : گفت گرفته آرام صدایی با و بست را چشمانش آیدن

 . سوزوند رو کریشنا جسد که آتیشی توی -

 : گفت ، انداخت می شومینه به هیزم چند حالی در بریان

 علهش به را نگاهش _.  کرد تبدیل خاکستر مشت یه به رو کریشنا...  رو اون که بزرگی آتیش -

 چشماش کنی می فکر _ داد ادامه دلگیری صدای با و دوخت شومینه خروشان و رقصان های

 ؟ بود خاکستر مشت اون کجای

 کرف که بود آنی از دشوارتر برایش حرفا این را شنیدنش تحمل.  پیچید هم در ناگهان آیدن قلب

 حاال و بود کرده پرهیز هم ذهنش در کریشنا نام تکرار از حتی سال هفت این تمام در.  کرد می

 زیبای دریاچه و ابر از پوشیده و آبی آسمان.  انداخت می او آبی چشمان یاد به را او مدام چیز همه

 . محوطه

 : گفت و برخاست جا از بریان

 حضم به.  کنین استراحت بهتره هم شما.  میشه تموم تاصبح این..  بیارم هیزم بیشتر میرم -

 موقع اون تا من ممکنه ، ملیساندرا گروهته و تو گشت نوبت...  دیروز گشت اکیپ برگشت

 . کنه می تعیین رو بعدی اکیپ الویس ، نگشتم بر اگه..  برنگردم

 : گفت و برخاست جا از آیدن

 . میام باهات منم -

 : داد پاسخ ، کند نگاه آیدن به انکه بی بریان

 . کنه می کندم هات زنجیر...  کن استراحت و بمون تو -

 : گفت و برداشت بریان سمت به تند قدم چند آیدن

 . باشم سریع تو اندازه به تونم می من -

 : گفت آیدن به رو و پوشید را اش زمستانی روپوش روهان

 . بیا سنگی خونه به من با نیستی راحت کلبه تو اگه -
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 . رم می بریان با من..  نه -

 چکمه بند بریان.  افتاد راه به سرش پشت آیدن.  شد خارج کلبه در از ، بزند حرفی آنکه بی بریان

 : پرسید و کرد سفت را اش

 ؟ بخوابی ری نمی چرا -

 ؟ بزنم باهات که دارم حرف چقدر دونی می ؟ بره می خوابم کنی می فکر -

 : نکرد القا را صمیمیتی احساس وجه هیچ به اما زد لبخند بریان

 . باشیم داشته حرفی کنم نمی فکر من ؟ جدی -

 : شد همگام بریان با آیدن

 . بکشی رو من اومدی کردم می فکر شدی زندان وارد وقتی -

 : گفت و برداشت درختی کنار از کوپکی تبر بریان

 ؟ بودی ترسیده -

 . مردم بار یه من...  ترسم نمی مرگ از من -

 : داد ادامه آیدن.  کرد سکوت بریان

 ؟ چرا -

 ؟ چرا چی -

 ؟ نکشتی رو من چرا -

 . ندارم کشتنت برای دلیلی -

 : گفت اضطراب با آیدن

 . کشتم رو کریشنا من -

 : داد پاسخ و کرد جدا درختی از را ای خشکیده چوب بریان

 ... بدتر شایدم _ داد ادامه و انداخت آیدن به را نگاهش سپس _ مردی و -
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 ؟ نه.  نداره معنایی برات انتقام -

 : شد مشغول کنده چند کردن خرد به بریان

 ؟ باشه بدتر اومده که اینی از که بیارم سرت تونستم می بالیی چه -

 دلبخن بریان.  شکست می هم در را آنها تبر تیغه که شد خیره هایی چوب به و کرد سکوت آیدن

 : داد ادامه و زد سردی

 رچهگ انتقام.  کنم نمی فکر بهش دیگه که زیادیه سالهای.  کنم نمی فکر انتقام به من آیدن -

 هب من اگه...  بگو بهم...  میشه محسوب ضعف...  اما شدنه قدرتمند برای ای العاده فوق انگیزه

 ؟ گرفتی می انتقام تو...  بودم کشته رو کریشنا تو جای

 : گفت آرامی صدای با و کرد نگاه بریان به آیدن

 . کردی نمی اینکارو وقت هیچ تو -

 : داد پاسخ زنان نفس و زد خشک و کهنه کنده به دیگری محکم ضربه بریان

 . کردم نمی آره -

 : پرسید و زد پس را کناهش احساس آیدن

 ؟ دادی نجاتم چرا -

 : گفت و انداخت اش ای پارچه کوله در را ها چوب تکه بریان

 ؟ میومد خوشت زندان اون از -

 . نه -

 . کافیه تشکر یه فقط پس..  خب -

 : گفت ، بود شده غافلگیر که آیدن

 . باشین داده نجاتم جهت بی کنم نمی فکر اما.  متشکرم -

 . نبوده جهت بی.  درسته -

 ؟ خب -
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 آب و خورد می صورتش به باران درشت قطرات.  زد زل دریاچه به و داد تکیه درخت یک به بریان

 چشم اب از انکه بی بریان.  گذشت می گوششان بغل از کنان هوهو باد.  لرزاند می را دریاچه

 : داد جواب ، بردارد

 . کنیم تمومش رو زمستون این خوایم می -

 را او و کرد گیر سنگی به پایش زنجیر اما بردارد عقب به قدم یک.  شد حبس آیدن سینه در نفس

 . انداخت زمین به

 حس دربرابر توان همه با.  کشید عقب را خود آیدن.  رفت آیدن سمت به و گرداند رو بریان

 فائق درونش وحشی درنده این بر توانست نمی اینبار گویی اما کرد می مبارزه بریان سینه دریدن

 : گفت و ایستاد خودش پاهای روی آیدن اما کند بلند جا از را آیدن تا کرد دراز دست بریان.  آید

 ؟ کنین تموم رو زمستون خواین می گفتی -

 : کرد تنگ را چشمانش بریان

 ؟ خوای نمی تو.  خوام می که معلومه.  کنم تمومش چور بفهمم تا کشید طول سال سه -

 : گفت تردید با و شد خیره بریان به حیرت با آیدن

 . خوام می منم -

 : داد ادامه آیدن.  زد لبخند بریان

 . ترسم نمی مرگ از من گفتم که بهت -

 : داد پاسخ و کوبید دیگری پوب تکه به را تبرش بریان

 . تحسینه قابل شجاعتت -

 : گفت و زد زانو زمین روی آیدن

 . کن تمومش ؟ کنی می معطلش اینقدر چرا پس -

 : کرد بلند سر بریان

 ؟ چیو -
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 . بزن گردنم به شدت همون با... میده جواب تبر اون...  یاال.  رو زمستون -

 : پرسید تعجب با و ایستاد صاف بریان

 ؟ میگی داری چی -

 : ایستاد هم آیدن

 . کنی تمومش رو زمستون خوای می گفتی -

 ؟ کنم قطع رو سرت باید چرا اما...  آره -

 : داد ادامه بریان.  شد خیره بریان چشمام به آیدن

 . میشه تموم زمستون که اینجوریه.  آیدن کنی تاجگذاری باید تو -

 : گفت و کرد اخم آیدن

 .. اون...  آدریان اما -

 : داد تکان تاسف نشانه به را سرش بریان

 باید تو.  گه نمی رو حقیقت بهت که معلومه ؟ کردی باور رو مغرور هیوالی اون حرفای هم تو و -

 مهم آدریان برای..  آیدن...  بفهمن اینو مردمش خواد نمی که معلومه..  بشی شاه اون جای به

 تا کنه تسلیم بهت رو تختش و تاج ذاره نمی غرورش..  بگیره رو نفر چند جون زمستون نیست

 . بشه تموم زمستون

 : گفت بلندی صدای با و شد محو بالفاصله اما نشست آیدن لبان روی لبخندی اختیار بی

 . بشینم لعنتی تخت اون روی خوام نمی من...  بشم شاه خواستم نمی وقت هیچ من اما -

 : داد تکان سر بریان

 ... اما...  خواستی نمی و خوای نمی که دونم می..  آیدن دونم می -

 : زد می فریاد حاال آیدن

.  اختس هیوال یه ، بود معنا تمتم به فرشته یه که کسی از...  آدریان از تخت.  بریان فهمی نمی -

 نهممک.  شینم نمی تخت اوت روی لعنتی خشم این با من...  ساخت پریش روان یه...  کریشنا از
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 نترلک قابل غیر خشم توی بعدش اما بشم شاه من اگه کنه پیدا نجات زمستون سرمای از والرینال

 . سوزه می من

 : گشود را چشمانش.  کشید عمیق نفسی و بست را چشمانش آرامش با بریان

 . کنی کنترلش گیری می یاد -

 یم شدم تبدیل که حاال...  بریان.  نبود موفق غرایزش کنترل توی آدریان اندازه به کس هیچ -

 نمی پادشاه من...  تونم نمی من بریان.  آورد در پا از رو اون تخت و...  بود مقاوم چقدر اون فهمم

 . شم

 : گفت بریان

 هب باید میکشه رو تو که کسی..  تو از بعد و...  کنی تاجگذاری باید تو...  راهه تنها این..  آیدن -

 . کنه می تبدیل مرده و زده یخ سرزمین یه به رو والرینال زمستون.. وگرنه...  بشینه تخت

 برود ای گوشه به چیز همه به اهمیت بی خواست می وجود تمام با.  گرفت پایین را سرش آیدن

 تختی روی و بگذارد سر به را کریشنا طالی تاج اینکه تا بمیرد داد می ترجیح.  بپوسد تنهایی در

 بدل نگیزا نفرت و رحم بی هیوالیی به را زندگیش فرد ترین نزدیک و دوستش بهترین که بنشیند

 : گفت و داد تکان سر.  است کرده

 . شد می تموم من مرگ با واقعا زمستون کاش.  داشت حقیقت آدریان های حرف کاش..  کاش -

 : گفت بود پر چوب از اش کوله حاال که بریان

 . بپرسی اونجا رو سواالتت بقیه تونی می...  دریاچه کنار صخره روی برم خوام می...  بیا من با -

 : داد پاسخ دردمندی لحن با آیدن

 باشم هاتن دم می ترجیح.  کافیه امشبم برای حقیقت همین...  بپرسم چیزی خوام نمی فعال...  نه -

. 

 : گفت و گذاشت آیدن شانه روی را دستش بریان

 اون پادشاهی تخت که رایجه مثال یه این...  بودی تخت اون وارث نخوای یا بخوای تو...  آیدن -

 . باشه چی قیمتش نیست مهم..  میاره دست به رو حقشه و خواد می که چیزی
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 : گفت انزجار با آیدن

 _ کند قول نقل دقیق را ساالر های حرف کرد سعی سپس _...  شنیدم رو حرفا این هم قبال -

 می که چیزی اون تخت تا میان در زانو به زیادی های شاه...  است تشنه تو برای شاهی تخت

 هتون نمی که گفت هم آدریان حتی...  خواد می تخت که هستی پادشاهی تو و بیاره دست به خواد

 . بنشونه رو تخت عطش

 ره اما آیدن افکار.  زد می موج نگاهش در انعطاف یا ترحم شبیه چیزی.  شد خیره آیدن به بریان

 : گفت بریان.  داد می مانور تکشاخ یک گلوی کردن پاره روی پیش از بیش لحظه

 . شدم منصرف صخره به رفتن از من.  آیدن کلبه به برگردیم بیا -

 داشت سعی اما سوخت می حاال آیدن گلوی.  نشد بدل و رد حرفی هیچ اما برگشت مسیر طول در

 . ندک پاره و تکه را او توانست می آیدن که بود نفری آخرین شاید بریان.  کند مبارزه توان تمام با

 : گفت و زد لبخند آنها دیدن با الویس.  بودند خوابیده الویس جز به همه ، شدند که کلبه وارد

 . نگرانم خیلی -

 : پرسید و کرد خالی شومینه کنار را ها هیزم بریان

 . برگشتم زود خیلی اما میام دیر گفتم بهت که من ؟ چرا -

 فرستادم رو راجر.  برم باهاشون من بود بهتر شاید.  شدن پدید نا گشت گروه...  نه تو درباره -

 .... اما بره داشت اصرار ملیساندرا.  دنبالشون

 : شد قطع دریاچه کنر از راجر فریاد با الویس صدای

 ... برگشتن -

 : داد تاب ابرویی بریان

 . ایدن همینطور هم تو.  بخواب بگیر حاال.  بودی نگران الکی -

 : گفت الویس

 . رم می ملیساندرا به من.  نه -
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 . کنه نمی قبول اون -

 . رم می من -

 : گفت و فشرد را بود مشغول دل و پریشان هنوز که آیدن شانه سپس الویس

 . بینمت می.  آیدی بخیر شب -

 از نکرد جرات اما داد می آزارش زنجیرها. کشید دراز چوبی تخت روی و زد محوی لبخند آیدن

 . کند بازشان تا بخواهد بریان

* * * 

 وار دیوانه های خنده با پوش سرخ زن.  چرخاند سرش باالی را آتشینش تازیانه و زد چرخی

 باس سه نحیف تن به را شالق آیدن.  پیچیدند هم در ها شعله.  داد آیدن دست به دیگری شالق

 و غرال مرد ضعیف عریان بدن روی اینبار و گرداند را تازیانه.  کشید فریاد شوق سر از و زد تکشاخ

 و سرخ قرنیه بدون اش انسانی خود.  شناخت را خودش آیدن.  کرد بلند سر مرد.  نشاند بیماری

 دایص اما کند انسانیش خود نصیب آتش از دیگر جراحتی تا برد باال دوباره را تازیانه.  درخشان

 و ددویدن او سمت به بریان الویس ، کرد باز چشم اینکه محض به.  پراند خواب از را او بلندی جیغ

.  ردندک میخ زمین به را پاهایش و.  بستند فوالدی میله دو به تری کلفت زنجیرهای با را دستانش

 روف آیدن سینه در و برداشت معمولی فلز از کوچکی خنجر بریان.  کشید فریاد درد شدت از آیدن

 : گفت بریان.  کشید داد وحشیانه آیدن.  برد

 . کن کنترل رو خودت.  آیدن آروم..  آروم -

 ونخ در غرق بدنهای ، رسید می ذهنش به که چیزی تنها.  نبود کنترلش تحت چیز هیچ گویی اما

 بند از را خودش کرد سعی وحشی حیوانات مانند.  بود بدن از جدا های سر و شده پاره های رگ و

 کرده اش دیوانه درد.  بد فرو اش سینه راست سمت را دیگری خنجر الویس اما.  برهاند زنجیر

 : داد ادامه و ایستاد آیدن روی به رو بریان.  سوخت می بیشتر گلویش لحظه هر طرفی از و بود

 ؟ آیدن میشناسی رو من -

 : گفت بریان.  کشید تایید نشانه به خرناسی آیدن
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 نادیده رو غرایزت همه..  کنی آروم رو کنه می عصبی رو تو که چیزی هر کن سعی حاال...  خوبه -

 . بگیر

 .کند فکر بریان آشفته نبض ضربان و متورم های رگ جز چیزی به توانست نمی اما آیدن

 : گفت و فشرد را آیدن گلوی الویس قدرتمند دستان

 . نیک می کار چی داری ببینی و بیای خودت به کن سعی فقط...  میشناسم رو حس این من آیدی -

 و غضبناک را سرش.  افتاد اش شانه روی و خورد سر الویس دستان.  داد تکان را صورتش آیدن

.  یدکوب آیدن صورت به مشتی الویس.  داد نشان را هایش آرواره و برد الویس سمت به کنترل بی

 : گفت و انداخت بریان به نگاهی الویس.  شد جاری ای تیره خون و گزیده نیشش دندان با لبش

 . بریان مجبورم -

 آیدن.  برد فرو آیدن گلوی در را تیزش و بلند نیش های دندان ، بماند بریان پاسخ منتظر آنکه بی

 شاهرگش از آن خروج و رگهایش از خون مکش.  بودند واکنشش مانع ها زنجیز اما کشید فریادی

 و رفت عقب قدم چند.  برداشت دست نوشیدن از و کرد سرفه سختی به الویس.  کرد می حس را

 . ریخت می بیرون دهانش از خون سیاه های لخته و کرد سرفه دوباره

 به راجر . شدند کلبه وارد ملیساندرا و راجر.  کوبید زمین به را خودش و کشید فریاد وحشیانه آیدن

 ستندب پایش و دست به بیشتری و محکمتر های زنجیر الویس و بریان کمک با و دوید آیدن سمت

 امتم.  شود پاره بود آنی از محکمتر ها زنجیر اما کرد تقال آزادیش برای و کشید خرناسی آیدن. 

 ویر بریان.  کرد نگاه او به نگرانی با ملیساندرا.  بود شده داغ و ملتهب خشم شدت از صورتش

 : پرسید و نشست تخت

 ؟ بدی نجاتشون تونستی ؟ شد چی -

 . است زنده سختی به پنجمی..  بود شده دیر خیلی چهارتاشون برای -

 : دش مانع بالفاصله الویس اما.  رفت آیدن سمت به و شد وارد تابانه بی رز.  شد باز شدت با در

 . وایستا همینجا..  رز..  نه تو -

 کردن پاره تصویر مدام ذهنش در.  کرد گیج را آیدن سر رز فلب محکم و تند تپش و خون بوی

 : پرسید ملیساندرا از رز.  شد می مجسم رز گردن متورم های رگ
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 ؟ شده چی -

 : داد جواب ، کرد می پر فام سرخ نوشیدنی از را جامش حالی در ، کند نگاه او به آنکه بی ملیساندرا

 تا دو...  داشتم نگه زنده رو پنجمی اما..  مردن تاشون چهار...  کرده حمله تکشاخ تا پنج به -

 . شدن کشته هم پریزاد یه و کوتوله

 : کرد رها الویس بازوان میان را خود رز

 . من خدای وای -

 ار چشمانش و کشید عمیقی نفس.  شد خیره رز گردن نبض به و کرد تنگ را چشمانش الویس

 و شیدک سر را گیالسش.  شد خیره آیدن به ملیساندرا.  نشاند بریان کنار را رز بالفاصله و بست

 : گفت

 ؟ نیست...  نشدنیه رام هیوالی یه اون -

 : انداخت پایین را سرش بریان

 . کرد کنترلش میشه کردم می فکر احمق من و -

* * * 

 : گفت سربازی به رو و بست را چشمانش

 . بدین مرد این به تربیت برای اسب تا سی...  ببرینش -

 : کرد تعظیم روستایی مرد

 ... جناب عالی متشکرم -

 : گفت ، زد می برق اش سینه روی گارد فرماندهی نشان که آگوستا

 . حضرت واال:  کنید خطاب اینطور باید -

 : کرد اصالح و کرد خم بیشتر را پشتش و داد قورت دهانی آب روستایی مرد

 . حضرت واال -

 : گفت و زد محوی لبخند آدریان
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 . بندنب رو اصلی درب بگین.  کافیه دیگه امروز برای _ کرد گیلن به رو سپس _.  بری تونی می -

 : رسید می گوش به سالن انتهای از صدایی

 . کنم می خواهش...  ببینم رو شاه بذارین....  اومدم عدالت برای رو راه همه این من -

 : داد پاسخ خشن صدای با نگهبانی

 . ببینی رو شاه تونی می فردا...  بمون اسطبل توی رو امشب...  کوتوله برو اینجا از -

 ؟ داده دست از رو پسراش که پدری به ؟ ده می شاه عدالت که جوابیه این -

 : کرد آگوستا به رو آدریان

 با اسبمن جای یه...  نگهبانی اتاقک یه به ببرینش...  خوابه نمی اصطبل توی امشب کوتوله اون -

 . مناسب غذای

 جایش از آدریان.  رفت اصلی درب سمت به و انداخت پایین اطاعت نشانه به را سرش آگوستا

 چشمان.  افتادند راه به سرش پشت هیکل قوی محافظ چهار.  رفت خروج در سمت به و برخاست

 اب هم مرد.  بود گرفته پایین احترام نشانه به را سرش و انداخت پوشی سیاه مرد به را سرخش

 : آمد در سخن به مرد ، شدند خارج اصلی سرسرای از هم با.  شد همگام آدریان

 دنیا به برای همه و داره ادامه اتحاد جشن هنوز ساالریال توی.  دونه نمی چیزی هنوز کاستار -

 . کنن می دعا سرزمین دو این مشترک شاهزاده بودن سالم و اومدن

 : زد آمیزی تمسخر لبخند آدریان

 برای اتحاد این انگار که زد می حرف جوری یه همیشه.  مدعاست پر و بلوف مرد یه کاستار -

 . اونه محتاج والرینال فقط که انگار...  نداره معنا چندان خودش و مردمش

 پن . شدند همگام او با پن یک و سانتور یک.  شد رو راه وارد اش کشیده و بلند های گام با سپس

 با و ددا تاب را هایش پلک آدریان.  کرد کفایت حضرت اعلی گفتن به تنها سانتور اما کرد تعظیم

 : پرسید متحکمانه و سرد لحن

 ؟ نشد خبری ازش -

 : گفت چاپلوسانه پن
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 . یمگرفت کار به رو توانمون همه کنین باور و..  جا هیچ.  کنیم پیداش نتونستیم...  قربان نه -

 : گفت و شد و خیره پن به سرد و مغرورانه سانتور

 . ظهره وسط آسمون توی خورشید کردن پیدا حد در ها پن شما توان همه -

 : کرد سانتور به رو آدریان

 ؟ ها سانتور شما توان نهایت و -

 : گرداند سر سانتور

 ... ابری شب یک در ستاره ترین نور کم کردن پیدا حد در...  ها سانتور نه سانتور یک...  سرورم -

 : کرد اخم آدریان

 ؟ کردی پیدا رو آیدن...  نیران نرو حاشیه -

 کرد اشاره پن این که همونطور.  قربان چشم -

 : کرد قطع را نیران کالم ای معترضانه و عصبی لحن با پن

 ... سانتور ؛ سپتاست من اسم -

 : شد خم شدت به آدریان رفته هم در چهره دیدن با اما

 . قربان ببخشین رو من -

 : دوخت نیران به را اش یاقوتی نگاه آدریان

 بده ادامه -

 دپدی نا تکشاخ تا پنج...  شده دیده ها تکشاخ دشت توی اما کجاست نیست مشخص آیدن -

..  بودن مرده وضع ترین شدید به که پریزاد یه و کوتوله تا دو همینطور و...  مردن احتماال...  شدن

 ... شده کشیده بیرون شاهرگ و دریده هم از گلوی با

 : سانتورگفت و پن به رو و داد تغییر ساعت برج سمت به را مسیرش و ایستاد آدریان

 نکنی پیدا رو جسدشون اگه حتی..  بزنین رو ها تکشاخ رد خوام می.  بدین ادامه جو و جست به -

 ... که نره یادتون و.. 
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 : کردند تکمیل همزمان سپتا و نیران

 . حضرت اعلی بره نمی بویی کس هیچ -

 . برین.  خوبه -

 کرد کتفاا سر کردن خم با احترام به هم باز نیران اما شد دور و کرد قبل از تر باال بلند تعظیمی سپتا

 : گفت لب زیر آدریان.  شد مرخص آدریان حضور از و

 . متنفرم ها سانتور تبختر از -

 : گفت و کرد ای سرفه پوش سیاه مرد

 ؟ سیاه قلعه به برگردم که دید می اجازه من به -

 : داد پاسخ حوصلگی بی با بود ها تکشاخ دشت اتفاق درگیر ذهنش که آدریان

 . هستم ساالریال از هم اخبار ترین جزیی حتی منتظر.  برگرد.  البته -

 . قربان البته -

 باز را راه او دیدن با نگهبانان.  بود آیدن اختیار در هفته چند که رفت بزرگی اتاق سمت به آدریان

 و گرفته آغوش در زانویش دو شیال.  شدند اتاق وارد محافظ دو و آدریان.  گشودند را در و کردند

.  شد می دیده اش گونه و لب روی عمیقی های زخم و کبود چشمانش زیر.  بود نشسته تخت روی

 ثابت او زده کپک و نخورده دست غذای سینی روی آدریان نگاه.  برخاست جا از آدریان دیدن با

 : ماند

 ؟ گرسنگی از ؟ بمیری داری دوست اینجوری پس -

 : داد ادامه آدریان ، کرد سکوت و دوخت آدریان به را اش الماسی چشمهای شیال

 ؟ کرده کار چی شوهرت ، داری خبر -

 . کرد سکوت هم باز شیال

 ادوت و کشته رو تکشاخ تا پنج...  دی می کشتن به رو خودت خاطرش به داری که عزیزت آیدن -

 ریدهب گلوی از شاهرگ کشیدن بیرون کردی فکر حاال تا...  کرده تکه تکه رو پریزاد یه و کوتوله و

 ؟ شکلیه چه شده
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 : داد پاسخ لرزانی و ارام صدای با شیال

 . باشه آیدن تونه نمی اون -

 : زد فریاد آدریان

 ؟ کجاست اون -

 : شد سرازیر شیال های اشک

 می...  بوده چی فرار برای نقشش دونم نمی...  بودم اون با هفته چند فقط من.  دونم نمی من -

 ... نیومده من بردن برای حتی اون که بینی

 ؟ افتادی سر درد توی خاطرش به اینکه از نیستی پشیمون تو و -

 : دارد نگه محکم را صدایش کرد سعی شیال

 گهن مریض عمد به اونو..  کردی زندانیش سال هفت...  دادی عذابش تو...  نیستم پشیمون..  نه -

 ... داشتی

 : کشید داد و نگریست چشمش در چشم و ایستاد شیال مقابل عصبانیت با آدریان

 . شیال هیوالست یه اون اینکه برای -

 : کشید عقب قدم چند شیال

 ... هیوالیی یه تو.  دروغه حرفات همه مثل اینم...  کنم نمی باور.  نیست هیوال اون...  نیست..  نه -

 پایین را سرش.  شد خیره بود زده حلقه آن در اشک که شیال زده وحشت چشمهای به آدریان

 : گفت آرامی به و گرفت

 . سرسختی و تنها جوون دختر یه فقط تو.  زدم می داد سرت نباید -

 جان عمق از و گرفت دستانش میان را سرش.  نشست تخت روی و داد سر آرامی هق هق شیال

 . گریست

 : پرسید آرامی به آدریان

 ... بگو دونی می که چیزی هر...  شیال کجاست اون بگو بهم -
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 : کرد بلند سر شیال

 من...  برب تیغ با رو صورتم...  صورتم توی بزن ، لعنتی های گر شکنجه اون مثل بیا...  دونم نمی -

 . دونم نمی...  دونم نمی

 : گفت و گذاشت میز روی و گرفت زرهپوشش شرابدار از را شرابش کوچک بطری آدریان

 هب کردم زندانیش اگه من...  نشدنی رام و کنترله قابل غیر اون...  هیوالست یه اون...  شیال -

 . سرزمینم مردم و خودش...  بود خودش خاطر

 : گفت کنان هق هق شیال

 رو زاچی خیلی تونن می ها باور و...  کنی می توصیف باشه دیوی تونه نمی اون...  کنم نمی باور -

 . کنن عوض

 : داد پاسخ سردی به و کرد اخم آدریان

 هاگ و...  هاره و نشدنی رام و ناشناخته هیوالی یه...  مبدله موجود یه اون...  رو حقیقت این نه اما -

 که قیاتفا این خواستم نمی من.  نیست بهش امیدی هیچ...  باشه کشته رو تکشاخ تا پنج واقعا

 دونب یا سلول اون از بیرون آیدن...  داشتم نگهش زندانی همین برای... شیال بیفته ، افتاده االن

 . مردم نابودی و خودش نابودی...  نابودیه به محکوم معجون اون

 : رسید می گوش به شیال فریاد صدای اما بستند آدریان خروج از بعد را درب نگهبانان

 " نیست هیوال اون "

 : داد فرمان و کرد شیال اتاق درب محافظان از یکی به رو آدریان

 رینبذا...  بگیرین نظر در براش خدمتکار تا دو...  نپرسین ازش چیزی و ندین شکنجش دیگه -

 اجازه فقط...  قصر محدوده در فقط اما..  بره خواست دلش جا هر و بیرون بیاد چندگاهی از هر

 ارتباطی هر یا و بزنه حرف نفر شش شما جز کس هیچ..  کنم می تاکید...  کس هیچ با ندین

 بهشون که کنین انتخاب درباری مخصوص بانوان از هم رو خدمه...  ارتباطی هیچ...  کنه برقرار

 های راهنپی جز چیزی بلده اگه البته...  بفرستین براش براش رو ملکه لباس طراح.  باشیم مطمئن

 ! کنه درست سیاه و پوشیده و بلند

 . قربان بله -
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 . خوره می غذا ما با و پایین میاد غذایی های وعده برای...  ضمن در -

 اب که دید را رزالین راه میانه در.  افتاد راه به استراحتش اتاق و اصلی راهروی سمت به سپس -

 او هب بالفاصله رزالین.  رفت می ها پله سمت به محافظ سه با همراه کرده پف و ملتهپ های چشم

 و بوسید را پیشانیش و گرفت بازوانش میان را دستش و رفت او سمت به آدریان.  کرد تعظیم

 : گفت

 . عزیزم رزالین کردی دیر -

 : داد پاسخ سردش و گرفته صدای با رزالین

 . کاشتم سفید میخک بوته کم یه امروز...  سرورم ببخشین رو من -

 : پرسید ، کرد می همگام خود با را رزالین حالی در آدریان

 ؟ کاشتی خودت -

 ... بله -

 ؟ خودت دستهای با -

 . قربان بله -

 : گفت و گشود برایش را استراحت اتاق درب آدریان

 ایه کابوس برای اگه دفعه این...  بخوابی راحت بتونی امشب امیدوارم.  حتما ای خسته خیلی -

 . زنم می رو پزشک اون گردن من..  نکنن پیدا درمانی وحشتناکت

.  وردبیا در را سنگینش پیراهن تا کد کمک رزالین به و بست را درب آدریان.  شد اتاق وارد رزالین

 : گفت رزالین

 . میشم نگرانیتون موجب که ببخشین رو من سرورم -

 رهپنج کنار صندلی روی خودش و کشید رزالین روی را سفید مالفه و زد روحی بی لبخند آدریان

 شیدک سر را فامش نقره جام.  شد خیره ابر پشت ماه ضعیف نور و گرفته آسمان به و نشست اتاق

 جا از.  شد موفق کمتر ، کرد تالش بیشتر چه هر اما کند منحرف را افکارش تا کرد سعی و

 روی و شیشه درون.  برداشت را خاکستر از ای شیشه کوزه.  رفت کمد سمت به و برخاست
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 در اشک برق انعکاس.  بویید را آن آدریان.  داشت قرار خشک سفید و آبی رز شاخه دو خاکستر

 . ببیند رویش به رو آینه در توانست می را چشمانش ای افسانه سرخی

* * * 

 : گفت رز به رو و ریخت آیدن گلوی در را انسانی سرخ خون فنجان یک الویس

 ؟ کنم کاری زخمت برای خوای نمی مطمئنی -

 : داد پاسخ ، بست می مرهمی با را دستش کف زخم که حالی در و زد لبخند رز

 ! دارم قرار مرگ آستانه در لحظه هر که االن نه یعنی...  نه فعال...  الویس ممنون -

 : گفت و کشید سر را آیدن فنجان مانده ته راجر

 . من مثل یکی میشی زود یا دیر ؟ کنه می فرقی چه -

 : داد تاب را ابروهایش رز

 ! شم نمی تو مثل وقت هیچ من -

 : گفت پریشانی با ، بود سکوت در غرق و نشسته آیدن تخت کنار لحظه ان تا که ملیساندرا

 ؟ باشین خیال بی اینقدر تونین می چطور ؟ کنین تمومش میشه -

 : کرد اخم رز

 ؟ بکنیم تونیم می کار چی -

 : گفت رز به رو خشم با و ایستاد لرزانش پاهای روی ملیساندرا

 . شی خفه تونی می -

 : برداشت جلو به قدم چند رز

 زنی می زل آیدن به و میشینی روز تمام...  ملیساندرا فهمم نمی رو رفتارهات این دلیل اصال من -

 به مدام اونوقت..  دی می انجام روهان قلعه بیرون ای دیگه کار هیچ نه و ری می شیفت نه... 

 ینا..  ریم می تکشاخ خون برای که ماییم این محضاطالعت...  خیالیم بی که زنی می غر ما جون
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 تویی این اونوقت میکشیم زحمت داریم مدت تمام که ماییم این...  کنم می تغدیه رو آیدن که منم

 ؟ کنی می متهم رو ما که

 : زد فریاد ملیساندرا

. .. خرابه چقدر اوضاع فهمی نمی...  فهمی نمی اینکه خاطر به...  متهمی...  رز متهمی که معاومه -

 رو نزمستو بود قرار که کسیه...  باشه رهبرمون بود قرار که کسیه کشیده زنجیر به هیوالی این

 که روزه ده بریان بینی نمی چون..  رز متهمی...  اس نشده کنترل هیوالی یه...  حاال و...  کنه تموم

 گفت بریان..  رز....  تمومه گفت و کرد نگاه هممون چشمای توی که وقتی از درست...  زده غیبش

 و زد حلقه چشمانش در اشک _.  دادیم هدر وحشی درنده یه خاطر به رو سال هفت این تموم.. 

 ازش من که مردی...  آیدنه...  نشده کنترل و وحشی هیوالی اون که اینجاست درد و _ داد ادامه

 ردمک تمرین رزم و زنی شمشیر ، سال هفت جملش یه خاطر به فقط که کسی...  ساختم اسطوره

 ممکن شکل بدترین به خودش اون حاال و بودم کرده آماده خاطرش به مردن برای رو خودم من.. 

 ... مرده

 : گفت آرامی لحن با و زد زل ملیساندرا خاکستری چشمان به رز

 میدا نا وقت هیچ که بود این گرفتم یاد که چیزی ، اینجا برسم که وقتی تا..  سالها این تمام -

 ... داد جواب و...  نشم

 : داد پاسخ سنگینی بغض با و شد خیره آیدن به دوباره ملیساندرا

 ... رز نیست کار در ای معجزه هیچ -

 یبعج و نکردنی باور..  بود معجزه یه مثل...  بیام اینجا به عادی انسان یه عنوان به من اینکه -

 ... افتاد اتفاق اما

 کار از را مشاعرش همه تقریبا دیوانگی و عطش که آیدنی.  شد متمرکز آیدن به دو هر نگاه

 و هشد دریده گوشت و خون ، کند فکر توانست می که چیزی تنها به مدت این تمام.  بود انداخته

 ینپای و باال و قلب تپش صدای و اتاق در حاضر افراد تمام خون بوی.  بود شکسته استخوانهای

 پاره و ها زنجیر شدن باز خواست می که چیزی آن همه.  کرد می داغ را آیدن مغز نبضشان رفتن

 . بود تنشان اعضای تک تک کردن شرحه شرحه و رگ به رگ کردن
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 سخن ، رز جواب در و چکید چشمانش روی از اشک ای قطره.  فشرد را آیدن دست ملیساندرا

 : کرد تکمیل و اصالح چنین این را پیشینش

 . دیره ای معجزه هر برای..  کم دست یا -

 دهش آن وارد طمانینه و آرامش نهایت با که مردی و کلبه درب شدن باز اما بگوید چیزی خواست رز

 : گفت حیرت با الویس.  کرد خشک را ها حرف و افکار همه ، بود

 ! گردی برنمی وقت هیچ کردم می فکر!  بریان -

 : گفت و کرد راهنمایی کلبه داخل به را دیگر مرد دو بریان

 . کردم می رو فکر همین هم خودم الویس کن باور -

 مرد و رسید می اش چانه تا که بلندی ریش با مرد پیر یک.  کرد نگاه دیگر تن دو به الویس

 : گفت و کرد پیرمرد به رو ملیساندرا.  کهنه و سفید بلند ردای با دیگری

 !؟ پیشگو ساالر -

 : انداخت باال ابرو پیرمرد

 . نیومد خوشم مسخره پسوند اون از وقت هیچ -

 ؟ نیستی پیشگو واقعا یعنی -

 : آورد بیرون تنش از را کثیفش و کدر سفری شنل ساالر

 . دختر داری پرسیدن یرای سوال خیلی تو -

 ... کرد اعتماد بهت نمیشه...  بودی غربی قلعه متحد تو..  دارم که البته -

 : داد پاسخ و شد نزدیک آیدن به ساالر

 ؟ نیستی..  هستی غربی قلعه اهالی از هم تو -

 : شد آنها مکالمه وارد بریان

 . تئونالد استاد به همینطور..  کنیم اعتماد ساالر به باید ملیسا -

 : ورچید لب راجر
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 ریشک شاه برای معجون تا چند ازش بود گفته بهم پیتر مشاور...  میشناسم رو تئونالد این من -

 . بگیرم

 : خندید پوش سفید مرد

 و یداشت پرسیدن برای سوال کلی زیبا خانم این مثل هم تو یادمه...  راجر یادمه خوب رو تو منم -

 . بودی ترسیده

 : گفت تندی به ملیساندرا

 . نترسیدم من -

 : گفت تئون

 . بود ترسیده راجر اما..  البته -

 : داد پاسخ و گرفت هجومی حالت تئون سمت به غضب با راجر

 دشای...  بودم خدمتکار و.. بودم پست...  بودم ضعیف..  بودم انسان که بود وقتی مال اون..  آره -

 ... چیم االن بدم نشون بهت باشه الزم

 : زد آمیزی تحقیر لبخند تئون

 وقتی و دادی دست از چیو دونی نمی تو...  بود االن از بیشتر خیلی موقع اون ارزشت من برای -

 فانی وایخ می وجود تمام با که وقتی.  پستی و ضعیف انسان یه برابر در چقدر ببینی که فهمی می

 ، تقدر از وقتی...  نیستی اما باشی پذیر جراحت و کند خوای می که وقتی...  ای جاودانه اما باشی

 ردهم نیمه یه از وقتی...  بشکنه هم در رو تو خون به وابستگی و بشی خسته جاودانگی و سرعت

 ... باشی زنده نخوای دیگه بعد به جایی یه از وقتی...  بخوره هم به حالت بودن

 یک روی رز.  بود لرزانده را همه قلب تئون های حرف گویی.  شد حاکم فضا بر سنگینی سکوت

 : شکست را سکوت بریان.  زد زل راجر به و نشست چوبی صندوق

 هب...  بشه محسوب بال که چیزی هر ، بیاد سرش عجیبی بالی هر اگه...  کنم می تکرار هم باز -

 ولط ماه یک مرگتون کنم می کاری و کشمتون می..  رسه نمی تصورتون به که شکلی بدترین

 ... بکشه
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 : داد پاسخ و برداشت چشم آیدن از ساالر

 روی رو تهدید مختلف های روش مدام نیست الزم.  کنم می خدمت تخت به من گفتم که بهت -

 . شاهزاده ؛ کنی امتحان ما

 : کرد تنگ را چشمانش و ایستاد ساالر متری سانتی چند بریان

 مرگ برای دیگه خالقانه راه سه ، کنین صدا اونطوری رو من دیگه بار یه کدومتون هر اگه و -

 . کنم می ابداع وحشتناکتون

 : پرسید جسورانه تئون

 ؟ دین می ترجیح رو حرامزاده -

 : گفت و رفت در سمت به بریان

 . دادم ترجیح همیشه..  همیشه -

 آنجا از بریان سر پشت بقیه ، ساالر و تئون جز به.  کنند خالی را کلبه که کرد اشاره همه به سپس

 : پرسید ملیساندرا.  شدند خارج

 ؟ کنن کار چی باهاش خوان می اونا -

 : داد پاسخ سرسری بود درگیر ذهنش وضوح به که بریان

 . کنن پیدا رو کنترلش راه و شده هیوالیی جور چه اون بفهمن خوان می -

 : پرسید رز

 ؟ تونن می -

 : گفت راجر

 یچه در فرمانروایی چهار کل توی مردی هیچ گفت می که پیتر..  نظیره بی خودش نوع در تئون -

 . رسه نمی اون پای به ای دوره

 : گفت ملیساندرا

 ... اون..  راجر کیه ساالر دونی نمی هنوز تو...  رسه می ساالر -
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 : گفت ناگهانی ، بود کرده سکوت موقع ان تا که الویس

 . کنین بس -

 : گفت ملیساندرا

 ؟ خوبه حالت الویس -

 ریسک جونش با دارن آزمایشگاهی موش مثل دارن که کسی اون ؟ پرسی می اینو چرا دیگه تو -

 نهم پسر...  منه کوچولوی آیدی...  گفتی می دربارش که هیوالیی همون.  منه برادرزاده...  کنن می

 . میگم چی دارم من فهمین نمی کدومتون هیچ و

 : گفت لب زیر بریان

 و...  کردن جدا من آغوش از اونو...  مرد چشمام جلوی کریشنا...  الویس تو از بیشتر خیلی -

 خون ازش که دیدم رو شدش بریده های رگ من...  بریدن رو سرش..  چشمم جلوی درست

 . سوخت می آتیش توی جسدش که دیدم من.  زد می فواره

* * * 

 گامهای اب شیال.  رسید می نظر به زیبا و چشمگیر ، رسید می زانوهایش تا که طالیی و سفید لباس

 و خودش به نزدیک های صندلی از یکی به آدریان.  شد نزدیک غذاخوری میز به حال بی و کوتاه

 : گفت سردی لحن با و کرد اشاره رزالین

 . بشین اینجا بیا -

 بی با و نشست صندلی همان روی تردید با بود داشته نگه را چپش بازوی راست دست با که شیال

.  شد می دیده جراحت و کبودی جای هنوز گردنش و گونه و بازو روی.  کرد رها را دستش رغبتی

 : گفت رزالین به و گرفت پایین را سرش آدریان

 ؟ بدوزن هم رنگی و سفید های لباس بلدن هات خیاط پس -

 : داد پاسخ زیری صدای با و کرد لمس را بلندش و سیاه آستین رزالین

 . کنن می عمل دستور طبق ها خیاط -

 : گفت و فشرد را دستش و نگریست رزالین به آدریان
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 . عزیزم میشی زیباتر خیلی سفید لباس توی تو -

 : گفت و نوشید را اش نوشیدنی از ای جرعه اضطراب با رزالین

 رو جسدم اینکه یا...  کنن دفن تا برن می رو من که وقتی...  پوشیدم سفید روز یه شاید -

 . بسوزونن

 : داد جواب سردی به و کرد اخم آدریان

 . نپوشی سفید وقت هیچ دم می ترجیح صورت این در -

 . برسه زودتر هرچه روز اون ، دم می ترجیح خودم اما -

 : گفت غیرمنتظره خیلی شیال

 . باشن داشته شاه کنار در طوالنی عمر ملکه امیدوارم -

 : کرد بلند سر ، بود شده غافلگیر که آدریان

 . شیال خوبت آرزوی از ممنون -

 : گفت و برخاست جا از رزالین

 ؟ برم آرامگاه به دین می اجازه جناب عالی خوردم رو غذام من -

 : گفت و بوسید را رزالین دست.  برخاست جا از هم آدریان

 . برگردید و برید سالمت -

 فتگ شیال به رو و نشست جایش سر دوباره آدریان.  شد دور میز از و کرد مختصری تعظیم رزالین

: 

 . شیال بخور رو غذات -

 : داد ادامه آدریان.  کرد خوردن به شروع میلش رغم علی شیال

 . باشی نشده ناراحت رزالین از امیدوارم -

 . بشم ناراحت ازشون ندارم حق من...  هستن ملکه ایشون -
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 . خونوادشه عزادار اون -

 زنده دونم می اینکه با...  دورم خونوادم از مدته یه من...  واالحضرت کنم می درک رو ایشون من -

 . ممکنه غیر برام ملکه شرایط تصور..  تنگه براشون دلم هم باز اما سالمتن و

 طال های ظرف رنگ طالیی بازتاب به و کشید سر را جامش ، گذاشت دهان به دیگری لقمه آدریان

 . زد زل شیال الماسی چشمان در

 : دوم فصل

 درون اهریمن

.  دبکن جا از را بود شده بسته آن به که درختی داشت دوست.  سوخت می و گرفت می درد گلویش

 آستانه در هایش آراواره.  شد داغ آیدن مغز تمام.  گرفت اش بینی زیر را تکشاخ گرم خون تئون

 االب را شالقش ساالر.  کرد ور حمله تئون سمت به را خودش ولع با و وحشیانه.  بود دهانش دیدن

 کرد تر نزدیک او به را خون تئون.  کشید سوزش و درد سر از فریادی.  زد آیدن صورت روی و برد

 را خون تئون.  نشست اش سینه روی دیگری تازیانه.  زد پس را درد ، دوباره تشنگی و ولع. 

 دهانش دور را زبانش.  بود افتاده ولوله به عطش و حرارت از بدنش جزء جزء.  پاشید آیدن صورت

 برای راهی شاید تا کشید قوا همه با را زنجیرهایش دوباره.  نبود کافی قطره چند آن اما چرخاند

 تحملش.  برید را اسب گردن گوشه و کرد نزدیک او به را شاخی تک اسب تئون.  باشد آزادی

 را اسب تئون.  آورد می در پا از را او باالخره خشم و عطش.  نمود می ممکن غیر آیدن برای دیگر

 ایج به تنها.  نزد دم اینبار آیدن.  زد شالق را آیدن لبهای اینبار ساالر.  کرد تر نزدیک و نزدیک

 آیدن.  گرفت آیدن لبهای کنار را زخم تئون.  ریخت می بیرون خون آرامی به که بود خیره زخمی

 ارید تیغ تازیانه اما نوشید را جرعه اولین و برد فرو تکشاخ ابریشمی و گرم بدن در هایش آرواره

 نخو فواره.  زد آیدن گلوی روی را تیز شالق ساالر.  کشید عقب را سرش.  نشست صورتش روی

 برد فرو آیدن شکم در را تیزی چاقوی و کرد رها را تکشاخ تئون.  لرزاند می خود به را آیدن درد و

 و سوزاند می را بدنش تمام عطش.  گردنش روی دوباره ای تازیانه و چاقو از دیگری ضربه. 

 . کرد می تشدید را آن خشم

 : پرسید و انداخت آیدن به نگاهی نیم.  شد نزدیک آنها به راد

 ؟ الزمه خشونت همه این واقعا -
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 : داد پاسخ و بکشند کار از دست کرد اشاره تئون به ساالر

 در...  خودش رام بلکه...  من رام نه...  بشه رام باید...  وحشیه حیوون یه مثل اون درون هیوالی -

 .کرد تربیت باید هم رو درنده اون...  میشه تربیت بچگی از که حیوون یه مثل باید واقع

 : شد همگام آنها با راد

 از یکن می فکر یعنی...  اون مثل موجودی برای... شن نمی رام وقت هیچ وحشی حیوونای بعضی -

 ؟ بیای بر پسش

 : داد تاب ابرویی ساالر

 اینکه عین در..  داشتم آموز دست ببر یه و پلنگ دوتا من.  راد کردم می تربیت رو ها گرگ من -

 حتمی مرگ از بار چندین...  زدن می سر من به گاهی...  داشتن رو نظیرشون بی و وحشی زندگی

 یادن به دیگه هفته چند هاش توله که حالی در.  مرد من خاطر به..  ببر اون اینکه تا...  دادن نجاتم

 . اومدن می

 : گفت ، بود گرفته قرار تاثیر تحت وضوح به که راد

 ... اون مثل موجوداتی درباره اما -

 : کرد اصالح تئون

 خودش گونه از نوع تنها...  خودشه فقط اون...  نداره معنایی عمال اون مثل موجوداتی اصطالح -

 دهب انجام نوزاد یه حق در رو جنایتی چنین آینده در دیگه کس هیچ نکنم فکر و حال و گذشته در

 . داریم که راهیه تنها این اما ببرهاست آسونی به اون کردن رام گیم نمی هم ما... 

 پایین اش دورگه اسب از الویس.  گرداندند سر.  کرد جلب را توجهشان سوارکاری پاهای صدایی

 : گفت سردی لحن با و پرید

 . نبود جنایت کردم آیدن برای من که کاری ؟ جنایت ؟ میذارین روش که اسمیه این -

 روهان و بریان:  شدند پیاده الویس سر پشت دیگر سوارکار دو

 : کرد الویس به رو ساالر

 ؟ اومده آیدن سر بالیی چه کنین می انکار که میگین دارین ؟ نبود جنایت -
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 : گرفت دفاعی حالت الویس

 تادهش و هفتاد عمر یه...  بمیره چشمهام جلوی پسرم ببینم تونستم نمی...  بودم جاودانه من -

 تا و دادم می دست از رو اون من و...  بود زدن هم به پلک یه من جاودانگی برابر در انسانی ساله

 آشام خون یه برای ابدیت...  شدم می عزادار مرگش خاطر به ابد تا و...  موندم می دلتنگش ابد

 . بکنین رو فکرش که چیزیه اون از بیشتر خیلی

 : دوخت الویس ه را سنگینش چشمان بریان

 داشتم دوستشون که آدمایی همه و ام جاودانه یه منم...  الویس ذارم نمی جنایت رو اسمش من -

 . دادم دست از رو

 . کنی می درک تو کم دست خوبه -

 : گفت و زد محوی لبخند بریان

 . خودخواهی ذارم می رو اسمش من -

 : کرد اخم الویس

 . کرد می تغذیه ها تکشاخ از هم کریشنا...  نکردی اینکارو خودت انگار زنی می حرف جوری یه -

 : شد بریان محو لبخند روی یخی آب مانند کریشنا نام

 اطرخ به رو راه این گرفت تصمیم...  بعد به سالگی چند و بیست از اون..  نبود من انتخاب این -

 ینم تبدیل اون...  شد نمی آیدن مثل اون.  بودم سرسختش مخالف من و کنه انتخاب جاودانگی

 . شد

 . شد ساک و کرد منصرف بحث ادامه از را الویس ، بریان انگیز غم لحن

 گام مه دوباره روهان و بریان و الویس.  گرفتند فاصله آنها از و انداختند باال ای شانه تئون و ساالر

 : شکست اینگونه را حاکم سنگین سکوت اما الویس.  شدند

 که یاتفاق خاطر به اما ، بریان بگم بهت اینو حسابی و درست ، نشد فرصت وقت هیچ.  متاسفم -

 براش که کسی دادن دست از بفهمم تونم می من...  هستم واقعا و متاسفم افتاد کریشنا برای

 . سخته چقدر ، کردی پدری
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 : گفت آلودی غضب لحن و دزدید را نگاهش بریان

 ار تصویرش وار آینه که الویس سبز چشمان به و سرگرداند دوباره _.  الویس نبودم پدرش من -

 . بودم عاشقش من _ داد ادامه و زد زل ، داد می انعکاس

 : کرد گرد را چشمانش الویس

 ... شدی می محسوب اون عموی تو اما -

 : داد پاسخ و رفت ای قروچه دندان بریان

 ... کامال نه -

* * * 

 : گفت و کرد تعظیمی شیال

 ؟ دید می مرخصی اجازه من به -

 : گفت و کرد برانداز رنگش آبی نازک و ابریشمی لباس در را شیال پای تا سر آدریان

 ؟ باشی داشته الزم که هست چیزی -

 : داد پاسخ لب زیر شیال

 . بدین بهم بتونین شما که چیزی نه -

 : گفت و کرد اخم آدریان

 . بری تونی می...  باشه -

 که ا لحظه تا ، ماند خیره او های قدم به آدریان.  شد دور او از آرام گامهای با و کرد خم سر شیال

 : گفت و کرد نگهبان به رو سپس.  بست سرش پشت را سرسرا در

 . بیارین رو تا دو اون -

 : پرسید و شد جا به جا تخت روی آدریان.  شدند وارد زندانی دو و سرباز چهار و باز در

 ؟ خب -
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 : گفت سربازان از یکی

 . جاسوسی برای رفتن می ساالریال به داشتن -

 : گفت ملتمسانه زندانیان از یکی

 یم تهمت بهمون دارن بدیم باج اینا به نشدیم حاضر فقط چون...  تاجریم فقط ما حضرت اعلی -

 . زنن

 : پرسید آدریان

 ... نیستین غربی شما -

 . نسل اندر از نسل.  پایتختیم قدیمی اهالی از ما...  جناب عالی نه -

 . بودین سابق و مخلوع پادشاهی لشگر توی پس -

 : گفت لکنت و اضطراب با مرد

 جرم به وگرنه کردیم می اطاعت شاه.. شا...  دستورات از فقط ما..  یعنی...  من..  قربان..  ق.. قر -

 . شدیم می کشته سلطنتی دستور رد و خیانت

 : داد تاب ابرویی آدریان

 ... کنین می خدمت من به هم ترس از ؟ کردین می خدمت کریشنا به ترس از پس -

 انآدری " ، " عادل و برگزیده شاه " آن از شد می سختی به که آورد زبان به را کلماتی تند تند مرد

 و برخاست جا از اما دوم زندانی مرد.  فهمید را " خالص خون " و "حق به امپراطوری " " شکوه با

 : گفت رسایی صدای با

 . حضرت اعلی کنم نمی فکر اون مثل من -

 : گفت و کشید ریشش ته به دستی آدریان

 ؟ کنی می فکر چی تو...  شد جالب -

 . بمیرم کریشنا کنار دادم می ترجیح...  هستین غاصب شما...  کنم می فکر من -

 ؟ چیه اسمت...  برانگیزه تحسین -
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 . قربان هرولد -

 : داد فرمان و زد روحی بی لبخند آدریان

 اطرخ به صرفا عقایدش برخالف و...  نکنه چاپلوسی بگیره یاد تا...  ببرین رو یکی اون زبون -

 . نزنه حرف موندن زنده

 یرهخ ، کرد می التماس شدت به که اش بیچاره دوست به لبخند با ، بود شده زده شگفت که هرولد

 : داد قرار مخاطب را هرولد آدریان.  شد

 . تحسینه قابل...  کنی می بیان بلند رو عقایدت و هرولد شجاعی تو -

 . قربان ممنونم -

 : کرد صادر دیگری دستور آدریان

 . هکن بیان بلند نباید رو چیزی هر ، بگیره یاد تا ببرید هم رو شجاع هرولد...  یکی این زبون -

 : زد فریاد و شد شل هرولد پای و دست

 . بکشین رو من -

 : داد پاسخ و برد هم در را ابروهایش آدریان

 . کشم نمی رو هام مخالف من -

 : خواند آن روی از و برداشت میزش کنار از را کوچکی کاغذ

 . تایلر فرزند کارن ، چوچن فرزند بیلیون ، کوپر فرزند نایال -

 : گفت و کرد بلند سر آدریان.  ایستادند ، کردند می همراهی را زندانیان که سربازانی از تن سه

 . بشین پاداش شامل ها جاسوس کشف خاطر به قراره -

 : گفت ها سرباز از دیگر یکی

 . کردم کمک بهشون هم من ولی حضرت اعلی ببخشین رو ،من قربان اما -

 ؟ خوای می پاداش هم تو پس -
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 . بدونن صالح سرورم که طور هر -

 ؟ چیه اسمت -

 . حضرت واال چارلز فرزند ریک -

 : گفت و داد تاب را هایش پلک آدریان

 ... میشه پاداش این شامل هم چارلز فرزند ریک...  خب خیله -

 . حضرت اعلی ممنونم -

 : کرد صادر فرمان و کرد تنگ را چشمانش و شد خیره ریک به آدریان

 روز سه هم سرشون.  بذارین نفره چهار گور یه توی رو بدنهاشون و کنین جدا رو سرشون -

 به که کس هر و نخوان باج تاجری هیچ از دیگه بگیرن یاد تا مونه می سربازا اقامتگاه باالی

 . نکنن معرفی جاسوس عنوان به رو گرفت ایراد قیافشون

 : زد فریاد آدریان اما کردند عفو برای خواهش و التماس به شروع ها سرباز

 . کنم می صادر براتون تری دردناک مرگ حکم بدین ادامه اگه -

 : گفت لرزانی صدای با ریک.  شد حاکم سرسرا به سکوتی

 . نداشتم خبر اصال...  نداشتم دخالتی اما من -

 : داد تکان را سرش آدریان

 ونباهاش خواستی خودت اما نبود توش تو از اسمی رسید بهم اونا راپورت وقتی...  ریک دونم می -

 رو ریک سر _ داد فرمان سپس _.  بکنی رو فکرش که چیزیه اون از مرگبارتر طمع.  بشی شریک

 .  باشه زنده بیشتر لحظه چند بخواد شاید.  ببرید کندتر شمشیر یه با

 رسید می خاطرش به که چیزی تنها ، گذرد می آیدن فرار از مدت چه نداشت خاطر به درست    

.  کند احساس را شاهی تخت سرکشی و جنون ها روز این توانست می. کند پیدا را آیدن بود این

 لحاص توانست نمی ، درونیش تشویش و التهاب و اش همیشگی اضطراب و شبانه های کابوس

 زچی همه به و بکشد را آیدن که بود رسیده ذهنش به بارها.  باشد عطش و افرمانین جز چیز هیچ

 رفرا یا و شدن ناپدید از پس حتی کند فکر حتی مساله این به خواست نمی اصال.  دهد خاتمه
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 دردناک برایش هم تصورش زیرا.  مرگ جز گرفت می نظر در برایش را احتماالت همه هم آیدن

 گمر از پس تخت پیش از بیش گسیختگی لجام از ترس طرفی از هم آیدن کشتن درباره.  بود

 سی هب قریب مانند درست.  بکند را اینکار تواند نمی دانست می طرفی از و ترساند می را او آیدن

 زنده تصویر یک مانند درست.  نبود چهره سرخ و سبز چشم نوزاد آن کشتن به قادر که پیش سال

 تهگرف آغوش در و پیچیده رنگی آبی پارچه میان را آیدن ، الویس.  گذشت می چشمانش جلوی از

 داشت اصرار رزا.  رفت می کلنجار خودش با آدریان.  گذشت نمی تولدش از هم ساعتی هنوز.  بود

 لش را پادشاهی به رسیدن برای گام آخرین این خواست نمی آدریان اما کند نظر صرف اینکار از

 زندگی روی به گشودنش چشم زمان از که گناه بی نوزاد یک مرگ ، کرد می انتخاب باید.  بردارد

 یا دکشی می را انتظارش قرنها که ای پادشاهی تخت به رسیدن و بود نگذشته هم ساعت یک هنوز

.  ودب خفته الویس آغوش در که سبزی چشم بچه پسر نمو و رشد دیدن و حکومت از پوشی چشم

 : بود داده چه را رزا های اصرار پاسخ که داشت یاد به خوب خیلی

 بچه هی انسانی و بار فالکت زندگی دهه چند واسه رو ام ساله صد چند انتظار نیستم حاضر من "    

 " بدم هدر

 : ایستاد الویس مقابل و گفت را این    

 . بدی تحویل بهم رو بچه وقتشه -    

 : چسباند اش سینه به را نوزاد و برداشت عقب به قدم یک الویس    

 . بمیره که اونه از کوچیکتر خیلی خیلی اون آدریان نه -    

 : گفت و کشید بیرون جبش از را تیزی و استخوانی چاقوی آدریان    

 . الویس من به بده رو بچه -    

 . بمونه زنده بچه...  بچه و کنم تبدیل رو آلن گفتی تو..  گذاشتیم قراری یه ما...  اما -    

 : داد تکان سر آدریان    

 . کنم نمی سقوط ازش من...  اس پله آخرین آین.  الویس متاسفم -    

 دنآی الویس.  کوبید دیوار به را الویس.  بود تر سریع او از ادریان اما کند فرار خواست الویس    

 مقدمه بی و زد زل آدریان سرخ چشمان به.  گرفت آغوش در محکمتر ، کرد می گریه حاال که را
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 جاری خون ، مادر شیر مانند نوزاد.  گذاشت آیدن لبهای روی رو درید دندان با را خودش دست مچ

 . کرد رها را الویس آدریان.  شد ساکت و مکید را الویس های رگ از

 : گفت زنان نفس نفس الویس    

 . میشه تبدیل اونم بکشیش اگه حاال -    

 : گفت تحیر با آدریان    

 که یکس نفهمیدی هنوز تو ؟ بکشم رو شده تبدیل نوزاد یه تونم نمی من کردی فکر واقعا تو -    

 خون یه از نگهداری صرف رو ابدیتت تمام خوای می یا ؟ میشه محسوب مرده عمال میشه تبدیل

 !؟ بکنی روزه یک آشام

 . دوخت چشم او به و برداشت آیدن دهان روی از را دستش مچ الویس    

 . آدریان بگذر ازش -    

 آدریان سمت به الویس.  ربود الویس از را آیدن ، زدن هم به چشم یک از تر سریع آدریان    

 الویس به را اش اقیانوسی چشمان رزا.  کوفت دیوار به دوباره را او قدرتمند دستی اما برد یورش

 : گفت و دوخت

  طرفی من با...  بزنی صدمه آدریان به بخوای اگه اما..  الویس نیستم موافق کار این با من -    

 و میانی انگشت آدریان.  نشد رها قدرتمندش بازوان از هم باز اما زد پس را رزا دست الویس    

 در درست باید.  بدهد او به دردآوری مرگ خواست نمی ، گذاشت نوزاد قلب روی را اش اشاره

 را انآدری پشت ، اش سینه رفتن پایین و باال و نوزاد قلب کوتاه و تند های تپش.  زد می قلبش

 های دنده و ها استخوان.  کشید نوزاد عریان بدن روی را دستش و بست را چشمانش.  لرزاند

 تا تگرف سفت را لرزانش دستان و فشرد را چاقو دسته.  لغزید می آدریان انگشتان زیر کوچکش

 لب زیر . بیاورد چشم پیش را سنگینش تاج و شاهی شکوه با تخت کرد سعی.  بدرد را نوزاد سینه

 : گفت خودش با

 . باشه سخت هم اونقدرها نباید یکی این...  کشتی رو گریسیا تو...  آدریان یاال -    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

112 

 

 ککوچ نگاه در اسمان انعکاس اما بیاورد پایین را دستانش خواست.  گشود چشم و زد فریادی    

 زمین روی.  انداخت کناری به را چاقو و شد شل دستش.  داد تکان را قلبش نوزاد ریز چشمان و

 : کشید فریاد عصبانیت با و گذاشت زانوهایش از یکی روی را پیشانیش.  نشست

 . تونم نمی...  بهش لعنت -    

 : دوید آدریان سمت به و کرد رها را الویس رزا    

 ؟ خوبه حالت -    

 : گفت و نگریست آیدن به و گرداند سر آدریان    

 . تونم نمی...  رو نفر آخرین این.  رزا تونم نمی -    

 که بود دیروز همین انگار.  کشید آغوش در را آیدن دوباره ناشدنی وصف شوقی با الویس    

 : ودب گفته که داشت یاد به خوب.  بپذیرد را آیدن تغذیه شیوه تا کرد می متقاعد را الویس آدریان

 " میره می هستی جاودانه تو که روزهایی از یکی توی باالخره اون "    

 : بود گفته الویسه    

 . ایم جاودانه دو هر اونوقت...  کنیم می تبدیلش ، بشه سالش بیست وقتی گفتی تو -    

 : داد پاسخ آدریان    

 زنده یسالگ بیست تا باشی مطمئن تونی می کجا از تو ؟ چی بمیره سال بیست این توی اگه -    

 ؟ اس

 اههم چند آیدن که وقتی بیاورد یاد به را الویس اشکبار چشمان توانست می خوبی به هم هنوز    

 ورکش چند در تا رفت می الویس.  بیابد اشان زندگی برای امنی مکان تا سپرد می آدریان به را

 . کند تهیه خانه ، ماوراءالطبیعه جهان از نشانی هر دور به ، انسانی دنیای در ، مختلف

 قرنها از پس که شد می سال هفت حاال.  نشست آدریان لبهای روی سردی و محو لبخند    

 دوران بهترین سالها این بگوید توانست نمی اما بود نشسته حکمفرمایی تخت روی باالخره

 تمام عمرش لحظات زیباترین که زد می فریاد را حقیقت این آدریان وجود تمام.  است زندگیش

 راه او به کوچکش پاهای با همگام و کشید می آغوش در پدرانه را آیدن که ، دبو سالی پنج آن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

113 

 

 اسب و خندید می کنارش در آیدن که بود زمانی به متعلق خاطراتش بهترین.  آموخت می رفتن

 آرزو آیدن رنگی ای نقره و قد کوتاه اسب که وقتی.  کرد می تماشا دویدن حال در را وحشی های

 گاو گله میان و کردند می سوارکاری هم رکاب هم رزا و آیدن ، او وقتی.  آورد برایش را بود کرده

 . تاختند می وحشی های

 برای عمر همه که بود ایستاده قصری کنگره روی اینجا او حاال.  زد حلقه چشمانش در اشک    

 زده زمستان سرزمینی به که خونخوار و چشم سرخ هیوالی یک.  بود کشیده رنج داشتنش

 . کرد می فرمانروایی

 می اتاقش سمت به محافظ دو با همراه شیال.  گرداند سر ، کرد جلب را توجهش پاهایی صدای    

 : گفت و کرد خم سر احترام نشانه به.  ایستاد او دیدن با شیال.  رفت

 . حضرت اعلی -    

 : زد صدایش اختیار بی آدریان اما دهد ادامه راهش به که خواست و    

 ! شیال -    

 : داد جواب آرامی صدای با و برگشت شیال    

 . سرورم بله -    

 . برین تونی می شما _ کرد اشاره محافظان به سپس _. اینجا بیا -    

 و هرش زیبای منظره به و ایستاد کنگره روی آدریان کنار تردید با شیال.  کردند اطاعت محافظان    

 در یالش به برانگیزش تحسین نگاه رغم علی آدریان.  نگریست برف از پوشیده و سفید های کوه

 : گفت ، رنگش ای نقره و بلند لباس

 ؟ خوری نمی چیزی...  رسی می نظر به ضعیف و الغر خیلی -    

 : انداخت پایین را سرش شیال    

 . نباشین نگران...  مونم می زنده...  خورم می نیاز قدر به -    

 : پرسید مقدمه بی آدریان    

 ؟ کنی می فکر آیدن به تو -    
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...  خونه برگردم کنم می فکر این به فقط...  گذشت اینهمه اینکه از بعد حاال اما آره اوایل اون -    

 . شده تنگ ساحل گرم های شن و آفتابی هوای برای دلم

 دستانش میان را شیال ظریف چپ دست.  شد خیره شیال چشمان در اشک برق به آدریان    

 : گفت و فشرد و گرفت

 . دارم نگهت گرم تونستم می کاش....  گردونم برت تونستم می کاش -    

 یم شدت به قلبش چرا فهمید نمی آدریان.  شد خیره آدریان چشمان به و کرد بلند سر شیال    

 به آدریان طرف از العملی عکس هر قبل و کرد جدا آدریان از را دستانش ناگهانی خیلی شیال.  تپد

 به شیال اتاق درب شدن کوبیده صدای بعد دقیقه چند.  ایستاد آدریان.  کرد حرکت اتاقش سمت

 و لبق فسردگی این ، کوبید اش سینه به دستش با.  رسید گوش به شدنش بسته و چهارچوب

 . کند تحمل توانست می نه و فهمید می نه را نفسش مجرای

    * * * 

 : پرسید تئون.  آورد باال حالی بی با را سرش    

 ؟ آیدن چطوره حالت -    

 : گفت خشم با آیدن    

 . بیرون بکشم حلقت از رو زبونت خواد می دلم -    

 : گفت بریان و الویس به رو ساالر    

 یمکن بازش زنجیر از تونیم می دیگه مدت یه تا...  شده تر متعادل خیلی...  زنه می حرف اون -    

 رسید مرحله اون به که وقتی و....  نمیده انجام اراده بدون رو ای حمله هیچ بعد به موقع اون از... 

 انسانیش ضعیف بخش همون با هماهنگ باید ناخودآگاهش و خوداگاه...  ارادشه تربیت وقت

 ... انسانیتش تقویت برای محرک یه...  داریم انگیزه به نیاز فقط.  بشه هماهنگ

 : داد تکان سر بریان    

 . کنم کار چی باید بدونم فکرکنم -    

 : گفت و کرد آنها به رو تئون    
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..  شورز..  مبارزه مثل...  کنه تخلیه رو انرژیش که چیزی یه..  پرتی حواس یه به نیاز البته و -    

 . سخت گارهای

 : گفت الویس    

 شمشیر از هیچی اون...  خوره می درد به بیشتر...  یادگیریش و تمرین واقع در یا..  مبارزه -    

 . دونه نمی جنگ و زنی

 . خوبیه ایده -    

 : گفت بریان    

 . باشه قوی باید فقط.  میایم بر هم با هم یکی این پس از -    

 : گفت و داد تاب ابرویی ساالر.  کردند نگاه یکدیگر به تردید با تئون و ساالر    

 هی به...  راستش...  شده تبدیل بهش که موجودی و..  آیدن درباره...  چیزی یه مونه می فقط -    

 از تجاوزم یا هفت اگه تکشاخ کشتن که مسلمه این.  مطمئنیم بهش تقریبا که رسیدیم نظریه

 خود به هربار یعنی...  داره مالتس یه روی که میذاره آیدن روی رو اثری همون...  بشه هفت

 سانان بیشتر هرچه که دونیم می اینو ها آشام خون درباره و...  میشه تر نزدیک درندش و هیوالیی

 موجودی هر کشتن..  نه انسانها کشتن فقط...  آیدن درباره...  میشن تر قوی...  باشن کشته

..  رتشقد اما میشه افسارگسیخته ها تکشاخ کشتن با درندش قوای...  بشه تر قوی میشه باعث

 ... میشه بیشتر کشه می کسیو که بار هر

 : زد لبخند الویس    

 . بشه تشدید بودنش هیوال اینکه بدون شدن قدرتمند...  نیست بد که این -    

 نمتو نمی حتی اما...  بخشه لذت..  عالیه جایی یه تا قدرت.  الویس نیست این مساله فقط -    

 هک بشه قدری به بازوهاش قدرت و کنه کار حد از بیش پنجگانش حواس که رو وقتی کنم تصور

 کنم کرف بهش حتی تونم نمی که خشمی...  خشم و کنه لمس و بده فشار کم یه چیزیو حتی نتونه

 . میشه شکلی چه موقع اون که

 : کرد تنگ را چشمانش بریان    

 . کنارشم من.  بکشه کسیو ممکنه که جایی تا ذاریم نمی -    
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 های صخره و تیز کوههای.  کرد نگاه آن پایین سرسبز دشت به و ایستاد صخره باالی ملیساندرا

 می گلها میان ای قهوه و خاکستری خرگوش چند.  سفید های گل از پر زیبای دشت و برنده

 : گفت و گرداند سر.  نشست لبهایش روی لبخندی.  دویدند

 . رسه می نظر به زیبا طرف اون -

 : داد پاسخ کرد می همراهی را آیدن بریان با همگام که روهان

 ترین ادهس تا کنن می تقال وقتی ببینیشون باید...  داشتنیه دوست های ضعف از پر آدمها دنیای -

 ور طبیعت قوانین وقتی...  کنن می فکر هاشون ضعف جبران برای وقتی...  بدن انجام رو کارها

 . کنه کمک زندگی برد پیش برای بهشون تا کنن می کشف

 زیر و شد خیره سفید دشت به و کرد تنگ را چشمانش.  بود ایستاده صخره روی هم آیدن حاال

 : گفت لب

 یهای ماشین..  بینی می رو شده چراغونی شهر یه منظره دور از وقتی...  باشه جالب شاید دور از -

 هک مردمی.  کافه یه موسیقی بلند صدای و ترافیک.  کردن پر رو آسفالت های خیابون تمام که

 یکن می عادت روزمرگی به گاهی بشی آدما زندگی درگیر وقتی.  دارن کوتاهی عمر و بلند آرزوهای

 تلویزیون صبح روز هر.  بکنی تصور اونه از محدودتر زندگی برای فرصتت که انگار نه انگار. 

 اما.  گن می دروغ بهت هم سر پشت دارن که بینی می رو احمق سیاستمدارای و میشه روشن

 نببر لذت ازش اینکه جای به کنن می تقال حد از بیش کوتاهشون زندگی برای مردم...  عجیبه

 . میشه شروع ها زشتی که اینجاست و...  زنن می اتیش و آب به رو خودشون فقط

 : انداخت باال ای شانه بریان

 . میده جواب داره ، کردن کاری هر تئون و ساالر کنم فکر اما آیدن نفهمیدم رو حرفات نصف -

 : کرد اخم آیدن

 داره....  شدن خشک مرز تا من به دادن تشنگی و مرگ حد سر تا من کردن شکنجه...  آره -

 . ده می جواب

 : خندید روهان
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 . بزن خطرناک حرفای بعد بگذره زنجیرها اون شر از آزادیت از روز چند بذار -

 : گفت و کشید عمیقی نفس.  نکند اش عصبی او گلویش سوزش تا بست را چشمانش آیدن

 رو سپس _.  میره پایین و باال داره انگیزی شگفت طرز به تو گردن شاهرگ و روهان تشنمه من -

 اشمب داشته انرژی مبارزه برای کم دست بدار...  بده بهم جرعه یه فقط..  خیال بی _ کرد بریان به

. 

 : داد تاب ابرویی بریان

 . بخوری ازش نداری حق اما بیاریم خون مقدار یه برات ، کرده تاکید ساالر -

 . نیست اینجا که ساالر -

 . کنه می پرت رو حواست تن به تن تمرین یه...  کنی تحملش کن سعی -

 ؟ زنی می تحمل از حرف تو اونوقت...  میگیره آتیش داره گلوم من -

 غضب نگاه آیدن.  انداخت پایین صخره از و آورد بیرون را کمربندش کنار کوچک بطری بریان

 : گفت و زد چشمکی بریان.  انداخت او به آلودی

 . دارم بهتری احساس حاال -

 : گفت و کشید بیرون را شمشیرش آیدن

 . کنم تغذیه تو از نگیرم تصمیم نمیشه باعث این -

 : داد پاسخ خیالی بی با و گرفت گوشش کنار را کوتاهش شمشیر هم بریان

 . بکنی رو تالشت تونی می -

 . نشو چالش وارد من با...  قدرتمندم تو برابر چند -

 هم رو مردها ترین قدرتمند گاهی مهارت...  نیست مطلق قدرت مبارزه ، بگیری یاد باید جایی یه -

 . بپرس ملیساندرا از...  نه گی می.  داده شکست

 با و سرگرداند بود مانده خیره صخره پایین سفید دشت به همچنان لحظه آن تا که ملیساندرا

 : گفت منگی و گیج حالت
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 ؟ بله -

 : خندید بریان

 . هیچی -

 : داد قرار مخاطب را آیدن و آمد آنها سمت به ملیساندرا

 یوقت...  شد تموم زمستون وقتی..  کردی تصرف رو تخت تو وقتی...  شد تموم چیز همه وقتی -

 ؟ بشم رد مرز این از ها آدم دنیای دیدن برای دی می اجازه بهم...  گرفت آروم دوباره والرینال

 : داد پاسخ ، بود خورده جا که آیدن

 . ملیساندرا نیست تو برای چیزی هیچ اونجا -

 . نداره ضرر کردنش تجربه -

 : کرد دستی پیش روهان اما بگوید چیزی خواست.  زد زل ملیساندرا مشتاق چشمان به آیدن

 . عبوره قابل غیر مرز این من بدون چون.  ملیسا کنی هماهنگ من با باید قبلش -

 : کرد نازک پلک پشت ملیساندرا

 . کنم می پیدا دیگه مرز یه -

 : کرد دخالت بریان

 یراه هیچ یادمه که جایی تا و...  بوده بسته رو دیگه چهارتای کریشنا...  مرزه وتنها آخرین این -

 . نیست کردنش باز برای

 : گفت دلخوری با روهان

 ورود برای تالش با...  دادن نشون اینجا به رو ارادتشون مدام سال هفت این توی غرب مردم و -

 . شده تامین سالهاست اینجا امنیت خب اما...  من قلمرو به

 : پرسید آیدن

 ؟ کنن تصرف رو علم جهان خوان می هنوز اونا -

 : داد پاسخ بریان
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 هب حمله دیگه یکی و اینجا یکی...  دارن راه دو فقط منتهی.  جنگیدن می همین برای اولش از -

 . ها مرز اون از استفاده و ساالریال

 رکد را کاستار با حسنه روابط حفظ به آدریان اصرار دیگر دالیل توانست می حاال.  کرد اخم آیدن

 سیاست عمده بخش نداشت تردید.  بود نکرده عنوان آیدن برای هرگز آدریان که دالیلی.  کند

 جهل و حماقت به.  شد می غربی مردم همیشگی هدف همین به مربوط آیدن و شیال ازدواج پشت

 : گفت و برد یورش آیدن سمت به بریان.  زد آمیزی تمسخر لبخند خود

 ؟ کشی می وقت ترس از داری -

 ضربات ماهرانه خودش قول به و ظریف حرکاتی با بریان.  داد نشان واکنش بالفاصله آیدن

.  دبری استخوان بن را آیدن بازوی زخم نخستین عنوان به شمشیرش.  زد می آیدن به مرگباری

 یدنآ مرگبار ضربات چابکی با بریان.  شد مبارزه آغازگر خودش بار این و کشید فریاد درد از آیدن

 سمت به را شمشیرش آیدن.  کرد می نثارش دردآورتری های حمله ضد و گذاشت می جا را

 هشاننگا.  شد خود به شمشیر ، برخورد مانع سالحش تیغه با بالفاصله بریان و زد بریان صورت

 اما فشرد هم به را چشمانش ، گذشت آیدن چشمان جلوی از مبهم تصاویری.  خورد گره هم به

 . شود تصاویر این هجوم مانع توانست نمی

" 

 بزرگ زمین در که را آیدن پرنس و آدریان و ببیند را جوان بریان توانست می(  کرول)  آیدن

 مبارزه ژست سلطنتی های زره در هم روی به رو درست آیدن و بریان.  بودند ایستاده سوارکاری

 و ودب نشسته کاه کپه یک روی تصاویر این آبی چشم آدریان که حالی در.  بودند گرفته خود به

 نگاهی آدریان.  کرد می نظاره را دو آن مبارزه حوصگی بی با زد می گاز را سرخی سیب که درحالی

 : گفت و انداخت بریان به

 . بازی می تو.  قدرتمندتره آیدن دونن می همه...  اس احمقانه -

 : گفت و کرد پرت آدریان کنار کالهخودش بریان

 . موثره بیشتر گاهی مهارت...  آدریان نیست برنده همیشه قدرت -

 : گفت آدریان به پاسخ در و کرد اخم آیدن پرنس.  ریخت هم در را بریان بلند موهای باد

 . بدیم انجام رو پدر احمقانه تمرین قراره...  نیست باخت و برد که بازی این هدف -
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 : گفت عصبانیت با بریان

 ؟ داره وجود آیدن و من روح بین ای برادرخوندگی کرده فکر چرا دونم نمی من و -

 : گفت بریان به رو و آورد پایین را شمشیرش آیدن

 پدر اما ندارم منظوری حرف این از من...  کنه نمی عوض اینو چیز هیچ و..  بریان منی برادر تو -

 . داره عالقه بهت همه این همین واسه.  بینه می تو وجود در رو نیکاناس فرمانده

 : کرد اخم بریان

 . آیدن نیار من جلوی رو مرد اون اسم -

 کرف پدر..  داشتن هم با رو برادرخوندگی رابطه این پدر و نیکاناس فرمانده چون اما.  ببخشید -

 ... هم تو رو من شاید کنه می

 : گفت حوصلگی بی و بیتابی با آدریان

 یردرگ و عصبی پدر غریب عجیب رابطه خاطر به رو خودتون...  بکنین رو تمرینتون..  خیال بی -

.  ودب خواهی و بودی همیشه...  مایی برادر تو..  نداری مرد اون با نسبتی هیچ تو...  بریان.  نکنین

 . داره دوست پسرش مثل رو تو هم مادر حتی

 : زد لبخند بریان

 . کنم درک رو انسانی منعطف احساسات این تونستم می کاش...  پسراش از بیشتر شاید -

 : فشرد را اش شانه و شد نزدیک بریان به قدم چند آیدن

 ... خیال بی -

 بریان گلوی زیر را شمشیرش تیغه زدن هم به چشم یک در آیدن اما انداخت باال ای شانه بران

 : گفت خندید می که حالی در و گرفت

 ؟ بدم خرج به بیشتری عاطفی انعطاف خوای می -

 : داد پاسخ و گرفت آیدن ران اصلی رگ کنار را کوچکش چاقوی بریان

 ؟ تسلیم.  کنه می غلبه قدرت به مهارت که جایی و -
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 : آورد پایین را شمشیرش آیدن

 . تسلیم -

 ".  کشیدند آغوش در را یکدیگر مقدمه بی و نشست دو هر لبان روی لبخند

 هیچ اراده تحت گویی خاطرات این هجوم اما است شده تمام تصاویر این کرد می فکر آیدن

 : گفت می و فشرد می شدت به را آیدن بازوی بریان.  آیدن نه و بریان نه ، نبود کدامشان

 . نده ادامه.  آیدن کن تمومش -

 : نبود آیدن اختیار به توقفش اما

" 

 و یخاکستر موهای که آبی چشم دختری همراه به ، بلند آبشاری پایین بود ایستاده بریان هم باز

 با بلندش و باریک شمشیر با که دختری.  خورد می تاب و بود رها شدید باد در اش کوتاهش

 دنآی قلب.  مبارز جوان مردان پوشش در دختری.  کرد می شمشیر نبرد بریان با شگفت مهارتی

 . شد سرد اش سینه قفسه در

 لهبالفاص را بعدی حمله ، نداد امان بریان.  زد پس را بریان حمله و چرخید پایش یک روی کریشنا

 و یدلغز سنگ روی بریان.  کوبید بریان سینه به آرنجش با و دزدید را سرش کریشنا.  داد انجام

 و آورد بیرون آب از سر بریان.  داد سر داشتنی دوست و بلند ای خنده کریشنا.  افتاد آب درون

 : گفت

 . کریشنا عالیه این -

 یدنوش جرعه چند.  کشید سر را شاخ تک فام نقره خون و برداشت زمین روی از را مشکی کریشنا

 : گفت اخم با بریان.  پرید آب درون به و

 . من حضور در حداقل...  نکن اینکارو -

 با.  دنبو کریشنا از اثری اما ماند منتظر اندکی بریان.  رفت آب قعر به و داد تاب ابرویی کریشنا

 شمکیچ آب زیر کریشنا گرداند چشم نگرانی با.  دید نمی را کریشنا اما برد آب زیر به سر نگرانی

 : گفت عصبانیت با و آورد آب باالی و گرفت دستانش روی او هشدار بدون بریان.  زد او به

 ؟ بری می لذت کنی عصبانیم اینکه از -
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 : خندید کریشنا

 . نیست قشنگ خوری می حرص وقتی صورتت اندازه به هیچی -

 کرد اره را او بالفاصله.  بود مانده خیره کریشنا درخشنده آبی چشمان و خیس صورت به اما بریان

 : پرسید نگرانی با کریشنا.  گرداند سر و

 ؟ شده چیزی -

 : گفت و داد منفی پاسخ سر با بریان

 یم بر زود من.  بده ادامه آبشار زیر تمرینت به تو..  کنم پیدا خوردن برای چیزی یه رم می من -

 . گردم

 ... غذا کردن پیدا برای بریم هم با بود قرار ولی -

 ".  دیگه وقت یه باشه -

 : گفت اضطراب با و گشود چشم آیدن.  نواخت آیدن گوش زیر ای کشیده ، بریان

 ... خواستم نمی من...  متاسفم -

 : پرید آیدن کالم میان بریان

 . دونم می -

 صورت به و مشترکا آنها دوی هر قلب گویی.  زدند زل هم به دو هر طوالنی لحظه چند برای

 : گفت خشمی با توام انگیز غم لحن با و برخاست جا از آیدن.  بود گرفته یکسانی

 . باشم بسته زنجیر به دادم می ترجیح -

* * * 

 که تلخ غایت به لحظات آن صدبار ثانیه هر گویی.  پیچید می مغزش در شیال حرفهای مدت تمام

 . شد می تکرار ، بود داده رخ مدت چند این

 " دم می ترجیح رو تنهایی من...  بیاین من مالقات برای کمتر لطفا "

 " بفهمم تونم نمی من ؟ حضرت اعلی بشنوین من از خواین می چی "
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 از اممد لطفا..  بدین بهم رو این تونین نمی اگه...  خونه برگردم خوام می...  متنفرم اینجا از من "

 "؟ نه یا میاد بر من برای ازتون کاری که نپرسین من

 به.  تینهس من کننده خسته حصر این توی اینجا ، باشین استراحتتون اتاق توی باید که وقتی "

 کنم می خواهش.  ندید آزارم این از بیشتر اینجا پیاپیتون حضور با.  هست دلگیر اینجا کافی اندازه

 ".  سرورم

 ارچه های شاهزاده تمام اندازه به ؟ نفرستید رو سلطنتی های خیاط اینقدر کنم خواهش میشه "

 " بپوشم هم بار یک رو همشون که کنم عمر اونقدری نکنم فکر.  دارم لباس االن سرزمین

 دگردنبن کرد می سعی و بود ایستاده آینه روی به رو رزالین.  شد ملکه اتاق وارد عصبانیت با

 او به را سرخش چشمان آدریان.  کرد مختصری تعظیم او دیدن با.  کند باز را اش خاکستری

 : گفت و دوخت

 ؟ اس ساخته من از کمکی -

 : داد پاسخ مالیمی لحن با و گرفت پایین را سرش رزالین

 . کنم عوض رو لباسام کنین کمکم ممکنه اگه -

 شکرت رزالین.  گشود را سیاهش و بلند پیراهن پشت های بند و کرد باز را رزالین گردنبند آدریان

 سیاه پیراهن آدریان.  پوشید را خوابش لباس و گذاشت صندلی دسته روی را پیراهنش و کرد

 مین حتی دیگر.  بود خورده هم به حالش حس بی و سرد عطر این از.  بویید و برداشت را سنگین

 : گفت رزالین به رو و گرداند چشم.  کند نگاه سیاهی رنگ هیچ به توانست

 . رزالین نپوش سیاه وقت هیچ دیگه -

 : پرسید ای گرفته صدای با بود کرده باز را اش تیره موهای که رزالین

 ؟ سرورم گفتین چی -

 : کرد تکرار ای دهنده هشدار لحن با و شد نزدیک او به قدم چند آدریان

 وقت هیچ دیگه...  کن عوض رو موهات رنگ...  نزن رو عطر این...  نپوش سیاه وقت هیچ دیگه -

 . رزالین نشو نزدیک سیاه رنگ به
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 : گفت تحیر با رزالین

 ؟ حضرت اعلی اما -

 : گفت و کرد پرت ای گوشه به را سیاه پیراهن آدریان

 . آدریان...  کن تکرار.  آدریانه من اسم -

 : گفت ترس اندکی با اینبار و رفت عقب به قدم یک رزالین

 . آدریان -

 . نکنی نگاه سیاه های کالغ به حتی دیگه خوام می...  خوبه -

 .. تو...  تو...  آدریان اما -

 ؟ گفتم چی فهمیدی -

 . تونم نمی اما فهمیدم -

 : زد فریاد و فشرد شدت به را رزالین شانه آدریان

 . بتونی باید...  تونی می -

 : کند حفظ را اش شجاعانه لحنش کرد سعی رزالین

 . کنی می درک گفتی بهم تو -

 .. نه دیگه..  رسه می نظر به کافی پوشی سیاه و زاری و گریه سال هفت...  نه دیگه -

 . باشم اینطور تونم نمی هم من و کنی مجبورم تونی نمی -

 : کشید فریاد و زد رزالین صورت به ای کشیده اختیار بی آدریان

 ... تونی می...  لعنتی تونی می -

.  کرد بلند جا از را او و شد نزدیک او به قدم چند آدریان.  افتاد تخت کنار و اتاق گوشه رزالین

 می او از را چشمانش وحشت با اما رزالین.  دوخت رزالین اشکبار نگاه به را سرخش های چشم

 . دزدید
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 به و کشید سر را سرخی انگور نوشیدنی.  داد نمی او به خوبی احساس صبحگاهی برق و رعد

.  کرد می نگاه سقف به و بود کشیده دراز پشت به تخت روی همچنان که دوخت چشم رزالین

 وا به و گرداند چشم رزالین.  فشرد را رزالین دست و انداخت تخت کنار را رنگی گلبهی پیراهن

 : گفت و دزدید او از را نگاهش آدریان.  نگریست

 . دیشب خاطر به..  متاسفم -

 اشک از را او پلک گوشه شستش انگشت آدریان.  غلطید رزالین چشم گوشه از اشک ای قطره

 : داد ادامه و کرد پاک

 ستمتون نمی دیگه راستش و بودم ناراحت ای مساله یه خاطر به یعنی...  رزالین نبودم خودم من -

 . ببینم پوش سیاه و افسرده رو تو

 : داد پاسخ سنگینی بغض با و زد زل آدریان چشمان به رزالین

 . نزنیم حرف دربارش بیا -

 همتوج ، ایستادند که آینه مقابل.  برخیزد جا از تا کرد کمک رزالین به و زد محوی لبخند آدریان

 : کشید آغوش در را رزالین آدریان.  شد رزالین بدن و ها بازو ریز و درشت های کبودی

 . رزالین متاسفم واقعا من -

 : کرد بلند سر رزالین

 . نیست ازتون ای گله.  سرورم پادشاهین شما -

 : گفت و پوشید رزالین تن به را گلبهی پیراهن آدریان

 . ببینمت خوشحال دم می ترجیح.  بخندی بعد به این از خوام می -

 : زد مجوی لبخند رزالین

 . گرفتم می دست به شمشیر و پوشیدم می زره..  بودم شاد وقتی ها تر قبل -

 : داد پاسخ و آویخت رزالین گردن به طالیی گردنبند آدریان

 . رزالین داریم پیش در جنگ یه ما -
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* * * 

 فراز بر که دوخت خیسی پرنده به را چشمانش آیدن.  بود بارانی و مشوش همچنان آسمان

 ار خودش آب به افتادن فرو از پیش خواست می توان تمام با کوچک پرنده.  کرد می پرواز دریاچه

 رگتگ بزرگ تکه یک تنها.  رفت باد به پرنده امید تمام ، شد آغاز که تگرگ اما برساند درخت به

 . بیفتد آب به و کند سقوط تا بود کافی

.  است ایستاده دریاچه کنار که دید می را خودش.  شد می سرازیر ذهنش به عجیبی تصاویر

 : رسید گوشش به آیدن سر پشت از صدایی

 قوا ههم با که وقتی...  شد می تموم زندگیش باید که بود جایی اونجا...  نباش پرنده اون نگران -

 ؟ بارهب تگرگ یهو کرد می فکر کی خب اما تونه می که کرد می تصور و....  بمونه زنده تا زد می بال

 : داد تاب ابرویی آیدن.  شدند می نزدیک او به الویس و بریان.  گرداند سر آیدن

 ؟ نکنی تجاوز من ذهن به جهت بی میشه -

 : زد لبخند بریان

 . شدی من ذهن وارد االن همین تو ؟ کنم می تجاوز من -

 . ایستادم اینجا که دیدم رو خودم من االن همین اما -

 میشه هماهنگ ذهنمون مدت یه بعد.  کرد کنترلش شه می کنیم تمرین بیشتر وقتی -

...  هست که چی هر ارتباط این.  برداریم تمرین از دست و بشیم خیالش بی بهتره شاید -

 . مزخرفه

 : زد دلتنگی لبخند بریان

 برادرخوندگی این به عالقمند خیلی هم من....  آیدن برادرم مثل...  زنی می حرف آیدن مثل چقدر -

 من با اون نسل از یکی باالخره.  کنه می پیدا واقعیت داره دالویش شاه آرزوی قرنها بعد اما نیستم

 ارب یه جز به...  وقت هیچ....  نتونستیم وقت هیچ آیدن برادرم و من راستش...  داره برادرخوندگی

 بودم دور خیلی...  کنه سالخی هاش بچه مثل هم رو اون تا ایستاد مقابلش آدریان که وقتی... 

 گرفته رو موهاش...  بود ایستاده جلوش رحمانه بی که دیدم می رو آدریان نگاه سرخ برق اما ازش

 داره برادرش اینکه....  کردم می حس رو آیدن ناباوری...  گذاشت گلوش زیر درست رو خنجر بود
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 برخ ازش آدریان که جیمی کوچیکش پسر...  کرد فکر بهش که چیزی آخرین...  کنه می اینکارو

 . نداشت

 : گفت آیدن

 ... دادی نجات رو جیمی تو -

 : زد لبخند بریان

 . بمونه زنده که بودم امیدوار و آدما دنیای به فرستادمش...  آره -

 : کرد تمام اینگونه را بحث الویس

 . باشیم تو مدیون رو وجودمون باید آیدی هم و من هم کنم فکر خب -

 : داد ادامه آیدن به رو الویس.  نداد پاسخی اما خندید بریان

 . بیای باهامون باید -

 : کرد تکمیل بریان

 . ببیننت خوان می که هستن عده یه -

 : پرسید و کشید سر را مشکش از مانده باقی قطره چند آیدن

 کیا؟ -

 . کنی تموم رو آدریان زمستون تو خوان می که عده یه -

 ؟ چی یعنی -

 : شد بحث وارد اینبار الویس

 . بشی رو به رو باهاشون خودت بهتره...  آیدی بشی شاه قراره تو -

 : زد پوزخند آیدن

 . مشتاقشم خیلی من انگار که بشی شاه قراره میگی جوری یه -

 : کرد اخم بریان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

118 

 

 ؟ نه یا میای حاال -

 و ملیساندرا ، شدند والرینال وارد و خارج که روهان محوطه از.  افتاد راه به حوصلگی بی با آیدن

 : پرسید آیدن.  گشتند ملحق آنها به روهان

 ؟ داریم اتحادمون توی رو نفر چند فعال ما -

 : داد پاسخ و خندید روهان

 . نفر پونصد از کمتر -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش بریان

 قراره و شدیم مردمش وارد ما...  دونه نمی ما مخفی اتحاد از هیچی آدریان...  وفادار نفر پونصد -

 خفیم رو تو ادریان همین واسه..  میشه تموم زمستون بشی شاه تو اگه که کنیم نشر رو خبر این

 با احتمالی جنگ به معطوف فعال آدریان ذهن که دادن اطاله ما جاسوسای طرفی از...  کرده

 مورد افراد فقط احتماال و ده نمی رو ساالریال به رفتن اجازه کس هیچ به چون...  ساالریاله

..  هبرس کاستار گوش به خبرش اگه..  شیال پرنسس حبس به توجه با.  فرسته می رو اعتمادش

 . ببریم رو استفاده نهایت تونیم می ما وسط این پس...  حتمیه جنگ

 : بود اخر جمالت آشنای نام به معطوف اما آیدن ذهن

 ؟ آورده شیال سر بالیی چه -

 : داد پاسخ و انداخت آیدن به تندی نکاه بریان

 . خوبه حالش میاد نظر به -

 مختلف موجودات از زیادی تعداد.  انداخت اطراف به نگاهی آیدن.  کشید راحتی نفس آیدن

 خوردب قسم توانست می آیدن.  نگریستند می او به چشمی زیر و بودند هیزم کردن جمع مشغول

 : پرسید نگرانی با.  دادند تکان دست برایش نفر چند که

 ؟ کین اینا -

 . ونجاا ریم می داریم ما...  فرستادن غار توی نماینده تا دو منتهی...  ببیننت خوان می که مردمی -

 ؟ نیست جاسوس مردم این بین دونی می کجا از -
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 که پایتخت به گردن نمی بر کدومشون هیچ ضمن در....  نباش نگران آیدن ان شده غربال -

 . کن اعتماد بهم فقط...  آیدن بلدم رو کارم من.  کنن جاسوسی بخوان

 جا از غریبه سه ، شد غار وارد که آیدن.  بود ناهموار و سنگی کوهی باالی دورتر اندکی غار

 : گفت آیدن.  برخاستند

 . نفرن دو فقط کردم می فکر -

 : گفت و کرد اشاره ای خوشقیافه جوان به ملیساندرا

 . خودمونه از ریکون -

 : کرد تعظیم ریکون

 . حضرت اعلی -

 سکوت در ، درونش تمام.  داشت توصیفی قابل غیر وحشنتاک احساس.  ریخت فرو آیدن قلب

 : ردندک تعظیم بالفاصله هم دیگر تن دو.  باشد شاه خواهد نمی که زد می فریاد سرش بر ، زبانش

 . حضرت واال -

 : گفت و نشست آتش از تر دور ،کمی شده حجاری سنگ روی آیدن

 . خب -

 وششگ بدون صورت کنار سیاهش بلند نیمه موهای و داشت سفید کامال چشمان که مردان از یکی

 : گفت ، خورد می تکان

 . فرانکه هم این..  قربان لیرمنه من اسم -

 : داد ادامه لیرمن.  نداشت مو که بود ای مشکی ابرو و چشم و چاق مرد فرانک

 و.. . گرفته ازمون رو خونوادمون اعضای از خیلی زمستون...  دستیم پایین طبقه مردم ما قربان -

 ... غربی لعنتی مردم همینطور

 : پرید لیرمن کالم میان بریان

 . کن رعایت و کالم در نزاکت -
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 : برچید زبان من لیر

 می باج اونا....  دربارن گارد و قدرتمند سربازای حاال..  غربی مردم...  سرورم ببخشین رو من -

 بهانه به رو ما...  کنن می غارت گاهی اموالمون و کنن می تجاوز...  کشن می رو ما...  گیرن

... . غربیه یه هم اون اما بگیره رو جلوشون کنه می سعی گاهی آدریان شاه...  کشن می جاسوسی

..  کنه می حمایت اونا از دلش ته اونم...  برخوردارن اون کمال و تمام حمایت از ، غرب مردم

 میمردی...  شده سخت نبودیم ها جبهه از کدوم هیچ توی اصال که قدیمی ساکنین ما برای زندگی

 رو زمستون تونین می شما..  گفتن ما به....  دارن بدتری اوضاع...  بودن کریش شاه جبهه توی که

 من.. . داشتیم خیش و داس دستمون توی مدت تمام...  قربان نیستیم بلد جنگ ما..  کنین تموم

 . بود بسته پاهاشون و دست وقتی اونم.  کشتم رو ها گوسفند و ها مرغ فقط زندگی توی

 : گفت آیدن

 ؟ خواین می چی حاال -

...  مونیمب زنده خوایم می ما...  بجنگیم شما برای و کنارتون شرایط این با حاضریم بگیم اومدیم -

 . بشه تموم زمستون خوایم می

 ... دارین نیرو تا چند -

 : زد لبخند لیرمن

.  هستن دیگه جوون نیروی تا هزار اما آوردیم رو هامون ترین قوی و مردها بهترین از تا صد -

 ... اما نیستن بلد جنگ کدوم هیچ

 : گفت و انداخت بریان به نگاهی آیدن

 .. شرطی یه به اما...  جنگین می ما کنار شما...  دیم می آموزش نیروهاتون به ما -

 . باشه که چی هر -

 : پرسید آیدن

 ؟ کنن می اطاعت شما از اونا -

 : گفت لیرمن
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 . اوناییم رهبر ما -

..  زنه نمی سر ازتون خیانتی..  دیگه وقت هیچ نه و االن نه که بدین تعهدی باید شما...  خوبه -

 با برابر رو افرادتون خیانت من چون...  کنین می خفه نطفه در رو خیانتی هر که بدین تعهد باید

 می مچش به.. کنین خیانت اگه...  نشنیدین واقعی خشم درباره چیزی اگه و.  دونم می شما خیانت

 . بینین

 . دیم می قول -

 . خون پیمان...  خوام می پیمان...  خوام می تعهد من...  لیرمن نیست کافی قول -

 : زد زل آیدن به لیرمن

 ... قربان -

 . بشه معنادار برام ممکنه خیلی شما تعلل -

 : گفت و شد مسلط خود به لیرمن

 هر من..  کشه می رو اونا زمستون این و بمونن زنده باید مردمم..  بمونم زنده خوام می من -

 . بدین بهم خنجر یه.  کنم می باشه الزم کاری

 رانکف به را خنجر و برید را دستش کف لیرمن.  ایستاد آیدن کنار و داد او به را خنجرش ملیساندرا

 : پرسید آیدن.  انداخت لیرمن به نگاهی فرانک.  داد

 ؟ نزده حرف حاال تا چرا دوستت -

 . قربان نیست بلد رو شما زبون اون -

 فشرد را دو هر دست آیدن.  شد نزدیک آیدن به لیرمن با همگام و برید را دستش کف هم فرانک

 : گفت و

 اجازه هرگز بخورید قسم...  نکنید اطاعت دستوری هیچ از من دستورات خالف بخورید قسم -

 من هب جان پای تا افرادتون همه و شما ببندید پیمان...  دید نمی من قبال در را کس هیچ به خیانت

 . وفادارید

 : گفت لیرمن
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 . بندیم می پیمان -

 : گفت آیدن.  کرد تکرار عجیبش لهجه با را واژه تکرار او طبع به هم فرانک

 ات هزار و رین می من افراد از تا سه با دارن اعتماد بیشتر بهش مردم که شما از یکی حاال خوبه -

 . فرستین می برام رو نیروتون

 : گفت بریان

 ره...  بفرستن رو نیروهاشون کم کم بهتره...  دارم جا نفر دویست اندازه به فعال ما قربان اما -

 دیدج نیروی...  نفر چند هر برگشت با...  جنگ زمان تا خونه گردن برمی دیدن آموزش که نفر چند

 . شن می اعزام اموزش برای بعدی

 : گفت روهان

 ؟ بفرستین اونا برای رو ها آموزشیار..  نیست بهتر -

 را تصمیمش آیدن و داد تکان تایید نشانه به را سرش بریان ، انداخت بریان به نگاهی نیم آیدن

 : کرد اعالم

 برای و....  رو هاشون بهترین... بفرستین اینجا به رو هست براشون جا که نیرویی تعداد این -

 . میشه فرستاده آموزشیار افرادتون بقیه

 : گفت خرسندی با دستش کف عمیق زخم به اهمیت بی و خندید لیرمن

 . سپاسگذارم واقعا...  قربان ممنون -

* * * 

 : زد فریاد غضبناک و داد هل را بریان آیدن

 می تمرین داریم دفعه هر...  بدم انجام رو احمقانه حرکت این خوام نمی دیگه...  دیگه بسه -

...  ره می راه وقتی...  جنگه می که وقتی..  خنده می که وقتی...  بینیم می رو اون فقط....  کنیم

 خوام می ، ببینم رو کریشنا خوام نمی دیگه...  بریان بازیو این کن تمومش....  زنه می حرف وقتی

 . بود شکلی چه بره یادم

 : گفت و فشرد را دردناکش بازوان ، بود افتاده دیوار کنار و زمین روی که بریان
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 . آیدن کنه نمی عوض رو حقیقت چیزی هیچ -

 : پرسید و کرد خالی صورتش روی را آب لیوان آیدن

 ؟ حقیقت کدوم -

 ... نکرده تغییری بهش احساست اینکه -

 : دزدید بریان از را نگاهش آیدن

 . کنه نمی حس هیچیو دیگه قلبم...  بریان کردم تغییر من -

 : زد پوزخندی بریان

 . بخونم نگاهت توی رو همسرت برای نگرانی تونم می...  کنم نمی باور -

 . میشناختم کوتاه مدت یه برای فقط رو شیال من...  بردار دست -

 . نگرانی براش اما -

 . نیستم عالقمند بهش من -

 ؟ میگم دروغ.  دونی می شدنش زندانی مسئول رو خودت اما نیستی که معلومه -

 : گفت ، بود شده کالفه که آیدن

 همسر که جوون خیلی دختر یه...  میشه ساله هیجده زور به اون ؟ بریان بشنوی خوای می چی -

 هب گردونم برش چطور که کنم می فکر این به شب تمام که معلومه.  نگرانشم که معلومه.  منه

 . سرزمینش

 : شد خیره آیدن به مرموزانه بریان

 ذهن به حل راه این جهت بی شبا بارها چون...  آیدن نیاوردی دست به رو حلش راه که نگو و -

 . رسیده هم من

 : داد پاسخ و کشید عمیقی مفس.  داشت خشمش مهار در سعی و بست را چشمانش آیدن

 . ضعیفه خیلی احتمالش.  بریان اس احمقانه -

 : گفت مصرانه بریان
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 ویت دخترش که بدونه کاستار اگه و..  هستی کاستار داماد تو.  آیدن نیست ضعیف وجه هیچ به -

 کمک بهت که پذیره می مسلما...  باشین داشته جنگ برای مشترک هدف یه و زندانیه آدریان قصر

 هک بیاریم دست به نیرو پونصدتا و هزار سه تونستیم فقط ما ماه چند این طول در! آیدن.  کنه

.. . ماهره و نفس تازه نیروی و غذایی منابع از پر ساالریال.  دارن تمرین و آموزش به نیاز همشون

 . صد به نزدیک پیروزی احتمال یعنی ما از کاستار حمایت

 : داد پاسخ ای فروخورده عصبانیت با آیدن

.  کردم تکرار رو اینا خودم با بارها...  ؟ بریان نکردم فکر بهش حاال تا خودم کنی می فکر -

 آرامش و صلح در که ثروتمند سرزمین یه.  نظامیه و غذایی منابع از پر و آباد سرزمین یه ساالریال

.  ودب والرینال پادشاه با مشترک نوه داشتن پادشاهش آرزوی که سرزمینی.  میگذرونه روزگار داره

 مومت چطور زمستون که میگیم بهش ما...  ملکه دخترش و بشم شاه تا کنه می حمایت من از اون

 ما نضم در.  کنه ردش که محاله...  اینجاست زمستون تاثیر تحت هم ساالریال از بخشی..  میشه

 مهه و...  داریم منسجم برنامه یه به نیاز ما.  داریم نیروهامون برای تری وسیع های زمین به نیاز

 . بیاریم دست به ساالریال با تونیم می رو ها این

 ؟ میشه مانعت چی پس خب -

 : گفت و گرفت پایین را سرش آیدن

 می همیشه..  ترسم می تخت اون تصاحب برای بزرگ قدمهای از کنم می احساس...  دونم نمی -

 وقتی..  زدن می حرف تخت وفاداری از وقتی...  زدن می حرف تخت عطش از وقتی...  ترسیدم

 جا هر به خودش با و سازه می شاه ازت که تاجی از...  ترسیدم می ازش..  دادن می جون بهش

 . کشونه می بخواد که

 از و متنفری سلطنت از تو...  میرن می مردمی دوباره دیدن از...  آیدن ترسی می جنگ از تو -

 خیلی نم ممکنه..  آیدن اما ترسی می بمیرن تو به سلطنت سپردن خاطر به عده یه ببینی اینکه

 ینا.  ساالره با حق ، تخت عطش درباره انگار ولی...  نیام نظر به خرافات و پیشگویی به معتقد

 اون تخت برای.  انداخته راه رو دورانها جنگ بزرگترین ، تخت روی دالویش نشوندن برای عطش

...  انداخت راه رو تخت وفاداری طلسم دالویش شاه همین واسه...  نبود موثر وراثت و نسل موقع

 حاال و برد بین از رو طلسم...  وارثاش آخرین مرگ و...  بشینن تخت روی اون نسل از فقط تا

 نم.  میکشه زیر به رو ها شاه همه بشه الزم اگه حتی...  ساالر قول و...  کنه می انتخاب داره تخت
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 ور تالشش تمام کریشنا...  دیدم چشم به تو اومدن دنیا به با رو تخت تزلزل من...  آیدن دیدم

 به هم و وارث عنوان به هم...  بودی تخت کرده نشون تو...  نشد اما کنه مبارزه باهاش تا کرد

 . خواست می اون که شاهی عنوان

 : برداشت عقب به قدم یک آیدن

 . خوام نمی واقعا...  خوام نمی من -

 تو...  کنی انتخابش بخوای تو که نیست چیزی اما خوای نمی که دونم می...  آیدن دونم می -

 . بجنگ براش پس شدی انتخاب

 : داد پاسخ و کرد نگاه بریان به استیصال با آیدن

 هک..  شیال خاطر به یعنی...  شیال برای جنگم می..  قدرت برای نه..  تخت برای نه..  جنگم می -

 . داشت تعلق بهش که جایی به برگرده بتونه

 اب که بود الویس نفر آخرین.  شوند جمع غار در اش مشاوره گروه تا کشید طول ساعت یک حدود

 : گفت لب زیر و زد پوزخندی الویس دیدن با رز.  رساند آتش کنار را خود عجله

 ؟ نیست مناسبی وقت االن بودی نگفته بهش -

 : گفت و زد ای خریدارانه لبخند.  کرد انداز بر را رز چشمی زیر الویس

 . رز نبود شناس وقت تو مثل اون -

 : گفت و کرد ای سرفه آیدن.  برداشت الویس از را نگاهش آهسته و کرد تنگ را چشمانش رز

 امروز و کرده مشغول خودش به رو ذهنم چیزی یه که مدته یه..  اما...  برم حاشیه خوام نمی -

 . رسیدم نتیجه به دربارش باالخره

 : داد ادامه و گذراند نظر از را نشست در حاضر افراد

 همه زا غنی سرزمین یه ساالریال.  داریم نیاز کاستار کمک به ما.  برم ساالریال به خوام می من -

 . شد غالب سرمازده والرینال به راحت میشه اون حمایت با...  منابعه

 : پرسید ملیساندرا

 ؟ کنه کمک ما به باید اون چرا وقت اون -
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 . آدریانه قصر اسیر دخترش -

 . نداره وجود ما از حمایت برای دلیلی..  بگیره پس رو دخترش تونه می خودش اما...  دونم می -

 : داد پاسخ و کرد اخم آیدن

 من باشه خداش از باید اون.  منه رسمی و قانونی همسر شیال...  دامادشم من اینکه برای -

 . بشه ملکه دخترش و بیارم دست به رو پادشاهی

 : گفت و زد ملیساندرا به آمیزی تمسخر لبخند رز

 ؟ دونستی نمی یعنی -

 : گفت و کرد بریان نثار را سرزنشگرش نگاه ملیساندرا

 ؟ نگفتی بهم چرا -

 : انداخت باال ابرویی بریان

 . ترسیدم می واکنشت از فقط.  نداشت خاصی تاثیر گفتنش -

 : گفت آیدن

 کاستار دیدن به خودم خوام می...  گرفتم رو تصمیمم من.  نیست ها بحث این جای...  کافیه -

 شدن تموم نحوه درباره چیزی همینطور و دونه نمی دخترش درباره چیزی هنوز ظاهرا... برم

 . کنم مذاکره باهاش خوام می من.  زمستون

 : گفت ناگهانی خیلی الویس

 شدت به اونجا به والرینال های راه تمام...  اونجا رفت میشه چجوری اما درست اینا همه -

 . میشه کنترل ها خروج و ورود همه.  اس شده محافظت

 : داد پاسخ بریان

 . باشم داشته حلی راه یه هم این برای کنم فکر -

 : کرد تنگ را چشمانش روهان

 . بریان نکن هم رو فکرش -
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 : داد ادامه او به اهمیت بی بریان

 زمر تنها روهان مرز.  میشیم ساالریال وارد و زنیم می دور انسانها دنیای از...  میشیم رد مرز از -

 . هاست آدم سرزمین به ورود

 : دوخت آیدن به را نگاهش الویس

 ؟ ببینی رو اونجا دوباره خوای می واقعا تو -

 : کشید عمیقی نفس آیدن

 . نبینمش وقت هیچ دیگه کردم می فکر -

 : پرسید الویس

 ... دورهامه از تر دور خیلی والرینال...  آیدن نیستیم انگلستان تو دیگه ما -

 . دونم می..  الویس عمو دونم می -

 : داد ادامه آیدن و انداخت پایین را سرش الویس

 نگیری می عهده بر رو رهبری ملیساندرا و تو...  الویس.  ریم می ساالریال به راجر و بریان ، من -

 . ساالر و تئون استاد مشورت با البته

 : کرد اعتراض ملیساندرا اما کردند اطاعت سر با تئون و ساالر

 که نرفته یادت...  بشین رد آدما دنیای از خواین می شما..  مونم نمی اینجا من.  میام باهاتون اما -

 ؟ دادی بهم قولی چه

 : گفت آیدن

 .. شد آروم اوضاع و شد تموم جنگ اینکه از بعد بود قرار -

 . بشم رو به رو قراره چی با ببینم بذار...  شماها کنار...  بهتره موقعیتش االن اما -

 . نداره وجود دی می خرج به تو که هیجانی همه این برای اونجا چیزی که گفتم بهت هم قبال -

 : کرد اصرار ملیساندرا

 . بیام باهاتون بذار..  کنم می خواهش -
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 . ملیساندرا بگیری یاد رو رهبری باید تو -

 . هست وقت همیشه یادگیری برای -

 : کرد اخم آیدن

 الویس هم رو رهبری...  مونی می اینجا تو..  راجر..  پس.  بیا باهامون...  خب خیله...  خب خیله -

 ... مشورت با...  گیرن می عهده بر رز و

 : گفت رز

 . ساالر و تئون استاد -

 : پرسید بریان به رو آیدن

 ؟ داریم خیاط نیروهامون بین ما -

 خواین؟ می چی..  البته -

 ؟ بدی خیاط به رو ملساندرا لباس طرح تونی می تو..  رز...  لباسه.. داریم الزم که چیزی اولین -

 : خندید رز

 . میل کمال با..  البته -

 : کرد شکایت دوباره ملیساندرا

 . میام بر پسش از خودم ؟ اون چرا -

 . نکن شکایت دیگه پس ؟ نه یا بیای ما با خوای می -

* * * 

 . بریم خودمون های لباس همون با تونستیم می -

 یوهش ، گذشت می ذهنش از که چیزی تنها گویی.  نداشت اعتراضی ملیساندرا خالف بر اما بریان

 : خندید اختیار بی و گذراند نظر از را دو آن آیدن.  بود کاستار با مذاکره

 . کنیم جلب رو ها توجه خیلی تونیم نمی اما.  شدین افتضاح -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

129 

 

 بریان و داشت تن به ای تیره کتان شرت تی و پا به رنگی ای قهوه و منعطف چرم شلوار ملیساندرا

 وارشل.  رسید نمی نظر به خرسند نا ، بود شده طراحی ناشیانه شدت به که ای مردانه پیراهن در

 برای خیاط.  داشت دست به آفتابگیری کاله و بود برده فرو چرمش های چکمه درون را ضخیمش

 دقت بریان لباس از بیش شرتش تی طراحی در اما بود دوخته ضخیم شلوار همان از هم آیدن

 : گفت و بست را چرمیش کوله بریان.  بود کرده

 . کنه باز رو مرز باید که روهان مونه می فقط.  باشه مونده ای دیگه چیزی نکنم فکر -

 : گفت ، بود درگیر لباسش و موها با هنوز که ملیساندرا

 . کنه می خبرمون ، شد باز مرز وقتی گفت -

 : گفت و کرد انداز بر را آیدن پای تا سر.  شد کلبه وارد الویس

 . نبودی اونجا سال ده به قریب تو....  آیدن کرده تغییر اونطرف چیزا خیلی -

 : زد لبخند آیدن

...  تر پیشرفته ها تلفن و باشه شده تر لوکس شاید ها ماشین ؟ کنه تغییر خواسه می چی -

 از خیلی کنیم می سعی ما ضمن در.  الویس عمو آدمان همون..  آدمها...  تر عجیب ها کامپیوتر

 گرم...  باشه پامون زیر اسب که وقتی...  ترن مناسب سفر برای ها جنگل...  نکنیم عبور ها شهر

 . کردی قایم کلبه این پشت برگمان سیکلت موتور تا سه بگی اینکه

 آیدن.  شد می دیده وضوح به چشمانش در اشک برق.  شد خیره آیدن چشمان به الویس

 ردفش آغوشش در محکم را او الویس که دهد نشان واکنشی چه دانست نمی واقعا.  شد دستپاچه

 : گفت بغض با و

 . من آیدی شاه..  سالمت سفرت -

 . پدر..  ممنون -

 : زد فریاد پنجره کنار از رز

 . ندارین وقت خیلی...  کنین عجله -
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 ، رسیدند که مرز نزدیک.  افتادند راه به ملیساندرا با همراه و برداشتند را کوله دو آیدن و بریان

 : گفت الویس و رز به رو آیدن

 . باشین آوردیم دست به حاال تا که چیزی همر مراقب...  میاین بر پسش از دونم می -

 : گفت الویس

 . آیدن شاه باشین موفق -

 : گفت و بوسید را رز پیشانی.  خندید آیدن

 . کرده تغییر چقدر مدت این توی اونجا گم می بهت -

 . نبودم وقت هیچ...  آیدن نیستم کنجکاو -

 : گفت آمیزی سرزنش لحن با روهان

 . بپرین پایین ها اسب همراه...  باشین زود.  نکنین معطل اینقدر -

 : گفت ملیساندرا

 . بلنده خیلی این -

 : داد پاسخ و کرد اخم روهان

 . کنین اعتماد بهم -

 : گفت تابانه بی روهان.  کرد نگاه روهان به تردید با ملیساندرا

 . کنم می خواهش.  ملیساندرا نکن نگام اونجوری -

 : داد ادامه و گرفت آغوش در را او ملیساندرا سوی از واکنشی هر از قبل

 . میشه تنگ برات بیشتر دلم چون -

 . پرید پایین و بست را چشمانش.  داد تکان دست همه برای آیدن

.  بودند آمده فرود رنگ سفید گلزار وسط درست.  زد می را چشمش صبحگاهی تند آفتاب

 : کرد لند و غر لب زیر.  سوخت می شدت به چشمانش
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 . اس دهنده آزار چقدر بود رفته یادم همینطور و...  شکلیه چه آفتاب رفت می یادم داشت دیگه -

 : گفت و پرید اسبش روی بریان

 ؟ آیدن کنی می حسش -

 ؟ چیو -

 . جادو سنگین سایه بدون طبیعت تازگی...  رو انسانها دنیای سبکی -

 : داد پاسخ اما ملیساندرا

 . اس العاده فوق حس این -

 : گفت و انداخت سپید انتهای بی دشت به نگاهی آیدن

 . کنم حس چیزی اصال یا کنم حس رو میگین که چیزی تونستم می هم من کاش -

* * * 

 او دستان از توانست نمی ، شد می هم خیس اگر حتی اما کرد می برخورد صورتش به نم نم باران

 می تاب و پیچ که رنگهایی و کشیدند می بوم روی را قلمو تمام ظرافت با دستانی.  بردارد چشم

 میدان انتهای در هایی دشت.  کالسیک معماری با بلند های خانه.  آفریدند می تصویر و خوردند

 پارچه هک زیبا زنی از زیبا بسیار ای مجسمه و بود سبز درختان و رنگی گلهای از پر که نقاشی دید

 موهای مانند درست.  خورد می تاب باد در و پوشاند می سختی به را بدنش رها صورت به حریری

 . مجسمه پریشان و بلند بسیار

 : گفت و رفت نزدیک قدم چند

 . کردی خلق قصر زده یخ حوض به کردن نگاه از زیبایی تصویر -

 فتگ شیال.  گذراند نظر از را نقاشی دوباره آدریان.  کرد تعظیم و برخاست جا از و گرداند سر شیال

: 

 . سرورم نبوده نقاشی این بخش الهام زده یخ حوض -

 . نظیریه بی تخیل -
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 : انداخت نقاشی به نگاهی نیم شیال

 . یادآوریه جور یه...  نیست تخیل این -

 ؟ چی یادآوری ؟ آوری یاد -

 مجسمه و آسمون و کوه و دشت و شهر دیدم می اتاقم پنجره از که ایه منظره این...  ساالریال -

 . حریرپوش ویالی

 : گفت آدریان.  بود رویت قابل وضوح به شیال نگاه در اشک برق

 . باشه زیبا باید ساالریال -

 ترین آبی و...  دنیا بارون زیباترین...  داد انجام میشه که هایی چراغونی زیباترین...  زیبا خیلی -

 رارق وقت هیچ من _: پرسید پنهانی بغض با و دوخت آدریان به را نگاهش سپس _.  دنیا آسمون

 ؟ نه...  ببینم رو اونجا دوباره نیست

 : یدپرس دوباره شیال.  نگریست شیال امیدوار چشمان به و کرد سکوت تنها...  نگفت هیچ آدریان

 ؟ ببینمش دوباره ممکنه -

 : گفت و کرد لمس انگشتانش سر با و گرفت دست به را شیال موهای لبه آدریان

 . بعیده اما...  هست ممکن -

 : داد ادامه و کرد درنگ اندکی آدریان

 می ترک رو اینجا آیا...  بری بتونی که بشه طوری شرایط جوری یه اگه...  بشه ممکن اگه اما -

 ؟ ری می اینجا از..  همیشه برای ؟ کنی

 . اندیشید خود با آدریان.  بود متعجب هم و پرسشگر هم نگاهش.  زد زل آدریان چشمان به شیال

 تنگیدل توانست می چیزی چه.  شود شیال رفتن مانع توانست می چیزی چه.  بود احمقانه سوالش

 رفتگ محکمش دستان میان را ظریفش بازوان ، شد نزدیک شیال به قدم چند.  بگیرد او از را خانه

 ارو الماس های چشم در را چشمانش سرخی انعکاس ، توانست می نزدیک بسیار فاصله این در. 

 این از . خورد می صورتش به شیال تند های نفس بازدم که نزدیک آنقدر ای فاصله.  ببیند شیال

.  نداشت وجود مرزی دیگر که نزدیک آنقدر ، شد تر نزدیک.  بود آمده تنگ به ها فاصله و مرزها
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 و ندک حس را او قلب تند های تپش و منقطع نبض توانست می آدریان.  بود شده داغ شیال صورت

 او زا و کرد رها را بازوهایش آدریان وقتی حتی شیال درون تابی بی و هیجان این رغم علی.  بشنود

 . ماند خیره آدریان به تنها. نداد نشان واکنشی ، شد جدا

 حاال و ریخت هم در را نقاشی تمام که تند آنقدر.  شد تند صدایی و سر پر برق و رعد با باران

 به نگاهی نیم آدریان.  بود نمانده باقی آن از باران با مخلوط و ریخته هم به رنگهای جز چیزی

 بود دهکر اقدام نقاشیش بوم و وسایل آوری جمع به سکوت در که انداخت شیال به سپس و نقاشی

 . تپید می منظم نا و تند همچنان که بشنود را قلبش صدای توانست می اما آدریان. 

 .  شد دور او از بلند گامهای با و گرداند سر آدریان

* * * 

 آفتاب و گرم باد هوهوی و پرندگان صدای.  داد می باران و نم بودی جاده به منتهی انبوه جنگل

 لبق های تپش مانند.  غریب اما آشنا حسی.  بود انگیخته بر آیدن دل در عجیب احساسی مالیم

 انسانیت انگیز حسرت عطر ، داد می را خانه بوی هوا و خاک.  خانه به بازگشت حال در مسافر یک

 و گرفت چشمش روی را دستش.  افتاد آیدن پلک روی و چکید درخت روی از شبنم ای قطره. 

 یم آن باالی از آهنینی جسم و بود سبک و آبی.  نگریست آسمان به و کرد لمس را خنک شبنم

 توانست می هم دور از.  دارند حقیقت هواپیماها کرد می فراموش داشت دیگر.  زد لبخند.  گذشت

 رشانعم اینکه از غافل.  بودند صحبت گرم هم با که بشود را جنگلبان دو مستانه های خنده صدای

.  شیدک عمیق نفسی و داد تاب را موهایش.  کهنسال هستی سن برابر در بود نفس یک کوتاهی به

 را پاهایش.  آورد در را هایش کفش و پرید پایین اسب از.  شد جنگلی و آسفالت جاده وارد اسب

 این وقت هیچ.  بود آشوب قلبش در.  برداشت گام آن روی آرامی به و کشید آسفالته سطح روی

 جوان چهار جاده کنار.  داد می آزارش آشفته افکار.  بود نشده منزجر هویتش و خودش از قدر

.  بود پارک کنارشان العاده فوق سیکلت موتور سه.  زد برق آیدن چشمان.  بودند کرده توقف

 دو و آیدن وضع و سر به نگاهی ها پسر از یکی.  شد نزدیک آنها به و زد اختیار بی لبخندی

 : پرسید عجیبش لهجه با و انداخت همراهش

 ؟ نیستید اینجا اهل -

 : داد تکان نفی نشانه به را سرش آیدن

 . سوارکاریم -
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 : گفت جوانی دختر

 . بلدم سوارکاری من.  بزنم دور یه باهاش تونم می.  خوشگلن و بزرگ چقدر اسبها این -

 : داد پاسخ و نگریست موتورسیکلتش به آیدن

 . کنم می امتحان رو موتورت هم من -

 . بده قرض اینا به رو موتورت لطفا...  سیمون...  پسرمه دوست مال..  نیست من مال اون -

 : گفت و آمد جلو قدم چند سیمون

 ... پوشیدن لباس طرز این با غریبه تا سه!  جولیا نمیشناسیم رو اونا ما اما -

 . سیمون کنم می خواهش.  میده بهمون رو اسبش اون خب -

 بریان و ملیساندرا به رو آیدن.  داد آیدن دست به را سیکلتش موتر سوییچ تردید اندکی با سیمون

 : گفت و کرد

 . بمونین منتظر همینجا -

 : گفت آرامی صدای با بریان

 ! کنی سواری تو که نیومدیم اینجا ما -

 : گفت آیدن

 . بکنم اینکارو نتونم وقت هیچ دیگه ممکنه...  بریان دقیقه چند فقط -

.  آمد رد تپش به قلبش.  شد سیکلتش موتور سوار و داد جولیا دست به را برایتش اسبش افسار

 رد هنوز ، کرد می احساس.  شد حبس سینه در هایش نفس ، کرد روشن را موتورسیکلت وقتی

 گرفت سرعت و داد سر هیجان سر از فریادی افتاد که راه به.  دارد سال هفده هنوز و است دورهام

 را سرعتش.  نواخت می را صورتش باد خنکای.  مرطوبش و مطبوع هوای و جنگلی جاده میان. 

 وقش سر از و کرد رها هوا در را دستانش از یکی.  بود بسته حلقه چشمانش در اشک.  کرد بیشتر

 جهان این های مرز پشت پادشاهی.  شد عجیب افکاری به معطوف اما ذهنش.  کشید هورا دوباره

 کشدب فریاد ، آمد می انتها بی نظر به که ای جاده در ، توانست نمی اگر داشت معنایی چه انسانی

 ویر موتورسیکلتش گرفتن سرعت با توانست نمی اگر داشت معنایی چه تخت.  ببرد لذت هوا از و
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 لذت اتنه ، هیچ نداشت که ای فایده هیچ ناپذیری آسیب و جاودانگی.  کند ریسک و قمار زندگیش

 خواست می دل ته از آیدن.  گرفت می او از را آدمی های ضعف با و انسانی جهان در کردن خطر

 آیدن بردن لدت مانع فقط و بود ارزش بی وجودش در بالقوه سرعت.  نشود تمام گز هر جاده این

 برای زودی به دقیقه چند این دانست می و بود بیزار خودش از آیدن.  شد می موتور سرعت از

 جنگ در پیروزی برای و بنشیند اسبش زین روی باید دوباره و شود می تمام عمرش همه

 یب دنیای این از تر نیافتنی دست بسیار جایی...  مرزها سر آن در جنگی.  کند تالش ناخواسته

 سیمانی های سازه این در اینجا عوض در.  کند خطاب خانه را آن نتوانست وقت هیچ جایی.  نظیر

 یلیفس سوخت و تکنولوژی از حاصل مرکب این بر سوار و قیرگون آسفالت این روی ، جنگل میان

 دل ته از.  بگذارد خانه به بازگشت را نامش توانست می که احساسی.  کرد می آرامش احساس

 را رزم سوی این های زیبایی ، اش باطنی میل رغم علی بار هر و کرد می درک را ملیساندرا اشتیاق

 های قراری بی تمام جواب واقع در داد می ملیساندرا به که هایی پاسخ تمام.  کرد می انکار

 . بود انسانی زندگی این برای ناخودآگاهش

 ، توانست می هم اگر حتی.  گرفت قلبش ، برگردد زندگیش حقیقت سمت به را جاده تا زد که دور

 و ریبهغ همان حاال.  نبود باید که انسانی دیگر آیدن.  نبود سابق آیدن دیگر ، بماند مرز سوی این

 . کرد می خطاب " دیگری " را او افکارش در که بود هیوالیی

 : گفت و داد تحویل سیمون به را موتور سوییچ و ایستاد بریان کنار

 . متشکرم -

 : گفت و پرید پایین اسب از هم جولیا -

 . آقا ممنونم شما از هم من -

 ویر حاال همین ، دانست نمی شاید جولیا.  پرید اسبش روی و زد تلخی و بار حسرت لبخند آیدن

 ینتر درنده با دانست نمی شاید و کرده سواری ای افسانه اسبهای نژاد ترین نظیر بی از یکی

 اسبش به و داد تکان دست جوان چهار برای آیدن.  است کرده مالقات دوران ناشناخته هیوالی

 : آورد بیرون افکارش از را او بریان صدای.  زد هی

 . خطرناکه خیلی.  آیدن بشیم رد ها آدم بین از تونیم نمی دیگه ما -

 . بریان ندارن خطری هیچ ها آدم -
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 ؟ هندار خبر ما وجود از کس هیچ کنی می فکر تو و قانون خالف.  آیدن اونهاییم سرزمین توی ما -

 . بریم جنگلی بکر های راه از باید ما

 : کرد اعتراض ملیساندرا

 . میاد جالب نظر به اینجا.  ببینم بیشتر خوام می من اما -

 : کرد اخم بریان

 . بشیم ساالریال وارد و رد مرز از نشده غروب تا باید.  ملیساندرا گردش نیومدیم ما -

 : پرسید آیدن

 راه غروب تا هنوز...  شدیم رد ها جنگل از همش و...  راهیم توی ساعته چهار و بیست تقریبا ما -

 ؟ مونده

 . حضرت اعلی کنیم نمی جات به جا آهنین های پرنده اون با که ببخشید -

 بریان زبان از آهنین های پرنده لفظ.  شود بلندش های خنده مانع نتوانست اما زد لبخند آیدن

 عجیب ملیساندرا و بریان برای چقدر اینجا که بود کرده فراموش پاک.  آمد می دار خنده برایش

 آیدن احساسات و افکار مانند درست.  چیست آنها احساس که بزند حدس توانست می.  است

 کی مانند و دانست نمی هیچ که وقتی.  بود شده رو به رو آنها دنیای با بار نخستین برای وقتی

 . کرد می رفتار کودک

 . افزود اسبش سرعت به و انداخت آیدن های خنده به متعجب و حیران نگاهی بریان

* * * 

 شتیدر دانه و سنگین برف.  بود شده آغاز برف دوباره باالخره طوفانی و بارانی هفته چندین از بعد

 ترسیاه شب آسمان و کرده سپید و پوشانده ها اسب کمرگاه تا را حیاط تمام ساعت چند ظرف که

 حتی.  دآم چشم به سپیدپوش قصر از بیرون چیز همه تقریبا و داشت سوز هوا.  بود شده تاریکتر و

 ار رزالین نوشته دست دیگر بار یک.  افتاد می حوض درون یخ صورت به هم قصر حیاط فواره آب

 کی گرم کلبه در اقامت به مجبور او و اش خانواده آرامگاه از بازگشتش مانع سنگین برف.  خواند

 یم نگهبانی سرش باالی صبح تا محافظانش که بود کرده مطمئن را او رزالین.  بود شده کشاورز

 . دهند
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 . نبود موفق اما کند دور ذهنش از را مشوش افکار کرد سعی و نوشید اش نوشیدنی از ای جرعه

 در تصویر این گاه و دید نمی پوش حریر ویالی مجسمه جز چیزی ، بست می که را چشمانش

 شپریشان موهای مانند درست بود رها باد در که حریری لباس با.  شد می تبدیل شیال به ذهنش

 حریر ویالی ساز مجسمه از تر هنرمندانه بسیار آدریان ذهن تراشکار.  خورد می تاب هوا در که

 چشمانش مانند وجودش جز جز گویی.  انداخت می برق و تراشید می و ساخت می شیالرا ، پوش

 جرعه.  بود شده تراشیده ممکن نا الماس ترین بزرگ از ، آدریان ذهن شیالی.  است وار الماس

 این همچنان گرچه ، کرد هدایت دیگر سمتی به را افکارش و خورد تندش نوشیدنی از دیگر ای

 . بود ناموفق تالش

 : گفت عصبی حالتی با.  کرد پرت را حواسش اتاقش درب شدن کوبیده صدای

 ؟ نشه مزاحمم موقع این کسی نگفتم مگه!  هرولد -

 : نداشت(  پادشاهی اتاق نگهبان)  هرولد نخراشیده صدای به شباهتی هیچ اما در پشت صدای

 . میشم مزاحمتون که خوام می معذرت حضرت اعلی -

 : گفت و ایستاد فقط العملی عکس هیچ بدون تعجب شدت از آدریان

 . داخل بیا -

 آدریان.  ایستاد مقابلش رنگی سرخ و نازک ابریشم پیراهن در شیال.  شد گشوده اتاق درب

 : داد ادامه و شد مسلط خودش به بالفاصله

 . بشینید تونین می.  شیال پرنسس -

.  شستن مقابلش صندلی روی تردید با شیال.  کرد تکیه سلطنتی کاناپه روی کوسنی به خودش و

 متبخترانه لحنی با آدریان.  ندوخت او به را نگاهش شیال اما کرد انداز بر را او پای تا سر آدریان

 : گفت

 . متاسفم -

 : پرسید آرامی صدای با شیال

 ؟ چی برای -
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 : داد پاسخ و گذاشت شیال جلوی را روشنی شمعدان آدریان

 . بشه خراب که روش بارید نمی بارون...  قصر داخل بردیش می زودتر اگه..  نقاشی خاطر به -

 : کرد بلند سر شیال

 . کشم می رو بهترش یه دارم -

 . ساالریال در اتاقت منظره همون از -

 یآتش مانند و شد برابر چند الماسیش نگاه در شمع کوچک شعله.  زد زل آیدن چشمان به شیال

 : کشید می زبانه عظیم

 ... شما از...  سرورم نه -

 : گفت و دزدید او از را نگاهش آدریان

 ! بخش الهام چه -

 : داد ادامه جسارت با شیال

 صورتی با یاقوتی و سرخ های چشم...  بخش الهام بکنین رو فکرش که چیزی اون از بیشتر -

 به و. .. باشه برازنده قدر این کسی برای ندیدم جا هیچ که شاهی تاج نیم یه...  پریده رنگ و سرد

 . پادشاه یک غرورانگیز شکوه با...  کردم مالقات حال به تا که مردی ترین چهره خوش وضوح

 : گفت و شد خیره شیال چشم های شراره به و داد قرار شیال مقابل دیگری شمع آدریان

 مباش من طرفت که وقتی نه اما اس عاقالنه ؟ شیال بکشی خوابم تخت توی رو من خوای می تو -

. 

 : گفت و برخاست جا از شیال

 !؟ بیارم در پا از رو مالتس یه دارم رو قدرتش نظرتون به بخوام اگه حتی ؟ بکشم -

 : داد پاسخ مغرور و سرد صدایی با و شد بلند جایش ار هم آدریان

 . نه -

 : داد تاب و کرد رها را آن و گشود را موهایش سنجاق شیال
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 . رو قلبم و...  کرده سحر رو ذهن که بکشم رو مردی تونم نمی...  تونم نمی..  نه -

 : گفت و شد نزدیک او به قدم چند آدریان

 ؟ چیم من دونی می تو -

 : داد ادامه آدریان.  ماند خیره ادریان چشم سرخ برق و کرد سکوت شیال

 ؟ چی یعنی این دونی می.  هیوالم یه من -

 : داد را خودش پرسش جواب آدریان ، داد منفی پاسخ سر با شیال

 . نیستم زنده دیگه که وقته خیلی من..  شیال مرده من احساسات یعنی -

 : گفت ریزی صدای با شیال

 اب دارم که اس هفته چند...  رفتم کلنجار خودم با من.  نداشتم دوستت..  بودی زنده اگه شاید -

 ... بارونی روز اون از بعد اما جنگم می خودم

 : گفت شیال.  فشرد را هایش بازو و کرد قطع را شیال حرفهای آدریان

 . نباشه نیاز شمع به دیگه شاید -

 : زد روحی بی لبخند آدریان

 ؟ بکشی رو من تر راحت بتونی که -

* * * 

 . افتاد راه به دیگر تن دو از تر جلو و گرفت دست به کوچکی مشعل بریان ، شب نیمه حوالی

 حدودی تا هم آیدن.  پیمود می را جنگلی هموار نا راه آیدن رکاب هم امید نا و دلخور ملیساندرا

 و انسانها و بگذرند ها شهر میان از را راه بیشتر مقدار خواست می هم آیدن.  داشت را او حال

 ردشگ برای آنها.  داشت منطقی و متقن پاسخی اما بریان.  ببینند را دوران زده تکنولوژی دنیای

 را یدنآ کمابیش اما بود طویل زد می حدس بریان آنچه از بیش و کننده خسته مسیر.  بودند نیامده

 و تر دقیق بریان.  داشت فرق آدریان با اما بریان.  انداخت می رزا و آدریان با سفرش یاد به

 ربیشت و داشت دشوار شرایط برای جایگزین نقشه یک همیشه ، رسید می نظر به تر هدفمند

 اهر به را اش تیراندازی انگیز حیرت نمایش گهگاه هم ملیساندرا.  گذراند می سکوت در را اوقات
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 اما کرد می بسنده تذکر یک به تنها معموال بریان.  ریخت می هم به را بریان اعصاب و انداخت می

 : ترف در کوره از ، نشست چشمانش مقابل درخت روی درست ملیساندرا فوالدی تیر که دفعه این

 ؟ کنی ما متوجه رو همه خوای می ؟ ملیسا شدی بچه -

 : داد پاسخ و کشید بیرون درخت از را تیرش ملیساندرا

 ! باشن اینجا که ندارن اینو زهره شب از وقت این ها آدم -

 و درفتن درهم درختان.  شد تشدید ناگهان باد.  کشید عمیق نفسی و بست را چشمانش بریان

 و معلق هوا روی زمین روی شده ریخته برگهای.  خورد می تکان تاب بی و نامنظم هایشان شاخ

 : گفت بریان.  شد آرام دیگر بار یک جهان.  گشود را چشمانش بریان.  شدند پریشان

 . نیستیم انسانی مرزهای توی دیگه -

 : پرسید تعجب با آیدن

 ! ؟ کردی کار چی -

 : داد پاسخ بریان

 منه نوع رام جادویی طبیعت جز جز...  منه خدمت در مرزها طرف این جهان...  آیدن الفم یه من -

. 

 : کرد اخم ملیساندرا

 . دارم الفی ریشه و رگ منم..  نگیر رو خودت اینقدر...  حاال خب -

 : داد تاب ابرویی بریان

 . ملیساندرا زنم می حرف اصالت درباره دارم -

 : گفت هیجان با بریان که بود نرسیده گوش به ملیساندرا از پاسخی هنوز

.  رفتند باال سنگالخ چند از و زدند هی اسبشان به ملیساندرا و آیدن.  ببینین رو باال این بیاین -

 ها روشنایی.  بزرگ شهر یک های چراغانی از نظیر بی ای منظره.  شد مبهوت ناگهان آیدن چشم

 : گفت لب زیر بریان.  دید سادگی به را ان های راه و شهر نقشه شد می که بود گیر چشم آنقدر
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 نمی وقت هیچ که شهری...  داشت حقیقت زدن می جدید ساالریال درباره که حرفایی پس -

 ... خوابد

 : خندید آیدن

 . گن می هم نیویورک درباره چیزیو همچین یه -

 که یدنآ برای اما شناختند نمی را نیویورک اصال آنها.  ندادند نشان واکنشی بریان و ملیساندرا اما

.  ودب دلنشین بسیار ها مدلول و دال تبادر این ، بود گذرانده نیویورک در را اش سالگی دوازده تمام

 : گفت ملیساندرا

 !؟ شاه میذاره رو خودش اسم حسابی چه رو کاستار ؟ شهره یه ساالریال -

 : داد پاسخ بریان

 . شه می شناخته نام همین به هم پایتختش اما وسیعه کشور یه ساالریال -

 : گفت و انداخت درجه نود به نزدیک شیب به نگاهی آیدن

 ؟ پایین بریم اینجا از باید -

 : داد پاسخ و آمد پایین اسبش از بریان

 دنبال.  کنیم توجه جلب اینقدر تونیم نمی ما اما...  میشن ملحق بهمون پایین اسبها..  شو پیاده -

 . پیاده...  من

 : داد هادام بریان.  افتاد راه به بریان و آیدن دنبال به و شد پیاده اسبش از غرولندکنان ملیساندرا

 . هم پشت.  بچسبید همدیگه به -

.  تندرف پایین ها سنگ لغزان سطح از آرام گامهای با و داد قرار بریان و خود بین را ملیساندرا آیدن

 روی . کشیدشان زیر به و پیچید آنها سه هر کمر دور چرمی کمند سه اینکه تا آمد می ساده نظر به

 حرکت از بزرگ سنگی تخته به برخورد با صخره پایین و خوردند غلت خار و تیز های صخره

 واری اعتراض لحن با ای خورده فرو خشم با و گرفت باال را اش زخمی صورت بریان.  ایستادند

 : گفت
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 می مشت با ، کنی درندگی ادعای یا...  هیوال بذاری رو خودت اسم دیگه بار یک اگه..  آیدن -

 . دهنت تو کوبم

 : گفت و کشید بیرون را شکمش در رفته فرو چوب تکه آیدن

 ؟ بریان گی می چی -

 . کشید خاک به رو تو نشه ها سادگی این به کردم می فکر -

 : کرد پاک را لبش گوشه خون ملیساندرا

 ؟ خبره چه ببینیم شید بلند -

 کی در.  کردند دوره را آنها کردند می صحبت هم با ای غریبه زبان به که نظام سواره بیست حدود

 باال لیمتس نشانه به را دستانش بریان.  بود گلویشان زیر شمشیر تیغه چندین زدن هم به چشم

 دشدن همراه نظام سواره با و برخاستند جا از.  گفت سخن مهاجمان با بیگانه زبان همان به و آورد

. 

.  ودب شنیده گوشش با و بود دیده چشمش به آیدن که بود مکانهایی زیباترین از یکی ساالریال

 و چپ ، کردند می کرده طی که هایی راه تمام.  مطبوع نهایت بی هوایی و آب با ساحلی شهری

 . کرد می خودنمایی رنگی فانوس چند کدام هر روی که بود برگ پهن و زیبا درختان از پر راست

 هجلو زیبا را شهر چیز همه از بیش که دید نوری پر و ایستاده های فانوس شد می میان در یکی

.  بود دیگری از چشمگیرتر کدام هر و داشت خاصی خالقانه های طرح ها خانه.  دادند می

 نقره رقص نزدیک.  بود والرینال از تر شده مدیریت و تر پیشرفته خیلی کلی صورت به ساالریال

.  خورد می تاب باد در تنش حریر که بود زیبایی بسیار زن از بزرگ مجسمه یک کاستار فام

 : گفت شوق سر از ملیساندرا

 . نظیره بی که واقعا.  حریرپوش ویالی -

 انگیزتری شگفت طراحی هم اینجا قصر حتی.  شدند قصر وارد ها نظامی از تن شش با همراه

 می تربیش آنجا حیرت.  بود گردان کاستار قصر.  داشت والرینال های قصر و ها قلعه تمام به نسبت

 در اتاق یک تنها.  چرخد می وقفه بی و آرام اینچنین چیزی چه روی عظیم سازه این که شد

 از پر و ارالماسو تزییناتی و ای شیشه دیوارهای با اتاقی.  آمد می ثابت نظر به قصر نقطه باالترین

 . نقاشی بوم
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 . کرد عادت مالیم گردش این به مدتی از پس اما رفت گیج اندکی آیدن سر ، شدند که راهرو وارد

 حک نآ روی سلطنتی نشان که رسیدند بزرگی درب به گذاشتند سر پشت که را سرسرا چندین

 انها هب ، در پشت درنگ اندکی از پس نگهبان و گفت نگهبان به چیزی ها نظامی از یکی.  بود شده

 یانبر ، آیدن.  کردند نگاه همدیگر به تحیر با آیدن دیدن با جوانش پسر و کاستار.  داد ورود اجازه

 : گفت تعجب با کاستار.  کردند تعظیم ملیساندرا و

 ؟ ندادین اطالع بهم اومدن برای چرا...  والرینال وارث..  کرول آیدن -

 : داد پاسخ تردید با آیدن

 . داریم فرصت به نیاز فقط...  سرورم داره وجود زیادی های جواب و ها سوال -

 : گفت و گذراند نظر از را ملیساندرا کاستار

 عک الف یه و ناشناس دختر یه همراه...  نگذشته قصر این پرنسس با ازدواجت از سال یک هنوز -

 !؟ توضیحی هیچ بدون...  مخفیانه اینقدر اونم..  میای اینجا به ، باشه مرده میره انتظار

 : داد پاسخ آیدن

...  ودهب شیال خاطر به فقط...  افتادم دشواری به اینجا به رسیدن برای اینقدر اگه...  اینجام اگه -

 ... بشه اینجا ما حضور متوجه آدریان ندید اجازه فقط...  پدر

 . عجیبه اینجا چیزی یه -

 صتفر بهم باید..  هست توضیح برای چیزا خیلی..  کنم می خواهش...  قربان کنین اعتماد بهم -

 . کنم صحبت که بدین

 . میشناسمت فقط زور به من ؟ آیدن کنم اعتماد بهت چطوری -

 . میام حساب به شما پسرای از یکی حاال من -

 : داد فرمان و انداخت آیدن به نگاهی نیم کاستار

 فرن شش شما جز به دیگه کس هیچ.  کنین نگهداری مخصوص میهمانان اتاق توی رو تا سه هر -

 ده هر..  گرفته صورت ای جاسوسی ببرم بو اگه...  ندارن اطالع هویتشون از نگهبان چهار این و

 . کشم می رو نفرتون
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.  کردند می محافظت آن از شدت به که بود نفره دو تختی با بزرگ اتاق یک مخصوص اتاق

 : گفت و پرید تخت روی ، درب شدن بسته از بعد بالفاصله ملیساندرا

 میاد مونسر بالیی چه کنم فکر این به اینکه بدون...  بخوابم خوام می فقط که میاد خوابم اینقدر -

. 

 فرو رفک یه و ماندن بیدار.  بود ملیساندرا با حق.  کشیدند دراز ملیساندرا کنار هم بریان و آیدن

 ، بود گفته ملیساندرا که شدت همان به هم آیدن.  برد نمی پیش از کاری لحظه آن در ، رفتن

 اام بست را چشمانش و چرخاند ملیساندرا صورت سمت به را سرش.  کرد می خستگی احساس

 : داد می قرار مخاطب را ملیساندرا و او که شنید را بریان پچ پچ صدای

 رس کارهامون از بینمون شده بدل و رد حرفای از تونستن اگه که گذاشتن اتاق یه توی رو ما اونا -

 . عادی های حرف فقط.  نگین چیز هیچ درباره چیز هیچ..  بیارن در

 تصور که آنچه از تر رنگین تختشان کنار صبحانه چرخدار میز.  گشود چشم ، بریان بیدارباش با

 جنیل نوشیدنی توانست تنها آیدن ، میز روی عجیب غذاهای تمام بین.  بود شده چیده کردند می

 : گفت و نشست ملیساندرا کنار و زد لبخندی.  بشناسد را الفی شکل

 می تهخس کلبه توی خوردن غذا از داشتم دیگه.  بمونیم همینجا و بشیم چی همه بیخیال نمیشه -

 . شدم

 : گفت و سرکشید و برداشت میز روی از را رنگ لجنی نوشیدنی بریان

 . برسی نظر به کننده قانع چطور که کن فکر این به و آیدن بخور رو صبحانت -

 : گفت ریزی بسیار صدای با و گرفت دهانش مقابل را اش اشاره انگشت آیدن

 . کنی فکر بهش کن سعی بگی بهم چیزی خوای می اگه..  هیس -

 . نکردیم پیشرفت کنی می فکر که اونقدر هنوز ما -

 : گفت و کرد اخم آیدن

 حرکت رو دستامون زمان هم.  بزنیم قدم هم با همزمان یادگرفتیم ما.  روشه ترین امن این -

 . باشه مشکل خیلی یکی این نکنم فکر.  برقصیم هم با هماهنگ.  بدیم
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 . برخاست جا از او با هماهنگ و نوشید را اش نوشیدنی بریان با هماهنگ سپس

 خشچر با اش منظره که زد زل پنجره به آیدن.  بمانند منتظر اسرار اتاق در بود شده گفته آنها به

 : گفت و نوشید را انارش شربت از ای جرعه ملیساندرا.  کرد می تغییر قصر مالیم

 . طراحیه نوع ترین مسخره گردان قصر -

 : زد لبخند بریان

 اهکارش از تو.  گذشته غربی قلعه سیاه های دیوار پشت تو عمر بیشتر...  ملیسا توئه نظر این -

 . دونی نمی هیچی ساالریال در شهرسازی

 : داد پاسخ دلخوری با و کرد اخم ملیساندرا

 الساالری با رقابت قابل کم دست رو والرینال نتونستی ، بودی ها دیوار اون از بیرون که هم تو -

 . بسازی

 . نبودم والرینال معمار مهندس من -

 ار آنها خیلی کاستار.  شد گشوده اتاق درب که دهد خاتمه بحث به و بگوید چیزی خواست آیدن

 ارهاش کاستار.  کردند تعظیم و شده بلند جا از هرسه او دیدن با.  نکرد معطل اسرار کوچک اتاق در

 : کرد

 . بشینید -

 : گفت و کرد شاهزاده به رو کاستار.  نشستند آنها مقابل جوان شاهزاده و خودش

 . کنم معرفی رو نفر بهت چیز هر از قبل بذار.  پسرم نیکان -

 : گفت و انداخت آیدن به نگاهی نیم نیکان

 . پدر میشناسم خوب رو آیدن پرنس من -

 . همراهشه که الفیه منظورم...  نه -

 : داد ادامه کاستار ، ماند ثابت بریان روی نیکان چشمان

 . آدریان شاه ناتنی برادر.  الفها پیشتازی دوره از ، اصیل الف آخرین تقریبا گفت میشه -
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 : گفت خلقی کج با بریان

 . حضرت اعلی باشه تشریفات این به نیازی نکنم فکر

 : گفت و زد لبخند کاستار.  کرد می نگاه بریان به همچنان به تحیر با اما نیکان

 . هستن بریان شاهزاده ایشون نیکان -

 : زد انگیزی بر تحسین لبخند نیکان

 . دارین رو والرینال به حکومت حق بیشتر کسی هر از شما...  بریاناس شاهزاده -

 : کرد اخم بریان

 . نداشته جذابیت برام وقت هیچ لق صندلی اون روی نشستن -

 : زد لبخند کاستار

 نیکاناس فرمانده عالقه مورد بیشت دالویش شاه پسرهای بین شما میگن چرا فهمم می حاال -

 . نبود اون که همونطور...  نبودین فرمانروایی شیفته شما.  بودین

 : داد ادامه کاستار.  رفت هم در وضوح به بریان صورت خطوط تمام

 ازش که چیزایی اما باشم دیده رو نیک شوالیه که نیست اونقدر سنم من ؟ کنه می ناراحتتون -

 . گذاشتم نیکاناس هم رو اولم پسر اسم حتی من...  بوده کننده مسحور خوندم

 : گفت سردی لحن با بریان

 . کنیم تجدید رو من قدیمی خاطرات که نیومدیم اینجا ما -

 : گفت و برداشت میز روی از را اش نوشیدنی کاستار

 . اومدین اینجا چی برای پس...  خب -

 : داد پاسخ بار این آیدن

 ... شیال نجات برای -

 : داد ادامه آیدن ، شد خیره آیدن چشمان به کاستار
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 . گرفته گروگان رو اون آدریان که اینه حقیقت -

 تمام تردید با هم آیدن.  دهد ادامه تا خواست ازآیدن و انداخت پسرش به نگاهی نیم کاستار

 قتحقی این حول اتفاقاتی تمام و هویتش تا گرفته اش بیماری از.  داد شرح کاستار برای را ماجرا

 . زمستان پایان حقیقت تا گرفته تخت تصاحب ادعای از.  بود آمده پیش شیال و او برای

 : گفت و کرد لمس را اش یاقوتی و بزرگ انگشتر کاستار

 ؟ کنی تموم رو زمستون -

 : گفت و کشید سر را اش نوشیدنی از ای جرعه آیدن

 . ندارم تاج و تخت اون به ای عالقه هیچ بریان مثل هم من وگرنه..  البته -

 : ایستاد پنجره کنار و برخاست جا از کاستار

 تخت عطش گفتن می اونا...  داده نشون عالقه بهت تخت ، گفتن می من های بین طالع اما -

 . گن می اینو دارن که ساله سی...  شده آغاز دوباره

 : گفت آیدن

 و یشهم والرینال ملکه شیال.  میشه تموم زمستون...  کنم تصاحب رو تخت تا...  کنین کمک بهم -

 . افته می اتفاق دیگه بار یک خواهر دو اتحاد

 مقدار یه...  بدی فرصت بهم باید..  کنم تحقیق حرفات صحت درباره کم یه باید من..  آیدن -

 . باشی داشته صبر اونقدر امیدوارم و کافیه من برای حقیقت به برد پی برای زمان

 . نگفتم بهتون حقیقت جز چیز هیچ من...  حتما -

 ... داشت حقیقت حرفات اگه که اینه سر بحثمون ادامه..  اما -

 . نگفتم دونستم می که حقیقتی جز چیزی که خورم می قسم -

 : پرسید کاستار

 نیستی زنده دیگه تو که اینه معنیش و شدی تبدیل گفتی تو اما پزیرم می رو حرفات فعال باشه -

 ما ایبر مشترک وارث و کوچیک های شاهزاده نتونه وقتی میاد کاری چه به شیال بودن ملکه.  آیدن

 ؟ بیاره دنیا به
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 : داد ادامه کاستار.  بود شده سالح خلع ، کرد نگاه کاستار به آیدن

 آدریان و...  خونه گردونم برمی شیالرو من.  بدم نجات رو شیال تونم می هم تنهایی به من -

 . بدم تلفات تو خاطر به نداره دلیلی...  مونه می شاه همچنان

 . نمیشه ملکه شیال دیگه وقت اون -

 : خندید کاستار

 هم الشی ازدواج از بعد حتی سیامات پادشاه ؟ میشه تموم والرینال توی دنیا کردی فکر واقعا تو -

 . بشه اونها سلطنتی عروس شیال تا بچینم ای نقشه یه که داد پیشنهاد بهم

 : داد ادامه کاستار ، کرد اخم آیدن

 من.  داره قدرتهایی چه تخت که دونیم می همه و آیدن کرده گذاری نشونه رو تو تخت...  اما -

 . دارم شرط اما...  آیدن کنم می کمک بهت

 : گفت آیدن

 ؟ شرطی چه -

 بدی انجام میگم که کاری خوام می ازت...  شد آروم چیز همه وقتی..  نشستی تخت روی وقتی -

... 

 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 ؟ کاری چه -

 هک وقتش خوام می...  کنی فرزند صاحب رو شیال تونی نمی...  شدی تبدیل...  آیدن مُردی تو -

 . باشن اون ریشه و رگ و خون از...  من های نوه ، برسه

 گرد مانیچش با ملیساندرا و نیکان.  شد می ختم بریان به که کرد دنبال را کاستار نگاه مسیر آیدن

 یفریاد صدای از مملو آیدن ذهن.  برخاست جا از عصبانیت با بریان.  کردند می نگاه کاستار به

 : گفت می که بود شده

 . کنم قبول که محاله.  کنم نمی اینکارو من -

 : گفت و گرفت را بریان دست مچ آیدن
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 . بریان من کنار بشین -

 : داد پاسخ آیدن.  بود او اعتراض صدای از پر ایدن ذهن اما کرد سکوت بریان

 . کنیم فکر بیشتر مقدار یه که داره این به نیاز خواسته این -

 : گفت و کرد بریان به رو کاستار

 ونبهش شیال اینکه برای جوون مردهای.  باشم داشته تونم می که درخواستیه ترین ساده این -

 ؟ کنه فکر بیشتر داره نیاز بریان اونوقت...  کنن می برگزار خونین دوئل ، کنه نگاه

 : گفت ، کند حفظ را آرامشش کرد می سعی که حالی در قروچه دندان با بریان

 . نیست شیال پرنسس موضوع -

 : پرید حرفشان میان بالفاصله آیدن

 ... بدین فرصت بهمون -

 : خندید کاستار

 ... شما حرفهای صحت تحقیق برای خواستم فرصت من که همونقدر...  دارین فرصت شما -

 : گفت و برخاست جا از بریان با همزمان آیدن

 دین؟ می مرخصی اجازه بهمون.  متشکرم -

 . باشین راحت -

 می آیدن.  شدند رهسپار اتاقشان سمت به نگهبان چهار با همراه و کردند تعظیم دوباره سه هر

 . تداش انفجار احتمال لحظه هر که بود بمبی شبیه بریان.  نداشت جرات اما بگوید چیزی خواست

* * * 

 پوش یدسپ را والرینال تمام داشت قصد گویی و بارید می وقفه بی که بود هفته چند سنگین برف

 دچن این در که هم رزالین.  بود زده زل آن بیرون سیاه آسمان و پنجره به نگرانی با آدریان.  کند

 ردای کی بافتن مشغول آلوده غم ای چهره با ، بزند سر اش خانوادگی مقبره به بود نتوانسته هفته

 یالش.  گذراند می خیاطی سالن یا مطالعه اتاق در را وقتش اکثر و بود شده آدریان برای زمستانی
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 ویر مشتاقانه و بود داده ها پری به را قصر از یخی ماکتی ساخت طرح بیشتر چه هر نشاط با اما

 ماکت یک ساخت جز کاری هیچ به حوض یخی سطح و بود زده یخ کامال فواره.  کرد می کار آن

 یک تا نبود معلوم زمستان.  آمد می منطقی نظر به اینکار سخت شرایط این در.  آمد نمی یخی

 . بود دلگرم آن به شد می که بود ای زده یخ شئ تنها یخی ماکت این و بکشد طول

 شیال اتاق از.  کرد نگاه حوض روی ماکت ساخت نخست فاز به و برداشت چشم آسمان از آدریان

 هخست گامهای با و پیچید خودش دور را اش پشمی ی مالفه شیال.  بود تر دلچسب حوض منظره

 : شد نزدیک آدریان به کشید می خمیازه که درحالی

 ؟ زدی زل چی به -

 : داد پاسخ بیرون کوالک سرمای به لبخند با و گرفت هایش بازو میان را او آدریان

 . برید می خودتون با هم رو معماری برید که جا هر ها ساالریالی شما -

 : خندید شیال

 . ندارن کافی سلیقه والرینال اهالی شاید -

 : انداخت باال ای شانه آدریان

 . شاید -

 : گفت و داد تکیه آدریان شانه به را سرش شیال

 . باشی من اتاق توی ، صبح وقت این نیست درست...  بری باید -

 : گفت و گرفت فاصله پنجره از آدریان

 . درسته بدم انجام که کاری هر.  شیال پادشاهم من -

 : برداشت او از را نگاهش آدریان.  کرد تایید سر با و شد خیره آدریان چشمان به شیال

 . بمونم اینجا بیشتر کنی می مجبورم داری...  نکن نگاه اونجوری -

 : گفت و کرد صاف را آدریان لباس یقه شیال

 . میشی چجوری آبی چشمهای با تو ، کردم می فکر این به داشتم -
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 . کن ترسیمش...  نقاشی که تو -

 : داد پاسخ و کرد رها را آدریان شیال

 ... چشمات.  دم می ترجیحت اینجوری...  نه -

 : گفت و فشرد را شیال دست مچ

 ... رو کدومتون هیچ...  فهمم نمی -

 ؟ فهمی نمی چیو -

 یکس عاشق محاله دونین می...  نداره معنا من برای چیزا این از کدوم هیچ دونین می اینکه با -

 ... بشم

 : پرید حرفش میان شیال

 . هست امیدی یه همیشه -

 : انداخت پایین را چشمانش آدریان

 ؟ زنی می حرف رزا مثل -

 ؟ رزالین -

 : کرد نفی آدریان

 تو مثل... بود امیدوار بهم تو مثل...  دارم بهش حسی چه فهمم نمی هم هنوز که زنی...  رزا...  نه -

 وقت هیچ...  مبارز و قوی اون مثل و رزالین شبیه اسمی...  آبی چشمای با واما داشت تیره موهای

 ... من برای اینکه به برسه چه...  بمیره که خواستم نمی

 : داد ادامه خونسردی با و گرداند سر.  دهد ادامه خواست نمی

 . برگردم باید من.  توئه با حق -

 همیدنف که بود مشغول ذهنش آنقدر.  شد خارج اتاق از توقف بی آدریان اما فشرد را دستانش شیال

 با تاآگوس بالفاصله که بود ننشسته تخت روی هنوز.  برسد اصلی تاالر به تا کشید طول چقدر

 : گفت ، داد می دستش به ای مهرشده کاغد که حالی در آرامی صدای با و آمد نزدیک بلند گامهای
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 . ساالریال از محرمانه پیک یه -

 . شناخت می را کاستار اسرار مخصوص مهر.  کرد اخم آدریان

* * * 

 یابر صندلی روی که آیدن.  شد نوشتن مشغول و برد فرو جوهر در را درازش پر قلم دوباره بریان

 : گفت او به ماندن خیره اندکی از پس ، بود نشسته رویش به رو ،

 ؟ کنه نمی کار اینجا هم خودکار واقعا یعنی -

 : خندید ملیساندرا

 . متفاوته زندگی سبک اما کنن می کار اینجا آالت ابزار از خیلی...  آیدن چرا -

 : گفت سردی لحن با بریان

 . نداره رو پر قلم ظرافت شما دنیای خط های ابزار از کدوم هیچ -

 نمی در سر اصال ، کرد نگاه بریان دست لغزان و مالیم حرکات به سردرگمی با و کرد اخم آیدن

 : سیدپر و برخاست جا از.  نوشت ، شد می راحت اینقدر سنگینش پر و بلند قلم آن با چگونه آورد

 و زنی می و خط و نویسی می هی.  کاغذه تو سرت شدی بیدار وقتی از ؟ نویسی می داری چی -

 . کنی می مچاله

 : داد پاسخ بریان

 . نویسم می نامه دارم -

 ؟ کی به -

 : گفت ، بود نگارشش در سرش همچنان که بریان

 و اریمد پشتیبانی نیروی به نیاز ، کنم قبول رو کاستار مسخره پیشنهاد محاله که اونجایی از -

 . کنیم می فرار اینجا از شب نیمه از قبل امشب

 : داد نشان واکنش بالفاصله آیدن

 ... اتاق این توی گفتی خودت... هیسسسسس -
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 : زد لبخند بریان

 . بستمش من یعنی.  شده بسته اتاق این گوشهای.  نباش نگران -

 . فهمم نمی -

 . منم حسابش طرف اما زرنگه خیلی کاستار -

 : گفت مصرانه آیدن

 به وزیپیر برای ما...  شهر این به...  کن نگاه اینجا به.  نیست احمقانه کاستار پیشنهاد بریان -

 . داریم نیاز ساالریال

 . شد می عالی واقعا کرد می کمک بهمون کرد می لطف پدرزنت اگه و آره -

 . گذاشته شرط یه فقط.  بریان کنه کمک بهمون کرده قبول اون -

 : گفت حوصلگی بی با و کرد مهر و امضا را اش نامه بریان

 . باشم نامشروع فرزند تا چند پدر کنم قبول تونم نمی من.  دنیا شرط ترین احمقانه -

 . میشن من های شاهزاده اونا.  بریان بره نمی بو کس هیچ -

 : گفت عصبانیت با بریان

 ؟ مُردی قبل از که هیوالیی یه تو بفهمن مردم تا میکشه طول چقدر و -

 . مونه می باقی ابهام در همه برای موضوع این -

 : گفت سستی و حال بی لحن با و برخاست جا از بریان

 هبچ حق در رو ظلم این خوام نمی من...  بره پیش گی می تو که خوبی اون به چیز همه اگه حتی -

 یعنی بودن نامشروع فهمم می واقعا من فقط اما زنی می حرف دربارش راحت تو.  بدم انجام هام

 . باشی شاهزاده اگه حتی چی

 : کرد اصرار آیدن

 ... تو...  تو که دونستن می همه.  کرد می فرق مساله تو درباره -
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 تو و زنم می حرف ماجرا ذات درباره.  آیدن زنم نمی حرف اجتماعی جایگاه و مردم نگاه درباره -

 . دم نمی توضیحی منم...  فهمی نمی

 ... بریان اما -

 . کن تمومش -

 : بود نشسته پنجره کنار که انداخت رنگی خاکستری عجیب پرنده به را نگاهش ملیساندرا

 ؟ چیه دیگه این -

 : گذراند نظر از را پرنده آیدن

 لو رندهپ این با اسرارآمیزت نامه که ترسی نمی و ؟ بفرستی نامه این با خوای می...  ساره نوع یه -

 ؟ بره

 ارس.  سپرد منقارش به را صبحانه مانده باقی ذرت از مقداری و گذاشت دوشش روی را سار بریان

 صورت به را خودش سار.  کرد محکم پاهایش روی را نامه بریان و آورد جلو را پاهایش از یکی

.  فتگ سخن او با عجیبی زبان به و گذاشت پنجره لبه دوباره را یار و خندید بریان.  مالید بریان

 به قادر آیدن قدرتمند های چشم حتی دیگر که بلند آنقدر ، آمد در پرواز به درنگ اندکی از پز سار

 : داد پاسخ آیدن به رو بریان.  نبودند او دیدن

 به تبدیل قابلیت که همونایی.  ها رهبر نژاد از. ریهالست اسمش.  نیست معمولی پرنده یه اون -

 . دارن انسانی صورت

 یکی و بود دیده را حیوانات از دسته این کریشنا نخست میهمانی در.  کرد تنگ را چشمانش آیدن

 باز خواست می آیدن.  را ایلین نام به ماده گرگ یک.  شناخت می خوبی به و نزدیک از را آنها از

 از را کوچکی فلوت ، آیدن سخن به آماده حالت به توجه بی بریان اما بزند حرف بریان با هم

 بود بیهش انگیزی غم و آشنا الالیی به که زیبایی نت.  شد نواختن مشغول و کشید بیرون وسایلش

 . برنداشت دست نواختن از اما بریان.  داشت یاد به را نت این هم او حتی.  زد لبخند ملیساندرا. 

 . بود شده سرازیر دستانش روی هایش اشک وقتی حتی

 و صبح آخر روز دو و روز هر اوایل بریان.  گذشت می اسرارآمیز نامه آن ارسال از هفته یک از کمتر

 نبریا کننده خسته انتظار.  کرد می چک نامه پاسخ رسیدن برای را پنجره و آسمان غروب و ظهر

 : زد فریاد ششم روز که جایی تا بود برده سر هم را آیدن حوصله
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 کاستار که هاست روز همین..  بیاد نیست قرار ، هستی که چی هر منتظر.  بریان کن تمومش -

 . بدیم رو جوابش تا بخواد ازمون

 : داد پاسخ تابی بی با ، بود ریخته هم در شدت به اعصابش که بریان

 . بود مشخص هم پیش هفته یه از.  مشخصه کاستار جواب -

 . بریان باشی خودخواه اینقدر تونی نمی -

 : گفت قروچه دندان با بریان

 . بشیم موفق تونیم می هم کاستار بدون -

 : زد فریاد آیدن

 خابانت ترین قطعی کاستار با اتحاد و بشه تموم باید زمستون...  بریان خوام می تضمین من -

 . موجوده

 کنم بدبخت رو گناه بی بچه چند خوام نمی اینکه ؟ خودخواهی میذاری رو من کار اسم داری -

 ... خودخواهیه

 یادآوری بذار نیست یادت اگه و میرن می برف زیر والرینال در زیادی های بچه کارت این با اما -

 . تینداش نمی نگه زنده قیمتی هر به رو کریشنا برادرت و تو اگه افتاد نمی هرگز اتفاق این کنم

 : کشید داد بریان

 جای به ور کریشنا گرفتی نمی تصمیم تو اگه اومد نمی پیش شرایط این از کدوم هیچ..  آیدن نه -

 . بکشی آدریان

 : گفت آرامی صدای با و انداخت پایین را نگاهش ، شد خاموش ناگهان آیدن

 . شم می تلقی نامشروع هم من...  کنیم حساب بخوایم اگه... فنی نظر از -

 الف کدوم هیچ تو مادر و پدر...  بود خواهد چطور من های بچه شرایط دونی نمی تو اما شاید -

 ... نبودن

 . دالویشم نسل از من کردم می فکر -
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 ... میاد ما سر بالیی چه دونی نمی...  دونی نمی تو...  اصالت اما البته -

 ... نیست الف شیال..  نمیشن اصیل الف یه تو های بچه -

 : داد پاسخ و کرد نگاه آسمان به دیگر بار یک بریان

 رقیف کاستار برای.  ببخشم رو خودم هرگز تونم نمی...  کنه رفتار من مثل اونا با طبیعت اگه و -

 هداشت الفی خون شده که هم دورگه و اصیل نیمه اگه حتی هاش نوه خواد می فقط اون...  کنه نمی

 اون هم دشمنم برای حتی من..  نه..  عذاب اون و...  میشن من های بچه اونا آیدن اما...  باشن

 . خوام نمی رو رنج

 : پرسید ، بود زده زل بریان به تحیر با لحظه آن تا که ملیساندرا

 ؟ رنجی چه -

 : داد تکان سر بریان

 نیستن ها بچه فقط موضوع گرچه _ داد ادامه آیدن به رو سپس _ بزنم حرف دربارش خوام نمی -

 . یبفهم که بودم امیدوار...  آیدن...  کریشنا...  خوام نمی یعنی...  تونم نمی...  که اینه موضوع... 

 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 ... داشتی عالقه کریشنا به چقدر بفهمم تونم می...  کنم نمی درک..  بریان نه -

 ... دارم -

 ... به ربطی موضوع این...  اما داری و -

 : کرد اخم بریان

 این با _ داد ادامه و کرد چک را آسمان دیگر بار یک _. فهمی نمی...  آیدن گفتی که همونطور -

 می یحترج گرچه.  کنم می قبول رو پیشنهادش...  نیومد برام جوابی کاستار مهلت پایان تا اگه حال

 ....  کنم قطع ابلهانش جویی منفعت این خاطر به رو کاستار سر دم

 اورب گاهی.  کرد می را تصورش آیدن که بود کارهایی ترین سخت از یکی شاید کاستار با معامله

 می کار در غش و زد می چانه آنقدر زیرا زند می حرف دخترش نجات درباره کاستار که کرد نمی

 قتیو کاستار رفتار.  بیشتری چیز نه است آیدن همسر فقط و فقط تنها شیال گویی که انداخت
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 طماعانه برق.  پذیرد می را کاستار شرط که کرد اعالم بریان که شد تر آور چندش آیدن برای

 ، ندک باور توانست نمی.  زد می هم به را آیدن حال بریان به اش حریصانه لبخند و کاستار چشمان

 ستا طلب منفعت و حریص پادشاه همین دختر شناخت می وفاداری و مهربانی به را او که شیالیی

. 

 صاحبت برای آیدن به ، ساالریال نظامی قوای که شرایط این با رسید نتیجه به کاستار با قرارشان

 نخو از فرزندانش و آیدن ملکه شیال عوض در ، کند کمک زمستان پایان و والرینال شاهی تخت

 چهره رب را نارضایتی خطوط شد می ، کرد دراز بریان سمت به را دستش که کاستار.  باشند بریان

 با یانبر.  کرد می نگاه بریان به پیروزمندانه و خریدارانه ای خنده با همچنان کاستار اما دید بریان

 : گفت و برخاست جا از کاستار.  زد تصنعی لبخندی و فشرد را کاستار دست اکراه

 رقصان سرسرای مهمونی وارد بهتره...  آیدن شاه...  بگم اینجوری بهتره یا...  آیدن..  خب -

 . بشیم

 : پرسید ، کند برقرار ارتباط آیدن شاه واژه با هنوز بود نتوانسته که آیدن

 ؟ کجا -

 دارم حاال تا دیشب از میاد چشم به بیشتر قصر جاهای سایر از گردشش...  رقصان سرسرای -

 . آیدن شاه شما حضور و توافقمون افتخار به...  دم می رو گویی آمد خوش مهمونی یه ترتیب

 : پرسید بریان

 ؟ پذیریم می رو شرایط ما دونستین می کجا از ؟ دیشب از -

 : خندید بناگوش تا کاستار

 . کنین نمی ریسک دخترم جون سر شما که بودم مطمئن من...  عزیز بریان اوه -

 می آیدن که چیزی تنها.  شد خشک هایشان لب روی هم بریان و آیدن تصنعی لبخندهای

 دیده عمرش طول در که موجودیست انگیزترین نفرت کاستار که بود این کند فکر آن به توانست

 هک حالی در کاستار.  بود ها پن به احساسش مشابه داشت کاستار قبال در که احساسی.  است

 : گفت کرد می همراهیشان
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 مردمم و من برای آیدن.  شده فرستاده اتاقتون به مقامتون درخور های لباس شما سه هر برای -

 . والرینالی شاه تو حاال از

 آن وقت هیچ ، است بیزار ها واژه این از چقدر آیدن دانست می کاستار اگر شاید.  کرد اخم آیدن

 داد دامها و کرد ملیساندرا به رو ، آیدن رغبتی بی به اهمیت بی کاستار اما.  کرد نمی بیان را جمالت

: 

 . بیاد خوشتون هدیتون از هم شما امیدوارم -

 : پرسید ملیساندرا

 ؟ هدیه فرمودند حضرت اعلی -

 : زد لبخند کاستار

 . سلطنتی ناب جواهرات و جنوب از خالص ابریشم شما زیبایی به بانویی برای -

 : پرسید تحیر با و کرد تعظیم ملیساندرا

 ؟ دیدند هدایا این شایسته رو من چرا واالحضرت -

 زادهشاه ببینم اومد پیش کمتر...  نیست من طرف از هدایا این البته..  زیبایی خاطر به شاید -

 . بده خرج به سخاوت اینجوری زن یه دربرابر نیکان

 : نشست ملیساندرا پیشانی روی عرق

 . متشکرم لطف همه این از حال هر در -

 تا مانده باقی راه تمام بریان.  گذاشتند خودشان حال به راه نیمه را آنها همراهانش و کاستار

 وبسرک را جمالتش تک تک توانست می تا و پرداخت کاستار رفتار نقد و بررسی به را اتاقشان

 : گفت و گشود را اتاق در حوصلگی بی با آیدن.  کرد

 ؟ آیدن شاه میگه بهم مدام که میاد خوشم من کنی می فکر واقعا تو..  بریان کن بس -

 شانن الماس بلورین تاج نیم و لباس آیدن.  بود مانده ثابت لباس صندوق سه روی بریان نگاه اما

 : داد ادامه و کرد بلند وسطی صندوق درون از را

 . قشنگه قدر چه اینا -
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 : گفت سردی لحن با کرد می وارسی را صندوقش پایش انگشت با که بریان

 . ندیده جا یه رو فاخر لباس اینقدر وقت هیچ والرینال خزانه.  ثروتمنده واقعا کاستار -

 ستتوان نمی آیدن که بود چشمگیر درخشان حدی به ملیساندرا آسمانی آبی و ابریشمی لباس

 : داد ادامه و کرد اخم بریان.  بماند خیره ان به زیادی مدت برای

 فلسفه اصال..  آروم اوضاع یعنی ما تن توی ها لباس این.  معناست تمام به خبیث یه اون -

 فقط دامادش و نیست بد اصال اوضاع بفهمونه فرماندهاش به خواد می..  همینه امشب مهمونی

 بیشتر اینجا قدر چه هر...  قراره چه از اوضاع دونیم می ما آیدن اما بشه شاه کودتا یه طی قراره

 . کنه ایجاد دردسر رز و الویس برای که میدیم رو فرصت این آدریان به کنیم تلف وقت

 ؟ برگردیم و کنیم رد رو مهمونی میگی یعنی -

 از یکی تصاحب برای صبح اما کنیم می همراهی باهاش رو امشب...  میشه تلقی توهین یه این -

 . آدریان علیه جنگ علنی اعالم یعنی این ، آیدن و چینیم می نقشه و برنامه والرینال های مرز

 : کرد نگاه زمین به تاثر با آیدن

 . افتاد نمی اتفاق این وقت هیچ کاش -

 : گفت و شد لباسش پوشیدن مشغول بریان

 مه والرینال برای اونو بار هزار روزی...  بینم می رو اینجا صبحگاهی دلنشین و گرم آفتاب وقی -

 افتخار خودت به خاطرش به.  آیدن جنگی می امید و گرما برگردوندن برای داری تو.  کنم می آرزو

 . کن

 : گفت و کرد تن به را اش تیره سبز باالپوش آیدن

 . نداره افتخاری هیچ خونریزی و جنگ -

 : گفت و کشید بیرون صندوق از را نشانی الماس آرایش جعبه ملیساندرا

 . الزمه چرا تزیینات همه این...  فهمم نمی اصال من -

 : زد پوزخند بریان

 . این غریبه سلطنتی تمدن و رسوم با هم باز بکنین کاری هر ها غربی شما -
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 : داد ادامه او به اهمیت بی بریان اما ، انداخت بریان به تندی نگاه ملیساندرا

 زتا داره...  فرسته می جواهرات و لباس همه این برات کسی وقتی...  اینه قصر رسم ترین ساده -

 . کنی همراهیش جشن توی خواد می

 : گفت و گذاشت اش شانه روی را اش کریستالی و حریر شال ملیساندرا

 ؟ خودراضی از پسر اون همراه -

 : گفت امیزی تمسخر لحن با بریان

 . کنی تحملش حداقل کن سعی...  اینجاس ولیعهد اون -

 : گفت و کرد محکم دوشش روی را کوبش نقره و کوتاه شنل ناامیدانه آیدن

 . باشی من همراه خواستم می..  شد حیف -

 : گفت و آمد خودش به بالفاصله اما کرد نگاه آیدن به غریب نگاهی با ملیساندرا

 . متنفرم لعنتی مغرور شاهزاده این از من -

 : داد قرار مخاطب را ایدن بریان

 معهود عادت خالف زنی هیچ با...  بیای نظر به وفادار باید..  توئه نمایش هدفش کاستار...  نه -

 رتباو شاید...  نداره معنا برات ای دیگه زن شیال بدون کنن فکر همه بذار.  نگیر گرم و نزن حرف

..  دش رقص پیشنهاد اگه..  باشه یادت..  میشن قائل احترام حرکتت این برای اینجا مردم اما نشه

 . دیگه کس هیچ نه شیالست مادر رقصی می زنی تنها با

 : گفت ، بود رفته سر واقعا اش حوصله که آیدن

 تخت توی پریزادها با رو روز نصف من انگار زنی می حرف جوری یه..  دیگه بسه...  خب خیله -

 . گذرونم می

 : داد پاسخ و کرد محکم را کفشش بند بریان

 . الویسی تنی برادرزاده تو باشه چی هر...  کنم می جلوگیری احتمالی خطر از دارم -

 : پرسید و گذاشت سرش روی را تاجش آیدن
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 ؟ برقصه داره عادت الویس ؟ الویس -

 . اغواگرشه گناه منظورم...  نه -

 : سرگرداند تعجب با آیدن

 ؟ الویس اغواگر گناه -

 : ایستاد آینه روی به رو بریان

 . دونی نمی که نگو -

 . دونم نمی که میگم -

 : کرد اخم بریان

 . الویس اغواگر گناه..  شهوت...  احمقی خیلی یا کوری خیلی یا پس -

 : پرسید تحیر با آیدن

 دنیوم چشمم به که چیزی تنها...  گذروندم اون روبا عمرم بیشتر من ؟ گرفته شوخیت! ؟ چی -

 وقت هیچ الویس...  اغواگر گناه گذاشت رو اسمش شد نمی.  بود عادی خیلی یعنی...  بود این

 . نداشت دختر دوست حتی

 : خندید بریان

 اما...  هبود عالی مسائل این الپوشونی در کارش.  بدم رو فرزند تربیت نوبل مدال الویس به باید -

 هی الویس...  بگم صراحت با تا ده می اجازه بهم گذروندم اون کنار که سالی هفت این تجربه آیدن

 ! اخالقیه منحرف

 پرسش با که کرد نگاه بریان خندان چهره به حیرت با و بست را لباسش بند آخرین آیدن

 : شد خشک ناگهان ملیساندرا

 ؟ بریان چیه تو اغواگر گناه -

 : ادد پاسخ ، بخورد فرو را خشمش کرد می سعی که حالی در بریان و شد برقرار سکوت لحظه چند

 . برسیم سالن به دیر نباید...  کنین عجله...  نیست تنبلی مسلما -
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 ترک را اتاق باهم همگام دقیقه چند از پس هم آیدن و ملیساندرا.  شد خارج اتاق از سپس و

 شپی از بیش ، بود شده تزیین تیره جواهرات و ها سنگ با که سفید لباس آن در بریان. کردند

 بود یدهپوش لباس واقعی شاهان به شبیه عوض در آیدن و رسید می نظر به نیافتنی دست و مقتدر

 به هدایا از کدام هیچ.  درخشید می لباسش روی شده کار های زمرد با هماهنگ سبزش چشمان و

 که رنگ بیآ و چشمگیر کوتاه پیراهنی.  رسید نمی نظر به ، بود پوشیده ملیساندرا که انچه زیبایی

 شدوش روی کریستالی شالی.  مروارید گردنبند و طالیی تزیینات با رسید می زانویش روی تا

 : گفت و زد لبخند آیدن.  آمد چشم به هماهنگ کامال اش بلوری های کفش با که بود انداخته

 . پرنسس شدی خوشگل خیلی -

 : کرد قطع را حرفشان صافی و خش بی صدای اما زد لبخند ملیساندرا

 . ملیساندرا دوشیزه کردین استقبال سلیقم از که خوشحالم -

 دنآی به سر با و شد نزدیک آنها به رنگ دودی و جواهرنشان باالپوش در نیکان و گرداند سر آیدن

 : گذاشت احترام

 . بینمتون می که خوشحالم...  آیدن شاه -

 : کند مخفی را اصطالح این از نفرتش کرد سعس آیدن

 . نیکان شاهزاده رسین می نظر به عالی شما -

 . ببرم خودم با رو ملیساندرا هست اجازه.  حضرت اعلی متشکرم -

 سالن هب ورود از پیش.  سپرد ملیساندرا به را بازویش اشتیاق با نیکان و کرد تایید سر با آیدن

 که و شد سرسرا وارد بریان را همگام.  ببیند را ملیساندرا ناراضی چهره توانست می آیدن

 به را او و بریان محافظ دو ورود محض به.  آمد می چشم به قصر جای همه از بیش چرخشش

 کرده اغراق جواهرات پوشش در ۀنقدر کاستار.  کردند راهنمایی کاستار کنار جایگاهشان سمت

 روی و بوسید را ملکه دست آیدن.  باشد حرکت به قادر سختی به دیگر ، رسید می نظر به که بود

 : گفت و کرد اشاره جمع به کاستار.  بنشیند کنارش تا کرد اشاره بریان به و نشست جایگاه

 ؟ آیدن چیه نظرت -

 : داد پاسخ و انداخت نوازندگان و رقص سالن به نگاهی آیدن
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 . داره زیادی های شگفتی ساالریال -

 از یشب را آیدن توجه ، رقصیدند می عجیب حرکاتی با سالن میانه در که سپیدپوشی رقص گروه

.  داشتند سحرانگیز انعطافی که زیبایی بسیار مونث و مذکر های پری.  بود کرده جلب پیش

 : گفت خنده با و کرد دنبال را آیدن نگاه کاستار

 ایموه که همون آیدن بینی می رو جوون پسر اون.  داره رو پریزادها جمعیت بیشترین ساالریال -

 . ویالست یه...  اصیله پریزاد یه اون...  داره طالیی

 و روشن چشمانی که قامتی خوش و بلند قد جوان مرد.  کرد نگاه کاستار چشمان مقصد به آیدن

 سبزآبی و چسبان لباس و داشت درخشان ای نقره های تار با آفتاب اشعه مانند شالقی موهایی

 کی سفیدی و صافی به پوستش.  زد می برق موهایش روی الماسی تاج نیم.  داشت تن به روشن

 دندان.  دادند می نشان جذاب حد از بیش را او اش کشیده ابروان و چشمان.  بود برفی بکر تپه

 های دندان به آنقدر.  زد لبخند آیدن.  زد می برق و شد می نمایان لبخند هر با سفیدش های

 می رنظ به دلتنگ سفید های دندان دیدن برای که بود کرده نگاه اش خانواده و کاستار ای شیشه

 داندیشی خود با آیدن.  نداشت را سایرین جذابیت وجه هیچ به بود که چه هر کاستار نژاد.  رسید

 اهینگ نیم.  باشد توانست می کدام انتخابش ، گزید می بر را ها نژاد این از کدام هر بود قرار اگر

 او کنون ات بودن اصیل الف یک اندازه به چیز هیچ.  گرفت را تصمیمش بالفاصله و انداخت بریان به

 . بودن انسان یعنی اش رفته برباد آرزوی از پس البته بود نکرده جذب را

 در و برداشت ها رقاص تشویق از دست ، بود شده آیدن خیره نگاه متوجه گویی که جوان پریزاد

 مقابل و کرد حرکت شاهی تخت سمت به داد می خدمه دست به را اش نوشیدنی جام که حالی

 : گفت زیبا و گیرا صدایی با و کرد مختصری تعظیم.  ایستاد کاستار و آیدن

 . باشید سالمت -

 : پرسید و زد لبخند آیدن.  بود دریا امواج خروش و آرامش یادآور آیدن برای صدایش

 ؟ چیه اسمتون -

 : گفت جوان پریزاد

 . سرورم آیسار -

 : گفت غرور با کاستار
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 جوون وقتی از....  رسیده پیروزی به نبرد تا سی توی اون...  ساالریال جنگجوهای بهترین از -

 . کردم می ستایشش بودم

 : داد ادامه و خندید کاستار ، کرد نگاه آیسار به تحیر با آیدن

 . میشم نزدیک قبرم به دارم من که حالی در...  شن نمی پیر وقت هیچ...  ها اصیل این -

 : زد جذابی لبخند آیسار

 . باشن پاینده پادشاه -

 : خندید کاستار

 ملکه جای رو تو فریبندت موهای خاطر به نشدم پشیمون تا...  آیسار برس مهمونی به برو -

 . ننشوندم

 را ریانب ، دهد نشان بدی واکنش آنکه بی اما آیسار.  خشکید آیدن لبهای روی دیگر بار یک لبخند

 گ: گفت آیدن گوش کنار و کرد اخم بریان.  شد دور آنها از و گذراند نظر از

 باهامون چرا که خوره می رو حسرتش الویس.  اخالقیه انحراف از پر کشور این..  من خدای -

 . نیومده

 : کرد اخم آیدن

 . نکن صحبت اینجوری الویس درباره دیگه -

 از هم کاستار.  نباشد آیسار دید زاویه در دیگر تا شد دور و برخاست جایش از و خندید بریان

 کوهش با وضوح به که ماند ثابت نیکان و ملیساندرا روی آیدن نگاه.  کرد رقص برای دعوت ملکه

 نگیج درگیر آیدن ذهن.  گشود می پیشانیش از گره ملیساندرا اگر شدند می میهمانی زوج ترین

.  شد می محسوب آدریان به جنگ اعالن که جنگی.  بود کرده صحبت اش درباره بریان که بود

 جام.  شد می تر نزدیک ان به رفت می پیش چه هر و ترسید می جنگ از هنوز آیدن ناخودآگاه

 میهمانی.  داشت حدی هم تحملش.  شد خیره گردان اتاق به و کشید سر آخر تا را اش نوشیدنی

 ینوشیدن دیگری جام.  نبود خوشایند اصال این و انداخت می کریشنا یاد به را او سلطنتی های

.  ودبر راه پاهایش روی نتواند حتی دیگر تا بنوشد آنقدر خواست می دلش.  کشید سر و خواست

 خواست می...  را خودش حتی و کریشنا ، آدریان ، را جنگ.  کند فراموش را چیز همه خواست می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

165 

 

 یم که چیزی تنها و است کند می زندگی والرینال در چه هر انجماد حال در زمستان ، کند فراموش

 . بود اینجا ساحلی و مالیم آفتاب و نوشیدنی همین خواست

 : کرد می صحبت نیکان با ای دلخوری اندک با که شنید می دور از را ملیساندرا صدای

 ... من..  من...  اومده پیش تفاهم سو ما بین کنم فکر -

 اومده شپی تونه می تفاهمی سو چه...  بدم نشونتون رو قصر بقیه دادم پیشنهاد بهتون فقط من -

 ؟ باشه

 : گفت و کرد جدا نیکان از را دستانش ملیساندرا

 ... من...  من -

 : خندید نیکان

 که ونها از تر واضح یعنی...  هستین پادشاهتون دلبسته شما که دونم می من..  نباشین نگران -

 . کشف گذاشت رو اسمش بشه

 اما شد آیدن چشم در چشم راه میان.  گرفت فاصله نیکان از و کرد درنگ کیاند ملیساندرا

 متس به و برخاست جا از آیدن اما کند مخفی میهمانان سایر میان را خودش کرد سعی بالفاصله

 آیدن.  دزدید آیدن از را نگاهش و بود کرده بغض مشخصی صورت به که ملیساندرا.  رفت او

 : پرسید

 ؟ خوبه حالت -

 دنآی.  شد دور و داد مثبت جواب سر با و کرد خالی دهانش در را نوشیدنی از پری لیوان ملیساندرا

 : گفت و شد ظاهر ناگهان کاستار اما بگوید چیزی خواست

 ؟ بزنم حرف باهات تونم می -

 نبالک به کاستار همراه اش باطنی میل رغم علی و انداخت ملیساندرا راه مسیر به نگاهی آیدن

 حال در پوش حریر ویالی مجسمه کنار از و بلند های کوه پشت از ماه.  رفت اتاق باالی کوچک

 : تگف حسرت از پر لبخندی با آیدن.  بود کرده روشن را کوهستان تمام ایش نقره نور و بود طلوع

 . خوام می والرینال برای رو صاف طلوع این که وقته خیلی -
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 : گفت و زد لبخند بریان جمله شنیدن با کاستار

 . آیدن میاری دستش به -

 پیروز ام...  بشه آزاد شیال... بشه تموم ممکنه زمستون..  بیاد دست به دوباره ممکنه چیزا خیلی -

 . نمیشم انسان دیگه من اما بشیم

 : پرسید مقدمه بی و کرد اخم کاستار

 ؟ بریان چرا -

 رس از را قیافه خوش آیسار سریعتر چه هر کرد می سعی که کرد نگاه بریان به و سرگرداند آیدن

 : داد پاسخ و زد لبخند.  کند باز خود

 . هستن برم و دور االن کسایی همه از بیشتر.  دارم اعتماد بهش من -

 . کنی می اعتماد همه به زود خیلی تو -

 . وفاداره خیلی اون...  اون..  نیست هرکسی بریان -

 ؟ تو به -

 : کرد اخم آیدن

 . والریناله نفع به چون منه کنار اون...  سرزمینش به -

 : گفت کاستار

 . کردم تعجب دیدم کنارت اونو وقتی من راستش -

 من.. . من روی به رو نه ایستاده من کنار اون دیدم که وقتی نبود من اندازه به حیرتتون مطمئنم -

 . میندازه دنیا از گوشه یه رو بدنم از تکه هر و میکشه رو من بریان کردم می فکر

 ؟ کردی تصاحب رو حقش چون -

 . کشتم رو کریش شاه من چون..  میکشت رو من ؟ حق کدوم ؟ رو حقش -

 : پرسید تردید با آیدن.  کرد سکوت و داد تاب ابرویی کاستار

 ؟ بگی هم خوای می که هست چیزی -
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 : داد پاسخ و گرفت خود به بشاشی چهره بالفاصله کاستار

 . مهمونی به برگردیم بیا.  باشه داشته اهمیت خیلی که نیست چیزی -

 : گفت ، برود پایین ها پله از کاستار آنکه از پیش آیدن

 . بریزیم رو مرزها از یکی تصاحب طرح قراره فردا -

 : داد پاسخ لبخند همان با سپس و کرد درنگ اندکی کاستار

 . شده فراخونده اینجا به همین برای هم آیسار.  آیدن نیست مشکلی -

 : کرد اخم آیدن

 ؟ کنه کمکمون قراره آیسار -

 . بینی می خودت چشمای با موقعش به.  اس العاده فوق اون..  گفتم که بهت -

 مین کاستار های حرف ، اندیشید آیدن.  رفت پایین ا پله از بشنود دیگری کلمه انکه بی سپس

 به هک بگوید چیزی خواست می کاستار.  بود آورده زباد به که باشد جمالتی از کدام هیچ توانست

 وارد و انداخت گیر چشم و درخشنده ماه به دیگری نگاه آیدن.  بود شده پشیمان آن بیان از وضوح

 را ارآیس حضور از اش نارضایتی شد می که بریان. آمدند او سمت به آیسار و بریان.  شد میهمانی

 : گفت آیدن به رو خواد نگاهش در

 برای پیغام یه من.  کنن کمک بهمون فردا حرکت و طرح در قراره آیسار فرمانده..  قربان -

 . هستن ما برگشت منتظر احتماال اونا.  فرستادم الویس

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش آیسار

 رایزنی به هم با آتی جنگهای طراحی درباره رو امشب تمام تونیم می بریان مشاور و من -

 . بپردازیم

 : زد مصنوعی لبخندی بریان

 . کنیم استراحت رو امشب بهتره اما آیسار ممنونم اهمیتتون از خیلی -

 : بگوید چیزی تا نداد اما او به بریان اما خندید آیسار
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 ؟ داشت کار چی باهاتون کاستار شاه -

 زیرا . شد پشیمان بیانش از اما شد بدل و رد کاستار و او بین چه که بگوید بریان خواست آیدن

 ودب بریان به اعتماد عدم یا اعتماد درباره کاستار اصلی سوال ، دید می کرد می فکر درست وقتی

 : گفت دروغ به این بنابر

 . نصیحت مشت یه هیچی -

 . ندهد لو را او ذهنش که بود امیدوار و

 نای آیدن برای اگرچه.  رقصیدند صبح تا ها رقاص و نواختند هم شب نیمه از پس تا نوازندگان

 رگ خرهباال آیسار.  رسید نمی نظر به اینطور سایرین برای اما بود دنیا جشن ترین کننده خسته

 ظاهرا بندی شرط و بازی.  بود کرده خودش با همراهی به مجاب را او و کرده پیدا را بریان خواب

 ظرن به شاد اینقدر وقت هیچ بریان که بود ندیده وقت هیچ آیدن.  بود بریان عالقه مورد سرگرمی

 دایص توانست می آیدن.  برنداشتند قمار از دست مهمانی لحظه آخرین تا بریان و آیسار.  بیاید

 شمیچ زیر های نگاه و ها لبخند.  بشنود شد می میدان پیروز که وقتی را بریان مستانه های خنده

 هک دید را نیکان آیدن.  ماند نمی مخفی آیدن نگاه از هم زد می جدید ترفندی که هنگامی آیسار

 آیسار مثل دارد آرزو چقدر که خواند چشمانش از شد می و است نشسته اخمو ملیساندرای کنار

 همراهی خوابش اتاق تا را ملکه که هم کاستار.  آورد دست به سادگی به را ملیساندرا خواب رگ

 روی تا بود داده ترجیح اما آیدن.  گذراند می طالیی مو پریزاد دو با را وقتش حاال ، بود کرده

 می اتمام به عجیبش های حاشیه همه با شب آن میهمانی.  شود خیره سالن به و بنشیند تختش

 . بود برده مهمانان سر از هوش نهایت در عجیب های نوشیدنی آن در شکوهی با میهمانی.  رسید

 ممراس به سنت طبق ، زمین کف روی نوشیدنی از پر جام یک شکستن با کاستار هم نهایت در

 : گفت نگرانی با و دوخته پنجره به را خمارش چشمان بریان.  داد خاتمه

 . کنیم استراحت بهتره...  سختیه روز فردا -

 : گفت و برخاست ها مهره میز روی از آیسار

 . کنم همراهیتون اتاقتون تا تونم می -

 : داد پاسخ و خندید بریان

 . برم راه پاهام روی خودم تونم می هنوز ولی آیسار متشکرم -
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 : زد جذابی لبخند او از تبع به هم آیسار

 . بردم لذت خیلی شما با همجواری از.  مایلید که طور هر -

 عمل عالی قدر همین هم جنگ میدون توی امیدورام.  آیسار بردم لذت تو با همراهی از هم من -

 . کنی

 . بدید دستور که طور هر -

 هب گفتن بخیر شب از پس بریان با همگام و گرفت را ملیساندرا بازوی و برخاست جا از آیدن

 : گفت دلخوری با ملیساندرا.  کرد حرکت اتاقش سمت به نیکان و کاستار

 . بود دنیا مهمونی ترین مسخره -

 : خندید بریان

 . بود عالی که من نظر به -

 : کرد پرخاش ملیساندرا

 . همراهی و انتخاب در غریبتون عجیب ذائقه اون با خورد می تو مثل ادمایی درد به دقیقا -

 : گفت سردی لحن با بریان

 . ندارم ای عادی غیر ذائقه من -

 مهمونی ، شده آرایش دخترای نصف از که هم خودش...  داشت که دوستت ولی..  شاید -

 . بود خوشگلتر

 : پرسید و انداخت ملیساندرا به نگاهی تعجب با آیدن

 ؟ چیه مشکلت تو -

 از بعد تهالب برد خوابشان بالفاصله ملیساندرا و بریان.  کرد سکوت و انداخت باال شانه ملیساندرا

 هب را سرش ملیساندرا.  نشوند چشم در چشم تا بخوابد آنها میان ، کردند مجبور را آیدن آنکه

 یک رد اینکه برای بریان اصرار دلیل آیدن.  بود رفته فرو عمیقی خواب به و داده تکیه آیدن شانه

 کش این.  بود مشکوک کاستار به بریان.  فهمید نمی را بخوابند هم کنار درست ترجیحا و اتاق
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 خواب در را آنها سه هر کاستار ، کند تصور که حد این در نه اما داشت وجود هم آیدن دل در اندکی

 . کشد می

 صمخصو پرچم یک.  رسید آیدن به کاستار مخصوص هدیه صبحانه اتمام از پس ، بعد روز صبح

 نآید.  آن میان در ای نقره و طالیی شمشیر یک افقی نشان با تیره سبز پرچم یک.  سپاهش

 : گفت و کرد نگاه نشان همین با فوالدی زره سه به و گرفت دستش روی را پرچم

 . اس دیوونه کاستار -

 : گفت و پوشید را خودش زره بریان

 دنش کوتاه قبل ، دادم قول آیسار به من.  نداریم فرصت کاستار شخصیتی تحلیل برای االن-

 . باشم آماده حرکت برای سایه

 و پوشید را زرهش هم آیدن.  کرد لندی و غر لب زیر ، پوشید می را زرهش که درحالی ملیساندرا

 جواهرات با شاهی تاج عالمت هم زره قلب روی.  گذاشت سرش روی را اش کریستالی تاج

 : گفت ملیساندرا به بلندی صدای با بریان.  بودند شده حک ای درخشنده

 . ملیسا نداریم وقت دلتنگی برای -

 : زد فریاد ملیساندرا

 . نکن صدا اونجوری رو من -

 برایش آیدن یادگاری جواهر با روهان که بازوبندی به دقیقه چند ملیسا.  بود بریان با حق اما

 سمت به آیدن.  بود شده جاری چشمش از اشک قطره یک و زده زل آینه در ، بود ساخته

 : گفت و گرفت آغوش در را سرش و رفت ملیساندرا

 . داری حسی چه دونم می.  ملیساندرا داری اضطراب چقدر فهمم می -

 : گفت و کرد جدا آیدن از را خودش عصبانیت با ملیساندرا

 . آیدن دونی نمی..  نه -
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 از پر قصر محوطه.  شدند خارج اتاق از بعد اندکی آیدن و بریان.  شد خارج اتاق درب از سپس و

.  دبودن ایستاده حرکت بی و صاف منظمی خطوط در آیدن دیدن با که بود پیاده و سواره سربازان

 : گفت اش همیشگی لبخند با و شد نزدیک آیدن به کاستار

 برای زیادی های زمین اونجا...  باشه کافی ها پن دشت گرفتن برای نظرم به نفر هزار شش -

 نخوای می که موقعی و فرستم می شما برای دیگه برابر دو...  زدن اردو محض به..  هست استقرار

 ... کنم می اماده براتون هم دیگه نفر هزار شیش...  کنین حمله پایتخت به

 : گفت حوصلگی بی با بود شنیده هم قبال را جمالت این تک تک که آیدن

 . مادر _ کرد ملکه به رو سپس _ پدر.  کن موفقیت آرزوی برامون -

 : گفت و انداخت آیدن گردن به را ای کریستالی و کوچک گردنبند ملکه

 . کنم می دعا برات -

.  داد بریان به را نشانی جواهر و طالکوب خنجر و شد نزدیک آنها به آیسار.  کرد تشکر آیدن

 : گفت و گرفت را خنجر بریان

 ؟ چیه این -

 . دادم دستش از قبل سال خیلی که بود برادرم مال.  دارم رو جفتش یه خودم..  خنجر یه -

 ؟ من به میدیش داری چرا اما متاسفم -

 . اصیل الف آخرین عنوان به...  ؟ شما از بهتر کی.  اس هدیه -

 : گفت و کشید بیرون غالفش از را جنجر و زد لبخند بریان

 . متشکرم -

 : گفت کاستار

 . کنین حرکت نشده دیر تا -

 یک و انداخت نگاهی بریان خنجر به ، بود ایستاده پدرش کنار آرام و ساکت لحظه آن تا که نیکان

 : گرفت ملیساندرا سمت به و کرد باز دستش از دستبندی.  برداشت جلو به قدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

172 

 

 . کنین قبول من از اینو -

 : زد مصنوعی و عصبی لبخندی ملیساندرا

 . کنم قبولش تونم نمی اما...  سرورم ببخشین رو من -

 نیم و دکر اخم نیکان.  شد سوار و دوید لشگر میان اسبش سمت به بشنود چیزی آنکه بی سپس

 آن قراول پیش و رفت اسبش سمت به سوار بریان با همگام هم آیدن.  انداخت آیدن به نگاهی

 و آیدن زره با مشابه زرهی.  افتاد راه به و کرد بریان با رکاب هم را خودش نیز آیسار.  کرد حرکت

 ار بریان سازدهنی ملیساندرا.  آمد می چشم به هم تر جداب رزم لباس در.  بود پوشیده همراهانش

 هر نایآش الالیی به شباهت بی که آرام و غمگین آهنگی.  کرد نواختن به شروع و گرفت لبش کنار

 .  نبود سه

* * * 

 : زد فریاد و کرد طی بلند گامهای با را اتاق عرض عصبانیت با آدریان

 ! سپتا ؟ بود سخت اینقدر کردنش پیدا...  کنین پیداش بودم گفته بهتون -

 : داد ادامه آدریان اما کرد سکوت و دوخت آدریان به را نگاهش شرمندگی با پن

 رو ها پن دشت سوم دو تقریبا االن و کرد می جمع لشگر داشت شما گوش بغل اون سپتا -

 ؟ بود شما توان همه این...  کرده تصاحب

 : داد پاسخ ریزی صدای با سپتا

 . گیریم می پسش ما -

 : گفت و ایستاد او روی به رو و آمد پایین سکو های پله از آدریان

...  ردنک تصاحبش اونا...  دادین نمی دستش از اصال داشتین رو توانش اگه ؟ گیرین می پسش -

 دارمق یه شد می که جایی تنها.  کردن تصاحب رو والرینال به ساالریال مرزهای مهمترین از یکی

 . داد انجام کشاورزی

 : گفت ، لرزید می اضطراب شدت از حالی در سپتا

 . کردیم مقاومت ما.  سرورم ببخشین رو من -
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 : گفت بلندی صدای با ، زد می برق خشم شدت از چشمانش که آدریان

 به که تیر اولین بندم می شرط...  ترسو های پن شما ؟ کنم باور داری توقع من از ؟ مقاومت -

 . شدین قایم ها صخره و ها کوه پشت همتون کرد برخورد درخت

  بود زیاد خیلی تعدادشون قربان -

 : زد فریاد آدریان

 داپی برام ابری و تاریک شب یه در رو ستاره نورترین کم بود قرار...  نیران تو و...  دیگه بسه -

 هرکاری کنن باور مردم دارین دوست که هستین مدعی مشت یه همتون سانتورها شما...  کنی

 ... عرضه بی مدعی مشت یه..  برمیاد ازتون

 : داد پاسخ ، کند گم را پایش و دست آنکه بی و شد خیره آدریان پریده رنگ چهره به نیران

 . نبودیم جو و جست تیم نفرات تنها ما -

 دخو به جانبی به حق چهره و شده غرق سکوت در که شد ثابت پوشی سیاه مرد روی نیران نگاه

 : گفت و گذراند نظر از را مرد آدریان.  بود گرفته

 شما خون توی غرور.  بود رسیده قصر به لشکر اون االن تا که نبود سیاهپوش خاطر به اگه -

 . کنین نمی اشتباه کنین می فکر که سانتورهاست

 : گفت نفس به اعتماد با نیران

 . خطاست معرض در کسی هر -

 : زد فریاد آدریان

 . ببینم رو کدومتون هیچ خوام نمی.  شید دور چشمام جلوی از.  نابخشودنیه شما خطای و -

 : گفت و کرد آگوستا به رو آدریان.  شدند خارج سرسرا از خسته گامهایی با مامور سه

 ؟ شدن زده تخمین نفر چند -

.  شدن ملحق بهشون والرینال از دیگه نفر هزار چهار هم امروز..  ساالریال از تا هزار شیش -

 . موندن زنده نفر هزار چهار تقریبا.  کردیم حمله بهشون...  بود بیشتر تعدادشون
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 : گفت و کشید عمیقی نفس آدریان

 خیلی نه و دور خیلی نه...  بزن اردو نزدیکشون...  کن جمع سالح و نیرو الزمه که قدر چه هر -

 ... بایستی مقابلشون کنن روی پیش خواستن اگه که جایی..  نزدیک

 . نباشه ممکنه کافی آذوغه...  بکشه طول موندنمون چقدر نیست معلوم اما قربان -

* * * 

 برای اما نداد باد به را چشمگیری مهمات و داد زیادی تلفات نه اگرچه ها پن با ساعته چند جنگ

 را اش شاهی تخت تصاحب قصد آیدن که بود دریافته کنون تا حتما آدریان.  شد تمام گران آیدن

 سر به بالیی چه دانست می خدا.  داشت خبر هم آیدن با کاستار همکاری از شک بدون و دارد

 هنشذ از را افکار این کند می تقدیر سپاهش از وقتی تا کرد را تالشش تمام آیدن.  بیاورد شیال

 : ردک تمام اینگونه را کوتاهش سخنرانی.  بایستد هجومشان مقابل توانست نمی اما بزند پس

 ترین ارزشمند گرفتن کار به خاطر به.  شماست دارایی ترین ارزش با مهارتتون و شرافت -

 . ممنونم ازتون هاتون دارایی

 نای کننده نگران صدمه تنها.  آمد پایین سکو روی از آیدن و کشیدند هورا صدا یک سپاهسان

 را تالشش همه بریان و داشت توجهی قابل خونریزی که بود آیسار بازوی جراحت کوتاه مبارزه

 دو و بریان.  رفت آیسار چادر به ملیساندرا با همگام آیدن.  بود بسته کار به ، آن بهبود برای

 : گفت و کرد تعظیم آیدن دیدن با درمانگر.  بودند ایستاده آیسار چوبی تخت باالی درمانگر

 . حضرت اعلی -

 : پرسید سردی لحن با آیدن

 ؟ چطوره حالش -

 : داد پاسخ درمانگر

 ازنس می ها پن که هایی تیغه از بعضی.  باشیم زخم بهبود منتظر باید...  اومده بند خونریزی -

 به زخم و آد نمی بند سادگی به کنن می ایجاد که زخمی خون.  دارن رو خطرناک خاصیت این

 . میشه ترمیم سختی

 : گفت و کرد آیسار به رو آیدن
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 . نده جواب که ضعیفه احتمالش.  بنوشی من خون از جرعه چند تونی می -

 : گفت حالی بی لحن با و خندید آیسار

 . بشه ترمیم خودش خودی به زخم دم می ترجیح اما سرورم ممنونم شما لطف همه این از -

 ؟ ترسی می چی از -

 خروج از قبل ترسم می این از.  مرگ آستانه در مداوم طور به..  حضرت اعلی جنگیم حال در ما -

 دوست من.  ده می دست از رو واقعیش معنای مرگ که وقته اون.  بمیرم بدنم سیستم از خون

 من آرزوهای صف در وقت هیچ شدن تبدیل..  بعدش بمیرم واقعا...  باشه درکار مرگی اگه دارم

 . نداشت قرار

 ؟ باشی من شبیه کسی ترسی می -

 : داد پاسخ زبانی چرب با آیسار

 . دارن من با مشابه ترجیحاتی هم سرورم کنم فکر -

 فتگ ، بود کرده حفظش برای را تالشش تمام که زده یخ لحن همان با و کشید عمیقی نفس آیدن

: 

 . بمونی زنده که اینه من ترجیحات از یکی...  جنگیدی عالی تو حال هر به -

 . کرد اضافه واالحضرت و من متشابه آرزوهای لیست به هم رو این بشه شاید -

 : گفت و کرد بریان به رو تنها و نزد آیسار به دیگری حرف آیدن

 . نمیای دیدنشون برای.  اینجا به به رسه می داره الویس -

 : گفت و انداخت آیسار به نکاهی نیم بریان

 . بشم مطمئن آیسار فرمانده بازوی خونریزی عدم از تا مونم می چادر همین توی مقدار یه -

 توانست می.  شد خارج چادر از و انداخت باال ای شانه و گذراند نظر از را آیسار و بریان ، آیدن

 : بشنود را بریان صدای

 . فرمانده میشه بهتر زودی به بازوت -
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 . خوبم من...  بری استقبال برای تونستی می:  آیسار

 . باشم تنها خواستم می.  نیستی تو مساله:  بریان

 . نیستی تنها تو.  اینجام من:  آیسار

 . بخونم کتاب کم یه خوام می منم.  بخوابی باید تو:  بریان

 . میگذره تو پیچیده ذهن اون توی چی فهمم می باالخره:  آیسار

 . آرم نمی در سر ازش خودمم:  بریان

 آیدن که بود زیبا و وسیع قدری به ها پن دشت.  پرید اسبش روی و انداخت باال ای شانه آیدن

 اقتضای به که همواری دشت.  کافیست حکومت برای زمین قدر همین ، کرد می فکر خود با گاهی

 ومس یک تقریبا.  اطرافش در تیز و نخراشیده هایی صخره و ها کوه با ؛ بود سرد و بارانی زمستان

 به را آیدن نشان شمشیر و سبز پرچم کدام هر که بود کرده پر سپاه چرمین چادرهای را دشت

 به ، الویس یافتن برای وقتی قبل سال چند.  بود آشنا دشت این با آیدن.  بودند آورده در اهتزاز

 می خوبی به هم را دشت این انتهای رودخانه.  بودند رسیده اینجا به ، کرد می سفر آدریان همراه

 آب درون به را پاهایش آسودگی با بتواند روز آن مانند هم االن که داشت تردید البته.  شناخت

 آزارش هم رودخانه آب بخار حتی که بود هیوال یک ، ایستاد می رود کنار امروز که آیدنی.  بگذارد

 جنگل و نداشت روز آن سرسبز دشت با چندانی شباهت دید می امروز آیدن آنچه گرچه.  داد می

 و نبود صاف هوای و وحشی های گل از خبری.  رسید می نظر به مرده کامال حاال ان نزدیک بلوط

 نام آن از ، بود کرده معرفی ها کوتوله و ها پری دشت را آن آدریان که انطور دیگر آن بر عالوه

 در را زچی همه زمستان.  بود کرده تغییر که نبود او تنها این ، اندیشید خود با آیدن.  شد نمی برده

 اثری هیچ و خورد می چشم به زده یخ مسیرشان انتهای رودخانه.  بود داده قرار دگرگونی معرض

 . آمد نمی نظر به دشت این در زندگی جریان از

 معظی سانتور _ راد با همگام که ببیند را زخمی رزی و الویس دور از توانست می.  کرد بلند سر

 زا واقعا مدتها از پس.  زد لبخند.  آیند می آنها سمت به نفری هزار چند لشگری با _ وفادار الجثه

 : کرد تعظیم آیدن به و پرید پایین اسبش از شد نزدیک که الویس.  خندید قلب ته

 . حضرت اعلی -

 : شد تر وسیع آیدن لبخند
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 ؟ شده چش رز.  الویس بینمت می که خوشحالم -

 . کنم کمکش نمیذاره...  قربان شده زخمی -

 . بمیره که ترسه می اونم -

 : گفت و کرد تعظیم رز

 . نمیرم که ترسم می دقیقا...  ترسم نمی مرگ از...  سرورم نه -

 : گفت و زد سپاهش به برانگیزی تحسین نگاه نیم آیدن

 ذاغ از پر رو ها چادر قبل از ما..  این خسته حتما...  شنیدم ها فلسفه این از کافی اندازه به امروز -

 . کردیم نوشیدنی و گرما و

 حتی گذراند نظر از را همه آیدن.  افتادند راه به چادرها سمت به خرسندی و لبخند با لشگریان

 آیدن.  کرد تعظیم و شد نزدیک او به راجر.  باشد مرده لحظه آن تا کاش ای کرد می آرزو که کسی

 : گفت و انداخت او به سردی نگاه

 . راجر ای زنده که خوشحالم -

 . سرورم ممنونم -

 زیادی های مرگ آیدن.  ببخشد پردیس مرگ خاطر به را راجر تواند نمی هم هنوز چرا دانست نمی

 عذابی گویی.  داشت رنج و وجدان عذاب احساس همیشه پردیس برای اما بود دیده چشم به را

 . بود مانده باقی اش سینه روی ابدی ای سنگینی و نشدنی تمام

 آیسار چادر در هم هنوز بریان.  گرفت باریدن شدیدی باران و بود گذشته شب نیمه از شب

.  ندک اعتماد او به توانست نمی گویا.  نداشت آیسار به خوبی احساس آیدن.  بود مطالعه مشغول

 تدش به رسیدن تا راه تمام آیسار و بریان که بود آمده آیدن سراغ به وقتی از عجیب احساس این

 تا ها مهره بازی سر هایشان خنده صدای گاهی.  بودند قمار و مختلف مسابقات مشغول را ها پن

 وشخ کسی با و بخندد چنین این بریان بود ندیده هرگز آیدن.  رسید می گوش به خورشید طلوع

 و ندارد " معمول غیر ذائقه " ملیساندرا قول به وجه هیچ به بریان بود مطمئن طرفی از بگذراند

 یشپ درست میان این در چیزی.  کند نگاه مشکوکانه پیش از بیش آیسار به شد می باعث همین

 در ار آن اش ذهنی ارتباط با نه آیدن که چیزی.  نمود می مشکل اندکی کردنش پیدا که رفت نمی
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 احساس.  داد نمی تغییر را احساسش سردرگمی اما بزند حدس توانست می حتی نه یافت می

 . آیسار به اعتماد عدم

 بریان.  شد چادر وارد آیدن که بودند ها مهره بازی مشغول آیسار و بریان معمول طبق هم شب آن

 : کرد مختصر تعظیمی و برخاست جا از ناگهانی خیلی

 . اومدم می چادرتون به من دادید می اگه دستور.  سرورم -

 آشفته لحنی با بود خورده هم به حالش سلطنتی رسوم و عناوین و القاب این از دیگر که آیدن

 : گفت

 . بزنیم حرف هم با باید -

 : گفت آیدن.  شد راهی آیدن سر پشت و انداخت آیسار به نگاهی نیم بریان

 . زنیم می گشت اردوگاه دور.  بردار اسب یه -

 : گفت بریان

 . سرورم چشم -

 : گفت حوصله بی و عصبی آیدن

 مواقع این تو زدن حرف مدل این از دست خواهشا...  دم می قسمت معتقدی بهش که هرچی به -

 . بردار

 : زد لبخند بریان

 . زنی می حرف کریشنا مثل -

 . کنه اعتراض دادم می حق بهش ، کشید می عذاب بودن شاه از من اندازه به اونم اگه -

 : شد محو لبانش روی بریان لبخند

 ؟ بگی بهم خواستی می چی -

 : گفت و زد هی را اسبش آیدن

 . گیره می فاصله هم از داره ذهنمون.  نکردیم تمرین دیگه وقته چند دونی می -
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 . هستیم جنگ درگیر -

 : زد آمیزی تمسخر لبخند آیدن

 مقاومت که هستن اون از تر ترسو ها پن...  نکشید طول هم ساعت سه همش ؟ جنگ درگیر -

 . کنن

 . آدریانه ما طرف..  آیدن نیستیم رو به رو ها پن با فقط ما -

 ؟ ببریم آدریان از بتونیم میشه باعث تو بازی مهره و...  خب -

 هگفت را حرفش از نیمی از بیش ، دهد نشان عکسالعملی تا اما بخورد را حرفش تا خواست آیدن

 : داد تاب ابرویی بریان.  کند بیان را مطلب اصل سریع اینقدر نداشت دوست.  بود

 ؟ کنه می اذیتت آیسار -

 : کرد نازک پلکی پشت آیدن

 نوشت می مخفی های نامه داشت سفر طول تمام.  ندارم اعتماد بهش هم خیلی اما..  نه ؟ اذیت -

 . فرستاد می و

.  آیدن کنی جمع اطرافت به بیشتر رو حواست بهتره میاره اعتماد عدم و جرمه نوشتن نامه اگه -

 . کنه می نگاری نامه داره مدام هم ملیساندرا

 . فرسته می هدایا رد نامه نیکان شاهزاده برای اون -

 هکاستار فرمان تحت اون...  طبیعیه همونقدر کارش چون...  بشی مشکوک هم آیسار به نبابد -

 . کنی اعتماد هم کاستار به نباید نداری عتماد اون به اگه..  نویسه می گزارش براش.  آیدن

 . داره اعتماد کاستار به احمقی کدوم -

 . داری اعتماد بهش که اینه ظاهرش کم دست...  اونی حمایت تحت االن تو -

 مین و نوشم نمی و کنم نمی بازی مهره صبح تا کاستار با من...  داره فرق ویال اون با تو رابطه -

 . خندم

 : گفت عصبانیت با بریان
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 . زنی می حرف ها بچه مثل داری...  آیدن گی می چی داری فهمم نمی اصال -

 . بریان ندارم اعتماد بهش من -

 : گفت استیصال با بریان

 . خوبیه همراه دوست نظرم به و دارم اعتماد بهش من.  آیدن میگی اینو چرا فهمم نمی -

 : زد فریاد آیدن

 . میندازه کریشنا یاد رو تو چون میگی اینو -

 : گفت گیج و گنگ لحنی با سپس و ماند متعجب و مات لحظه چند بریان چهره

 اگه.  ماهر شوالیه یه...  ویال یه...  مَرده یه آیسار...  ؟ داره اون به ربطی چه ؟ آیدن گی می چی -

 تفاقاا که دوسته یه اون من برای...  نداره رو تاثیر این من رو..  میندازه کریشنا یاد رو تو چیزا این

 . داره من با قماربازی در مشترکی سلیقه

 می کریشنا یاد به را آیدن تنها آیسار.  بود او با حق شاید.  برداشت بریان از را نگاهش آیدن

 ویالی این از مدت این تمام آیدن ذهنی خودآگاه نا شاید.  چرا فهمید نمی حتی آیدن و انداخت

 نلح با ، دید را آیدن معنادار سکوت وقتی بریان.  خاطر همین به تنها ، گرفت می فاصله عجیب

 : گفت ارامی و طلبانه صلح

 . باشی گرفته قرار ویالها جادوی تاثیر تحت تو ممکنه -

 ؟ کرده طلسم رو من اون -

 : خندید بریان

.  خوای می همه از بیشتر که میشن کسی تداعی.  دارن اغواگری در عجیبی قدرت...  ویالها...  نه -

 ایه ویژگی از بخشی این.  باشه گذاشته تو روی رو تاثیر این عمد به آیسار نکنم فکر البته

 رواینکا کسی علیه حاال تا و نداره ازش استفاده به تمایلی هیچ گفت می که خودش...  ذاتیشه

 ؟ ندیدی رو ویالها حاال تا.  باشه گذاشته تاثیر تو روی ناخواسته شاید اما...  نکرده

 . خودشه نوع از زاده اصیل آخرین تو مثل هم آیسار کردم می فکر...  نه -
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 که چیزی.  نداشتن ها نژاد سایر با نژادشون و خون اخالط از ابایی ها الف مثل هم ویالها...  آره -

 ... چی یعنی بودن اصیل آخرین فهمه نمی کس هیچ.  آیدن همینه برم آیسار سمت به شد باعث

 : گرفت جانبی به حق لحن آیدن

 کنم اپید کسیو تونم نمی بگردم هم رو دنیا تمام اگه من...  کردی پیدا رو خودت مثل یکی خوبه -

 . ناشناخته هیوالی یه...  باشه خودش از گونه آخرین و اولین که

 : داشت باز حرکت از را آیدن اسب بریان

 . کنی اعتماد بهم خوام می ازت -

 .... تونـــ نمی...  نه...  آیسار به اما بریان دارم اعتماد تو به من -

 . کرد قطع را آیدن های حرف فریادی صدای

 . زدن شبیخون....  شده حمله بهمون -

 : سوم فصل

 نهان نیمه

 قهدقی چند به ها شمشیر و ها تیغ برخورد صدای رسیدن گوش به تا جنگ اعالم شنیدن فاصله

 می زنان نفس که شد نظام پیاده و ها سواره از پر دشت تمام دقیقه چند از کمتر در.  نکشید

 لشگر سرخ های زره آیدن.  رساندند میدان میانه به را خود درنگ بی آیدن و بریان.  جنگیدند

.  بشناسد را فرمانده جسور زن توانست می هم دور همین از و شناخت می خوبی به را آدریان

 لب رزی و نگریست اطراف به نگرانی با بریان.  رفت می پیش و زد می شمشیر مهابا بی آگوستا

 . رفت پیش و شکافت را جنگ قلب کرد می دفاع بدنش از شمشیر با حالی در و کرد غرولندی

 با بریان مانند که بود نکرده رشد آنقدر اش روی پیش مهارت هنوز اما کشید شمشیر آیدن

 که اییه زخم مقابل تواست نمی اما کرد می دفاع توانست می که جایی تا.  بشکند را صف اطمینان

 آیدن.  آوردند هجوم آیدن سمت به نظام پیاده سه.  بایستد داشت می بر راست و چپ از

 باس.  بود رفته نشانه را آیدن اسب پای انها شمشیر تیغ اما برد باال دفاع برای را شمشیرش

 هب هم آیدن و شد نقش زمین روی اسب.  بود افتاده زمین روی اش جلویی پاهای اما کشید شیهه

 ستهشک کریستالی تاج روی آیدن نگاه.  آوردند هجوم سمتش به نظام پیاده شش حاال.  افتاد زیر

.  بود کافی سرش قطع برای شمشیر ضربه یک هم خاست برمی جا از اگر حتی.  ماند ثابت اش
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 همیشه مثل ناخودآگاهش.  خورد نمی درد به کارزار این در هم اش طبیعی مافوق قدرتهای حتی

 به آن هر که مرگی تسلیم.  شد شرایط تسلیم ناگهان زندگیش تمام مانند.  داد نشان واکنش

 هب که هایی نظام پیاده تعداد.  کرد می تمام را زندگیش که ای تیغه تسلیم.  آمد می سراغش

 می ادفری که بشنود را مخالف سربازان صدای توانست می.  رسید نفر هشت به آمدند می سمتش

 : زدند

 ... شاهه اون...  شاهه اون -

 های دست.  است ایستاده سر باالی کرد می حس را الجثه عظیم جسمی.  بست را چشمانش

 رهخاط زیباترین که بود این کرد می فکر که چیزی تنها به.  برداشت زمین از را او بزرگی و قوی

 ردک می تداعی برایش را مرگ از پیش کریشنا نگاه آخرین تنها ذهنش اما بیاورد یاد به را عمرش

 یپوش زره سانتور.  گشود چشم آیدن.  کردند سوار اسب یک پش روی را آیدن قدرتمند دستان. 

 هنشد خرسند راد حضور از اینقدر وقت هیچ.  زد لبخند قلب ته از.  کرد می حمل پشتش روی را او

 : گفت شوق سر از هیجانی با.  بود

 . راد بود عالی کارت -

 : گفت ، برساند امنی نقطه به را آیدن تا زد می شمشیر شجاعانه که راد

 . سرورم بود خدمت -

 هک ببیند را بریان توانست می تر دور اندکی.  گرفت محکم را راد زره آهنین و چرم های بند آیدن

 : کند می بحث آیسار با شدت به

 قتاونو آیسار هستی زخمی هنوز تو...  نکنی ترک رو چادرت شرایطی هیچ تحت بودم گفته بهت -

 ؟ مبارزه میدون وسط میای

 را انبری که کرد پرت سربازی سمت به کوچکی چاقوی ، بود نبرد مشغول بریان همپای که آیسار

 : گفت و بود رفته نشانه

 . جنگم می بهتر تو از هنوز هم مسخره زخم این با -

 : کرد جدا را سرباز سر و چرخاند را شمشیرش بریان

 . ببینی آسیب خوام نمی.  برگرد گفتم بهت -
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 : زد فریاد و برد جلو به تاخت به را اسبش آیسار

 . دم می قول بهت...  میرم نمی جنگ این توی من -

 آیسار و بریان به حواسش اینقدر.  بود رسانده آگوستا به را خودش باالخره دید را بریان آیدن

 . نشست بازویش روی مستقیم تیری.  داد دست از را خودش اطراف به توجهش که بود شده پرت

 . کشید بیرون را تیر و شد مسلط خود به بالفاصله اما آورد بند را نفسش ای لحظه برای درد

 اطرخ به اما کرد رضایت احساس داشت که هویتی از آن یک.  کرد پیدا بهبود ثانیه چند در زخمش

 به الویس.  بود برگردانده مبارزه خط پشت به را آیدن راد.  فرستاد لعنت خودش به حس این

 : دوید او سمت

 ؟ خوبه حالت -

 : گفت آیدن

 ؟ کجان بقیه...  الویس خوبم خیلی...  آره -

 . ان مبارزه مشغول.  باشن تونستن می کجا -

 : زد فریاد و فراگرفت را آیدن وجود تمام ناتوانی و ضعف احساس

 . میرن می من برای دارن بقیه وقتی.  کنم می کار چی اینجا من پس -

 : کند آرام را آیدن تا کرد سعی الویس

 . بجنگن نبرد میدون توی براشون که دارن رو کسایی ها شاه همه..  آیدن پادشاهی تو -

 . بجنگم افرادم کنار خوام می من -

.. . بمیرن که اومدن ها غربی..  ضمن در..  نگرفتی یاد رو مبارزه فن هم انقدرها هنوز تو.  آیدن نه -

 وت آیدی...  خوایم می زنده رو تو ما...  جنگیم می زندگی برای ما...  بمونیم زنده خوایم می ما اما

 . سخته چقدر ، زنه می شمشیر مردن برای که کسی با جنگ دونی نمی هنوز

 : گفت قرارانه بی آیدن

 ؟ نکنم کاری و ببینم رو لشگرم قمع و قلع و وایستم میگی یعنی -

 : کرد دخالت اینبار راد
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 این . نیست جنگ این پیروز که دونه می هم والرینال لشگر.  سرورم نیست کار در قمعی و قلع -

 . ماست قدرت سنجیدن و ما تضعیف جور یه فقط

 . نداشتن شبیخون به نیازی بود اینطور اگه -

 ات کافیه براشون هم پیروزی صد به یک شانس ؟ کنن می فکر چطور ها غربی دونه می چه کی -

 . بجنگن خاطرش به

 صبر و اراده معجزه نزدیک از و شناخن می بیش و کم را غربی مردم آیدن.  بود راد با حق

 اتخصوصی این اما بود تقدیر قابل جانفشانیشان و هدفمندی و مقاومت.  بود دیده را عجیبشان

 مراهه به شکست تنها آیدن برای کرد می پیدا نمود بیشتر چه هر کارزار این در حاال تقدیر قابل

 . داشت

 دانست می اما گذشته نبرد پایان برای انتظار و چادر به ورودش زمان از ساعت چند دانست نمی

.  افتاد جانش به خوره مانند وجدان عذاب و عجیب احساس.  است رسیده خود انتهای به شب که

 مرگ از را بودند آورده پناه او به که مردمی بود قرار.  باشد مردم حامی و پادشاه بود قرار مثال او

 ار تکشاخ ای نقره خون از پر جام.  سازد اهدافش قربانی و بال سپر را انها اینکه نه بدهد نجات

 شلب کنار درست که بود آورده فشار جام های دیواره به آنقدر.  کشید سر و گرفت دستانش میان

 : رسید گوش به تئون آشنای صدای.  دید چادر پشت را تن دو سایه.  شد تکه تکه و شکست

 ؟ سرورم بشیم وارد تونیم می -

 : گفت ، کشید می بیرون دستش از را ها شیشه خورده که درحالی آیدن

 . داخل بیاین -

 : گفت تئون.  شدند چادر وارد تئون و ساالر

 ارهدوب درونتون هیوالی بودن نگران ایشون.  گفت برام شما آشفته حال درباره الویس فرمانده -

 . کنه غلبه بهتون

 : زد فریاد آیدن
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 اون عده یه.  وجدان عذاب از حاصل جنون...  خشمه...  کنه می غلبه بهم االن که چیزی تنها -

 زنده برای که هستن چندم رده کشاورزای هاشون بعضی..  گناه بی مردم.  میرن می دارن بیرون

 . اومدن من لشکر به موندن

 : گفت ساالر

 . نیستین اونا انتخاب مسئول شما.  سرورم کردن رو انتخابشون اونا -

 : داد پاسخ تابانه بی آیدن

 . بمیره من خاطر به کسی که کنم تصور حتی تونم نمی من.  ساالر منم انتخاب اون اما -

 . میذارین قدم راهی چه توی دارین دونین می کردم می فکر -

 . شه می ختم مردم نجات به کردم می فکر که راهی -

 : گفت و رفت ساالر به ای غره چشم تئون

 . باشین آروم الزمه شما -

 : داد ادامه تئون هشدار به اهمیت بی ساالر اما

 . شه نمی حاصل قربانی بی نجاتی هیچ -

 : شد عصبی آیدن

 ؟ داره معنایی چه نجات پس..  بشن قربانی مردم اون قراره اگه -

 : گفت ملتمسانه تئون

 . سرورم کنین کنترل رو خودتون کنم می خواهش -

 هک شنید را رز صدای.  رسید گوش به بس آتش شیپور صدای که بود نداده پاسخی هنوز آیدن

 : زد می فریاد

 . دادیم شکستشون -

 آیدن چادر وارد بالفاصله نفر چند.  نشست اش چوبی صندلی روی و کشید راحتی نفس آیدن

 : گفت هیجان با آیسار.  کشیدند می خود سر پشت را بسته دست زنی که شدند
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 . گرفتیم گروگان -

 تیح و بود بسته اسبی دم را بلندش و شرابی قرمز موهای.  شناخت می خوبی به را زن این آیدن

 انبری.  آمد می چشم به بلندش قد هم کردند زدنش زانو به وادار زور به آیدن پای جلوی که وقتی

 : گفت اگوستا به رو و زد لبخند

 . زدی زانو شاه یه روی به رو تو -

 : گفت تنفر با آگوستا

 . کنم می خدمت بهش من که شاهیه تنها آدریان -

 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 . کنی خدمت من به نخواستم ازت -

 . کرول آیدن خیانتکاری یه تو -

 : زد فریاد و خواباند آگوستا صورت روی محکم ای کشیده آیدن

 . بستی خون پیمان خیانتکار همین با تو...  آگوستا کنی نگاه راستت دست ه بهتره -

 . داشت خودش با رو آدریان به تو وفاداری شرط من پیمان -

 . کنه خیانت بهم اون اینکه از قبل....  بودم وفادار آدریان به من -

 : گفت و کرد بلند سر آگوستا

 . کنه نمی خیانت آدریان شاه -

 : داد پاسخ آیدن جای به اینبار بریان

 ! بیرون بیارینش ساختین براش که مقدسی هاله از باشه بهتر شاید -

 : زد فریاد آگوستا

 . حرامزاده ببند رو دهنت -

 : کرد کامل چنین این را حرفش و شد خیره آیدن به آگوستا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

187 

 

 کاریخیانت آدم حتی بپذیرم تونستم نمی...  نشد باورم...  داری کنارت رو بریان شنیدم وقتی -

 . ببنده پیمان اون مثل انگیزی نفرت موجود با تو مثل

 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 دونی یم پادشاهت که آد می هیوالیی اون به بیشتر انگیز نفرت...  اصیل الف یه...  الفه یه بریان -

. 

 . دم می ترجیح نامشروع اصیل الف به رو مشروع هیوالی من -

 . ده نمی اهمیت تو ترجیحات به کسی -

 گناهان سیالب توی موهومت تخت و تاج ببینی که وقتی...  آیدن دی می اهمیت موقعش به -

 . ودیب بازی شب خیمه عروسک یه که ببینی وقتی دی می اهمیت اون به.  شده غرق ناپذیر کنترل

 . دونی نمی اون از هیچی تو.  کن تمومش -

 : زد معناداری لبخند آگوستا

 ؟ دونی می که کنی می فکر تو و -

 : داد فرمان و کرد نگاه بریان سرخ صورت به چشمی زیر آیدن

 و دش خیره آگوستا مصمم و جدی چهره به سپس _.  کنین زندانی ها سگ قفس کنار رو آگوستا -

 . بذارین براش هم ها سگ غذای مونده باقی از و _ داد ادامه

 خارج آنجا از درنگ اندکی از پس هم همراهانش و آیدن.  بردند بیرون چادر از را آگوستا سرباز دو

 ردهک بغض شدت به که آیدن.  زدند صدا را نامش و کشیدند هورایی لشگر تمام او دیدن با.  شدند

 : گفت لندی صدای با بود

 جشن ترین بزرگ اون از بعد...  بسوزونین عزت و احترام با رو اجساد و کنین درمان رو ها زخمی -

 مه با رو پیروزی این و پیروزیم ما.  ندیده خودش به والرینال که کنیم می برپا رو ای صحرایی

 .  گیریم می جشن

 ینا کرد نمی تصور اصال آیدن که شد برگزار غمگین آنقدر اجساد سوزاندن و خاکسپاری مراسم

 رد آیدن دهنیت تمام ، کرد غروب آفتاب وقتی اما باشند داشت را شبانه گرفتن جشن حال مردم
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 نوازندگان و بود شده برپا دشت وسط در ممکن آتش ترین بزرگ ساعت چند ظرف.  ریخت هم

 بی ها ساقی.  دادند سر را خود نغمه ترین شاد ، مردگان احترام به غمگین ای قطعه اجرای از پس

 رد بازی چوبی های میز.  کردند می همخوانی ها خواننده با و رفتند می راه سربازان یان در معطلی

 رد روهان.  کرد می کر را فلک گوش سربازان مستانه های فریاد صدای و بود شده بساط ای گوشه

 : گفت کرد می محکم را ملیساندرا زره بند که حالی

 . کردن می زاری و گریه داشتن پیش ساعت چند همین که انگار نه انگار -

 : گفت آلودی غم و تکیده چهره با و گرفت را روهان بازوی ملیساندرا

 . گردن نمی بر گریه با که ها مرده ؟ بکنن تونن می کار چی نظرت به -

 : بود ملیساندرا کرده پف چشمان و کبود لبهای و پریده رنگ به حواسش اما آیدن

 ؟ برداشتی زخم...  ملیساندرا نیست خوب حالت تو -

 : شد نگران بیشتر آیدن اما.  داد تکان نفی نشانه به را سرش ملیساندرا

 . رسی می نظر به نزار خیلی -

 : گفت ، دزدید می آیدن از را نگاهش که حالی در ملیساندرا

 . سرورم نباشین نگران -

 جمعیت وارد آیسار و آیدن و بریان سر پشت هم ساالر و تئون.  رفت بیرون چادر از بالفاصله و

 ار انتظارش که همانطور.  شد خیره پیروزی جشن به و نشست بلندش جایگاه روی آیدن.  شدند

 الویس.  گرداند جمعیت در را نگاهش ایدن.  رفتند قمار های میز سمت به آیسار و بریان ، داشت

 هب و ایستاده اتش کنار ملیساندرا روهان.  بودند نوشیدن مشغول پریزاد دختر دو همراه به رز و

 اهل سرباز یک با سربازی که ببیند را راجر دور همین از توانست می آیدن.  بودند شده خیره

 یا گوشه در ساالر و بود سربازان از یکی زخم بررسی مشغول اما تئون.  کند می بحث ساالریال

 با آیدن ناجی و الجثه عظیم سانتور.  گفت می سخن راد با و کرد می نظاره را آسمان جشن از

 به نگاهش در را تردید شد می اما داد می فرا گوش ساالر سخنان به خسته و گرفته ای چهره

 یرتصو اما دهد وفق جشن با را خودش کرد سعی و کشید سر را اش نوشیدنی آیدن.  خواند راحتی

 که اجسادی.  کرد نمی رها را او هم ای لحظه برای بودند کرده وداع آنها با صبح امروز که مردگانی

 و بودند شده فرستاده آتش دهان به یا و خاک آوار زیر یا آب قلب به یا شرحه شرحه و آلود خون
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 این زا هرگز و داشتند برنمی گام زمین این روی وقت هیچ ،گویی رفتند بین از آیدن چشمان مقابل

 با سرانجام اما است مانده خیره میهمانی به دقیقه چند دانست نمی.  کردند نمی تنفس هوا

 از ذهنش.  بود آن در آگوستا که رفت بزرگی قفس سمت به و آمد زیر به تخت روی از آشفتگی

 یبعض ، او با اش آشنایی آغاز از.  بود شده حساس شنید می بریان درباره که هایی حرف به جهتی

 به داعتما آنان از برخی برای.  گفتند می اش حرامزادگی درباره عجیبی سخنان ، توجه قابل افراد از

 این و بود ندانستن به متهم افراد از خیلی چشم در ، بریان درباره ، آیدن.  نداشت توجیهی بریان

 دکر می فکر خودش با.  آزرد می را آیدن پیش از بیش که بود ای آشفتگی همان ، ذهنی درگیری

 ارکن.  ببرد بین از را جهل از ناشی اضطراب و ها دودلی این تمام است ممکن آگوستا با زدن حرف

.  کرد یم نگاه راستش دست کف زخم به و بود کرده پشت جشن به آگوستا.  ایستاد آگوستا قفس

 : گفت و گرداند چشم آگوستا.  ساخت خود متوجه را او ای سرفه با آیدن

 ؟ بکشی رو من خوای می شخصا -

 : نشست بزرگ سنگ تخته یک روی آیدن

 . نیومدم کشتنت برای من -

 حتی الشی.  کنم روشن برات بذار ؟ گیری می پس رو شیال من گرفتن گروگان با کنی می فکر و -

 . کنه جدا آدریان از اونو چیز هیچ دیگه نکنم فکر.  گرده نمی بر تو پیش بشه هم آزاد اگه

 : زد لبخند آیدن

 . راهشه ترین دار خنده این ، کنی عصبانیم داری سعی اگه -

 : نشست آگوستا های لب روی پوزخندی

 ؟ بشه آدریان مثل هیوالیی عاشق تو سفید و گناه بی شیالی نمیشه باورت چیه -

 : گفت کرد می بازی شمشیرش قبضه با که حالی در آیدن

 نکهای...  آگوستا کن باورم اما آدریانه درگیر شیال که کرد باور اینو ضعیف احتمال بشه شاید -

 ممیشناس شماها از بهتر خیلی اونو من...  ممکنه غیر برام ، بشه زن یه احساسات درگیر ادریان

 . دوستمه بهترین اون.  آگوستا

 . کاره خیانت یه تو چشم به اون کردم می فکر االن تا ؟ دوست بهترین -
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 : داد تاب ابرویی آیدن

 یانتخ که نباشه دوستت بهترین کسی که زمانی تا...  دوست یه به کردن پشت یعنی خیانت -

 ! نداره معنایی

 : نداد شدن طوالنی اجازه سکوت این به آیدن اما کرد سکوت آگوستا

 . شما هم و ما سپاه از هم ؟ شدن کشته نفر چند دیدی -

 : انداخت باال شانه آگوستا

 . داره رو خودش خاص عواقب جنگ -

 توی آرزوهایی اونا همه مثل...  بمونن زنده داشتن دوست موجودات همه مثل...  مردن که اونایی -

 ؟ میشه تموم همیشه برای نفر یک وقتی چیه نزاع نتیجه.  پروروندن می سرشون

 . کردی شروع رو جنگ که بودی تو این ؟ میگی من به رو اینا داری -

 . ندی کشتن به جهت بی رو افرادت بود بهتر شاید -

 : کرد تنگ را چشمانش آگوستا

 خودشون های آرزو برای اونا...  کنن می فرق تو لشگر با من افراد.  آیدن نکن اشتباه ؟ جهت بی -

 مرگ با من افراد.  بمیرن حاضرن و جنگن می تری شامل و باالتر هدف برای اونا..  جنگن نمی

 . دونن می تر مرجح هدف بی زندگی تا هزار از رو مرگ این اونا...  شن نمی تموم

 : داد تکان تاسف نشانه به سری آیدن

 ینم بر زندگی به رو اونا آرمانها این...  مردن اونا.  آگوستا کنه نمی عوض رو حقیقت حرفا این -

 . گردونه

 . دونی نمی مرگ از هیچی تو -

 درباره تو از بیشتر...  ام مرده نیمه یه االن...  مردم بار یه من...  آگوستا حرفت اس مسخره -

 . میشناسم رو ها هیوال تو از بهتر خیلی و دونم می مرگ

 : کرد نازک پلکی پشت آگوستا
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 . نمیشناسی خوبی اون به رو ها حرامزاده ظاهرا اما -

 : کرد اخم آیدن

 . دونی نمی هیچی بریان درباره -

 چی هر اون...  کنه می کنترل رو اون داره چی آینه هر دونه می کی ؟ دونی می کنی می فکر تو و -

 اونو چی دونی می ؟ چی یعنی این دونی می...  حرامزاده الف یه...  نامشروعه فرزند یه باشه که

 ؟ کنه می اغوا

 ؟ بریان اغواگر گناه -

 : زد امیز تمسخر لبخندی آگوستا

 ؟ دونی نمی هم اینو حتی تو -

 ؟ چیو -

 : کشید عمیقی نفس آگوستا

 بدتر خیلی...  بشه نامشروع اگه پاک خون این و پاکن ها الف...  آیدن اس حرامزاده الف یه اون -

 . بکنی رو فکرش که میشه اونی از

 ؟ کنه می اغوا اونو گناهی چه -

 . اغواگر گناهان بگی بهتره...  نداره معنا اغواگر گناه بریان درباره ؟ بگم رو کدومش -

 : گفت و شد خیره آگوستا به تحیر با و کرد اخم آیدن

 . کنی اعتماد بی بهش رو من تا میگی دروغ داری که واضحه...  کنم نمی باور رو حرفت -

 وجود تمام با و داد می تطبیق آگوستا جمالت با را دیگران و بریان خود های حرف تمام اما ذهنش

 : داد پاسخ آگوستا.  نباشد حاکم گناهان عادی قوانین بریان درباره که پذیرفت می

 حال به تا کسی چرا که کنم می تعجب من..  بپرسی داری اعتماد بهش که کی هر از تونی می -

 وجه شدید در اونم میشن اغوا گناه هفت هر با...  اون امثال و بریان..  نگفته چیزی بهت دربارش

 ... ممکن
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 : داد ادامه اگوستا ، داد تکان را سرش ناباوری با آیدن

 تحت رو اون گناه هفت این تک تک...  طمع و خوری پر ، غرور ، تنبلی ، خشم ، شهوت ، حسد با -

 . دونی نمی دربارش رو اینا و داری اعتماد بهش اینهمه چطوری...  داره خودش فرمان

 و سر ، او با چرخش یک برای ها پریزاد و رقصید می مستانه که دوخت بریان به را نگاهش آیدن

 می نآید که نبود آرامی و اصیل الف شبیه اصال آیسار کنار در بریان رفتار.  شکستند می دست

 : گفت و دوخت آگوستا به دوباره را اش خالی نگاه.  شناخت

 انیآدری...  بوده آدریان از بهتر خیلی من با رفتارش...  باشه درست گی می که اینایی اگه حتی -

 . کرده من برای تونسته که کاری هر بریان.  بشم خودم تا نداد فرصت بهم حتی که

 . گیره می پیش در رو روش بهترین و داره افرادش برای رو دید صالح بهترین آدریان شاه -

.. . بعدش و کرد استفاده من از بود نفعش به که جایی.  بپوسم تا کرد زندانی رو من اون ؟ روش -

 . کرد زندانی رو من شکاری سگ یه مثل درست

 ؟ شماست حق پادشاهی کنین فکر که شد باعث این و -

 : رفت در کوره از آیدن

 . ام لعنتی تخت اون وارث من...  بوده همیشه -

 . نیستین الیقش اما -

 آگوستا.  آورد برون ها میله از و گرفت دستش میان را آگوستا بلند موهای و برخاست جا از آیدن

 ایه میله از بیرون نقطه ترین انتهایی از آورد بیرون را خنجرش آیدن.  کشید درد سر از فریادی

 کشید ودب شده کوتاه نامنظمی طرز به که موهایش به دستی آگوستا.  برید را آن ، گیسوانش قفس

 گفت و انداخت دستش درون نرم و شرابی موهای خرمن به نگاهی آیدن.  گرفت کنار را خودش و

: 

 . کنه می کار چی تو برای پادشاهت ببینم بذار -

 : زد فریاد آگوستا

 . بمیرم حاضرم...  باشه من مرگ انتخابش اگه -
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 وقفه بی تالش دور همین از توانست می.  گرفت پیش در را جشن راه او به توجه بی آیدن اما

 ادوییج رقص ها پریزاد و رسید می گوش به زیبایی و اسرارآمیز موسیقی.  ببیند قصر در را بریان

 اب همگام مهابا بی که بود بریان متوجه اما ایدن حواس تمام.  بودند کرده آغاز را ای گننده خیره و

 حریر بلوز در هم را آیسار تواسنت می آیدن.  داشت می وا حرکت به را آنها و چرخید می ها پریزاد

 انقدر یرقص.  داد می حرکت زیبا و منعطف مار مانند را بدنش که ببیند چرمینش شلوار و رنگ سیاه

 آیدن چشم ای لحظه برای آیسار عجیب لباس.  شد می انجام آب روی تماما گویی که گیر چشم

 رآیسا دست خیره و مبهوت و بود زده کنار را ها پریزاد بریان.  آمد خود به بالفاصله اما کرد مات را

 رودخانه گرد های سنگ روی زاللی اب جوی لغزندگی به که رقصی او با هماهنگ و بود گرفته را

 کرد روانه او سمت به را پریزادی و چرخید او با همگام هم آیسار و زد چرخ بریان.  کرد آغاز را بود

 و زد کناری به را گیسوان بریان.  ریخت بریان صورت روی را درخشانش و بلند موهای پریزاد. 

.  یدرس می شنی ساحل به بود لطیفی اما خروشان امواج به حرکاتش.  شد آیسار با هماهنگ دوباره

 و شد تر نزدیک بریان به آیسار.  شد می تداعی آیدن ذهن در که بود تصاویری این کم دست

 بی و همستان بریان.  چرخیدند و گرفتند را دورشان پریزاد سه.  ایستاد اش شانه به شانه او بریان

 ذهنش به وجود تمام با را موسیقی و رقصید می وار دیوانه ، گذشت می اطرافش در هرچه از خبر

 اطارتب.  بخواند بیش و کم را بریان آشفته ذهن توانست می.  کرد تمرکز آیدن.  کرد می تزریق

 آنجا در اصال که بود جواهراتی برق از پر تماما بریان دهنی تصاویر.  بود شده عجیب ذهنیشان

.  آورد می هجوم ان به مدام عجیب افکار که بود شده خالئی به تیدیل بریان ذهن.  نداشت وجود

 زن.  شناخت می خوبی به را انها از یکی ایدن که چرخیدند می آیدن ذهن رقص تاالر در زن هفت

 سرخابی و باز لباس با زنی ، زن هفت میان از.  خودش رویاهای دست به شالق و پوش سرخ

 و سرخ لبهای و کشیده سرمه چشمان روی از توانست می آیدن.  داد می جوالن بیشتر رنگی

 و ارت و مبهم حدی به تصاویر.  کند می نرم پنجه و دست چیزی چه با بریان ، بزند حدس براقش

 می جوالن رقص میدان در هنوز بریان.  گشود را چشمانش.  بود شده گیج آیدن که بود معنا بی

 و حریص بریان نگاه.  شد نزدیک بریان به آیسار.  بود شده کمتر و کم آیسار از اش فاصله.  داد

 چرخ آیسار.  گرفت را آیسار دست مچ بریان.  کرد باز جمعیت میان از را راهش آیدن.  بود عجیب

.  بود شده تر رازآلود موسیقی.  انداخت او به معناداری نگاه و کرد اخم بریان.  زد ای منعطفانه

 بریان شانه روی را دستش.  کند جلوگیری فاجعه یک وقوع از تا دوید بریان سمت به آیدن

 . زد صدا را نامش و گذاشت
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 با را سرش.  زد می نفس نفس.  کرد رها را دستش و برداشت چشم آیسار از بالفاصله بریان

 : آمد خودش به و داد ماساژ دست

 ؟ سرورم داشتین من با امری -

 : پرسید آیدن

 . چادرت به برگرد...  نیست خوب حالت -

 : کرد دخالت بالفاصله آیسار

 . برمشون می من -

 : داد پاسخ تندی به آیدن

 . کنه می کمکش الویس.  نیست الزم..  نه -

 و انداخت باال ای شانه آیسار.  شد دور او از الویس با همراه و انداخت آیسار به نگاهی نیم بریان

 . نشست بازی میزهای از یکی روی

* * * 

 . حیتوضی هیچ بی.  بود شده فرستاده برایش که انداخت ای شرابی موی کپه به دوباره را نگاهش

 با شدت به که رزالین.  ببیند سرسرا در حاضر افراد تک تک چهره در را نگرانی توانست می

 : پرسید ، کرد می مبارزه بغضش

 ؟ کشتنش -

 : داد پاسخ اندامی کوچک پن

 . موهاش بدون البته.  بوده زنده شده دیده که باری آخرین..  ملکه نه -

 نرزالی تخت سر پشت که شیال.  گریست آرامی به و کرد تکیه تختش روی کوسن به رزالین

 : گفت بود ایستاده

 . اس زنده که اینه مهم.  باشین آروم کنم می خواهش -

 : رفت در کوره از ناگهان رزالین
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 عنتیل دختره فهمی نمی اینو تو ؟ بکشنش پدرت یا شوهرت تا میکشه طول چقدر کنی می فکر -

 . فهمی نمی تو.  شدم بزرگ آگوستا با من... 

 : گفت زده وحشت شیال

 . حضرت اعلی نداشتم منظوری من -

 . بمونی زنده تونی می هرزگی با کنی می فکر و شدی قایم گناهی بی نقاب اون پشت -

 : گفت آرامی لحن با و فشرد را بود ایستاده حاال که رزالین دست آدریان

 مربوط اون به پدرش و شوهر اشتباه.  اس بچه دختر یه فقط اون.  عزیزم ملکه باش آروم -

 . نمیشه

 : گفت قروچه دندان با رزالین

 جنگ . آد نمی چشمتون به چیزا بعضی همین واس...  قربان هستین مهمتری مسائل درگیر شما -

 . ندی می بها زیادی دارین دختر این به که بینین نمی و کرده مشغول خودش به رو حواستون همه

 : کرد نوازش را رزالین های شانه و شد بلند جا از هم آدریان

 . ولیعهده همسر شیال اما...  ناراحتی آگوستا برای چقدر که کنم می درک من -

 : گفت آرامی صدای یا و برگرداند شیال سمت به را سرش رزالین

 . ام هشوالی یه...  باشم آروم و عزادار ملکه یه اینکه از قبل من..  شیال بشناسی رو مرزهات بهتره -

 رو ینرزال.  کرد نمی نگاه او به هم اتفاقی حتی ، وجه هیچ به که انداخت آدریان به نگاهی نیم شیال

 : گفت و کرد گیلن به رو و داد تاب ابرویی آدریان.  شد خارج سرسرا از و کرد تعظیم آدریان به

 . حماقته...  نکنین حمله آگوستا مثل و بزنین اردو ها پن دشت نزدیک ها سانتور فرمانده با -

 : پرسید و انداخت پایین اطاعت نشانه به را سرش گیلن

 . میشه چی اگوستا تکلیف -

 اصال.  نرسیم نجاتش برای دیر امیدوارم.  مقاومیه زن اون...  حاال نه..  اما..  دیم می نجاتش -

 . چیه بعدیشون نقشه نیست معلوم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

196 

 

 : گفت و آمد نزدیک سرسرا کنار از سیاهپوش مرد

 ؟ کنم تقدیم بهتون رو سری نامه یه دین می اجازه سرورم -

 : گفت و داد اجازه او به سر با آدریان

 . خدماتت از ممنون...  پوش سیاه بری بعدش تونی می -

 . شد خارج سرسرا از و کرد تعظیم سیاهپوش

* * * 

 می زمزمه هم با را آوازی سیاهپوش گروهی.  رسید می گوش به دور از دردناکی های فریاد صدای

 تانیکوهس مانند ان پشت دریاچه در بازتابش که بود برپا زده باران دشتی در بزرگ آتشی.  کردند

 دوش روی سنگی تابوت یک درون را را سری بی زن جسد نفر هفت.  رسید می نظر به شعله از

.  اندسوز می را هیزمش رحمانه بی و کرد می غلبه شب و باران به کشان تنوره آتش.  بودند گرفته

 آواز.  لرزید می هایش شانه و بود اشک از خیس چشمانش.  شد نزدیک تابوت به آدریان

 شا قرارانه بی های گریه برابر در توانست نمی آدریان.  شد می تر سوزناک لحظه هر سیاهپوشان

 می تاب بی آنطور که نبود کسی تنها او اما.  شد می تر نزدیک آتش به لحظه هر تابوت.  بایستد

 یم تقال بریان.  بارید می هم بریان شده زنجیر بدن و زخمی صورت روی اشک و باران.  گریست

 رامآ در سعی پیتر.  بودند کرده بند جا یک را او ها زنجیر و غل اما برساند تابوت به را خود تا کرد

 انمی را سرش ژولیت.  شود او قراری بی مانع توانست نمی چیز هیچ گویی ولی داشت را او کردن

 لخیت به پایانی ، کردند نمی باور گویا کدامشان هیچ.  داد سر گریه جان عمق از و گرفت دستانش

 ، تابوت نای که نداشتند را تلخ حقیقت این پذیرفتن تاب یک هیچ.  باشند داشته بینند می آنچه

 شد خیره آسمان به بریان.  بودند کنارش عمر همه که پادشاهیست جان بی و سر بی جسم تابوت

 زندب حدس توانست نمی کس هیچ و بود برداشته سرد باران این با را گامهایش اولین زمستان. 

 آتش با چندانی فاصله دیگر تابوت.  آورد خواهد والرینال سر به چه سرما ، کریشنا مرگ از پس

 : کشید فریاد ناچاری سر از بریان.  نداشت

 . نه -

 : گفت ملتمسانه بریان.  شد خیره بریان به و گرداند سر آدریان

 . آدریان ببینمش خوام می.  کنم می خواهش.  باشم نزدیکش بذار -
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 ار چشمانش آدریان.  ایستاد سستش پاهای روی بریان.  شد نزدیک او به و برخاست جا از آدریان

 : گفت و دوخت بریان به

 ؟ ببخشی رو خودت تونی می چطوری -

 : کرد اخم بریان

 می بیرون سرت از رو حکومت هوس تو اگه افتاد نمی اتفاقا این از کدوم هیچ ؟ مقصرم من -

 . کردی

 : زد فریاد آدریان

 . دزدیدی نمی ازم رو دخترم تو اگه افتاد نمی اتفاقا این از کدوم هیچ..  بریان ؟ حکومت هوس -

 : داد پاسخ خشم و تحیر با بریان

 ؟ رفته یادت نکنه...  دیدمش می مرده پیش وقت خیلی باید که سپردمش می تو به اگه -

 کامال مستاصلش نگاه.  نداشت پاسخی.  زد زل بریان رنگ یاسی و خیس چشمان به آدریان

 شخصی دنبال به وجودش تمام که رسید می نظر به واضح کامال.  بود خود اقناع در عجز از حاکی

 شود رها شکست می را او درون از که وجدانی عذاب از خواست می آدریان.  گردد می مالمت برای

 کند نظر صرف قدرت از نتوانست ادریان اینکه خاطر به تنها بود مرده کریشنا.  داشت حق بریان. 

 از بخشی.  کرد می پیروزی احساس که بود آدریان وجود از بخش آن ، این از تر آزاردهنده و

 او که کرد می متبادر در را فکر این مدام اما دید می برانگیز تاثر گرچه را کریشنا مرگ ذهنش

 تا داشت می آن بر را آدریان که هیوالیی.  شد می فدا تر بزرگ هدفی برای باید که بود ای قربانی

 : گفت و انداخت باال ابرویی آدریان.  دارد را حکومت این ارزش دخترش مرگ ، بپذیرد

 . بریان کنه نمی تبرئه رو تو حرفا این از کدوم هیچ -

 : زد تلخی لبخند بریان

 ؟ من تخطئه ؟ کنی می تبرئه باهاش رو خودت تو که راهیه این پس -

 : کشید فریاد آدریان
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 لتبدی یا مرگ برای..  کریشنا مرگ برای مقصری تو...  کنی انکارش اگه حتی...  مقصری تو -

 ... آیدن

 : رفت قروچه دندان بریان

 . کنی حاکمهم اونو باشه بهتر شاید.  بده کریشنا کشتن بابت باید پسر اون تاوانیه مرگ یا تبدیل -

 : کرد آرام را صدایش آدریان

 مجازات الیق رو آیدن من...  بود من به آیدن وفاداری عین کریشنا قتل...  بریان فهمی نمی تو -

 . داره من برای معنایی چه پسر اون فهمی نمی...  فهمی نمی.  دونم نمی

 !؟ دخترت از تر ارزش با -

 در ورهک از بریان.  گذاشت هم روی مثبت پاسخ نشانه به را پلکهایش و کرد نگاه بریان به آدریان

 : رفت

 . انگیز نفرت...  انگیزی نفرت تو -

 : کرد اخم آدریان

 دمنکر پیدا راهی هنوز که بود این واسه داشتم نگهت زنده االن تا اگه...  بریان شی خفه بهتره -

 . کمه برات ساده مرگ یه...  بکشمت لیاقتته که اونطور که

 : زد فریاد بریان

..  برادرت...  میاد بر ازت خانوادت عضو آخرین کشتن...  میاد بر ازت...  آدریان تونی می -

 . آخریشه نوبت باشه هم نوبتی...  مردمت تمام...  بودی عاشقش که زنی..  دخترت...  ها برادرزاده

 خیره ریانب سرخ نگاه به سپس _. نیستی من برادر اصال تو.  بریان نیستی من خونواده عضو تو -

 . هست هنوز آیدن...  نیستی هم آخریش _ داد ادامه و شد

 : گفت و کرد بود ایستاده اش قدمی چند در که هاران به رو سپس

 . بسوزونین زنده زنده جسد همراه هم رو بریان -

 : زد لبخند بریان
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 می که همرگی بهترین این ؟ گرفتی نظر در برام که مرگیه بدترین این ؟ کریشنا جسد کنار مردن -

 . باشه تونست

 : داد پاسخ آدریان

 . کنه راضیت امیدوارم پس -

 قدمی یک در آدریان.  شد همگام هاران با بریان.  گشود را بریان رنجیر و رفت جلو تردید با هاران

 : گفت گوشش کنار و ایستاد بریان

 یدوارمام...  گفتم بهت اینو نمونده برات فرصتی اینکه برای فقط...  برادرمه یادآور من برای آیدن -

 . بفهمی اینو درازت عمر آخر دقیقه چند توی

 : زد معناداری لبخند بریان

 ؟ کشتی خودت دستای با که برادری ؟ برادرت یادآور -

 سمت به رسید می نظر به پریده رنگ و نزار که هاران با همگام هم بریان.  شد دور او از آدریان

 : گفت آرامی صدای با هاران.  بود پذیرفته را اش زندگی پایان وجود تمام با.  کرد حرکت آتش

 . بدم نجاتت تونم می من -

 : داد ادامه هاران.  داد تکان نفی نشانه به را سرش بریان

 . بدم نجاتت تونم می من.  کن گوش بهم کنم می خواهش -

 . ندارم موندن زنده بیشتر برای دلیلی من -

 ... دارم من اما -

 : گفت حوصلگی بی با بریان

 . بده ادامه هدفمندت زندگی به..  حالت به خوش -

 . میشیم می تر نزدیک آتیش به لحظه هر...  نداریم بحث فرصت...  کن گوش کنم می خواهش -

 . داد فرصت بهت میشه اما نداری دلیل تو...  نه فرصت اما دارم دلیل ادامه برای من

 ؟ چی برای فرصت -
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 : گفت کشید می نفس سختی به که حالی در هاران

 وارد دوباره و برگشت گرچه..  دادم فراری رو آیدن من.  کردم خیانت آدریان به من.  آیدن برای -

 چاره و شکستم رو آدریان به عهدم...  استورنم یه من...  نداد تغییر رو چیزی این اما شد مهلکه

 مقاومتی...  کنه می اینکار به مجبور رو من طبیعت تمام و.. وجودم تمام...  ندارم خودکشی جز ای

 اون به بگو بهم فقط...  دم می نجاتت منم...  کنی می آزاد رو آیدن بده قول بهم.  نیست کار در

 . کنی می کمک

 به نگاهی.  ریخت هم در و شد مشوش افکارش.  شد خیره هاران حال بی و زرد چهره به بریان

 در اشک.  شد می خاکستر آتش ان در امشب زندگیش تمام.  انداخت کریشنا سنگی تابوت

 انتخاب دوراهی به وقتی اما خواست می لحظه آن در که بود چیزی تنها مرگ ، زد حلقه چشمانش

 : دپرسی و کرد هاران به رو.  شد تنگ اش سینه قفسه تمام.  داد می دیگری فرمان ذهنش ، رسید

 ؟ بمیری باید دونستی می ؟ میشی خودکشی به مجبور ، آیدن دادن فراری با دونستی می تو -

 : داد پاسخ و زد تلخی و رضایتمندانه لبخند هاران

 . بمیرم خاطرش به حاضرم که پادشاهیه آیدن -

 : داد ادامه هاران و کرد توافق به اشاره هاران به سر با.  ریخت فرو بریان قلب

 جلوی دارم من وقتی و گیرن می اشتباه تو با رو من اونا.  کنم ایجاد دید خطای تونم می من -

 . شو رد آتیش از تو سوزم می چشماشون

 ؟ چطوری ؟ شم رد آتیش از -

 . نکن فراموش...  توئه خدمت در طبیعت.  بریان الفی یه تو -

 : کرد ترس احساس شب آن طول تمام در بار نخستین برای بریان

 ؟ کنم کار چی باید -

 امیدوار بیا یعنی... امیدوارم اما میشی آتش مغلوب صورت هر در گرچه.  کن مبارزه ها شعله با -

 . باشی اومده بیرون ازش ها شعله غلبه از قبل تا باشیم

 . نمیام بر پسش از من -
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 زا بده نجاتش.  کنم می خواهش...  دادی بهم که قولی خاطر به..  آیدن خاطر به...  بیای بر باید -

 ... کرده زندانیش که هیوالیی از و خودشه که هیوالیی

 : گفت و گرداند سر هاران

 ... شو وارد..  حاال -

 یم باران در و کشید می تنوره وحشیانه که آتشی قلب به همزمان سنگی تابوت و هاران ، بریان

 : زد فریاد هاران.  شدند وارد ، رقصید

 . بریان برو -

 ارمه برای را اش الفی قوای تمام کرد سعی اما کرد احساسا پوستش روی عمیق سوزشی بریان

 ویر عرق.  گرفت ها شعله سمت به را دستانش.  شد سرد ناگهان بدنش.  بگیرد کار به ها شعله

 سرد دنشب اینکه با.  کند مهار را ها شعله حدی تا بود توانسته ظاهرا اما بود بسته نقش پیشانیش

 برابر در تواند می چقدر دانست نمی.  کرد می احساس را ها شعله حرارت باز اما بود حس بی و

 صدای.  نداشت را ان خاموشی یارای هم اسمان شدید باران حتی که آتشی.  کند مقاومت آتش

 تمرکز.  بگذرد هیزم همه ان میان از چطور دانست نمی.  لرزاند را وجودش تمام هاران فریاد و داد

 در یدهپوش کریشنا تن و سر.  دوخت سنگی تابوت به را نگاهش.  بخرد وقت بیشتر شاید تا کرد

 کم کم صورتش و بود رفته بین از کامال موهایش.  بود سوختن حال در ها شعله میان سفید حریر

 ستدان نمی کس هیچ.  چشمانش و.  شد می چروکیده و سیاه کم کم بدنش.  داد می شکل تغییر

 دش می خالصه آن در بریان دنیای همه که انتها بی آبی اقیانوس آن چطور وحشی های شراره این

 باشد او کریشنای توانست نمی این.  زد حلقه بریان چشمان در اشک.  سوزانند و خشکانند می را

 اما گرفت کار به را قوایش تمام دوباره.  سوخت شدت به ناگهان بدنش پوست.  گرداند سر. 

 به بریان قلب.  شد خاموش ناگهان هاران فریادهای صدای.  بود او شکست حال در آتش گویی

 برای بریان.  شدند می نزدیک هاران سوخته جسد کشیدن بیرون برای سرباز دو.  گرفت شدت

 عزیزترین که دوخت ایی شعله به را چشمانش.  کرد نگاه کریشنا سوخته جسم به بار آخرین

 باز آتش پشت دریاچه سمت به ها شعله میان از را راهش و بلعید می خود در را عالمش موجود

 ".  کرد

 وابخ از و گشود چشم ، بود بسته نقش پیشانیش روی سردی عرق که حالی در زنان نفس آیدن

 شتخت روی.  است کرده پیدا گسیل او به بریان ذهن از تصاویر این چرا فهمید نمی اصال.  پرید
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 ومش و مسموم افکار.  شد خیره زمین به و نوشید را فامش نقره نوشیدنی از ای جرعه.  نسشت

 چادر شمع.  شد خارج چادرش از و انداخت دوشش روی را اش پشمی شنل.  داد نمی امانش

 امالک بریان اندام درشت و قد بلند سایه.  بودند صحبت مشغول آن در سایه دو و بود روشن بریان

 می و شد نزدیک چادرشان به آیدن.  نبود سخت اصال دوم نفر حدس و بود تشخیص قابل

 : بشنود را بریان صدای توانست

 وابخ توی دوباره رو زندگیم وقایع ترین تلخ از یکی یعنی..  دیدم کابوس یه..  نیست چیزی -

 . بیای گفتم همین واسه...  دیدم

 : گفت و کرد پر ای نوشیدنی آیسار سایه

 ؟ بود چی تلخ اتفاق اون حاال.  اومدی نمی بر پسش از تنهایی...  کردی خوبی کار -

 . کنم تکرارش خوام نمی...  کن ولش -

 . کنه بهتر رو حالت شاید -

 . نهک نمی بهتر رو حالم ، سوخت آتیش توی چطور زندگیم شخص عزیزترین اینکه گفتن..  نه -

 : گفت و کشید سر را اش نوشیدنی و برخاست جا از آیسار

 . گرفت کار به ای دیگه روش بشه شاید -

 ؟ چی برای -

 . حالت شدن بهتر برای -

 : گفت و رفت عقب قدم چند بریان سایه

 . دارم نیاز تری زماندار روش به من..  مدته کوتاه حالت یه پرتی حواس -

 : گفت و گذاشت میز روی را اش نوشیدنی جام آیسار

 . بدی طولش تونی می بخوای که وقت هر تا -

 : داد ادامه و شد تر نزدیک بریان به آیسار سایه

 . نیست بیدار ما جز کس هیچ.  کنی مبارزه باهاش نیست الزم..  یاال -
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 ... من..  من...  آیسار -

 یزیچ توانست نمی.  کشید زبانه آیدن درون خشم.  کرد خاموش را شمع انگشتنش نوک با آیسار

 : گفت بریان که نکشید دقیقه به اما کند تحمل را شنود می که

 . بپسندم که نیست ای ذائقه این.  تونم نمی من...  آیسار نه -

 : گفت آیسار

 . نکن مبارزه خودت با وقت هیچ...  چطور یا...  کی کنه می فرقی چه.  هست که دونی می خودتم -

 انتخاب آزادانه.  بریان باش آزاد.  خودته حقیقت با جنگ فقط و فقط کنی می داری االن که کاری

 . میرن می روزی یه هم اصیل های الف حتی.  کن

 یه جذابیت به نگاه با که نگرفتم دست به رو خودم کنترل ها قرن من..  کنی بس بهتره آیسار -

 . بدم دستش از ویال

 . اصیلم یه..  خالصم ویالی یه من...  بریان نیستم ویال فقط من -

 تبه امشب نباید.  شده تر لغزنده همیشه از مقاومتم همین واسه...  آیسار دونم می..  دونم می -

 . بخورم هوا که بیرون میرم من...  چادرت به برگرد...  اینجا بیای گفتم می

 مینامفهمو کلمات لب زیر و بود گرفته لبهایش روی را انگشتش.  شد خارج آن از بریان و باز چادر

 را رآیسا آیدن که نکشید دقیقه چند به.  رفت بیرون اردوگاه از و نشست اسبش روی.  گفت می

 بهپن شلوار و داشت تن به گشادی و رنگ آبی حریر لباس.  شد می خارج بریان چادر از که دید هم

 زد می برق هم شب در حتی اش طالیی موهای.  آمد می نظر به آلود خاک اندکی تنگش و سیاه ای

.  گرفت پیش اردوگاه کنار بزرگ سنگ تخته سمت به را راهش و برداشت چشم او از آیدن. 

 نگس تخته کنار.  کند دغدغه کند مشغول را خودش دانست نمی اصال که بود آشفته آنقدر افکارش

 ازوب شد می هم تاریکی همان در.  فرستد می ای نامه رنگ سیاه ای پرنده با که دید را جوانی دختر

 : گفت آرامی صدای با.  داد تشخیص را ملیساندرا ای شیشه بند

 ؟ ملیساندرا نخوابیدی -

 : کشید کوتاهی فریاد و شد شوکه ملیساندرا

 . سرورم ترسوندین رو من -
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 ؟ دادی می نامه کی به -

 : گفت و دزدید ایدن نگاه مسیر از را صورتش ملیساندرا

 . نیکان -

 ؟ ارتباطین در هم با هنوز -

 : پرسید آیدن.  داد مثبت جواب سر یا ملیساندرا

 ؟ برگشته دربارش نظرت -

 . ندارم اون به ای عالقه هیچ من...  نه -

 . هست هم شاهزاده...  خوبیه پسر اون چرا -

 : کند خودداری آیدن به مستقیم نگاه از هم باز کرد سعی ملیساندرا

 .. من..  من اما..  آره -

 : زد دستی یک آیدن

 ؟ شدی عالقمند بریان به تو -

 : گفت انزجار با ملیساندرا

 ؟ کنین می فکر اینطور چرا...  نه! ؟ چی -

 ... منم..  شدی حساس آیسار با ارتباطش به...  خب -

 هندار فرقی برام وگرنه...  همین مشکوکم پسره اون به فقط من.  قربان کردین فکر اشتباه -

 . داره عالیقی چه بریان

 . بدی فرصت نیکان به که میشه مانعت چی پس خب -

 : گفت تردید و درنگ اندکی با و کرد نگاه آیدن به اینبار ملیساندرا

 . هست ای دیگه کس..  کس..  خب -

 : خندید آیدن
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 ؟ روهان! ؟ کی ؟ جدا -

 : گفت و خندید هم ملیساندرا روهان نام شنیدن با

...  گها شاید اما نیست میل بی من به اون راستش..  داشتم حال به تا که دوستیه بهترین روهان -

 ... اما..  اما.  بودم اون دیوونه االن ، شدم نمی ای دیگه کس عاشق روهان از قبل اگه شاید

 بشنود را آن خواست نمی وقت هیچ.  ترسید می بزند خواست می ملیساندرا که حرفی از آیدن

 : گفت بنابرین

 بخوای که زوده خیلی.  کنی می مالقات که کساییه از پر دنیا...  ملیساندرا جوونی خیلی هنوز تو -

 . کنی فکر بهش اصال

 : گرفت پایین را سرش ملیساندرا

 و روزها.  کردم فکر بهش باشه وقتش اینکه از زودتر حتی یعنی..  زودتر خیلی من..  راستش -

 طور متون نمی من...  بودم کوچیکتر خیلی که وقتی حتی...  گذروندم کوتاهش خاطرات با رو شبهام

 . کنم فکر ای دیگه

 : گرفت را ملیساندرا دست مچ آیدن

 می حرف دربارش باشی داشته دوست اگه ؟ چرا اشک...  هی.. هی..  عزیزم...  ملیساندرا...  هی -

 خیلی...  بودم گفته بهت..  کن نگاه من به..  هی.  ببینم اینجوری رو پرنسسم تونم نمی من.  زنیم

 بود خواهی من قصر پرنسس تو..  بشینم تخت اون روی وقتی...  کن گوش...  ببین...  پیش سال

 تو...  دارم دوستت من...  کنی می فکر که اونه از تر روشن تو آینده...  ولیعهدم..  تختم وارث... 

 . من وارث...  میشی من خونده دختر

 : گفت و دوخت آیدن به را اشکبارش چشمان و کرد اخم ملیساندرا

 ... باشم ولیعهدت خوام نمی..  باشم وارثت خوام نمی من...  اما -

 : زد زل ملیساندرا خاکستری چشمان به آیدن

 ؟ دختر میگی داری چی -
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 _ کرد اعتراف و خورد را هقش هق و بغض _...  من..  من...  باشم دخترخوندت خوام نمی من -

 . باشم تو ملکه..  خوام می

 را وا ملیساندرا نگران نگاه.  بود رفته هم در شدت به اش چهره.  کرد رها را ملیساندرا دستان آیدن

 سردی لحن با و کرد سرکوب را احساساتش و خورد فرو را خشمش.  برگرداند را سرش.  آزرد می

 : گفت

 . ناخواسته یا خواسته.  دارم ملکه یه من..  من -

* * * 

 : گفت و زد حسی بی لبخند شیال

 ؟ نه جنگیم آستانه در ما -

 : داد پاسخ و گرفت دستانش میان را شیال بلند موهای و شد جا به جا تخت روی آدریان

 . ندارم اون با جنگ به تمایلی هیچ من.  اس مسخره.  آیدن با...  جنگ یه..  بله -

 : گفت و فشرد را آدریان بازوی شیال

 . پیروزمیشی..  پادشاهی تو -

 : زد سردی لبخند آدریان

 که سهحد قابل کامال...  کنه تصاحب رو قصر آیدن وقتی...  کشیدی دراز من کنار چون میگی اینو -

 . بودی منتظرش که میگی و طرفش دوی می

 : کرد اخم شیال

 . عاشقشم من که هستی مردی تو ؟ آدریان کنی می فکر چی من درباره تو -

 . شیال نزنیم حرف دربارش بیا -

 . میرم می کنارت بشه الزم اگه و دارم دوستت من...  بزنیم حرف دربارش باید چرا -

 : گفت و شد لباسش پوشیدن مشغول و برخاست جا از آدریان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

217 

 

 می ادعا اونوقت...  هستن شوهرت و پدرت...  جنگ توی من مخالف جبهه ؟ کنی می مسخرم -

 ؟ میری می من کنار کنی

 . نداری رو من احساس چون..  کنی نمی باورم -

 : گفت سردی به و گذاشت سرش روی را تاجش آدریان

 . فهمم نمی رو احساس اون من...  گفتم بهت اول از -

 هم اهمیت.  گذرد می شیال ذهن در چه فهمید نمی.  شد قصر راهروی وارد اصلی درب از سپس

 نمی کس هیچ.  داد می دست از نباید که داشت را شده فتح سرزمینی حکم برایش شیال.  داد نمی

 بار یک و ایستاد قصر بالکن روی.  شیالرا نه و والرینال نه.  کند تصاحب را فتوحاتش توانست

 تپایتخ به آیدن لشگر زود یا دیر.  خواند را بود رسیده دستش به صبح امروز که ای نامه دیگر

 .  نمود می ناممکن جنگ آینده درباره حدسی هر و کرد می حمله

* * * 

 : گفت و انداخت چوبی میز روی شده پهن نقشه به نگاهی آیدن

 ؟ خب -

 : گفت و کشید دایره را منطقه یک دور گچ با بریان

 . اینجاییم ما -

 ادامه و داشت قرار رودخانه طرف ان که کرد اشاره نزدیکی همان در جنگلی به انگشت با سپس

 : داد

 متونی نمی ما.  زده اردو جنگل توی ما نزدیکی در درست میشه ها سانتور شامل که لشگر یه -

 از باید . بشه تموم ها آذوغه و خسته سربازا اینکه از قبل..  بریم پیش باید.  بمونیم اینجا خیلی

 . بشیم رد اردوگاه این

 : گفت الویس

 . بریان داریم نفس تازه نیروی به نیاز ما -

 : گفت اش همیشگی لبخند با آیسار
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 . رسه می اینجا به ساالریال از کمکی نیروهای دوم سری فردا -

 : انداخت باال ای شانه رز

 . بیارن خودشون با آذوغه کافی اندازه به امیدوارم -

 : گفت شده بدل و رد های حرف به توجه بی بریان

 و...  اونجان ها سانتور که کردم اشاره صحبتم اول.  کنیم حمله بهشون همینجوری تونیم نمی ما -

 . ینکن مبارزه راد دوستمون با بار یه تونین می...  باشن قوی تونن می چقدر اونا دونین نمی اگه

 : پرسید آیدن

 ؟ داره وجود شکست احتمال یعنی -

 . رفت سقوط مرز تا سانتور تا صد با سیامات...  نگیر کم دست رو اونا وقت هیچ -

 : گفت تمسخر به و خندید روهان

 . بود ابله بزدل یه همیشه رایلی...  بود شاهش حماقت خاطر به اون -

 : داد را روهان پاسخ آیسار

 . داد شکست رو ها سانتور نهایت در احمق بزدل همون -

 : پرسید راجر

 ؟ چطوری -

 : آمد حرف به ساالر

...  دارن که چیزیه همه باورشون...  راجر دارن رو خودشون گونه خاص ضعف هم ها سانتور -

 . کرد سست رو باورشون رایلی

 : پرسید آیدن

 ؟ کردن خیانت شاهشون به یعنی -

 : گفت روهان
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 .. نداره هم اهمیتی و طوالنیه سیامات به ها سانتور حمله ماجرای -

 : داد پاسخ ساالر

 نکن نمی خدمت و وفاداری کس هیچ به ها سانتور...  کنه می ثابت چون..  کنه می پیدا اهمیت -

 شونمرام توی خیانت...  جمعی باور...  کنن می رفتار باورشون طبق اونا.  کنه پیدا خیانت اسم که

 . بشکنه رو جمعیشون های باور به خودشون از نفر یه یعنی

 در جنگ نپذیرفتن و آدریان به کردن پشت خاطر به که آورد یادش به را راد درنگ بی آیدن ذهن

 : گفت لبخند با بریان.  بود شده طرد اش گله از او رکاب

 فکر بهش رو دیشب تمام من که کنه می فکر چیزی همون به داره االن همتون ذهن کنم فکر -

 . کردم

 : گفت آیدن

 ؟ بدین تغییر رو باورشون خواین می چطور -

 : داد جواب اینبار آیسار

 من به رو مذاکره.  داشته مکاتبه ها سانتور رهبر با ماجراها این همه از پیش کاستار شاه -

 . سرورم بسپارین

 : گفت تند و ناگهانی خیلی ، بود کرده سکوت اخم با مدت این تمام در که ملیساندرا

 همیش ختم شما به راهش ها نقشه تمام ؟ اس آماده قبل از چیز همه برای کاستار شاه که چطوره -

. 

 : داد پاسخ و دوخت ملیساندرا به را گیرایش و براق چشمان آیسار

 ؟! پرنسس کنی مبارزه ها سانتور با میدی ترجیح شما نکنه -

 : گفت تلخی با ملیساندرا

 . نیستم هم شاهزاده ضمن در.  فرمانده ترسم نمی مبارزه از من -

 او از پیش شب چند های حرف نداشت دوست اصال.  ننگرد مستقیم ملیساندرا به کرد سعی آیدن

 : گفت آیدن به رو و انداخت باال ای شانه آیسار.  برود فراتر ملیساندرا
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 . برم اردوگاه اون به مذاکره برای بریان با بذارین -

 : گفت آیدن

 . رین می مذاکره برای آیسار و تو...  بریان..  شوراست نظر این اگه..  خب بسیار -

 : گفت و انداخت آیسار به نگاهی نیم بریان

 . بفرستین ما با هم رو الویس...  کنم می خواهش فقط..  سرورم البته -

 : پرسید تعجب با بود خورده جا که الویس

 . نداشتم برخورد موجودات اون با حاال تا من ؟ من چرا ؟ من -

 : گفت ساالر

 رز با...  کنم می پیشنهاد من...  ببینن دارن دوست ها سانتور که چیزیه آخرین..  ها آشام خون -

 . انسان یه با...  برید

 : گفت ، بود عجیب محلول چند ترکیب مشغول اتاق از ای گوشه در لحظه ان تا که تئون

 . ببرید خودتون با هم رو راد و -

 : گفت آیدن

 . اونایی همخون تو ؟ ساالر ری نمی باهاشون چرا تو -

 : داد پاسخ ای گرفته لحن و آرام صدای با ساالر

 نم به سانتورها نگاه...  طبیعتم خالف بر حرکت حاصل من اونا نگاه در.  سرورم ام دورگه یه من -

 . دارن نامشروع یه به ها الف که نگاهیه... 

 : گفت تندی لحن با و دوخت ساالر به را تیزش نگاه بالفاصله بریان

 . ساالر نخوره بر بهم کنم می سعی -

 : کرد اخم ساالر

 . دین می ترجیحش " شاهزاده " لفظ به بودین گفته...  کنه نمی اذیتتون کردم می فکر -
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 : داد پاسخ آمیزی تهدید لحن با بریان

 . ساالر کنی تکرار رو الفاظ این مدام نیست الزم -

 : گفت ساالر

 اونا.. . کنین فرار زندگی حقایق از بیشتر قدر چه هر...  بپذیرین رو نصیحت این من از اما باشه -

 . میشن گریبانگیرتون بیشتر

 : کرد گرد را چشمانش بریان

 . نکردم فرار وقت هیچ...  پیرمرد کنم نمی فرار بودنم نامشروع از من -

 : گفت و انداخت جمع به نگاهی نیم ساالر

 . بشین رو به رو همینطور هم حقایق بقیه با بهتره شاید -

 انبری نگاه در عجیبی خشم.  کوبید ساالر دهان به قدرت تمام با و کرد سفت را مشتش بریان

 نچنی این که نداشت اهمیت انقدر کلمه چند این.  نبود مشخص دلیلش که خشمی.  زد می موج

 : گفت و رفت بریان سمت به آیدن.  کند بیخود خود از را بریان

 ... باش آروم..  هی -

 ، کند نگاه بقیه به آنکه بی هم ساالر.  شد خارج فرماندهی چادر از و زد پس را آیدن دست بریان

 به ور و کشید عمیقی نفس آیدن.  رفت او مخالف جهت در بالفاصله اما شد خارج بریان سر پشت

 : گفت جمع

 . کنین استراحت کم یه بهتره -

 : پرسید آیسار

 ؟ بریم ها سانتور اردوگاه به باید کی -

 و دوخت رز به را نگاهش سپس _.  داشت رو امادگیش بریان وقت هر...  بهتر تر زود چه هر -

 . میری داری من فرماندهای از یکی عنوان به تو _: گفت

 : زد لبخند رز
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 . کنم نمی امیدت نا -

 : گفت و فشرد را رز بازوی الویس

 . کرد عمل عالی فرماندهی و رهبری توی نبودی که مدتی در.  آیدن میاد بر پسش از اون -

 : گفت مهربانانه و خندید آیدن

 . بوده اینطور که مطمئنم -

 : گفت و کرد الویس به رو رز

 . خونته توی رهبری که انگار.  الویس بودی العاده فوق هم تو -

 : پرسید رز.  رفت بیرون چادر از آشفتگی با و کشید سر را اش نوشیدنی ملیساندرا

 ؟ چشه اون -

 : داد پاسخ و گرفت پایین را سرش آیدن

 دهش سخت براش نشینی اردوگاه این تحمل.  عجوله کم یه خواد می که چیزی به رسیدن برای -

. 

 : گفت الویس

 . نگیر سخت بهش.  نشده هم سالش بیست هنوز...  آیدن جوونه خیلی هنوز اون -

 : داد پاسخ آیدن

 . بودم کریشنا ولیعهد اون سال و سن تو تقریبا هم من...  اس مسخره -

 : کرد اخم الویس

 ؟ کردی عمل عاقالنه و درست مدت اون تمام کنی می فکر ایستادی اینجا که االن و -

 سن آن در آیدن های واکنش.  داشت حق او.  داد تکانش الویس حرف.  شد خیره الویس به آیدن

 بانیعص دستش از و کرد نمی سرزنش را ملیساندرا دیگر.  نبود منطق سر از و عاقالنه اصال سال و

 دودلی و تردید درگیر ای احمقانه طرز به هم آیدن.  بود شده کریشنا عاشق هم آیدن خود.  نبود

 تا شد خارج چادر از.  بماند آنجا در تا بود کرده انتخاب قصر تکراری روزهای از خسته.  بود شده
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 ادرچ از بیرون تحیر با که شد سربازان از جمعیتی معطوف نگاهش اما برود ملیساندرا دنبال به

 او به را خودش که راد به رو آیدن.  خواند را ترس شد می نگاهشان در.  بودند ایستاده هایشان

 : پرسید و کرد ، بود رسانده

 ؟ شده خبر چه -

 سوی نآ جنگل از بود شبیه ناله به بیشتر که عجیبی زوزه صدای ، بدهد پاسخی راد آنکه از پیش

 می هم را آیدن عجیب های ناله این.  شد بیشتر ناگهان ها زوزه صدای.  رسید گوش به رودخانه

 : پرسید نگرانی با.  ترساند

 ؟ چیه صدای این -

 : داد پاسخ راد

 ... سرورم کامله ماه امشب -

 : گفت ناباوری با آیدن

 ؟ گرگنماها -

 : گفت و رساند آیدن به را خودش بریان

 یبآس بقیه به تا بود کرده تعیین مرز براشون کریشنا.  نبودن آزاد اینقدر این از پیش...  آره -

 . نداره معنا براشون دیگه مرزی...  کریشنا مرگ با اما نرسونن

 : گفت و گشود سربازان میان از را راهش و پرید اسبش روی آیدن

 ؟ کنیم مبارزه باهاشون تونیم می -

 : گفت و شد نزدیک او به آیسار

 ونهاا برای آب.  بشن رد رودخونه از تونن نمی...  رسونن نمی آسیب ما به اونا...  نباشین نگران -

 . اس کشنده درنده هیوالهای همه مثل هم

 : گفت رز

 . چادرمون به برگردیم تونیم می...  امنه اینجا جامون پس -
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 : داد پاسخ بریان

 حمله مورد وقتی مسلما..  بشن رد رودخونه از تونن می ها سانتور...  برگردیم تونیم نمی...  رز نه -

 . میارن سرمون بالیی چه نیست معلوم...  میان رودخونه سمت این به ، بگیرن رقرا گرگنماها

 : گفت الویس

...  ردک استفاده احسنت نحو به فرصت این از میشه..  بدیم امون بهشون نباید ما...  بریانه با حق -

 انتورس اینجوری...  ببندیم رو رودخونه تونیم می اما..  نباشیم سانتورها حریف تنهایی به شاید

 اونقدر ، بشن رد بخوان که بقیه و...  میشن کشته ها گرگ توسط نشن رد خونه رود از که هایی

 . ماست قدمی یک تو پیروزی.  نیایم بر پسشون از که نیستن زیاد

 : گفت روهان

 اهاردوگ پایتخت نزدیک و بشیم رد جنگل از تونیم می شبه یه اینجوری.  الویس خوبیه ایده -

 . بزنیم

 فرمان لشگر به آیدن.  رسید می گوش به دور از ها سانتور کوبیدن سم و ها گرگ زوزه صدای

.  بود شده سراز از پر رودخانه طول تمام دقیقه چند از کمتر در.  داد را سرش پشت در حرکت

 : گفت بریان به رو آیدن. آمدند می رودخانه سمت به سرعت تمام با ها سانتور

 . کنن تیکه تیکه رو اونا ها گرگ بذارم تونم نمی من -

 : گفت رز

 . کردیم رو فکرش که ایه مذاکره از تر قطعی...  پیروزیه برای ایده بهترین الویس ایده اما -

 : گفت آیدن

 . بشن رد رودخونه از بدم اجازه خوام می -

 : کرد اعتراض راجر

 . نیست عاقالنه اینکار...  قربان نه -

 طهاحا جنگل در که هایی گرگ به نگرانی با و بود ایستاده رودخانه نزدیک حاال ها سانتور لشکر

 می آیدن.  گذراندند می نظر از را آیدن لشکر تردید با گاه و کردند می نگاه ، بودند کرده اشان
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.  بود شده سرازیر لبهایشان از خون و دهان آب که ببیند را درشتی و وحشی های گرگ توتنست

 : گفت و کشید عمیقی نفس

 . بدیم نجاتشون باید -

 : گفت بریان

 .. آیدن اما -

 : گفت عصبانیت با آیدن

 . بدم خرج به خودخواهی شرایط این در اگه بدم تغییر رو باورها تونم می چطور -

 : گفت الویس

 . ندارن باور تغییر به نیازی ها مرده...  کنیم می تموم رو همشون کارشون -

 : زد فریاد آیدن

 برای رو راه _ داد فرمان سپس _.  کنم کار چی میگیرم تصمیم من...  شاهم من...  دیگه بسه -

 . کنین باز سانتورها

 در را شک این شد می.  داشتند تردید شدن رد برای ها سانتور اما.  گشودند را راه سربازان

 : گفت بلندی صدای با آیدن.  خواند نگرانشان چشمان

 نمی بهتون آسیبی دم می قول بهتون...  بدین نجات رو خودتون....  امانید در...  بشید رد آب از -

 . دارید رو من تعهد شما...  رسه

 موجودات دقیقه چند ظرف.  داد حرکت فرمان دست با است گله رهبر آمد می نظر به که سانتوری

 : گفت قروچه دندان با راجر.  شدند رد آن از و زدند آب به پیکر غول

 . بکشیم جا یه رو همشون تونستیم می -

 : داد پاسخ آیدن

 لشگر این _ داد فرمان بلندی صدای با سپس _.  خورن می درد به ها مرده از بیشتر ها زنده -

 . زنه نمی آسیب بهشون کس هیچ.  ماست مهمان
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 میاندا.  بود ندیده انگیزی وحشت آن به موجودانی هرگز آیدن.  رسیدند رودخانه لبه به گرگنماها

 شد می.  وحشی چشمانی و تر درشت مراتب به هایی دندان با داشتند معمولی گرگ یک برابر چند

 : گفت و شد نزدیک آیدن به سانتورها رهبر.  کرد احساس بدنشان اجزای تمام از را درندگی

 . سرورم کردین کار چی شما فهمم می من -

 ایشه سینه روی تا بلندش موهای.  کرد نگاه مقابلش الجثه عظیم سانتور به و گرداند سر آیدن

 اب رنگ هم درست موهایش و سفید اش اسبی بدن.  داشت حس بی ای نقره چشمانی و رسید می

 : گفت و زد ای شاهانه لبخند آیدن.  بود طالیی ، بدنش رنگ کم و درشت های خال

 . کردین می همینکارو بودین من جای به هم شما اگه مطمئنم -

 : بود بینی پیش قابل غیر سفید سانتور پاسخ اما

 ؟ هستین مطمئن کجا از -

 : گفت و داد تاب ابرویی آیدن

 . داره که ایه سرمایه همه سانتور یه شرافت داد یاد بهم که سانتوره یه من دوست بهترین -

 را خود رودخانه کنار از راد دقیقه چند از پس.  زد صدا را راد آیدن.  کرد اخم تردید با سفید سانتور

 : گفت شده گرد چشمانی با.  بود عجیب سفید سانتور العمل عکس.  رساند آیدن به

 !! ؟ مدراد -

 : گفت کند نگاه سفید سانتور به مستقیم آنکه بی راد

 . میاد بهت رهبری نشان! ؟ سِنام -

 و اختاند آیدن به نگاهی نیم سنام.  بود سنام شانه شکل خورشید خالکوبی به راد چشمان اشاره

 : گفت

 وقت هیچ اما...  آیدن شاه بود نوشته برام اید العاده خارق چقدر شما اینکه درباره کاستار شاه -

 . باشه شرافتمند اینقدر که بشم رو به رو کسی با کردم نمی تصور

 : داد پاسخ آیدن
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.  ارزشمندن اه تکشاخ از بیشتر حتی نظرم به و هستن میشناسیم که دنیایی شگفتی ها سانتور -

 . بمیرین اونطوری ذاشتم نمی من...  سنام باشین جبهه کدوم کنه نمی فرقی

 : پرسید راد از آیدن.  شد دور راد و آیدن از و زد عجیبی محو لبخند سنام

 ؟ میشناسیش تو -

 : داد پاسخ آلودی غم لحن با راد

 . منه خواهرزاده...  سنام -

 : گفت آیدن

 ؟ شده رهبر اون که مرده پدرش یعنی ؟ گرفت رو شوهرش طرف گفتی می که خواهری همون -

 لیاقتش دبای جانشینش اما بمیره باید قبلی رهبر حتما..  بله...  نیست پادشاهی مثل گله رهبری -

 . باشه سنام جای کسی هر تونست می.  کنه ثابت رو

 و شد نزدیک آیدن به بود ایستاده دورتر کمی که آیسار.  شد دور آیدن از و کرد کج را راهش راد

 : گفت

 .  داره معنا خیلی من برای این.  کردین برخورد شرافتمندانه شما -

 درباره هنوز گویی سنام.  گذشت می آیدت اردوگاه در ها سانتور حضور اقامت از هفته یک حدود

 ستهب آدریان با عهدی شکستن گفت می راد.  بود تردید در آیدن لشگر با آمیزش مصالحه ارتباط

 اکیح هم ها سانتور شبانه شوراهای و مشاجره هم طرفی از.  است مشکل بسیار سانتور برای ، اند

 و ردندک می پافشاری آیدن لشگر به پیوستن و پرچم تغییر برای ای عده.  بود نظرشان اختالف از

 . بجنگند ادریان برای جان پای تا باید آنها و است شرافت خالف اینکار بودند معتقد هم ای عده

 به کس هیچ خواست نمی.  است برداشته ها سانتور همه از را دینش ، بود کرده اعالم هم آیدن

 رتشک آیدن از ، کامل بدر از پس بالفاصله هم ها سانتور ای عده.  کند مبارزه برایش دین و اجبار

 از نامس.  بارید می تردید ، اما گله رهبر عنوان به ، سنام نگاه از.  برگشتند خود اردوگاه به و کردند

 او راد های حرف در چیزی گویی.  شود رو در رو راد با بود نکرده تالش حتی بود برگشته که روزی

 هب زودتر چه هر و کنند حمله شهر به داشتند اصرار آیسار و بریان دیگر طرف از.  ترساند می را

 به که داد می عجیبی و مخالف ندای آیدن وجود در احساسی اما دهند پایان جانفرسا سرمای این

 مستانز در تغییری او پادشاهی ، گفت می او به قلبش درون گویی کسی.  بود کننده امید نا شدت
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 زا ناخودآگاهش از بخشی.  کند تمام را زمستان هیوال یک تاجگذاری شد می مگر.  کند نمی ایجاد

 اه.  مرد می باید آیدن زمستان پایان برای واقعا نکند.  باشد آدریان با حق نکند که ترسید می این

 ودوج تمام با که حاال مانند آیا ، بود مرگ زمستان شدن تمام راه اگر دانست نمی.  کشید سردی

 شهنق به و فرستاد لعنت خودش به ؟ شد می هم مرگ مشتاق ، کرد می تالش نشینی تخت برای

 اقلیم چهار میان در والرینال که دریافت را نکته این راحتی به شد می.  کرد نگاه والرینال

 یا و هزاران هوایی و آب شرایط یا نفرین خاطر به آن از بزرگی بخش که است سرزمین کوچکترین

 در ، ودنش تمام زمستان این اگر اندیشید آیدن.  است نبوده سکونت قابل ، یخبندان در سال صدها

 بر شودب تا ماند نمی باقی کس هیچ و شود می تبدیل یخ و برف از دشتی به والرینال تمام نهایت

 . کرد حکمفرمایی والرینال

 را تخت کشش همیشه از بیش روزها این.  کرد می آغازش و شد می جنگ تسلیم باید باالخره

 ختم شاهی تخت به دید می خشم آتشین پوش سرخ زن از که مبهمی رویاهای.  کرد می احساس

 دیروز هم کاستار نفری هزار ده لشگر.  شکست می را طالیی تاج که ای شاهی تخت.  شد می

 را اش کریستالی تاج.  نداشت کردن معطل برای ای بهانه دیگر آیدن.  بود رسیده آنها به صبح

.  کند احضار چادرش به را بریان تا داد دستور و زد صدا را چادرش نگهبان و گذاشت سرش روی

 این شاید . کند رفتار فرمانروا یک مانند چونه که بود گرفته یاد کم کم اما بود متنفر احساس این از

 . بود گرفته خود سلطه در را آیدن که بود تخت تشنگی حاصل هم عجیب منش

 : پرسید و انداخت اش آشفته صورت به نگاهی نیم آیدن.  شد چادر وارد و گرفت اجازه بریان

 ؟ شده چی -

 : داد پاسخ زنان نفس بریان

 صفن تقریبا اما برگرده آدریان لشکر به گرفته تصمیم سنام.  شده درگیری ها سانتور بین -

 ونهمش که گفته بهشون هم سنام.  جنگن می ما کنار که گفتن و ایستادن راد پشت لشگرش

 می بر اردوگاهشون به دارن هم حاال.  نداره جنگ این توی شانسی آیدن گفته...  شن می کشته

 . گردن

 ؟ بجنگیم باهاشون باید بریم پایتخت سمت به بخوایم اگه یعنی -

 : زد لبخند بریان
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 سنام البته...  ماست از کمتر خیلی تعداشون..  بجنگن ما با که نیستن احمق اونقدر اونا -

 خیلی....  کنن می ترک رو اردوگاه...  کردیم حقشون در که لطفی خاطر به گفته سیاستمدارانه

 . مرگه با مساوی اردوگاه تو موندنش دونست می هم خودش..  اس مسخره

 : گفت و انداخت بریان به نگاهی نیم آیدن

 . کنیم می حرکت پایتخت سمت به آفتاب غروب از قبل.  کنین آماده رو لشگر -

 : زد برق بریان چشمان

 . برگشت نظرت که شد چی ؟ میگی جدی -

 : گفت حسی بی لحن با آیدن

 . ناپذیره اجتناب جنگ..  بشه عوض چیزی شه نمی باعث انداختنش عقب -

 : زد لبخند بریان

 . بشه ساله هشت زمستون ذاریم نمی..  آیدن شیم می پیروز ما -

 : داد پاسخ و کرد نگاه بریان به استیصال با آیدن

 . امیدوارم -

 : گفت چادر ترک از پیش بریان

 ناو میاد نظر به...  بذاری هم راد برای جا یه باید فرماندهی شورای توی بعد به این از کنم فکر -

 . کرده انتخاب ما متحد گله که رهبریه

 ودب دیگر سانتور سه با صحبت مشغول راد.  شد خارج چادرش از و کرد تن به را باالپوشش آیدن

 سپ بالفاصله سربازان.  خواند چشمانش در طوالنی های مدت از پس را لبخند و رضایت شد می و

.  گذشت می ها چادر کنار از زنان قدم آیدن.  شدند ها چادر کردن جمع مشغول بریان فرمان از

 اهش باد زنده ".  بشنود گذشت می کنارشان از وقتی را افرادش تهنیت و هورا صدای توانست می

 " تابستان شاه برای پیروزی " ، " باشند سالمت واالحضرت " ، " آیدن
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 قفس تسم به را راهش و زد پوزخندی.  بود شنیده کنون تا لقبی ترین مسخره ، تابستانی پادشاه

 فوالدین هایی چرخ که بودند گذاشته بزرگ گاری یک روی را اگوستا حصار.  کرد کج آگوستا

 : گفت آمیزی تمسخر لحن با آگوستا.  شد نزدیک آگوستا به آیدن.  داشت

 . تابستون شاه به درود -

 : داد ادامه آگوستا.  کرد اخم آیدن

 . قائلن احترام کارت این برای زیادی های سانتور.  دیدم رو مآبانت شرافت حرکت -

 اونجوری نباید کس هیچ چون دادم نجاتشون.  ندادم نجاتشون اونا احترام کسب برای من -

 . بمیره

 : گفت آگوستا

 . بستی پیمان بریان با که فروختی وقتی رو خودت تو...  شرافتمندی خیلی کنی می فکر و -

 ؟ برداری اون سر از دست میشه -

 که باشیم داشته توافق مورد این در دو هر کردم می فکر...  بوده کریشنا راست دست اون -

 . نبود مناسبی فرمانروای کریشنا

 : گفت سردی لحن با آیدن

 . کنم نمی فکر اینطور من....  آگوستا نه -

 شآرام و صالح تو...  آیدن کردم تحسینت کار این خاطر به همیشه من.  کشتی رو کریشنا تو -

 . کنن زندگی راحت مردم تا گذشتی خودت قلبی خواسته از و کردی انتخاب رو مردم

 : انداخت باال ابرویی آیدن

 کنم تموم رو زمستون خوام می من...  کنم نمی کارو همین هم االن کنی فکر شده باعث چی و -

 . کنه پیدا جریان والرینال در زندگی دیگه بار یک تا... 

 : زد پوزخند دوباره آگوستا

 هک مردمه برای تو فداکاری این...  بشه تموم زمستون تو نشستن تخت به با که هم فرض به -

 !؟ بشی پادشاهشون
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 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 . دوستمه بهترین آدریان...  بایستم آدریان مقابل که مردممه برای من فداکاری این -

 : گفت و خندید بلند بار این آگوستا

 رو اسمش و جنگی می مقابلشون و کشی می رو داری دوستشون زندگیت تو که آدمایی تو پس -

 اهج و قدرت کسب انگیزه سمت به کس هیچ ذهن اصال که داری هم انتظار البد ؟ فداکاری میذاری

 فکر اونی تو...  آیدن کن گوش خوب _ داد ادامه و شد سرد و جدی لحنش _!  نشه منحرف طلبی

 و تخت فدای رو عزیزانش حاضره که طلب جاه جوون مرد یه فقط..  نیستی کنی می القا ، کردی

 . مبهوتت تخت و کرده گیجت طال تاج...  کنه تاج

 : گفت و گرفت فاصله آگوستا از آیدن

 مجذوب من...  مزخرفه همش مطمئنم خودم کم دست..  نداره حقیقت حرفا این از کدوم هیچ -

 با و کنم رها رو چیز همه بودم حاضر من...  نیستم لعنتی تخت اون شکوه یا طالیی تاج اون برق

 . قصر از غیر برم جایی هر کریشنا

 : گفت بار تاسف لحنی با و خشکید آگوستا لبخند

.. . آیدن یادمه رو تو من...  نیستی آدم اون دیگه تو آیدن...  بودی انسان که بود موقعی مال اون -

 ینیست اونی تو...  ها قوت و ها ضعف همه با انسان یه...  بود کم دنیا این توی بودی چیزی همه تو

 . کردم مالقات پیش سال چند من که

 : زد فریاد ناگهان آیدن

 خودت از حاال تا..  اما..  هیوالم یه من...  نیستم انسان اون دیگه من.. میگی راست کامال -

 برات زارب ببینی نتونستی حاال تا اگه ؟ چیه ؟ کیه کنی می خدمتی خوش بهش که اونی پرسیدی

 . بدتر حتی...  من مثل درست..  هیوالست یه اونم....  کنم واضحش

 : گفت و داد تکان سر تاسف نشانه به آگوستا

 . آیدن دونی نمی اون درباره هیچی تو...  فهمی نمی رو چیزا خیلی تو -

 آیدن.  شد حرکت آماده لشگر که نکشید ساعت چند به.  شد رد آگوستا از و نداد پاسخی آیدن

 رس روی هنوز را اش کریستالی تاج نیم.  گرفت قرار لشگر قراول پیش در و پرید اسبش روی
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 کتحر در آیسار و الویس و بریان قدم یک از کمتر فاصله در الویس و بریان سرش پشت.  داشت

 نشان شد می.  بود افتاده راه به پوش زره های سانتور با همراه لشگر کنار در هم ادر.  بودند

 را اسبش لشکر از تر دور اما ملیساندرا.  دید همه زره روی را آیدن لشکر ای نقره و طالیی شمشیر

 رکابش هم که روهان به اعتنا بی و انداخت می رودخانه آب در را سنگی گاهی چند از هر و راند می

 . داد می ادامه سکوتش به کرد می حرکت

 این عامل چرا که کرد می سرزنش را خودش.  داشت وجدان عذاب احساس او به نسبت آیدن

 از شپی حتی ملیساندرا که اندیشید می خودش با.  است شده ملیساندرا ذهن در بزرگ سوتفاهم

 که بود ای مساله تنها این.  داد می جوالن اجازه او درباره خیاالتش به ، نیز آیدن دوباره دیدن

 دوباره کرد می تصور آیدن آنچه برخالف اما آیسار و بریان.  کرد می کم وجدانش عذاب از اندکی

 جنگ و شهر خارج در مبارزه های شیوه درباره مباحثه با را راه دوباره.  بودند شده نزدیک هم به

 هم حرکت حال در بندی شرط از و نوشیدند هم با را شب هم باز.  کردند سپری شهری درون های

 یم و رسند می شهر دروازه نزدیکی به روز چهار ظرف که زد می تخمین بریان.  نکردند نظر صرف

 دنز اردو ، نکنند معطل که داشت اصرار آیسار اما کنند آماده جنگ برای را خود هفته یک زی توانند

.  نمود می دردساز بسیار هوا شدن سرد عجیب سرعت به توجه با شهر های دروازه بیرون

 . نبود دستیابی قابل شهر درون در جز این و داشتند مناسب سرپناه و گرما به نیاز سربازان

 سر آیدن.  خواست اجازه زدن حرف برای و ایستاد کنارش ساالر که بود شده غرق افکارش در

 : گفت ساالر.  گرداند

 رفح باهاتون دربارش مایلم...  شنیدم رو شد بدل و رد آگوستا و شما بین که هایی حرف قربان -

 . بزنم

 : گفت آیدن

 . بشنوم چیزی تونم نمی فعال ؟ نباشه االن میشه -

 یرد گفتنش برای و نباشه ای دیگه فرصت شاید...  مهمه بزنم خوام می که حرفایی...  سرورم -

 ... کردم مخفی رو چیزا این اینکه خاطر به بدونین مجرم و متهم رو من بعدا شاید.  بشه

 ؟ چیزهایی چه -

 . نداره خبر ازش هم اعتمادتون مورد مشاور حتی که چیزایی -
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 : خندید آیدن

 ... دونه نمی بریان و دونی می تو که هست چیزا خیلی -

 : گفت ساالر

 . خودشه درباره این اما..  چیزا خیلی آره -

 : گرفت جدی را ساالر های حرف اینبار آیدن

 ؟ خودش درباره -

 من...  سرورم کنین اعتماد بهم...  بدونه آیسار دوستش زنم می حدس که چیزایی...  اوهوم -

 .  گم نمی دروغ بهتون

 . بود آیسار و الویس با زدن حرف مشغول حرارت و شور با که انداخت بریان به نگاهی نیم آیدن

 : نگریست ساالر به دوباره سپس

 ؟ داره حقیقت بگی خوای می که چیزایی بدونم کجا از ؟ بگی خوای می چی -

 . گم نمی دروغ من....  قربان گفتم بهتون -

 . باشه نگفته دروغ تو به کسی معلوم کجا از اما گی نمی دروغ بهم تو کنیم فرض بیا -

 : گفت و کرد بررسی را اطرافش ساالر

 . دم می توضیح رو چیز همه من..  بگیریم فاصله کم یه بیاین -

 یدنآ طلبکارانه نگاه پاسخ در ساالر.  شد دور لشگر از کاستار با رکاب هم و زد هی را اسبش آیدن

 : گفت

 باهاش که شرایطی...  چون بدونین رو چیزا خیلی که الزمه کردم احساس فقط من...  قربان -

 . محضه حقیقت و صداقته سر از حرفام دم می قول بهتون و اس لغزنده خیلی مواجهیم

 ؟ مطمئنی اینقدر چطوری -

 ... اینه نژادم ویژگی و ام دورگه سانتور یه اینکه خاطر به -

 " کنیم نمی اشتباه هرگز ما "...  دارن ها سانترو که ای مسخره غرور..  آره..  اوه -
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 : کرد اخم ساالر

 خودش که کنم می تعریف کسی زبون از رو اون چون...  دارم ایمان حرفام به من قربان...  نه -

 اعتراف پدربزرگم برای مرگش از قبل رو چیز همه که کسی.  بود ماجرا از تکه مهمترین از یکی

 . کرد

 : زد پوزخند آیدن

 کنم می خواهش...  بریان درباره شنیدم ها حرف خیلی روزها این...  ساالر کنم می خواهش -

 کنی یم تعریف که ای قصه...  نکن ندارن حقیقت که هایی افسانه درگیر رو من ذهن این از بیشتر

 . باشه شده تحریف چقدر نیست معلوم

 : گفت مصرانه ساالر

 اب.  اس جاودانه علمشون چون نازن می دانششون به این خاطر به ها سانتور...  سرورم نیست -

 خابانت و پیدا جاودانگی برای سانتورها که راهیه این...  ره نمی بین از دانشش ، سانتور یک مرگ

 حتی ها بعضی و دارن هزارساله چند و طوالنی خیلی عمر دنیا این موجودات از خیلی.  کردن

 گیجاودان برای ای دیگه راه پس...  هستن فانی و میرا بقیه با مقایسه در ها سانتور اما ان جاودانه

 ... رو خودشون راه...  دارن

 : گفت کسالت با آیدن

 ؟ بدی تحویلم سانتورها جاودانگی درباره پرت و پرت مشت یه تا اینجا آوردی رو من -

 ورسانت دانش و علم چون...  دارم ایمان میگم که چیزایی به من بگم بهتون خوام می.. قربان نه -

 اطالعات این من و اجدادشه جمعی ذهن حاصل سانتور یه حافظه...  رسه می ارث به که چیزیه ها

 های اعتراف دارم که منم خود انگار.  برده ارث به پدرش از پدرش و پدرش از اون و پدرم از رو

 . شنوم می رو مرگ حال در الف اون

 ؟ الف کدوم -

 . میشناسینش خوب شما -

 ؟ بریان -

 . نیکاناس فرمانده...  حقیقیش پدر...  پدرش...  قربان نه -
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 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 ؟ کرد اعتراف تو پدربزرگ برای نیکاناس -

 ... چیز همه درباره...  بله...  مرگش از پیش -

 !؟ بگی بهم دربارش گرفتی تصمیم یهویی تو و -

 : داد پاسخ و کشید سپیدش ریش به دستی ساالر

 . دونم می هم کاستار به تعهدتون درباره و شنیدم رو آگوستا و شما های حرف من -

 ؟ داره بریان به ربطی چه کاستار به من تعهد -

 ؟ کنم تعریف براتون رو چیز همه میدین اجازه -

 : داد جواب و واداشت حرکت رابه اسبش دوباره آیدن

 . شنوم می...  بگو و کن حرکت همراهم -

 : گفت و کرد حرکت آیدن با همراه ساالر

 ... پیش قرنها به گرده می بر داستان -

 والرینال ، تر بزرگ برادر میلرین...  پدرشون مرگ از بعد برادر و خواهر چهار حکومت دوران به "

 الف وقتی دوران همون در.  سیامات کوچیکشون برادر و بعدی خواهر ساالریال ، اون از بعد خواهر

 ها فصل و جاری ها رودخونه وقتی.  بود زیبایی از پر دنیا و کردند می حکومت ها سرزمین به ها

 رکنا درست انسانها و شد می آسمون وارد ماه بعدش و کرد می طلوع خورشید وقتی...  بود منظم

 تتخ به تشنگی دیگه که شد می سال سالهای وقتی...  کردند می زندگی خوبی و خوشی در ما

 گارد وارد ، دارن سال پونزده فقط وقتی هم با زمان هم الف دو...  بود نشده غالب پادشاهی

 و دالویش...  هم با ای خونی نسبت هیچ بدون...  دالویش و نیکاناس...  میشن شاهنشاهی

 بدن دو در روح یه مثل که کشه نمی سال یک به و کنن می برخورد هم با اتفاقی خیلی نیکاناس

 هم به رو ها اون سرنوشت و خونی های نسبت ورای ارتباطی ، بودن شده متوجه اونا...  میشن

 اونا.. . میده جواب بهشون من پدربزرگ ، رن می کشفش دنبال وقتی که ارتباطی...  کنه می متصل

 تا...  کردن تمرین به شروع موقع همون از...  بود برادر هم با روحشون درواقع...  بودن برادرخونده

 یرشمش و بردارن قدم با همزمان تونستن می دیگه شدن شواله سالگی هیجده در وقتی که جایی
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 از وناا...  بدن انجام مشابه کامال های واکنش و بگیرن آنی تصمیمات درنگ ای لحظه بدون و بزنن

 خیلی...  کردن می استفاده جنگ در گاهی و رقص در گاهی بودن آورده دست به که مهارتی این

 اینکه بدون زدن می حرف همزمان گاهی...  کرد می هدایتشون مشترکی ذهن انگار...  بود عجیب

 ... داشت تری سخت نسبت به چهره دالویش بود ظریف و خوشقیافه نیکاناس...  بزنن تپق

 فرن دو هر زود خیلی...  بود عجیب پیشرفتشون...  داشت روشن موهای نیک و تیره موهای دالویش

 ورود با که کردن نمی هم رو فکرش کدوم هیچ...  شدن والرینال سری گارد فرمانده ده وارد

 اه خیلی که بود دور اونقدر تخت تشنگی آخرین...  بشه آغاز دوباره تخت عطش قصر به دالویش

 و دالویش...  بود کرده رو خودش انتخاب تخت اما...  اس افسانه یه فقط این کردن می فکر دیگه

 تربیش روز هر بود دالویش اغواگر گناه که طمع...  دیدن می وحشتناکی مشترک های کابوس نیک

 نمی شدالوی اما...  انگیخت برمی پیش از بیشتر رو نیکاناس اغواگر خشم و شد می تشدید قبل از

...  نهک تصرف رو والرینال شخص یعنی..  رو ملکه خواست می همیشه اون...  بشه تسلیم تونست

 همم البته دالویش برای...  داشت پسر یه تنها و بود داده دست از رو شوهرش قبل سال چند ملکه

 اتحرک و رفتن راه زیرچشمی ها ساعت اومد می پیش گاهی...  باشه شرایطی چه در ملکه که نبود

 برای ملکه انتخاب اما بود شده ملکه تصاحاب دیوونه دالویش...  گذروند می نظر از رو ملکه

 اون.. . کرد نمی ملکه الطاف به چندانی توجه هرگز اما نیکاناس..  بود نیکاناس بسترش در همراهی

 الویشد که بشه همبستر زنی با خواست نمی طرفی از و داره کثیفی بنیان رابطه این بود معتقد

 حرکات ، زدن حرف لحن ، نگاه طرز درباره دالویش طوالنی شبهای...  کنه می فکر بهش همیشه

 ینهبب خودش کنار اونو داره دوست چقدر گفت می و زد می حرف نیکاناس با ملکه رفتن راه و دست

 رو خودش کار باالخره تخت و گذشت سال چند...  داد می شوخی با رو جوابش همیشه اما نیک... 

 اه استورن کمک با دالویش...  بشه عمل وارد تا داد رو جسارت این دالویش به باالخره طمع.  کرد

 و نیکاناس...  شد سرزمین چهار هر تصاحب مدعی که بود شده قدرتمند اونقدر ، کرد شورش

 یکار کسی انگار و بود رسیده اقلیم چهار شاهای دوران پایان...  بود نظیر بی کارشون دالویش

 سرزمین خواست نمی دالویش اما...  شد می شروع والرینال از باید چیز همه...  اومد نمی بر ازش

 الرینالو به..  فرستاد مذاکره برای رو نیکاناس..  کشید ای دیگه نقشه...  کنه زده جنگ رو والرینال

 هم برادراش و خوار تا کنه تسلیم رو کشورش سوری صورت به اینکه صورت در دادن وعده

 بش اون و...  کنه می اقلیم چهار ملکه رو والرینال و میشه شاه نیک نهایت در...  بکنن همینکارو

 نیکاناس . کنه تصاحب رو اقلیم چهار مدتی از بعد و نیکاناس تا کرد تسلیم رو سرزمینش والرینال

 که گفت بهش دالویش...  کرد قبول دالویش اصرار به اما بشه رابطه وارد والرینال با خواست نمی
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 اون رو نیک ذهن کامل کنترل دالویش...  زد کثیفی اقدام به دست و...  کنه می راحت براش کارو

 تخواس می که چی هر به دالویش اینکه برای کشیدن وحشتناکی نقشه...  گرفت دست به شب

 دالویش...  ریخت می اشک شدت به کرد می اعتراف رو اینا وقتی نیک...  کنه تصاحبش و برسه

 اپ سرو مستی شدت از که درحالی...  گذروند الحال معلوم زنهای با میخونه توی رو شب اون تمام

 شخواب اتاق به الف زن یه با دالویش..  بود دالویش به طمع پیروزی شب اونشب...  شناخت نمی

 چیزی هر...  میگذروند درش رو شب اون نیک که بود بستری در کامال ذهنش...  ذهنش اما رفت

 داشته ملکه از خواست می که احساسی هر ، کرد می لمس نیک که چیزی هر ، دید می نیک که

...  بود شده دیوونه دالویش...  آورد دست به نیک با روحش عجیب رابطه این طریق از رو ، باشه

 ور دالویش که ای میخونه زن حتی...  بخنده اختیار بی بود شده باعث ملکه عجیب تصاحب شوق

 اب رو بستر دو هر کنترل دالویش...  اومد نمی بر ازش کاری اما بود ترسیده هم ، دید می اینطور

 ذهنش با اون.. بود سابقه بی که زد گناهی به دست دالویش شب اون...  داشت دست در ذهنش

 می سختی به که بودن کرده تسخیر رو وجودش تمام چنان شهوت و طمع...  کرد تجاوز ملکه به

 ودب دیده مشتاق اونقدر دربستر رو نیک اون...  بود کرده تعجب هم ملکه حتی...  شناخت اونو شد

...  ذشتهگ می اهمیتی بی با اون پیشنهادهای کنار از مدام که نیکاناسیه همون این کرد نمی باور که

 وعنامشر با بگم جرات به تونم می که فرزند دو...  شد بسته نطفه دوتا شب اون اما..  آوره چندش

 "... اومدن وجود به ، تجاوز نوع ترین آور چندش و ترین

 : پرسید و گرفت را اش خوردگی هم به دل جلو سختی به آیدن

 ؟ نطفه دو -

 : گفت و کشید عمیقی نفس ساالر

 ونهمیخ زن و دالویش فرزند دیگری و اومد می حساب به نیکاناس و ملکه فرزند که یکی...  بله -

 ... ای

 : کرد اخم آیدن

 ؟ بریانه کدومش -

 ؟ زنی می حدس چی خودت -

 : گفت و انداخت باال ابرویی ساالر.  ماند ساالر کالم منتظر و نداد پاسخی اما آیدن
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 ... والریناله پسر بریان -

 : گفت و شد خیره رو به رو به ساالر.  شد خیره ، داد می ادامه را داستان که ساالر به تحیر با آیدن

 نیک...  شد شاه دالویش و گرفتند رو والرینال سرزمین اونا...  نکرد وفا عهدش به دالویش اما -

 فرزند عنوان به هم رو بریان...  کرد ازدواج انسان یه با دالویش...  راستش دست مشاور هم

 زندگی چقدر باشه حرامزاده اگه الف یه دونست می دالویش...  کرد قصر وارد خودش نامشروع

 ادد نجات بدبختی عمر یک از رو اون بریان کردن اعالم شاهزاده با بنابرین...  میشه سخت براش

... 

 ؟ شد چی والرینال تکلیف -

 ودز خیلی والرینال.  کردن زندگ رسیده روهان به االن که زمینی تکه توی بزرگش پسر و اون -

 پوستش روی علت بی عمیق های زخم که عجیب بیماری یه...  داشت عجیبی مرگ...  شد کشته

 ... کشت اونو و گرفت شکل گلوش روی زخم آخرین...  کاشت می

 ؟ شد کشته گفتی چرا پس -

 دالویش اینکه از بعد رو حکومتش خواست می چون...  شد تخت نفرین دچار اون...  شد کشته -

...  گرفتن کم دست رو تخت قدرت ها خیلی اعصار همه طول در!  آیدن...  بگیره پس شد شاه

 ویشدال نشستن تخت به برای...  کنه نمی رحم کس هیچ به بخواد کسیو اگه قدرت و فرمانروایی

 والرینال ملکه...  کرد پاره تیکه هارو خیلی حفظش برای و انداخت هم جون به رو نفر هزاران تخت

 مالش حاکم دالویش نهایت در.  خواست می که بود کسی ثبات برای تخت های قربانی از یکی هم

 تا تخت و کرد اعالم شاه رو خودش اون...  کنه تصاحب رو دیگه سرزمین سه نتوست اما شد

 ااجر تخت وفاداری طلسم و شد انتخاب ولیعهدش اینکه تا کرد دفاع ازش تونست می که جایی

 وارثای آخرین که پیش سال چند همین تا شد خاموش وفاداری طلسم با تخت عطش...  شد

 ... کرد انتخاب رو ای دیگه شخص دوباره عطش و رفت بین از وفاداری طلسم و مردن دالویش

 به کر سعی.  بود شده چندان دو ترسش بار این ترسید می تخت از همیشه.  لرزید آیدن تن

 : پرسید و باشد مسلط خودش

 ؟ شد چی دیگه فرزند اون تکلیف -

 : زد لبخند ساالر
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 اون...  نتونست بار هر اما بکشه اونو کرد سعی دالویش...  زن نه و مرد نه...  خنثی موجود یه -

 عطم و حسد و غرور و خشم...  نبود موفق گناهانش کنترل در بریان مثل اما کرد رشد و شد بزرگ

 اون گن می ها خیلی...  بمیره اون تا دادن هم دست به دست همه...  پرخوری و تنبلی و شهوت و

 اون درباره بریان...  آیدن نمیاره دووم اونجوری کس هیچ....  مرده معتقدم من اما اس زنده هنوز

 قتحقی این اما...  خواهرشه کوهستانی هیوالی اون که بود گفته بریان به دالویش...  دونست می

 هک خنثی هیوالی یه...  باشه برادرش که نبود هم مرد...  باشه خواهرش که نبود زن اون...  نداشت

 اون وجود خاطر به شاید.  بود عصیان اشتیاق از لبریز لبخندش و بارید می اهریمن چشماش از

 سر بالها این همه که نیکه تقصیر این کرد می فکر شاید...  بود متنفر نیک از اینقدر بریان که بود

 ... اومده عجیبش همزاد و اون

 ؟ میدونه رو اینا بریان -

 یدالیل از یکی...  دونه می...  روهان اما باشه مطلع تونه نمی خیلی اون...  قربان کنم نمی فکر -

 که نگفتم رو اینا من...  قربان اما.  داره خونی نسبت باهاش بریان...  بریانه ماست با روهان

 اهزادهش پدر قراره کی ، کاستار با عهدتون طبق بدونین که گفتم اینارو...  برسه اینجا به بحثمون

 یتاهم هاتون شاهزاده خون پاکی به شما مطمئنم اما ده نمی اهمیت این به کاستار...  باشه هاتون

 . میدین

 : کرد تنگ را چشمانش آیدن

 . نیستن مشروع صورت هر در من های شاهزاده -

 : گفت مصرانه ساالر

 که های سابقه بی گناه حاصل اون...  نکردین درک رو بریان وجود ناپاکی عمق ؟ نیستین متوجه -

 .... نشده تکرار دیگه

 : رفت در کوره از آیدن

 ؟ خودشه تقصیر انگار میگی جوری یه -

 ناپاکی این آلوده شما های شاهزاده خون...  داره فرقی چه...  نباشه یا باشه خودش تقصیر _

 اون..  باشه شما تخت مدعی تونه می تنهایی به اون...  نکنین فراموش...  اون بر عالوه.  میشه

 . والریناله پسر
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 : گفت عصبانیت با و گرداند سر آیدن

..  همیش دریده گلوش کنه سرنگون رو من بخواد کسی هر و میشینم تخت روی من...  تونه نمی -

 . ملکه اون مثل درست

 ... بشینین تخت روی نده فرصت بهتون شاید -

 : گفت بلندی صدای با آیدن

 . دارم اعتماد بریان به من -

 ارانگ اون...  مشکوکم آیسار به من...  بدین راه ذهنتون به رو تردید مقدار یه باشه بهتر شاید -

 کنترل خود به...  برگردونه واقعیش خود به بریان چطور دونه می اون...  دونه می رو چیزا خیلی

 . نشدش

 جااین از بگم بهش ؟ بدونم مقصر رو برایان...  خودم اجداد گناه خاطر به..  کنم کار چی باید من -

 ؟ اس حرومزاده یه صرفا چون بره

 هی فقط بریان...  باشین شاه...  کنین جمع رو حواستون..  کنین دقت که اینه من حرف..  نه -

....  نبدی بها داره رو استحقاقش که اونچه از بیش کسی به اگه.  قربان شمایین پادشاه...  مشاوره

 ... بیاره وجود به سختی تاوان ممکنه

 : گفت سردی لحن با آیدن

 . دم می بها حقت از بیشتر دارم هم تو به االن شاید -

 : گفت آرامش با ساالر

 ... بدین دستور فقط...  قربان خدمتم در همیشه من -

 : گفت آشفتگی و درماندگی با آیدن

 هاینک ؟ کنن خدمت بهم اینکه..  باشم شاه اینکه ؟ دارم دوست که چیزیه این کنی می فکر -

 هم همنوعات و اجداد همه علم کنم نمی فکر و...  دونی نمی من از هیچی تو...  ساالر ؟ بدم دستور

 ... بکنه کمکی من درباره بهت
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 و دکن رها را خشمش که بود مستاصل پریشان آنقدر.  بشنود بیشتری چیز خواست نمی آیدن

 . بدرد هم از را گلویی

 

* * * 

 : گفت گیلن به رو و شد خیره تکشاخ خون از گیالسش پر نیمه به تنفر با آدریان

 ؟ برسن اینجا به میکشه طول چقدر نظرت به -

 : داد پاسخ گیلن

 همون... بشن شهر وارد نذارین..  قربان فقط.  ایه احمقانه جنگ...  شاید هفته یک از کمتر -

 . میایم بر پسشون از تر راحت بیرون

 : زد معناداری لبخند آدریان

 . ونهد نمی لشکر یه فرماندهی از هیچی آیدن...  برسونم قصر به حتی رو جنگ دارم قصد اتفاقا -

 : گفت ای دهنده هشدار لحن با گیلن

 ... ندونین شما شاید...  بریان و کاستار حمایت اما شاید -

 زنده...  داد فریب رو من...  برد در به سالم جون آتیش اون از بریان...  گیلن دونم می خوب چرا -

 یزیچ تنها...  طرفم کی با دونم می من.  افعیه یه نیش از تر خطرناک انتقام برای انگیزش و موند

 ول محض به...  دونه نمی هیچی اون..  باشه اونجا آیدن خواستم نمی که اینه کنه می اذیتم که

 . کشنش می شدن جمع دورش االن که مردمی همه...  زمستون راز رفتن

 . میشکنه رو زمستون آیدن پادشاهی کنن می تصور اونا قربان -

 : گفت تاسف با آدریان

 . کردن می اشتباه بفهمن که ترسم می روزی از من و کنن می اشتباه اونا -

 : گفت نگهبان.  آمد در صدا به درب که بود نداده پاسخی گیلن هنوز

 . اومدن دیدنتون برای شیال بانو -
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 : گفت آدریان

 . میام دیدنشون به خودم بعدا بگو بهشون -

 . ضروریه میگن -

 : کشید مختصری اه آدریان

 . داخل بفرستشون.  باشه -

 : گفت و برخاست جا از بالفاصله گیلن

 کنم گزارش بهتون رو افتاد ها سانتور برای که اتفاقی خواستم می فقط..  قربان برم باید هم من -

. 

 : گفت آدریان

 النا عوضش.  بود لق آجر یه هم اول از ها سانتور اتحاد...  نکنی فکر بهش این از بیشتر بهتره -

 . کرد تکیه واقعا میشه... برگشتن من به موندن باقی گله اون از که اونایی به دونیم می

 شیال.  تگذش بود ایستاده در آستانه در که شیال کنار از و داد تکان تایید نشانه به را سرش گیلن

 : گفت و بست را آدریان کار اتاق درب

 . سرورم -

 : پرسید و شد مشغول هایش مهره و نقشه با بازی به و نشست میز روی آدریان

 ؟ شده چیزی -

 : گفت و آمد جلو قدم چند شیال

 کردم فکر بنابراین...  گردوندین می بر رو ازم بار هر...  ندیدم رو شما گذشته هفته یک در -

 . بیام مالقاتتون به خودم

 : داد پاسخ و زد عالمت را نقشه از ای گوشه رنگی سرخ گچ با آدریان
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 همراه ؟ میاریش یاد به..  شوهرت..  آیدن..  بدم شرحش کم یه ، بذار نداری اطالع درست اگه -

...  شیال جنگیم درگیر ما...  میاد پایتخت سمت به داره...  کاستار...  پدرت نفره هزار چند لشگر

 ؟ بگذرونم خوش و کنم رها رو کشورم عرضه بی های شاه مثل که نداری انتظار

 : گرفت پایین را سرش شیال

 از تیح..  کنین می فرار من از مدام شما اما...  غذا میز سر...  کنین نگاه بهم فقط تونستین می -

 . من به کردن نگاه

 : گفت ، دکن نگاه شیال به هم باز آنکه بی و کشید سر را نوشیدنی از گیالسی و زد دور را میز آدریان

 . شده حساس چقدر رزالین که دیدی -

 ؟ کنه دور من از رو تو باید ملکه حساسیت ؟ ملکه -

 : گفت ای خسته صدای با و کشید عمیقی نفس آدریان

 نمی.  باشم کنارش داشت نیاز...  باشه نگران مقدار یه شده باعث جنگ.  منه همسر رزالین -

 . بشم رد کنارش از تفاوت بی تونم

 : زد تلخی لبخند شیال

 ؟ چیه اون دربرابر من ارزش...  ملکه...  فهمم می...  اوهوم -

 : گفت حوصلگی بی با آدریان

 . متعهدم بهش نسبت من.  منه همسر اون شیال...  بردار دست -

 . پادشاهی تو -

 ؟ بذارم تنها رو همسرم شرایط این در اگه هستم پادشاهی جور چه من -

 ... اس بهانه اون..  آدریان شدی خسته من از تو...  رزالین..  رزالین..  رزالین -

 . تو نه متعهدم بهش من که کسیه اون...  نیست بهانه..  شیال نه -

 : گفت بود زده حلقه چشمانش در شک که شیال

 ؟ نداره همراه به تعهدی عشق -
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 : ایستاد نجره کنار آدریان

 . نیست کار در عشقی تو و من بین اما...  داره چرا -

 . عاشقتم من -

 : زد فریاد آدریان

 من هک اینه حقیقت...  چیه حقیقت دونی می...  دیگه کس هیچ نه و تو نه...  شیال نیستم من اما -

 تنها دیگه زن یه خاطر به رو همسرم من.  متنفرم قصه این از و کنم می تکرار رو تاریخ دارم

 از ییک فقط من برای تو شیال...  کردم می اشتباه و عاشقشم کردم می فکر که زنی...  گذاشتم

 . کنی می فکر که نیست اونطوری اصال تو با من رابطه بودم گفته بهت...  ای شده فتح چیزای

 : گفت ، کرد می گریه رسما حاال که شیال

 . دارم عالقه بهت من آدریان.  نکرد کم من احساس از چیز این ولی -

 . اس احمقانه...  شیال اس احمقانه -

 . کنی می تظاهر االن داری که نیستی اینی تو -

 : کشید فریاد آدریان

 . بدی جلوه خوب رو من داری اصرار چرا...  همینم دقیقا من چرا -

 : برد باالتر را صدایش شیال

 . کنن می فکر دربارت دشمنات که نیستی اونی تو بدم نشون خوام می چون -

 ؟ چی -

 . هیوال یه -

 . شیال مالتسم یه من...  هیوالم یه من نخوای چه بخوای چه..  شیال -

 : زد داد شال

 . کنی رفتار هیوال یه مثل نداره لزومی اما -

 : گفت و ایستاد شیال مقابل آدریان
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 مخوا نمی رزالین قبال در اما...  نشدم عوض وقت هیچ...  نمیشم عوض و...  شیال هیوالم یه من -

 . باشم هیوال یه

 : شد خیره آدریان سرخ چشمان به شیال

 . باشین داشته ای عالقه رزالین به نکردم احساس وقت هیچ -

 : گفت و گرداند سر آدریان

 ور رزالین خودم من...  کنن نمی عمل درست احساساتت که کردم اشاره پیش دقیقه چند همین -

 اسم خاطر به...  سیاهش موهای خاطر به..  آبیش چشمای خاطر به...  کردم انتخاب ملکه عنوان به

 . آشناش

 . فهمم نمی -

 : داد تکان سر آدریان

 . فهمم نمی خودمم من...  شیال کن باور -

 : پرسید و کرد نگاه آدریان به حیران چشمانی با شیال

 دریانآ...  باشه رزالین خاطر به فقط تونه نمی این ؟ کنم فراموشت خواستی ازم رسما االن یعنی -

 . کردی شک من احساس به..  تو...  تو... 

 : گفت آدریان

 . کن تمومش حاال همین..  شیال کن بس -

 ؟ کنم می اشتباه -

 . کن تمومش گفتم -

 . تره راحت برام پذیرشش کم دست..  بگو بهم -

 . کنی ترک رو اتاق دم می دستور بهت...  دیگه بسه -

 . شدی خسته ازم بگو...  کردی شک بهم که بگو بهم فقط -

 : کشید سابقه بی فریادی اینبار آدریان
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 . بیرون برو گفتم -

 : ایستاد شجاعانه اما شیال

 . رم نمی -

 کرارت رو اشتباهاتم خوام نمی دیگه فقط من...  نه...  شدم خسته اینکه ؟ بشنوی خوای می چی -

 که یستن چیزی این و میشه تکرار برام دوباره انگار داره تاریخ.  منی گذشته اشتباه تکرار تو و کنم

 . بشم تسلیمش من

 را درب و کرد اقدام خروج برای خودش بلکه کند ترک را اتاق که نخواست شیال از دیگر آدریان

 . بست سرش محکمپشت

* * * 

 که بود شده سرد آنقدر هوا.  کرد می همراهیش کنان هوهو باد و بارید می رحمانه بی باران

 مترک راه سختی ، بارید می برف اگر شاید.  نمود می نبرد یک از دشوارتر سربازان برای تحملش

 . بود معمول از تر سخت خیلی خیس بدن و سر با سرما تحمل و کرد می خیسشان باران.  بود

 اطاعت هم سربازان.  بمانند خشک و گرم مدتی تا کنند برپا را چادرهایشان تا داد دستور آیدن

 شیدهک فلک به سر درختان.  بودند رسیده عجیبی جنگل به.  شد دور لشگر از اما آیدن خود.  کردند

 بیشتری جلوه ها رنگ.  کرد می ساطع نور خود ز محدوده این در گویی چیز همه.  هم به شبیه

 قدم جنگل قلب به و پرید پایین اسبش از آیدن.  درخشیدند می گویی باران قطرات و داشت

 گرفت پیش در صدا سمت به را راهش.  کرد جلب را توجهش ای مردانه هق هق صدای.  گذاشت

 شکا.  گریست می و بود زده زانو بلندی قد پوش شنل پیکر زالل چشمه یک کنار دورتر اندکی. 

 قدم چند آیدن.  لرزاند می را آن راکد قسمت و چکید می چشمه باراندرون قطرات همراه به هایش

 چشمه به دوباره آیدن دیدن با و سرگرداند بریان.  شناخت می خوبی به را مرد این.  رفت جلو

 : پرسید نگرانی با آیدن.  شد خیره

 ؟ بریان شده چیزی -

 : داد پاسخ و کرد اخم بریان

 . بزنم حرف کسی با خوام نمی.  آیدن برگرد -

 ؟ شده چی بدونم حتی اینکه بدون ؟ کنم رها وضعیت این توی رو تو ؟ برگردم -
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 : زد فریاد بریان

 خودت اگه اس مسخره...  داریم مشترک ذهن یه ما آیدن ؟ پرسی می ازم اینو داری! ؟ شده چی -

 روح داره شالق ضربات مثل ساالر کلمات تک تک...  دونم نمی چیزی من که بزنی راه اون به رو

 نمبدو پدر رو نیکاناس اینکه از چقدر دونی نمی تو..  دونی نمی هیچی تو...  آیدن خوره می رو من

 رمتنف ازش باید که کسی...  طوالنی سال اینهمه از بعد..  قرن چند بعد...  حاال و...  بودم متنفر

..  تنیس واقعیم پدر دونستم می اینکه با کردم صداش پدر عمر همه که مردی.  بود دالویش بودم

 نمجو از براش پسر یه مثل درست که مردی...  داشتم عالقه بهش واقعیم پدر از بیشتر عمر همه

 رو پدرم خاطرش به اما کشیدم عمرم طول در که بود هایی عذاب تمام عامل اون...  گذاشتم مایه

 . بودم احمق چقدر...  دالویش و آیدن کردم بد نیکاناس حق در من.  کردم سرزنش

 : شد نزدیک بریان به آیدن

 . کنه نمی عوض هیچیو خودت کردن سرزنش -

.. . متنفرم ازش گفتم بهش...  کردم نگاه نیکاناس چشمای توی من...  دونی نمی تو..  آیدن -

 بهش..  بپذیرم تونم نمی من...  پدرمه اون بگن بهم هم سرنوشت و دنیا همه اگه گفتم بهش

 یه زج چیزی من به اون اما حیات و لبخند حق دادن یعنی و زندگی بخشش یعنی بودن پدر گفتم

 اون حتی من...  نبوده اون تقصیر اصال این...  آیدن...  نداد آور عذاب زندگی و سرکش روح

...  ندونستم بریاناس رو خودم وقت هیچ من.  کردم حذف رو اون به اسمیم کوچیک شباهت

 حاصل من..  باشم داشته وجود من خواست نمی وقت هیچ اون...  آیدن نداشت گناهی نیکاناس

 قبولش مرگ حد سر تا که مردی...  دالویش...  بودم دالویش سابقه بی گناه و شهوت...  طمع

 .کردم می تحسینش...  داشتم

 . مقصره خودش اندازه به هم نیکاناس...  نرو قاضی به طرفه یک -

 : گفت گرفته صدای با بریان

 سالها...  کنم غلبه هام کننده اغوا به تا گذاشتم وقت سالها من آیدن...  دالویش اندازه به نه -

 دونی نمی تو...  خواستم نمی رو زندگی این وقت هیچ من.  کشیدم عذاب...  کشیدم ریاضت

 تمایل...  میگیره رو وجودم تمام که تناقضی و تضاد...  چی یعنی الف یه برای بودن نامشروع

 ... خالص الف یه هویت و عصیان برای عجیبم
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 رنگ یاسی چشمان.  افتاد اش سینه روی و غلطید هایش گونه روی بریان درشت دانه های اشک

 : فشرد را بریان های شانه آیدن.  زد می برق اشک از خیسش و

 رو تو کاش که نیست چیزی این.  بشکنه رو تو اینجوری که نیست چیزی این...  بریان شو بلند -

 . بایست پاهات روی...  مرد یه...  الفی یه تو...  بودی من استحکام و مقاومت سمبل تو..  دربیاره

 دگیزن روی ندونستنش یا دونستن که دونی می رو حقایق سری یه فقط تو...  نشده عوض هیچی

 . ذاره نمی چندانی تاثیر االنت

 : گفت استیصال با و داد تکیه درخت به و برخاست جا از بریان

 می گریه صخره روی شبها وقتی و زد می پا و دست گناه لجن توی وقتی...  آیدن دیدمش من -

 ودب گناهانش اسیر رو شب از بخشی و روز تمام...  رو امیدیش نا..  دیدم رو استیصالش من.  کرد

 ها مدت تا...  انگیز حزن نوای یه...  داد سرمی ناله بلند صخره یه روی...  شب نیمه از بعد و

 کستش از بعد اینکه تا...  کردن می صحبت کوهستانی ناالن هیوالی درباره شمالی شهر ساکنان

 می دچار اون سرنوشت به منم...  ندیدش کسی دیگه منطقه اون زدن یخ و مرگ نفرین و شهر

....  ردم می درک رو ریخت می که هایی اشک تک تک من...  کردم نمی غلبه خودم به اگه شدم

 ... رو فریادهاش تک تک و ها هق هق تک تک

 : گفت تاثرآمیزی لحن با آیدن

 وت کمک بدون زمستون این.  نیست زندگیت تلخ وقایع یاداوری وقت حاال اما بریان متاسفم -

 . نمیشه تموم

 : گفت و انداخت آیدن به نگاهی نیم بریان

 . میشه تموم هم من اقدام با...  شده شروع من اقدام خاطر به زمستون -

 صورتش روی را چشمه سرد آب از اندکی و نشست چشمه کنار آیدن.  گذشت آیدن کنار از سپس

.  گذراند می چشمانش جلوی از را مبهمی تصاویر که شد خیره چشمه درون زالل آب به.  ریخت

 . دوید می جنگل قلب به گریان و عریان نبمه که ای تیله های چشم با جوان دختری تصویر

 نگلج ، بودند زده اردو آن در که عجیب جنگل این ، دریابد آیدن که نکشید طول بیشتر ساعت چند

 هب چیزی جنگل هویت و محوطه درباره ، ساالر توصیه به هم ساعت چند این تمام.  هاست تکشاخ

 نفع به دبمان دور ها تکشاخ از بیشتر چه هر آیدن که بودند معتقد ساالر و تئون.  بودند نگفته آیدن
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 زدن گشت وسوسه ، فهمید ها تکشاخ حضور درباره که زمانی از.  بود دو آن با حق شاید.  اوست

 حضور این جنگل به ورودشان لحظات نخستین از اگرچه.  شد تقویت او در اردوگاه اطراف در

 آمد می عادی حالت از تر درخشنده و تر نورانی چشمش به جنگل آن و بود کرده حس را عجیب

 خاطر به اخیر مدت چند این.  بود کرده داغ سرش.  نبود شکننده حاالیش مثل وسوسه این ماا

 و بود نشده ساالر و تئون طرف از شده تجویز پرهیز کامل رعایت به موفق جنگ از حاصل فشار

 . بود شده دشوار برایش وسوسه و اغوا احساس این کنترل واسطه همین به شاید

 می احساس.  کند ترک را جنگل خواست نمی ، بود آمده در صدا به لشکر رحیل کوس که هم حاال

 که تنداش کافی اطمینان اما نشیند می فرو اندکی هم تکشاخ یک دیدن با حتی اشتیاقش کرد

 : شدند چادر وارد خدمه از تن دو.  کند کنترل را عطشش بتواند

 . کنیم جمع رو چادرتون بدین اجازه اگه حضرت اعلی -

 فاتتشری این تحمل که اندیشید خودش با.  گذشت کنارشان از اهمیت بی و داد تکان سری آیدن

 و یرنظ بی کار این در آدریان که نداشت تردید.  بود خواهد مشکل برایش چقدر قصر در سلطنتی

 هنمون او.  بود آدریان وجود ناپذیر تفکیک بخش پادشاهی باشد چه هر.  شود می ظاهر العاده فوق

 شمچ به دربار نخست مقام خور در حاالتش و کردار و رفتار تمام که بود همتا بی شاه یک از کاملی

 آدریان که قدر چه هر.  افتاد می خنده به اما کند تصور نیز را خودش توانست می آیدن.  آمد می

 هب.  بود تخت روی ناجوری وصله برخالفش آیدن ، رسید می نظر به تخت به زدن تکیه مناسب

 که ودب این مهم ، باشد داشته سلطنت به احساسی چه او کرد نمی فرقی.  خندید می افکارش این

 اما ودبر بریان سمت به خواست.  شد می محسوب شورشی یک ، باشد ناجی یک اینکه از بیشتر

 گهگاه حتی.  نشود رو در رو آیدن با تا کرد می را سعیش همه بریان بعد به بارانی شب آن از

.  ودب نشده او با کلمه چند از بیش ارتباطی موفق هم آیسار حتی.  دزدید می آیدن از هم را نگاهش

 . سیدر نمی نظر به متفاوت چندان هم سایرین با رفتارش و بود شده سرد ساالر با وضوح به بریان

 به ای نامه روز دو هر تقریبا و بود گرفته خود به افسرده و مغموم ای چهره همچنان هم ملیساندرا

 هب گویی و فرستاد شمال سمت به را دیگری کوچک پرنده بریان.  کرد می روانه ساالریال سمت

 وشیخ حال اصال بریان.  بپرسد چیزی نکرد جرات آیدن.  بود _ پیکش پرنده - ریهال نگران شدت

 آیدن به الویس.  بارید می زمین روی مالیم برف ریز های دانه و بود آمده بند باران.  نداشت

 : شد نزدیک
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 ... آیدی نمونده آدریان با رو در رو مبارزه به چیزی -

 عطب به هم الویس.  بود نشنیده الویس از را صمیمانه لحن این شد می مدتها.  زد لبخند آیدن

 : تگف و انداخت الویس به نگاهی.  گزید می بر را سلطنتی ادبیات او با برخورد در اکثرا شرایط

 . بمیرن من برای صرفا عده یه ذارم نمی..  ایستم نمی لشگر پشت خودم دیگه دفعه این -

 : پرسید تعجب با الویس

 ؟ بیای کنار باهاش نتونستی هنوز -

 ؟ تونستی می بودی من جای اگه تو -

 : گفت سرشان پشت از صدایی

 ؟ گفتن چی تئون و ساالر رفته یادت...  بکشی نباید یعنی...  تونی نمی تو -

 نزدیک آنها به داشت خالی نگاهی و سرد ای چهره همچنان که درحالی بریان.  گرداند سر آیدن

 : داد ادامه و شد

 خوای نمی که تو اما میشی تر قوی گرچه...  بشه سخت خودت برای کنترلت میشه باعث کشتن -

 ؟ برگردی حال اون به دوباره

 : گذراند نظر از را بریان آیدن

 ... اما -

 : گفت الویس به رو دهد گوش آیدن به این از بیشتر آنکه بی بریان

 . بیا من با -

 . گرفت فاصله آیدن از و انداخت باال ای شانه الویس

 فرو آیدن قلب.  شد می دیده راحتی به قصر آن باالی از که شد ختم بلندی تچه به جنگلی مسیر

 یال روی نرمی به برف های دانه.  کرد می ندامت احساس دیگری زمان هر از بیشتر حاال.  ریخت

 به را هتپ این.  زد تلخی لبخند.  کند تمام را زمستان خواست نمی حتی دیگر.  آمد می فرود اسبش

 آبی زر از بزرگی بوته کنارش که رسید می زالل ای رودخانه به تپه این انتهای.  شناخت می خوبی

 می تلخ حاال که کرد می آوری یاد را شیرینی خاطرات آیدن برای که ای رودخانه.  بود کرده رشد
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 که چیزی تنها ظاهرا.  رسید می مشام به هم فاصله این از آبی های رز عطر که د.ب عجیب.  نمود

 شد یم هم بریان در آشکارا را حال دگرگونی.  بودند رزها همین بود نگذاشته تاثیری برآن زمستان

 هم دنآی.  نبود پیشبینی قابل غیر ، شد می دیده حرکاتش در که عجیبی تابی بی.  کرد مشاهده

 تاقائد آیدن.  بود نتفاوت بریان با او شرایط.  فهمید نمی اصال که داشت را عجیب احساس این

 . بود عجیب بسیار دلتنگی حجم این و یافت می راه او در احساسی نباید

 روازهد پشت تا را خود ساعته چند مسیر آیدن سر پشت سپاه تمام و نداد مسیر تغییر اما بریان

 . گرفتند پیش در پایتخت های

* * * 

 شهر های دروازه پشت که بود عظیمی لشگر دیدن کند مشوش را سپاه توانست می که چیزی تنها

 به و بگذرد ها سد از سادگی همین به آیدن نداشتند انتظار کدامشان هیچ شاید.  زدند می اردو

 تیوق.  شنید سربازان میان در را امیدی نا های زمزمه بیش و کم شد می.  برسد شهر دروازه پشت

 . گشودند اعتراض به لب ای عده ، شد صادر شهر بیرونی محوطه و ها دیوار از حفاظت دستور

 که دونه می کوچیکی بچه هر " ، " ؟ میده انجام ما از حفاظت برای شاه که کاریه تنها این "

 " بشن شهر نزدیک اونا دادیم می اجازه نباید " ، " ضعیفه شهری جنگ برابر در پایتخت

 دهتراشی صورت با پیرمردی.  رسید می گوش به کنار و گوشه از اعتراض های فریاد گاه و ها زمزمه

 : زد فریاد ایستاد واری دایره سکوی باالی ورزیده اندامی و

 . کنین گوش...  کنین گوش -

 : زد فریاد بار این پیرمرد.  ندادند اهمیتی معترضین اما

 شاه از بیشتر کنین می فکر سرباز مشت یه شما...  نداره معنایی ها اعتراض این...  شید خفه -

 . دیده مصلحتی پادشاه باشین مطمئن ؟ دین می تشخیص

 : گفت جمعیت میان از صدایی

 زدیکن که ببریم رو جنگی محاله...  نمیشناسه رو پایتخت اصال پادشاه...  ؟ مثال مصلحتی چه -

 . شده کشیده شهر

 : گفت اطمینان با پیرمرد
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 ؟ میده کشتن به رو شما همینجوری اون کنی می فکر واقعا -

 : شد بلند دیگری صدای

 و میشناسه رو شهر اون نه...  میریم می همه مسخره استراتژی این با اما خواد نمی اون....  نه -

 که مدونی می کسی هر از بهتر کردیم زندگی پایتخت توی نسل چند که ماهایی...  ها غربی شما نه

 . اس احمقانه شهری جنگ

 : گفت سربازان از دیگر یکی

 و ندیده قبلی جنگ توی اینکه مثل...  گیری می کم دست رو ها غربی ما مهارت و شجاعت داری -

 . کردیم تصاحب رو شهرتون نشناخته

 : گفت دیگری

 به نگج و بشه پیروز شهر از بیرون که نداشت رو وتوانایی عرضه اینقدر کریش شاه اینکه برای -

 . خورد شکست و کشید شهر

 : گفت دیگری سرباز

 . بکشونه شهر به رو جنگ عمدا که نبود احمق اینقدر کریش شاه کم دست -

 : زد فریاد عصبانیت با غربی سرباز

 . زنی می حرف پادشاهت درباره داری.  لعنتی کن صحبت درست -

 : گفت عصبانیت با مرد

 تا و زنم نمی حرف که خدام درباره..  زنم می حرف پادشاه درباره دارم!  دهاتی نشین غرب آره -

 . ده می باد به رو هممون سر که احمقه یه پادشاه...  کنم می تکرار بخوام که وقت هر

 . میارم درش جا از وگرنه باش زبونت مراقب -

 نینک می فکر...  اینجا اومدین شدین بلند کثافت و لجن دل از...  بکنی تونی نمی غلطی هیچ -

 . فطرت پست های غربی ؟ خوردین می خاکی کرم خوراک که میره یادمون

 . لعنتیت مادر و پدر به... تو به لعنت.  لعنتی شو خفه گفتم بهت -
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 : زد فریاد و داد انجام آمیزی توهین حرکت نشین پایتخت سرباز

 . شاهت به لعنت -

 آن ردیگ تن دو همراه و پرید پایین سکو روی از پیرمرد.  بردند یورش یکدیگر سمت به سرباز دو

 : کشید فریاد غربی سرباز.  کرد دور هم از را رو

 . زیادیه تنش روی سرش..  بمیره باید.  کرد جسارت پادشاه به ؟ گفت چی نشنیدین -

 : گفت ، کرد می پاک را اش شکسته پیشانی و لب گوشه خون که نشین پایتخت سرباز

 فرد یه آدریان...  باال برین می خدایان مرز تا رو نفر یه که میده باد به رو شماها ر تعصب -

 کارش شنیدم تازه...  داره همسر...  خوابه می...  خوره می بندم می شرط..  ماهاست مثل معمولی

 . خوبه هم بازی معشوقه تو

 . لعنتی شو خفه -

 : گفت و ایستاد سربازان میان و کرد باز راه جمعیت میان از جوانی پسر

 عادی های ویژگی این پادشاها همه ؟ باشه اینا از غیر چیزی دارین اصرار چرا...  فهمم نمی من -

 درباره کورکورانه جوری این...  ها شاه ترین مقدس و پادشاها ترین قدرتمند حتی...  داشتن رو

 . بگیرین قرار پایتخت اهالی تمسخر مورد که نزنین حرف آدریان

 : گفت و آمد جوان پسر سمت به پیرمرد

 . کافیه...  پادریک -

 : گفت معترضی صدای با اما پادریک

 پیش روز چند همین...  کنم می خدمت بهش من که شاهیه ادریان...  نیست کافی...  پدر نه -

 حق پدر اما ارزشه با عمرم همه از بیشتر برام و خودش دستای از..  گرفتم درجه ارتقای ازش

 پیش روز چند.  بدیم نسبت بهش رو نیست که چیزی نداریم حق...  بسازیم خدا ازش نداریم

 و پدر بودم اونجا من...  کرد می تعریف رو کریش شاه با جنگ ماجرای هیجان با داشت لوسین

 کشته انآدری دست به اصال کریشنا...  کنن می تعریف که نبود چیزایی شبیه اصال...  دیدم رو جنگ

 . نشده
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 : زد فریاد پیرمرد

 . داریم پیش در جنگ یه ما..  نکن سست رو سربازا...  پادریک کن تمومش -

 : گفت عصبانیت با پادریک

 پاهس از االن همین که بهتر همون...  میشه سست حقیقت با شدن رو به رو با خدمتش کسی اگه -

 اما...  جنگم می خون قطره آخرین تا براش و دارم قبول جونم پای تا رو آدریان حقیقت من...  بره

 . اشتباهه از عاری نیستم معتقد

 : کرد تنگ را چشمانش مرد پیر

. . نیست ما جز حقی گفتم می بهت ، پرسیدی حق جبهه درباره ازم و بودی بچه که روز اون اگه -

 . شدی نمی متزلزل اینطور االن

 : گفت پادریک

 باید فقط..  باشه ای جبهه هر توی و جایی هر ممکنه حق...  دادی رو ممکن جواب بهترین اتفاقا -

 . کرد پیداش عاقالنه

 . ماست با حق ببینی که باشی عاقل اونقدر کردم می فکر -

 . بجنگم مناسب جبهه برای که هستم عاقل اونقدر -

 . نیستی برادرت شبیه اصال -

 . سوزوند جنگ از بعد آدریان که بودم اجسادی بین هم من االن..  بودم اون شبیه اگه -

 : کرد اش جوخه به رو و گذشت جمعیت کنار از پادریک

 . مورد بی های بحث به نه داره احتیاج محافظت به شهر...  بیاین دنبالم -

 : فتگ و شد نزدیک پادریک پدر به دیگری پیرمرد.  کردند حرکت دنبالش به سرباز دویست حدود

 می زیاد مشابه های حرف هم من دختر...  اوناست سال و سن خاصیت...  نکن ناراحت رو خودت -

 ماا داره متفاوتی اعتقادات چه اگر نسل این بینی می...  کنه می خدمت شاهی گارد به داره اما زنه

 . نشده وارد خللی رسانی خدمت در
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 .   پاشه می فرو زود اما میشه ساخته هم سست ستون روی خونه یه -

 یهسا هاشور و تابید می سبز زمین روی درختان الی البه از ، غروب به نزدیک آفتاب طالیی نور "

 اناندامش درشت اسبهای با سوارکار جوان سه.  بود کرده ایجاد ها سبزه روی نظیری بی زیبایی ها

 ریپس نخستین.  کشیدند می شادی فریاد سرخوشی روی از و گذشتند می درختان الی به ال از

 رد را خود آدریان.  داشت تیره موهایی و درشت آبی چشمان ، رسید نظیر بی و وسیع دشت به که

 : گفت بلندی صدای با و داد قرار باد مسیر

 . نیست چیزی کوچیک میخونه اون جز که اینجا -

 یم برق آفتاب در اش یاسی چشمان.  داشت نگه آدریان کنار را اسبش و رسید سر هم نفر دومین

 : داد را آدریان پاسخ بریان.  خورد می تاب باد در بلندش نیمه و زیتونی _ خاکستری موهای و زد

 . داد نشونش بهم اینجا دفعه اون پدر یعنی.  همینجاهاست گردم می دنبالش که کسی -

 : رسید گوش به سرشان پشت از صدایی

 . باشه اینجا هنوز نمیشه دلیل دیدینش اینجا اوندفعه چون...  بریان اس احمقانه -

.  دش نزدیک آنها به حوصله بی و سالنه سالنه ، بود تر اندام درشت دیگر دوتای از که سوم پسر

 : داد ادامه آدریان به رو آیدن پرنس.  داشت زمردین سبز چشمانی و روشن و تابخورده موهای

 ؟ کرد تغییر نظرت که شد چی..  بودی احمقانه ماجراجویی این مخالف بیشتر همه از که تو -

 : گفت و انداخت باال ای شانه جوان آدریان

 . حماقت -

 : کرد پیشنهاد بریان به و خندید آیدن

 . کرد پیدا ازش نشونی یه بشه شاید پایین بریم سرازیری این از بیاین.  خب خیله -

 : پرسید آدریان

 ؟ توئه شبیه اون -

 : داد پاسخ بریان
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 ای قهوه موهاش.  داره ای تیله و کمرنگ خیلی چشمای اما منه قد هم اون.  اصال نه ؟ من شبیه -

 . عذابه در مدام که انگار.  عجیبه جوری یه و روشنه خیلی

 : گفت آیدن

 ؟ کنی پیداش خوای می چرا نفهمیدم هنوزم من -

 : گفت بریان

 . کنجکاوی -

 : گفت تمسخر به دوباره آدریان

 . حماقت -

 : کرد اعتراض دلخوری با بریان

 . اومدی می نباید هم اولش از.  آدریان برگردی تونی می -

 : خورد جا آدریان

 . برادر نگیر دل به...  هی -

 : داد خاتمه دو آن بحث به آیدن

 فرمانده با حتی زور به تو...  بشی کنجکاو مسئله این به نسبت کردم نمی فکر وقت هیچ -

 ؟ کرده کنجکاوت همه این خواهر یه اونوقت.  زنی می حرف نیکاناس

 : گفت بریان

 . ببینم نزدیک از باید که هست چیزی یه...  آیدن فهمی نمی تو -

 : گفت کنایه با بود عصبانی آشکارا که آدریان

 ؟ ببینیم رو چیز اون هم ما بود الزم -

 : زد فریاد بار این بریان

 . قصر به برگرد االن همین..  آدریان تو -
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 : گفت آمیزی تهدید لحن با و انداخت باال ای شانه آدریان

 . برم کجا و باشم کجا من گیری می تصمیم که نیستی تو این -

 : گفت و کرد حرکت دو آن بین و زد هی را اسبش آیدن

 . االن همین.  کنین تمومش -

 هب هنوز.  دادند ادامه راهشان به بود شده برقرار بینشان که سنگینی سکوت در آدریان و بریان

 رسید نهمیخا به شتاب با ای خاکستری دورگه اسبی بر سوار جوانی دختر که بودند نرسیده میخانه

 : گفت و انداخت دختر اقیانوسی چشمان به نگاهی نیم بریان. 

 ؟ رزا -

 : گفت و کرد تعظیم آنها دیدن محض به رزا

 . سرورم -

 : پرسید بریان.  بود ریخته هم به شدت به را رزا تیره موهای باد.  زد لبخند بریان

 ؟ عجله این با کجا -

 : گفت و گرفت باال را سرش سختی به اضطراب با رزا

 یرگ بود ممکن شد می دیر اگه..  کامله ماه هم امشب.  آوردم می نیان برای عَشَقه دسته یه باید -

 . افتادم می ها گرگ

 : گفت و انداخت رزا اسب پشت بزرگ سبد به نگاهی بریان

 . بترسن نباید قاعدتا ها آشام خون که اینه منظورم...  بترسی کردم نمی فکر -

 : زد جذابی لبخند رزا

 . بترسن ها گرگنما از کامل ماه توی باید همه...  گرفته شوخیت -

 : گفت و کرد آیدن به رو آنها به توجه بی آدریان

 ردمک می فکر...  بکشه شب به کردم نمی فکر راستش.  مونم می منتظرتون میخونه توی من -

 . برداره کار این از دست که کنم متقاعد رو بریان تونم می
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 : خندید آیدن

 . ترسیدی که بگو -

 : کرد اخم آدریان

 . احمقین سپید جنگل به برین نترسین گرگنماها از امشب اگه هم شما -

 به ور هم آیدن.  شد میخانه وارد ، بیندازد بقیه به نگاهی حتی یا و بشنود چیزی آنکه بی سپس

 : گفت بریان

 . دیم می ادامه راهمون به بعد..  بگیرم نوشیدنی مشک یه رم می من -

 : گفت و کرد بریان به رو رزا ، آیدن شدن دور محض به

 . دیدم متری چند فاصله از رو برادرت باالخره...  لعنتی -

 : خندید بریان

 . باشه دیده رو تو اصال آدریان دارم شک اما..  آره -

 : گفت و گرفت خود به ای مصنوعی مغموم چهره رزا

 همین...  شدم زده هیجان دیدنش از فقط.  ندارم شانس هم درصد یه دونم می خودمم..  بریان -

. 

 . داره که مزخرفی غرور حساب به بذار -

 : گرفت خود به ای گونه رویا حالت رزا

 . کنه می جذابش بیشتر غرورش -

 : خندید تر وسیع بار این بریان

 . زیبایی اما...  رزا ای دیوونه تو -

 : گفت و زد چشمکی رزا

 . کنه فکر اینجوری هم برادرت کاش -
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 . هست هم کور...  مغروره اینکه بر عالوه...  نکنه فکر اینجوری اگه -

 : گفت رزا

 و خواهر...  برم باید اما...  شد حیف...  بمونم نیان میخونه توی تونستم می کاش حال هر به -

 . منتظرن برادرم

 : بوسید را رزا پیشانی بریان

 . میشه تنگ برات حسابی گاهی دلم...  رفیق بزن سر بهم بیشتر -

 با آیدن.  بود کرده غروب کامال دیگر حاال آفتاب.  شد دور بریان از و انداخت باال ای شانه رزا

 : گفت و آمد بیرون میخانه از نوشیدنی از مشکی

 . بریم -

 . کشید سر جرعه چند و گرفت آیدن از را مشک.  افتاد راه به و پرید اسبش روی بریان

 فیدس هایی برگ با درختانی.  داشت وحشتناکی های شب ، هایش روز ظاهر برخالف ، سپید جنگل

.  دبودن سرد شدت به که خاکستری و سیاه های ساقه.  کردند می منعکس را ماه کامل بدر نور که

 : پرسید وحشت با آیدن

 !؟ اینجاست موقع این عجیبت خواهر مطمئنی تو -

 : گفت و انداخت اطرافش به نگاهی نیم بریان

 ؟ کیه زنی می حرف ازش که عجیبی خواهر دونی می -

 . دونم نمی...  بریان نه -

 : گفت و شد خیره آیدن آلود هراس چشمان به بریان

 . کوهستان گریان هیوالی -

 : گفت عصبانیت با آیدن

 . بریان نیست شوخی وقت االن -

 . گفت بهم دربارش پدر وقتی شدم شوکه تو اندازه به خودمم.  کنم نمی شوخی منم -
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 : کرد عتاب و کرد بلند را صدایش آیدن

 خواهریه ، کنه می گردی هرزه و رقصه می پوش سیاه های پن همراه شب نیمه تا که مخنثی اون -

 می دنبالش باید که نیست کسی اصال اون بریان فهمی نمی تو...  اومدیم اینجا تا خاطرش به که

 ؟ ببینی خوای می که داره وجود اون در چی...  اومدی

 : ایستاد آیدن مقابل بریان

 هک وقتی تا...  کنم می باهاش مبارزه به شروع ، شم می بیدار که صبح روز هر که چیزی همون -

 . بخوابم

 . میگی داری چی فهمم نمی که من -

 . نیستی من مثل چون فهمی نمی.  فهمی نمی که...  گفتم بهت اول همون اینو -

 ؟ شنوی می رو صدا این...  آروم بریان -

 شاندور تا دور عریان گرگنمای تایی بیست گله یک.  گرداند سر صدا سمت به احتیاط با بریان

 : گفت و داد قورت دهانی آب آیدن.  بودند زده حلقه

 ؟ آدریانه با حق همیشه برسیم نتیجه این به تا میکشه طول خیلی -

 یم قراری بی گلویشان دریدن برای همه از بیش که شد خیره درشتی نمای گرگ چشم به بریان

 : گفت و کرد

 ! متاسفی حماقتت خاطر به چقدر که بگو بهش ، بردیم در به سالم جون اگه -

 خون بوی.  کرد جلب را ها گرگ توجه سرشان پشت از صدایی که بود نداده پاسخی هنوز آیدن

 : زد فریاد بریان.  کردند دویدن به شروع دو آن سمت به ناگهانی طرز به ها گرگ.  آمد می

 . ببند رو چشمات و نخور جم -

 : گفت و گشود چشم بریان.  شدند رد کنارشان از زیادی شدت با ها گرگ

 . کشه می اسبت که سرعتی همه با..  برو قصر سمت به من اشاره با.  موندن دوتاشون فقط -

 : پرسید اضطراب با آیدن
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 ؟ ری می کجا تو -

 تر راحت اینجوری...  تو دنبال یکی ، آد می من دنبال ها گرگ از یکی...  شمال سمت رم می من -

 ... کرد مبارزه باهاشون میشه

 ؟ ها گرگ بقیه -

 : داد پاسخ بریان

 . سریعتر چه هر...  برو...  گرفتن خون رد -

 دهانی با اندام درشت گرگ و دوید دنبالش به گرگها از یکی.  شد دور و پرید اسبش روی آیدن

 با شمال سمت به را راهش و زد هی را اسبش بریان.  زد زل بریان به خو درنده چشمانی و خیس

 لشدنبا به تابانه بی گرگنما. سوزاند می را هایش گونه سرد باد.  گرفت پیش در سرعت نهایت

 می بریان اما دوید می توانش نهایت با اسب.  بود معنا بی برایش خستگی گویی و دوید می

 یزیت سنگ تخته به اسب پای که نکشید دقیقه چند به.  شود می تسلیم زودی به که دانست

 اسب شکم زیر از را راستش پای تا کرد می تقال سختی به بریان.  شد زمین نقش و برخورد

 مین.  نداشت ای چاره اما کرد تقال بیشتر بریان.  شد تر نزدیک او به نما گرگ.  بکشد بیرون

 تریخ می بازویش روی گرگ دهان آب.  بود سرش باالی دقیقا حاال گرگنما.  شود تسلیم خواست

 افتاد زمین روی گرگ.  نشست گرگنما گلوی زیر خنجری.  بود شده سرازیر انگشتانش سمت به و

.  ای تیله چشمانی و کشیده گوشهایی با قد بلند موجودی.  گرداند سر بریان.  داد جان دم در و

 گهر دو صدایی با.  بود ایستاده سرش پشت روح بی ای چهره و روشن ای قهوه و بلند نیمه موهای

 : گفت گرفته و

 . گرفتم اشتباهت ای دیگه کس با اینکه مثل...  اوه -

 یاحساس که داشت کمرنگ و روح بی چشمانی.  بیند می نزدیک از را او که شد نمی باورش بریان

 : داد نشان واکنش درنگ بی بریان که برود خواست.  کرد می القا را ناشناخته و عجیب

 ؟ کنی کمکم میشه...  کن صبر -

.  برود تا برخاست هم باز و کشید بیرون را او و آمد بریان سمت به تعلل اندکی با عجیب موجود

 : پرسید دوباره اما بریان

 ؟ چیه اسمت -
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 موجود این به چقدر.  بودند شده خیره او به مشکوک و تنگ که بود چشمهایی حیران بریان

 : کرد دریافت او از سردی پاسخ ثانیه چند از پس.  کرد می نزدیکی احساس

 .تارا...  ؟ من اسم -

 : زد ای مشتاقانه لبخند بریان

 . تارا..  متشکرم -

 : گفت حسی بی لحن با تارا

 . دادم نمی نجاتت وگرنه...  هستی ای دیگه کس کردم فکر که گفتم...  نیست الزم -

 : گفت مصرانه بریان

 . گشتم می تو دنبال...  من...  من ؟ ری می کجا -

 : گفت و بود ایستاده دورتر اندکی که رفت اندامی درشت گوزن سمت به تارا

 . نیست خبری نجات از بعد دفعه...  بودی که جایی به برگرد حاال پس -

 شسمت به لنگان لنگان بریان.  کرد کج شمال سمت به را راهش و پرید گوزن پشت به سپس

 : گفت و دوید

 . برگردم تنهایی تونم نمی من...  وایستا -

 . نیست من مشکل دیگه این -

 : گفت مصرانه بریان

 . ری می که جایی هر..  ببر رو من...  کنم می خواهش -

 : گفت ، رسید می نظر به کالفه که تارا

 . نیست جایی تو مثل هایی الف برای میرم من که اونجایی -

 : گفت بریان

 . الفی یه هم تو اما -
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 : دوخت بریان به را سردش نگاه تارا

 . زیاده فرق تو و من بین -

 کرد اصرار بریان.  پوشاند می پرپشتش موهای با که شد جلب تارا چهره از بخشی به بریان توجه

: 

 . برگردم همینجوری که نیومدم اینجا تا من -

 : زد فریاد عصبانیت با تارا

 ؟ خوای می چی من از -

 : انداخت باال ای شانه بریان

 . رو همراهیت -

 . خوای نمی که مطمئنم -

 ؟ کجا از -

 . میگذرونم سیاهپوش های پن با رو وقتم من...  رم می دارم من -

 . ببر خودت با رو من فقط...  نیست مهم برام -

 تحرک شمال سمت به سرعت نهایت با و کرد سوار سرش پشت را بریان و برگرداند را گوزن تارا

 . کرد

 یم و خواندند می وجود تمام با بود شده طراحی سیاه رنگ با که بدنهایی با پن چند و سی حدود

 به هم بریا.  پرید پایین گوزن از تارا.  دادند سر شادی سر از فریادی همه تارا دیدن با.  رقصیدند

 اب تنها بدنهایشان و نداشتند تن به چیزی درواقع ، پوش سیاه های پن.  کرد را کار همین طبع

 نبد به شباهتی بدنش.  انداخت دوشش روی از را شنلش هم تارا.  بود شده زده نقش سیاه رنگ

 های طرح و بود پوشیده سیاهی حریر لباس.  دارد مردانه اندامی گفت شد نمی و نداشت زنان

 یموسیق نواختن مشغول که پن چهار.  شد می دیده هم او سینه و بازو روی بیش و کم رنگ سیاه

 : پرسید و انداخت نگاهی بریان به ها پن از یکی.  کردند آغاز را جذابی و تند ریتم ، بودند

 ؟ کیه دیگه الف این -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

254 

 

 : داد پاسخ و انداخت باال ای شانه تارا

 . بیاد داشت اصرار خودش -

 ؟ کو پریزادت دوست اون پس -

 : نشست تارا چهره روی مختصری اخم

 . نشدن ساخته اینجا برای ها ویال -

 : گفت و آورد بریان برای نوشیدنی از جامی مونثی پن

 . ببرین لذت ما با همنشینی از امیدوارم -

 را نوشیدنی از ای بطری و رفت رقص میدان میانه به پن سه با همگام تارا و شد تر تند موسیقی

.  دش همراه نوشیدن در او با و سپرد مونث پن به را دستش اکراه با بریان.  کرد خالی بدنش روی

 همه زا ناگاه به سرش.  باشد توانست می نظیر بی اینقدر چطور نوشیدنی طعم فهمید نمی اصال

 همراهش پن که بود رقصی انعطاف ، کند فکر توانست می که چیزی تنها.  شد خالی هایش غم

 . کرد نمی باورش که نشست می جانش بر چنان موسیقی.  رفت می گیج سرش.  کرد می اجرا

 . شد همگام تارا با بریان.  ریخت بریان سر روی را اش نوشیدنی جام دید را او هیجان وقتی تارا

 خواست می.  ببرد لذت مطلق آزادی این از و بشکند را قوانینش همه تا خواست می وجودش تمام

 در لرزه هب ها پن سم کوبیدن از زمین.  ببرد لذت تعهدی و مسئولیت هیچ بی و بنوشد.  بزند فریاد

 شب آن تمام.  رقصید می وار دیوانه بریان.  گرفت می شعله بیشتر لحظه هر آتش و بود آمده

 و مختلف های بازی سر بر قمار به را ساعتی.  بود گذرانده خوش عمرش تمام اندازه به شاید

 املک حکومت توانست می.  کرد زخمی خنجر با را بازویش تمام و گذشت آتش از.  گذراند مستانه

 را او هم گرگنماها زوزه صدای حتی.  کند احساس خود بر را طمع و خشونت ، خوری پر و شهوت

 خیره بریان چشمان.  پیوستند انها به هم غربی اجنه از گروهی ، شب نیمه به نزدیک.  ترساند نمی

 نارک در را هایشان زیباترین از تن دو دقیقه چند ظرف ، نبود کار در تالشی.  ماند آنها جذابیت به

 همراه دو.  است کرده ترک را جمع کی تارا ، نفهمید که شد لذت در غرق آنقدر.  داشت خود

 : پرسید و کرد رها را زیبایش

 ؟ کجاست تارا -

 : داد پاسخ همراهش پن
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 . کنه می ترک رو اینجا شب نیمه از بعد همیشه...  رفت -

 فاصله آنها مجمع از چه هر.  شد دور آنجا از سرعت نهایت با و شد ها اسب از یکی سوار بریان

.  ردآو یاد به درست را خودش حتی توانست نمی.  شد می متنفر خود از پیش از بیش.  گرفت می

 ریستنگ اما کرد بغض.  کند تصور حاال حتی توانست نمی که بود گرفته قرار اغوا حصار در آنچنان

 را بشاس.  شنید می دور از که بود هقی هق صدای به گوشش تنها.  کند گریه توانست نمی گویی. 

 و خورد می صورتش به که تندی باد در را چشمانش کرد سعی.  بود آشوب قلبش در.  زد هی

 تگذاش سر پشت دیگری از پس یکی را سپید درختان.  دارد نگه باز ریخت می هم به را موهایش

 درست کامل ماه.  بود گرفته آغوش در را زانوانش آن روی تارا که افتاد ای صخره به نگاهش و

 در و شد می هم در گرگنماها زوزه با تارا آهنگین ناله صدای و بود غروب حال در تارا سر پشت

 : آشنا شعری و تارا سوزناک آواز صدای و پیچید می جنگل

 ... مرگ جنس از ترسی...  ترسم می "

 .... تلخ حقیقت از...  ترسیدم می همیشه

 ... رویا زیبایی به دروغی از...  دور خیالی از...  شنیدم می...  دیدم می که چه هر از

 : رنگارنگ کذب این از...  طوفان از پس رهایی امید از...  واهی امیدی از

...  شکوه با و درخشان...  نورانی و آرام...  اند ایستاده ، چمنزارها از بعد ، بلند کوهای آن پشت

 ... کوه و روشنایی.. ...  سفید اسبهای

 ورانین و سپید رویایی رنگ به آمد خواهد...  باران از پس و....  آینه پشت ، برفها پشت..  قله پشت

 .. آمد خواهد.. 

 ... باران از پس

 زا پس..  نفر یک...  آید می آینه پس از نفر یک...  طوفان و برق و رعد از پس...  تند باران از پس

 " "..  باران

 می تئون.  بود گشوده چشم باالخره بریان.  زد می برق که شد خیره سرد عرق به نگرانی با آیدن

 فتگ آیدن به رو سختی به بریان.  بود داغ تنش هم هنوز ظاهرا اما آید می بند زودی به تبش گفت

: 
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 . آیدن کردم می فراموشش داشتم دیگه -

 : گفت و بود پایین بسیار بدنش برخالف دمایش که فشرد را بریان سرد های دست آیدن

 . نکن فکر بهش.  باش آروم -

 : گفت لرزید می شدت به که حالی در بریان

 ... اون...  اون...  تونم نمی -

 : گفت آیدن

 خاطر به تب این میگه تئون...  کنم می خواهش.  دیدم رو تارا منم...  بریان دیدم هم من -

 اگه..  نیای خودت به اگه...  کشه می عذاب داره روحت...  بریان..  نیست جسمت بیماری

 . میری می بدی ادامه همینجوری

 : پرسید بریان.  چکید آیدن های پلک روی از اشک ای قطره

 ؟ کنی می گریه من خاطر به داری -

 . بمیری اینجوری نباید تو...  ریزم می اشک که معلومه -

 : زد تلخی لبخن بریان

 . میشم خوب دوباره زود خیلی...  میرم نمی من -

 : شد خیره بریان براق چشمان به آیدن

 . بایستی پاهات روی دوباره باید تو...  امیدوارم -

 : گفت بریان

 ؟ اومد تارا سر بالیی چه دونی می -

 . بزنی حرف دربارش که نیست وقتش االن -

 : گفت آیدن هشدار به اهمیت بی بریان

 زندگی من درون در که بود بریانی شبیه خیلی اون...  گذروندم باهاش رو زیادی ساعتهای من -

 که ردنک تغییر وقت هیچ حقیقت این.  نداشت بندی و قید هیچ که مرزی و حد بی بریان...  کرد می
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 یرتاث تحت جسمش تمام کم کم...  بود کرده تغییر به شروع اون...  صورتش و...  بود الف یه اون

 شد می هیوال یه به تبدیل واقعا اون...  موند نمی ازش هیچی دیگه و کرد می تغییر روحش عصیان

 فایده چه من مقاومت...  همونم من یعنی...  باشم من اون بود ممکن...  آیدن.  ترسناک موجود یه. 

 ؟ شد می تبدیل بهش تارا که همونیه من حقیقت اگه داره ای

 : گفت آیدن

 . الفی یه هنوز تو.  داشته ای فایده چه که ببین و بردار رو آینه ؟ تو مقاومت -

 ندازها به.  نمایاند آیدن به را راستش شانه و زد کنار را لباسش گوشه و شد خیره آیدن به بریان

 و کرد صاف را بریان لباس آیدن.  رسید می نظر به خشکیده و تیره اش شانه از دست کف یک

 : گفت

 . بریان گناهکاریم هممون ما -

 از مینز به پیوندش با دوم بار برای وقتی...  ایستادم طبیعت مقابل کریشنا نجات برای وقتی -

 ستونزم وقتی.. کریشنا مرگ از بعد و شد سیاه سبابه انگشت یه اندازه به...  گردوندم برش مرگ

 ینابخشودن گناهم کنم فکر...  کنه می رشد داره...  طبیعت از من سرپیچی خاطر به...  شد شروع

 . باشه

 . کنیم می تموم رو زمستون ما -

 یوقت.  تارا.  ببیند را گذرد می بریان ذهن از که تصویری توانست می آیدن.  کرد سکوت بریان

 ار اش چهره خشکیده نیمه شد می و زد می کنار صورتش راست نیمه روی از را پرپشتش موهای

 .   بود تغییر آستانه در نیز چشمانش حتی.  دید

 هس طول در اما.  شد می تردید دچار او نیت به نسبت ، شنید نمی بریان از را ها حرف ان اگر شاید

 کی حسرت دید او چشمان در شد می که چیزی تنها ، گذراند بیماری بستر در بریان که اخیر روز

 مبارزات شرح و زد می سر او به شب نیمه هر تقریبا آیدن.  بود والرینال برای گرم تابستان

 این شاید کرد می تصور آیدن.  کرد می بیان را داد می رخ روز طول در گاهی چند از هر که کوچکی

 دقیقه هر بلکه شد نمی بهتر تنها نه بریان حال اما بخشد التیام را او روحی رنج از اندکی گزارشات

 ، نشود درمان بریان خود اراده با اگر بیماری این که بود معتقد تئون.  رفت می پیش وخامت به
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 ندرما بر تئون شخص ناتوانی بر مبنی آیدن عتاب با وقتی و است مرگ با شک بی اش خاتمه

 : گفت درماندگی با شد به رو بریان

. .. شدم رو به رو حالت این با قبال من...  کنین باورم اما...  سرورم بکشین رو من تونین می -

 مرگ یه این...  میشه دیده ها تکشاخ و ها سانتور و ها الف در روحی و جسمی تحلیل این نمونه

 ات کشه نمی طول خیلی..  متاسفم.  زنه می خودکشی به دست درون از عمال داره بریان...  درونیه

 . نکنه غلبه بیماریش به خودش اگه بمیره

 : زد فریاد و کرد مچاله قدرت نهایت با را دستش درون فلزی جام آیدن

 غرقاب اون از رو من تونستین اگه...  کن مشورت ساالر با و برو...  تئون بمیره نباید بریان -

 . باشه سخت هم اونقدرها براتون نباید بریان نجات...  بدین نجات درندگی

 : داد پاسخ تئون

 . بود حالت اون از رهایی دلیل خودش شما اراده...  خواستین خودتون شما...  سرورم اما -

 : گرفت خود به آمیزی تهدید لحن آیدن

 رو اون که بگو ساالر به برو و سوزونم می دهزن زنده رو دوتون هر..  بیاد بریان سر بالیی اگه -

 ... دونم می مقصر ای دیگه کس هر از بیشتر

 حالی بی با بریان.  بودند چادر درون آیسار و آیدن تنها حاال.  شد خارج چادر از اضطراب با تئون

 : گفت و گشود چشم

 . بمیرم شمشیر زخم با داشتم دوست همیشه...  آیدن اس مسخره خیلی -

 : گفت و نشست بریان کنار آیدن

 . بشی تموم اینجوری نیست قرار.  میری نمی تو -

 : گفت و کشید داری خش نفس بریان

 . میرن می ها راه ترین مسخره با آدمها ترین شکوه با...  همینه همیشه -

 : چکید چشمش از اشک ای قطره و زد پوزخندی آیدن

 ؟ کردی می تعریف خودت از داشتی االن -
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 : داد پاسخ بریان

 . کردم می انتقاد مرگم مدل از و -

 . داریم پیش در گرم تابستون یه ما...  بریان میری نمی تو -

 : گفت و امد پیش آیدن سمت به آیسار

 همراه که گفتن هم ملیساندرا بانو.  هستم کنارش من...  برگردین چادرتون به شما..  قربان -

 ور هجومی حمله اولین فردا..  دارین استراحت به نیاز شما..  میان چادر این به طلوع نزدیک روهان

 . داریم پیش در شهر دروازه سمت به

 ؟ بریان بدون -

 : گفت و فشرد را بریان سرد عرق از خیس و سرد دست آیسار

 و یادم پیش کوران و برف زودی به...  بمونیم ایشون حال بهبود منتظر تونیم نمی...  متاسفم -

 . بزنیم یخ چادرهامون توی ممکنه

 فشرد را بریان شانه.  آورد خود به را او رعد صدای و شد خیره آیسار براق روشن چشمان به آیدن

 همه گاهی چند از هر برق و لرزاند می را آسمان تمام گویی رعد صدای.  شد خارج چادرش از و

 سمت به و کرد محکم اش شانه دور را اش پشمی شنل آیدن.  ساخت می روشن را محوطه

 : گفت و شد نزدیک او به خرس پوست جنس از پوشی شانه با رز.  کرد حرکت چادرش

 . بپوشونین رو خودتون -

 : گفت و پیچید رز گردن دور را پوستین و زد لبخند آیدن

 ونمت نمی...  بپوش رو پوستین تو.  نداره من روی آنچنانی تاثیر سرما...  رز نمیشه چیزیم من -

 . بود ای مسخره بیماری چقدر یادمه هنوز اما شده تنگ سرماخوردگی برای دلم بگم

 : گفت و شد همگام آیدن با و کرد سفت خودش دور را پوستین و خندید رز

 ؟ مونه می یادمون پس -

 ؟ چی -

 . مونه می یادمون...  هاش ضعف...  انسانی احساسات..  تبدیل از بعد -
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 : داد پاسخ درنگ اندکی با آیدن

..  یادآوری جور یه فقط..  بشه تکرار دقیقا ها احساس اون دوباره که نیست اینجوری...  خب -

 نگس قلبت انگار..  بکنی تونی نمی احساسش اما داشتی حسی چه که میاری یاد به فقط انگار

 . یادته احساسات اما شده

 : پرسید تردید با رز

 . داشتی عمیقی احساسات کریشنا به تو که شنیدم الویس از -

 : زد تلخی لبخند آیدن

 درد تمام..  ایه پیچیده حس خیلی اون درباره..  بگم اینو تونم می فقط اما بودم عاشقش -

 اما کنم می حس رو همه..  کشتمش خودم دستای با اینکه درد..  مرگش و دوری درد..  نبودنش

 خوشحال کنارش که یادمه فقط...  بود بخش لذت چقدر که بیارم یاد به تونم می فقط..  عشق

 نه و مرده انگار اشتیاق اون اما بودم مشتاقش چقدر یادمه...  کنم نمی حسش دیگه اما..  بودم

 .. کس هیچ درباره..  نمیشه تکرار دیگه احساسات اون انگار...  اون درباره تنها

 : گفت و انداخت آیدن به نگاهی نیم رز

 ... دارین همسر کردم می فکر..  شما اما -

 : انداخت باال ابرویی آیدن

 ... عجیبه خیلی....  احساساتم رز اما مدیونم بهش خیلی من..  شیال.  البته -

 . ریختید اشک بریان برای شما -

 . کن باور.  رز شدم گیج خودمم -

 : گفت و شد خیره مقابلش به حیرت با رز اما

 .. چادرم...  من خدای -

 : گفت و زد لبخند آیدن.  بود شده تخریب کامال رز کوچک چادر.  انداخت مقابلش به نگاهی آیدن

 . من چادر به بیا -
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 : گفت و شد همراه آیدن با و انداخت باال ای شانه رز

 . بودن چادر یه توی من با هم روهان و ملیساندرا -

 ؟ کجان االن خب -

 : داد پاسخ و شد چادر وارد آیدن سر پشت رز

 استقبال مورد خیلی خب اما کنه کمکش داره سعی روهان..  نداره خوبی روحی اوضاع ملیساندرا -

 . گیره نمی قرار ملیسا

 : گفت شرمندگی با رز.  برداشت را رز دوش روی پوستین آیدن

 . سرورم...  قربان نه -

 : خندید آیدن

 . هستیم پیش سال چند دوستای همون ما چادر این توی و آتیش این کنار اینجا...  رز خیال بی -

 : گفت و نشست آتش کنار رز

 شاید من...  آیدن اون تو نه و ام ساله شونزده رز اون من نه...  شده عوض چیزا خیلی...  نه -

 کنم می اعتراف.  نبود من دوست ، آیدن همون کردم پیدا که چیزی اما اومدم اینجا تا تو دنبال

 . اس دیگه گمشده یه داره می نگه اینجا رو من داره که چیزی اما کشوند اینجا به رو من عالقه

 

 : پرسید و نشست رز روی به رو آیدن

 ؟ دیگه گمشده -

 اما آیدن اینجام تو برای و جنگم می خاطرت به من...  نیستی تو دیگه اینجا بودنم علت..  هدفم -

 الهس هشت به قریب که بسازم سرزمینی توی زندگی یه خوام می من...  کرده تغییر چیزا خیلی

 و خودم برای من...  مرگ حتی..  آیدن داره زیباتری رنگ برام اینجا چیز همه..  شدم عاشقش

 انامتح الویس با رو شانسم شاید ؟ دونه می چه کسی.  جنگم می بسازم خوام می که ای زندگی

 . کردم

 : گفت فرانسه زبان به و داد رز دست به ای نوشیدنی جام آیدن
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 . دوستیمون جدید فصل سالمتی به -

 : خندید رز

 . پادشاه باشید سالمت -

 الح از را آیدن حواس نتوانست هم رز حتی.  شد خیره آتش به و کشید سر را اش نوشیدنی آیدن

 انچشم همیشه برای عجیب بیماری این است ممکن اینکه تصور حتی.  کند پرت بریان وخیم

 است اربیم بریان که بپذیرد خواست نمی حتی آیدن.  بود آفرین وحشت آیدن برای ببندد را بریان

 تخت روی هم آیدن.  برد خوابش و کشید دراز چادر کنار کوچک خواب تخت صندلی روی رز. 

 . دادند می آزارش مدام مزاحم افکار اما برود خواب به کرد سعی و کشید دراز خوابش

 

* * * 

 و سخت مبارزه و بود ایستاده تپه باالی.  لرزید آیدن قلب ، آمد در صدا به که جنگ شیپور

 ادعا و بود پوشیده فرماندی رزه آیسار.  کرد می تماشا را آدریان نیروهای با سربازانش جانفرسای

 ، بارید می که شدید باران با.  کند می تصرف را ها دژ و دروازه تمام آفتاب غروب از قبل تا کرد می

 در را دیامی اندک آیسار صدای اطمینان اما کند کسب چنانی آن موفقیتی که دانست می بعید آیدن

 . بود کرده زنده قلبش

 یم رحمانه بی باران.  بود جنگار رسته دو سخت مبارزه میدان دروازه بر مشرف تپه از تر پایین

 می وجود تمام با پادریک.  کرد می تالقی ها شمشیر برخورد صدای با شرشرش صدای و بارید

 اه نشین پایتخت لشگر.  بود سقوط حال در قوایش گویی اما کند حراست دروازه از تا خواست

 : کشید فریاد پادریک.  زدند می شمشیر وجود تمام با ها غربی و بود کرده نشینی عقب

 ؟ برگردن شهر داخل گفت اونا به کی -

 : گفت خشم با پادریک پدر

 . زده جا فرماندهشون...  احمق های پایتختی -

 : زد فریاد پادریک

 . بشه کشیده شهر به نباید...  نشین تسلیم...  گفتن مزخرف -
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 : گفت و شد نزدیک پادریک به پوشی آبی پیک

 برگشتن آلفردو فرمانده و گیلن اصرار به هم پایتخت لشگر.  کنین نشینی عقب..  درسته دستور -

 .. دروازه پشت برگردین.. 

 : گفت پادریگ

 اس احمقانه حرکت این...  کنن می تسخیر رو دروازه و دژبانی اونا دروازه پشت برگردیم اگه اما -

. 

 . برگردین...  دستوره...  دستور اما داشت رو نظر همین هم آلنا فرمانده -

 : داد دستور اکراه با پادریک

 . کنین نشینی عقب -

 : زد فریاد و شد شهر وارد پادریک.  برگشتند دروازه سمت به اکراه با لشگر

 . کردیم تقدیمشون هم رو دروازه.  کردیم تسلیم رو دژ عمال ما...  نمیکشه ساعت چند به -

 : گفت پایتخت سربازان از یکی

 رو هممون ها غربی ما کورکورانه تعصب این مطمئنم من.  داشتین ایمان بهش که شاهی از اینم -

 ما قابلم در کمی شانس اونا ماست شهر اینجا...  باشیم میدون پیروز تونستیم می ما...  کشه می

 . داشتن

 و انجو زن.  نشست آب بشکه یک کنار زخمی و مستاصل و انداخت سرباز به نگاهی نیم پادریک

 : گفت پیرمردی به رو و کشید آب ای کاسه پوشی زره

 . شد تسلیم دروازه...  باشه داشته وجود حرکت این برای توجیهی دیگه نکنم فکر...  پدر -

 : گفت پیرمرد

 ! باشی داشته ایمان جنگی می براش کسی به باید..  نباش متزلزل اینقدر!  آلِنا -

 چشمان و خورد می تاب هایش شانه روی اش طالیی موهای.  آورد در را خودش کاله آلنا

 : گفت و ریخت صورتش روی آب مشتی آلنا.  درخشد می خشم شدت از اش تیره خاکستری
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 . نمیشناسه رو اینجا آدریان شاه..  پدر باشه پایتخت مردم با حق شاید -

 . بشنوم چیزی خوام نمی..  آلنا کن تمومش -

 جنگ هقرار اگه.  کنه نمی عوض رو حقیقت شما نشنیدن اما بشنوین نخواستین وقت هیچ..  پدر -

 ... پدر شدن کشته ها خیلی ؟ دادیم کشته دروازه بیرون چرا بشه کشیده شهر داخل به

 . نمردن جهت بی باش مطمئن که باشن غرب مردم اگه...  داره تلفات جنگی هر -

 : گفت عصبانیت با آلنا

 به رو اونا آیا حرفا این ؟ کنه می فرقی چه...  دار هدف یا جهت بی...  پایتخت یا غرب اهالی از -

 ؟ تره دار خنده مساله خود از که توجیهه جور یه یا ؟ گردونه می بر زندگی

 : گفت آرامی صدای با و انداخت آلنا به نگاهی نیم پادریک

 . فرمانده نرو تند اینقدر -

 : داد پاسخ و برگرداند پادریک سمت به را نگاهش آلنا

 اتشدستور آدریان شاه کنن می فکر که بگیم خودمون لشگر تندروهای به رو جمله این بود بهتر-

 . گیره می آسمانی های قدیسه از رو

 ؟ خوندیم می که هایی شعر ؟ کردی فراموش رو کودکیت دوران های رنج ؟ نجنگیم میگی یعنی -

 : گفت و ایستاد پادریک روی به رو آلنا

 داشت جسدشون وقتی و دادم دست از جنگ توی رو خواهرام از تا سه و ام برادر از تا دو من -

 و ودنب هدفدار گفتن که شنیدم...  مردن شرافتمندانه چقدر که گفتن می که شنیدم سوخت می

 و شدن خاکستر و سوختن هم اونا..  نکرد زندشون...  حرفا این اما...  بود معنا از پر زندگیشون

 . شد خاکستر هم بودنشون هدفدار همه...  شرافتشون همه

 : برخاست جا از پادریک

 ؟ زدن جا ؟ تردید ؟ شک ؟ دی می انجام شدنشون کشته از بعد که کاریه این و -

 : گفت و انداخت باال ای شانه آلنا.  لرزاند را دو هر پشت گرفت وزیدن شدیدی و سوزناک باد
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 زده یخ جسم یه به تبدیل رو همش سرما این..  نه یا بزنم جا...  تردید یا باشم داشته شک من -

 . کنه می

 لشگریانی از پر حاال که نگریست ها دژ و دروازه به و شد دور پادریک از بلندی گامهای با سپس

 .  بود شده تسخیر کامال دروازه و دژ.  داشتند تن به نشان شمشیر رزه که بود

 

* * * 

 ساالر دست از حدی به.  کرد می نگاه بریان چادر به و زد می زمین رابه پایش پنجه اضطراب با

 رامآ در سعی آیسار و رز.  بشکافد را اش حنجره دیدنش با آینه هر ترسید می که بود خشمگین

 آیدن.  آید بر نفر دو این از که بود آنچه از دشوارتر او در انگیزش کنترل اما داشتند آیدن کردن

 هب رو هم تکشاخش خون ذخیره. .  فشرد را پیشانیش و نوشید فامش نقره جام از دیگر اندکی

 انفجار حال در گویی مغزش.  بردارد نوشیدن از دست شرایط این در توانست نمی اما بود پایان

 آن از نجات راه بدون اگر بود خورده قسم و فرستاده بریان چادر داخل را ساالر و تئون آیدن.  بود

 عذرخواهی هایش حرف خاطر به آیدن از داشت سعی ساالر.  کند سالخی را دو هر ، شوند خارج

 ار بریان ، ساده وجدان عذاب یک چطور که کرد نمی درک آیدن گرچه.  بود نپذیرفته آیدن اما کند

 ساالر.  داد خواهد رخ اتفاق این که دانست می ساالر که بود مسلم برایش اما آورد می در پای از

 و بریزد هم به اینگونه اوضاع است ممکن که نبود خبردار هم روحش که خورد می قسم برایش

 معنا ها حرف این از کدام هیچ آیدن برای اما کرده بیان را مطالب این آیدن خود خاطر به تنها

 . بود بریان مرگ و زندگی ، چرخید می ذهنش در که چیزی تنها.  نداشت

 و هپرید رنگ صورتش.  شناخت را او سختی به ، بود رفته بریان دیدن به که آفتاب غروب از قبل

 پوست و آمده باال دستش های رگ.  آمد نظر به کبود و افتاده گود چشمانش دور و بود شده الغر

 حتضارا مانند درست.  زد می پلک حتی و کشید می نفس سختی به.  بود شده کبود و سرد بدنش

 ایستدب عجیب مرگ این مقابل که نبود قوی آنقدر دیگر بریان.  بود ندیده کنون تا آیدن که عجیبی

 صداهایی.  دادند می آزارش شدت به که هم در اشباحی.  نبود منظم دیگر هم اش ذهنی تصاویر. 

 یسخ خیس را بالشش و غلطید می امان بی پیشانیش درشت دانه و سرد عرق.  ترسناک و موهوم

 و اخیر پیروزی حتی.  لرزاند می را آیدن قلب افکار این.  بود اش قدمی یک در مرگ.  بود کرده

 را روهان و ملیساندرا.  کند زنده آیدن دل در امیدی اندک نتوانست نیز ها دروازه و ها دژ تصرف
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 تا داشت اصرار و کرد می نگرانی اظهار هنوز الویس اما فرستاد متصرفاتشان از حفاظت برای

 نمی هم آیدن.  بماند بریان نزد تا کرد می مقاومت آیسار اما.  برود همراهشان به هم آیسار

 اب حق شاید.  خواند می چشمانش در را نگرانی زیرا بدهد آیسار میل رغم علی دستوری خواست

 رزط به آدریان.  ماند می جا نبرد میدان از که بود شده بریان بیماری مشغول آنقدر آیدن و بود راجر

 دنآی که بود چیزی این و داشت شهر داخل به جنگ کشاندن قصد و کرد نشینی عقب مشکوکی

 . کرد خارج افکارش از را آیدن چادر شدن باز.  فهمید نمی اصال

 گامهایشان.  امید نه و بود یاس نه نگاهشان در.  شدند خارج بریان چادر از باالخره ساالر و تئون

 هب آنکه بی و رفت آنها سمت به آیدن.  باشند آماده مرگ برای رسید نمی نظر به اما بود سست

 : پرسید کند نگاه ساالر

 . باشین آماده مرگ برای که آد نمی نظر به -

 : گفت و انداخت رز و آیسار به نگاهی نیم تئون

 . کنم صحبت تنها باهاتون باید -

 : پرسید نگرانی با آیسار

 ؟ کردین پیدا راهی پس -

 : گفت و گذراند نظر از را رز دوباره تئون

 . بله -

 : گفت و برداشت عقب به قدم یک شرمندگی با رز.  کرد سکوت و

 ... برم الزمه اگه -

 اما خوردل اندکی که رز.  داد تکان تایید نشانه به را سرش تئون ، کند تمام را حرفش انکه از پیش

 : گفت و شد دور انها از رسید می نظر به خوشحال

 . سرورم بینمتون می -

 گفت و دوخت آیدن به را چشمانش تئون.  شد گر نظاره را شدنش دور و زد لبخند او روی به آیدن

: 
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 ... یعنی...  نیستم مطمئن من اما راه یه فقط...  هست راه یه -

 : زد فریاد اضطراب با آیدن

 . دیگه بگو...  نکن سختش اینقدر -

 : گفت و کشید عمیقی نفس تئون

 . بمیره باید اون...  قربان -

 : گفت آیدن

 ؟ بمیره -

 یه انعنو به...  اولش روز مثل درست بریان زندگی اون ازای به تا کنیم تقدیم زندگی یه باید ما -

 . بشه داده بهش الف

 . کنین صحبت واضح میشه...  فهمم نمی -

...  همیش متوقف بریان مرگ...  کهن طلسم نوع یه با...  همینطور هم بریان...  بمیره باید نفر یه -

...  نهک انتخاب رو زندگی اگه که...  بمیره یا بمونه زنده که...  کنه انتخاب باید خودش که اونجاست

 . گرده می بر

 . کنه می انتخاب رو زندگی مسلما -

 : داد ادامه اضطراب با تئون

..  داریم که کوتاهیه زمان دیگه یکی و انتخابه مساله همین یکیش...  داره وجود مشکل تا چند -

 جزو هم بشه داده بریان ازای به زندگیش باید که شخصی چون ماست مشکل زمان...  یعنی

 . کاره های دشواری

 : گفت ترس و خشم با آیدن

 ؟ کرد میشه چیکار بگو فقط..  خوای می کیو بگو فقط..  تر تند کم یه..  خب -

 : شد خیره آیدن به تئون

 . کنه انتخاب رو زندگی بعیده چون..  سخته هم خیلی...  دشواره انتخاب مساله -
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 . کنه انتخاب زندگی جای به رو مرگ ممکنه چطور ؟ چرا -

 : داد پاسخ و داد جرات خود به اینبار ساالر

 ... هستی و بودن از نظیری بی نوع شروع...  زندگی از تر جذاب بسیار...  عجیبیه عرصه مرگ -

 عدنم زندگی...  کنی انتخاب برگشت برای رو زندگی که مشکله دیگه...  شد مواجه باهاش کافیه

 . چسبید طال به و کشید درست الماس از میشه سخت..  الماس از پر مرگ و طالست

 . بردارین مزخرف اشعار این از دست -

 : گفت تئون

 ینشمای این.  کردیم حساب شما روح برادرخوندگی روی ما.  بدین انجام کاری بتونین شاید اما -

 بر ما از کاری.  برگرده زندگی به کنین متقاعد مرگ حالت اون در رو بریان نحوی هر به باید که

 امیدوارم..  شما اما...  مرده که سرده و نفس بی جسد یه...  بینیم می ما که چیزی چون...  نمیاد

 . ببرین پیش از کاری بتونین

 : داد پاسخ کالفگی با آیدن

 . یمکن استفاده برادرخوندگی از عامدانه که نرفتیم پیش اونقدر وقت هیچ ما...  کنم نمی فکر -

 . بتونین باید شما...  کنه انتخاب رو زندگی خودش اراده با بریان که بعیده صورت این در -

 : گفت هیستریکی حالت با آیدن

 ... چطور زمان مشکل..  خب خیله -

 : آمد حرف به تئون باز و انداختند هم به نگاهی ساالر و تئون

...  ایدب...  باید...  میشه قربانی که کسی..  راستش...  اما حله قابل سادگی به ظاهرا مشکل این -

 دیهموجو تنها چون.  داریم انسان یه به نیاز ما.  داریم نیاز انسانی زندگی به..  روح به..  ما یعنی

 کامل..  اصیل مرگ..  کنم تشریحش تونم می چطور..  مرگ درجه باالترین...  داره کامل مرگ که

 . کنی توصیف رو نظیر بی و واال مرگ یه باهاش تونی می که اسمی هر... 

 . نیست مرز تا راهی..  میاریم انسان یه خب -

 . بیاره دووم رو امشب فقط شاید سختی به بریان.  سرورم میشه مطرح زمان مساله اینجا -
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 : زد فریاد آیدن

 حاال وقت اون..  کنین پیدا راه یه تا...  کردم حبستون چادر اون توی که روزه سه...  روز سه -

 . ندارین کافی زمان و کردین پیدا رو راهش میگین

 : گفت و زد زانو زمین روی تئون

 خیلی عادی حالت در ها کتیبه و کتابها روی از باستانی روش این خوندن کنین باور سرورم -

 . کردیم رو تالشمون همه ما.  کشید می طول این از بیشتر

 : گفت و انداخت بود رفته فرو فکر در شدت به که آیسار به نگاهی نیم ساالر

 . حله قابل..  کرد اشاره صحبتش اول تئون که همونطور زمان مشکل...  قربان -

 . رفت عقب به قدم یک آیدن.  شد خیره بود گذشته آن از رز که مسیری به آیسار با همراه و

 هک نخواین من از و شین خفه گفتم بهتون...  ها لعنتی نخواین من از اینو...  نخواین من از اینو -

 ... نگین هیچی.  کنم انتخاب

 : برد تر باال را صدایش آیدن.  بودند زده زل او به تنها گفت نمی چیزی کس هیچ اما

 . کنین تمومش گفتم بهتون -

 : گفت آیسار

 هی ، قربانی از قبل تونیم می می..  بشه تبدیل روزی یه که خواست می همیشه رز...  سرورم -

 . میشه آشام خون به تبدیل اون...  نمیره کامال تا..  بدیم بهش رو الویس خون از مقدار

 : گفت ترس با تئون

...  خون اون که الزمه و بده دست از رو خونش قطره اخرین تا باید رز...  آیسار فرمانده نه -

 . آشام خون یک نیستی به آلوده نه...  باشه خالص خالص

 : گفت و رفت هم در شدت به آیسار چهره

 نذارین..  کنم می خواهش _ داد ادامه آیدن به رو سپس _.  احمقانتون قوانین و شما به لعنت -

 . کنم می خواهش..  بمیره بریان
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 : گفت سرش پشت از صدایی که بگوید چیزی خواست آیدن

 . سرورم دارم بهتر پیشنهاد یه من -

 : توپید و گرداند سر آیدن

 ؟ بودی وایستاده گوش!  راجر -

 . بیشتره معمول حد از آشام خون یه شنوایی...  نه اما قربان ببخشین رو من -

 : پرسید آیسار

 ؟ چیه بهترت پیشنهاد -

 : گفت و انداخت باال ای شانه راجر

 شامآ خون یه یا..  بشه بدل مالتس یه به تونه می اون..  باشه بریان خود میشه تبدیل که اونی -

 . مرده نیمه یه... 

 خودش ذهن به ها بار فکر این زیرا خورد می هم به خودش از حالش.  شد خیره راجر به آیدن

 اینکه از.  شد می مطرح راجر مانند شخصی زبان از حاال و نداشت را بیانش جرات اما بود رسیده

 زا بیشتر چیزی هم او شاید کرد فکر خود با.  شد می منزجر ، بود راجر شبیه افکارش از بخشی

 با رقشف تنها.  کند می پیشنهادش نیز دیگران به و راضیست هویتش از که هیوالیی.  نیست راجر

 اما دبگوی چیزی تا کرد نگاه راجر به تنفر با.  زد می چهره به که بود ای خیرخواهی نقاب شاید راجر

 : داد پاسخ ساالر

 در گناهانش کنترل...  نامشروعه الف یه بریان.  کردیم کار روش خیلی...  راجر کن باور...  نه -

 . کرد کنترلش بشه محاله...  تبدیل محض به..  دشواره براش معمول حالت

 : گفت آیسار.  کرد می فکر مساله این به که نبود کسی تنها خودش پس.  کرد اخم آیدن

 . برگردونین بهش رو آیدن شاه کنترل تونستین شما اما -

 : گفت تئون

 ستننی ای دیگه گناهای..  میشه اغوا خشم با اون ضمن در...  بود کشته تکشاخ تا سه فقط اون -

 تا هفت طمع و پرخوری روی از اون..  ما طرف از اقدامی هر از قبل اگه آیسار بکن رو تصورش و
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 کنه رتغیی جسمش کنترلی هر از قبل که بشه غالب بهش گناهاش اونقدر یا و...  بکشه رو تکشاخ

 ... آیسار کنی فکر بهش تونی می... 

 : گفت استیصال با آیسار

 . باشه مالتس حتما نیست الزم...  شاید آشام خون یه -

 : داد پاسخ ساالر

 ترجیح هم خودش مطمئنم.  آیسار آد می در پا از اون...  کنه نمی فرقی..  گناه هفت احاطه برای -

 . باشه زنده اونجوری تا بمیره میده

 : پرسید و شد خیره ساالر و تئون پرسشگر نگاه به آیدن.  کرد سکوت آیسار

 . داره وقت چقدر -

 : گفت تئون

 ؟ چیه تصمیمتون.  آفتاب طلوع تا باشه شانس خوش خیلی اگه -

 : داد پاسخ ، کرد می مبارزه اش وحشیانه انگیزش با شدت به که حالی در آیدن

 . کنم فکر درست تا بذارین تنهام...  کم یه فقط...  خوام می فرصت -

 هک جایی تنها.  کرد کج رودخانه کنار ویران دهکده به مشرف کوچک تپه سمت به را راهش سپس

 اینکه از.  آمد می بدش خودش از.  کند فکر و بنشیند سفیدی سنگ تخته روی توانست می

 کستشش بریان بدون طرفی از.  شود قربانی کسی خواهد نمی بگوید ، تردید بدون بود نتوانسته

.  فتر می گیج شدت به سرش.  بود مقابل لشکر برای مستحکمی پوهن بریان مرگ.  بود حتمی

 هیچ دخالت بدون که هایی انتخاب از.  بود بیزار سخت های تصمیم گرفتن از زندگیش تمام در

 لویسا که شیاطینی با مواجهه در بار یک.  زد تلخی لبخند.  گرفت می باید سرنوشت حتی و کس

 می.  بود گرفته قرار انتخاب معرض در ، بکشند را آدریان خواستند می و بودند کرده اسیر را

 آن.  خندید می روز آن حال به حاال.  بود برگزیده را آدریان سخت چقدر که بیاورد یاد به توانست

 شناخت نمی خاطرات ان در را خودش حتی آیدن که رسیدند می نظر به عجیب و دور انقدر ها روز

 که تصمیمی هر شاید.  داد نمی انجام را کارها از برخی هرگز ، بود امروز آیدن اگر دانست می. 

 خودش بخواهد رز از که بود احمقانه.  آورد می لبش به چنین این لبخندی روزی ، گرفت می امشب
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 برای که کسی.  ساخته اینجا که ایست زندگی عاشق ، بود گفته او به که رزی.  بدهد کشتن به را

 از کس هیچ شاید.  بسازد خواست می که ای زندگی از.  بود گفته آینده به امیدش از آیدن

 زندگی آیا که کرد می انتخاب باید حاال آیدن و نداشت زندگی به امید رز مانند آیدن همراهان

 رز یاآ ، گرفت می رز مرگ به تصمیم اگر حتی ، کرد فکر خودش با ؟ نه یا شود تمام نفر یک همین

 ؟ کرد می مطرح او با را درخواستی چنین باید چطور اصال ؟ شود قربانی تا کرد می قبول هم

 را راجر احتماال و شد می متوصل زور به باید آیدن آیا ، زد می باز سر رز اگر!  را مرگش درخواست

 به همیشه برای رز و کرد می اقدام خودش یا بگیرد؟ او از را رز زندگی زور به تا کرد می مامور

.  یایدب کنار نبودنش با توانست می آیا.  کرد می انتخاب را بریان مرگ اگر و شد می تمام او دست

 مین چرا دانست نمی ؟ رسید می انتها به زمستان آیا ؟ شد می تمام پیروزی با او بدون جنگ آیا

 کنار خودش مرگ حتی و مادرش و پدر ، رزا ، کریشنا مرگ با او ؟ کند قبول را بریان مرگ تواند

 سرش پشت از کسی.  بود شده گیج.  نمود می چیز همه پایان ، برایش یکی این اما بود آمده

 : کرد صدایش

 . آیدن -

 : داد ادامه و ایستاد کنارش افروخته بر ای چهره با الویس.  گرداند سر

 . نداره حقیقت این بگو بهم -

 : گفت و شد خیره رویش به رو به دوباره آیدن

 . الویس باشم تنها که دادم دستور کنم فکر -

 ... مساله این.  بزنم حرف باهات باید -

 : پرید کالمش میان آیدن

 ؟ گفتین باره این در رز به -

 . آیدن دونه نمی هیچی اون...  تونه نمی کس هیچ نه -

 ... برگرد..  الویس برو -

 : ایستاد آیدن مقابل الویس
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 برام. . کشتی رو دیانا و آلن تو...  آیدن...  کنی نمی کارو این که بگو بهم.  آیدی کن نگاه من به -

 . کنی نمی بریان فدای رز تو آیدن...  نه رو یکی این..  دادم حق بهت...  اما شنیدنش بود سخت

 : گفت و برداشت الویس سبز و براق چشمان از را نگاهش آیدن

 .بذار تنهام...  الویس عمو کنم فکر دقیق روش بذار -

 : زد فریاد الویس

 نمی کردن فکر...  باشم کرده تربیت من که نیست مردی این ؟ آیدن کنی فکر روش ؟ کنی فکر -

 . بمیره نباید رز.  بمیره حرومزاده اون خاطر به نباید ، گناه بی یه...  خواد

 : گفت و گرفت فاصله الویس از آیدن

 . دی می اهمیت رز به دونستم نمی -

 : زد فریاد بیشتری عصبانیت با اینبار الویس

 ور اطرافت سختی به که بود تختت و تاج گرم سرت اینقدر...  آیدن ندیدی چون دونستی نمی -

 . همیم با وقته خیلی رز و من...  بینی می

 : زد ای عصبی پوزخند آیدن

 !؟ نیست هات شهوترانی از دیگه یکی این دونستم می کجا از باید -

 : کرد اخم الویس

 زنهای از پر خونه مدت تمام کردی می زندگی من با وقتی انگار که زنی می حرف جوری یه -

 رز خوام می پدرت عنوان به ازت و...  کردم کارها خیلی خاطرت به من...  آیدن!  بود الحال معلوم

 . نفرستی مرگ دهن به رو

 . کنم می فکر روش دارم -

 مین اتفاقا این از کدوم هیچ..  اینجاییم تو اشتباهات خاطر به ما..  خواد نمی کردن فکر...  آیدن -

 . کردی نمی سلطنت دعوای وارد رو خودت تو اگه افتاد

 : زد فریاد بار این آیدن
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 زا رو هیچی تو اگه افتاد نمی اتفاقا این از کدوم هیچ...  ؟ الویس گردی برنمی تر عقب به چرا -

 . کردی نمی مخفی من

 . کردم اینکارو تو از محافظت خاطر به من! ؟ بفهمی تونی نمی تو -

 . کنم می محافظت دارم دوستش که یکی از دارم منم کن فکر پس خب -

 : گفت باری تاسف لحن با الویس

 ؟ داره دوستت که کسایی از یکی کشتن با -

 : داد ادامه الویس.  ماند خیره الویس به و خورد جا آیدن

 شاید..  نباشه سابق رز اون دیگه شاید.  اینجا اومد و کرد رها رو چیز همه تو خاطر به رز -

 ... جنگه می برات داره..  کنارته هنوز اما باشه شده متفاوت عالقش و مقاصدش

 : گفت و کرد درنگ اندکی آیدن

 . بمیره برام حاضره پس -

 : گفت الویس

 ؟ کنی قربانی اینجوری اونو حاضری تو اما شاید -

 بیگانگی همه این خاطر به خودش از.  دهد ادامه را بحث این خواست نمی.  کرد سکوت آیدن

 را دردش و نشست آیدن احساسات و افکار روی ای تازیانه مانند الویس های حرف.  بود متنفر

 آن در کفتار چند که شد خیره ای خرابه دهکده به.  کرد می حس هم الویس رفتن از پس حتی

 جا از آیدن.  پریدند می هم به ای پوسیده گوشت تکه سر گاهی چند از هر و زدند می پرسه

 چادر نزدیک به را خودش و شد سرازیر تپه از.  نداشت کشش دیگر این از بیشتر.  برخاست

 مشغول تئون ، نگران ای چهره با آیسار.  برخاستند جا از همه او دیدن با.  شد وارد و رساند بریان

 به خیره آلود غضب و خشمگین الویس ، قدیمی ای کتیبه برررسی حال در ساالر ، بریان معاینه

 که دوشش روی سار پرنده نشان با پوشی آبی بانوی و بریان پریده رنگ و استخوانی چهره

 : پرسید و کرد تنگ را چشمانش آیدن.  کرد تعظیم و رسید آیدن نزدیک

 ؟ درسته ، ریهال...  بریان پیک -
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 : گفت و شد نزدیک بریان به آیدن.  داد تکان تایید نشانه به را سرش ریهال

 ؟ تئون مونده دیگه چقدر -

 : گفت تاثر با تئون

 ... آفتاب طلوع تا نهایتا...  نکرده تغییری..  سرورم گفتم بهتون که همونقدر -

 : کرد سوال دوباره و داد تکان سر آیدن

 ؟ میشنوه رو صدام -

 . نمیشنوه.  سرورم نه -

 : گفت تئون اما بگوید سخن ذهنش با بتواد شاید تا بست را چشمانش آیدن

 . بشه دیر ممکنه...  نداریم فرصت کارها این برای..  قربان -

 : گفت و فشرد را دستش و شد خیره بریان به آیدن

 از من...  تونم نمی هم من...  بده نجات رو خودش نتونست اون.  تئون شده دیر هم حاال همین -

 تهخواس خاطر به رو کسی زندگی که نیستم کسی من..  یعنی.  بده رو زندگیش که خوام نمی رز

 روزی یه...  همه و نشیب و فراز از پر...  داشته ای طوالنی زندگی بریان.  کنم قربانی خودم های

 معدن از شدن رد از بعد الماس معدن به ورود مرگ...  میگه ساالر که همونطور اگه و میشن تموم

 . برگرده اون که خواد می وجودم تمام گرچه.  بیاره دستش به بریان بذار...  طالست

 : گفت مصرانه آیسار

 ... جنگ...  زمستون اما -

 : دوخت آیسار به را نگاهش آیدن

 . آیسار بسپاریم سرنوشت به رو خودمون بیا..  پادشاهی تخت...  جنگ نتیجه..  زمستون -

 هایش گونه روی اشک.  نمود می ممکن نا ای ذهنی ارتباط هر اما بست را چشمانش دوباره آیدن

 : گفت و زد کنار اش تکیده صورت روی از را بریان لخت موهای.  غلطید
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 کاری هر انجام خاطر به متاسفم..  متاسفم..  هستی همیشه...  بریان بودی نظیری بی دوست تو -

 . متاسفم...  کریشنا خاطر به..  داد آزارت که

 پیشانی روی سرد عرق.  غلطید زمین سمت به و چکید بریان های دست روی آیدن های اشک

 مرگ شاهد خواست نمی.  بست را چشمانش آیدن.  افتاد لرزش به بدنش و بود نشسته بریان

 : گفت و فشرد تر محکم را بریان لرزان دستهای.  باشد بریان

 ... میشه تموم زود خیلی -

 رز.  گرداند سر.  کرد جلب را آیدن توجه ، داد قرار مخاطب را رز متحیرانه که الویس صدای اما

 : داد ادامه الویس.  بود شده چادر وارد

 ؟ کنی می کار چی اینجا تو -

 : داد پاسخ رز

 . کنین می مخفیش من از همتون اونوقت.. میشه مربوط من به اینقدر مساله یه -

 : گفت آیدن

 . رز بدی انجام بتونی که نیست کاری -

 : کرد اخم رز

 . کنم کمک تونم می کردم می فکر من ولی ؟ جدی -

 : گفت و کند خارج چادر از را او تا رفت رز سمت به الویس

 . میشه تموم زندگیت قیمت به...  خارجه توانت حد از یعنی...  رز نیست ساخته ازت کمکی -

 . گفت رو همین هم راجر..  دونم می -

 : داد پاسخ عصبانیت با الویس

 . زد رقم خودش برای رو من دست به سخت مرگ یه تو به مساله این گفتن با و -

 : کرد اعتراض رز

 . اینجام چرا دونم می من..  الویس کن ولم -
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 . دونی نمی هیچی تو -

 من...  بشیم عام قتل آدریان دست به لشکر همه و من و بمیره بریان قراره اگه..  دونم می -

 . نبوده الکی کم دست.  بمیرم اینجا..  دم می ترجیح

 : گفت الویس

 ... میری نمی دیگه وقت هیچ نه و االن نه تو -

 . انسانم یه من.  میرم می الویس چرا -

 از یخبر مرگ این توی ؟ نرفته که یادت...  بشی تبدیل مرگ از بعد که اینه بر قرار منتهی..  آره -

 . نیست موندن زنده و شدن تبدیل

...  مخوا نمی دیگه که وقته خیلی..  بشم تبدیل خواستم نمی وقت هیچ من...  الویس دونم می -

 من اراده به اگه اما اومدم می کنار باهاش شاید..  نبود خودم دست و کرد می ایجاب شرایط یعنی

 یه لمث اما بپذیریش که سخته برات چقدر دونم می و شدم نمی تبدیل وقت هیچ دیگه...  شد می

 . مردم می انسان

 . میری نمی االن تو...  نزن احمقانه حرفای -

 . گرفتم رو تصمیمم و...  میدارم نگه زنده رو بریان من..  الویس چرا -

 : گفت و برخاست جا از آیدن

 . دم نمی رو اجازه این من رز اما -

 : گفت و داد تاب ابرویی رز

 یه تونی می...  ای ساله شونزده کرول آیدن همون گاهی اما باشی شاه االن تو شاید..  آیدن -

 ؟ کاری از منع یا باشی کرده کاری به مجاب رو من تو رابطمون طول تمام در که بزنی مثال

 : گفت آیدن

 ... داری زندگیت برای آرزو کلی تو ضمن در.  زندگیه و مرگ مساله این.  کنه می فرق یکی این -

 ذاریب رو اینا اسم تونی می.  مونم نمی زنده قیمتی هر به من..  نه...  قیمتی هر به اما..  آیدن آره -

 . داره کم دنیا این که چیزی همون درست..  انسانیت
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 : گفت مصرانه آیدن

 . مردی پوچ و هیچ برای تو اونوقت...  نده جواب روش این ممکنه..  رز -

 : گفت و برداشت تئون سمت به قدم چند رز

 من!  تئون استاد.  آیدن میرم نمی پوچ و هیچ برای من.  کردیم رو تالشمون همه ما کم دست -

 ؟ کنم کار چی باید

 : گفت تئون

 ... رز و آیدن شاه از غیر به..  بیرون برید همه -

 : گفت ای متحکمانه لحن با الویس

 . مونم می من -

 .. برید باید..  نه -

 همم برام اصال االن بودنت مرده یا زنده دونی می...  تئون کنی مجبورم تونی نمی.  مونم می من -

 . نیست

 . بشین خارج...  بانو این و شما...  آیسار..  خب خیله -

 و گرفت آغوش در را او و رفت الویس سمت به رز.  شد خارج چادر از ریهال با همراه اکراه با آیسار

 : گفت

 ... کنم امتحان تو با رو زندگی یه شانس خواستم می همیشه من -

 : گفت انگیزی غم لحن با الویس

 ؟ میگیریش ازم داری حاال و -

 . نساختن تو برای رو عشق...  گفتی خودت که همونطور شاید -

 ... بودن فانی ، عشق ، انسانیت...  رز دادم دست از من که بودی چیزی هر یادآور تو -

 ... ابدی جوانی ، قدرتمند ، جاودانه...  باشم خواستم می من که بودی چیزی همون هم تو -

 : گفت و انداخت پایین را سرش الویس
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 .. هیوال -

 . وقت هیچ -

 به رو ساالر.  ایستاد تئون نزدیک و گرفت فاصله او از رز اما فشرد آغوشش در را رز دوباره الویس

 : گفت آیدن

 .. بشین بریان ذهن وارد کنین می فکر که جوری هر...  گفتم بهتون وقتی -

 . نتونستم حاال همین اما -

 . میشه تر آسون برسه که وقتش -

 انزب به ای جمله هیچ توانست نمی که بود انقدر وداع این تلخی اما بوسید را رز پیشانی آیدن

 یرو الویس.  بست را چشمانش و کرد نگاه الویس به و کشید دراز کوچکی تخت روی رز.  بیاورد

 در دببین را تئون خواست نمی.  گرفت دستانش میان را سرش و نشست چادر درب کنار چهارپایه

 از اشک و کشید فریادی رز.  زد می استخوان بن تا بزرگی و تیز تیغ با را رز دست دو هر رگ حالی

 هق.  شد خیره رز به اشک از خیس صورتی با الویس.  نگشود را آن اما شد جاری چشمانش

 جام با و آوردند در را بریان های لباس تمام ساالر و تئون.  رسید می گوش به وضوح به هقش

 ار آیدن شدت به خون بوی.  پرداختند بریان بدن جای جای مسح به کردند می پر رز خون از هایی

 ان از تر دشوار آور اضطراب شرایط آن در ، اش گسیخته افسار عطش برابر در مقاومت و آزرد می

 : گفت و انداخت آیدن به نگاهی نیم ساالر.  کند تحمل که بود

 ور بریان نشین موفق اگه که کنین فکر این به...  کنین تمرکز احساساتتون روی...  قربان -

 ... برگردونین

 و پیشانی روی دیگری جام تئون.  شد عطش جایگزین ترس.  ریخت فرو ناگهان آیدن قلب

 ازهت و شده لخته خون به آغشته و شده مسح خون با حاال بریان بدن تمام.  کرد خالی بریان چهره

 : گفت و فشرد چپ دست مچ ساالر.  بود

 . تئون نشده تموم هنوز -

 : داد جواب تئون

 . الزمه قلبش برای بیشتری مقدار...  مونده قلبش هنوز...  خوبه -
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 شدت به و بود پریده چشمانش از برق.  بود شده سرد و زرد بدنش و خورد می تکان شدت به رز

 سشد مچ ساالر.  کشد نمی هم دقیقه یک به دشوارش کشیدن نفس دانست می آیدن.  لرزید می

 با الویس های اشک.  ریخت می جام درون تر شدید گاه و قطره قطره خون.  فشرد تر محکم را

 فریاد الویس.  ایستاد حرکت از رز بدن ثانیه چند از پس و شد تشدید رز بدن های تکان دیدن

 رز سرد بدن و سست های رگ از را خون قطرات آخرین تئون.  زد زانو زمین روی و کشید دردناکی

 : گفت و کرد خالی بریان قلب روی و کشید بیرون

 . باشید آماده هم شما..  سرورم...  ساالر بیار رو کتیبه -

 : پرسید خشم با الویس

 ؟ شد تموم -

 یزیت چاقوی با را خود دست کف.  رفت رز سمت به سرعت با الویس.  داد مثبت پاسخ سر با تئون

.  کرد سرریز لبش گوشه از و شد خون از پر رز دهان.  گذاشت رز دهان راروی زخمش و برید

 : زد فریاد و فشرد را رز سینه قفسه قراری بی با الویس

 .. یاال...  بکش نفس یاال..  یاال..  دم می نجاتت من -

 و شش وارد کار این با رز دهان درون خون از حجمی و کرد امتحان را مصنوعی تنفس الویس

 در را او قراری بی با.  نخورد تکان رز اما ماند واکنش منتظر امیدوارانه الویس.  شد بدنش

 : گفت و گرفت آغوشش

 . شو بیدار...  کنم می خواهش...  رز کنم می خواهش -

 : گفت تئون.  زد حلقه آیدن چشمان در اشک

 ... کنین تمرکز بریان روی...  سرورم -

 ندکرد زمزمه کتیبه روی از را عجیبی جمالت زمان هم صورت به تئون و ساالر.  گرداند سر الویس

 را خون عجیب نیرویی گویی.  کرد نفوذ پوستش در بریان بدن به شده آغشته خون تمام ناگاه به و

 : داد ادامه تئون.  نبود خون به آلوده دیگر بدنش که جایی تا.  کشد می بدن درون به

 . کنین تمرکز...  سرورم حاال -
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.  کرد می تداعی را رز مرگ لحظات مدام ذهنش.  کشید دراز زمین روی و بست را چشمانش آیدن

.  کرد تمرکز دوباره.  است مرده پوچ و هیچ برای رز ، نشود موفق اگر که زد نهیب خودش به

 رد را خودش و آورد فشار ذهنش به بیشتر.  خورد می شکست نباید.  زد می پس را او مدام ذهنش

 یاهیس این انتهای در سفید ای دروازه و بود سیاه اطراف فضای تما.  دید سیاه و خالمانند فضایی

 رد را زانوانش که دید را رز تاریکی این از گوشه.  شد خیره اطرافش با آیدن.  شد می دیده مطلق

 : گفت و رفت او سمت به.  است گرفته آغوش

 ؟ رز -

 و جوانتر ای چهره و اش شانه روی سیاه لکه بدون بریان.  نبود خودش دیگر اما برخاست جا از رز

 : گفت و زد لبخند آیدن.  طراوت با

 ... بیا من با بریان -

 و دوید او سمت به آیدن.  کرد حرکت روشن درب سمت به و شد رد او از آیدن به توجه بی بریان

 : گفت

 . بیا من همراه.  برگردی باید تو...  بریان نه -

 نبریا.  نبود کار در جسمی گویی اما بگیرد را دستش خواست آیدن.  داد ادامه راهش به بریان اما

 : گفت ملتمسانه آیدن.  بود گشوده بیشتر را آن حاال زنی که شد تر نزدیک روشن درب به

 ... کنم می خواهش..  برگرد...  نه..  بریان نه -

 اندکی ار او قدرت تمام با و کند لمس را او توانست بریان اینبار اما ایستاد بریان مقابل دوباره آیدن

 نورانی درب از تر دور اندکی.  کرد بلند سر و افتاد زمین به ها سیاهی روی آیدن.  کرد پرت تر دور

 . دیگری کس هر از بیشتر.  شناخت می را او آیدن که بود ایستاده تاریکی میان آشنایی زن

 : گفت و زد لبخندی کریشنا

 . اینطرف...  بریان نه اونجا -

 در از را بریان هم باز و کرد پیدا شکل تغییر رز به کریشنا.  شد خیره نورانی در به هم باز بریان

 درنگ یاندک بریان.  کرد پیدا شکل تغییر تارا به رز اینبار.  برنگرداند را راهش اما بریان.  بازداشت

 شد دلب دیاران به و داد شکل تغییر نیز تارا.  نبرد پیش از کاری هم تارا اما گرداند سر اینبار و کرد

 : زد فریاد آیدن.  کرد نگاه دیاران به و ایستاد اینبار بریان. 
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 . کن انتخاب رو دیاران...  خودشه بریان...  همینه -

 تغییر سرعت.  گرفت پیش در را روشن درب راه و آمد در حرکت به دوباره مدتی از پس بریان

 . آیدن پرنس ، تارا ، دیاران ، رز ، کریشنا.  شد بیشتر عجیب موجود آن چهره

 : گفت و آمد حرف به باالخره بریان و زد صدا را بریان نام سفید درب پشت از صدایی

 ... مادر -

.  دوید بریان سمت به و برخاست جا از آیدن.  خواند می فرا مطلق سفیدی به را بریان صدا

 : گفت و ایستاد مقابلش

 ... نه...  نه در این...  میری نمی تو..  بریان نه -

 : گفت و شد خیره سفید نور به و زد زمین به پاهایش کنار را آیدن اینبار اما بریان

 . مادر -

 : گفت امید نا و ملتمسانه آیدن

 ... نه...  بریان نه -

 نیکاناس.  شناخت می هم را مرد این آیدن. خواند را بریان او درب از دورتر اندکی دیگری صدای

.  شد می برده سوزاندن یا تدفین برای که حالی در بود دیده بریان خاطرات در را او آیدن.  بود

 تردید دوراهی در بریان اینبار اما شود مانعش دوباره تا برخاست جا از آیدن.  کرد درنگ بریان

 . داد هل کجا نا سمت به را آیدن

 بریان ذهن به دوباره توانست نمی ، کرد می تالش چه هر و بود چادر درون.  گشود چشم آیدن

 : زد فریاد تئون.  برگردد

 ؟ نتونستی -

 : گفت گریست می شدت به که حالی در آیدن

 ... محاله انگار...  نه -

 : گفت امیدی نا و متحیر لحن با ساالر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

283 

 

 ... باشیم منتظر تونیم می فقط االن از -

 : گفت آیدن

 . کنم می تالش دوباره من -

 ... بتونین نکنم فکر -

 . گیرم می کار به رو تالشم همه -

 دراز به دراز کوچک تخت روی مرده و سرد که انداخت رز به نگاهی.  نشست بریان مقابل آیدن

 مرکزت تا بست را چشمانش.  کرد می نرم پنجه و دست زندگی و مرگ با که بریان به و بود افتاده

 پرده از سردی باد.  بود طلوع نزدیک ، گشود که چشم.  رفت خواب به خستگی شدت از اما کند

 میز روی سرشان که حالی در صندلی روی هم تئون و ساالر.  آمد می اتاق داخل به چادر خروجی

 به و کرد بلند سر آیدن.  بود خوابیده ، نشسته رز تخت کنار هم الویس.  بودند رفته خواب به بود

 هک بود غمگین انقدر.  رفت چادر از بیرون و برخاست جا از.  بود مرده شک بدون.  کرد نگاه بریان

 خیره ابری و ستاره بی آسمان به.  کشید می زمین روی سختی به را پاهایش.  کند چه دانست نمی

 ... را دنیا پایان شاید.  دید می چشم به را چیز همه پایان.  شد

 . پیچید می سرش در صدایی.  رفت می گیج سرش

 ؟ بمونه زنده خوای می -

 ردهک کر اطرافش صداهای بقیه به نسبت را او که غریبی صدای تنها.  دید نمی عجیبی چیز هیچ

 : افتاد گوشش به صدا طنین دوباره.  بود

 ؟ بمونه زنده خوای می -

 : داد پاسخ درنگ بی آیدن

 . خوام می -

 ؟ مطمئنی -

 . ای دیگه چیز هر از بیشتر -

 . بیاد پیش چی نیست مهم -
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 رایب الویس و شده قربانی هیچ برای رز ، بمیرد بریان اگر که اندیشید این به.  کرد درنگ آیدن

 چه.  شد نمی تمام هرگز هم زمستان.  ماند می تمام نا هیچ سر آیدن جنگ و کشد می عذاب هیچ

 ؟ بود ممکن مگر اینها از بدتر اتفاقی

 . بمونه زنده خوام می فقط..  بیاد پیش چی نیست مهم -

 پچ پچ و درختان رقص و باد هوهوی صدای دوباره حاال آیدن.  رفت بین از و نگفت هیچ اما صدا

 هدید آن روشنایی در عریان مرد یک سایه که انداخت چادر به نگاهی نیم.  شنید می را سربازان

 زد کنار را ان پرده و دوید چادر سمت به ناباوری با آیدن.  است برخاسته بریان تخت از که شد می

. 

 بود مانده مات و زده حیرت آنقدر اما آیدن.  کرد سرد را فضا و شد چادر وارد زمستانی سوزناک باد

 بریان تماشای محو نیز او و گشود چشم سرما شدت از ساالر.  آمد نمی بر او از حرکتی هیچ که

 به ورینابا با آیدن.  نبود تکلم به قادر هم بریان خود.  تر براق چشمانی و تر شفاف پوستی.  ماند

 قشو سر از آیدن.  نگریست آیدن به و کرد ای عطسه بریان.  کرد لمس را بدنش و دوید سمتش

 : گفت و خندید

 ؟ خوبی -

 : داد پاسخ اندوه با و انداخت رز به نگاهی نیم بریان

 . دونم نمی -

 : گفت و شد خیره او به تحیر با بریان.  فشرد را بریان دستان آیدن

 . دارم عجیبی احساس یه.  عجیبه -

 : پرسید ساالر

 ؟ احساسی چه -

 حواسم درباره چیز همه..  هام چشم...  دستهام انگار..  انگار دستام و...  شده سست انگار قلبم -

 . کرده تغییر

 : گفت ساالر
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 . نگرفته صورت تبدیلی هیچ...  الفی یه هنوز تو -

 مالیم هق هق صدای.  رفت بیرون چادر از ، تردید از پر گامهای با و پوشید بلندی روپوش بریان

 شد دور چادر از بریان.  شد خارج چادر از هم آیدن.  شد قطع رسید می گوش به دور از که آیسار

 می ار شوق برق.  گرداند سر آیسار.  بود داده تکیه ان به آیسار که رفت سنگی تخته سمت به و

 رد اشتیاق نهایت با و دوید سمتش به او اما ایستاد بریان.  ببیند آیسار چشمان در توانست

 و تعجب با و کرد جدا خودش از را آیسار.  بود زده زل اطراف به تحیر با اما بریان.  کشید آغوشش

 : گفت ای زده وهم صدای

 . توصیفه قابل غیر...  این -

 و دش دورگه اسب یک نزدیک بریان.  پیوستند چادر از بیرون ؛ ساالر و آیدن به هم تئون و الویس

 اهمیت.  نبود هم مهم.  فهمید نمی را حرکات این از کدام هیچ معنی آیدن.  کرد لمس را یالهایش

 ربارهد عواقبی از.  لرزید می اندکی هنوز اما قلبش ته.  بود برابر چند آیدن نگاه در بریان بودن زنده

.  باشد بوده توهمش حاصل تنها صدا آن بود امیدوار و داشت وحشت ، بود گرفته هشدار اش

 : گفت و شد نزدیک آنها به بریان

 گفت پدرم اما بشم رد در اون از خواستم می من..  بود عجیب چیز همه...  عجیبه خیلی -

 . کردم انتخابش قبال گفت...  برگردم همراهش

 تیح دیگر.  بگوید چیزی عجیب ذهنی صدای آن درباره خواست نمی.  گرفت پایین را سرش آیدن

 دایص.  کشد می نفس دیگر بار یک که کرد می نگاه بریان به تنها.  نبود هم کنجکاو اش درباره

 رنگ ای چهره با رز.  گرداند سر آیدن.  کرد جلب خود به را همه نظر خشکی چوب شدن شکسته

 و رضایت لبخند.  آمد می آنها سمت به بود شده ترمیم دستش روی های زخم حالی در پریده

 : گفت ف شناخت نمی پا از سر شوق شدت از که حالی در الویس.  شد تر وسیع آیدن شادی

 نمیشه باورم...  نمیشه باورم -

 : گفت و برد رز لبهای کنار و برید را خودش انگشت بالفاصله تئون

 . داری احتیاج بهش تو -

 : گفت ای گرفته صدای با و زد کنار را تئون دست رز

 . کافین برام فعال دورگه های اسب -
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 برد فرو اسب گلوی در را هایش آرواره درنگ بی و کرد کج را راهش او اما رفت رز سمت به بریان

 رو سردی لحن با و کشید نوشیدن از دست اندکی از پس.  شد جاری رز بدن و گردن روی خون. 

 : گفت بریان به

 . ای زنده که خوبه -

 : داد منتظره غیر پاسخی اما بریان

 می رو حسرتش که چیزیه مرگ...  مرگ...  نیست خوب من بودن زنده...  نیست خوب...  رز نه -

 .. چی یعنی دونی نمی تو.  خورم

 : انداخت باال ای شانه رز

 . نیستم زنده االنش همین من...  ای دیوونه تو...  بریان شدی دیوونه -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش بریان

 . آی نمی حساب به هم مرده -

 : زد فریاد مستانه و نوشید اسب از دیگر بار یک رز

 . شم می مدیونش ابد تا ؟ گیره می من از رو زندگی این کی -

 : گفت و گرفت دستانش روی را رز الویس

 . کنی استراحت باید..  نیست خوش حالت تو..  کن تمومش -

 : داد پاسخ و زد پوزخندی رز

 . هیوال..  درباره...  بود تو با حق...  الویس چیه دونی می -

 . رز نزن حرف جهت بی -

...  رگه...  خونه..  چرخه می ذهنم توی که چیزی تنها من...  کنم نمی حس هیچی من الویس -

 ... نبضه

 : گفت بریان.  کرد دور آنها از را رز ، بگوید چیزی آنکه بی الویس

 . سرورم بینمتون می صبح -
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 : کرد اخم آیدن

 . بریان بزنیم حرف هم با باید ما -

 : دزدید آیدن از را نگاهش بریان

 . سرورم نداریم گفتن برای حرفی -

 : گفت مصرانه آیدن.  افتاد راه به چادرش سمت به کوتاه گامهای با سپس

 . بریان کردی پیدا نجات حتمی مرگ از انگار نه انگار -

 : داد پاسخ و گرداند سر بریان

 هگنج می ذهنتون در ای آینده کوتاهترین...  اعالحضرت مونه می زنده چقدر دونه نمی کس هیچ -

 . کردین پیدا نجات ازش شما...  میشه رد وقتی و باشه حتمی مرگ تونه می

 : گفت آیدن

 . شد قربانی نفر یه تو احتمالی اینده این برای -

 : زد تلخی لبخند بریان

 هک نیستم ادمی من و...  مونم می رز مدیون ابد تا اما قربان بخوام واقعا من که نبود چیزی این -

 . نکنم ادا رو دینم

 و گرداند سر آیدن.  برد داخل به خود با را(  بریان پیک _ ریهال)  چادر رنگکنار آبی سار سپس

 : گفت

 ! رسه می نظر به عجیب ها رفتار این -

 : داد پاسخ ای متفکرانه لحن با ساالر

 . باشه نفعمون به هست که چی هر امیدوارم -

 صدای توانست می شد می رد رز چادر کنار از وقتی.  کرد حرکت اقامتگاهش سمت به هم آیدن

 یدنا شاید ، اندیشید خود با اما برود دیدنش برای کرد قصد.  بشنود را اش قرارانه بی های گریه

 . بود هیوال یک هم آیدن حال هر در.  کند مالقات باید رز که نفریست آخرین
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* * * 

 اصال.  بود خورده هم به شمشیر و سرباز و دژ و میدان و جنگ های واژه شنیدن از دیگر حالش

 چند یانشلشگر بین.  باشد داشته این شکنندگی به بازتابی اش نقشه که کرد نمی هم را تصورش

 ار زبانشان توانست می اگر.  نامیدند می نابلد و الیق نا را او ای عده و بود امده وجود به دستگی

 زا قلیلی عده.  کرد می تعجب غربی مردم از.  ندهند انجام کاری هیچ زدن شمشیر جز تا برید می

 از ردیگ.  کردند می اعتراض پی در پی های نشینی عقب به پایتخت سربازان با همصدا نیز آنها

 تندتوانس نمی انها.  بردند می رنج اعتمادی بی از مردمش.  بود آمده ستوه به بینی کوته همه این

 انآدری هم و آنها خود هم عنصری سست این.  است کشیده کارامدتری نقشه آدریان که کنند باور

 می اما بود مهیا نیز لوازمش و اسباب همه.  بود کرده مرور را نقصش بی نقشه ها بار.  آزرد می را

 ربدت همه از.  بکشند گند به را نقشه ، مرزشان و حد بی حماقت با لشگرش شکاکان ، ترسید

 اشتد قبول آدریان.  کرد می پردازی نظریه و کرد می نگاه جنگ نقشه به مدت تمام که بود رزالین

 با درنگ بی ، بشنود را نقشه اگر داشت یقین و است تجربه با و آبدیده شوالیه یک رزالین که

 آن عوامل جز کس هیچ با ، نقشه شدن عملی تا بود داده قول خودش به اما شود می همراه آدریان

.  بود رزالین نشدنی تمام های حرف و ها تحلیل ، نیز عهد این عواقب.  نگوید سخن کسی با

 یک هب نشین گوشه عزادار ملکه یک از او.  بود کرده تغییر شدت به ، جنگ شروع با رزالین روحیه

 شانجام خودش جایگاه و آدریان احترام به هم آن کاری تنها.  شد تبدیل انگیزه پر مشاور فرمانده

 ار او نظریات تا آمد نمی بدش گاهی نیز آدریان.  بود شمشیر چرخاندن و زره پوشیدن ، داد نمی

 اب گذرانی وقت ضمن در.  دانست می پایتخت درباره دیگری غربی هر از بیش رزالین.  بشنود

 می مالقتش به که بار هر.  خواست می آدریان که کرد می متفل را حسی همان نیز شیال به ، رزالین

 ودب آور شگفت ها واکنش این از هم رزالین استقبال.  کرد می باز رزالین با را بحث سر آدریان امد

 رهمس یک برایش آدریان که کند وانمود طوری شیال برابر در داشت دوست هم رزالین خود شاید. 

 دخو نفع به اعتنایی بی این که داشت اطمینان.  شد می منزجر خودش از اما آدریان.  واقعیست

.  دکن گرم جنگ مسائل به را سرش کرد می سعی هربار و سوخت می حالش به دلش اما شیالست

 گزارشات بررسی مشغول اصلی سرسرای در و نپذیرفته را شیال حضور معمول طبق هم روز آن

 و ، ها دروازه و دژ تسلیم و نشینی عقب از بعد.  نداشت را کس هیچ حوصله.  بود جنگ از وارده

 راراص رزالین و بود ریخته هم به شدت به سربازانش میان در گسستگی و نفاق گزارش رسیدن

 هب دیگر او چرا دانست نمی واقعا.  کرد رد هم را او با دیدار کالفگی با آدریان.  ببیند را او داشت

 می چقدر نفر یک مگر.  دهد نمی سر مویه انگیز حزن آوای و زند نمی سر اش خانوادگی آرامگاه
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 سر اش خانوادگی مقبره به حاال همین تا شهر نزدیکی در جنگ آغاز از رزالین.  باشد منعطف تواند

 : رسید گوش به صدایش.  بود نزده

 . بشم وارد بدین اجازه...  کنم می خواهش...  سرورم -

 : گفت ، کند معطل را ملکه دید نمی صالح این از بیش که آدریان

 . شی وارد تونی می -

 هک داشت تن به رنگی آبی کوتاه لباس.  شد سرسرا وارد جدی ای چهره و صاف گامهای با رزالین

 می رزا یاد به را او رزالین که هایی وقت.  زد محوی لبخند آدریان.  بود هماهنگ چشمانش رنگ با

 رزالین.  زد می برق اش آبی چشمان و کرد می اخم که زمانی مخصوصا.  داشت دوست را انداخت

 : گفت و نشست آدریان کنار و کرد تعظیم

 . کنین می رد رو من مالقات درخواست ، کردین نشینی عقب وقتی از شما..  سرورم -

 : گفت و انداخت باال ابرویی آدریان

 شب و پریشب و دیشب ما...  باشه یادم درست اگه...  کنم نمی فکر اینطور که من ؟ جدی -

 . دیدیم همدیگرو گذشته شبای همه تقریبا و قبلش و قبلش

 : گرفت پایین را سرش رزالین

 روز تمام که وقتی اونم..  نیست جنگ درباره بحث جای شما خواب و استراحت اتاق..  اما چرا -

 این زا بعد استراحتتون وقت اگه باشم تونم می زنی جور چه من.  هستین ها گرفتاری این مشغول

 ؟ کنم خراب رو مهم مشغله همه

 : گفت و زد کنار را رزالین شانه روی موهای آدریان

 . کنی می حقم در که لطفی از ممنون خیلی -

 : گفت بالفاصله اما زد لبخند رزالین

 تصحب دارم هاتون شوالیه از یکی عنوان به من و نیست استراحتتون اتاق اینجا...  سرورم اما -

 . کنم می

 : گفت و فشرد آغوشش به را او و گرفت را رزالین شانه آدریان
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 . زیبا شوالیه شنوم می -

 : گفت کرد می بازی او بنفش نگین انگشتر با که حالی در و گرفت را آدریان دست رزالین

 اگه گجن..  فهمم نمی رو ها نشینی عقب دلیل اصال.  فهمم نمی رو دژ تسلیم دلیل من..  راستش -

 . ایم بازنده ما...  بشه کشیده شهر داخل

 : گفت حوصلگی بی با آدریان

 . کردم می ردت همین واسه...  بزنی حرف باره این در خوای می دونستم می..  رزالین -

 . ده نمی راه جایی به مغزم کنم می فکر قدر چه هر چون...  بپرسم ازت خوام می فقط من -

 : گفت کرد می جا به جا نقشه روی را هایش مهره که حالی در آدریان

 . من نه بودی نشسته تخت روی تو االن بفهمی رو من نقشه تو بود قرار اگه خب -

 روی تو نه و من نه اونوقت و زنن می جا سربازات...  بدی ادامه مرموزت نقشه این به تو اگرم -

 . نشستیم نمی تخت

 : گفت آدریان

 می رو حرفام پرسش بدون کردم می فکر که هستی کسی تنها تو..  رزالین کن اعتماد بهم -

 ... پذیری

 هضم رو کارهات تونم نمی من...  لشکر شدن سست...  حرفها بعضی اما دارم اعتماد بهت من -

 . کنم

 . کنی اعتماد بهم خواستم ازت..  رزالین...  کن تمومش -

 : برد باال اندکی را صدایش رزالین

 . بگی بهم نقشت درباره که نداری من به رو اعتماد اینقدر تو که حالی در ؟ کنم اعتماد -

 . رزالین خوریم نمی شکست ما -

 ؟ بزنم جار و برم ترسی می یا ؟ کنی راحت رو من خیال نقشت گفتن با تونی نمی -

 : گفت و کشید عمیقی نفس آدریان
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 . رسه نمی جایی به بحث این.  رزالین برو اینجا از -

 : گفت عصبانیت با رزالین

 زا تر مغرور و...  ببینی رو واقعیت که اونی از تر مغرور تو...  سربازاست با حق کنم فکر پس -

 . شکنی نمی رو غرورت تو..  بمیرن نفر چند نیست مهم..  کنی مشورت اینکه

 : کرد تکرار آدریان

 . رزالین برو -

 . نگیرم رو جوابم تا..  رم نمی -

 : گفت و گذاشت جایش سر را آخر مهره آدریان

 . نیست کار در جوابی چون..  بپوس اینجا پس..  خب خیله -

 : گفت و کشید را آدریان دست رزالین.  رفت خروج درب سمت به سپس

 . کن گوش -

 : کشید فریاد بلند و ناگهانی آدریان اما

 ! رزا بذار تنهام -

 چندم بار برای چهره و اسمی تشابه این.  شد خارج سرسرا از آدریان و کشید را دستش رزالین

 طنین هنوز که حالی در.  رفت ساعت برج سمت به اضطراب با.  بود انداخته دام در را آدریان

 . زد می نهیب را رزا نام که پیچید می سرش در صدایش

 : چهارم فصل

 خون و تخت و تاج

 سترسا ، کشیدند می را قصر به حمله نقشه که دیشب.  بود شده نگران و مضطرب صبح از دقیقا

 زرهش.  بود واقعیت از فرار ، چرخید می ذهنش در چیزی تنها اما بود نگرفته بر در را او چنین این

 مین.  کرد درنگ اما کند خبر پوشیدنش برای را نگهبانی خواست می.  برداشت تختش کنار از را

 اش چهره تا کرد تالش زرهش پوشیدن مدت تمام در.  ببیند را اضطرابش کس هیچ خواست

 ورتص را آدریان توانست می.  نداشت فایده اما باشد مبارز پادشاه یک خور در و مستحکم و مقاوم
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 گرلش قراول پیش در ، درخشد می چشمانش یاقوت که حالی در شکوه با و مقتدرانه چطور که کند

 نگدج می خودش مانند کسی کنار در آدریان دیدن با کسی چه اندیشید خودش با.  کند می حرکت

 : گفت تمسخر به لب زیر. 

 ! آیدن شاه _

 در بار چند آدریان عوض در!  بود سیالب کم و کوتاه پادشاهی برای هم نامش حتی.  خندید سپس

 از هم خودش.  نشست می ممکن شکل زیباترین به شاه واژه کنار در و انداخت می طنین دهان

 به چادر پشت از صدایی.  گرفت اش خنده ، آورد می هجوم ذهنش به که احمقانه افکار این

 : رسید گوشش

 . اس آماده لشگر...  سرورم -

 . شد تغییر خوش دست او در چیز همه ، تبدیلش کوتاه مدت این در.  شناخت را رز خسته صدای

 کمتر و رفت می فرو فکر در اوقات اکثر.  بود شده تند خویش و خل و آرام ذهنش و شخصیت

 که داد می نشان خود از خون و دریدن برابر در انگیزی شگفت کنترل ، آن بر عالوه.  زد می حرف

.  مدآ نمی چشم به اصال بریان تغییرات برابر در رز تغییرات.  نمود می باور قابل غیر آیدن برای

 قوی یاربس ذهنی ارتباط وجود با ، آیدن حتی که بود شده بینی پیش قابل غیر و عجیب آنقدر بریان

 به مندهدف و منظم افکارش.  نبود قبل آشفتگی به دیگر بریان ذهن.  بشناسد را او توانست نمی ،

 فانهمتاس و داشت نیاز حاال آیدن که بود ذهنی دقیقا این شاید و رساندند می یاری سکناتش در او

 یک که حدی در ، بود پریشانی و دغدغه از پر بریان خالف بر آیدن ذهنن.  نبود برخوردار آن از

 روی را اش زنجیری کالهخود و بست هم را اش زره بند آخرین.  آمد نمی بر او از هم ساده تمرکز

 دست به زیبایی فوالدی شمشیر.  انداخت چادر کنار کوچک آیدن به نگاهی.  گذاشت سرش

.  ودب آدریان به متعلق روزی و داده او به قبل سال هفت ساالر که نبود شمشیری خوبی به اما داشت

 مه فرقی.  شد سپرده کسی چه به کریشنا جنگ از پس شمشیر سرنوشت دانست نمی اصال

 و ترف بیرون چادرش از.  چرخید نمی او دستان در دیگر شمشیر که بود این مهم ، نداشت برایش

 اصد یک سربازان همه او دیدن با.  رفت یورتمه لشگر سمت به اسب.  پرید اش دورگه اسب روی

 برایشان و گرفت خود به جدی ای چهره آیدن.  زدند فریاد را نامش و دادند سر باد زنده فریاد

 . خندید می خودش به و افتاد می چادرش درون افکار یاد دل در اما داد تکان دست

 : بود پوشیده رنگی سیاه و ضخیم رزه.  امد سمتش به راد
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 . بنشینین من پشت خوام می ازتون...  سرورم -

 : کرد اخم آیدن

 . نوعات هم جلوی نه..  کنم نمی رو توهین این من..  سانتوری یه تو...  راد نه -

 : گفت و زد لبخند راد

.  سرورم گیره پا و دست فقط قدیمی های باور و ها سنت اون...  موندن من کنار اونا...  قربان -

 ؟ حق بر پادشاه یه از محافظت از باالتر افتخاری چه

 ... این اما -

. . بکشین رو کسی ذارم نمی..  باشم کنارتون وقتی..  دونم می هویتتون درباره من..  قربان -

 . شه نمی تر دشوار این از براتون زندگی اونوقت

 ... تو! ؟ راد -

 هویت از شما دونم می من.  کنم نمی فراموش رو کردم مالقاتتون که روزی وقت هیچ...  قربان -

 . بشه تر بد هست که اینی از نباید...  بیزارین امروزتون

 . منی افراد بهترین ار یکی تو -

.  دش تزریق قلبش همه به ناگهان امنیت احساس.  نشست راد پشت و شد پیاده اسبش از آیدن

 دهگشو برایشان را شهر دروازه.  داد تکان حرکت نشانه به را دستش و انداخت سپاهش به نگاهی

.  یروزیپ شیپور شهر به ورودشان با و نواختند سلطنتی شیپور شدنشان نزدیک با دژها و بودند

 از راد بدن.  ترس با توام رضایت احساس.  کرد جوشش به شروع آیدن دل در عجیبی احساس

 او هب الویس.  باشد لشکر بیشتر بر مشرف توانست می آیدن و بود تر بلند هم برایت های اسب

 : گفت و شد نزدیک

 . آیدن خوبه حالت -

 : زد لبخند زحمت به آیدن

 . مطمئنم...  بیام بر پسش از تونم می -

* * * 
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 جبهه ود برخورد اولین در.  باشد داشته این بزرگی به لشگری بتواند آیدن کرد نمی باور کس هیچ

 به تحیر با و بود گرفته عهده بر را پشتیبان لشگر فرماندهی آلنا.  افتاد اتفاق شهر در خونینی نبرد ،

 جنگ با آلنا.  کرد می نگاه ، بست می نقش زمین روی لشگر دو هر از هم سر پشت که اجسادی

 ، ساخت می متحیر را او که چیزی تنها.  نداشت ابایی هم مرگ و خونریزی دیدن از.  نبود بیگانه

 می و کرد می حرکت هجومی آیدن لشگر.  بود برف و سرما و سوز آن در لشگر دو هر جانفشانی

 رمنتظ همه وضوح به.  کردند می مبارزه تدافعی غربی مردم و تردید با پایتخت مردم اما جنگید

 به را جنگ خاطرش به آدریان که ای معجزه.  دهد نجاتشان حتمی شکست از که بودند ای معجزه

 ستیس به لشگر ناگهان شد شنیده نشینی عقب شیپور صدای وقتی.  بود کشانده شهر داخل

 نامه حیرت با آلنا.  رسید می گوش به هم غربی لشگریان از حتی تند و معترضانه فریادهای.  گرایید

 : گفت و خواند را آدریان مهر با کوتاه

 رقص های دیوار پشت.  اس مسخره این _ زد فریاد سپس _.  بشیم قصر استحکامات وارد باید -

 . پادشاست مهر این کنم نمی باور ؟ حقیرانه اینقدر ؟ بشیم پنهان

 این شد نمی باورش.  انداخت مخصوص مهر به نگاهی نیم پادریک.  داد پادریک دست به را نامه

 : گفت و دوخت چشم آلنا به.  است آدریان شاه دستور

 . گردیم بر باید دستوره دستور -

 : زد فریاد آلنا

 یدنآ لشگر بینی نمی.  بمیریم شدیم قایم دیوار پشت ها ترسو عین که حالی در و برگردیم -

 . زیاده و قدرتمند چقدر

 : داد پاسخ ، بود شده سالح خلع که پادریک

 . کنیم اعتماد پادشاه به بهتره.  گردم می بر لشگرم با من.  آلنا فرمانده نیست ای چاره -

 . مردیم شرافتمندانه کم دسم وقت اون.  بجنگیم تونیم می.  جونمون سر ؟ کنیم اعتماد -

 : گفت ، کرد می مقابله تردیدش با وضوح به که پادریک

 یهشوال قدم اولین این.  نیست شرافتمندانه ، باشی جنگیده شاهت دستور خالف وقتی مرگ -

 . بودنه
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 : گفت آلنا

 . نیستم شوالیه من -

 . باشم که خوام می اما نیستم هم من -

 : گفت مصرانه آلنا

 . نمیام بر پسشون از تنهایی من.  قصر به نگردون بر رو لشگرت.  پادریک -

 . آلنا برگرد.  بیاری دست به هیچی اینکه بدون...  دادی کشتن به رو افرادت فقط اینجوری -

 گه اعتراض با قصر محوطه به ورود.  داد نشینی عقب دستور و کرد جنگ نثار دشنامی لب زیر آلنا

 رشمشی آلنا.  کند آرام را آنها توانست نمی کس هیچ گویی.  شد همراه سربازان آمیز توهین گاه

 را شمشیر روی خون آن زیر سرد آب و شکست ها یخ.  برد فرو زده یخ حوض درون را خونینش

 : شد نزدیک آلنا به پادریک.  شست

 . نباشی سست اینقدر بهتره -

 : گفت و کرد خشک را آن بازویش و آرنج آستین با و کشید بیرون را شمشیرش آلنا

 . ندارم بحث حوصله.  پادریک برو اینجا از -

 : گفت پادریک

 . میاره در پا از رو من تردید این...  ندین گوش حرفام به اگه...  آلنا فرمانده -

 : گرداند سر آلنا

 مناسب من...  کنه پاک رو تردیدت تونه می راحت اون...  پادریک بزنی حرف پدرت با بهتره -

 . میگذره چی فکرم تو بدونن اگه سوزونن می رو من زنده زنده غربی مردم.  نیستم

 . فرماندهی یه تو -

 مجنگی نمی چرا ؟ کردیم نشینی عقب چرا.  پادریک ده نمی جواب مغزم...  االن اما بودم همیشه -

 ؟ دیم می کشته همه این چرا ، بشه آیدن تسلیم تخت قراره اگه ؟

 : گفت پادریک
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 ؟ بشه آیدن تسلیم بخواد آدریان شاه که کنم نمی تصور من -

 : گفت آلنا

 راتب بزنم مثال تاریخ طول در مورد تا هزار تونم می ؟ ولیعهدشه آیدن اینکه نه مگه ؟ نه که چرا -

 . شده ولیعهد شورش تسلیم پادشاه که

 چیزی یه شاید...  ای نقشه چه.  داره تصمیمی چه شاه دونیم نمی ما که اینه من حرف...  آلنا -

 . دونیم نمی ما که هست

 : کشید فریاد آلنا

 سلیمت دستور که هست تضمینی چه.  ایستادیم قصر دیوار پشت ما.  پادریک کن باز رو چشمات -

 ؟ ده می جواب نشینی عقب با ای قهرمانانه نقشه کدوم ؟ نقشه ؟ نشه صادر هم قصر دروازه و دژ

 آدریان صدای طنین ناگهان و شد گم جمعیت آمیز اعتراض های فریاد میان اما آلنا فریاد صدای

 هزر در آدریان قصر کنگره ترین کوتاه باالی.  چرخاندند چشم پادریک و آلنا.  کرد خاموش را همه

 رستد نیز رزالین ملکه.  بود ایستاده ، داشت سر به نظیری بی طالیی تاج که حالی در و شکوه با

 به رت دور اندکی نیز پادشاه همراه همیشه پوش سیاه.  کرد می نگاه جمعیت به اش شانه به شانه

 هم در را بود ریخته پیشانیش روی که آدریان لخت موهای سوزناک باد.  بود کرده تکیه دیوار

.  دش حاکم جمعیت بر سنگین سکوتی.  نشست می اش شانه روی برف درشت های دانه و ریخت

.  رسید می گوش به قصر های کنگره و ازاد روهای راه میاد پیچشش و باد هوهوی صدای تنها

 : گفت طنین پر و محکم صدایی با آدریان

 ؟ رسه می همه به من صدای -

 : داد ادامه آدریان.  نشکست جمعیت سکوت

 توقع...  گرفتم یاد امروز من.  شنوین می رو صدام که کنم برداشت اینطور دوم می ترجیح -

 عاواق شما.  دارن اعتماد من به مردمم کردم می فکر اگه نبود عاقاالنه اصال.  باشم نداشته زیادی

 مرگ دهن به جهت بی رو افرادم کنین می فکر ؟ نداره اهمیتی برام مردمم جون کنین می تصور

 ؟ احمقم اینقدر من کنین می فکر ؟ فرستم می

 : کرد خفه نطفه در را آن آدریان صدای طنین اما افتاد راه به جمعیت میان ریزی زمزمه
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 هدفتون برد پیش برای رو من چرا.  ایستادین من پرچم پشت قبل سال چند چرا اینطوره اگه -

 ؟ کردین انتخاب

 : رسید گوش به جمعیت میان از صدایی

 . بود خواهید و بودین منتخب شما -

 : کرد اخم آدریان

.  نکنی اعتماد من به که الزمه.  نداره نیازی شما های شعار به والرینال...  نخواستم شعار ازتون -

 رو اتحادتون.  بشه فائق سرد زمستون این به تا داره نیاز دستاتون داغ های شمشیر به والرینال

 می افن به داره هاتون بچه و شما آینده بینین می که حالی در ؟ گذشتتون ؟ دادین دست از چی سر

 نمی باقی آیندگانتون افتخار برای چیزی که حالی در کنین می افتخار اجدادتون و گذشته به.  ره

 حقرانهم شکست رمز و...  اعتماده رمزش و جنگیم این پیروز ما ؟ ببینین تونین نمی چطور.  ذارین

 شک. .. شکست ترین آمیز تحقیر عنوان به بشین ثبت تاریخ تو خواین می اگه پس...  تردید ،

 . کنین

 : داد ادامه درنگ ادکی از پس آدریان.  شد غرق شرمگنانه سکوتی در هم باز جمعیت

 نایما.  دارم ایمان شرافتتون به من...  افکارتون به...  شمشیرتون به.  دارم اعتماد بهتون من -

.. . جنگم می شما خاطر به مرگ پای تا من...  نشکنین..  رو من اعتماد...  رو من اعتقادات...  رو من

 . خونم قطره آخرین تا

 : گفتند بلندی صدای با نفر چند

 . ادریان شاه باد زنده -

 : گفت و کرد دعوت سکوت به را آنها بالفاصله آدریان

 ارتونقر تاثیر تحت خوام نمی من...  تر عمیق و عمیق.  کنین فکر بهش.  تفکر...  نه شعار...  نه -

 این و بمیرم والرینال و شما خاطر به حاضرم..  بدونین خوام می فقط...  کنم احساساتیتون یا بدم

 وجود من.  کنم می خواهش ازتون.  کنین اعتماد بهم.  خطرناکه ، اس احمقانه که همونقدر جنگ

 جاش به و کنم می صرف شما از حفاظت و دفاع برای ، هست که چی هر رو هیوالییم نیمه نصفه

 ینکن می فکر اگه.  مردمشه از پادشاه یه درخواست کمترین این.  خوام می اعتماد و حمایت ازتون

 . دم می تحویل بهتون رو تاج این...  زیادیه درخواست
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 : گفت تحیر با هم رزالین.  کرد پرت جمعیت سمت به برداشت را تاجش آدریان

 . سرورم -

 هب و گرفت دست به را تاج سریع واکنش یک در پادریک.  رفت پادریک سمت به مستقیم تاج

.  نگریستند می او به خیره خیره که انداخت جمعیت به نگاهی سپس.  ماند خیره آن جواهرات

 می برایشان را راه آرام آرام جمعیت.  کرد حرکت قصر سمت به او با همراه و گرفت را را آلنا دست

 . کشید می را دستش و کرد می صدا لب زیر را پادریک نام گاهی چند از هر تحیر با آلنا.  گشود

 یب جمعیت.  بود داشته نگه را آلنا مچ دیگر دست با و تاج دست یک با قدرت تمام با اما پادریک

 زل پادریک گامهای به تنها و بود آدریان حرکت از تحیر و شوک در هنوز کند اعتراض دیگر آنکه

 قدمی چند در حاال.  رفت باال آن از مصمم قدمهایی با و ایستاد ها پله روی به رو پادریک.  زد می

 ریانآد نگاه سنگینی محو آلنا.  شد ثابت پادریک روی آدریان سرخ چشمان.  بود ایستاده آدریان

 االب را تاج پادریک.  زدند زانو پادریک و آلنا.  بود کرده میخکوب را دو هر مرد این هیبت.  بود مانده

 : گفت و گرفت آدریان سمت به سرش از تر

 . دشمن باد مرده.  آدریان شاه باد زنده -

 : داد ادامه و سپرد آدریان به را تاج پادریک.  انداخت پادریک به نگاهی نیم آلنا

 . شما جز به...  سرورم نداره رو تاج این لیاقت کس هیچ -

 را آدریان نام و کشید هورا ناگهان جمعیت.  گذاشت سرش روی را تاج و زد محوی لبخند آدریان

 و کرد جمعیت به رو آدریان.  ایستاد پاهایش روی آدریان اجازه با پادریک.  زد صدا خوشی سر با

 : گفت

 . رو اتحاد و نکنین فراموش رو اعتماد.  رم می آیدن مالقات به من -

 پادریک به رو و انداخت باال ای شانه آلنا.  شد قصر داخل و خارج کنگره از رزالین با همراه سپس

 : گفت

 . کنن عمل احساساتی اینقدر ها مرد کردم نمی فکر -

 : کرد اخم پادریک

 ؟ گی می داری چی -
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 : گفت آلنا

 مذاکره برای خواد می اون ؟ نشدی متوجه...  بود عموم احساسات با بازی ترفند یه فقط این -

 ردمم مدت یه تا حاال.  نشه شورش این از بیشتر که بود این دنبال..  کنه مالقات آیدن با صلح

 رایب...  دارم ایمان شرافتتون به من...  کنن می نگاه جنگ به هدفمند و کنن می تکرار رو حرفاش

 . خون قطره آخرین تا..  جنگم می شما

 : گفت عصبانیت با پادریک

 ؟ شی نمی عوض وقت هیچ تو -

 شتنشک...  نامیراست یه اون ؟ چیه بینیش نمی که ای نکته دونی می...  پادریک همینطور هم تو -

 . نیست ها سادگی همین به

 .  گذاشت تنها درهمش افکار با را پادریک و رفت پایین ها پله از آلنا

* * * 

 آیدن برای اما بود کرده زنده همه دل در را امید شهری مبارزات در پی در پی های پیروزی

.  نداشت جنگ به خوبی احساس کلی طور به.  نبود آور شادی چندان شهر سطح در پیشرویشان

 میان از.  کرد می مضطربش مقابل جبهه در و جنگ میدان در هم آن آدریان دوباره دیدن فکر

 همراه به و ایستاده قصر به مشرف تپه روی بریان.  برساند بریان به را خود تا گذشت سربازانش

 دنآی.  کردند تعظیم دو هر آیدن دیدن با.  کرد می بررسی را سربازان آرایش و حمله نقشه آیسار

 : پرسید

 ؟ شد چی نتیجه -

 : داد پاسخ بریان

 هپیاد هم اون بعد.  کمانداراس پیشروی روش بهترین.  گفتم فرماندهی چادر توی که همونطور -

 . میشه انجام ها سواره توسط هم قصر به ورود.  نظام

 : گفت و انداخت قصر استحکامات به نگاهی آیدن

 . میاد عاقالنه نظر به -
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 لوج به قدم یک آیسار.  شد نزدیک آنها به سرعت تمام با پیکی که بود نزده حرفی هنوز بریان

 : گفت و داد آیسار دست به ای نامه پیک.  برداشت

 . ولیعهده برای -

 : کرد تصحیح و کرد اخم آیسار

 . آیدن شاه -

 : گفت پیک به رو و گرفت آیسار از را نامه آیدن

 . بترسی نیست الزم -

 اشخص که هایی نامه مخصوص مهر و شناخت می را کشیده خط دست این.  گشود را نامه سپس

 : بود آدریان رسمی خط دست.  شد می نوشته شاه توسط

 : ولیعهد به "

 . کنیم مالقات هم با ، دیگر آلود خون برخورد هر از پیش موافقی اگر...  عزیز آیدن

 " آدریان

 یکپ به نگاهی.  بود آیدن های پریشانی و ها خال همه پاسخ نامه این گویی.  شد سست آیدن قلب

 : گفت و انداخت

 .ببر رو جواب و بزن صورتت به آب کم یه برو -

 : گفت آیسار و بریان به رو ، هستند تنها شد مطمئن وقتی آیدن. کرد تعظیم پیک

 . کنیم مالقات هم با خواسته ازم -

 : داد پاسخ درنگ بی بریان

 . سرورم معلومه جوابش..  خب -

 : کرد اخم آیدن

 ؟ چیه جوابش خب ؟ جدی -

 : گفت بریان
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 . جنگه از فرار برای روشش این.  کنین مالقاتش نیست نیازی.  منفیه جوابش -

 : گفت و بشت را نامه آیدن

 رو غرورش حتی اون.  جنگه می مردمش برای.  میشناسمش من.  بریان کنه نمی فرار آدریان -

 . داده مذاکره پیشنهاد و گذاشته پا زیر

 : داد پاسخ بریان

 . من اندازه به نه اما میشناسیش -

 : گفت آیدن

 . خوام می االن واقعا که چیزیه این.  ببینمش خوام می من -

 : داد هشدار بریان

 ؟ بشی کلماتش جادو تسلیم که ؟ بشی حرفاش خام که ؟ بشی سست هدفت درباره که -

 : داد پاسخ محکمی لحن با آیدن

 . کنم می کار چی دارم دونم می...  بریان خوام می چی دونم می من -

 او دیدن با پیک.  رفت آب جوی نزدیک و شد دور آنها کنار از بشنود چیزی آنکه بی سپس

 اش چهره در تحیر آثار.  کرد تعظیم.  بود خیس هنوز صورتش.  برخاست جا از و شد دستپاچه

.  بیاید وا دنبال به آب جوی کنار پادشاهیست مدعی که کسی کرد نمی باور شاید.  بود نمایان کامال

 در ؛ هزاره یک از نیمی تقریبا ، کردن عمل متفاوت با شود می بود گرفته یاد کریشنا از اما آیدن

 : گفت پیک به رو.  کرد حکومت آرامش و صلح

 . موافقم پیشنهادش با.  بگو آدریان شاه به -

 تنها آدریان با مالقات شاید.  شد دور آیدن کنار از سرعت نهایت با و کرد تعظیم دوباره پیک

 داشت این به نیاز دیگری چیز هر از بیش.  بود گرفته تردید بدون که بود تصمیمی تنها و دستور

 چه اب دید می چشم به باید.  شود کالم هم او با تا داشت نیاز همه از بیشتر.  ببیند را آدریان که

 هفت را او پادشاهی با یا بود کرده مالقات قبل سالها که ای افسرده جوان مرد با جنگد می کسی

 اب یا بود شده جوانی نو در هایش دغدغه همه پاسخ که دوستی با.  بود داشته نگه زندان در سال
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 بدرقه با آدریان و باز قصر دروازه نکشید شب به هنوز.  سالگی سی مبارزه میدان در حریفش

 تشخیص.  ببیند را همراهش چهار و او توانست می دور همین از آیدن.  شد خارج آن از لشگرش

 رفته هم در چهره به نگاهی نیم و برگشت تپه از آیدن.  بود دشوار فاصله این از دیگر تن چهار

 ردک می مناظره او با و ایستاده کنارش درست نیز _ بریان مخصوص پیک _ ریهال.  انداخت بریان

 چهره.  کرد کج را راهش آیدن.  گفت می سخن او با ای بیگانه زبان به مصرانه هم بریان. 

 این از هم هنوز ظاهرا.  فرستد می ساالریال سمت به پرنده یک که دید را ملیساندرا اندوهگین

 داشتند لب به لبخند که حالی در هم رز و الویس و آیسار.  بود نشده خالص ساالریالی شاهزاده

 اما روهان.  کنند بحث وارد را روهان داشتند سعی و کردند می بدل و رد طنز چاشنی با هایی حرف

 : گفت تمسخر با الویس.  داد می آزارش چیزی گویی.  نداشت صحبت به چندانی تمایل

 ؟ دختر یه خاطر به فقط رویی ترش همه این.  روهان دیگه بسه -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش روهان

 . نیست دختر یه فقط اون -

 : داد قرار منظور و مخاطب را الویس و زد چشمکی آیسار

 ؟ میگه رو این داره کی ببین -

 باال ای شانه هم الویس.  کرد نگاه الویس به و زد لبخند که دید را رز آیدن باالخره مدتها بعد

 اما شود پیاده اسبش از خواست.  برگشت اش اصلی جایگاه سمت به را مسیر آیدن.  انداخت

 و آدریان بعد دقیقه یک از کمتر.  زد هی را اسبش.  شد مانعش همراهانش و آدریان حضور اعالم

 روی خندلب اختیار بی.  شد خیره آدریان به ناباوری با آیدن.  شدند نمایان مقابلشان دیگر نفر چهار

.  بود هنکرد هم محسوسی تغییر.  بود ندیده را او که شد می سال یک به نزدیک.  بست نقش لبش

 نزدیک تا حاال که سیاه موهای همان.  فرم خوش و سرد چهره همان و درخشنده های چشم همان

 نظر هب همیشه از تر پریده رنگ و بود کبود اندکی ادریان های چشم زیر.  بود شده بلند گوشهایش

 : گفت و زد محوی لبخند آدریان.  شدند تر نزدیک هم به آیدن و آدریان.  رسید می

 . آیدن ولیعهد..  عزیز آیدن -

 : داد پاسخ رویی خوش با آیدن

 . آدریان شاه -
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 : گفت آدریان

 . پذیرفتین رو مالقات که خوشحالم -

 چشمهای با مشکی مو دختر.  شد خشک جایش سر آیدن.  خواند جلو به را همراهانش سپس

 : گفت لب زیر.  شناخت می را الماسین

 . شیال -

 : گفت و کرد تعظیم سر با شیال

 . سرورم -

 : گفت لبخند با آیدن

 . بینمت می که خوشحالم -

 : داشت حس بی لحنی اما شیال

 . بزرگیه افتخار هم من برای -

 دیگر همراه سه معرفی با را آن بالفاصله آدریان.  شد فرما حکم جمع میان عجیب سکوتی

 و شد می دیده لباسش کاله پشت سختی به اش چهره که پوش سیاه مردی نخست.  شکست

 " پوش سیاه ".  بود ظاهرش خور در که کرد معرفی نامی همان با را او آدریان

 اآلن " نام به ای طالیی مو و جوان زن او از پس و " پادریک " نام به بود ای قهوه مو پسر سوم نفر

 : گفت و انداخت آنها به نگاهی نیم آیدن.  "

 می همراهیتون ملیساندرا و روهان.  شده خلوت کامال ما برای اینجا های خونه مهمون از یکی -

 . میام همونجا به زود خیلی هم من.  کنن

 : داد پاسخ و انداخت باال ای شانه آدریان

 . نیست مشکلی -

 : شد شیال مانع اما آیدن.  کرد کج ، بود کرده تعظیم او به که روهان سمت به را راهش سپس

 . میشیم ملحق بهشون زود خیلی ؟ بمونی من با تو ممکنه -
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 هب که ملیساندرا.  شد خارج آدریان همراهان صف از تردید با و انداخت آدریان به نگاهی نیم شیال

 دکر شیال به رو آیدن.  شد آدریان راهنمای روهان را رکاب هم رسید می نظر به آشفته آشکارا طور

 : گفت و

 . بود شده تنگ برات دلم -

 به او طبع به نیز شیال و زد هی را اسبش آیدن.  گرفت پایین را سرش و کرد سکوت شیال

 : گفت آیدن ، رسیدند که قصر به مشرف تپه باالی.  رفت همراهش

 . بود عالی کارت ولی ؟ نه.  بیای دیدنم به اینجا و کنی متقاعدش که بود سخت خیلی -

 : گفت ریزی صدای با شیال

 . بود آدریان شاه خود پیشنهاد این...  درواقع...  سرورم -

 : داد تکان سر آیدن

 حق بهت.  خواسته می جرات گفتنش حال هر به.  نبوده تو طرف از درخواستی پس.  عجب..  اوه -

 . اجباری توفیق ذارم می رو اسمش من صورت هر در.  دم می

 : گفت و کرد اخم آیدن.  زد ای مصنوعی لبخند شیال

 ؟ ببینی رو من خواستی نمی اصال تو...  شیال غلطه انگار اینجا چیزی یه -

 پیاده زنی را شیال و پرید پایین اسبش از آیدن.  کرد سکوت ، بود پایین سرش همچنان که شیال

 : گفت و کرد

 ؟ کرده تغییر چی شیال بزن حرف باهام -

 : گفت شیال

 . سرورم چیزا خیلی -

 . فهمم نمی -

 هب که مقداره همون من و نیستین که ساله یک نزدیک شما.  قربان ایه ساده کار فهمیدنش -

 ؟ باشه عادی چیز همه که ندارین انتطار.  قصرم توی گروگان عنوان
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 ... تو کم دست اما نه -

 . آیدن میشناختیم همدیگرو هفته سه برای ما -

 بر.. . ایستادی...  جنگیدی تو..  موندی تو شیال...  من شرایط بدترین در..  هفته سه اون توی و -

 ... ببری نفعی که این بدون و داشت چشم بدون تو شدن جمع اطرافم که افرادی همه خالف

 . بیایم کنار باهاش دومون هر بهتره...  شده عوض چیزا خیلی...  آیدن -

 . درسته داده تحویلم آگوستا که مزخرفاتی نگو -

 : داد پاسخ درنگی اندک با شیال

 . گفته چی بهت آگوستا دونم نمی من -

 : گفت عصبانیت و آشفتگی با آیدن

 . آزادیت برای.  کردم شروع تو خاطر به رو جنگ این من -

 نمی هم بخوای.  داری نمی بر..  نه ؟ آیدن داری می بر جنگ از دست تو بشم آزاد من اگه و -

 تو.  آیدن گز هر..  خودت...  افرادت و...  تخت.  داره وجود من از تر قوی و تر مهم عوامل.  تونی

 نعناوی و القاب و شدن راست و خم با اطرافیانت و...  نیستی خودت تو.  کشی نمی جنگ از دست

 . گیرن می کار به رو تو بازی شب خیمه یه مثل دارن

 . دارم رو پدرت حمایت من..  شیال -

 : کرد اخم شیال

 . کنی اعتماد بهش که احمقی اینقدر یعنی این و -

 ... بشه واقعیت شبیه ذهنم مسخره افکار نذار...  شیال.  کنه می کاری هر تو خاطر به کاستار -

 ؟ آیدن خوای می چی من از -

 ؟ داده مالقات درخواست چرا ؟ کنه می نشینی عقب مدام چرا ؟ چیه آدریان نقشه -

 : گفت شده گیج ای چهره با شیال

 . دونم نمی -
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 . شین نمی دور هم از ثانیه یک شنیدم ؟ دونی نمی چطور -

 . دونم نمی هیچی هم آدریان نقشه از...  آیدن شنیدی چی تو دونم نمی من -

 ؟ اورد اینجا خودش با رو تو چرا -

 . زنه می حرف من با حتی زور به که مدتهاست اون.  دونم نمی..  آیدن...  دونم نمی -

 . نگو دروغ بهم -

 : گفت استیصال با شیال

 ... گم نمی دروغ -

 یالش از سپس و شد خیره اش الماسی چشمان به مدتی ، سوزاند می را درونش که خشمی با آیدن

 جا از همه او دیدن با.  گشود شدت با را در.  کرد حرکت مهمانخانه سمت به و گرفت فاصله

 : گفت سربازان از یکی.  برخاستند

 . منتظرن باال همراهانش و آدریان شاه و بریان فرمانده.  سرورم -

 با دهایستا در کنار که ملیساندرا و روهان و الویس.  رفت باال ها پله از بگوید چیزی آنکه بی آیدن

 ایابره به و بود ایستاده پنجره کنار بریان.  شدند ساکت او دیدن با ، بودند پچ پچ مشغول هم

 و نشسته خانه میهمان صندلی روی آدریان.  کرد می نگاه غریدند می گاهی چند از هر که سیاه

 میز سمت به آیدن.  گرداند سر آیدن دیدن با بریان..  بودند ایستاده سرش پشت همراهانش

 : گفت و رفت آدریان

 . نذاشتم منتظرتون که خیلی -

 : گفت و انداخت باال ای شانه آدریان

 ؟ کجاست شیال.  زیاد نه -

 : کرد اخم آیدن

 هتونب اون مطمئنین چقدر که فهمیدم می فرستادین می من با رو اون اعتراض بدون وقتی باید -

 . وفاداره

 : پرسید آدریان
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 ؟ شده چی -

 . نیست حدس قابل غیر شما برای مطمئنم...  هیچی -

 : داد ادامه آیدن.  داد تاب ابرویی آدریان

 . باشیم تنها بهتره -

 ندکیا که ملیساندرا.  رفتند پایین ها پله از و کردند تعظیم سه هر.  کرد اشاره افرادش به آدریان

 ارکن همچنان اما بریان.  برد زیرین طبقه به خود با را روهان و الویس ، رسید می نظر به زنده سر

 : گفت آیدن.  بود ایستاده پنجره

 . کنم صحبت آدریان با تنها دم می ترجیح...  بریان -

 : گفت آدریان به رو و شد نزدیک دو ان به بلند های گام با بریان

 . آدریان داشتی رو دارم االن من که احساسی هم تو کاش -

 : گفت و انداخت بریان به نگاهی نیم آدریان

 . کنی ترک رو اتاق داد دستور بهت پادشاهت ؟ بریان نشنیدی رو دستور -

 : داد ادامه ادریان حرف به توجه بی و ایستاد میز کنار و دو آن بین بریان

 . آیدن و تو...  من..  آدریان ایستادیم اینجا ما -

 : داد ادامه بریان.  نگفت چیزی اما کرد نازک پلکی پشت آدریان

.. . سبز چشمای همون....  آدریان دارن خوبی حافظه ها مالتس شنیدم من ؟ ببینی تونی نمی -

 . آیدن...  مواج موهای همون

 : گفت سردی لحن با آدریان

 . بریان نیومدم اینجا خاطراتم مرور برای من -

 یادت خوام می فقط.  عجیبی سرنوشت چه...  کنن می مرور رو تو که خاطراتن گاهی اما شاید -

 تمخواس می...  کشتیش و کردی نگاه این مثل سبز چشم یه توی که وقتی بیارم یادت...  بیارم

 . نکردی رحم خونت هم به...  هات برادرزاده به بیارم یادت
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 : گفت و برخاست جا از ادریان

 . دادیم انجام زندگیمون توی ناپذیری جبران اشتباهات ما همه -

 ... ما ی همه نه -

 بر مو _...  کشته رو مادرش و پدر _ کرد اشاره آیدن به دست کف با _ آیدن همین...  بریان چرا -

 ... کشته رو کریشنا _ شد راست آیدن اندام

 : زد فریاد بریان

...  نمیره یادم...  بمونه زنده ذاشتی می تو کرد نمی اینکارو اون اگه انگار که نزن حرف جوری یه -

 . بریدی رو سرش که بودی تو

 . بشه من مثل هیوال یه احتماال اون خواستم نمی -

 . کرد می تغذیه ها تکشاخ از خودش اراده با که...  آدریان بود هیوال یه اون تو عقیده به -

 شانس یه..  بود نجاتش برای راهی یه وقت اون شاید...  بگیرم ازش رو اراده این خواستم نمی -

 . هست همه برای که رستگاری

 : رفت در کوره از پیش از بیش بریان

 مگه ؟ موند می حبس توی سال هفت باید آیدن چرا هست رستگاری برای راه همه برای اگه -

 و تاج اون که ترسیدی می... آدریان اینه حقیقت...  نداشتی سراغ رستگاری برای راه اون برای

 ..بفهمه رو حقیقت اون ترسیدی می تو...  بگیره ازت رو لعنتیت تخت

 ؟ حقیقت کدوم -

 ... رو زمستون حقیقت -

 ... بریان تو اشتباه هم این...  تویی مقصرش که زمستونی -

 خودمم...  زمستونم این عامل...  بله...  دخترت نگهداشتن زنده برای..  تو اشتباه جبران برای -

 . کنم می تموش

 : زد فریاد آدریان
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 . آیدن کشتن با -

 : کرد گرد را چشمانش بریان

 . آیدن گذاری تاج با -

 : شد نزدیک بریان به قدم یک آدریان

 . بزرگه دروغ یه این دونی می خودت -

 اون قدرت از تو..  نیاد بیرون لونش از تا ترسوندیش مرگ از...  گفتی آیدن به تو که چیزیه دروغ -

 . منتظرشه مشتاقانه تخت دونی می تو.  ترسی می

 : زد فریاد و برخاست جا از ایدن اما بزند حرفی خواست آدریان

 . کنین تمومش -

 : داد ادامه خشم و استیصال با.  کشید می سوت سرش

 . پایین طبقه برو...  بریان -

 : کرد اعتراض بریان

 . نشده تموم حرفام هنوز من اما -

 . بزنه حرف من با تا اینجاست اون -

 : شد مانع آیدن اما کند اعتراض دوباره تا خواست بریان

 . دستوره این...  کن ترک رو اتاق این االن همین...  بریان -

 : شد تاکید به مجبور آیدن و کرد درنگ هم باز بریان

 . سلطنتی دستور یه -

 ایینپ ها پله از غیظ با بگوید چیزی انکه بی و انداخت ادریان سرخ چشمان به نگاهی نیم بریان

 . رفت

 از مالیمی نسیم.  نشست اش صندلی روی آدریان.  نرسید گوش به دیگر که بریان پای صدای

 زل پایش نوک به مستاصل و عجیب نگاه با.  ریخت هم به را پیشانیش روی موهای و وزید پنجره
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 اولین یاد به را آیدن اش چهره غم و داشت را همیشگی اندوه همان چشمانش.  بود زده

.  ردک می صحبت کمتر و شد می خیره آتش به مدام آدریان آن در که مالقاتی.  انداخت مالقاتشان

.  دز می پس را رزا سختی سر با و برود طفره آیدن سواالت به پاسخ از تا کرد می را تالشش تمام

 و کند می فرار تلخش گذشته خاطرات مرور از که دید می را آدریان همان گویی آیدن هم امروز

 اولشان دیدار با آدریان این تفاوت.  کرد می پنهان دردآلودش سکوت پشت را مشوشش افکار

 . بود شسنگین شنل و چرم پاپوش و نگین درشت های انگشتر ؛ طالیی تاج و سلطنتی لباس تنها

 : گفت و کرد بلند سر دقیقه چند از پس آدریان

 ؟ کنی می فکر اون مثل هم تو -

 : داد پاسخ و کرد مبارزه ذهنش واقعی جواب با سختی به آیدن

 . اجتناب قابل غیر هم حقایق بعضی...  انکاره قابل غیر چیزا بعضی -

 : کرد نگاه آیدن به آدریان

 . نکن تحمیل من به رو جنگ این..  نیستی من دشمن تو...  آیدن بجنگم باهات خوام نمی من -

 : نشست آدریان روی به رو آیدن

 همه این تو و من بین خوام نمی اصال من..  آدریان ندارم تو با جنگ به تمایلی هم من...  من -

 برام زچی همه از بیشتر خیلی ما رابطه..  منی دوست تو آدریان...  جنگ به برسه چه...  باشه فاصله

 ؟ نرفته که یادت..  ارزشمنده

 : کرد اخم آدریان

 . کنن می اطاعت ازت سختی به که کسایی کنار اونم...  جنگی می باهام داری اما -

 . کنم تموم رو زمستون خوام می من -

 ؟ تاجگذاریه راهش کنی می فکر واقعا و -

 : گفت و شد خیره آدریان سرخ چشمان به آیدن

...  رو هات الپوشونی تونم نمی..  اما منه قلب حقایق گفتم دربارت که چیزایی تمام آدریان -

 . کنم فراموش تونم نمی...  رو زندانت
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 ؟ داری اعتماد بریان حرف به تو -

. .. داد نجات رو من...  نکرد دریغ چیزی هیچ از باشم داشته عادی زندگی یه من اینکه برای اون -

 گفتی بهم تو..  آدریان ندادی انجام رو کارا این از کدوم هیچ.  کنم کنترل رو خودم تا کرد کمک

 چون دارم اعتماد بریان به من ، آدریان...  بمونم هیوال یه که محکومم من گفتی.  نیست امیدی

 . داشتم دوستت چون..  داشتم اعتماد تو به و...  آورده دست به رو من اعتماد

 ؟ حاال و -

 مین تموم من گذاری تاج با زمستون اگه کنم می فکر من...  آدریان بپذیرم رو حرفت تونم نمی -

 تخت اون مستحق تو و من کمتر اون..  کرد نمی تالش اینقدر من پادشاهی برای بریان..  شد

 ... آدریان نیست

 : کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . نداره پادشاهی حق...  نیکاناسه فرمانده حرامزاده اون.  فهمم نمی -

 : گفت آیدن

 . آدریان والریناله پسر اون -

 : داد تاب ابرویی آدریان

 !؟ بیاره دست به رو اعتمادت تا گفته برات بریان که دیگه دروغ یه ؟ چیه دیگه این -

 ... محض حقیقت...  آدریان نه -

 تخت روی نمیاد بدش بریان ظاهرا...  پادشاهیه مشروعیت کسب برای دروغ یه این که واضحه -

 . بشینه

 . نگفته برام بریان اصال اینو -

 نهک پادشاهی ادعای بریان که رو روزی بینم می دارم بشی پیروز اگه هم محال فرض به...  آیدن -

 ابحب یه به تو...  بگیره دست به رو امور زمام تر زود هم شاید.  مزخرف داستان این پشتوانه به. 

 . کردی تکیه

 . نداره تخت اون به ای عالقه هیچ بریان -
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 . گوئه دروغ یه بریان -

 : آشفت بر آیدن

 و میگه دروغ خودش به که اونیه ، کس دروغگوترین من نظر به..  آدریان نشنیدم دروغ ازش من -

 . ادریان گفتی دروغ هم خودت به تو

 ؟ گی می چی -

 حرف خاطراتت تحریف از دارم..  نوشتی خون با که کنم می صحبت خاطراتی دفتر درباره دارم -

 . زنم می

 اندامش هیبت و رخ سه نمای.  گرداند سر و شد نزدیک پنجره به قدم چند و شد بلند جا از آدریان

 در پنجره بیرون نورهای و ها مشعل بازتاب.  کرد راست آیدن تن به مو سلطنتی لباس آن با

 لندیب نیمه لباس.  جنبید می باد مسیر در همچنان که اش پیشانی موهای و اش یاقوتی چشمان

 یب او.  شد می کشیده زمین روی وجبش یک که ای زمستانی شنل و رسید می زانویش روی که

 . درخشید می نشانش جواهر تاج.  شد نمی تکرار هرگز که بود تاریخ قلب از پادشاه یک شک

 : گفت و برداشت ، بود گرفته باریدن شدت به تازه که باران از را نگاهش آدریان

 . کردی می کارو همین...  بودی من جای به اگه هم تو..  آیدن -

 : کرد می فکر تردید با اش درباره همیشه که پرسید را سوالی آیدن

 ؟ کرد می عوض چیزیو خون با نوشتنش واقعا و -

 : گفت و زد را اش همیشگی محو و سرد لبخند آدریان

..  ذهنت اعماق در اما افتادن اتفاق خوای می که طور اون واقعا وقایع که انگار...  فریبه جور یه -

 عاواق که ای تلخی همون به...  حقیقته همون حقیقت...  کنه می رجوع بهش احساست که جایی یه

 . هست

 : گفت بود شده خاموش خشمش ناگهان که آیدن

 ایدب من.  بیارم دستش به خونریزی و جنگ با مجبورم...  نکنی من تسلیم رو تخت اگه آدریان -

 . میشه تموم زمستون که راهیه این دارم باور چون...  بیارم دستش به
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 . جنگیدی می غلط باور یه برای ببینی و کنی باز چشم وقتی سخته خیلی -

 وقت اون.  هست نجات برای راهی که داری باور هنوز که حالی در بشی تسلیم که اونه تر سخت -

 . نکردی امتحان رو شانست آخرین چرا که فرستی می لعنت خودت به روز هر

 : شد نزدیک آیدن به بلند های گام با آدریان

 ؟ جنگی این پیروز داری باور تو و -

 . نیست بیهوده تالشم که دارم باور من -

 : کرد اخم آدریان

...  رو مقوا و بایستم تو مقابل خواستم نمی وقت هیچ..  بجنگم باهات وقت هیچ خواستم نمی من -

 تباهاش آدمهای کنار..  اشتباه جبهه در تو منتهی...  آیدن..  بگیرم کار به تو علیه بر رو هام نقشه

 برخالف که کنن می اطاعت ازت زمانی تا...  باشی فهمیده هم خودت شاید که آدمهایی..  ایستادی

 ... باشی شاه یه اینجوری تونی نمی وقت هیچ تو...  نزنی حرفی میلشون

 . کنم نگاه خودم به فقط که نیستم مغرور اونقدر من -

 دیدم رو شدنت بزرگ من آیدن...  نکنی نگاه اصال خودت به که هستی احمق اونقدر ظاهرا ولی -

...  اما باشه تونست می نفر یه که بودی انسانی بهترین و کشیدی قد چشمام جلوی درست... 

 ... نشدی ساخته شدن هیوال برای تو...  نشدی ساخته پادشاهی برای تو آیدن

 : شد خیره آدریان چشمان به آیدن

 . شم می بهتر پادشاهی که دید خواهی و...  شدم ای عالی هیوالی من -

 : گرفت فاصله آیدن از آدریان

 . ساختی چی خودت از ببینم که نیستم من.  بشی شاه تو که وقتی -

 . دم نمی بهت رو نعمت این ها سادگی همین به...  آدریان موهبته یه مرگ -

 : انداخت آیدن به نگاهی نیم آدریان

 ... گرفتی فاصله خیلی خودت از تو آیدن -
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 ؟ باشی باید که هستی همونی خودت کنی می تصور تو و -

 : گفت و رفت پله راه سمت به آدریان

. .. کنم قانع رو خودم تا اینجا اومدم من..  آیدن بشم رو به رو تو از چهره این با کردم نمی فکر -

 دح تا اومدم..  نگیرم ازت رو چیز همه که کنم قانع رو خودم تا اومدم..  برسونم آسیب بهت نباید

 هم تو با ات دادی دلیل کوه یه من به تو.  کنم پیدا بهت نرسوندن صدمه برای دلیل یه..  دلیل یه اقل

 . هام حریف بقیه مثل...  کنم رفتار دیگه های شورشی مثل

 : بود نیاورده زبان به کنون تا که زد را حرفی نفس به اعتماد با و گرفت باال را سرش آیدن

 کسی که باری آخرین...  منه منتظر وار دیوانه اون..  آدریان کنم می احساس رو تخت عطش من -

 . نداشته زیبایی سرنوشت جنگیده عطش این با

 : گفت درنگ اندکی از پس و ایستاد آدریان

 لرزشی من...  راحته بسیار بسیار نشیمنگاهم زیر تخت..  ندارم خرافات این به اعتقادی من -

 . کنم نمی احساس

 ... رو من فقط.  خواد می رو من تخت اون...  کنی می فرار ازش داری که حقیقته یه اینم -

 : پرسید و گرداند سر آدریان

 ؟ خوای می رو تخت اون هم تو...  آیدن اینجاست سوال -

 رویش یخ آب از سطلی انگار و کرد میخکوبش سوال این.  زد زل آدریان به و کرد سکوت آیدن

 شصدای خواست می آیدن.  رفت پایین ها پله راه از بزند دیگری حرف آنکه بی آدریان.  بود ریخته

 بوسدب را انگشترش خواست می.  کند اعتراف او پادشاهی به و بزند زانو مقابلش خواست می.  کند

 اراده از فراتر نیرویی اما کند خدمت او به عمر آخر تا خواست می.  بخورد وفاداری قسم برایش و

 می همراهانش به رو که شنید را آدریان صدای.  بود داشته نگه ها پله باالی متبخترانه را او اش

 : گفت

 . گردیم می بر قصر به -

 : گفت دختری
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 . سرورم برنگشته هنوز شیال -

 . شدم خوشحال مالقاتت از...  بریان...  ؟ نه یا بیاد ما با میگیره تصمیم خودش شیال -

 : گفت آیدن.  کرد درنگ او دیدن با آدریان.  رفت پایین ها پله از آیدن

 . آدریان دیدار امید به -

 : گفت حرفی از پیش اما بریان

 . آدریان باشه دیدنی باید احمقانت غرور خاطر به دوبارت شکست -

 : داد پاسخ آدریان

 . ببینیش که نیستی زنده وقت اون تو..  بریان باشه کار در شکست این اگه حتی -

 : پرسید شیال.  گرداند سر آدریان.  شد وارد شیال و باز مهمانخانه درب جوابی هر از قبل

 ؟ قصر به گردیم می بر داریم -

 نیم آدریان.  برداشت چشم شیال از خشم با آیدن.  ماند منتظر و کرد سکوت آیدن دیدن با اما

 . شد خارج در از و انداخت آیدن همراهان به نگاهی

 : شد مانع آیدن اما بزند حرفی خواست و کرد آیدن به رو عصبانیت با بریان

 . شده وارد فشار بهم امروز کافی اندازه به...  هیچی...  بریان نگو هیچی -

 . کنی گوش بهم باید -

...  بود من ملکه...  برگشت قصر به آدریان سر پشت االن همین که اونی...  بریان نیستی متوجه -

 . بود من دوست بهترین آدریان

 .. اما -

 . زنیم می حرف بعدا..  کنی تمومش که بریان دم می دستور بهت -

 . سرورم میشه سخت داره دستوراتت کردن دنبال -

 : زد فریاد خشم با آیدن
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 درخواست سکوت کنم نمی تصور گرچه.  میشه مشخص سخت شرایط توی اطاعت ارزش و -

 . باشه دشواری خیلی

 : گفت بریان

 . کنه می ناراحتت چی فهمم نمی -

.. . اعتراض و آشفتگی بدون ، کنن می نشینی عقب مدام موهوم نقشه یه برای آدریان لشگر -

 هواس.  کنم التماس بهتون هام درخواست ترین کوچک سر باید من و...  دستوره براشون دستور

 . جنگن این پیروز اونا که همینه

 . کنن می اطاعت فقط...  کنن نمی فکر اونا اینکه برای -

 داعتما.  ندارم من که چیزی.  پادشاهشون و رهبر به اعتماد.  کنه می پیروزشون که چیزه این و -

 . رو افرادم

 در او به توجه بی آیدن اما شد ظاهر مقابلش لبخند با ملیساندرا.  شد خارج مهمانخانه از آیدن

 .  شد رهسپار تپه باالی بلند درخت سمت به بود کرده داغ هایش پلک که حالی

* * * 

 رایب عجیب تمایلی.  بود گرفته شعله آیدن درون در عجیب تبی قصر به آدریان بازگشت لحظه از

 ، نه چه شد می تمام زمستان چه.  نداشت آن برای اشتیاقی هیچ حال به تا که تختی تصاحب

 از حالش.  کرد می نگاه رقیب یک چشم به هم بریان به حتی حاال.  رسید می تخت به باید آیدن

 شده اش تاجگذاری لحظه مسحور وجودش همه.  نبود فراری راه اما خورد می هم به افکارش این

 رارق بی دخترکی مانند درست.  است زده تکیه تخت به که کرد می تصور را خودش لحظه هر و بود

 به ار آیدن گاهی شدید میل و آشفتگی این.  کند می تصور اش شیفته عاشق آغوش در را خود که

 . کرد می طوفانی را خشمش و رساند می جنون مرز

 یدنآ که ای تنهایی و خلوت به داشت سعی رسید می نظر به تر حال سر گذشته از که ملیساندرا

 نمی آیدن که کسی تنها شاید اما شود نزدیک ساخت می خودش برای روز هر در ساعت چند

 را او که چیزی هر از.  ترسید می او به شدن نزدیک از.  بود او ببیند روز ساعات تمام در خواست

 شد می خشمش تحریک باعث ترس همین و بود هراسان شدت به ، کرد می دور تخت از احتماال

 کوتاهی تپه باالی که بود گذرانده حجیمی و بلند درخت تک کنار روز چند این در را اش تنهای. 
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 از پاهایی صدای.  شد می ختم آسمان و دشت رسیدن هم به افق به دیدش منظره و داشت قرار

 به رو به دوباره آیدن.  بود ایستاده کمی فاصله در بریان.  گرداند سر رسید گوش به سرش پشت

 : گفت بریان.  شد خیره رو

 . است آماده لشگر -

 : بود کرده جلب را توجهش صبح که پرسید را سوالی آیدن

 ؟ فرستادی کجا رو پیکت -

 . دوست یه به -

 . عجیبی دوست چه -

 . کن اعتماد من به -

 : گفت و گذشت بریان کنار از بلند گامهای با آیدن

 . بریان شاهزاده دارم اعتماد بهت من...  حتما -

 : گرداند سر اخم با بریان

 ؟ کنه می ناراحتت چی ؟ آیدن شده چت تو -

 : گفت آرامی صدای با آیدن

 ونا با کشمکش یعنی من آشفتگی و شده لبریز صبرم...  کرده آشفتم...  تخت از موندن دور -

 . نمونم تخت منتظر این از بیشتر امیدوارم...  لعنتی هیوالی

 یرونب را شمشیرش و پرید راد پشت.  کرد حرکت لشگر سمت به بشنود چیزی آنکه بی سپس

 دممر همه رسیدند که قصر دروازه نزدیک.  کرد حرکت قصر سمت به لشگر قراول پیش.  کشید

 . گرفتند حفاظت تحت را قصر تمام نفر هزار دو به قریب و شدند پنهان هایشان خانه درون عادی

 به جنگ و شد رها کمان از تیر هزاران آن یک در.  داد حمله دستور و برد باال را شمشیرش آیدن

 با هآخت های شمشیر و شد روانه دروازه سمت به نظام پیاده.  شد آغاز ممکن شکل ترین وحشیانه

 قصد اینبار گویی آدریان سپاه اما زد می شمشیر مهابا بی راد.  کردند می برخورد هم به شدت

 است نآید میدان این پیروز که دریابد توانست می سلیمی عقل هر طرفی از ، نداشت نشینی عقب
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 درونش هیوالی غلبه.  بکشد را کس هیچ خواست نمی اما گرداند می را شمشیرش هم آیدن. 

 پشچ دست با.  نشست بازویش روی مستقیم تیری.  داشت الزم جنگ این در که بود چیز اخرین

 از ابلمق جبهه از سانتوری.  بود شده زخمی هم راد.  شد ترمیم بالفاصله زخم.  کشید بیرون را تیر

 : گفت و گذشت کنارش

 ؟ بشی پادشاهت سواری خر بود قرار ؟ زدی می حرف ازش که بود ای آزادگی این -

 : زد فریاد راد

 . نکشم سانتوری هیچ روی رو شمشیرم بودم خورده قسم -

 : گفت مقابل سانتور

 . سواری برای قاطری یه تو...  نیستی سانتور که تو...  اما راد خوردم رو قسم این منم -

 : زد فریاد آیدن اما.  کرد کج را راهش راد

 . نخوردم که من...  خوردی قسم تو..  راد برگرد -

 . نداره رو ارزشش قربان نه -

 : گفت و پرید پایین راد پشت از آیدن

 . داره من برای -

 و قامت بلند او برابر دو تقریبا سانتور.  کرد باز جمعیت میان از را راهش زنان شمشیر سپس

.  دش سرنگون جا در سانتور.  کوبید ساقش به محکم و برد باال را شمشیرش آیدن.  بود درشت

 : گفت و رفت راد سمت به دوباره.  بود گرفته کم دست را خودش قدرت.  زد لبخند آیدن

 . بدن آزارت ذارم نمی -

 . بره نمی بین از رو فکر این اون کشتن -

 . بشم اسب سوار تونم می من -

 : گفت و زد لبخند راد

 . بستم خودم با که عهدیه برخالف هم این سرورم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

319 

 

 بالفاصله راد.  زد فریاد درد شدت از.  نشست پشتش روی تیر سه اما بزند حرفی خواست آیدن

 : گفت و کشید بیرون را ها تیر

 .. رتونس پشت اما کنین دفاع تونین می مقابل از...  بشینید تنم روی من پشت به پشت قربان -

 از کمی تعداد و بود شده دروازه نزدیک لشگرش.  داد تکیه راد پشت به و شد سوار دوباره آیدن

 : زد فریاد آیدن.  بودند مانده باقی آدریان سربازان

 . دژها سمت به بقیه.  بسوزونید رو دروازه -

 : رساند آیدن به را خود بالفاصله بریان

 ؟ آتیش چرا...  بشکنیمش تونیم می -

 : داد پاسخ تزلزلی اندک حتی بدون آیدن

 خوام می هم امروز همین...  خوام می رو تخت اون من.  تره سریع آتیش -

 : گفت مصرانه بریان

 . کنین عمل نقشه طبق ؟ خوره می دردتون چه به سوخته قصر یه با تخت -

 : زد فریاد آیدن

 . گم می من که دیم می انجام رو کاری...  بریان کن تمومش -

 . کنیم تصاحب رو قصر دژ و بسوزونیم رو دروازه که اس احمقانه -

 . پیروزی آستانه در درست.  بریان بدی انصراف احمقانه جنگ این از تونی می -

 نای از بیش خواست نمی آیدن.  کرد کج را راهش و انداخت آیدن به برانگیزی تاسف نگاه بریان

 کرف این و شود تقسیم بریان با باید پادشاهی در حقش کرد می احساس.  باشد او های حرف برده

 ریانب اگر شاید.  کند تسلیمش بریان به که بود نیامده تمام دشواری با را راه تمام.  داد می آزارش

 وجود با اما کند اعتماد او به تر ساده توانست می آیدن ، بود مرگ از نجاتش از قبل بریان همان

 می سخت آیدن برای دیگر ، تخت به آیدن عجیب تمایل و آدریان های حرف و عجیبش تغییرات

 اندر می لشگر جهت خالف سرعت تمام با را اسبش بریان.  ببیند خودش با موازی را بریان ، شد

 . زدند می شمشیر و جنگیدند می جان پای تا سربازانش.  گرداند سر آیدن.  رفت می پیش و
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 سرکش عجیبی طرز به که بریان نبود حتی.  دهد شکست را لشکرش و آیدن چیزی بود محال

 رد او نجات احتماال که عواقبی به نسبت هنوز اما نبود پشیمان او نجات از گرچه آیدن.  بود شده

 او به ای دهنده تکان های هشدار ادریان که خصوص به.  کرد می نگرانی احساس داشت پیش

 نمطمئ این به توانست نمی اما نیست دروغ یک بریان هویت که داشت اطمینان آیدن.  بود داده

 . نبیند آیدن همطراز را خود اش خونی خط و نژاد پشتوانه به بریان که باشد

.  جنگید می نظیری بی مهارت با خودش تعجب کمال در اما بود افکار این درگیر چه اگر ذهنش

 هر که عجیبی قدرت و انرژی.  زد می حریف پای و دست به که قدرتمندی اما ظریف های ضربه

 زخمی سربازان از یکی.  داد می آرامش او به دیدنشان که ای شده پاره گلوهای.  داد می او به قتل

 چنان هم عطش اما شد طرف بر گلویش سوزش.  نوشید گردنش رگ از و کرد بلند زمین روی از را

 به را شا مقابله قدرت عظیم کشتار این اما کند مقاومت تا کشید عمیقی نفس.  داد می دستور او به

 مالکا قصر دژ.  کرد جلب را توجهش لشگرش سربازان های فریاد صدای.  بود کرده تضعیف شدت

 : زد فریاد و داد سر شادی فریاد آیدن.  بود فروپاشی استانه در دروازه و شده تصاحب

  شیم می قصر وارد -

 : گفت زنان نفس الویس. رساندند آیدن به را خود رز و الویس

 . آیدن غلطه وسط این چیزی یه -

 : گفت پریشانی با آیدن

 ؟ چیه منظورت -

 : داد پاسخ رز

 چیزی یه..  نشد ماجرا این متوجه اما گرفته رو دژ ملیساندرا...  نداره استحکامی هیچ دروازه -

 . نشده آماده انگار جنگ برای اصال دروازه...  غلطه

 : گفت آیدن

 . میشیم قصر وارد تر راحت...  نداره اشکالی اینکه...  خب -

 : گفت الویس
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 خیلی..  اون خونسردی اما کردن وحشت افرادش همه...  ایستاده قصر های پله باالی آدریان

 . عجیبه

 : گفت رز

 ؟ کجاست بریان -

 : گفت عصبانیت با آیدن

 . نکنه اطاعت من از اما برگرده داد ترجیح -

 ؟ رفته بریان یعنی -

 . باشه سخت خیلی برات باید شنیدنش..  رز متاسفم -

 .. نگشته بر مطمئنم..  محاله...  نه -

 یگهد سرما این...  بشین قصر وارد من همراه بیاین...  ببینه رو پیروزیمون تا نیست حال هر به -

 . نمیاره چندانی دووم

 و سوخته دروازه از سرش پشت آیدن عظیم لشگر.  شدند قصر وارد آیدن با همگام الویس و رز

 هب اسبان سم حالی در.  گذشت بارید می آن از اتش هنوز که درگاه میان از و شد رد قصر شکسته

 انتهای در آدریان.  شد قصر وارد آتش میان از ، بود خیس و سرخ ها شمشیر و آغشته خون

 ایه چشم به آدریان.  رفت سمتش به متبخترانه آیدن.  بود ایستاده ها پله باالی قصر محوطه

 زره که اندام درشت زن یک و مرد سه سرش پشت از.  آمد تر پایین پله چند و شد خیره آیدن

.  دش خاموش ناگاه آیدن لشکریان پیروزی فریاد.  شدند ظاهر بودند پوشیده را ساالریال نظامی

 اگهانن آیدن سر پشت سربازان.  گفت چیزی ای بیگانه زبان به و بلند صدای با فرماندهان از یکی

 شیرشم تمام.  گرفتند را والرینالش از مانده باقی سرباز چند و او دور تا دور و دادند مسیر تغییر

 آیدن به روهان.  کرد می نگاه اطراف به مبهوت و مات آیدن.  بود آیدن سمت به خونین های

 : گفت و شد نزدیک

 . شده خیانت بهمون -

 : گفت و رساند آنها به را خودش نیز راجر

 . خوردیم رکب...  همشون به لعنت -
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 یم هایش پلک و بود شده سست بدنش تمام.  شنید می نه و دید می چیزی نه گویی اما آیدن

 ؟ بودند مرده فضاحت این خاطر به نفر چند.  افتاد اطراف خون در غرق اجساد به نگاهش.  لرزید

.  کرد بلند سر آیدن.  شدند ای حمله ضد گونه هر آماده و زدند حلقه آیدن دور روهان و الویس ، رز

 : پرسید آیدن.  بود ایستاده دژ باالی هنوز ملیساندرا

 ؟ کجاست بریان -

 : گفت روهان

 اژدهای..  گفت...  ریم می مرگ دهان به داریم گفت بهم...  رفت می شمال سمت به که دیدمش -

 . بلعه می رو هممون فریب و خشم

 . رفت می ساالریال فرمانده چهار سمت به کسی.  نگریست اطراف به و داد قورت دهانی آب آیدن

 از ییک به رو کند نگاه آیدن به آنکه بی و ایستاد افسر چهار کنار آیسار.  کشید سوت آیدن مغز

 : گفت فرماندهان

 . دادین می خبر بهم زودتر باید -

 می باید آیدن و رفت می نابودی به چیز همه.  نداشت ای چاره اما نگریست او به تنفر با آیدن

 : گفت راجر.  کرد می تماشا خواست می انکه بی و ایستاد

 . بچسبی سفت رو دوچرخت رکاب بهتره...  آیدن کوهیم سرازیری توی ما -

 سواری دوچرخه و راجر برای دلش چقدر که کرد احساس بار نخستین برای ، گرداند سر آیدن

 : است شده تنگ کوهستانشان

 . کنی رها رو دوچرخت بهتره..  سقوطه این..  نیست سرازیری این..  راجر نه -

 : گفت بود گیج هنوز که رز

 ؟ کرده خیانت بهمون بریان یعنی -

 : داد پاسخ روهان

 . نخوره شکست خودش تا رفته...  دیده رو شکستمون فقط..  وجه هیچ به...  نه -

 . بکنیم کاریش یه تونستیم می موند می اگه شاید -
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 : گفت آیدن

 مین بود هم بریان اگه حتی...  بودن ساالریال مردم از ما لشگر همه تقریبا...  گرفته شوخیتون -

 . کنه کنترل رو خیانت این تونست

 : گفت الویس

 . دخترش مثل درست..  بود اعتماد قابل غیر کاستار -

 : گفت و نگریست دژ به دوباره آیدن

 . تنهاست ملیساندرا اما همیم با ما -

 : گفت خشم با راجر

 ؟ تنها ؟ تنها -

 : گفت تاثر با روهان

 . اوناست با ملیساندرا...  قربان اینه حقیقت -

 : زد فریاد آیدن

 ؟ چی -

 و آدریان.  کردند باز آدریان برای را راه ساالریال سربازان.  پیچید قصر محوطه در فریادش صدای

 : گفت رسایی صدای با آدریان.  شدند نزدیک آنها به _ رزالین _ اش ملکه

 . ولیعهد.  آیدن برگشتی خوش قصر به -

 : گفت و کرد نگاه او به نفرت با آیدن

 . باشه برنده تونست می خیانت ابزار با فقط تو مثل آدمی -

 : انداخت باال ای شانه آدریان

 . میشه برنده جوری یه کسی هر باالخره -

 زره پوش آرنج با.  بود تر سریع او از ادریان اما گرفت آدریان سمت به را شمشیرش آیدن

 : داد ادامه و زد پس را شمشیر
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 ؟ بمیری اینجوری خوای نمی که تو ؟ هی -

 . میرم می...  کنه نمی فرقی برام -

 : داد تاب ابرویی آدریان

 . ندارم رو لیاقتش هیوالها ما.  بزرگیه موهبت مرگ...  آره -

 هب رز و الویس.  فشرد دستش کف با را آیدن های شقیقه حرکت ترین غافلگیرانه با سپس و

 شنگاه.  رفت می گیج ایدن سر.  بردند یورش سمتشان به سرباز ده اما شدند ور حمله سمتش

 وجود تمام با اما شد می سیاه چشمش در مدام تصاویر.  ماند ثابت آدریان نشان جواهر تاج روی

 . است تبعید و اغما به او فرستادن شیوه این بود دریافته اول ثانیه همان در.  کرد می مقاومت

 زد ریادف.  شد تار چشمانش و رفت سیاهی ایدن سر.  فشرد را آیدن شقیقه بیشتر قدرت با آدریان

: 

  تونی نمی...  نه -

 دنشب.  شد سست زانوانش.  بود شکست آستانه در آیدن مقاومت.  آورد فشار او به بیشتر آدریان

 :زد می فریاد که شنید می را ملیساندرا صدای.  زد زانو زمین روی و شد کرخت

 . نکنین اینکارو..  نه...  نه -

 بود چیزی اخرین اطرافش در ها شمشیر برخورد صدای.  لرزید می و بود زده یخ شدت به بدنش

 آخرین ، زد می برق آن در نچکیده اشک ای حلقه که آدریان درخشنده و سرخ چشمان و شنید که

 . دید که بود تصویری

* * * 

 سر شادی فریاد مدام بودند شده جمع ان سوخته دروازه پشت و قصر محوطه در انبوهی جمعیت

 را اداجس که شد می ساعتی چد.  کردند می دست به دست را نوشیدنی گیالس گیالس و دادند می

 صندوق چند و معماران بهترین با همراه تازگی به هم ساالریال از کاروان یک.  بودند کرده جمع

 پیروزی این.  کردند دژ و دروازه ترمیم به شروع بالفاصله معماران.  بود رسیده قصر به طال

 به اعتماد نتیجه و پاداش نهایت در گویی.  بود بخش لذت همه از بیش ها غربی برای دلچسب

 . بودند دیده نزدیک از را پادشاهشان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

325 

 

 در نفر دویست به قریب.  زد تکیه پادشاهی تخت به و شد دور پنجره کنار از آرامش با آدریان

 زا نماینده چند حتی و ها دسته سرپرست و جز و کل فرماندهان.  داشتند حضور اصلی سرسرای

.  بودند زده زانو زنجیر غل در نفر چهار شاهی تخت به سکو ترین نزدیک روی.  سربازان میان

 محرز پایان برایشان گویا.  زد نمی موج حسی هیچ نگاهشان در.  راجر و روهان ، رز ، الویس

 سکوی روی و چپ سمت در.  دردآور و وحشتناک شکستی.  شد می تر متقن لحظه هر جنگ

 بر صورتی و ملتهب و خیس چشمان و خالی نگاهی با ملیساندرا سرسرا ورد درب به نزدیک

 بود ضحوا.  خواند نگاهش در شد می را پشیمانی و استیصال.  بود ایستاده گریه ساعتها از افروخته

 اررفت مهربانانه او با تا بود کرده را تالشش همه آدریان.  است شده آورده مجلس این به زور به که

 در هک بود ایستاده آیسار ملیساندرا کنار درست.  نبود مهربان خودش با ملیساندرا خود اما کنند

 دایص با و کرد بود زده زانو تختش کنار که پوش سیاه به رو آدریان.  کرد می پچ پچ گیلن گوش

 : پرسید آرامی

 ؟ نشد خبری بریان از -

 : داد پاسخ پوش سیاه

 . باشه شده متواری دم می احتمال..  رفته شوال سمت به که شده دیده بار اخرین قربان نه -

 : گفت و کرد اخم آدریان

 . رسه نمی ذهنم به ای دیگه احتمال اما بعیده اون از گرچه -

 : گفت و گرداند سر ، بود ساالریال فرماندهان از یکی با صحبت مشغول کنون تا که رزالین

 ؟ نشده خبری...  سرورم -

 : داد پاسخ و انداخت باال ای شانه آدریان

 . نه هنوز...  عزیزم نه -

 : گفت بلند صدای با و انداخت جمعیت به نگاهی سپس

 به نکرد اعتماد...  کنم اعتراف باید و ماست همه به متعلق پیروزی.  ممنونم اتحادتون و اعتماد از -

 یروزپ نهایت در اما.  بود سخت کردیم می نشینی عقب باید مدام که شرایطی تو اونم من نقشه

 . شدیم
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 جمعیت هلهله ای زنانه رسای صدای.  کرد دعوت سکوت به را جمع آدریان.  کشید هورایی جمعیت

 : کرد خاموش را

 . نداره معنایی ها مرده برای ما پیروزی.  مردن خیلیا -

 جلو به قدم چند بلندی قد و بلوند مو دختر.  گشت صدا مرجع دنبال به جمعیت میان آدریان

 : شد مانعش و گرفت را آلنا دست مچ پادریک.  برداشت

 . آلنا نشو احمق -

 : داد ادامه و زد پس را دستش آلنا اما

 چند طول در سربازا همین.  قربان اما...  شدن ما پیروزی باعث ساالریال سربازای...  سرورم -

 یالساالر و ما سربازای...  کنیم فکر درست اگه...  قربان...  کشتن رو ما افراد از خیلی گذشته ماه

 . دونستن نمی اینو و...  بودن جبهه یه توی واقع در که حالی در...  دادن کشته جهت بی

 : داد نشان واکنش بالفاصله رزالین

 . دختر بزنی حرف وقیحانه اینطور کنی می جرات چطوری -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . آلنا بزنیم حرف دربارش بعدا تونیم می ما -

 : گفت و برداشت قدم جلو به بیشتری جسارت با اما آلنا

 در.. . کاستار و شما مخفیانه اتحاد درباره...  بزنیم حرف دربارش االن همین باید ما...  سرورم نه -

 . داده لشکر دو هر که ای بیهوده های کشته برای...  جنگیدن می هم علیه سربازاتون که حالی

 : گفت آدریان به رو و برخاست صندلی روی از رزالین

 افراد زا دست این فهمی کژ باعث ممکنه اما قلبتونه عظمت و بزرگی نشانه شما مالیمت سرورم -

 . بشه

 : گفت بود گرفته پیش در اش خونسردی حفظ برای را تالشش همه که آدریان
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...  مباش نداشته رو انتظارش من که نیست حرفایی اینا... کن کنترل رو خودت...  عزیزم رزالین -

 آلنا.  هبش ختم پیروزی به و بره پیش درست نقشه تا مردن اونا...  نیست درکار ای بیهودگی!  آلنا

 . جوونی خیلی چیزا این درک برای هنوز...  رفت می لو چیزی اگه خوردیم می شکست ما... 

 : گفت و شد بحث وارد بیندازد سر درد در را خودش این از بیش آلنا خواست نمی که پادریک

 ات..  سرزمین دو هر های کشته انتقام..  بگیریم رو هامون شده کشته انتقام باید...  سرورم -

 . بگیره آروم دردهامون از مقداری

 : داد ادامه پادریک.  گرفت سر سرسرا جمعیت میان در تاییدی زمزمه

 . داریم اعتماد شما به ما...  بگیرین رو انتقاممون قربان -

 : گفت و برد باال سکوت نشانه به را دستش آدریان.  شد تشدید جمع همهمه

 مرگ با که داره وجود زیادی احتمال..  دونه می چه کسی.  کنم اعدام رو ولیعهد تونم نمی من -

 . بشه تر وحشتناک زمستون اون

 : گفت جمعیت میان از بلندی صدای

 . رو اسرا..  کنین اعدام رو فرماندهاش -

 نگاهش در محسوسی نا نگرانی که آدریان.  بارید می دیوار و در از جمعیت از حاصل انتقام واژه

 : گفت و فشرد را رز شده زنجیر دست الویس.  نگریست الویس به بود

 . باشه این از غیر چیزی هر تونست می پایانش -

 : گفت گرفته صدایی با رز

 ساحسا بار اولین برای.  زد جا جنگ از بریان که وقتیه تلخی از کمتر خیلی پایان این تلخی -

 . بودم نرسیده اینجا به وقت هیچ من...  الویس...  کردم اشتباه کردم

 : گفت و زد لبخند ، کرد می نگاه زمین به متفکرانه که ادریانی و جمعیت همهمه به توجه بی الویس

 . بشیم تموم اینجوری و اینجا کردم نمی فکر دیدم آیدن دوچرخه پشت رو تو که اولی روز..  رز -

 . بمیرم کنارش بخواد دلم که باشی کسی تنها کردم نمی فکر

 : داد ادامه الویس.  بود کرده اش خفه گلویش در بغض اما خندید رز
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 . دارم دوستت خیلی من..  رز اما بگم رو این واقعا زنی هیچ به دیگه کردم نمی فکر -

 : بود آمده حرف به باالخره آدریان.  چکید رز چشم از اشک ای قطره

 ... خب بسیار -

 : زد فریاد ملیساندرا ، بزند حرفی انکه از پیش اما

 . نرسونین آسیبی بهشون..  کنم می خواهش...  کنم می خواهش.. قربان نه...  نه -

 : گفت و گردادند سر آدریان

 ... بشن اعدام االن همین نیست قرار...  ملیسا باش آروم -

 : گفت رسایی صدای با آدریان.  کرد همهمه ناگهان جمعیت

 . زنیم می عام ملع در رو بریان و نفر چهار این سر...  کنیم پیدا رو بریان اینکه محض به -

 : گفت جمعیت بین از صدایی

 . نکنین پیدا رو بریان ممکنه -

 : داد پاسخ و انداخت پوش سیاه به نگاهی نیم آدریان

 اون بدون...  نکردیم پیداش اگه... ذاریم می وقت کردنش پیدا برای ماه یک...  ماه یک -

 نسلولشو به رو نفر چهار این _ داد ادامه و کرد سرباز دو به رو سپس -.  گیریم می رو انتقامتون

 .. بشن نباید افراد احساسات تحریک باعث این از بیشتر.  ببرین

 : گفت کناریش سرباز به رو نفرت با الویس.  کردند بلند جا از را اسرا سرباز ده

 . نزن دست من به.  بلدم رو راهم خودم -

 : داد ادامه و انداخت آدریان به نگاهی سپس

 ؟ آدریان دیدی رو خودت -

 : کرد اشاره سربازان به آدریان

 . ببرینشون اینجا از زودتر -
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 : زد فریاد الویس

 . بودیم دوست هم با زمانی یه ما..  ادریان تویی این نمیشه باورم -

 : داد پاسخ سردی لحن با آدریان

 . ببرینش _ گفت سربازانش به بیشتری تندی با _.  فروختی کریشنا به رو من تو و -

 : زد فریاد الویس

 ؟ بافتی خودت برای توجیهی چه آیدن درباره -

 موهای با قامتی بلند زن و شد گشوده سرسرا ورودی درب ، بزند حرفی آدریان آنکه از پیش اما

 ، او جلوی درست و آمد ادریان سمت به بلند گامهای با رنگ طالیی رزهی و کوتاه قرمز و شرابی

 : گفت و کرد خم را سرش.  زد زانو و گذاشت زمین روی را پاهایش از یکی ساق

 . باشند سالمت پادشاه -

 : گفت و گذاشت ن شانه روی را دستش آدریان

 . شوالیه کنم می افتخار بهت من.  اگوستا بایست پاهات روی -

 : گفت و برخاست جا از لرزید می طانوانش که حالی در آگوستا

 . حضرت اعلی ام زنده شما به خدمت برای من -

 : گفت و گرفت آغوش در را او و امد اگوستا سمت به بالفاصله رزالین

 ... سالمی...  ای زنده که خوشحالم -

 : گفت رزالین به رو و زد ای مهربانانه اما خشک لبخند آگوستا

 . شدم نمی اسیر...  بودی من کنار هم جنگ این توی اگه مطمئنم -

 : زد لبخند رزالین

 . نمیشه تکرار دیگه -

 : گفت و کرد نگاه آدریان به آگوستا
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 . هستن صحت در پادشاه که خوشحالم -

 : داد پاسخ آدریان

 . نظامی قوای کل فرمانده.  هستی پادشاهی ارشد فرمانده امروز از تو -

 : زد زانو دوباره و بست حلقه آگوستا چشمان در شوق اشک

  سرورم کنم نمی فراموش رو لحظه این هرگز -

 دونب اینکه عین در تو مثل محکمی شخصیت برای شدن اسیر...  آگوستا داری رو لیاقتش تو -

 . مقاومته و صبر این درخور مقام این.  سخته اما گذره می شکست

 و برخاست جا از آگوستا.  کرد وصل آگوستا زره شانه به را رنگی طالیی کوچک نشان آدریان

 به ستاآگو با همگام و زد لبخند رزالین.  چکید می اش سینه روی سیالبوار شوق اشک.  کرد تعظیم

 : گفت و کرد جمعیت به رو آدریان.  رفت پنجره کنار سکوی سمت

 همه برای...  شهر زده یخ میدون تا قصر سوخته دروازه کنار...  داریم پیش در جشن یه امشب -

 . آزاده

* * * 

 باد مسیر در خشک درخت چند.  تابید می خورده ترک و خشکیده خاک به کننده کور و شدید آفتاب

 جای جای در شماری بی های جمجمه و ها استخوان.  بودند شکستن آستانه در و شده خم شدید

.  دید چشم به را آن از ساطع حرارت شد می و بود داغ خاک.  بود افتاده علف و آب بی بیابان این

 زا را خشکش حنجره خواست می که بود امده غالب ایدن بر چنان آب ای قطره حتی برای تشنگی

 و توان حتی.  نداشت چندانی قدرت اما کوبید خشک و بزرگ کنده به شدت با را سرش.  بدرد هم

 مرگ یک.  بود مرگ آستانه در گویی.  کرد نمی حس خود در هم را رفتن پیش برای کافی سرعت

 . بود انسان یک او.  انسانی

 از دست اما سوخت می چشمش.  شد خیره داغ و سوزان آفتاب به کشید دراز داغ زمین روی

 چند عرض در بود شده جاری چشمش از اشک سوزش اثر بر که اشکی قطره.  برنداشت تماشا

 با . خورد می هم به حالش انسانی ضعف این از.  افتاد سوزش به اش گونه.  شد بخار ثانیه صدم

 شده سنگین هایش پلک.  نداشت ذهن حضور اما است شده انسان دوباره چطور کرد فکر خودش

 کرد می احساس.  بخوابد نباید دانست می اما رفت می گیج سرش.  بود الود خواب شدت به و
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 او روزی کرد می تصور.  آتش و رنج از پر دردآور و ابدی مرگی.  دهد می مرگ معنای برایش خواب

.  ماند نخواهد او از بیایان جی هیچ در اثری و شود می بخار آفتاب سمت به اشکش قطره مانند هم

 که چیزی.  داشت وجود اطرافش در که بود چیزی هر خالف دید می که چیزی و بست را چشمانش

 یبرف و بارید می سوزناکی تندباد مسیر در که بود برف درشت های دانه و بوران و طوفان دید می

 در را برفی مسیر این که کسی زده یخ های نفس و بود پوشانده را زمین روی متر چند که سنگین

 . نوردید می

 یدد می هم به شبیه ای منظره تنها نگریست می که طرف هر به.  نداشت پایانی هیچ گویی راه

 ؟ رود می پیش را مقصدی بی و نشان بی راه همچنان چرا دانست نمی اما نجات برای امیدی بدون

.  کرد می اش دیوانه عاقبت تشنگی این.  آب ای قطره حتی بدون داغ شنهای و ریگ روی پابرهنه

 بیندب را طوفان و برف تصویر آن دوباره مگر تا بست را چشمانش.  بود یکنواخت و هموار نا مسیر

 . دید نمی ، شد می رد پلکش پوست از که خورشید های اشعه از سرخی تصویر جز چیز هیچ اما

 بود خورده را ها سراب فریب ها بار اینکه با.  نداشت را دیگر قدم یک برداشتن نای حتی دیگر

 شدت از زبانش و بود زده تاول پاهایش.  دوید می آب ای قطره امید به دیدنشان با هم باز ولی

 چشم افق به.  داشت می بر سستی و آرام های گام حالی بی با.  چرخید نمی دهانش در خشکی

 رامیدوا چیزی چه به فهمید نمی اصال.  آزرد می را چشمانش شدت به آفتاب اینکه با بود دوخته

 تباهاش اما مالید دست با را هایش چشم.  آمد می سمتش به که پوشی سرخ سایه به شاید.  است

.  اختشن می بلند تازیانه آن با را هیبت این آیدن.  شد می نزدیک او به پوشی سرخ زن.  کرد نمی

 آیدن به نگاهی نیم.  داشت دست در زالل آب ای کاسه.  بود ایستاده اش قدمی چند در حاال زن

 آب.  دکر تف بالفاصله اما کشید سر کامال را آب ولع با آیدن.  گرفت سمتش به را کاسه و انداخت

 و شد مانع زن اما شد ور حمله زن سمت به خشم با آیدن.  زننده تلخ و ولرم.  بود زهر تلخی به

 می را او زبانش زیر هنوز آب تلخی.  افتاد راه به او همراه تردید با آیدن.  گرفت پیش در را راهی

.  دگردان سر سستی با آیدن.  کوبید آیدن پشت به کسی رفتند پیش که را راه از اندکی.  آزرد

 به خنک آب قطره چند ناشناس.  شود فرد هویت متوجه توانست نمی و بود شده تار چشمانش

 های رگ همه به گویی.  بود شیرین و خنک آب.  نوشاند او به را آب مشک و پاشید آیدن صورت

 به لب زیر.  شناخت می کامال را بیابانش منجی و دید نمی تار دیگر.  بود دمیده خون دوباره آیدن

 : گفت و شد خیره مرد زمردی سبز چشمان

 ؟. آیدن شاهزاده -
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 : پرسید آیدن.  بایستد تا کرد کمک آیدن به شاهزاده

 ؟ نمردی تو مگه که اینه منظورم ؟ واقعیه این ؟ کجاییم ما -

 : داد پاسخ و زد لبخند شاهزاده

 . ام زنده اینجاها جایی یه اما باشم مرده بیرون اون شاید من...  اوهوم -

 ؟ اینجا -

 ... تو ذهنی دنیای -

 : گفت و آورد یاد به را چیز همه بالفاصله آیدن

 . تبعیدم توی من... اغما توی من -

 : گفت و کرد همراه خود با را آیدن ، شاهزاده

 . بریم -

 ؟ کجا -

 . مقصد ؟ ری می داری مدت این تمام که همونجا -

 : گفت بود شده گیج کامال که آیدن

 ... فهمم نمی -

 ؟ فهمیش نمی چطور...  ساخته تو ذهن که دنیاییه اینجا -

 . کردم می حذف مواردش از رو تشنگی ، بود من ذهن ساخته اینجا اگه...  کن باور -

 : داد پاسخ ای کننده متقاعد لحن با سپس و خندید آیدن شاهزاده

 ؟ کنی می سرزنش رو خودت چیزی خاطر به ؟ آیدن دونی می گناهکار رو خودت تو -

 : داد پاسخ و خورد آب دیگری جرعه.  رفت فرو فکر به آیدن

 اهر به آدریان با که جنگی ، کریشنا مرگ خاطر به...  من.  گناهکاریم ما همه...  هست چیزا خیلی -

 ... پردیس مرگ _ افزود و کرد درنک اندکی _...  رز شدن تبدیل...  انداختم
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 : گفت و کرد اشاره آیدن روی به رو به شاهزاده

 ؟ آیدن بفهمی چیزو یه خوای می -

 ؟ چیو -

 . رو حقیقت -

 . نیست من های آگاهی از خارج ، میشه بیان که حقیقتی هر پس..  منه ذهن ساخته اگه اینجا -

 : گفت و انداخت باال ای شانه آیدن شاهزاده

 مانگ که حقیقتی...  بفهمی رو حقیقت که اینجایی تو اما هست هم درست...  منطقیه حرفت خب -

 یچه اما دونستی می همیشه که حقیقتی...  زنه می پس رو اون ناخوداگاهت وقته خیلی کنم می

 . نفهمیدی وقت

 یدد پشت از را پوشی شنل مرد و شناخت را والرینال بزرگ قصر.  شد خیره رویش به رو به آیدن

 می بر منظمی و بلند گامهای و داشت دست به ای آخته شمشیر.  رود می باال قصر های پله از

 زانو تن چهار.  شد بزرگ سرسرای وارد مرد.  کرد دنبال را مرد ارادی غیر صورت به آیدن.  داشت

.  شد نزدیک تن چهار آن به مرد.  بودند نشسته زمین روی آیدن به پشت زنجیر و غل در و زده

.  تادایس آیدن پای کنار و خورد غلت بریده سر.  برید را تن نخستین سر و برد باال را شمشیرش

 اب.  بود کریشنا سر.  کشید فریاد و گرداند بر خود سمت به را سر صورت لرز و ترس با آیدن

 . برداشت عقب به قدم چند آیدن.  براق و گشوده کامال چشمانی

.  ادافت آیدن از دورتر خیلی دوم سر.  برید را دیگری سر و برد باال دیگر بار یک را شمشیرش مرد

 نای.  کشید جیغ آیدن.  آمد فرود آیدن پای کنار درست و کرد جدا تن از هم را نفر سومین سر مرد

 یاقوتی چشمان که حالی در.  بود آدریان.  شناخت می را زیبا چهره این و درشت سرخ چشمان

 تادایس پشت به ستون یه کنار چهارم سر.  برید هم را نفر چهارمین سر مرد.  خورد نمی تکان اش

 بدن روی از مرد.  شد خیره ، بود نچرخانده سر آیدن سمت به هنوز که مرد به وحشت با آیدن. 

 نگیس های ناخن و بلند انگشتان با و انداخت تخت کنار را خونینش شمشیر.  گذشت سر بی های

 خود.  بود خودش.  شد میخکوب جایش سر بار این آیدن.  گرداند سر و کرد لمس را تخت اش

 و رخس هایی چشم با.  بود پیدا لبهایش کنار از اندکی که بلندی نیش دندانهای با منتهی خودش

 در.  پریده رنگ و روح بی ای چهره با اما بود آیدن خود.  سنگی و سرد هایی ناخن و درخشنده
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 ذهن در وجودش بالقوه هیوالی این همیشگی نام بالفاصله.  تاج بدون اما پادشاهی فاخر لباس

 ( the other) دیگری:  درخشید آیدن

 ندمان درست درخشید می براقش و بلند نیش های دندان.  زد لبخند ؛ دیگری ، آیدن هیوالیی خود

 انادی حتی.  بود ندیده چشم به را دیگری این مانند هیوالیی هرگز آیدن.  تکشاخ فام نقره خون

 که کند اعتراف توانست می آیدن.  نداشت شباهت هیوال این به تکشاخ شش کشتن وجود با هم

 پلیدی هم دور همین از شد می اما دارد آیدن خود از تر جذاب مراتب به ای چهره هیوال این

 کناره به را خودش آیدن.  شد خیره آیدن به و نشست تخت روی دیگری.  کرد حس را روحش

 آیدن.  شد نمایان اش چهره و چرخید سر و خورد بریده سر چهارمین به پایش.  گرفت ستون یک

 سر چهارمین به را چشمانش.  شد نقش زمین روی و داد دست از را تعادلش وحشت شدت از

 یشمی سبز چشمانی با...  تن بدون آیدن خود.  بود خودش سر هم بریده سر این.  دوخت بریده

 . بود مرده که درخشان

 شاهزاده اسکلت.  گرداند سر آیدن.  کرد اشاره دیگر سمتی به هیوال.  کرد نگاه هیوال به دوباره

.  گفت می سخن و بود زنده قبل دقیقه چند همین انگار نه انگار.  بود افتاده زمین روی آیدن

.  ردک اشاره اسکلت به دوباره هیوال.  بود دیده سلولش در پیشتر آیدن انچه گهنگی به اسکلتی

 می ترس شدت از دستش.  برداشت را سرش کاسه و رفت اسکلت سمت به اختیار بی آیدن

 خیره انها به اندکی و گذشت اجساد کنار از.  بود داده دست از گویی را اش اراده و اختیار اما لرزید

 قابل بلندش موهای زیر که بود افتاد دور آنقدر هم سرش.  شناخت نمی را دوم جسد.  شد

 سمت به را سر کاسه.  زد زانو تخت روی به رو و رفت باال سکو های پله از آیدن.  نبود تشخیص

 نآ و کرد بررسی را سر کاسه هیوال.  شد خیره سرخش نافذ چشمان به و گرفت(  دیگری)  هیوال

 . پادشاهی تاج مانند درست گذاشت سرش روی را

 : افتاد ساالر عجیب پیشگویی یاد به بالفاصله.  گرفت تپیدن شدت به آیدن قلب

 " داشت نخواهی طال از تاجی تو "

 لکام را تبدیل ، دیگری این تردید بدون.  زد زل رضایتمندش چهره و هیوال به وحشت و تحیر با

 نای.  بود کشته و دریده را پاک تکشاخ هفت از بیش شک بی هیوالیی های آرواره این.  بود کرده

 . بود پاک گناه بی وجود هزاران قاتل تردید بدون درنده انگشتان

* * * 
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 و غذا شد سرد متوجه حتی کس هیچ که بود گرم چنان پادشاهی گارد بزرگ مهمانخانه در بحث

 میان در مختلفی های بازتاب آدریان هوشمندانه نقشه و پیروزی.  شد نمی غذا وقت گذشتن

 تا بودند مدعی و کردند می انکار را خود اعتمادی بی دوره مصرانه ها غربی.  داشت سربازان

 وزپیر آیدن اینکه از بیش و کم هم ها نشین پایتخت.  بودند آدریان اراده تسلیم لحظه آخرین

 عضیب در و گاه بی و گاه های فروشی فخر ، شد نمی البته.  کردند می رضایت احساس نبود میدان

 ابعض که مسائلی به مباهات و غرور.  گرفت نادیده پایتخت مردم به را غربی مردم جهت بی موارد

 باور کس هیچ که بودند ساخته جنگ از انگیز هیجان ماجراهای آنقدر.  شد می بیان شده اغراق

 . بودند نشینی عقب در مدام که باشد قبلی جنگ همین به مربوط ها ماجرا این کرد نمی

 تمام گویی.  آزرد می شدت به را آلنا خاری مانند اما خنداند می را پادریک اگرچه ها داستان این

 ماا عصبانیت با و کوبید میز روی را اش نوشیدنی جام.  رفت می هم در و شد می مشوش افکارش

 : گفت آرامی صدای

 ؟ کردی فکر بهش اصال...  پادریک سخته -

 : گفت و برد فرو را قرمزش گوشت از ای لقمه پادریک

 همیشه کردی ؟عادت نه بخوری شکست همیشه کردی عادت ؟ آلنا سخته برات اینقدر پیروزی -

 . غالب نه باشی مغلوب...  بشه ظلم بهت

 کله تو که ریختن رو چیزایی همون مغزت تو...  فهمی نمی هیچی تو...  پادریک..  شو خفه...  آه -

 ی قرنه چندین سلطه به ما.  تریم جلو نسل یه ما..  کن باز رو چشمات...  شده ریخته هامون پدر

 . نکرده تغییر خیلی وضعیت اما اومدیم فائق کریشنا

 : گفت پادریک

 قدش برگم برادر...  خوابیدیم می اتاقک یه توی برادرهام همه با که یادمه من ؟ نکرده تغییر -

 ! بذاره در بیرون رو پاش کف و مچ بود مجبور اون ؟ بود چطور اتاقک دونی می...  آلنا بود بلند

 : داد پاسخ و انداخت پادریک به نگاهی نیم آلنا

 ! پاد نشد تموم زمستون -

 . بشه تموم نیست قرار زمستون ؟ چی یعنی -
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 الف هی بریان...  پاد مسلمه اصل یه این الف یه وسیله به...  میشه تموم زمستون...  پادریک نه -

 تونزمس تونستن می اونا دی نمی رو احتمالش...  زمستون به بخشیدن پایان مدعی آیدن و...  بود

 ؟ باشیم خریده جون به رو ابدی زمستون یه ما دی نمی احتمال ؟ کنن تموم رو

 : گفت حوصلگی بی با و برخاست جا از پادریک

 تو...  نبرم لذت حاال زیبای برفی روز از من میشه باعث هات آشفتگی و ها تردید این...  آلنا -

 . نباشه چیزی درگیر ذهنت که وقتی فقط اما آلنا هستی خوبی دوست

 : گفت دلخوری با آلنا

 ؟ ری می کجا حاال.  نکنم دل درد باهات که وقتی فقط اما!  پاد هستی خوبی دوست هم تو -

 : گفت سرزندگی با پادریک

 . بارداره همسرم.  آلنا شم می پدر دوباره دارم -

 : زد محوی لبخند آلنا

 . بشه بزرگتر کم یه جیمی کم دست ، کردین می صبر بود بهتر اما...  گم می تبریک -

 . بیاد دنیا به کوچولوش برادر تا منتظره ما همه از بیشتر چقدر کوچولو جیمی دونی نمی تو -

 به بتنس تردید.  بود آشوب اما دلش.  کرد تماشا را پادریک رفتن و کشید سر را اش نوشیدنی آلنا

 ودب ایستاده ادریان قصر ناقوس بلند برج در مهمانخانه از تر دور کمی.  کرد می خدمت او به کسی

 راحتاست مدتی به نیاز و بود کرده اش خسته اخیر جنگ.  کرد می نگاه پایتخت برفی منظره به و

 ودش خارج تنش و سر از خستگی این تا برود شرق در سپید قلعه به تا ، بود زده ذهنش به.  داشت

 عده وجود با هم آن.  بود احمقانه پایتخت و قصر ترک ، یافتند نمی را بریان که زمانی تا طرفی از. 

 ان به ابدا آدریان که چیزی.  بزنند را آیدن لشگر همه سر جا یک بودند حاضر که افراطی زیادی

 . برساند قتل به را هایش همخون از یکی دوباره خواست نمی آدریان حقیقت در.  نداشت تمایل

 آدریان و آیدن ، الویس.  بود مانده برایش که امد می حساب به هایی همخون معدود جزو الویس

 وصافا این با.  داشتند هیوالیی ناقص زندگی سه هر و بودند دالویش شاه از نسل آخرین عنوان به

 ابقس دوستانه رابطه ، نژاد و رگ عامل بر عالوه.  شوند کشته آیدن یا الویس خواست نمی آدریان

 لیخی اما بود دلگیر الویس از گرچه آدریان.  داشت می باز آنها کشتن از را ادریان که بود هم انها با

 هم ار ایدن که بود این سعیش تمام.  بود بخشیده کریشنا به دادنش لو خاطر به را او پیش وقت
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 رب را همش آدریان ، بخشیدن به نیاز احساس این بیش اما ببخشد کارزار این برپایی خاطر به

 . بود کرده جزم آیدن زندگی حفظ

 : زد صدا را او کسی که بود افکارش در غرق

 . سرورم -

 : گفت بگرداند سر انکه بی آدریان

 . میشی من خلوت مزاحم داری -

 . کنم صحبت باهاتون خواستم می.  هستم ملیساندرا.  واالحضرت ببخشین رو من -

 : پرسید و گرداند سر آدریان

 ؟ چی درباره -

 . آیدن درباره -

 . زنم نمی حرفی کسی با باره این در که دادم هشدار قبال کنم فکر -

 : گفت جسورانه ملیساندرا

 . بمیره باید اون..  بشه تموم بخواد زمستون اگه دونم می...  بمیره باید اون دونم می من -

 : داد تاب ابرویی آدریان

 . میذاره رو خودش خاص تاثیر هنوز غربی ریشه و رگ که مشخصه..  خب -

 تاجگذاری که نیست عاقالنه نظرم به چون...  گین می شما اینکه خاطر به نه...  دونم می من -

 . کنه رفع رو زمستون مشکل

 ؟ خوای ی چی من از..  باهوش دخترک خی -

 : فتگ تردید با.  کند بیان درست را حرفش توانست نمی گویی اما شد خیره آدریان به ملیساندرا

 . نبود کاستار با من قرار جزو این و کردین تبعید اونو شما..  قربان -

 ؟ گرفتم می اجازه تو از آیدن با رفتارم چگونگی برای باید -
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 : گفت ملیساندرا

 ... باشه من کنار بود قرار اون -

 . دارم رو خودم شیوه من...  گذاشتی کاستار با قراری چه تو دونم نمی من -

 : کرد اصرار ملیساندرا

 از عدب رو آیدن بود قرار...  بشه رفتار من با قرار طبق باید...  بشین پیروز بود محال من بدون اما -

 مقول به من...  کنم دورش اینجا از و باشم جونش حافظ من بود قرار.  بسپارین من به شکست

 . شماست نوبت حاال..  کردم عمل

 : کرد اخم آدریان

 ؟ بدم پاداش بهت پادشاهت به خیانت خاطر به خوای می ؟ خوای می چی من از -

 . بسپارید من روبه آیدن.  دارم کتبی و رسمی نوشته دست کاستار از من اما...  فهمم نمی -

 . جون دختر کنم نمی خدمت کاستار به من -

 . بدین گوش من به کنم می خواهش.  قربان -

 . بود کرده کج ها پله راه اول کریدور سمت به را راهش آدریان اما

* * * 

 عدم بر مبنی هایی اعتراض گاه و ها پچ پچ.  گذشت خودش خاص های دردسر با اخیر هفته سه

 اننمایندگ مهر با کتبی درخواست و شهر ساکنین مشترک شورای و اسیر فرمانده چهار به ترحم

 تک آدریان که بریان یافتن برای تر گسترده های تالش و فرمانده چهار اعدام برای غربی مردم

 یلیخ.  نمود می دشوار برایش آخر گزارش درک اما کرد کنترل و مدیریت سیاستمدارانه را آنها تک

 رسمی نشان که ای تیره قرمز پرچم و بودند کرده حرکت جنوب سمت به ها استورن از عظیمی

 اب که تعهدی طبق ها استورن که داد توضیح سیاهپوش.  کردند می حمل را شد می محسوب انها

 یم زندگی سرزمین نقطه ترین شمالی در دخالت بدون و والرینال از دور ، بودند بسته کریشنا

 فتهگر پیش در جنوب سمت به را راهشان کنون تا پیش هفته یک از عجیبی طرز به حاال و کردند

 ماا آیند می سمت این به عهد تجدید احتماال و مذاکره برای که داد می احتمال پوش سیاه.  بودند

 نه.  ندنداد نشان واکنشی هیچ ها استورن کریشنا بر پیروزی از پس.  نبود منطقی آدریان نظر به
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 میمتص ناگهان سال هشت به قریب از بعد حاال و جویانه دشمنی گیری موضع نه و خرسندی ابراز

 ! افرادشان از عظیم حجم این با هم آن شوند مذاکره وارد آدریان با تا گیرند می

 : گفت و پرید آدریان افکار وسط آگوستا

 سمت به رو راهش اونها اولیه گروه.  میان والرینال قصد به دارن واقعا که آد نمی نظر به البته -

 پدرزن کاستار باشه چی هر...  بشن معامله وارد کاستار با خوان می شاید.  کرده کج ساالریال

 . شماست متحد همینطور و ولیعهد

 : گفت و کرد اخم آدریان

 هنوز .. آگوستا نه...  ماست متحد اینکه و نداره ارزشی چندان آیدن خیانت به توجه با اولش مقام -

 ویانهج منفعت کاستار.  بدونم خودم متحد اونو کنم اعتماد کامال کاستار به که نشدم احمق اینقدر

 که ترسم می روزی از من و ماست با بره می نفع ازمون که زمانی تا پس...  کنه می نگاه قضایا به

 . کنم رد رو پیشنهادش خوام می بفهمه

 در همیشه مانند اش چهره که گذراند نظر از را پوش سیاه آگوستا.  شد حاکم شورا در سکوتی

 تا بود نتظرم.  کرد نگاه آلنا و پادریک و رزالین و گیلن به سپس ، بود مانده پنهان شنلش کاله سایه

 خنانس ادامه انتظار در پرسش بدون آلنا جز به همه اما بپرسد چیزی کاستار پیشنهاد درباره کسی

 گاهی چند از هر.  کرد می فکر و بود گرفته پایین را سرش شورا آغاز از اما آلنا.  ماندند آدریان

 و داد جرات خود به آگوستا.  گذراند می نظر از پا تا سر اورا زد می قدم را اتاق طول ادریان وقتی

 : پرسید

 ؟ قربان پیشنهادی چه -

 : داد پاسخ رزالین.  کرد رزالین به رو آدریان

 . بشه معرفی قصر دوم بانوی عنوان به شیال اینکه -

 : گفت آگوستا

 ؟ سرورم شما همسر عنوان به یعنی -

 : داد پاسخ و انداخت باال ای شانه آدریان

 . کنم رد رو پیشنهاد این قراره من...  کنه می فرقی چه اما...  دقیقا نه -
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 : گفت گیلن

 مومت گرون ما برای ممکنه پیشنهادش کردن رد ، کرده پشت آیدن به شرط این با کاستار اگه -

 . داریم نیاز ساالریال به ما نکنین فراموش.  بشه

 : گفت و زد روحی بی و محو لبخند آدریان

 رد پیشنهادی...  طماعه خیلی اون..  نباش نگران اما بوده این من با همکاری برای شرطش..  بله -

 ولیعهد.  ممکنه غیر عمال شیال شدن دوم بانوی.  کنه کور رو چشماش که دم می بهش عوضش

 . میشه کشته آیدن ، کرد می تصور کاستار و اس زنده هنوز

 : گفت سیاهپوش

 و تعهد . میشناسین رو ها ساالریالی که شما.  گفت کاستار درباره رو این دقیقا نمیشه...  سرورم -

 ای گیرانه سخت رسوم و قوانین هم مورد این در..  کنن می فکر بهش که چیزیه آخرین وفاداری

 . ندارن

 : کرد اخم آدریان

 نم قانون توی و دارم رو خودم قوانین من.  کنه تحمیل من به رو قوانینش نیست قرار کاستار -

 . نمیشه گذاشته پا زیر رسمی صورت به اخالقی هیچ

 : گفت تندی لحن با و آمد حرف به باالخره آلنا

 ؟ نداره مشکلی علنی غیر و رسمی غیر صورت به اخالق گذاشتن پا زیر پس -

 هب را سرخش چشمان آدریان.  شد خیره آلنا به اضطراب با پادریک.  شد حبس سینه در ها نفس

 ماا است کرده عبور قرمز خط از که بود دریافته آلنا.  بود شده خیره او به مستقیما که دوخت آلنا

 و نداشت ابایی حقیقت زدن فریاد از شوالیه یک.  نبازد را خودش که بود این بر تالشش تمام

 خودش به ذهن در.  بود ایستاده مقابلش که چشمی سرخ هیوالیی از حتی ، ترسید نمی هرگز

 والهی همین چون فقط ":  داد پاسخ خودش به " آلنا نیستی نیستی شوالیه یه تو ":  زد نهیب

 امه شونه روی اون شمشیر تیزی به نیازی من بودن شوالیه...  نذاشته دوشم روی رو شمشیرش

 " نداره

 : گفت و شد نزدیک آلنا به قدم چند آدریان
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 وارد رو تو شجاعت...  رسوند فرماندهی درجه تا رو تو شجاعت.  آلنا تحسینه قابل شجاعت -

 تار هی از تر باریک حماقت با مرزش اما....  برانگیزه تحسین شجاعت...  آلنا کرد سلطنتی شورای

 . سقوط سراشیبی یعنی حماقت و موئه

 از را او خواست نمی ، نزد دیگری حرف آدریان.  شد خیره زمین به و برداشت چشم آدریان از آلنا

 وهعال.  بود داده بروز را اش انتقادی روحیه جمع در بار چند اینکه خصوص به.  کند برکنار مقامش

 انآدری.  بود کردنش دور از تر عاقالنه خودش به آلنا مثل کسی داشتن نگه نزدیک اینها همه بر

 . بدهد او به را تردید اشاعه فرصت خواست نمی

 : کرد تکمیل را بحث ، است نشده ایجاد ای وقفه هیچ کرد می وانمود که حالی در آدریان

 . بلدم خوب رو اون تطمیع من.  نباشین کاستار نگران صورت هر در -

 : گفت رزالین

 دترب روز هر که هستیم نشدنی تموم زمستون یه درگیر ما...  نداره تطمیع برای چیزی والرینال -

 . میشه

 : داد پاسخ آدریان

 روی تونیم می سرما و ها یخ قلب در...  کرده پنهان خودش در زیادی های گنج زمستون.  عزیزم -

 ساخت روش تونه می که کردم صحبت نفر یه با من.  بسازیم سالح و بایستیم خودمون پای

 . بده یاد بهمون رو ساز یخ اسلحه

 : گفت گیلن

 داشته دربارش دقیقی اطالع کسی نکنم فکر.  نرفته کار این سراغ کسی که ساله هزار از بیشتر -

 . باشه

 . گیلن ساله هزار حافظه یه سراغ رفتم هم من -

 ؟ سانتور یه سراغ -

 یا دسته با بود سرد شدت به و زد می برق که گذاشت میز روی را رنگی بی و کوچک خنجر آدریان

 : گفت و انداخت جمع زده حیرت چشمان به نگاهی نیم.  یخ از شده ساخته کامال و سپید
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 . کنه کمک بهمون قراره پیشگو ساالر.  سانتور یه دقیقا نه -

 : زد لبخند آگوستا

 . سرورم بیاد خوشش لقب این از خیلی نکنم فکر-

 : گفت گیلن

 همه لحهاس این خرید برای.  کنیم می غلبه زمستون به که ماییم.  بشیم ساختشون به موفق اگه -

 . کنن می رقابت هم با

 : کرد کامل و تایید سر با آدریان

 تهداش آشوب قصد اگه ها استورن همینطور و میشه گرفته هم ای زمستانی ضد آشوب هر جلوی -

 ما تعهد یه ازای در.  هستن سالح این ساخت راه دنبال چقدر اونا که دونن می همه...  باشن

 . کنن استفاده سرما و یخ از تونن می تا و برگردن شمال به چطور که دیم می یاد بهشون

 ؟ کنیم اعتماد ساالر به چطوری اما.  سرورم اس هوشمندانه -

 . کنه جدا رو نفر چهار اون سر جالد جای به قراره اون -

 : داد نشان واکنش آگوستا

 ؟ کنین اعدام رو نفر چهار هر خواین می واقعا شما -

 ، داد ترجیح اما دانست می را پرسش این منفی و قطعی پاسخ وجودش تمام.  کرد درنگ آدریان

 : بگذارد ابهام در جواب

 . کشتم می االن همین نبود غربی اگه هم رو ملیسا دختره اون -

 : گفت رزالین

 . کنه می اذیتتون انگار چیزی...  سرورم -

 یردرگ اما ذهنش.  نگفت چیزی اما کرد نگاه رزالین های پلک آبی های تیله به چشمی زیر آدریان

 همه با ، نامش شنیدن از بعد درست آدریان و زد می صدایش رز الویس که بود شده دختری نام

 نقطه از.  بود آمده ستوه به دیگر ، مسخره احساس این از.  دارد نگهش زنده خواست می وجود

 عذاب.  تیره موهای و آبی های چشم با زنی هر و بود شبیه رزا به که نامی هر.  داشت که ضعفی
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 هم خودش که کشاند می عجیب جنونی سمت به را او ، رزا بیهوده مرگ بابت اش کهنه وجدان

 . فهمید نمی

.  نکرد آزاد را ساالر آدریان اما شد آغاز سازی اسلحه های کارگاه طراحی و ساخت کار بعد روز سه

 یم را ای قهوه چشم رز این وقتی طرفی از.  کند اعتماد او به قولش به عمل از قبل که بود ریسک

 عجیب تناقضات از.  داد می را مرگ از رز نجات و آزادی فرمان او به بدنش اعضای تک تک ، دید

 ، انتخابش نهایت در دانست می.  شناخت می را خودش.  بود بیزار درونش بچگانه گهگاه و

 یم شدت به را او عقل و احساس تقابل و آشفتگی این اما بود خواهد شاهانه و منطقی تصمیمی

 . داشت هایش همخون آخرین از یکی عنوان به هم الویس درباره را حس این.  آزرد

 خواست می که چیزی آخرین.  رفت اصلی سرسرای سمت به و گرفت فاصله ها زندانی سلول از

 آدریان که بود راهی رو راه این.  بود قصر قدیمی درب خلوت و باریک راهروی در شیال با برخورد

 و گذشت نمی آن از کس هیچ تقریبا دیگر چون کرد می انتخاب همراه بدون آمدش و رفت برای

 زنی را شیال که خورد جا آدریان.  دریافت تابلوهایش عنکبوت تار و رطوبت بوی از را این شد می

 آدریان.  کرد تعظیم و شد نزدیک او به شیال.  است کرده انتخاب امد و رفت برای را مسیر این

 هک شیال.  خورد شیال شانه به اش شانه.  گذشت کنارش از واکنشی هیچ بدون و داد تکان سری

 را بعدیش بلند گام توجه بی اما آدریان.  ماند آدریان واکنش منتظر ، بود ایستاده پایین به سر

 : گفت و کرد بلند سر شیال.  برداشت

 . سرورم -

 . گرداند سر اکراه با آدریان

 . شیال بله -

 : گفت لرزان صدایی با شیال

 . دیدمتون باالخره که خوشحالم -

 : کرد بیان مفهومی نا کلمات آرامی صدای با و برداشت او از را نگاهش آدریان

 . اوهوم -

 . شد گر نظاره را شدنش دور و ایستاد همچنان اما شیال.  گرفت پیش در را راهش سپس و
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* * * 

 مطمئن خواست می.  کرد می چک آن در را خودش ساعت چند هر تقریبا اما بود برداشته ترک آینه

 روشن و تاریک در قصر شدن محو و هیوال رفتن زمان از درست.  است خودش شبیه هنوز که شود

 تهبرداش ترک ی آینه یک داشت که چیزی تنها و آلود مه خالئی در بود شده گرفتار میشی و گرگ

 ان در را "دیگری" دفعات این از یکی در بود منتظر گویی و ایستاد می مقابلش مدام که آینه.  بود

 ای رهتی سرخ های پرچم از و دید می یخبندان و برف از مبهمی تصاویر.  بست را چشمانش.  ببیند

 نگیر یاسی چشمان برق و بودند جاری پوش سپید های کوه میان خون از کوچکی جویبار مانند که

 . صیقلی بزرگ قندیل یک آینه در

 و انتابست قلب در بزرگی جنگ و نداشتند درستی زمانی ترتیب گویی.  دید می درهمی تصاویر

 و سرخ هایی پرچم و چرخاند می را آهنین شمشیری که تیره چشمانی با زنی.  شکسته تاجی

 . دید می قربانی یک آلود خون زره در را بازتابش که یاسی چشمانی هم باز و خونین صورتی

* * * 

 زا بست را پنجره ادریان.  خورد می پنجره به بزرگی یخ های تکه گهگاه و بارید می شدیدی برف

 سرتح سیاه های ابر پشت از مهتاب ضعیف نور.  بود سپید درشت ها دانه گر نظاره شیشه پشت

 را مالفه ادریان.  شد می اتاق وارد ها پنجره درز از سرما و سوز.  کاشت می او قلب در را دیدنش

 و بسته های پلک وقتی اما ندارد ایدن روی تاثیرچندانی سرما دانست می.  کشید باال ایدن سینه تا

 و ترحم.  لرزید می وجودش تمام ، دید می هوشی بی و اغما حالت در را او پریده رنگ صورت

 نای عمق در جایی را قبل سالها ساله پنج ایدن گویی. کرد می حس او قبال در عجیب ای دلسوزی

 دیگر . بود کرده بغض.  زد کنار را موهایش کشید او پیشانی به دستی.  بیند می هیوالیی صورت

 او به باالخره بغض.  فشرد را او سرد دست. زد زانو. نداشت وضع این در را ایدن دیدن تحمل

 : گریست و داد تکیه تخت به را سرش.  کرد غلبه

 . بودم من دلیلش که چیزایی همه خاطر به... چیز، همه خاطر به ایدن متاسفم...  متاسفم -

 ار اتاقش توانست نمی.  بود اشک از لبریز هنوز چشمانش.  شد خیره ایدن حرکت بی جسم به

 ات ساعت همان از و بود داده را اتاق این به سلول از انتقالش دستور امروز افتاب غروب.  کند ترک

 انها تسم به سستی و حالی بی با. انداخت اتاق کنار های زنجیر به نگاهی.  نگفت ترک را او کنون

 بست فوالدی تخت به را ایدن خیس چشمانی و لرزان های بادست برداشت را زنجیر و غل.  رفت
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 به ور سپس.  است محکم کافی اندازه به که کند پیدا اطمینان تا کشید قدرت تمام با را زنجیر. 

 بقیه زا را ایدن که بلندی نیمه تیره و مواج موهای.  کرد نوازش را سرش دوباره.  ایستاد رویش

 برادرش خاطرات تداعی مانع توانست نمی هم تمایز این حتی اما.  کرد می متمایز همخونهایش

 به خودش از حالش.  بود کرده حس زندگی تمام در را خالیش جای که برادری.  شود ادریان برای

 که ردک نمی هم فرقی و داد می را اشتباهاتش و گناهان تاوان باید عمر اخر تا گویی.  خورد هم

 . است پشیمان انها ارتکاب از چقدر

 مین گز هر گرچه.  شود دستانش لرزش مانع توانست.نمی. گذاشت ایدن شقیقه روی را دستانش

 غرور دوباره غلبه محض به دانست می گرچه.  کند جبران را هایش رفتار و ها حرف توانست

 . بود مشکل بار اسف وضعیت این در ایدن دیدن تحمل اما داشت خواهد متفاوت کامال احساسی

 انآدری.  داد نشان واکنش دستانش.  لرزید بار چند آیدن بدن.  کرد تمرکز و فشرد را اش شقیقه

 اتاق از.  شود رو به رو او با هوشیاری وقت خواست نمی.  شد دور او از بالفاصله و کرد رها را او

 پیش در اش شخصی اتاق سمت به اضطراب با را راهش.  کرد قفل و بست را درب و شد خارج

 : شد نزدیک او به نگهبانان از یکی که گرفت

 ! حضرت اعلی!  سرورم -

 : گفت و کرد تعظیم نگهبان.  گرداند سر آدریان

 . هستن شما منتظر بزرگ سرسرای در.  رسیده ساالریال از پیک یه -

 !؟ منه منتظر پیک -

 . ساالریال های فرمانده ، قربان نه -

 محتمل ذهنش در چیزی هر.  بود احتماالت و حدسیات از مملو ذهنش.  کرد کج را راهش آدریان

 : شد رو به رو آن با که آنچه جز بود

 . کنیم دفاع اونجا از باید...  سرورم برگردیم باید ما.  شده شکسته ساالریال مرزهای -

 : گفت و انداخت کاستار نامه به نگاهی نیم آدریان

 ؟ همتون -

 : داد پاسخ آیسار
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 . مونم می اینجا من.  حضرت اعلی من جز به -

 آدریان از خودش نیروهای بازگشت بر عالوه کاستار.  کرد بررسی را درخواست دوباره آدریان

 : گفت ، بود شده سرسرا وارد تازه که سیاهپوش.  بود خواسته هم کمک

 و نیرو تقویت قرن چند..  ره می توقع که هستن چیزی اون از تر قوی ها استورن...  سرورم -

 . باشن داشته و ر ها ارتش بزرگترین از یکی حاال شده باعث سپاهشون تغذیه

 ... منطقشون فرمانروای -

 : داد پاسخ آدریان حرف تکمیل از پیش پوش سیاه

 یرشمش که زنه یه هم راهبرشون تیم سردسته...  دارن راهبری تیم...  ندارن فرمانروا ها استورن -

 ماس رفتن لو دارن باور ها استورن.  شناسن می لقبش به اونو همه درواقع.  کنن می صداش سرخ

 . کنه می تضعیف رو اون قهرمان یه

 : گفت انزجار با آدریان

 . خوان می چی دونی نمی وقت هیچ.  متنفرم ها استورن کاری محافظه و رازپوشی این از -

 . کردن حمله ساالریال به هشداری هیچ بدون.  خوان می چی دونیم نمی هم االن...  قربان دقیقا -

 . مشکوکه خیلی حمله این...  نداشته سابقه بینشون ای دشمنی

 : گفت ساالریال اهل فرماندهان از یکی

 . ساالریاله به لشگرمون و ما برگشت مهم مساله...  سرورم -

 : داد پاسخ آدریان

 به.  گیدب کاستار به و...  کنین دفاع مرزهاتون از.  بشم مانعتون نباید و تونم نمی من...  برگردید -

 رو سپس _.  فرستم می کمکی نیروی براش شدم مطمئن والرینال اوضاع آرامش از اینکه محض

 . تیهس خانوادت نگران مطمئنا...  آیسار فرمانده نیست هم تو موندن برای اجباری _ کرد آیسار به

 : گفت و زد لبخند آیسار
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 ینجاا بریان شدن پیدا تا بستم عهد خودم با من اما سپاسگزارم نهایت بی حضرت اعلی لطف از -

 قطف من..  خانواده بابت از قربان.  مشغولیم اینکار به روز شبانه جوم و جست تیم و من.  بمونم

 . کنه می زندگی میلرین نزدیک که دارم عمو دختر یک

 ساالر و ملیساندرا و آیسار امثال خیانت اینکه با.  نگفت پاسخی و کرد تنگ را چشمانش آدریان

 آدریان.  باشد داشته خوبی احساس آنها به نسبت توانست نمی اما بود شده پیروزیش عامل

 به آیدن اسیر فرمانده سه و الویس موی تار یک.  بیشتر خیانتکاران از و بود بیزار خیانت از همیشه

 الم در را خائنین همه سر اول وهله در توانست می اگر آدریان و ارزید می اینها مانند خیانتکار هزار

 . برید می عام

 آنها هبدرق برای هم آیسار.  شدند خارج سرسرا از پیک با همراه و کردند باالیی بلند تعظیم بقیه

 : پرسید سیاهپوش از شد دور کامال پاهایشان صدای اینکه از پس آدریان.  رفت

 ؟ کنه سقوط ساالریال که بکشه طول چقدر کنی می فکر -

 . کنه ارک چی تونه می جنگیشون قوای زد حدس نمیشه.  هستن پیشبینی قابل غیر ها استورن -

 : گفت آدریان

 . نیلو کرد می کمک خیلی اینجا تو لشگر وجود -

 : خندید سیاهپوش

 . شیاطینه به دوباره رهبری خوام می دنیا این توی که چیزی اخرین -

 ؟ داری خبر ازشون -

 زا بیشتر رو اونجا قراره کنم فکر.  بودن سیامات توی ، کردم جو و پرس دربارشون باری آخرین -

 . برگردن والرینال به دیگه محاله.  بکشن گند به پیش

 : گفت آدریان

 هویتت.  نیست برات مانعی هیچ.  برگردی مردمت به بخوای که وقت هر تونی می تو دونی می -

 ... بره لو که نیست هم قرار و...  نرفته لو هنوز
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 تو به و کنم ترک رو مردمم گرفتم تصمیم وقتی که چیزیه این...  برگردم خوام نمی اما دونم می -

...  کنم نمی تکرار رو گذشته اشتباهات..  گردم نمی بر من...  بستم عهد خودم با کنم خدمت

 مین تکرارش دیگه من..  تر بزرگ اشتباه غربی قلعه به خدمت...  بود اشتباه ها انسان با همکاری

 . کنم

 : گفت آدریان.  شد همراه او با سیاهپوش و کرد حرکت سرسرا خروج درب سمت به آدریان

 بار یک ایبر بتونم تا کردیم می تمرین هم با وقتی.  نیلو میندازی بودیم بچه که وقتی یاد رو من -

 . کنم مغلوب رو آیدن برادرم شده که هم

 : گفت هیجان با سیاهپوش

 . داشت آستین توی جدید فن یه همیشه آیدن و -

 . کرد می تمرین بریان با اون -

 دهز هیجان صدای.  پیچید قصر در شب نیمه جغد هوی هو صدایی و شد حاکم دو آن میان سکوتی

 : داد ادامه و شد الود غم و زیر ناگهان آدریان

 ؟ نیلو رم می درست رو راه دارم یعنی -

 و یهقرن بدون سفید چشمان و باریک بینی.  برداشت اش چهره روی از را لباسش کاله سیاهپوش

 : داد پاسخ نیلو.  زد می سرخی به که پوستی

 یکس به نیست الزم..  پادشاهی تو...  بده انجام رو باشن امنیت در مردمت تا الزمه که کاری هر -

 کسع و تصمیم بهترین تا بکنی رو سعیت همه که اینه مهم.  باشی پاسخگو رفتارهات برابر در

 . باشه مردمت نفع به که چیزی...  بدی انجام رو العمل

 . آوردم بیرون تبعید از رو آیدن من -

 : گفت و کرد اخم نیلو

 . رسیده می ذهنت به که بوده تصمیمی بهترین حتما -

 ینجوریا وقت هیچ...  باشم کرده اشتباه ترسم می...  زده دلم به که بوده تصمیمی این...  نیلو نه -

 هک مردمی همین دونم می که حالی در...  نیلو تونم نمی..  آیدن درباره.  بودم نکرده پیروی دلم از
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 ور آیدن...  نیلو...  کنن می تیکش تیکه...  حقیقت فهمیدن محض به زدن می ازش حمایت از دم

 . میشه تموم اون مرگ با رنج و گرسنگی و زمستون بفهمن اگه کشن می

 : گفت و کرد پنهان کالهش زیر را صورتش دوباره نیلو

 . داری نگه زمستون توی رو مردم که خودخواهیه این شاید -

 رو سرما ها استورن اما یخبندانه که سالهاست شمال...  کنم کنترل رو زمستون خوام می من -

 . کنم نمی تمومش اما...  سازم می شدن بهتر برای فرصت یه زمستون از من...  کردن مهار

 : گفت سیاهپوش

 کس هیچ به رفتارهات و کارها برای نیستی مجبور...  آدریان پادشاهی تو ، گفتم که همونطور -

 . باشی پاسخگو یا بدی توضیح

 : گفت درنگ اندکی از پس آدریان

 . من دوست خوش شب -

 : داد پاسخ و کرد تعظیم سیاهپوش

 . سرورم خوش شب -

 اتاق وارد و گذشت قصر توی در تو های کریدور از خسته قدمهای با آدریان.  شد دور آدریان از و

 به و گرفت دستانش روی را او آدریان.  بود برده خواب راحتی صندلی روی رزالین.  شد خوابش

 : گفت و گشود چشم رزالین.  برد تخت سمت

 . کنین بیدارم بود کافی فقط...  قربان -

 : گفت و آورد باال او شانه تا را مالفه و گذاشت تخت روی را رزالین آدریان

 . بخوابی خوب.  رزالین بخواب -

 زل شهر رب حاکم یخبندان و برفی و گرفته آسمان به و ایستاد پنجره کنار آدریان.  زد لبخند رزالین

 . زد

* * * 
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 قفس دید که تصویری اولین.  گشود را های پلک.  کرد راست تنش به مو صبحگاهی سرمای سوز

 نگینس های غل و شده زنجیر دستان به نگاهی.  بود سپید ابریشم های پارچه با شده تزیین و زیبا

 قدری به ، داد می تکان آهسته را پرده ها پنجره های درز از که سردی باد.  انداخت تخت پایین

 و آورد باال ایش سینه تا را پشمین پتوی.  نمود می دشوار آیدن برای حتی تحملش که داشت سوز

 عوض در اما بود گذرانده آن در را سال هفت که باشد سلولی در داشت انتظار.  شد خیره اطراف به

 ار دستش.  بود شده داده اختصاص او به کریشنا حکومت دوره در که بود یافته اتاقی در را خودش

 به اه زنجیر.  بود محال ظاهرا اما شود گسسته ها زنجیر مگر تا کشید باال سمت به قدرت تمام با

 رارق شکمش دور تری کلفت زنجیر.  شد می ختم سنگینی های غل به و بسته پایش و دست مچ

 جام تختش کنار.  شد خیز نیم تخت روی ارامی به.  بست می فوالدی تخت به را او که داشت

 . کشید سر ولع با و برداشت را ان و کرد دراز دست زحمت با.  داشت قرار تکشاخ خون از کوچکی

 و هشکست اینه از و کابوس و هیوال آن از.  است شده رها وحشتناک تبعید ان از که شد نمی باورش

 هک شد نمی باورش.  کرد می منعکس را آیدن های نفس صدای بارها و ها بار که تاریکی خال آن از

 ههم با اما شد می منزجر فکر این از.  است یافته رهایی اش شکننده و انسانی ضعف از باالخره

 انسانیت با هم دنیا همه برابر در را اش فعلی هویت.  بود راضی ، نیست انسان اینکه از وجود

 ینا بازنده ، کند می مبارزه اش وجودی حقیقت با که زمانی تا بود دریافته آیدن.  کرد نمی عوض

 . است کشمکش

.  ماند منتظر و انداخت پنجره رقصان پرده به را نگاهش.  خورد می هم به حالش افکار این از

 ببیند ار صبحگاهی آسمان تا بزند کنار را پرده و بوزد ها درز الی به ال از شدیدتری باد اینکه منتظر

 .  افکارش دیگر که بود محال همانقدر.  خندید توقعش این به. 

* * * 

 و روز اتاقش در واکنشی هیچ بی آیدن.  داشت را اش اراده نه و بود آماده نه او با مالقات برای

 برای حتی.  بدهد را کسی با دیدار درخواست یا بزند کسی با حرفی انکه بی ، گذراند می شب

 یم نگرانی احساس شدت به وضع این درباره ادریان و نبود کنجکاو هم جنگ سرنوشت دانستن

 و غم ، ترس.  باشد خواست می چه هر ، ببیند آیدن از واکنش یک کم دست داشت دوست.  کرد

 منظره به و نشست می محصورش اتاق پنجره کنار را روز تمام اما آیدن.  عطش و خشم حتی

 نمی اما رفت می اتاق درب پشت تا بار هر آدریان.  کرد می نگاه شهر یخبندان و زمستانی

 باد هب را چیز همه نشان یاقوت زمردین عجیب نگاه آن دیدن با ترسید می.  بگشاید را آن توانست
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 مسائل.  کرد طی ، بیندازد نگاهی آیدن اتاق به آنکه بی را رو راه و شد مسلط خودش به.  دهد

 وضع ترین بحرانی در ساالریال.  داشت او بیشتر تمرکز به نیاز که بود گذران حال در دیگری

 ساالریال شهر به تقریبا حاال و رفت می پیش رحمانه بی ، سرخ شمشیر ، زن این.  بود ممکن

 کند کمک کاستار به خواست می اش باطنی میل رغم علی آدریان.  بود رسیده(  ساالریال پایتخت)

 عالوه . بود زیاد بسیار باشد والرینال بعدی طعمه اینکه احتمال ، خورد می شکست ساالریال اگر. 

 یقحط در والرینال ، افتاد می ها استورن دست به اگر و بود والرینال حامی ساالریال ، اینها برهمه

 شکست صورت در.  داشت هم دومی نقشه آدریان.  داد می جان زمستان از حاصل گرسنگی و

 عشرو آماده تقریبا هایش کارگاه حاال که ساز یخ سالح با را ها استورن داشت تصمیم کاستار

 هب ترتیب به که هایی یادداشت.  کنند رد را پیشنهاد این بود محال.  کند تطمیع ، بود ساخت

 . گفت می پاسخ و خواند می را دادند می دستش

 ". داریم فرستادن برای آماده نیرو تا هزار پنج که بنویس کاستار به "

 ".  برگردونه رو قصر نگهبانای بفرست پیغام هم شرق حاکم برای "

 زا تر سریع.  شنید قصر راهروهای در را اسبی سم صدای ، گرفت پادریک دست از که را آخر نامه

 اسبش از اینکه بدون زنان نفس که بود سیاهپوش.  دوید صدا مرجع سمت به همراهش هفت

 پوشیده صورت.  دارد عجله چرا فهمید شد نمی.  بود آمده آدریان دیدن برای یکسره شود پیاده

 : گفت و کرد توقف بالفاصله آدریان.  کرد نمی منتقل را حسی هیچ هم اش

 ؟ خبره چه -

 : گفت و پرید پایین اسبش از سیاهپوش.  شدند ملحق او به هم همراهش هفت

 . سرورم کرد سقوط ساالریال -

 در کوره از را آدریان سیاهپوش دوم جمله اما باشد آرام داشت سعی.  بست را چشمانش آدریان

 : بود گفته پوش سیاه.  برد

 . قربان اوناست با بریان -

 : زد فریاد آدریان

 . بشیم متوجه باید تازه ما اونوقت هاست استورن با بریان ؟ چی -
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 : کرد اضافه ترس با سیاهپوش

 ... دیگه چیز یه...  سرورم -

 ؟ این از بدتر چی -

 . هستن مسلح ساز یخ سالح به...  به راستش..  ها استورن -

 : نداشت ها استورن تطمیع برای دیگری چیز هیچ.  ریخت فرو آدریان قلب

 ؟ اومد بالیی چه کاستار سر -

 شهر روی که بود آتیش های کوه و یخی های شمشیر...  دیدم من که چیزی تمام...  دونم نمی -

 شهر تمام.  سوختنه حال در جا یک زیباییش و تمدن همه و ساالریال...  سرورم اومد می فرود

 . ده می خون بخار بوی

 راه انتهای از زنی تابانه بی و بلند های گریه صدای.  زد می قدم را رو راه عرض قرارانه بی آدریان

 تمام و گریست می وار دیوانه که حالی در شیال.  کرد بلند سر آدریان.  رسید می گوش به رو

.  دبو رسیده هم او گوش به گویی خبر.  دوید آدریان سمت به بود اشک از خیس گردنش و صورت

 : گفت و گرفت آغوش در را او کند درنگ اینکه بدون آدریان

 . باشه زنده هنوز ممکنه پدرت...  دختر باش آروم -

.  نیدش سختی به را شهر و برادر ، مادر واژه آن میان در شد می که کرد بیان نامفهومی کلمات شیال

 امیتم گویی شیال های گریه اما کرد نوازشش و برد فرو او تیره موهای میان را انگشتانش آدریان

 : گفت و گرفت فاصله او از قدم یک آدریان.  نداشت

 . بیاد تو سر بالیی نمیذارم...  هی -

 : داد پاسخ و پوشاند دستش کف دو با را خیسش صورت شیال

 معلوم...  آرزوهام زیباترین...  آرزوهام همه...  کودکیم همه...  سوخت آتیش توی ساالریال -

 . مرده حتما حاال تا هم پدرم...  آرن می مادرم و برادر سر بالیی چه اونا نیست

 : کرد همراهانش از یکی به رو و برداشت شیال از را نگاهش آدریان

 . نبفرستی براشون گو قصه یه آرایشگرو یه ، مالزم تا سه...  ببرین اتاقش به رو شیال بانو -
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 : شد پیدا اش کله و سر بالفاصله آیسار.  شد دور او از و فشرد را شیال شانه سپس

 . کنم تر رو قصر خوام می من..  سرورم -

 : گفت نیلو

 این...  ببره در به سالم جون کسی محاله...  نرید ساالریال به بهتره جونتون حفظ برای -

 . دیدم زندگیم توی که ایه غارتگری بزرگترین

 . سرورم دین می اجازه بهم.  رم می من -

 بالاستق آن از میل کمال با بود مرگ اش نتیجه ساالریال به آیسار فرستادن اگر.  کرد اخم آدریان

 : آمد حرف به هم باز نیلو.  داد می اجازه و کرد می

 مردم به...  ندارن رحم کس هیچ به...  کنن می کار چی دارن ندیدین شما..  آیسار فرمانده -

 شاهرگش یا سوخت آتیش توی یا نشد خارج که کس هر بعد و بشن خارج شهر از دادن مهلت

 . آیسار ندیدی رو کشتار اون تو.  کرد رنگین رو داغ های سنگفرش

 . رم می دارم که دلیلیه این و -

 و لندب تعظیم از پس بالفاصله آیسار.  است مثبت پاسخش که کرد اشاره آیسار به سر با آدریان

 : گفت و کرد حرکت سرسرا سمت به آدریان.  کرد ترک را رو راه باالیش

 بریان پای حاال که خصوص به..  قیمتی هیچ به.  گذشته ساالریال توی چی که بفهمه نباید آیدن -

 ناو ؟ نشدین توطئه این توی اون رد متوجه چطور فهمم نمی اصال من.  شده کشیده سط این هم

 . نیست بردار دست

 : داد ادامه و کرد سکوت آدریان

 . کن بررسی برو..  پادریک ؟ شنوین می رو صدا این هم شما -

 . کرد سد را راهش آلنا که بود نشده دور هم قدم چند هنوز.  کرد اطاعت پادریک

 : گفت آدریان

 فکر خواد نمی دلم اصال...  دیدیم عجیب رفتار و مالقات همه این نرسیدم سرسرا به هنوز من -

 . خبره چه اصلی سرسرای توی االن کنم
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 : گفت و کرد تعظیم آلنا

 . نرید سرسرا به بهتره...  کردن اعتراض شدت به مردم...  سرورم -

 ؟ ها نشین پایتخت این باز ؟ خبره چه اونجا -

 : گفت نگریست می بیرون به پنجره از که پادریک به رو آلنا

 . غرب مردم..  قربان نه -

 : پرسید و رفت پنجره سمت به آدریان

 . کشیدن هورا و دادن تکون دست برام بودم سکو روی که پیش ساعت یه ؟ خوان می چی -

 : گفت آلنا

 به ها استورن ترسن می.  کرده آشفتشون ساالریال جنگ...  خوان می رو فرمانده چهار اعدام -

 . بدیم نشون رو اقتدارمون اونا اعدام با خوان می...  کنن حمله هم اینجا

 . شنیدم که توجیهیه ترین مسخره این -

 . نیست عاقالنه دونم می هم من قربان -

 . بمونن زنده فعال اونا که منه دستور این بگو بهشون -

 : گفت مضطربی و آرام صدای با پادریک

 . کنین می اشتباه دارین شما کنن می فکر اونا که اینجاست مشکل -

 ؟ زنی می حرف ها غربی درباره داری مطمئنی -

 : گفت آلنا

 . شدن می زده ریشه از این از زودتر خیلی باید...  ها افراطی و متعصبین -

 : گفت و زد کنار را آلنا و کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . دادیم می جوالن اجازه تو مثل هایی شکاک به و -

 : داد دستور آرامی صدای با.  رفت کوچک بالکن سمت به آدریان.  گرفت پایین را سرش آلنا
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 . کنی آرومشون و بگیری رو جلوشون کن سعی و پایین برو نفر چند با پادریک -

 به را مردم آدریان.  شد تر بلند صدا و سر ، بالکن روی آدریان شدن ظاهر با.  کرد اطاعت پادریک

.  زدند می فریاد را اعدام واژه صدا یک زیادی جمعیت.  نداد گوش کس هیچ اما کرد دعوت آرامش

 چهار و پادریک.  نشد خاموش ها فریاد اما کرد دعوتشان سکوت به دست اشاره با دوباره آدریان

 معیتج میان از کسی.  بود ترسناک شدت به آنها متحد هجوم اما رفتند جمعیت سمت به دیگر تن

 : زد فریاد

 . شیم می کار به دست خودمون..  ندارین رو اعدامشون جرات شما اگه -

 . شد گیر همه و رسید گوش به مثبت پاسخ فریاد درنگ اندکی از پس و کرد سکوت جمعیت

 : کشید داد توان همه با آدریان

 . نمیشه نزدیک ها اسیر به کس هیچ...  نه -

 : زد فریاد دیگر بار یک آدریان.  نکرد توجه کس هیچ اما

 . دستوره یه این.  نه -

 : زد ریادف و ایستاد مقابلشان پادریک.  شوند جمعیت آنی هجوم مانع نتوانستند هم سربازان حتی

 ؟ دادن دستوری چه پادشاه نشنیدین -

 : گفت جمعیت میان از کسی

 . کنه می تشکر ازمون اینکار خاطر به بعدا شاه -

 . بدین گوش اون دستورات به دارید وظیفه شما -

 . کنیم گوشزد بهش رو اشتباهاتش که داریم هم رو وظیفه این ما -

 . فهمین می پادشاه از بیشتر شما یعنی -

 . فهمه می بیشتر نفر یه از حتما جمعیت همه این -

 : زد فریاد پادریک

 . ها احمق از جمعیت مشت یه -
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 . پسر مشتیم یه از بیشتر ما -

 : گفت و کرد نگاه صدا این مرجع به تعجب با پادریک

 . کنه نمی اشتباه پادشاه معتقدی کردم می فکر.  برگرد کنم می خواهش..  پدر -

 . نفعشه به که کنم کاری خوام می اما...  معتقدم هنوزم -

 . ده نمی بهمون هیچی اسرا اون کشتن -

 : زد فریاد آشنایی نا صدای

 . اقتدار...  انتقام -

 : زد فریاد پادریک

 می ارک چی دارین دونین نمی.  بمونی قدرتمند و نکنی عمل پادشاه دستور از فراتر یعنی اقتدار -

 ارهد تازه و کشیدیم زحمت رشدش برای نسل اندر نسل سالها که درختی تبر با دارین...  کنین

 . کنین می خشکش دارین..  برید می بن و بیخ از رو ده می ثمر برامون

 : گفت دیگری صدای

 . بشیم رد روت از شیم می مجبور وگرنه پادریک کنار برو راهمون سر از -

 آن ورودی سکوی باالی و دوید زندان سمت به پادریک.  برد هجوم قصر زندان سمت به جمعیت

 : زد فریاد وجود همه با و ایستاد

 . بشین رد دم نمی اجازه -

  شد گم جمعیت همهمه در صدایش اما

 را ردهپ و کرد حرکت پنجره سمت به سختی به پاهایش سنگین زنجیر و غل با همیشه مانند آیدن

 زندان سمت به متحد های فریاد و خشم با مردم.  کرد نمی باور را دید می که ای منظره.  کشید

 . گفت می چیزی خشم با همه از جلوتر ، شناخت می آیدن که جوانی مرد و کردند می حرکت قصر

 با ، بود پادریک نامش کرد نمی اشتباه اگر که جوان مرد فریاد اما دهد فرا گوش خواست آیدن

 عصبانی چیز چه از غربی سربازان فهمید نمی.  رسید نمی آیدن گوش به جمعیت صدای وجود

 ارهدرب دانست نمی حتی.  بگیرند زندانیان از خواهند می را چیز چه انتقام دانست نمی.  هستند
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 غل ماا کند تکیه پنجره چهارچوب به تا برداشت جلو به قدم یک.  گویند می سخن زندانیان کدام

.  یستنگر بود شده قصر در که آشوبی به و فرستاد لعنتی دل در.  داد می آزارش دستانش سنگین

 : گفت راجر ای نفره چهار سلول در دورتر کمی

 ؟ شنوین می هم شما -

 : پرسید روهان.  رفت ها میله سمت به و برخاست جا از صدا و سر شنیدن با الویس

 ؟ شده خبر چه -

 : گفت و داد گوش دقت با رز

 . پیچه می سرم تو صداهاشون.  انبوه جمعیت یه.  میان زندان سمت به دارن مردم -

 برداشت عقب به قدم یک وحشت با الویس.  مدتی از پس و شد باز چهارتاق که زندان ورودی در

 کنار و برخاستند جا از هم راجر و رز.  شدند زندان وارد کرور کرور مردم از ای نکردنی باور تعداد. 

 : گفت و فشرد را رز دست الویس.  ایستادند الویس و روهان

 . اومدن ما کشتن برای -

 : زد فریاد و کشید شمشیر و ایستاد قفس مقابل پادریک

 . میره می بشه نزدیک ها میله به کسی هر -

 هم به روهان و رز ، الویس ، راجر.  کشیدند شمشیر و ایستادند پادریک کنار دیگر سرباز چهار

 : گفت و کرد پادریک به رو الویس.  بود چسبیده هم به هایشان شانه حاال و شدند تر نزدیک

 . میشناسمت من...  آدریانی فرمانده تو ؟ کنی می دفاع ازمون داری چرا -

 : زد فریاد پادریک

 کی هر.  کنم نمی شوخی من _ کرد جمعیت به رو سپس _.  آدریانه پادشاه دستور هم این -

 . میره می بشه نزدیک

 : گفت صدایی

 . آی نمی بر هممون پس از -
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 دمق یک دوم بار برای دیگر تن سه همراه به الویس.  رفت ها میله سمت به کشان فریاد جمعیت

 یحال در پادریک.  بردند حمله مهاجمان گروه اولین سمت به سرباز پنج و پادریک.  رفت عقب به

 گفت دبو مقابلش که پیرمردی به رو و ایستاد ناگهان اما زد می شمشیر بود کرده عرق شدت به که

: 

 . عقب برو.  پدر -

 : گفت خشم با مرد پیر.  ایستاد حرکت از پیرمرد سر پشت ناگهان جمعیت

 . کشتی هیوالها این خاطر به که هات وطن هم بقیه مثل درست..  بکش هم رو من...  پاد بزن -

 : زد فریاد اینبار پادریک

 . خوام نمی که بشم کاری به مجبور نذار...  پدر برگرد -

 ؟ بکشی شمشیر پدرت روی که -

 زنده رو اونا دارم دستور من پدر...  داره رو کاری هر ارزش پادشاه دستور که دادین یاد بهم شما -

 . دارم نگه

 . پدرتم من -

 : کند مبارزه بغضش با کرد سعی و بست را چشمانش پادریک

 . منه پادشاه اون...  پدر -

 فریاد پادریک.  برداشت قدم زندان های میله سمت به انداخت زمین روی را شمشیرش مرد پیر

 : کشید

 . نکن اینکارو..  پدر..  نه -

 چشمش از اشک ای قطره.  بست را چشمانش پادریک.  شد رهسپار پیرمرد دنبال به جمعیت

 ردیگ تن چهار سر و پیرمرد سینه به شمشیر تیغه.  چرخاند قوا همه با را شمشیرش و چکید

 اریدب می چشمش از امان بی اشک که پادریک به الویس.  شد زمین نقش پیکرشان و کرد برخورد

 : گفت و شد خیره

 . نداریم شانسی هیچ -
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 : گفت راجر

 . باشه آخرش نبود قرار این -

 : داد پاسخ الویس

 . ماست پایان این.  نیست آخرش این..  نه -

 همه با را ها میله دست ها صد.  آورد هجوم ها میله سمت به و زد پس شدت به را پادریک جمعیت

 را ها لهمی بیشتری قدرت با جمعیت و زد ضربه قفل به بار چند تبر با کسی.  دادند می تکان قوت

 : رسید گوش به بیرون از صدایی.  داد می تکان

 . میاد داره پادشاه -

 گفت سالوی.  چسبید الویس به رز.  کرد بیشتر را جمعیت قوت که نبود بازدارنده تنها نه جمله این

: 

 . بمیری خوای نمی من مثل هم تو -

 اش حمله نخستین اما الویس.  برد یورش آنها سمت به و گشود را درب جمعیت.  نداد پاسخی رز

 پیدا جرات راجر و رز.  درید گلویشان و کشید بیرون سینه از جا یک را تن دو قلبه.  کرد آغاز را

 . کردند

 : گفت الویس

 . دارین نگه رو راه.  بپریم اونجا از باید..  دره به منتهی..  هست خروج راه یه -

 . زد جا کمی جمعیت.  کشید بیرون تن دو سینه از را دیگر قلب دو سپس

 : گفت رز

 ؟ چجوری -

 ... زندان ی ها میله -

 ؟ چی -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

361 

 

 و پناه بی اما روهان.  پرداخت مبارزه به انها از تبع به هم رز.  زدند جمعیت قلب به راجر و الویس

 جا یک رنف بیست.  کرد پرت جمعیت سمت به را بلندی نیزه ای میله الویس.  بود ایستاده درمانده

 های همیل از یکی با را راه کناره الویس و راجر ، رز.  شد باز بیرون سمت به باریکی راه.  افتادند فرو

 : فریاد الویس.  کردند سد ، سلول شده کنده

 . روهان برو -

 : گفت روهان

 . اس دره جا این -

 : گرفت جمعیت سینه مقابل را زندان های میله از یکی الویس

 . بیشتره موندنت زنده احتمال..  آب تو بپر...  اس رودخونه تهش..  بپر -

 : گفت روهان.  برد خروج باریکه سمت به را روهان الویس.  دادند هل را میله قوا همه با راجر و رز

 . بیا من با -

 وت.  کنم رفتار والرینال وارث و نسل با هام خون هم سایر مثل خوام نمی...  برو تو..  تونم نمی -

 . روهان آخریشی

 : گفت ماندن برای مصرانه روهان.  کرد پرت جمعیت سمت به را دیگر ای میله

 ... هست بریان.  نیستم آخریش من -

 : زد فریاد سپس و کرد درنگ کوتاه لحظه چند الویس

 . روهان برو...  نیست حرفا این وقت االن..  برو -

 . بذارم تنهاتون تونم نمی -

 محکم هم اونقدر ها میله این..  شکنه می مقاومت دیوار االن..  برو.  میایم بر خودمون پس از ما -

 . نیستن

 : گفت عصبانیت با الویس.  ایستاد همچنان اما روهان

 . روهان دیدار امید به -
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 هب بالفاصله الویس.  کرد پرت ، بود بلند ای دره که خروج راه تنها از و داد هل را اش سینه سپس

 گروه برابر چند ، عظیمی جمعیت.  بود شکسته هم در اما ها میله مقاومت.  رفت راجر و رز سمت

 : گفت راجر.  بستند هم را دره خروج راه و بردند یورش سمتشان به اول

 . تمومه کارمون -

 دست رز.  کشاندند قصر محوطه سمت به را او بردند یورش سمتش به جا یک نفر صد حدود

 همراه و شد رها دستهایشان خشمگین مردم سیل میان در.  نداد امان جمعیت اما فشرد را الویس

 تدس به شمشیر که شد ثابت آدریان روی الویس نگاه.  شدند قصر محوطه وارد جمعیت موج با

 . آمد نمی بر کاری هم او از گویی اما کند متفرق را جمعیت دارد سعی اسب بر سوار

 همه با که مردی آشنای چهره نهایت در و دید جمعیت میان را زن یک ای قهوه موی کپه آیدن

 اما.  کند می باز الویس سمت به را راهش تیغ زور به که دید را آدریان.  شناختش می وجود

 رز . شناخت می را نفر سه هر.  شد سست آیدن پاهای.  شود شکافته که بود آن از بیشتر جمعیت

 با . کرد بلند سر الویس.  است ای صحنه چه تماشای مشغول کرد نمی باور.  الویس و را راجر..  را

 موج تسلیم اما رز.  یابد رهایی بودند کرده گرفتارش که دستانی سیل از تا کرد می تقال وجود همه

 در داشتند نفس تا آدریان های شیپورچی.  کرد می تماشا را الویس اشکبار چشمانی با جمعیت

 گینخشم و افراطی جمعیت این مانع توانست نمی چیز هیچ گویی اما دمیدند هایشان کرنا و بوق

 یرزنج و غل.  بود حادثه شاهد تنها دهد انجام کاری بتواند آنکه بی خیس چشمانی با آیدن.  شود

 ربیشت را راهش آدریان.  داد نمی او به را کاری هیچ اجازه عمال که بود سنگین و محکم قدری به ها

 هر از تر دشوار آیدن برای باورش که ای لحظه در و رفت فرو هم در بیشتر جمعیت اما کرد باز

 هیچ توانست نمی دیگر آیدن.  رفتند فرو مردم اقیانوس درون الویس و راجر ، رز ، بود چیزی

 دستی ثانیه چند از پس اما داد هل را جمعیت و زد فریاد قوا همه با آدریان.  ببینند را کدامشان

 ایپاه ان از پس و دست.  کشید جیغ بیوه زنان مانند آیدن.  رفت دستها باالی بدن از شده کنده

 یفتدن زمین روی تا گرفت را پنجره لبه آیدن.  چشم بدون سری و شده بریده انگشتان.  شده کنده

.  فتر می گیج آیدن سر.  جمعیت شادی فریاد و چرخید می دستان روی مثله و تکه تکه بدن سه. 

 هس بدن های تکه کنان هلهله و چرخیدند می اسبش دور که دید را جمعیتی مات و متحیر آدریان

 چشم اش حدقه در که زد زل الویس کبود سر به آیدن.  گرداندند می دستانشان روی را اسیر

 مات چنان ان.  بود شده له جمعیت این پای و دست زیر جایی حاال براق های یشم آن.  نداشت

 روف معنادار سکوتی در که آدریان مانند درست.  دهد نشان واکنشی توانست نمی که بود مانده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

362 

 

 حتی.  شد کرخت آیدن بدن تمام.  کرد می نگاه پاها و ها بدن و ها دست و ها سر به و بود رفته

 و شد کبود لبهایش.  بود تحملش از بیش غم حجم این.  بارید نمی چشمش از هم اشک دیگر

 . فشرد هم در و گرفت قلبش

 . شد همراه جمعیت کند حرکت با ساکت و متحیر همچنان و زد هی را اسبش باالخره آدریان

 فریاد و هلهله.  کردند آذین آنها با را شهر دروازه تمام و گذاشتند نیزه روی را ها بدن از تکه هر

 ندبود کرده درست شهر میدان در که بزرگی آتش.  کرد سست را آدریان قلب جمعیت مستانه های

 از لبالب های جام.  است شده تکمیل تازه که کردند می صحبت ای پیروزی از کنان رقص و

 هکنگر باالی اما آدریان.  کردند می شادتر را جشن که هایی رقاصه و شاد موسیقی و نوشیدنی

 هم ورد همین از شهر در سر باالی که نگریست می ها بدن مثله قطعه قطعه به و بود ایستاده قصر

 .  بود پیدا

* * * 

 حرکت از گردان قصر.  بود افتاده پایش کنار سوخته و شکسته پوش حریر ویالی مجسمه "

 های گوشت از مملو ها خیابان.  کرد می نمایی خود های پله و دیوار روی خشکیده خون و ایستاده

 وزان زمین روی بریان.  داشتند جریان خون از لبالب هنوز ها جوی و بود مقاوم مردم جزغاله و سیاه

 جریان با و خورد می دستش به خون سیاه های لخته.  برد فرو خون جوی در مچ تا را دستش و زد

 صلیا خیابان به و برخاست جا از بریان.  آزرد می را اش بینی سوختگی تند بوی.  گذشت می جوی

.  دهش نابود و سوخته.  است ساالریال همان این شد نمی باورش.  شد خیره شهر میدان به منتهی

 یشب ویران معابد و افتاده فرو های ستون.  بود افتاده خیابان کف که شکسته چراغهایی و درختان

 خیابان خونین های سنگفرش روی را اش خسته های گام بریان.  بود شده ها راه سد چیز همه از

 ویب اش سوخته نیم لباس و بود خون از سرخ و خیس دستش تمام.  رفت می پیش و کشید می

 یموهای و تیره چشمانی با زنی.  گرداند سر.  کرد صدایش سر پشت از کسی.  داد می مردار گند

 هتاز و عمیق زخم جای اش گونه روی.  بود ایستاده سرش پشت عجیبی جنگی لباس در ای قهوه

 اقتدار با ها زخم این به توجه بی اما زن.  داشت خونریزی شدت به نیز بازویش.  شد می دیده ای

 کی تنها که رنگی بی براق شمشیر.  کرد می حمل را براقش شمشیر و داشت می بر گام بلند و

 یخ میان در گرم و جاری خون همچون درخشنده و سرخ رگ.  گذشت می ان وسط از سرخ رگ

 : گفت اش قوی و اکودار صدای با زن.  شمشیر شده داده صیقل
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 . بریان حرکتیم آماده -

 : پرسید بریان

 ؟ کردین کار چی رو سر -

 : زد معنادار لبخندی زن

 . اونه مثل کسی برای تمثیل ترین مناسب کنم فکر.  دوختیم مرده کفتار یه بدن به -

 ستون از یکی به که رفت اندامی قوی سفید اسب سمت به را راهش و گذشت زن کنار از بریان

 اجزای تک تک به.  نگریست ساالریال به دوباره و پرید اسب روی.  بود شده بسته سوخته های

 این ات بود الزم فرصت ها قرن شاید.  بودند شده جنگ طعمه سوخته و شکسته حاال که باشکوهی

 یها سرزمین نظیر بی عروس دوباره تا برد می زمان قرنها.  بازگردد سابق شکوه به رهدوبا شهر

 . شود ساحلی

 نمی اما بریان.  کشیدند می را انتظارش که گرفت پیش در عظیمی لشگر سمت به را راهش

 خانه از اثری دنبال به ها خاکستر آن میان که ای آواره مردم از.  بگرداند چشم شهر از توانست

 عزیزانشان از نشانه کوچکترین یافتن برای را سوخته های گوشت گاه گه یا و بودند هایشان

 به که نداشت وجود تردیدی.  ازرد می را همه بینی اجساد زغال و مرگ بوی.  کردند می بررسی

 آغوش در کودکان گریه صدای.  شود می آلودگی و کشنده های بیماری معدن مکان این زودی

 نوجوان چند کنار از بریان.  نبود جنگ تبعات از گریزی اما آزرد می را بریان قلب عزادار مادران

.  دگریستن می و کشیدند می بیرون جسد یک جزغاله دستان از را انگشتری که گذشت گریان

 جنایت بدترین جنگ این شک بدون.  چرخید بریان ذهن در بار چند آنها زبان از پدر واژه انعکاس

 هک ساحلی شهری.  ساالریال شکوه و زیبایی به شهری نابودی.  آمد می حساب به اخیر قرن چند

 تابوت در را جانش نیمه مردم حاال خوابید نمی هرگز که شهری.  بود معروف ابدی شادی شهر به

 هی دوباره را اسبش.  یافت می زوال پیش از بیش لحظه هر و بود کشیده آغوش به خویش مرگ

 نگاهش.  گذشت شهر مردم عزای اشک و کودکان ناله و زنان شیون میان از سریعتر اینبار و زد

 را تئون حرف معنی حاال.  داد می پوش ژنده زن یک دست به را ضمادی که ماند ثابت تئون روی

 ".  تمدن مرگ یعنی ساالریال به حمله گفت می که فهمید می

 ندک باور خواست نمی.  باشد دیده کابوس تا بود امیدوار قلب ته از.  گشود چشم وحشت با آیدن

 یم مرگ قهقرای به که ای شده نابود و سوخته شهر.  است ساالریال دیده که محتضری پیکر آن
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 به وقتی شد می راست تنش موبه.  کند تحمل را تلخ وقایع این از بیشتر توانست نمی دیگر.  رفت

 از بیش به اش ریشه که ای خواهرانه اتحاد سرنوشت تلخی به.  کرد می فکر والرینال سرنوشت

 مه خواست نمی و زد نمی بریان نقشه و انگیزه درباره حدسی و تصویر هیچ.  رسید می سال هزار

 کند رآنقد لعنتی های ساعت این و نبود مهم ها دقیقه گذران جز چیز هیچ برایش.  بیاندیشد آن به

 کی اینکه تصور.  بود افکارش بدنه بر شالقی تحمل مانند اش ثانیه هر تحمل که گذشت می

 کرد می تحمل را ابد باید چطور.  زد می هم به را حالش ، دارد رویش پیش مرز و حد بی جاودانگی

 ندهما خیره سقف به و داده لم تختش روی.  گذشت می قرن یک مانند برایش ثانیه که حالی در ،

 یرتصو تکرار.  کرد می تکرار را وحشتناکی تصاویر مدام که بود ای پرده اما برایش سقف.  بود

 و دبلعی می را چیز همه دهشتناک سیالبی همچون که عظیم جمعیتی تکرار.  قطعه قطعه بدنهای

 تحملش که دردآوری های صحنه.  داشت ساالریال نابودی از که جدیدی تصویر و رفت می پیش

 . آمد نمی بر او از

 ینم گوش به دیگر هم قصر عادی صدای و سر حتی بود رفته فرو جانفرسا سکوتی در چیز همه

 هلحظ این پایان خواست می که چیزی تنها.  نداشت فرقی ها این از کدام هیچ آیدن برای.  رسید

 ندیده پنجره از هم را آدریان مدت این در حتی.  نیامد مالقاتش به کس هیچ.  بود آور عذاب های

 هیچ غلبه اجازه ، کشید می روحش که رنجی و درد اما آورد می او به شدیدی فشار تشنگی.  بود

 و وجدان عذاب حتی.  نداشت دیگری حس هیچ امیدی نا و غم جز آیدن.  داد نمی را دیگری حس

 کنار و کشید زمین روی زیاد صدای رو سر با را های غل سختی به.  برخاست جا از.  پشیمانی

 مرهم و جرح این آنقدر.  شد می ترمیم و زخمی شدت به پاهایش و ها دست مچ.  ایستاد پنجره

 یم نظر به روح بی و سرد و ساکت همچنان قصر.  بود کرده عادت آن به کم کم که بود شده تکرار

 عهده بر را قصر از حراست وظیفه که شدند می رد حوض کنار از سرباز چند گاهی چند از هر.  آمد

 جلب ار توجهش در قفل شدن باز صدای بالفاصله اما نشست کاناپه روی حوصلگی بی با.  داشتند

.  کرد اخم آیدن.  شد وارد پوشی سپید پیکر و گشوده آرامی به درب.  گرداند سر آیدن.  کرد

 . زد می را آیدن چشم آدریان براق و سپید پوشش

 یرو آیدن کنار را فامی نقره جام.  شد نزدیک آیدن به تردید با و بست سرش پشت را در آدریان

 رفبرط گلویش سوزش.  کشید سر سختی به را جام آیدن.  نشست تر دور اندکی و گذاشت میز

 یک . کرد می سنگینی گلویش ته زیادی های حرف.  بگوید چیزی خواست نمی.  کرد سکوت.  شد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

365 

 

 ههم و شود منفجر ناگهان خواست نمی.  کند خفه نطفه در را خشمش داد ترجیح اما اعتراض دنیا

 . آدریان برابر در کم دست نه.  بریزد بیرون را خشمش

 : گفت آدریان

 نه.  زدیم می حرف باید پیش وقت خیلی...  مالقتت اومدم می پیش وقت خیلی باید من...  آیدن -

 مسائل از کدوم هیچ درباره نه...  افتاده که اتفاقایی درباره نه..  انداختی راه که جنگی درباره

 . دورمون گذشته درباره...  آینده درباره زدیم می حرف باید ما...  این شبیه احمقانه

 : داد ادامه آدریان.  کرد سکوت و گرفت پایین را سرش آیدن

 هیچ...  وقت هیچ اما پذیرم می...  نبودم صادق باهات من ؟ آیدن ایستادیم اینجا چرا تو و من -

 ... ما آیدن.  برسونم آسیب بهت خواستم نمی وقت

 فاصله آدریان از بود عاملش زنجیر و غل که سنگینی و آرام های باگام و برخاست جا از آیدن

 : گفت عصبانیت با آدریان.  نشست خوابش تخت روی و گرفت

 . آیدن کن گوش بهم -

 : زد فریاد آیدن

 یم...  کردن تیکش تیکه مردمت که بود الویس اون...  آدریان وایستی جلوشون تونستی می -

 . نذاری تونستی

 . کردم رو تالشم همه من...  کن کنترل رو خودت آیدن -

 حتی...  کردی تماشا و ایستادی فقط...  بودی پادشاهشون تو...  رو تالشت همه نه...  نه -

 تفاقا اون خواستی می هم تو...  آدریان اینه حقیقت...  بگیری کار به رو بودنت مالتس نتونستی

 ریاینجو کنی می فکر و ببینی شهرت دروازه باالی رو بدنشون های تکه خواستی می...  بیفته

 هک کسایی میگذرن والرینال از کنی فکر اگه اس احمقانه...  آدریان...  ترسونی می رو ها استورن

 . آوردن ساالریال سر رو بال اون

 : کرد اخم آدریان

 . بیفته اتفاق اون نخواستم وقت هیچ من.  آیدن کنی می اشتباه داری -
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 . پادریک ابله پسره همون.  داشت عهده بر رو مردم رهبری تو فرمانده -

 . گرفت می رو جمعیت جلوی داشت اون -

 : کشید داد قوا همه با آیدن

 . کرد می هدایت رو جمعیت که دیدم خودم چشمای با...  آدریان بودم ایستاده من -

 . گردوند می بر رو مردم داشت اون..  بشنوی تونستی می که تو -

 . کنی تحریف من برای رو حقیقت تونی نمی دیگه.  نیستم احمق من..  آدریان نه -

 را او شانه آدریان.  دوخت زمین به را نگاهش آیدن.  ایستاد آیدن مقابل و برخاست جا از آدریان

 : فشرد و گرفت

 با نم دیدی تو...  آیدن.  بشم متنفر ازت نمیشه باعث تو اشتباهات.  منی ولیعهد هنوز تو.  آیدن -

 تو اب تونم نمی که بخوام اگه حتی من...  تو اما ایستاد من مقابل وقتی کردم معامله چطور دخترم

 دیدمشن اصال من اما بود من دختر کریشنا.  بیارم سرت بالیی تونم نمی من...  کنم رفتار اونطور

 چشمات توی که بینم می رو ساله پنج آیدن هنوز...  شدی بزرگ من دستای توی تو..  آیدن... 

 . بده نشون بهم رو خودش تا کنه می رو تالشش همه داره

 : زد پس را آدریان دست آیدن

 من.  آدریان کنی خام ها حرف این با رو من تونی نمی...  زنی می حرف چی درباره فهمم نمی -

 قطف حاال من برای.  آدریان هیوالم یه من...  سالمه سی از بیشتر من...  نیستم ساله هفده دیگه

 . داره معنا که خشمه

 بر هک بود شده یاسی احساس تسلیم هم خشم حتی.  ندارد حقیقت حرف این دانست می اما آیدن

 و آشفته شدت به ذهنش.  برداشت عقب به قدم چند آدریان.  راند می حکم آیدن وجود همه

 ابطهر هیچ آنها میان شاید.  بود ای احمقانه فکر آیدن از متعادل پاسخ انتظار شاید.  شد پریشان

 که ای احمقانه خوشبینی همه به.  خندید خود خیالی خوش به دل در آدریان.  نداشت معنا ای

 فرمانش به گوش چرایی و چون هیچ بی کرد می تصور که مردمش درباره ، آیدن درباره.  داشت

 یدآ می بر کل فرماندهی و حکومت پس از بار این که بود بین خوش.  خودش درباره حتی.  هستند

 نمی اصال اما.  دهد نجات الوقوع قریب مرگ از را آیدن شود می موفق و کند می غلبه غرور به ،

 از هم او خود حتی که عجیبی و پیچیده اوضاع.  بود ریخته هم به ناگهان چیز همه چرا فهمید
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 نابودی دیگر طرف از و آزرد می شدت به را او الویس فجیع مرگ طرفی از.  آمد نمی بر پسش

 آیدن حال هر به اما چطور دانست نمی آدریان.  بود شده مطلع آن از هم آیدن حاال که ساالریال

 . برسد گوشش به نبود هم بعید قصر اخیر آشوب به توجه با البته.  دانست می

 هم آیدن بود مطمئن و بزند حرف خواست می آدریان.  شد قرار بر دو آن میان سنگینی سکوت

 واستخ نمی.  گرفت را تصمیمش باالخره و کشید عمیقی نفس اما است نگفته های حرف از لبریز

 فند خودش وجود در را هایش ناگفته همه داد ترجیح.  دیگر کلمه یک حتی.  بگوید آیدن به چیزی

 که هایی واژه نامحدود های انباشته.  دیگر وقت هیچ نه و حاال نه.  نگوید چیز هیچ دیگر و کند

 سر آیدن.  رفت در سمت به آرام و بلند های گام با.  خورد نمی درد به بود کرده آماده گفتن برای

 یچیز گفتن قصد آیدن اگر حتی.  نگشت بر تصمیمش از اما شد کند آدریان های قدم.  گرداند

 ره که بود آیدن با پیوندش های رشته آخرین شبیه ها گام این.  بشنود خواست نمی او ، داشت

 درنگ اندکی.  گذاشت اتاق بیرون به قدم.  گشود را در.  شد می تر گسسته و تر سست لحظه

 روزی تردید بی آیدن.  کند سست را تصمیمش چیز هیچ خواست نمی.  برنگرداند سر اما کرد

 ودخ انتخاب این.  دانست نمی مقصر را خودش دیگر ادریان اما شد می تابستان بازگشت قربانی

 قفل را درب.  ماند نمی ثمر بی تالش همه این نه اگر آمد نمی بر آدریان از کاری هیچ و بود آیدن

 آدریان که نبود آیدن تنها این.  رفت پیش استراحتش اتاق سمت به سست های قدم با و کرد

 . داشت را کردنش رها قصد

 به ها استورن رسیدن به چیزی دیگر ، بودند آورده برایش پیش روز دو که اخباری به توجه با

 این است ممکن که بود داده هشدار نیلو هم صبح امروز.  بود نمانده والرینال پایتخت دروازه

 مالقات به وادار را آدریان که بود اضطراب همین شاید.  نکشد شب به پایتخت بر حاکم آرامش

 از ار اش پادشاهی تاج و انداخت ای گوشه را سپیدش شنل.  ایستاد آینه مقابل.  بود کرده آیدن

 سفری شنل.  کرد باز را کوچکی کمد.  گشود را اش سلطنتی لباس های بند.  برداشت سر

 و رنگ های وکفش آورد در را براقش چرم های چکمه. کشید بیرون را ای کهنه و رنگ خاکستری

 رمعط خاکستر از مقداری کمد درون ظرف از و برداشت کوچکی شیشه.  پوشید را قدیمی رفته رو

 کمرش دور را شمشیرش.  گذاشت شنلش جیب در را شیشه تردید با.  کرد بو و ریخت آن در را

 سلطنتی و بزرگ اتاق به نگاهی نیم.  کرد تعبیه لباسش در را ساز یخ کوچک خنجر و محکم

 مانند درست.  داشت بدی احساس.  فشرد می هم در را خود شدت به اش سینه قفسه.  انداخت

 عیس.  بود گریخته انسانها سرزمین و ها مرز انسوی به و گفته ترک را چیز همه که پیش ها قرن
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 فسن مانند وجودش در احساسی هنوز اما است گرفته درستی تصمیم که کند قانع را خودش کرد

 می را این وجود همه با آدریان و نبود این حقیقت.  خواند می ترسو را او و کرد می عمل لوامه

 و غرب مردم.  نرساند آسیب کسی به پیش از بیش که بود این برای فقط و فقط او رفتن.  دانست

 اندنم زنده راه تنها.  بود روشن برایش روز مانند این.  شدند نمی او فرمان تسلیم هرگز پایتخت

 . داشتند نمی بر جنگ از دست هرگز آنها ماند می آدریان اگر و بود شدن تسلیم مردم این برای

 هجذب حکومت دیگر آدریان برای اینها همه بر عالوه.  کرد می تسلیم به مجاب را آنها آدریان رفتن

 را همخونش و بایستد افراطی عده یک مقابل نتوانست آن وسیله به که ای پادشاهی.  نداشت ای

 و بایستد شد مجبور آدریان.  نداشت معنایی هیچ دیگر برایش ، دهد نجات وحشتناک مرگ آن از

 در هب کسی.  نشد کارساز معرکه ان در کدام هیچ تخت نه و تاج نه.  ببیند چشم به را الویس مرگ

 : کوبید

 . سرورم هستم پوش سیاه -

 : گفت تردید اندکی با آدریان

 . تو بیا -

 : ماند مبهوت و مات رفته در زوار هیات آن در آدریان دیدن با اما شد وارد سیاهپوش

 ؟ حضرت اعلی خبره چه اینجا -

 : داد پاسخ تلخ اوقات با آدریان

 . میزه رو اوناهاش.  دادم پس قصر به رو تاج من.  نیلو نکن صدا لقب اون با رو من -

 : پرسید تعجب با سیاهپوش

 ؟ چی یعنی اینا -

 : گفت ، کند نگاه نیلو به آنکه بی آدریان

...  ارهد نگه اینجا رو من تونه نمی ای دیگه چیز هیچ.  گرفتم رو تصمیمم...  نیلو رم می دارم من -

 . آیدن حتی نه و مردمم نه

 ؟ کجا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

369 

 

 . میام بر خودم پس از من.  اینجا از غیر جایی هر...  دونم نمی -

 : شد نزدیک ادریان به قدم چند پوش سیاه

 ؟ بشه دچار ساالریال سرنوشت به که کنی می رها رو والرینال داری...  فهمم نمی -

 دارن اونا...  فهمی نمی...  نمیشه دچار ساالریال سرنوشت به من حضور بدون والرینال...  نه -

 . کنن تسخیر تونن می هم خونریزی بدون رو والرینال...  من بدون...  من کشتن برای میان

 . رهبر یه...  خواد می پادشاه یه اینجا...  میگی داری چی -

 ککم بهم دارن کنن می فکر مردم اون.  دن نمی گوش من به برسه که وقتش اونا ؟ ندیدی مگه -

 ینالوالر من رفتن...  نمیاد هم آیدن سر بالیی.  فرمانیه نا میشه انجام عمال که کاری اما کنن می

 . ده می نجات رو

 ؟ کردی فکر خودت پیش چی تو -

 یا آیدن...  کنه می تصاحب کردنش نابود بدون رو والرینال بریان...  رم می من که کنم می فکر -

 خواد می که وقت هر تا.  میگیرم سر از رو پنهانی زندگی دوباره من و...  میشه شاه یکیشون بریان

 . حرفام این از تر صبور من...  بکشه طول

 . کنی فرار ها ترسو مثل...  بشی پنهان دوباره خوای می -

 . اس همه نفع به این.  نیلو ندارم ای دیگه چاره -

 ؟ کشن نمی خون و خاک به رو والرینال ها استورن رفتنت با کنی فکر شده باعث چی -

 ممرد.  کنن تصاحب احتضار حالت در رو سرزمین یه خوان نمی هم اونا.  نیلو کن اعتماد من به -

 . بیان کنار یا بمیرن تونن می هم اونا...  ها غربی و میشن تسلیم سادگی به که پایتخت

 : زد می فریاد تقریبا حاال پوش سیاه

 توی....  کردن انتخاب پادشاهشون عنوان به رو تو که افرادی قبال در ؟ کنی می که کاریه این -

 . میذاری تنهاشون...  سخت شرایط

 : گفت عصبانیت با آدریان
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 براشون رو جنگ دارم من.  میشه تر سخت براشون شرایط من بودن با...  نیلو؟ فهمی نمی چرا -

 . کنم می تر ساده

 . باشه درست که نداره وجود دلیلی...  کنی می فکر تو که چیزیه این -

 . گیرم می اشتباه و احمقانه تصمیمات من کنی می فکر ها متعصب اون مثل هم تو..  عجب -

 . کنه اشتباه ممکنه کسی هر کنم می فکر من -

 . دم می قول بهت...  نیلو کنم نمی اشتباه مورد یه این در -

 : کشید داد پوش سیاه.  رفت در سمت به و زد کنار را سیاهپوش های شانه ادریان

 . کنی می فرار ترسو یه مثل داری....  آدریان تویی این نمیشه باورم -

 : داد پاسخ اما نگرداند سر آدریان

 حضورت عدم بپذیری اینکه شجاعت...  شجاعته نوع باالترین اینکار که فهمی می روزی یه -

 . بودنته از بهتر خیلی

 . کنی نمی اینکارو تو...  آدریان -

 به صرق میانبر مسیر و کشید سرش روی را شنلش بزرگ کاله.  بست سرش پشت را در اما آدریان

 که درسی می گوشش به صدایی و سر.  گرفت پیش در بود گرفته عنکبوت تار که را خروجی دروازه

 : زدند می فریاد

 . رسند می دروازه نزدیک زودی به.  شدند نزدیک ها استورن -

 : زد فریاد نگهبانی.  کرد تر تند را هایش قدم آدریان

 . برگرد...  هستی کی...  پوش شنل هی -

 . گذاشت سر پشت را کوچه چند اش نکردنی باور سرعت با و گذشته قصر دروازه از آدریان اما

.  بود حاکم قصر بر عجیبی همهمه.  افتاد تشویش به ها استورن شدن نزدیک خبر انتشار با قصر

 تک نگاه در شد می و شدند می سختی مبارزات آماده جنگاور مختلف های گروه و نظام سواره

 را لشگریان دیگر بار یک آلنا و پادریک.  دید را مرگ برای آمادگی گاه و مرگ خوف تکشان
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 با ایدب لشگر آرایش ، بود معتقد پادریک.  افتادند راه به فرماندهی اتاق سمت به و کردند بررسی

 : گفت کپادری.  دانست می تر مناسب را ابتکار اندکی آلنا اما شود تنظیم آدریان شاه مستقیم نظر

 . آلنا دارم اعتماد پادشاه به من -

 . باشه چیز همه متخصص اون نمیشه دلیل اما درسته -

 : گفت تندی لحن با پادریک

 . نکنیم بحث اینباره در بیا -

 : پرسید رزالین.  کردند برخورد رزالین با که بودند نرسیده فرماندهی اتاق به هنوز

 ؟ رین می فرماندهی اتاق به -

 : رسید گوش به دیگری صدای ، پاسخی هر از پیش

 . من بانوی -

 ادامه شپو سیاه.  بودند ایستاده هم شانه به شانه سیاهپوش و آگوستا ، ساالر.  گرداند سر رزالین

 : داد

 . ینبیا ما با هم شما آلنا فرمانده ، پادریک فرمانده.  کنیم صحبت مهم مساله یه به راجع باید -

 : پرسید رزالین

 ؟ ریم می کجا -

 : داد پاسخ آگوستا

 . آدریان شاه اتاق به -

 : پرسید نگرانی با رزالین

 ؟ شده چی -

 : گفت و گشود را اتاق درب پوش سیاه

 . ببینین خودتون باید -
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 . بستند را درب و شدند وارد سرش پشت هم آگوستا و پوش سیاه.  گذاشت اتاق به قدم رزالین

 . رسید نمی پادریک و آلنا گوش به اتاق درون از صدایی

 : گفت و انداخت آینه کنار تاج به نگاهی نیم رزالین

 ؟ کجاست پادشاه ؟ شده چی -

 : داد پاسخ پوش سیاه

 تهگرف رو تصمیمش اون اما کردم رو تالشم همه من...  رفت و آورد رفتن برای دلیل کلی...  رفته -

 . بود

 : گفت تحیر با رزالین

 ؟ رفته که چی یعنی ؟ رفته -

 ینم بر دیگه که گفت...  شده خارج هم شهر از حتما حاال تا...  رفته قصر از پادشاه...  من بانوی -

 . مردمه موندن زنده راه تنها این...  بشه ها استورن تسلیم باید شهر گفت.  گرده

 : گفت رزالین

 به _.  هباش گفته آدریان رو اینا نمیشه باورم ؟ تحقیر این قیمت به ؟ قیمتی چه به ؟ موندن زنده -

 ؟ آوردی آدریان سر بالیی چه _ چسباند دیوار به را گلویش و برد حمله سیاهپوش سمت

 ؟ بیام بر پسش از تونستم می من کنین می فکر -

 آدریان های حرف ، داد می ماساژ را گلویش که درحالی پوش سیاه.  کرد رها را پوش سیاه رزالین

 : داد ادامه سیاهپوش.  شد خیره آن به و گرفت دست به را پادشاهی تاج رزالین.  کرد بازگو را

 . نداریم شهر تسلیم جز ای چاره -

 : داد پاسخ و کرد لمس را داشت قرار اهنین میله دو روی آینه کنار که آدریان زره رزالین

 کنم مین اینکارو من.  کنه فرار تونه می آدریان.  سیاهپوش نیومدم دنیا به شدن تسلیم برای من -

 . ام شوالیه یه هنوز من... 

 : کرد اخم آگوستا
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 ؟ چیه منظورت -

 : گفت و ریخت هایش شانه از یکی روی قیرگون آبشاری مانند را سیاهش و بلند موهای رزالین

 . رفته آدریان بفهمه کس هیچ نذارین.  شم نمی تسلیم من -

 ؟ جنگ هدایت اما -

 باال از و گرفت مشت در را موهایش تمام.  آورد بیرون آدریان زره کنار از کوچکی چاقوی رزالین

 : گفت و برید نقطه ترین

 . آگوستا کنم می هدایتش من -

 . میشن شاه غیبت متوجه مردم زود یا دیر...  اما -

 قشهن یه کشیدن مشغول شاه بگین بهشون...  کنیم می پرت جنگ به رو حواسشون تمام...  نه -

 . اس زیرکانه

 دامن.  گذاشت سر روی را آدریان تاج و کرد اویزان آینه کنار را اش شده بریده بلند موهای

 رزه بزرگی که بست محکم آنقدر را هایش بند.  کرد تن به را آدریان زره و کرد پاره را بلندش

 : گفت و زد لبخندی آگوستا.  ندهد آزارش

 . رزالین بود شده تنگ برات دلم -

 : نگریست اینه در و کرد تنگ را چشمانش رزالین

 .  بود شده تنگ خودم برای دلم منم -

* * * 

 رویی هب رو تپه روی زیبایی کمان رنگین.  آمد بیرون ابر پشت از باران از پس بالفاصله خورشید "

 ندشبل نیمه موهای به دستی بریان.  کرد می زیباتر را قصر بلند بالکن منظره که بود مشخص

 می پرت را حواسش قصر به غذا از پر های ارابه ورود صدای.  شد خیره کمان رنگین به و کشید

 گشتریان بریان.  رسید می هم باال این به که بلندبود قدری به نیز میهمانی سالن موسیقی.  کرد

 و آدریان.  بود بیزار سلطنتی رسوم این از همیشه.  داشت اضطراب.  چرخاند انگشتش دور را اش
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 ینا کرد می آرزو.  بود ایستاده بالکن روی اتاق در بیرون بریان اما بودند شدن آماده مشغول آیدن

 : رسید گوش به سرش پشت از صدایی.  نشنود را انگیز نفرت واژه آن دیگر بار

 . رفتی کردم می فکر -

 ای رهنق تاج نیم.  بود پوشیده چشمانش با هماهنگ زیبایی آبی لباس آدریان.  سرگرداند بریان

 : زد لبخند بریان.  زد می برق شدت به اش

 !آدری میای نظر به خوب خیلی -

 : گفت دلخوری با آدریان

 . نکن صدام اونجوری -

 : گفت و خندید بلند اینبار بریان

 ! آدری باشه -

 : گفت و انداخت باال را هایش شانه آدریان

 . اومده اون دیدن برای شرقی خانم شاهزاده.  آیدنه برسه نظر به جذاب باید که اونی حال هر به -

 : داد پاسخ و چسباند اش سینه را آدریان شانه بریان

 ! برقصه تو با کنه می اصرار خانم شاهزاده ، بینم می رو تو که اینجوری ولی -

 : گفت و کشید بیرون بریان دستان میان از را خودش آدریان

 . کنی نوازشم که نیستم بچه اونقدر دیگه من!  بریان -

 : خندید هم باز بریان

 . آدریان مونی می من کوچولوی برادر همیشه -

 رنگ به هم او.  پیوست آنها به هم آیدن که بود نشده بدل و رد بینشان دیگری جمله هنوز

 ایموه.  کرد می تزیین را آن ای طالیی های نوار که بود پوشیده درخشانی سبز لباس چشمانش

 جوان اینکه با.  داشت سر به کوچکی طالیی تاج.  بود بسته پشت از را روشنش ای قهوه مواج

 : گفت آیدن.  نداشت را ساله پانزده آدریان جذابیت اما بود شده برومندی
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 . شده بزرگ دیگه کوچولو آدری...  نکنی لوسش این از بیشتر بهتره بریان میگه راست -

 : داد تاب ابرویی آدریان

 . آیدن ام تو قد هم من -

 مچش به آنها با هیکل و قد هم ، داشت برادرانش با که ای سنی فاصله وجود با.  داشت حق آدریان

 اما بود تر بلند قد آدریان از گرچه بریان.  قوی و ای ماهیچه بازوهای و ها شانه همان با.  آمد می

 . نداشت را آدریان اندام ورزیدگی

 : گفت بریان

 ! کنی نمی اصالح رو صورتت هنوز ولی -

 : گفت ، بود شده عصبانی واقعا حاال که آدریان

 ! کافیه -

 : گفت و کشید را آدریان دست آیدن.  کرد کج رو راه سمت به را راهش سپس

 . نداشتیم منظوری ما.  کن صبر...  هی..  هی -

 : گفت آدریان.  کرد تایید سر با بریان

 . کنین تکرارش ندارین حق دیگه پس خب -

 . آدریان _ کرد اصالح بالفاصله سپس _ آدری باشه -

 راه زا نیمی.  افتادند راه به میهمانی سالن سمت به هم با همگام سه هر سپس و زد لبخند آدریان

 : گفت و کرد تعظیم مالزم.  ایستادند.  شد نزدیک آنها به مالزمین از یکی که بودند نرفته هنوز را

 . فرستادن شما دنبال رو من -

 : گفت آیدن

 . که بینی می.  میایم داریم -

 : گفت و انداخت بریان به نگاهی مالزم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

376 

 

 خاص رسوم سلطنتی مهمانی یعنی...  بشه تلقی توهین ممکنه حضورتون اما ببخشین رو من -

 ...حرامزا یه بودن.  داره رو خودش

 : گفت خشم با و چسباند دیوار به را مالزم پروا بی و تند انگیزشی با بریان

 ؟ نه کنی یادآوریش هی میاد خوشت...  دونم می خودم -

 . ببخشین رو من...  قربان متاسفم -

 توی که بود خواهد باری آخرین لحظه اون...  بشنوم ازت رو واژه این دیگه بار یه هم اتفاقی اگه -

 . داری زبون دهنت

 : رفت بریان سمت به آیدن

 . آروم...  باش آروم..  هی..  هی -

 : گفت اشفتگی با و کرد رها را مالزم بریان

 . اتاقم به گردم می بر من..  برین شما -

 : گفت و فشرد را بریان بازوی آیدن

 . رسومشون و آداب به لعنت -

 . شدند رهسپار میهمانی سالن سمت به مالزمان با همگام آیدن و آدریان.  نداد پاسخی بریان

 نیمیهما موقع بار هر که ای تکراری جمله از حالش.  کرد تماشا را قدمشان به قدم و ایستاد بریان

 . خورد می هم به شنید می سلطنتی

 " شود می تلقی مهمانان به توهین حرامزاده یک حضور "

 کی امروز و کند تکرار برایش را آن کسی نا و کس هر خواست نمی اما بود پذیرفته را حقیقت این

.  کرد جلب را توجهش کسی های گام صدای.  بود برده کار به را جمله این پایین رده مالزم

 : دز صدایش نیکاناس اما گرداند سر بالفاصله بریان.  شد می نزدیک او به نیکاناس فرمانده

 ؟ بریان -

 : داد ادامه نیکاناس.  زد می موج نفرت بریان نگاه در.  کرد نگاه او به اکراه با بریان
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 ؟ بیای مالقات برای من اتاق به مهمونی از بعد تونی می -

 : گفت فشرده هم به های دندان با بریان

 . فرمانده تونم نمی...  نه -

 . کنم صحبت تو با تونم می داری خزانه مشکل درباره گفته پدرت اما -

 : گفت بریان

 که متاسفم.  برگردین مهمونی به هم حاال.  فرمانده گفته چی اون کنه نمی فرقی برام -

 . ندارن ورود اجازه ها حرامزاده...  کنم نمی همراهیتون

 دز صدایش نیکاناس.  شد دور او از و کرد کج را راهش بریان.  انداخت پایین را سرش نیکاناس

 ".  گرفت پیش در را اتاقش راه توجه بی بریان اما

 : کرد خارج افکارش از را بریان تئون صدای

 . قربان اومده هوش به -

 حاال و گذشت می روهان یافتن از روز دو.  شد وارد و دوید تئون چادر سمت به بالفاصله بریان

 به تئون.  بود مانده پنهان ریش از انبوهی میان صورتش های زخم.  بود آمده هوش به باالخره

 : گفت و کرد نگاه بریان به روهان.  شد صورتش اصالح مشغول آرامی

 ؟ ام زنده من -

 : گفت بریان

 . رسه می نظر به اینطور -

 : کشید آهی روهان

 ... راجر..  رز ؟ اومد چی الویس سر...  بودم می زنده نباید...  نه -

 : گفت بریان

 . شدن کشته دونم می فقط -

 : زد فریاد روهان
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 . خوردیم نمی شکست موندی می اگه..  کردی فرار چرا -

 : کرد اخم بریان

 شانس یه با و رفتم من..  نداشتیم شاسی هیچ ما اما.. روهان نیست ها صحبت این وقت االن -

 ویت خانوادش.  کشتیم رو کاستار...  گرفتیم رو ساالریال ما.  ها استورن با...  برگشتم تر بزرگ

 . گرفتیم انتقام ما...  سوختن آتیش

 : گفت تنفر با روهان

 ... کنن می فکر بهش ها الف که چیزیه آخرین انتقام کردم می فکر ؟ انتقام -

 . باشه یکیش اینم کنم فکر...  کرده تغییر من در رز فداکاری از بعد چیزا خیلی -

 : گفت و زد پس را بود کرده اصالح را او صورت از نیمی که تئون دست روهان

 ؟ نیومدی نجاتش برای چرا...  بودی اون مدیون و زندگیت تو -

 : داد پاسخ تاثر با بریان

 . رو مادریمون سرزمین.  روهان میگیریم رو والرینال ما.  رسیدم دیر اما بیام خواستم می -

 : کرد تنگ را چشمانش روهان

 ؟ دونی می تو -

 ؟ داریم خونی نسبت هم با اینکه درباره -

 . والرینالی وارث اینکه درباره -

 : زد معناداری لبخند بریان

 . باشم تختی و تاج هیچ وارث تونم نمی.  ام حرامزاده یه من...  روهان -

 : داد ادامه بریان.  کند تمام را کارش تا داد اجازه تئون به و کرد سکوت روهان

 فرمانده از البته صد و تئون از...  اومدن هوش به از بعد بهتره.  ای زنده که خوشحالم حال هر به -

 . کنی تشکر آیسار

 : پرسید روهان
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 ؟ خیانتکار اون ؟ آیسار -

 : انداخت باال ای شانه بریان

 ساالریال به نفوذ نقشه اون.  کشید بیرون رود از رو تو اون...  بذار خوای می چی هر رو اسمش -

 . ببریم رو سرش تا کرد پیدا برامون رو کاستار اون.  داد ما به رو

 . شد ما لشکر سقوط باعث اون -

 . کرد جلب ما نفع به رو دشمن اعتماد.  الزمه که کرد رو کاری آیسار روهان نه -

 : گفت گرفته صدایی با و کرد سرفه بار چند روهان

 . کنی اعتماد بهش تونی نمی..  ساالریاله اهل اون -

 خواست می رو کاستار شکست ای دیگه کس هر از بیشتر اون...  روهان دارم اطمینان بهش من -

. 

 . اومده شهر سر بالیی چه گفت بهم تئون.  ساالریاله شد نابود که چیزی اما -

 : گفت و رفت چادر خروجی پرده سمت به گردان سر بریان

 . نکنی مسائل این نگران بهتره رو خودت تو -

 : برد باال را اش گرفته صدای روهان

 به تبرگش و زمستون شدن تموم به تنها حال به تا...  نبودم والرینال سرنوشت نگران حال به تا -

 می نابودی بوی من...  تحوله آستانه در چیز همه.  بریان اما کردم می فکر خودم کوچیک قلمرو

 ... مرگ بوی.  شنوم

 : گفت کند نگاه روهان به آنکه بی بریان

 هذیون داری اینکه حساب به میذارم رو هات داریحرف تب هنوز روهان نیست خوب حالت تو -

 ریم می داریم ما..  کنم روشن برات بذار..  بشه بهتر زدت تب پریشون ذهن اینکه برای اما.  میگی

 . کنیم تموم رو زمستون که

 : گفت روهان
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 ابستونت یا باشه حاکم زمستون کنه می فرقی چه ساالریال شبیه جون نیمه و سوخته شهر یه به -

. 

 : داد پاسخ بود طوفانی خشمی آستانه در که بریان

 نجاتت از که نرسون جایی به رو من...  داره حدی هم هذیون.  دی می کشش خیلی داری دیگه -

 . کن گوش بهم.  بشم پشیمون

 . جنگیدم می آیدن برای من -

 : گفت بریان

 ؟ جنگم می کی برای دارم من کنی می فکر -

 . رفت بیرون چادر از سپس

* * * 

.  دندبو شده خیره او به مردم.  ایستاد سکو باالی رزالین.  بود شده حاکم لشکر بر عجیب ترسی

 : گفت رزالین

 یم بیشترتون مطمئنم.  بودم غرب محافظ شوالیه پنج جزو سالها...  میشناسین رو من شما -

 ملکه عنوان به رو من.  دادم دست از فالکت اون از مردمم رهایی برای رو خانوادم همه که دونین

 بی خودسرانتون عمل که دیدین...  نترسوند رو ها استورن اسرا کشتن که دیدین.  میشناسین هم

 هشب که اینه..  خواد می ازتون آدریان شاه که چیزی یعنی..  خوام می ازتون که چیزی.  بود نتیجه

 حکومت ادعای که هایی شورشی به شما...  دیدین رو بهش اعتماد نتیجه بار یه...  کنین اعتماد

 . شدین پیروز داشتن

 : گفت جمعیت میان از صدایی

 ؟ مذاکره دوباره رفته ؟ کجاست پادشاه خود -

 : دارد نگه را صدایش استواری کرد سعی رزالین.  بود آمیز تمسخر لحنش

 ونا تا.  کشن می ای دیگه نقشه دارن پادشاه...  نیست کار در جنایتکارا اون با ای مذاکره...  نه -

 . دارم عهده بر رو کل فرماندهی من...  موقع
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 . بگن رو اینا خودشون تونستن می حضرت اعلی -

 می زنده آفتاب غروب تا دونه می کی...  شهره دروازه پشت دشمن.  نیست ها بحث این وقت -

 الساالری اخبار حتما...  داریم که راهیه تنها اتحاد...  میاریم دووم چقدر دونه می کی ؟ نه یا مونیم

 ونطرفا و طرف این گرفته آتیش های گیسو با بیوتون زنای خواین نمی اگه...  رسیده گوشتون به

 واینخ نمی اگه...  بگردن دنبالتون سیاه و سوخته اجساد بین هاتون بچه خواین نمی اگه..  بدون

 اگه.. . عزیزه براتون هنوز سرمازده سرزمین همین اگه...  ببینین خاکستر مشت یه رو هاتون خونه

 آغوش در عزیزانتون دیگه بار یه خواین می اگه..  ببینین رو هاتون بچه شدن بزرگ خواین می

 . باشین مطمئن و متحد.  بگیرین

 : زد فریاد دیگری صدای

 . افته می اتفاق این صورت هر در -

 : گفت آزرد می را او شدت به که وجدانی عذاب با و کشید عمیقی نفس رزالین

 . کنین مقاومت...  میده نقشش اجرای برای بیشتری فرصت پادشاه به ما مقاومت -

 : دز فریاد و برد باال را شمشیرش.  گرفت پایین را سرش رزالین.  شد حاکم لشگر بر سکوتی

 . میدم قول بهتون.  جنگم می شما رکاب به رکاب..  کنارتون نفس آخرین تا من -

 لب زیر رزالین.  شدند نزدیک او به پوش سیاه و آگوستا.  چکید چشمش از اشک لغزان قطره

 : گفت

 . بمیرم مردم این همه از قبل امیدوارم -

 : گفت پوش سیاه

 پادشاه . کردن می رحم بهمون شاید..  بشیم تسلیم پادشاه خواست طبق نبود بهتر..  من بانوی -

 بیفته تفاقا کمتری خونریزی شاید بشیم تسلیم اگه و هستن ایشون شخص دنبال اونا بودن معتقد

. 

 : گفت آرامی به و آورد پایین را شمشیرش رزالین
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 تسلیم رو خودم من...  میشناسی رو من تو مطمئنم اما..  نمیشناسم رو تو من..  سیاهپوش -

...  ننک می فکر من مثل ها خیلی مطمئنم.  رسوندن اعال حد به وحشیگری که کنم نمی موجوداتی

 . کنم نمی تحقیر رو خودم اما میرم می..  پوش سیه ام شوالیه یه من

 :گفت آلنا

 رتحقی تا بدین کشتن به رو سربازاتون حاضرین.  نداره ارزشی براتون مردمتون جون یعنی -

 . نشین

 . بمیرم که رم می دارم هم خودم...  باشی شنیده اگه -

 : گفت و شد همگام ، رفت می قصر خروجی روی راه سمت به که رزالین با آلنا

 ور من...  ندارین دادن دست از برای چیزی دیگه شما...  بمیرین حاضرین شما..  من بانوی بله -

 ... فرزندی نه و همسری نه...  شما برای هست ای خانواده نه ولی صراحت این خاطر به ببخشین

 ... مادر و پدر...  دارن شوهر...  دارن بچه و زن مردم این

 : داد پاسخ و شد خیره آلنا چشمان به و ایستاد رزالین

 . ندارم رو آدریان صبر من...  آلنا کن جمع رو حواست -

 : انداخت پایین را سرش آلنا

 رو کسی بجنگه قراره اونم که پیر پدر یه جز هم من..  بمیرم شما کنار حاضرم من..  سرورم -

 ادنی به تازه پادریک پسر...  قربان...  افتادین یتیم های بچه فکر به هیچ...  سرورم اما..  ندارم

 . دیدین می رو خانواده اون باید...  اومده

 : داد ادامه و نکرد اعتنا آلنا اما رفت غره چشم آلنا به پادریک

 کوچیک خانواده شبیه خانواده تا چند دونین می قربان...  داره هم دیگه پسر یه و همسر یه اون -

...  شنب یتیم نباشن مجبور ها بچه اون..  کنیم تسلیم رو شهر اگه شاید ؟ داره وجود اینجا پادریک

 . بیفتن سختی به مردم نیست الزم

 : گفت و انداخت رفت می قروچه دندان که پادریک به نگاهی رزالین

 ؟ آلنا زدی رو حرفات -
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 : داد ادامه رزالین.  نگریست زمین به دوباره آلنا

 دمافرا مرگ درباره و بمیرم چجوری گرفتم یاد وقته خیلی من...  نشدی بزرگ غربی یه مثل تو -

 . بگیرم تصمیم

 : گفت و کرد اخم آلنا

 . خوام نمی دیگه...  بودنه شوالیه این اگه اما...  باشم شوالیه یه خواست می دلم همیشه -

 . گذشت رزالین کنار از بلند و تند قدمهای با و انداخت زمین روی را اش فرماندهی نشان سپس

 : گفت بلند صدای با رزالین

 . آلنا کن فرار و وردار رو جونت -

 : داد پاسخ آلنا

 باعث فقط.  ده نمی مردم این به هیچی من مرگ.  خوره نمی شهر نجات درد به من ی مرده -

 . بمیرن اونا از بیشتری تعداد میشه

 زالینر.  شد پدید نا رو راه پیچ در او به توجه بی آلنا اما گرداند برش تا دوید آلنا دنبال به پادریک

 : گفت

 . خوام نمی رو اون مثل سستی مبارز من.  پادریک بره بذار -

 . پیوست لشگر به آگوستا و پوش سیاه و رزالین همراه به و ایستاد پادریک

 : پرسید رزالین

 ؟ ملیساندرا دختره اون.  ؟ کجاست شیال راستی -

 : داد پاسخ آگوستا

 سیدهر بهش ساالریال اخبار وقتی از که شیال.  خانگی حبس...  حبسن اتاقشون توی قبل مثل -

 . نمیگه چیزی شاه با مالقات تقاضای جز به هم ملیساندرا.  نزده حرف اصال

 : گفت و زد لبخند رزالین
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 هم منامدش برای حتی من که نیست چیزی این ؟ ببینن رو شهر نابودی و بایستن قراره اونا پس -

  سالشونه هیجده فقط بیچاره دخترای اون.  کنم آرزو

 لقراو پیش رزالین.  رسید شهر دروازه به لشگر.  کرد قطع را رزالین سخن جنگ شیپور صدای

 اسرا بدن تکه تکه اجزای به نگاهی نیم.  کنند باز را ها دروازه که داد فرمان و ایستاد لشگر

 دروازه بیرون به قدم نفر اولین عنوان به.  داد می بو شدت به و بود تجزیه حال در که انداخت

 . گذاشت

 دهانی آب نرزالی. دادند نمی تلفات اصال گویی.  کنند تصور حتی بود آنی از بیشتر ها استورن لشگر

.  شد می چندشش بود شده رو به رو آن با که حقایقی از.  زد حلقه چشمانش در اشک.  داد قورت

 خانواده وا اینکه حقیقت.  باشد داشته جانفشانی ارزش که نبود پادشاهی آدریان اینکه تلخ حقیقت

 ممکن پادشاه ترین ترسو رساندن قدرت به برای سالها و بود کرده فدا هیوال یک برای را اش

 : گفت و ایستاد او کنار آگوستا.  بود جنگیده

 ؟ کنن حمله اونا منتظرین -

 : کرد اخم و تنگ را چشمانش رزالین

 ؟ چیه اون.  میارم در زانو به رو رحم بی های وحشی این من -

 رس که کفتاری بدن.  شد می دیده ها استورن لشگر جلوی در که بود کفتاری بدن به اش اشاره

 ؟ بود شده دوخته آن به کاستار

 : داد جواب پوش سیاه

 .. زن اون و.  کفتار بدن روی..  کاستار سر یعنی...  کاستاره اون -

 و داشت تن به سرخی زره بریان کنار که زنی.  بود ها استورن سپاه قراول پیش به اش اشاره

 حرف رزالین.  زد می برق یخسازش شمشیر و.  خورد می تاب زمستانی سوزناک باد در موهایش

 : کرد کامل را پوش سیاه

 هب کسی چرا ؟ سرخ شمشیر _ داد ادامه تحیر با و کرد آگوستا به رو سپس _...  سرخ شمشیر -

 ؟ هارانه خواهر سرخ شمشیر بود نگفته من

 : گفت ، بود متعجب و حیران رزالین اندازه به که آگوستا
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 از عدب مگه.  بشه ها استورن راهبری شورای فرمانده ، باشه تونسته کنم باور تونم نمی ؟ فلورا -

 . مرده تب اثر بر گفتن می ؟ بود نشده افسرده ، هاران شکنی عهد و غرب به هاران اومدن

 .  تو و من از تر حال سر و سالم..  اس زنده که فعال -

 موج ثانیه از کسری در و بپردازند بحث به پیش از بیش تا نداد امان انها به اما حمله شیپور

 چند ظرف و داد مبارزه فرمان رزالین.  آوردند یورش سمتشان به پوش سرخ لشگری از عظیمی

 . گرفت فرا را شهر دروازه پشت دشت و آمیخت شمشیر و تیغ صدای با اسبان سم صدای لحظه

 زن حتی.  طلبید می زیادی مهارت آنها با مبارزه و بودند هیکل قوی و اندام درشت ها استورن

 رزالین ذهنی آزار باعث همه از بیش که چیزی و بودند والرینال سپاه مردان قوت به نیز هایشان

 که اییه شمشیر.  داشتند ساز یخ سالح خود با که بودند ها استورن سپاهیان از دسته ان ، شد می

 رزالین گوش به که نبود آنقدری سربازان از دسته این تعداد گرچه.  کرد می نیم دو را فلزی هر

 مشیرش مهابا بی رزالین.  بود کافی والرینال لشکر تنه نابودی برای هم مقدار همین اما بود رسیده

 گه و بود شده کند.  ندارد را پیش سال ده مهارت که دید می عینه به اما رفت می پیش و زد می

 نمی مهارتش به دلتنگیش اما بود شده شمشیر و زره ، مبارزه دلتنگ.  کرد می اشتباه دفاع در گاه

 : گفت او به صدایی.  افزود

 . من بانوی قصر به برگردین بهتره شما -

 هب سپر با که حالی در پادریک.  گرداند سر و افکند زیر به اسب از را ها استورن از یکی رزالین

 : داد ادامه ، کرد می دفاع خودش از شدت

 . سرورم برگردین -

 : گفت رزالین

 . جنگم می اینجا لحظه آخرین تا من -

 ؟ آد می والرینال سر بالیی چه صورت اون در کردین فکر و...  میرین می سرورم -

 : داد پاسخ و کشید بیرون زرهش از را باریکی تیر رزالین

 . برگردم زنده که نیومدم منم -
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 ویاگ رزالین و شوند پیروز بود محال دید می که وضعی با.  کرد کج را راهش استیصال با پادریک

 وعده مردم به رزالین.  داشت حق آلنا شاید اندیشید خود با.  بود امده میدان به مرگ برای تنها

 دتردی بی که بود کشانده جنگی به را همه امید این با و داده را آدریان طرف از نقشه یک دروغین

 این از حالش.  کرد نمی فرقی مرده مردم برای ها وعده تحقق.  بود مرگ و شکست پایانش

 و یناگهان نقشه منتظر شهر از دفاع حال در افراد تک تک اینکه فکر.  خورد هم به کثیف سیاست

 ار پادریک قلب ، میرند می هم امید همین در و هستند آدریان سوی از آسا معجزه ترفند یک ورود

 هایشان بچه و همسر از آدریان شاه کردند می تصور که مردانی کنونی احساس.  فشرد می

 پادریک.  داد می آزارش شدت به ، باشند مرده و غلتیده خون در انها اگر حتی ، کرد خواهد حفاظت

 سپ که دانست می او کم دست.  نیست کار در ادریانی شاه که دانست می را حقیقت این حداقل

 او هب که سربازی.  نیست پسرش دو و الیسا نجات برای تضمینی هیچ ، کارزار این در مرگش از

 بیست.  گرفت پیش در شهر دروازه طرف به را راهش و داد هل شمشیر قبضه با را بود کرده حمله

 : گفت و شد نزدیک او به آگوستا.  ایستادند مقابلش سرباز

 ؟ پادریک ری می کجا -

 : گرداند سر پادریک

 . کن باز رو راه..  شهر داخل رم می دارم -

 : داد پاسخ و داد تکان منفی پاسخ نشانه رابه سرش آگوستا

 . نداره نشینی عقب حق کس هیچ.  پادریک نه -

 ؟ چی یعنی -

 نقشه از بخشی _ داد ادامه و انداخت سربازان به نگاهی نیم سپس _.  اس ملکه دستور -

 . پادشاهه

 : گفت و برد ای گوشه به را آگوستا و پرید پایین اسب از پادریک

 هرا...  بده کشتن به رو مردم میخواد رزالین...  بستین رو راه چرا...  شهر داخل برگردم باید من -

 . کشن می رو همشون ها استورن..  نیست فراری

 : گفت و شد خیره پادریک به آگوستا
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 از شهر..  بمیرن ها دروازه پشت همه اگه...  شده خالی مبارز از شهر...  پادریک دونم می -

 . کنه می پیدا نجات تخریب

 : زد فریاد پادریک

 بدون پایتخت اصال..  داره اهمیتی چه مردم جون برابر در شهر...  ایه احمقانه فکر جور چه این -

 . اس شده تزیین سنگ تیکه چند فقط مردمش

 : گفت کنان پچ پچ آگوستا

 . کنی اعتماد رزالین به بهتره -

 . زنم می فریاد رو حقایق وگرنه کن باز برام رو راه ؟ بده کشتن به عمد به رو مردم که -

 : داد فرمان آگوستا

 . کنین باز پادریک فرمانده برای رو راه -

 طرز به شهر.  تاخت اش خانه سمت به داد می اجازه اسب قوت تا و پرید اسبش روی پادریک

 اینکه تر عجیب همه از و بودند برده پناه هایشان خانه به ترس از مردم.  بود شده خلوت عجیبی

 اسب از.  کرد کج خانه سمت به را راهش پادریک.  بود شده بسته شهر اصلی قنات و ها آب راه

 : زد فریاد و پرید پایین

 ... جیمی...  الیسا -

 : گفت و گشود را پنجره براق خرمایی و بلند موهای با اندامی نازک زن

 !؟ پادریک تویی -

 :داد ادامه تعجب با و گشود را در الیسا.  دوید خانه سمت به پادریک

 .. نباید مگه -

 : گفت و کشید آغوش در را او ، دهد ادامه را حرفش نگذاشت پادریک اما

 .. خبره چه بگم بهت تونستم می کاش...  تونم نمی -
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 اب که ای ماهه چند طفل و بود خواب شومینه کنار که انداخت ، بزرگترش پسر ، جیمی به نگاهی

 چشمان در اشک.  کرد می بازی مادرش گردنبند با و داد می بیرون خود از مفهومی نا صداهای

 ستتوان نمی لعنتی جنگ این.  فشرد آغوشش در بیشتر را همسرش های شانه و زد حلقه پادریک

 از پادریک.  کوفت در به اضطراب با کسی.  داد نمی اجازه پادریک.  بگیرد او از را ارام خانه این

 : گفت و زد دید پنجره شکاف

 . آلناست -

 : پرسید الیسا.  شد وارد وحشت با آلنا.  گشود را در

 ؟ فرمانده شده چی -

 : گفت پریشانی با آلنا

 . الیسا نده نسبت کور و لنگ حکومت این به رو من -

 : داد ادامه پادریک به رو آلنا.  شد خیره آلنا به تحیر با الیسا

 . کنیم صحبت خصوصی باید...  اومده پیش مشکلی یه -

 : شد خارج خانه از آلنا همراه پادریک

 ؟ کردی پیدا رو من چطوری -

 دروازه دم که ای مسخره اقدامات با اونم شهر به برگشتی که دونستم نمی.  دیدم رو اسبت -

 . برگشتی که شد خوب ولی...  هست

 : گفت آلنا

...  پادریک..  داره آب شهر اصلی مخزن فقط االن...  بستن رو ها آبراه چرا نیست عجیب برات -

 و ها بچه و ها زن تا...  بریزن سم آب توی قراره.. .  بخوریم شکست اگه...  کنن سمی رو آب اونا

 ... باشن مرده بیاد سرشون ساالریال بالی اینکه از قبل ها پیر

 . بمونن آسیب بی ها بچه و زن و شهر مرگشون با تا بستن رو سربازا راه کردم می فکر اما -

 روز و حال به و مردن همه بشه مطمئن خواد می.  بده کشتن به رو همه خواد می رزالین پادریک -

 بالیی از مرگ..  درسته. ..  رفته میدون به مرگ برای هم خودش حتی...  شن نمی دچار ساالریال
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 متونستی می...  بیاد سرمون بال این بدیم اجازه باید چرا..  اما بهتره اومد ساالریال مردم سر که

 . بود گفته آدریان که همونطور...  بشیم تسلیم

 : گفت و کرد نگاه اش خانه به نگرانی با پادریک

 . باشیم چاره دنبال باید االن...  نداره ای فایده بحث این..  آلنا -

 ؟ کنیم پیدا تونیم می ای چاره چه تنهایی تو و من آخه -

 : گفت و کرد درنگ اندکی پادریک

 . آدریان دنبال برو-

 : گفت آلنا

 !؟ چی -

 رگهدو اسب یه..  باش زود...  بگیره... دست به رو اوضاع میتونه...  بیاد وقتی اون...  دنبالش برو -

 ها زهدروا پشت بتونیم چقدر نیست معلوم...  کن پیداش تونی می که سرعتی نهایت با..  بردار

 از تونی می اونجا از...  آب از خالی و ان بسته االن رسانی آب های تونل...  آلنا. ...  کنیم مقاومت

 میشی ظاهر جنگ میدون وسط آبراه از خروج محض به..  باشه حواست فقط...  بشی خارج شهر

 . میاد بر ما از که کاریه تنها این.  برگردون رو پادشاه..  باش خودت مراقب.  وسطش دقیقا... 

 : گفت و گرفت آغوش در را پادریک آلنا

 . خداحافظ -

 : داد پاسخ پادریک

 . دیدار امید به...  باش مراقب خیلی -

 : گفت و شد خانه وارد و برداشت اسبش زین کنار از آب مشکی سپس

 یاتفاق هر..  کنم می تکرار...  افتاد اتفاقی هر...  بگیر رو اب مشک این...  کن گوش بهم الیسا -

 از...  الیسا بکشه طول که قدر چه هر..  وجه هیچ به...  نخورین ازش...  کردن رها رو آب اگه افتاد

 . ننوشین..  کنن می رها بعد من که آبی

 ری؟ می کجا تو -
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 . باشم باید که جایی -

 را جیمی پادریک.  پرید او آغوش به هیجان با پدرش دیدن با اما شد بلند جا از لندی غرو با جیمی

 : گفت و بوسید و گرفت آغوش در

 . باش خانوادمون مراقب برگردم وقتی تا...  پسرم منی قهرمان تو -

 : پرسید دلخوری با جیمی

 ؟ ری می داری -

 : شد خیره اش کودکانه معصوم و درشت چشمان به و بوسید هم را کوچکش پسر پیشانی پادریک

 . کنیم محافظت شهر از باید جیمی..  آره -

 . پدر باش خودت مراقب -

 : گفت و کشید الیسا موهای به دستی..  گرفت آغوش در را جیمی سر دوباره و زد لبخند پادریک

 . دیدار امید به -

 : گفت و فشرد را الیسا دست پادریک.  کرد همراهی را پادریک در دم تا الیسا

 . بینیم می همدیگرو دوبار دم می قول بهت -

 . بست را خانه درب پادریک و داد تکان سر ، کرد می مبارزه بغضش با سختی به که الیسا

* * * 

 یم پیش بیشتر غربی شمال سمت به چه هر و بود حاکم ها تپه و دشت بر همه جانکاهی سرمای

 تنش دور را اش کهنه سفری و خاکستری شنل.  یافت می افزایش یخبندان و سوز این ، رفت

 ای پهت.  شناخت می خوبی به که ای تپه.  برود باال تپه از تا زد هی را تکشاخش اسب و کرد محکم

 هب وقتی.  داشت وجود کوچکی میخانه کنارش در و شد می ختم خطرناک آب پر ای رودخانه به که

 پیدنت شدت به قلبش.  داشت را انتظارش که شد رو به رو ای منظره همان با دقیقا رسید تپه باالی

 ورعب چشمانش پرده از ، افتادند می اتفاق حاال همین اینکه مانند درست تلخ های لحظه.  گرفت

 آنهم بود باخته را سرش پوچ و هیچ سر و آمده مبارزه میدان به او با اصرار با رزا.  کردند می

 . رود کنار میخانه در عجیب رقص یک از بعد درست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

391 

 

 خی خانه رود از لرزان پاهای با تکشاخ.  بود زده یخ کامال حاال رودخانه.  شد سرازیر تپه از آدریان

 نزمی روی که بیند می را رزا سر گویی.  نگریست تپه به دوباره و گرداند سر ادریان.  شد رد زده

 اسب گلوی به را لبش.  سوخت می شدت به گلویش.  شود می رودخانه وارد و غلتد می دار شیب

 لب.  نبود اینکار به مجبور کاش.  برد فرو او گرم های رگ در را هایش ارواره و چسباند تکشاخ

.  ودب نوشیده ها تکشاخ از که دفعاتی تمام مانند درست ، نداشت اعتراضی اما تکشاخ.  برداشت

 از.  بودند بازی مهره مشغول آن در پن چند و بود روشن اش شومینه که رفت میخانه سمت به

 نبیرو را تکشاخ.  کرد می تکرار برایش را گذشته مدام ذهنش اما بود بیزار خاطرات شدن تداعی

 پوش حریر پریزاد چند.  شد میخانه وارد و کشید سرش روی کامال را شنلش کاله.  گذاشت در

 سرگرم بازی مهره با گاه و نوشیدنی با گاه و ها پریزاد با گاه ها پن.  بودند اواز و رقص مشغول

 پادشاه یک.  بود بیزار خود حاالی از چقدر.  نشست چوبی کوچک میز یک روی ادریان.  بودند

 حال به اینکه بدون والرینال و بیاید در آب از درست حدسش کم دست بود امیدوار.  فراری

 رسیدپ و شد نزدیک او به عجیب دراز گوش مخنث یک.  شود ها استورن تسلیم ، بیفتد ساالریال

: 

 ؟ بیارم براتون چی -

 : داد پاسخ آدریان

 . بلوط صمغ داغ عصاره -

 ... زدن یخ اینجا های بلوط...  متاسفم -

 : گفت و گذاشت میز روی ای درخشنده طالی سکه آدریان

 ؟ میگی رو همین هم هنوز -

 رونبی که شدیدی برف به آدریان.  برداشت را سکه و کشید هایش گوش به دستی عجیب موجود

 بی زچی همه چقدر.  رسید می نظر به پایان بی چقدر زمستان.  زد زل ، بود گرفته باریدن میخانه از

 و ها امید همه پایان و خط آخر.  بود نرسیده اینجا به ، زندگی ها قرن طول در هرگز.  بود مرده روح

 به دریانآ که نبود گرفته بخار نیمه های پنجره این پشت چیز هیچ گویی.  ها دلبستگی همه پایان

 کسی هر.  بود داده دست از حاال را بود شده اش زندگی بهانه روزی که چیزی هر.  بماند خاطرش

 این به زندگی طول در هرگز.  رفت می پیش خاطرش به که امیدی هر و بود دلبسته ان به که

 کرد آغاز ار دلنشینی اما آرام موسیقی میخانه نوازنده پن.  بود نرسیده بیهودگی این و مطلق پوچی
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 قلبش.  کرد آغاز رقص او با همگام و گرفت را ها پریزاد از یکی دست.  برخاست جا از آدریان. 

 هیچ که پریزادی با و شد همراه آهنگ آمیز اسرار های نت با تنها و بست را چشمانش.  شد خالی

 موهای پرپشت و بلند خرمن میان در را دستش ، زد چرخ آدریان.  گذاشت نمی ناتمام را حرکتی

 از را رقصش همراه دیگرش پای با و ایستاد پایش یک روی.  زد چرخ دوباره و برد فرو پریزاد

 وجود با یحت نایستاد باز رقص از.  شد بدل گریه به باالخره گلویش سنگین بغض.  کرد بلند زمین

.  کرد نمی آرامش هم موسیقی این حتی که بود خسته و درمانده انقدر.  بارید می که هایی اشک

 رازد گوش موجود.  کشید سر و برداشت را وحشی انگور نوشیدنی از بزرگ جام.  کرد رها را پریزاد

 ار لیوان آدریان.  گذاشت میز روی رنگ طالیی غلیظ مایع یک از بزرگی لیوان و شد نزدیک او به

 : زد فریاد و چشید ان از اندکی.  کرد بو و برداشت

 ؟ میذاری کاله من سر داری حقیر کوچیک موجود تو -

 . گرفتم صمغ بلوط درخت آخرین از قربان نه -

 ؟ نخوردم رو نوشیدنی این حال به تا من کنی می تصور و -

 : گرفت پناه بار میز پشت نحیف موجود

 و تازه ها صمغ که ندارین انتظار شما...  زده یخ جا همه.  نیست کار در تقلبی خورم می قسم -

 ؟ بینین نمی رو زمستون مگه...  باشن دلپذیر

.  شد خارج میخانه از و انداخت بار پشت دیگری طالی سکه.  کرد رها میز روی را لیوان آدریان

 وجهت بی و پرید تکشاخش اسب روی.  نداشت را خودش تحمل حتی که بود پریش و آشفته آنقدر

 گذشته یاد به را او درختانش تک تک که راهی.  گرفت پیش در را راه بارش حال در شدید برف به

 نگیدج می خود با و بود دلگیر آلن با صمیمیت خاطر به رزا دست از که لحظاتی یاد به.  انداخت می

 می مبارزه خود حقیقت با که لحظاتی تمام یاد به.  نیابد رزا به اش عالقه را دلگیری این دلیل تا

 به کامال که همراه یک و دوست یک عنوان به بود همراهش آیدن آن در که ای گذشته و کرد

 قصر در که نداشت ای ساله سی مرد به شباهتی هیچ آدریان خاطرات آیدن.  داشت اعتماد آدریان

 در پا عمویش نجات امید به که بود ساله هفده نوجوانی خاطراتش آیدن.  بود شده زنجیر و غل

 آن شدن هیوال به حاال که مقصدی.  زد ان مقصد درباره شد نمی حدسی هیچ که بود نهاده راهی

 . بود شده ختم گناه بی پسرک
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 نارک باد پیچش کرد می حس که چیزی تنها.  است کرده طی سرعتی چه به را راه از چقدر نفهمید

 قتو هیچ.  ببیند درست را درختان باوجودش توانست نمی حتی که بود عجیب سرعتی و گوشش

 را آسمان کامال سیاه ابرهای که آفتاب غروب نزدیک.  برود تند اینهمه تکشاخ یک بود ندیده

 اسرم.  داشت ذهن در مقصد عنوان به مدت این تمام که رسید جایی به باالخره ، بودند پوشانده

 هواسط به اما سوخت می هایش گونه.  آمد می نظر به حس بی استخوانهایش که بود شدید انقدر

 ورتص که شهری.  شد خیره مرده شهر سنگی دروازه به.  نبود کشنده برایش سرما این هویتش

.  ودب رفته بین از اش احمقانه اشتباه با پیش ها قرن که شهری.  بیاورد پناه آن به روزی کرد نمی

 احساس محض به که داشت یاد به خوب.  دالویش شاه حکومت دوره در والرینال نظامی پایتخت

 که داشت یاد به و بیایند غرب شمال قلعه به فعلی پایتخت از بود داده فرمان دالویش ، جنگ خطر

 این و نظامی کوچک شهر این به دالویش مستقیم نظارت و نیرو تقویت برای را سال هر از ماه یک

 که بود کشیده آن روی ضخیمی الیه چنان برف.  شد شهر وارد سست پاهای با. آمدند می قصر

 زیر اه برف شدن له صدای.  بود سفید و براق هایی بلندی و پستی دید می که چیزی تنها آدریان

 شدت از بدنش.  رفت می فرو برف در زانو باالی تا پاهایش گاه.  آزرد می را ذهنش پاهایش

 مقابل در گذشته از لحظه به لحظه میلش رغم علی.  شد داغ عجیب احساسات و خاطرات فوران

 قصر محوطه در آیدن برادرش و بریان با همراه که دید می را خودش.  کرد می عبور چشمانش

 می سفید زمین روی سرخش خون و شده زخمی که دید می را خودش.  کنند می بازی برف نظامی

 در قصر راهروی امتداد در را او که مادرش و شد نمی درمان حاال سرعت به که زخمی.  چکد

 شمشیر تا خواست می مصرانه که را اش ساله ده خود.  دید می را خودش.  گرفت می اغوش

 این از تر جلو ساله ده ادریان.  بود برادرش دو محبوب که ای بچه پسر.  بچرخاند را پدرش

 و بود یافته را او بریان.  نداشت ای فایده اما شد پنهان ستون یک پشت و دوید امروزی هیوالی

 . کند تسلیم را پدرش طالی خنجر تا شد مجبور آدریان

 به ورودش با اما بیاورد یاد به را خاطرات این از کدام هیچ خواست نمی.  گرفت دست با را سرش

 نآید برادرش از که شمشیری اولین.  آورد هجوم ذهنش به پیش از بیش تصاویر این قصر داخل

 کستهش پایش کنار حاال که ستونی کنار درست.  کرد می تمرین نیلو با گاه گه و بود گرفته هدیه

 مشچش کنار کردن زخمی با لحظه در را اینکارش پاسخ آدریان و کرد مغلوب را او نیلو ، بود افتاده

 نستو آن کنار از معمولش بلند های قدم با.  بود شده اسکار نیلو صورت روی هنوز که زخمی.  داد

 به هک بریانی و زدند می قدم راهرو امتداد در که ببیند را نیکاناس و دالویش توانست می.  گذشت

 در حاال ساله ده آدریان.  کرد می پرهیز نیکاناس با شدن رو به رو از آدریان با مشغولیتش بهانه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

394 

 

 و ندگردا می راحتی به را تیز و واقعی شمشیر یک حاال.  بود شده تر بزرگ هیوال این ذهن تصاویر

 آدریان.  امدند می نظامی قصر این به که شد می ماهی یک همان به متعلق خاطراتش بهترین

 ایبر قلعه همین در.  گرفت دست به شمشیر و پوشید قلعه این در را زرهش اولین ساله سیزده

 تجذابی که ای ساله سیزده آدریان.  گرفت را برادرانش با شکار به رفتن اجازه پدرش از با اولین

 زیبای خواهر او به کنایه به گاه گه ایدن برادرش و کرد می جلب را کسی هر توجه اش چهره

 قصر های کاری آینه در گاهی را ادریان خود که براقی و آبی و درشت چشمان.  گفت می کوچولو

.  دآم می نظر به جذاب قبل از بیشتر سالگی پانزده در که لختی تیره موهای.  کرد می خود جلب

 یتمدیر برادرانش با همگام.  داشت قدرتمند دستانی و ورزیده اندامی حاال که ساله پانزده آدریان

 واژه نفوذ با که ای خوشقیافه و جوان شاهزاده.  داشت عهده بر را قصر نظامی مختلف های بخش

 و محکم ستون مانند ایستاد می پدرش چپ دست کنار وقتی و بخشید می جان سپاه به ها

 که ستونهایی.  ایستاد خونین و براق ستون یک کنار آدریان.  آمد می چشم به ناپذیری شکست

 سال ده.  کشید بیرون را کوچکی جعبه و برد ستون زیر را دستش.  نشست نمی آن روی برف

.  گشود را جعبه.  بود داده جای ستون زیر و بود کشیده بیرون خاک زیر از را جعبه این پیش

 فتگ او به بریان ستون همین کنار درست.  اش سالگی شانزده تولد روز در آدریان چهره از نقاشی

 هب بود خودش کار که درونش نقاشی با را جعبه این و دارد کننده غافلگیر هدیه یک برایش که

 . داد هدیه آدریان

 اانته بی آبی چشمان آن.  کرد می فرق خیلی امروزش با که شد خیره نقاشی روشن چشمان به

 یواقع و تر زنده خاطراتش تصاویر.  گرفت پیش در را راهش.  بود خونین یاقوتی سرخی به حاال

 تاج دالویش.  آیدن جای به ولیعهد عنوان به او معرفی روز.  گذشتند می کنارش از همیشه از تر

 را چیز همه برادرش درباره که کرد قانع را آدریان شب آن و گذاشت او سر روی را آیدن طالیی

 قابلم جبهه سران از رسما چون باشد زندانی باید آیدن که داد توضیح کامال برایش.  کند فراموش

 درباره حتی این از پیش هرگز که گرفت یاد چیزی پدرش از روز ان آدریان.  بود شده دالویش

 هب آدریان.  باشد متنفر برادرش از تواند می که دریافت آدریان شب آن.  بود نیاموخته هم بریان

 هر گرفت یاد آدریان.  باشد دشمنش مقابل جبهه در گرفتن قرار با تواند می برادرش فهمید ناگاه

 . شود دشمنش روزی است ممکن کسی

 اش برادرخوانده به را پادشاهی سخاوت با امروز نداشت وجود اش زندگی در شب ان اگر شاید

 آیدن حتی.  نیست او مطلق دوست کس هیچ ، بود آموخته آدریان اما سپرد می آیدن یا بریان یعنی
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 کسی حال همه در شود می اینکه.  داد می بروز را دیگری منطق آیدن درباره احساساتش چه اگر ،

 دوست را ایدن که نداشت تردید آدریان و.  بار صدمین برای حتی.  ببخشد را دارد می دوستش

 . بود کرده ادریان از غیر انتخابی که حاال حتی.  دارد می

 روی و رفت بود خورده ترک سرما اثر بر هایش سنگ همه حاال که پادشاهی جایگاه سمت به

 : گفت و شد خیره رو به رو به.  نشست سنگی شکسته تخت

 ... کرد خواهی حکومت بهش عمرت بقیه که سرزمینیه جا این.  ادریان کنی عادت بهش بهتره -

 آدریان.  حاکم جو بر عجیب سکوتی آن از پس و شد منعکس زده یخ سرسرای در صدایش

 را شلیاقت که چیزیست دقیقا شده نفرین شهر و مرده پادشاهی این بر فرمانروایی که اندیشید

 کرده رها سرما و مرگ با ستیز میان در را مردمش که بود فرمانروایی الیق پادشاهی این.  دارد

 ادریان و نبود کمی زمان ابدیت.  کرد می عادت شهر مرده محیط و سرما به باید حال هر به.  است

 به همیشه که جایی.  بگذراند زده یخ سرزمین همین در را درداور جاودانگی این همه داشت قصد

 . داشت تعلق آن

 آدریان.  گذشت دیوار کنار از که ای سایه.  کرد جلب را توجهش ای سایه که بود غرق افکارش در

 ایصد.  داد فرا گوش و ایستاد قصر از بیرون.  رفت سایه دنبال به سرعت با و آمد زیر به تخت از

 ار گوژپشت سایه دیگر حاال.  کرد دنبال را صدا.  رسید می گوش به ها برف در پاهایی رفتن فرو

 . کوبید دیوار به را خمیده و نحیف جسمی و کرد حرکت سایه سمت به.  دید می هم

 و متورم چشمانی و چروکیده صورتی.  دید می که شد ای چهره بدهیبتی مات لحظه چند برای

 گوژپشت تنفر با آدریان.  شده چروک و سوخته و ای قهوه دستانی و شکسته دندانهایی.  سرخ

 : گفت چندشناکی لحن با و انداخت ای گوشه به را نحیف

 ؟ هستی کی دیگه تو -

 را آدریان این از بیش اش منزجرکننده چهره تا کشید سرش روی را شنلش بالفاصله گوژپشت

 : داد پاسخ تلخی و گرفته بد صدای با.  ندهد آزار

 . نیست مهم خیلی -

 : گفت آدریان
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 یا هستی هرکی.  دشواره اینجا تو تحمل و...  باشم اینجا بعد به این از قراره من چون...  مهمه -

 . برو اینجا از هستی چی هر

 . ندارم رفتن برای رو جایی.  شاهزاده تونم نمی -

 : کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . نیستم شاهزاده من -

 : گفت و خندید آوری نفرت طرز به گوژپشت

 بریان برادرخوندتون و...  رو آیدن برادرتون...  رو شما...  ادریان شاهزاده میشناسم رو شما من -

 . رو

 : کند حفظ را لحنش تحیر کرد سعی آدریان

 . زنی می حرف چی درباره دونم نمی -

 : گفت و کشید بیرون برف از را اش چوبی و کوچک عصای گوژپشت

...  اومدم اینجا تا اگه...  نمیشم شما مزاحم من...  باشه...  اما.  شاهزاده دونی می خوب خیلی -

 چون . بینم می که باشه زمستونی آخرین این کنم فکر...  نمیشه پیدا خب که.  بوده غذا دنبال

 . نیست خوردن برای غذایی دیگه

.  خورد می هم به حالش او صدای تن از حتی.  شد گر نظاره را گوژپشت رفتن و ایستاد آدریان

 حق ات بود امیدوار و گذاشته فراتر را پا ناخوداگاهش حتی نبیند را او دیگر کم دست تا بود امیدوار

 در بار یک حتی آدریان تا نماند زنده بعدی زمستان تا و باشد کننده منزجر پشت گوژپشت این با

 . نشود دیدنش به مجبور هم سال ده

* * * 

 صورت به را مشک به مشک پادریک.  بود نشده او از خبری هنوز و گذشت می آلنا رفتن از روز دو

 ندک امتحان خودش آنکه از پیش را مشکی هیچ و رساند می شهر در محبوس مردم به بندی جیره

 و بود آورده دوام روز دو انگیزی حیرت طرز به رزالین لشگر مقاومت.  داد نمی قرار کسی اختیار در

 الینرز نگاه در مقاومت این البته.  دارد نگه معطل را مقابل لشگر توانست می هم سوم روز احتماال

 محتوم سرنوشت دانست می هم خودش نه اگر بود حکومت و والرینال عزت حفظ خاطر به صرفا
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 این تا کرد می دعا شدت به اما پادریک.  بود افرادش تک تک مرگ ، بود افتاده راه به که جنگی

 انستد نمی حتی پادریک.  شد می موفق آلنا اگر البته باشد داشته ادامه آدریان رسیدن تا مقاومت

 که دش مجسم ذهنش در ای لحظه ؟ نه یا بگذرد سالم ها استورن لشگر میان از تا توانسته آلنا که

 تنش به مو.  رود می غارت به شهر که درحالی ببیند ها استورن کلکسیون میان هم را آلنا سر

 و دم لحظه چند از پس وقتی.  کرد امتحان را دیگری مشک و کشید عمیقی نفس.  شد راست

 به ات.  رفت می راه سختی به که سپرد مسنی زن به را مشک ، کرد پیدا ادامه سادگی به بازدمش

 کوچک شیشه.  داشت پیروزی به امید هنوز رزالین حتما ، بودند نکرده مسموم را اب که حال

 تا دارد فرصت مسمومیت از پس لحظه چند دانست نمی.  کرد چک لباسش جیب در را پادزهر

 بدن در را خون کامال بازدم دو یا یک عرض در بود شنیده سم این درباره.  دهد نجات را خودش

 مناسب لحظه در تا بود امیدوار.  نداشت یاد به پادزهر مصرف نحوه درباره چیزی اما خشکاند می

 . دهد نشان واکنش مسمومیت از پس

 دانست نمی.  عادی مردم به پادریک توسط آب تقسیم.  دید می آیدن که بود چیزی تنها این و

 در ممحک و سنگین زنجیر و غل این اسیر باید کی تا دانست نمی و ؟ است کشیده کجا به جنگ

 دتش به را گلویش تشنگی حاال و بود نوشیده را تکشاخش خون ذخیره آخرین ؟ بماند اتاق این

 دفعه هزار مانند هم باز اما گرفت کار به ها زنجیر کردن پاره برای را تالشش دوباره.  سوزاند می

 به ار دستش مچ دوباره آید؟ می کار چه به بودن هیوال پس اندیشید خود با.  ماند نتیجه بی قبل

 آن از هم بندی حتی و ایستاد صاف محکم و خیره زنجیر اما کشید ها غل جهت خالف در شدت

 نسربازا خون بوی و نوشیدن به شدید میل.  کرد می اش عصبی داشت تشنگی.  نشد گشوده

 نشدنی فراموش اندوه بر مضاف ، شدند می رد اتاقش درب کنار از چندگاهی از هر که قصر محافظ

 از که جنگ تصاویر ، ها این همه بر عالوه.  شود تر خشمگین همیشه از شد می باعث درونش

 های دروازه پشت که هایی کشته.  ماند نمی دور آیدن ذهن از لحظه یک گذشت می بریان نگاه

 از پس که خونی و شد می آب جنگ قربانیان گرم خون با که برفی و بودند افتاده هم روی شهر

 دیده را کاستار سر حتی آیدن.  داشت ادامه رحمانه بی جنگ.  زد می یخ ها برف روی دقیقه چند

 قشهن از اما کردند می حمل لشگر نمایش پیش عنوان به دوخته کفتار یک بدن به چگونه که بود

 یم کشته والرینال مردم از بیشتری تعداد گذشت می که روز هر.  آورد نمی در سر والرینال لشگر

 انج لحظه تا درست شاید کنند مبارزه شهر دروازه از بیرون داشتند اصرار همچنان گویی و شدند

 . کندن
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 جرهپن پشت مدام اینکه از.  بود بیزار انفعال این از.  داد می آزارش قبل از تر شدید اینبار عطش

 شب هر.  داشت قرار نابودی لغزان آستانه در آینه هر که شهری.  شود خیره شهر به و بنشیند

.  ببیند شده غارت و سوخته را شهر فردا است ممکن که بست می فکر این با را چشمانش

 نا از آکنده وجودش و پریده سرش از پادشاهی سودای.  بود همیشه از تر کرخت اما وجودش

 دیدن اب حاال اما داشت ها استورن به نسبت مثبتی احساس هاران با آشنایی واسطه به.  بود امیدی

 دبو هاران جای به هم خودش اگر که بود رسیده نتیجه این به وحشیگری و رحمی بی از حجم این

.  دش نمی تمام جانش قیمت به شکنی عهد این هاران مانند اگر البته.  کرد می پشت مردمش به ،

 انگیزش خاطر به که بود معتقد خودش.  شد می محسوب استثنا یک ها استورن میان در هاران

 وادار را او که احساسی با توانست بود شده ایجاد سیاه قلعه به خدمت خاطر به او در که شدیدی

 او از که ای اراده قدرت به توجه با حرف این به این هم آیدن.  کند مقابله ، کرد می خودکشی به

 آیدن های رفته دست از لیست در هم هاران.  شد فشرده هم در قلبش.  داشت باور ، بود دیده

 نهات و نبودند زنده حاال و کند تکیه آنان به وجود همه با توانست می آیدن که افرادی.  داشت قرار

 لیست هب رنج و تاسف نهایت با آیدن که کسی تنها.  بود نفر یک تنها ذهنی لیست این زنده عضو

 : بود کرده اضافه

 " آدریان "

* * * 

 ودب تر دشوار تکشاخش اسب برای ساعتها گذران.  شد می آزارش موجب کمتر دیگر سرما و برف

 شندهک سرمای نه داشتند تعلق جنگلی سرسبز درختان و گرم و آفتابی های دشت به ها تکشاخ. 

 برف رزی از که را ای زده یخ خاشاک و کشید تکشاخش پشت به دستی.  شده نفرین سرزمین یک

 : گفت و گذاشت مقابلش را بود یافته ها

 . نکردم پیدا ای دیگه چیز...  ببخش رو من -

 ستون میان از آرامی به آدریان.  کرد خاشاک و خس خوردن به شروع واکنشی هیچ بی تکشاخ

 انهد های برف.  کرد نگاه بیرون به قصر برداشته ترک بالکن از و گذشت شکسته و سوخته های

 کوتاه مدت همین در.  بود کبود نیلی و گرفته آسمان و افتادند می زمین روی آرامی به درشت

 از طودی این به کرد نمی فکر.  آزرد می را او شدت به تنهایی زده یخ سرزمین این در اقامتش

 تنها همه این که بود نکرده عادت هرگز گویی اما بخورد هم به حالش شهر روحی بی و مردگی
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 یرهخ ها برف به اندوه با.  کند پر را اش تنهایی که بود او میل برخالف ولو نفر یک همیشه.  باشد

 الحیل لطایف به رزا که روزهایی حال.  گذراند می فرار در که داشت را اولی روزهای حال.  شد

 یم احساس کامال او خالی جای حاال و شکار و قصه و موسیقی با.  کند بهترش تا کرد می تالش

 ... هایش لند غرو...  هایش لبخند...  هایش اخم خالی جای.  شد

 . اش آزاردهنده حضور خالی جای

 ارآز حضوری ولو دیگری حضور هیچ بدون داشت پیش در را تنهایی از مملو ابدیتی آدریان حاال و

 . دهنده

.  دش دقیق آدریان.  خورد می تکان ای خشکیده درختچه پشت که افتاد کوچکی جسم به چشمش

 و برداشت ریزی و تیز سنگ تکه آدریان.  دوید می خرگوشی دنبال به کوچکی سفید روباه

 روباه.  رفت فرو خرگوش گلوی در سنگ.  کرد پرت را سنگ قدرت همه با.  رفت نشانه را خرگوش

 می زانویش باالی تا ها برف.  دوید خرگوش طرف به آدریان.  شد قایم درختچه پشت ترس از

 را هایش ران از یکی.  شکست را گردنش سریع حرکتی در و برداشت را زخمی خرگوش.  رسید

 آدریان.  شد خوردن مشغول و برداشت را ران تردید با روباه.  انداخت روباه جلوی و کرد جدا

 می که شد گوژپشت معطوف ناگاه به اما ذهنش.  کرد کج قصر سمت به را راهش و زد پوزخندی

 آدریان . کند عمل سریع شکار در آدریان مانند توانست می که بود محال.  است نیافته غذایی گفت

 می نهیب او به مدام مغزش که بود تصمیمی درباره تردید از پر و آشفته درونش. کرد درنگ اندکی

 به نگاهی نیم.  بود خشکیده های شاخه خوردن مشغول هنوز که انداخت تکشاخ به نگاهی نیم.  زد

 رد برف.  بود رفته آنجا از گوژپشت که کرد دنبال را راهی و انداخت قصر پشت زده یخ جنگل

 قلب بلند صدای با و نکرد نظر صرف دادن ادامه از آدریان اما بود پوشانده مدت این در را پاهایش

 : زد صدا و داد قرار مخاطب را یخزده جنگل

 .ی ی ی هیی.. هی -

 . شد منعکس جنگل در بار چند صدایش

 .تتت... پشت...  گوژپشت -

 : زد صدا دوباره.  نرسید گوشش به پاسخی

 . ی ی یی یی.... هی -
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 طوالنی لحظه چند از پس.  کرد صبر آدریان.  رسید گوشش به برف در آرامی گامهای صدای

 دور شال.  گرداند سر بالفاصله او صورت دیدن با آدریان.  شد هویدا درختان پشت از گوژپشت

 : گفت ، کند نگاه او به انکه بی.  کرد پرت گوژپشت سمت به و کرد باز را گردنش

 . بپوشون رو صورتت و بگیر اینو -

 : گفت و پوشاند کامال را صورتش گوژپشت

...  سرورم اما بشه منزجر من دیدن از هم باید شما مثل ای افسانه ای زیبایی با ای شاهزاده -

 . کنین تحمل رو من نبودین مجبور شما

 و چرمی هایی دستکش و بود پوشانده شدت به را بدنش همه که نگریست گوژپشت به آدریان

 ورتشص نمایانش عضو تنها. بود پوشیده باالپوشش کاله با نیز سرش.  داشت دست به منعطفی

 : داد پاسخ آدریان.  بود مانده پنهان آدریان لطف به هم ان حاال که شد می محسوب

 ؟ کنی پیدا غذا تونستی -

 . سرورم نه -

 . کردم شکار خرگوش یه -

 : گفت و بود شده کنده پایش یک که انداخت خرگوشی به نگاهی گوژپشت

 . کنه سیر رو شما که ایه اندازه به فقط این اما -

 : گفت آدریان

 . نداره من برای ای حیاتی التزام غذا خوردن یعنی.  ندارم نیاز بهش من...  نه -

 : گفت گوژپشت

 ... چشماتون رنگ.  زدم حدس درست پس -

 : گفت و کند کامل را حرفش گوژپشت که نداد اجازه آدریان

 این تکرار به ای عالقه چندان اما...  دارم خودم با تکشاخ یه و مالتسم یه من...  آره..  آره -

 . کنیم نمی صحبت دربارش پس...  ندارم مزخرف حقیقت
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 : گفت و انداخت باال را معوجش و کج های شانه گوژپشت

 یکی نمتو می اقامتگاهم توی من و هست آتیش به نیاز خرگوش این پختن برای...  بیاین دنبالم -

 . کنم درست

.  ادافت راه به کرد می باز ها برف میان در را راهش عصازنان که گوژپشت دنبال به تردید با آدریان

 : گفت و شد غار وارد گوژپشت.  رسیدند کوچکی غار به دقایقی از پس

 . اومدین خوش...  سرورم داخل بیاین -

 خرگوش و نشست آتش داغ زغالهای کنار سنگ تخته یک روی انداخت اطرافش به نگاهی آدریان

 دنکن پوست به شروع ای کوله و کج اما تیز کارد با و کرد تشکر گوژپشت.  داد گوژپشت به را

 : پرسید آدریان.  کرد خرگوش

 ؟ اینجایی که وقته چند -

 . قرن چندین...  زیاد خیلی -

 ؟ موندی زنده اینهمه چطور ؟ قرن چندین -

 : داد پاسخ ، برید می را خرگوش گوشهای که درحالی گوژپشت

 . سرورم الفم یه من -

 : رفت هم در آدریان چهره

 ؟ الف یه -

 . سرورم اصیل الف یه -

 : گفت آدریان

 ؟ آورد سرت رو بال این چی -

 . کنم می تعریف براتون فرصت سر.  دردناک و طوالنی...  قربان طوالنیه داستانش -

 ؟ میشناسی کجا از رو من -
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 دتبرادرخون من.  دالویش شاه دوم پسر ؟ باشه نشنیده رو والرینال زیبای شاهزاده آوازه که کیه -

 ... اون.  میشناختم نزدیک از رو بریان

 : داد ادامه و خورد را حرفش

 . بیارم درد رو سرتون خوام نمی..  آه -

 : پرسید درنگ اندکی از پس آدریان

 ؟ داد نمی آزارت تنهایی ؟ بودی تنها مدت این همه -

 . داشتم تنهایی از تر بزرگ دردهای من -

 : گفت آدریان.  گرداند و گذاشت سرخ و داغ زغالهای باالی را خرگوش سپس

 ؟ گوژپشت شدی تنها که شد چی -

 : گفت گوژپشت

 . تاراست من اسم اما...  سرورم نداره اشکالی کنین صدام گوژپشت که ترید راحت اگه -

 : گفت و رفت دورش خاطرات اعماق به ناگهان آدریان ذهن

 ؟ زنی یه تو ؟ تارا -

 ... کدوم هیچ...  مرد نه و زن نه...  دقیقا نه -

 ؟ کوهستان ناالن هیوالی...  تارا...  مخنثی یه تو -

 : داد ادامه تحیر با آدریان.  کرد تایید سر با گوژپشت

 ... هستی که چی هر...  خواهر نه...  بریان خواهر -

 : گفت درنگ اندکی از پس تارا

 . تقریبا...  آره -

 و تبرداش کلفتی چوب تکه.  میسایید کوچک غار سقف به تقریبا سرش.  برخاست جا از آدریان

 : گفت
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 ؟ داری احتیاج این به -

 . هیزمه این -

 : گفت آدریان

 . گرفتم درنظر براش بودن هیزم از بهتری نقش...  خوبه -

 یم میانش از که رنگی آبی باریک رشته با چاقویی.  کشید بیرون را یخسازش چاقوی سپس

 : گفت تارا.  گذشت

 . اشکه از سالحت قلب -

 ؟ چی -

 های دارایی از رشته یه...  دارن وسطشون رشته یه کدومشون هر...  سازت یخ سالح قلب -

...  خون. .. اشک...  نمیشکنن همین واسه..  خطرناکن اینقدر همین واسه.  طبیعی عناصر یا انسانی

.  ساخت می یخی سالح که داشتم دوستی من....  خاک...  آتش...  نور مثال یا...  استخوان...  نفس

 می عمل قلبش خاصیت طبق هم ها سالح این از کدوم هر.  خواد می فداکاری و دشواره ساختش

 هم ساز الف های سالح از حتی...  جادوییه های سالح بخش ترین عجیب و ترین باریک.  کنه

 ... میاره در پا از رو الف یه راحت...  تره قوی

 : درخشید می آن قلب براق و رنگ آبی رشته که کرد نگاه کوچکش خنجر به آدریان

 . نیست آبی که اشک اما -

 . میگیرن رنگ ، یخ فشردگی با برخورد در...  نیست سرخ سرخ هم خون -

 سنگش تخته روی آدریان.  زد باد باالپوشش انتهای با و چرخاند چپ صرف به را خرگوش تارا

 : زد زل آدریان دستان به تارا.  شد چوب تراشیدن مشغول و نشست

 ؟ کنی می کار چی -

 . خودم و تو به هدیه یه -

 : پرسید آدریان.  نزد حرفی تارا

 ؟ بود تو دنبال چرا بریان ؟ بگی برام خودت از خوای نمی -
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 . سرورم بود من مثل اونم.  کنه پیدا رو خودش تا -

 : داد نشان واکنش آدریان

 . نیستم پادشاه دیگه من.  تارا نکن صدا اونجوری رو من -

 : گفت تارا

 یعنی ... بودنت شاهزاده واسطه به..  شدی شاه که دونستم نمی اصال من ؟ نیستی پادشاه دیگه -

 . ای شاهزاده یه همیشه اما..  نباشی شاه دیگه که کنی انتخاب تونی می

 . نکن خطاب سرورم رو من دیگه فقط -

 . باشه -

 می مشخص وضوح به که خشداری صدای.  بود شده تر عادی آدریان برای حاال تارا صدای تن

 شا گذشته درباره حرفی آدریان اصرار وجود با حتی تارا.  است بوده دلنشین و صاف روزی که کرد

 می احترام حس این به هم آدریان و نداشت تلخش وقایع تکرار به تمایلی هیچ گویی.  نزد

 : پرسید بود شده برقرار بینشان که ای طوالنی سکوت از پس تارا اما گذاشت

 ؟ آدریان بزنی حرف هویتت درباره خواستی نمی چرا -

 . بزنم حرف خوام نمی که گفتم -

 : کرد اصرار تارا.  شد حاکم جو بر چوب تراشیدن خرت خرت صدای.  کرد سکوت و

 ؟ کنی می فرا ازش چرا -

 : گفت دهد خاتمه بحث به اینکه برای فقط آدریان

 مخوا نمی و...  مونده تکشاخ یه..  نکردم تموم رو پروسه هنوز من..  متنفرم بودن هیوال از چون -

 اشیب عالم موجودات زیباترین و پاکترین خون به وابسته موندن زنده برای اینکه...  کنم تمومش

 . وحشتناکه خیلی

 چرا کردی فکر این به االن تا..  توئه هویت این ؟ نشدی متوجه هنوز...  آدریان نه ؟ وحشتناک -

 تو برای رویاست یه همه برای که تکشاخ یه نگهداشتن چرا...  کنن نمی فرار ازت ها تکشاخ

 ؟ شده آسون
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 : داد ادامه تارا.  نگریست تارا به و کشید کار از دست آدریان

 هب زندگیت...  اونایی به وابسته تو...  نیستی اونا درنده هیوالی تو...  آدریان اس ساده جوابش -

 . اونایی از بخشی تو...  ندارن اعتراضی ها تکشاخ...  خورده گره اونا

 ... ها آشام خون مثل هم ها مالتس کردم می فکر..  فهمم نمی -

 اغراق احساسات...  سرعت..  قدرت.  نیست ها آشام خون شبیه شما در چیز هیچ..  آدریان نه -

 تیکش کسیو تشنگی خاطر به حال به تا تو...  هستن خو درنده ها آشام خون...  نه اما..  بله...  شده

 ؟

 . کشتم رو تکشاخ تا شیش اما...  نه -

 شهمی چی بکشی رو هفتمی اگه کردی فکر هیچ اما...  اس قضیه تاریک بخش تنها این...  اوهوم -

 ور تحملش جسمت که میشه پاک آنچنان روحت...  میدی پیوند خودت به رو تکشاخ روح هفت ؟

 دست از رو کنترلت که اونجاست و...  خواد نمی روحت که میده انجام رو کارهایی جسمت...  نداره

 رو تو باشن که جایی هر اونا...  فهمن می اینو ها تکشاخ...  هیوال میذاری رو خودت اسم و میدی

 تحدم روح به پیوند با رو زندگیت باقی تو...  خوردی پیوند اونا به تو چون...  میدن راه خودشون به

 زندگی اونا.  عالمن موجودات ترین سخاوتمند ها تکشاخ اما اس پیچیده خیلی...  دادی ادامه اونا

 خاطر به تو حاالی زندگی و آدریان مردی تو.  بده بهشون رو مرگ که کسی به دن می هدیه ابدی

 ... داری وام به اونا از رو زندگیت تو.  بخشیده بهت ای دیگه روح که تکشاخیه خون

 ... نیست اینطور...  میشیم نفرین یه گرفتار تکشاخ هر کشتن با..  فهمم نمی -

.  شیبک رو تکشاخ هفتمین اینکه تا...  نمیشی کامل تو...  خودت نه...  جسمته به متعلق این -

 روح یه.  بزرگتره خیلی میاری دست به که چیزی اما...  داد خواهی کشتنش خاطر به تاوانی

 . تکشاخ هفت از هفتگانه

 مغلوب دونم می.  نمیاد بر ازم کنترلش دونم می...  بخوام واقعا که نیست چیزی این...  نه -

 . غرور مغلوب...  شدم نابخشودنیم گناه مغلوب همیشه که کماکان...  میشم جسمم

 ؟ سرما در حبس این به..  بدی ادامه ناکامل جاودانه زندگی این به خوای می پس -

 : گفت و شد چوب تراشیدن مشغول دوباره آدریان
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 . بمونم شاه تونستم نمی من.  کردم انتخاب که سرنوشتیه این -

 : گفت و داد ادریان دست به سفالی ظرفی در را خرگوش گوشت از ای تکه تارا

 یششکست تو ؟ کنه مغلوبت تونه می غرور هم هنوز کنی می فکر...  کردی که انتخابیه این اگه -

 . بودنته از بهتر نبودنت که پذیرفتی و آدریان

 : کرد بلند سر آدریان

 ؟ اوردی کجا از رو جمله این -

 ... خودم از -

.  گرفت تارا چشمان مقابل را آن و داد چوب روی را تراش آخرین و کرد تنگ را چشمانش آدریان

 اییلبه و بارید می آن از نظم و تعادل.  بود شده تراشیده حالت زیباترین به که چوبی ماسک یک

 بود تهگذاش خالی که هایی چشم جای و کشیده ابروهایی طرح با صاف و کشیده ای بینی و برجسته

 کنزدی تا کالهی مانند و گرفت می جای ان در کامال سر که بود خالی ای قبه صورتک این باالی. 

 : گفت آدریان.  رسید می گوش

 . آسونتره خیلی ماسک این با دیدنت چون...  من برای...  من و..  تو برای هدیه یه -

 : گفت و برداشت را چوبی ماسک تارا

 . بود عمرم همه هدیه بهترین این.  شاهزاده متشکرم -

 هدوبار را باالپوشش کاله.  گذاشت را ماسک و کرد باز صورتش دور از را شال گرداندو سر سپس

 ارات.  زد لبخند مدت این در بار نخستین برای آدریان.  گرداند ادریان سمت به را سرش و کرد سر

 چککو بخش در و کرد پاک لباسش گوشه با و برداشت غار گوشه از را ای کهنه گرفته زنگار آینه

 : داد ادامه و کرد تماشا را خودش آن صیقلی

 . بودم نکرده نگاه اینه به که بود درازی سالهای -

 : گفت آدریان

 . تارا داشت رو زدی بهم که حرفایی ارزش -

 : پرسید تارا.  برخاست جا از سپس
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 ؟ ری می داری -

 ... رم می...  تارا آره -

 ... نخوردی خرگوش از چیزی هنوز اما -

 : گفت آدریان

 داپی دیگه خرگوش یه نمیشه ها سادگی همین به... دار نگهش...  ندارم الزم که گفتم ممنون -

 . کرد

 . نری تونی می اما -

 . دارم اونجا کاری یه...  قصر به گردم می بر...  نه -

 ؟ نساختی الکی رو ماسک این که تو یعنی...  بینمت می بازم -

 سرش آدریان.  نبود نمایان اش چهره احساسات چوبی نقاب این پشت.  نگریست تارا به آدریان

 : گفت و گرفت پایین را

 . دیدار امید به -

 ودب گفته تارا که شد هایی حرف معطوف اما ذهنش.  گرفت پیش در قصر سمت به را راهش سپس

.  بود نکرده بیان تارا که افکاری.  رسید می ذهنش به ها حرف ان از پس زنجیروار که افکاری و

 شاه یک.  رهایی برای امیدی هیچ بی موهوم آینده یک.  زندگی در مرگ از پر ابدیت یک اندیشه

 ایستاد تکشاخش کنار و شد قصر وارد.  شکسته هم در غرور یک تر مهم همه از و خورده شکست

 ات.  کرد می نگاه آدریان به سرخش چشمان با و بود خورده را خاشاک همه تکشاخ.  کرد لمسش و

 براق و سرخ هردو.  بود نکرده دقت خودش و ها تکشاخ چشمان یاقوتی رنگ شباهت به حال به

 نگر پوست رنگ به شبیه ، درخشان و سفید پوستی ، بودند پریده رنگ هم ها تکشاخ.  بودند

 هشبی جنسی که پیشانی وسط وجب یک اندازه به شاخ یک نهایت در و خودش درخشان و پریده

 یب قدرتی و نظیر بی سرعتی.  زد تلخی لبخند.  خودش های ناخن مانند درست.  داشت سنگ به

 تفاوت بی ها شباهت این به نسبت اینهمه شد می چگونه.  داشت مالتس یک که انچه شبیه مانند

 ؟ بود نبرده پی ان به حال به تا چطور.  بود جاهل و

 .... اندیشید...  کرد لمس را تکشاخ درخشنده یال
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 .... محض تکامل در پایان یک به...  پایان یک به..  اندیشید و انداخت یخسازش خنجر به نگاهی

 ... آلود درد ابدیت این...  بار فالکت بودن زنده این گرفتن پایان روش بهترین به شاید

 زا دیگر.  شد خیره بارش حال در شدید برف به و نشست قصر بزرگ سرسرای ورودی پلکان روی

 را ساحلی گرم آفتاب دلش.  بود شده منزجر اش تیره و آلوده زندگی در سپید رنگ تکرار همه این

 . آزرد می را او گهگاه و تابید می درختان بالی البه از که خورشید درخشنده نور یا.  خواست می

 ای لحظه به.  رفت می تر دور قرنها اما ذهنش.  قصر سنگی سرد کف به.  دوخت زمین را نگاهش

 ههم کالریسا.  بود گذاشته زمین روی آدریان پاهای جلوی را دیاران دریده هم از جسد کالریسا که

.  نداشت معنا ها حرف آن از کدام هیچ آدریان برای اما کند آرام را آدریان تا بود کرده را تالشش

 چقدر نداشت یاد به.  نداشت شکم در ای بچه دیگر که بود خون در غرق دیاران دید می که چیزی

 لبق تردید و درنگ ای لحظه بدون که داشت یاد به خوب اما.  بود شده خیره انتها بی زیبایی آن به

 یک وا از اینکه خاطر به بلکه دیاران مرگ خاطر به نه.  بود کشیده بیرون اش سینه از را کالریسا

 . دارد نگهش زنده اینکه خاطر به صرفا ، بود ساخته هیوال

 کرد می احساس اما کند باورشان خواست می وجود همه با.  یافت انعکاس ذهنش در تارا جمالت

 هزاران باور ، منزجرکننده و منزوی موجود یک سخنان با شد می چطور.  است آن از غیر حقیقت

 بی.  باشد داشته حقیقت توانست نمی تارا های حرف...  نه ؟ بیاندازد دور را خودش و مردم ساله

 ناگاه به قلبش.  انداخت نگاهی تکشاخش به.  بوده اش تنهایی سالهای توهمات حاصل شک

 . لرزید

 یتکشاخ هیچ.  رسید می نظر به صحیح بود کرده ارائه نظرش اثبات برای تارا که دالیلی تمام

 ار زندگیشان حتی یا و خون کامل رضایت با همیشه ها شاخ تک و بود نکرده فرار آدریان از هرگز

 . کردند می تقدیم او به

 که آدریان برای ؟ کرد می فرقی چه.  انداخت خنجر به نگاهی نیم.  لغزید آدریان مشت در خنجر

 درباره هایی تئوری چه که کرد می فرقی چه ، بود ایستاده مرگ پرتگاه لب و مسیر انتهای در

 و ابدیت میان مرز تیز تیغه روی.  بود چیز همه پایان آستانه در او حال هر در.  دارد وجود هویتش

 ! عدم

 : گفت و کرد نوازش را تکشاخش.  ایستاد پاهایش روی

 . من دوست خدانگهدار.  تمومه دیگه -
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 خنجر که رفت و کرد اخم آدریان.  انداخت دور را خنجر و کوبید ادریان دست به را شاخش تکشاخ

 : گفت آدریان.  شد مانع دوباره تکشاخ اما بردارد را

 . ندارم کشتنت از ابایی من.  وایستا همونجا.  بشی مانع نداری حق...  نه -

 : فتگ عصبانیت با آدریان.  کرد پرتش زمین به و کرد منع را او دوباره تکشاخ اما شد خم سپس

 ! هی -

 : گفت و برداشت را خنجر و کرد دراز دست سپس

 . بایست عقب -

 تهرف رو و رنگ سنگی مجسمه یک کنار.  شد خارج قصر از و دور تکشاخ کنار از و ایستاد سپس

 هم الفسازها از یخی های سالح ، بود گفته تارا.  کرد جزم را عزمش و جمع را افکارش.  ایستاد

 . داد تکیه مجسمه به.  بود کافی هایش رنج همه شدن تمام برای خنجر همین پس.  ترند قوی

 خرینآ تواند می چیز چه اندیشید خود با.  دید می را جایی سختی به که بود شده شدید آنقدر برف

 قاشین روی و آورد بیرون شنلش جیب از را کریشنا خاکستر کوچک شیشه.  باشد عمرش تصویر

 همه ان از.  زد زل آن به و گذاشت برفها روی لرزان دست با را نقاشی.  ریخت خود چهره

 یباییز.  بود مانده باقی روحش بی اما کننده خیره زیبایی تنها حاال اش چهره زیبایی و معصومیت

 دست.  آورد می دلزدگی بودنش روح بی و زدگی یخ مدتی از پس و بود جذاب اول نگاه در که ای

.  شردف محکم را خنجرش قبضه.  کرد می تصور اینطور نگریست می آینه به وقتی ادریان خود کم

 یشتریب نیروی با را قبضه.  لرزید می شدت به دستش.  گرفت باال را دستش و بست را چشمانش

 رخ چه که داشت اهمیتی چه.  کند مشوشی فکر هر از خالی را ذهنش کرد سعی.  گرفت دست به

 ار تصمیمش.  شد می ختم هیچ به که زندگی قرنها پایان.  بود او راه پایان اینجا وقتی داد می

 اام دستانش لرزش.  زد یخ هایش گونه روی اشک ای قطره.  کشید عمیقی و سرد نفس.  گرفت

 ردب باالتر اندکی را خنجر.  زد یخ جا در و لغزید اش گونه روی هم دیگر قطره چند.  نداشت تمامی

 شردف بیشتر را قبضه.  داد می نشان را مختصاتش وضوح به و کرد می حس را قلبش های تپش و

 . گرفت فرودش بر تصمیم باالخره و

 : گفت می که فریادی و خورد گوشش به دوید می برفها میان که اسبی سم صدای

 . کنم می خواهش...  نه...  سرورم نه -
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 یاربس های دانه میان از.  دید نمی پوش سیاه ای سایه جز چیزی شدید بوران میان.  گشود چشم

 از تسرع با که پوشی شنل سوار با.  شد نمایان سرخ یالهای با سفیدی دورگه اسب برف درشت

 مانا خاطراتش.  بود آشنا برایش تصویر این چقدر.  دوید می آدریان سمت به و بود شده پیاده آن

 دنبالش به بوران میان مویی سرخ دورگه اسب بر سوار که دید می را رزا گویی آدریان.  ندادند

 از هکال و رسید او به پوش شنل پیکر.  دارد باز تکشاخ هفتمین کشتن از را آدریان تا است آمده

 هم به بوران در اش طالیی موهای.  لرزید می تنش و کرد می بخار شدت به دهانش.  برداشت سر

 . بود شده سرخ صورتش و بود ریخته

 : گفت آلنا

 . کنم می خواهش...  دارین نگه دست...  سرورم -

 : گفت و پیچید آلنا تن دور و آورد در را شنلش آدریان

 ؟ دختر کنی می کار چی اینجا -

 : داد پاسخ ، بود شده سست زانوانش سرما شدت از که آلنا

 . برگردونم رو شما اومدم -

 روی و برد ویران قصر داخل و گرفت دستانش روی بخورد، زمین به آنکه از پیش را آلنا آدریان

 : گفت و گذاشت سنگی صاف سطح

 ربیشت شهر توی حضورت..  گردم برنمی من که دونی می تو...  آلنا اس کشنده اینجا سرمای -

 . شد می الزم

 : داد پاسخ و کرد گرم بازدمش با را دستانش آلنا

 فتنگ کس هیچ به..  گرفت برعهده رو رهبری رزالین..  نشد تسلیم شهر...  برگردین باید شما -

 و کرد آغاز رو جنگ ها دروازه از بیرون...  کشین می نقشه یه دارین گفت...  نیستین شما که

 مبارزه اینقدر قراره...  برگرده شهر به تونه نمی کس هیچ...  بست ها جنگجو روی به رو دروازه

 . نبش پیروز آن هر منتظرن و شماست نقشه این کنن می فکر مردم البته..  بمیرن همه تا کنن

 : رفت هم در آدریان چهره

 ... باشه احمق اینقدر تونه نمی...  نکرده اینکارو اون -
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 . بیاد شهر سر ساالریال بالی خواد نمی میگه.  بمیره عزتمندانه داره قصد میگه -

 ... کنن ویرانش محاله کنه تسلیم رو شهر اگه..  اس مسخره -

 و...  میذاره مردم اختیار در آب بندی جیره صورت به پادریک... بسته رو آب اون...  اون قربان -

 . کنه می چک رو ها مشک همه

 ؟ چی یعنی -

 ای...  کنه سمی رو آب...  حکومت سقوط و شکست صورت در سیاهپوش کمک به قراره...  ملکه -

 . هم کنار همه مرگ یا پیروزی

 : ایستاد آدریان

 . شده دیوونه اون -

 . نیست کار چاره شما مرگ...  برگردین قربان -

 : انداخت پایین را سرش آدریان

...  بود متسلی من نقشه...  ندارم انگیزی شگفت نقشه من...  کنه نمی درست چیزیو من برگشت -

 اونچه برخالف اگه ؟ نفهمیدی حاال تا.  خوان نمی رو من دیگه مردم اون...  آلنا..  برگردم اگرم

 می عمل اونها اراده و خواست به که زمانی تا..  ندارم همراهی هیچ...  کنم رفتار کنن می تصورم

 خاطر به دیدن وقتی..  بودن همراهم...  جنگیدم می رنج و آوارگی از نجاتشون برای و...  کردم

 ... نیستن من فرمان به گوش مردم اون..  آلنا...  اما بودن همراهم...  گذشتم دخترم جون از آزادی

 : گفت مصرانه آلنا

 . سرورم بیاین من با کنم می خواهش.  میره نابودی به وگرنه..  داره احتیاج شما به والرینال -

 گیزند این به خودم و..  آلنا شدم تموم من.  نیستم پادشاه دیگه من.  نکن صدا اونجوری رو من -

 . میدم پایان

 . بمیرین مردمتون کنار هم بمیرین قراره اگه -

 : زد فریاد آدریان
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 مکن نمی بریان حق در رو لطف این من آلنا نه...  دربیاره زانو به رو من حرومزاده اون نمیذارم من -

. 

 : گفت آلنا

 ؟ تره حقیرانه کدوم کنی می فکر ؟ بهتریه راه خودکشی کنی می فکر و -

 . بخوره بهم حرومزاده اون دست نمیذارم...  خودم دستای با...  میرم می خودم من -

 ... بکشی رو خودت خوای می نمیشه باورم -

 : داد پاسخ آدریان

 ور اینجا آینده خوام نمی...  آلنا رسه نمی ذهنم به ابدیت این به دادن پایان برای ای دیگه راه -

 . دم می ترجیح وحشتناکش وقایع دیدن به رو عدم..  ببینم

 ؟ میاد پیش چی دونه می کی -

 نشین تختپای و غربی مردم بیشتر شدن کشته از بعد البته...  میشه پیروز بریان.  بگم برات بذار -

 در رو باری اسف زندگی یا میرن می یا ها بچه و زنها...  میگیرن رو والرینال تمام ها استورن..  ها

 رایب ای دیگه راه هیچ چون...  میشه کشته آیدن زمستون پایان برای باالخره و..  گیرن می پیش

 دنیایی این...  آلنا نه.  نیست حقش که میشینه تختی روی بریان بعد و...  نیست زمستون پایان

 . کنم زندگی توش بخوام من که نیست

 گفت و شد خیره داد می نشان تر درخشنده را آن اشک های حلقه که آدریان سرخ چشمان به آلنا

: 

 می...  یبش تسلیم نباید تو...  نشی سرنوشت تسلیم تا مونم می..  گردم برنمی تو بدون من -

 تو ؟ مونهب امیدوار باید کی بشی امید نا اگه تو..  چیه بقیه تکلیف..  بشی تسلیم تو اگه...  فهمی

 از مرگ با داری...  کنی می کارو همون داری خودت اما کنی می سرزنش کارش خاطر به رو رزالین

 . کنی می فرار روت پیش حقیقت

 : گفت آشفته و کالفه لحنی با آدریان

 ... کن تمومش...  آلنا کن تمومش -
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 : گفت و برخاست جا از لرزان زانوانی با آلنا

 ... آدریان نه.. . نه -

 : زد فریاد آدریان

 .. کن بس..  دیگه بسه...  -

 ؟ کنم تموم چیو!  آدریان نکردم شروع هنوز من -

 : زد فریاد هم در و پریشان آدریان

 .. کن بس...  کن تمومش! ...  من برای رو اون یاداوری -

 ؟ چی -

 نبجا به حق چهره با که دید می را رزا.  نبود آلنا دید می چشم به که کسی اما زد زل آلنا به آدریان

 : گفت و شد نزدیک آدریان به قدم چند آلنا.  است ایستاده مقابلش

 . خوبه حالتون...  سرورم -

 جا شدت به که آلنا.  کرد رهایش ناگهان و زد زل چشمانش به و فشرد را آلنا های شانه آدریان

 : پرسید درنگ اندکی از پس ، بود خورده

 ؟ گردین برمی من با -

 : گفت و گرفت دستانش میان را سرش آدریان

 . نیست اوضاع کردن درست برای ای چاره هیچ..  نه...  نه-

 : رسید گوششان به راهرو انتهای از صدایی

 . کنم کمک بتونم من شاید -

 درماندگی با آدریان.  کرد می خودنمایی شدت به تارا چوبی تراشیده صورتک. گرداند سر آدریان

 : داد پاسخ

 ؟ برمیاد تو از آخه کاری چه -

 : گفت و شد نزدیک انها به تارا
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 ؟ مرده کریشنا ؟ کنین تموم رو زمستون خواین می شما -

 : گفت تعجب با آلنا

 ؟ دونستی نمی -

 . مرده دونستم نمی اما...  اس زنده زمین و آسمان به پیوندش واسطه به اون دونستم می...  نه -

 : گفت آدریان

 . منه زندگی فرد عزیزترین...  قاتلش و...  بمیره باید قاتلش...  کنه می فرقی چه -

 : گفت و شد نزدیک آدریان به تارا

 . باشه راه یه شاید...  آدریان کردم می فکر زدین می هم با که حرفایی به من -

 من پادشاهی برگردوندن برای یا..  زمستون شدن تموم برای راهی هیچ..  اس مسخره خیلی -

 . نیست

 ؟ کنی تموم رو زمستون بتونی اگه حتی -

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . میگی مزخرف داری -

 داشتن وجود الفی نیمه یا الف دیگه چون نخورد پیوند زمین و آسمون به کسی دیگه..  آدریان نه -

 از بخشی...  کرد معامله زمین شایدم..  آسمان با خودش نژاد از نفر آخرین عنوان به بریان. 

 . نگهداره زنده رو کریشنا تا داد رو روحش

 : گفت آدریان

 ؟ دونی می کجا از تو -

 . الفم یه منم...  نبود آخریش بریان..  نکن فراموش آدریان.  کردم کمکش خودم چون -

 : گفت و کرد تکیه پریده رنگ ستون یک به آدریان

 ؟ میگی داری چی -

 ... بکنم اینکارو تو قبال در تونم می من -
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 ... داده تغییر رو جسمت که داری الفی ناقص روح یه تو -

 : گفت سپس و کرد درنگ اندکی تارا

 . آسمان به هم و زمین به هم...  کنم می تقدیم رو همش -

 ؟ چی یعنی -

 تو.. . والرینال به برمیگردی تو...  دم می پیوند آسمون و زمین به رو تو من ؟ نمیشی متوجه چرا -

 کنی باز چشم دوباره اینکه محض به...  مونی می زنده...  پیوندت واسطه به اما میشی کشته

 . میره بین از زمستون

 را منزوی موجود این ته و سر بی های حرف وجودش همه اما درخشید آدریان قلب در امیدی بارقه

 : کرد می انکار

 ؟ چی نتونی اگه...  تونی نمی تو -

 ؟ خواستی می قبل ساعتی تا که نبود چیزی این مگه...  میری می تو اونوقت -

 . حرامزاده اون دست به نه -

 نکنی امتحان رو کست عزیزترین و سرزمینت..  مردمت نجات راه و داری نگه غرورترو تونی می -

 ... کنی امتحانش و کنار بذاری رو لعنتی غرور اون تونی می یا... 

 ؟ میشه برداشته آیدن از نفرین..  بکنم اینکارو اگه -

 : گفت تارا

 بده خر زمستونی اگه ابد تا و..  نمیشه برداشته...  نه..  بگم بهت تونم می اطمینان با این درباره -

 جانب از ور تقصیر طبیعت...  طبیعته جویی انتقام جور یه...  کنه می تمومش کریشنا قاتل مرگ... 

 . شده فرزندش قتل مرتکب که دونه می کسی اولین

 : گفت متفکرانه لحنی با آدریان

 ... بده ادامه -

 : گفت تارا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

416 

 

 ریانآد ای جاودانه یه تو...  میشه تموم فعال زمستون و...  میدیم هدیه طبیعت به ای دیگه فرزند -

 . نیست طبیعت انتقام از خبری هم ای زنده تو تا گرده برمی ها فصل عادی حال به والرینال... 

 !؟ برمیگرده زمستون...  مردم می هم عادی مرگ به اگه یعنی -

 :گفت تارا

 نهک تغذیه ها تکشاخ از جوانی دوره از کریشنا که کردم پیشنهاد بریان به من همین واسه..  آره -

 یم و موند جوون قرنها تا او...  شد می زمستون مرگش با چون..  باشه نداشته طبیعی مرگ تا... 

 . رسید نمی وقت هیچ زمستون...  شد نمی کشته اگه...  موند

 ؟ چی مرد می طبیعی مرگ به کریشنا اگه -

 می ههدی طبیعت به ای دیگه فرزند باید..  نداشت قاتلی کریشنا اگه...  آدریان سوالی از پر تو -

 ... کردیم

 .. اگه و -

 . شد می ابدی زمستون..  نداشت وجود الفی نیمه یا الف اگه و -

 : گفت و کرد درنگ اندکی آدریان

 . اس عادالنه نا این -

 : داد پاسخ تارا

 به یکی نگهداشتن زنده...  درستیه کار آسمون و زمین به نفر یه زدن پیوند نگفت کس هیچ -

 هیچ که میسازه رو ای رشته اون از تر بد و...  اس خودخواهانه...  مردم همه به طبیعت خشم قیمت

 بیعتط به بار یک که رو کریشنا..  زدیم وحشتناکی گناه به دست بریان و من.  نمیشه تموم وقت

 اتنه این..  خواست کمک ازم درماندگی با بریان وقتی...  زدیم پیوند دوباره ، بود خورده پیوند

 . گرفتم عهده بر هم رو بریان تاوان حتی..  دادم رو تاوانش.  رسید ذهنم به که بود کاری

 .کرده تغییر جسمت اینقدر که اینه واسه پس -

 : گفت تارا

 ... باشی ما همه ناجی تونی می تو.  کنم جبران رو اشتباهم بذار آدریان -
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 : شد بحث وارد ناگهان کرد می نگاه آنها به مات و متحیر که آلنا

 . بده نجاتمون کنم می خواهش.  بده بهش رو فرصت این...  کنم می خواهش..  آدریان -

 : گفت و نگریست تارا صورت چوبی ماسک به.  کرد درنگ آدریان

 .. تو..  تو...  مردم مرتبه اولین من وقتی..  یعنی ؟ کنی می تقدیم رو روحت همه گفتی تو -

 : گفت و داد تکان مثبت پاسخ نشانه به را سرش تارا

 . میرم می من -

 ؟ بکنی رو فداکاری این خوای می چرا -

 : داد پاسخ تارا

 ویت انزوا در رو بیشتری سالهای ؟ چی که...  باشه داشته ادامه زمستون...  بمیری تو بذارم من -

 های خیلی مثل.  کشتم خودم در رو طمع وقته خیلی من...  آدریان نه! ؟ بگذرونم لعنتی غار اون

 آخرین بذار...  آدریان بریدم سر رو گناهام من...  خشم مثل..  شهوت مثل...  غرور مثل..  دیگه

 ... بردارم هم رو قدم

.  ودب تردید در اما ذهنش.  نگریست می او به مشتاقانه و ملتمسانه که کرد نگاه آلنا به آدریان

 در اما احساسی.  نبود بعید او چون ای منزوی و کریه موجود از چیزی هیچ.  تارا به اعتماد تردید

 اندیشید خود با ؟ بخشید می را خود آدریان چطور ، باشد تارا با حق اگر که زد می نهیب درونش

.  فتر می استقبالش به بلکه ترسید نمی آن از تنها نه آدریان که مرگی.  بود مرگ نهایتش که

 ات بود کافی انگیزه همین.  انجامید می آیدن نجات و..  شهر یک نجات به شاید اینکار نتیجه

 : گفت و کرد نگاه تارا به.  بپذیرد را ریسکی هر آدریان

 . کنم می قبول -

 : گفت تارا.  کشید فریادی شوق سر از آلنا

 . نکته یه مونه می فقط -

 : گفت تردید با آدریان

 ؟ چی -
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 نیک کامل رو پروسه که الزمه...  آدریان ناقصی تو...  یعنی..  تو...  بده جواب اینا همه اینکه برای -

. 

 : برداشت عقب به قدم یک آدریان

 ! نه -

 یدشن ها مالتس درباره را تارا عقاید که ای لحظه از که دید می کرد می فکر صادقانه خودش با اگر

 هک سرکش ناخودآگاه این.  کرد می انکار را حس این وجودش همه حاال اما بود افتاده فکر این به ،

 : داد ادامه آدریان.  ترسید می افکار این از حاال ، کرد می ترغیب سیر تکامل برای آدریان مدام

 . نمیام بر پسش از من -

 : گفت تارا

 ؟ کردی فراموش رو حرفام -

 اکج از باشه درست حرفات اگه حتی تازه...  کنم نمی ریسک لق و تق نظریه یه اساس بر من -

 ؟ نشم شکنم زنجیر جسم مغلوب من که معلوم

 نآدریا آی برمی پسش از تو...  شی نمی هم آخر پله توی..  نشدی مغلوب حال به تا تو..  آدریان -

 . داری هم رو انگیزش... 

 هیچ عمال عطشش کنترل برای آدریان.  بود درست بیش و کم تارا های حرف.  اندیشید آدریان

 در آدریان.  کند کنترل را عطشش تا بود کافی وجدانش عذاب و روحی رنج.  بود نکرده تالشی

 بارهدر هم قبل از که..  غرورش استثنای به.  بود کرده عمل عالی هویتش از ناشی انگیزش کنترل

 : داد ادامه تارا.  نداشت ای اراده آن

. . سرزمینته نفع به رفتنت که پذیرفتی تو..  بودی غالب هم اغواگرت گناه برابر در حتی تو -

 . گذاشتی جا رو پادشاهیت

 : امد حرف به آلنا

 چیزی هر به که هست انقدری والرینال نجات ی انگیزه..  داره نیاز بهت سرزمین همون حاال و -

 . کنی غلبه
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 سر از او های حرف و ها واکنش.  نیست مطمئن زند می که حرفی به آلنا که دانست می آدریان

 می که کرد اشاره سر با آدریان.  آورد نمی در سر تارا های حرف از خیلی حتی شاید.  بود استیصال

 ! باشد عمقی چه در کرد می فرقی چه شد می غرق داشت که حال.  پذیرد

 : گفت تارا

 شیک می بگیری قرار مرگ معرض در اینکه از قبل دقیقا رو هفتم شاخ تک...  ری می قصر به تو -

 ازب چشم دوباره که کشه نمی طول خیلی...  میری می...  بکشنت خواستن روشی هر به وقتی و... 

 دفرزن و ها تکشاخ کامل هفتگانه روح...  عالمی موجود ترین کامل کردی باز چشم وقتی...  کنی

 . اومد نخواهد وجود به دیگه تو از تر اساطیری...  آسمان و زمین فرزند..  طبیعت کامل

 : پرسید آلنا.  بود برانگیز تحسین و رویاگونه تارا لحن در

 ؟ بگیره شکل باید کی...  پیوند این -

 یادت. . بمیره آدریان که میشه کامل پیوند وقتی اما...  کنم می اینکارو من...  دختر...  االن همین -

 . بکن اینکارو تو..  نکشتنش دلیلی هر به اگه..  باشه

 . آورد فرود سر تردید با آلنا.  بپذیرد که کرد اشاره آلنا به سر با آدریان

* * * 

 ؟ بریان بدیم کش رو جنگ باید کی تا -

 : گفت و انداخت(  سرخ شمشیر)  فلورا به نگاهی نیم بریان

 دینابو به رو مادریم سرزمین نمیذارم من..  بشه نابود ساالریال مثل هم والرینال نیست قرار -

 . بکشونین

 : گفت خشم با فلورا

 . بمونیم ها دروازه پشت ابد تا تونیم نمی ؟ چیه تصمیمت پس -

 که عجیبه...  کنن می تسلیم رو شهر باالخره و میشن خسته مردم...  فلورا کن اعتماد بهم -

 دم نمی رو دروازه به حمله دستور..  اون اومدن میدون به از قبل تا من...  نیومده میدون به آدریان
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 نشون رو خودش آدریان یا...  کنن باز رو دروازه و بشن خسته مردم یا تا...  جنگیم می اینقدر... 

 . باش داشته صبر ؟ خوای نمی انتقام مگه تو.  بده

 : گفت و انداخت میز روی نقشه به نگاهی فلورا

 نم و هاست دروازه همین پشت برادرم قاتل که کنم تصور تونم نمی...  بریان کمه صبرم من -

 فبرخال.  میگذرونم تمدن بی دامدار غربی عده یه و کشاورز عده یه با مبارزه با رو وقتم اینجا دارم

 ! ایه دیگه چیز هر از تر قوی ها استورن ما در انتقام انگیزه...  ها الف شما

 : گفت پاسخ و داد لم کوچکش چوبی صندلی روی بریان

..  داره شباهت انسانها به..  نیست ها الف شبیه دیگه من در انتقام انگیزه...  فلورا کن اعتماد بهم -

 خوام می..  کنه تاجگذاری آیدن خوام می.  باشه مرده هیوال اون خوام می تو اندازه به منم

 . بشه تموم زمستون

 . آیدن گذاری تاج با و -

 : گفت درنگ اندکی از پس و برخاست جا از بریان

 . میشه تموم زمستون..  میشه تموم -

 : انداخت باال ای شانه فلورا

 . دارن عادت سرما به من مردم..  کنه نمی فرقی من برای -

 نمی تکرار رو مادرم اشتباه اما.  خوام می سالم رو مادریم میراث من...  کنه می فرق من برای -

 . کنم

 : گفت و کرد درنگ اندکی فلورا

 . ببیندت خواد می...  بزن سر بهش..  شده بهتر حالش. روهان دوستت مورد در و -

..  اومد پایین تخت از وقت هر..  بده تحویلم مزخرف مشت یه خواد می فقط...  خواد نمی..  نه -

 دوست اون دیگه نکته یه و باشم گرفته رو والرینال موقع اون تا امیدوارم...  سراغم میاد خودش

 تاونوق...  رو نفر سه یا دو حدود..  بگیرم نادیده رو نسل چند اگه...  منه همخون..  فلورا نیست من

 . من ی برادرزاده..  بگم تونم می
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 .. ای زنده که قرنه چندین تو ؟ گرفته شوخیت -

 !میراست..  خب اما...  طوالنیه نژادش عمر..  منه همخون هم روهان _

 !؟..  سال هزار یعنی -

 : زد لبخند بریان

 . نیست ایننطور روهان اصیلم یه من...  نه -

 : زد لبخند فلورا

 . خودت نسل از آخری..  آخریشی تو -

 : گفت کشداری لحن با بریان

 .. آخری..  بله -

 دهزن دانست می بعید بریان که بود شده دیگری شخص معطوف ذهنش.  شد منحرف افکارش اما

 . باشد

 : پنجم فصل

 ({ وارث)  یا}  یاقوت و یخ

.  یدرس می گوشش به نامریی جمعیتی همهمه صدای.  بود ایستاده پادشاهی تخت مقابل درست "

 ".  برید را سرش کسی تخت به مانده قدم یک و برداشت سکو باالی گام یک

 پیشانیش خواست.  بود کرده خیس را بالشش سرد عرق درشت قطرات.  گشود چشم وحشت با

 تخت گوشه.  کوبید تخت روی مشتی خشم با.  شد مانع زنجیر و غل سنگینی ، کند پاک را

 جنگ موهوم تصاویر از.  زدود را عرقش و گرفت دستانش نزدیک و کرد خم را سرش.  شکست

 بار هر.  بود شده خسته نیز معنا بی هم در های کابوس این.  بود بیزار گذشت می ذهنش در که

 جدا شبدن از سر کسی تخت به نرسیده اما ناپذیر وصف اشتیاقی با تخت مقابل دید می را خودش

 . کرد می

 : گفتند می که نگهبان چند صدای.  بود شده بیدار ها پله راه در صدایی و سر با اما اینبار
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 شهنق چجور دیگه این ؟ کنیم می حراست کی از داریم ما...  نمیده نشون رو خودش اصال پادشاه -

 ؟ ایه

 به ممدا خون بوی.  بود بریده را امانش تشنگی.  کرد نگاه پنجره بیرون ابری و گرفته هوای آیدن

 کف در اش سنگی های ناخن.  فشرد شدت به را مشتش.  آزرد می را او و خورد می دماغش

 یم احساس را پوستش چروکیدگی که بود شده روح بی و خشک چنان بدنش.  رفت فرو دستش

 . بود رهایی برای ای چاره کاش.  کرد

* * * 

 ینینش عقب دستور اخیر هفته در بار چندمین برای بریان لشکر که بود مانده ظهر به اندکی هنوز

 هک درحالی و برگشت جنگ جبهه پشت به زنان نفس ، کرده عرق و خونین صورتی با رزالین.  داد

 : گفت آگوستا به رو ، کرد می هدایت توقف برای را اسبش

 از رو نیروهامون از تعدادی هربار ما..  بجنگن خوان نمی....  شده چشون نیست معلوم اصال -

 ... دن می نشینی عقب دستور اونا و میدیم دست

 : گفت و گرفت را رزالین اسب افسار آگوستا

 ؟ دارن ای نقشه شاید -

 : پرید پایین اسب از رزالین

 . بشیم تسلیم خوان می ؟ ما کردن خسته جز ؟ ای نقشه چه -

 بخوای شاید که هست چیزی یه فقط.  ایم آماده چیزی هر برای ما...  نکن نگران رو خودت -

 . ببینی

 ؟ چی -

 : گفت آگوستا

 . شده کشته ساالر -

 چطور؟ ؟ کجا ؟ چی -

 . فرستاده رو موهاش و چشماش فقط برامون بریان -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

423 

 

 . فهمم نمی -

 . رفت می جایی یه اسب به سوار داشت...  دیدمش صبح دیروز بار آخرین -

 . شده اسیر فقط شاید ؟ نبود همراهش پیامی هیچ -

 . دوننش می خائن اینکه وجود با...  باشنش گذاشته زنده دونم می بعید -

 . نیست بینی پیش قابل چیز هیچ...  دیدم من که چیزایی با -

 : داد پاسخ و نگریست شهر دروازه به آگوستا

 خون و خاک به اجساد روی از لشگر این زود یا دیر که بینیه پیش قابل این...  چیز هیچ نه -

 . رسه می شهر به و میشه رد کشیدمون

 : گفت رزالین

 ... مردن و شدن مسموم مردمش که شهری -

 : کرد قطع را دو آن مکالمه مردی خشمگین فریاد اما بگوید چیزی خواست آگوستا

 ؟ دیگه چقدر ؟؟ کی تا -

 : داد ادامه و ایستاد رزالین قدمی چند در مرد.  کردند حرکت مرد دنبال به نفر صد چند

 خیسال داریم ؟ بجنگیم باید دیگه چقدر ؟ بدیم جون باید دیگه چقدر ؟ میاد کی پادشاه پس -

 شتپ ما که درحالی..  میشه قایم ها دروازه اون پشت ؟ کشیده پادشاه که ایه نقشه این...  میشیم

 . بریم هامون خونواده دیدن برای تونیم نمی حتی...  دیم می خون داریم ها دروازه

 آگوستا به نگاهی نیم رزالین.  کردند تایید را او های حرف ناگهانی خروشی با زیادی سربازان

 : گفت و انداخت

 ... درسته گندم تاجر...  ویلیامه اسمت نکنم اشتباه اه...  مرد باش آروم -

 ... من بانوی بله -

 : گفت و ایستاد ویلیام نزدیک استوار گامهای با رزالین
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 وزیپیر یعنی تو سستی...  خواد می دشمن که چیزیه همون تو واکنش این...  ویلیام باش آروم -

 . اونا

 جلوی رو خواهرام از دوتا من ؟ کجاست پادشاهمون ؟ جنگیم می داریم کی برای ما قربان -

 رو نگهبانا تونستم زحمت به...  زخمیه شدت به برادرم...  دادم دست از میدون اون توی چشمم

 .. شهر داخل به گردونن برش که کنم راضی

 : کرد اخم رزالین

 . باشین داشته صبر خوام می ازتون -

 وننش رو خودش حتی جنگ اول از که پادشاهی برای ؟ کسی چه برای صبر ؟ باشیم داشته صبر -

 . نداده

 . خوام می اعتماد ازتون -

 دیدن کشته چشم به رو خانوادشون که کسایی از...  کشین نمی خجالت حرف این از چطوری -

 پای با پادشاه تا...  جنگم نمی دیگ من..  قربان نه... کنن اعتماد ترسو شاه به که خوای می

 ... جنگم نمی من...  نیاد خودش

 متس به ویلیام.  افتاد زمین روی آن از پس شمشیر صدها.  انداخت زمین روی را شمشیر سپس

 : کشید فریاد و کرد حرکت شهر دروازه

 . میشکنیمش وگرنه.  کنین باز رو دروازه -

 : زد فریاد رزالین

 . دستوره یه این...  بایستین...  کنین صبر نه -

 به باس بر سوار رزالین.  رفتند دروازه سمت به ویلیام با همگام لشگریان از عظیمی خیل کم کم

 : گفت و تاخت ها دروازه سمت

 . هاتون موضع سر برگردین االن همین -

 : گفت ویلیام

 . گردیم نمی بر جا هیچ نیاد شخصا پادشاه تا ما -
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 . شه نمی باز شما روی به وجه هیچ به هم دروازه -

 : داد پاسخ ویلیام

 . کنیم می تحصن همینجا هم ما -

 : گفت و برد آگوستا سمت به را اسبش رزالین

 . داده راه شهر داخل به رو این برادر سرباز کدوم ببین -

 : گفت ، رسید می نظر به نگران وضوح به که آگوستا

 ؟ کنه می فرقی چه شرایط این تو -

 همه چشم مقابل و کن پیدا رو سرباز و بگرد...  کنه می فرق خیلی شرایط این توی اتفاقا -

 . بکشش

 : گفت تحیر با آگوستا

 ! رزالین اما -

 : گفت و شد خیره آگوستا به آلود غضب چشمانی با رزالین

 . ام تو ملکه هنوزم من -

 گفت نگیگ لحن با و کرد تعظیم آهستگی به ، بود ریخته آگوستا های شانه بر یخی آب کسی گویی

: 

 . سرورم بله -

* * * 

 ؟ شده چی شنیدی -

 : گفت تراشید می را تیر یک ی بدنه و بود نشسته آتش یک کنار که درحالی بریان

 نمی رد سر آدریان انگیزه از فقط..  افته می اتفاق این دونستم می.  آیسار نبود شنیدن به نیاز -

 ؟ شده قایم قصرش توی چرا.  آرم

 : گفت هیجان با آیسار
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 . اس حمله وقت بهترین حاال کنه می فکر سرخ شمشیر -

 . بعدیه قدم وقت حاال معتقدم من...  آیسار میشه انگیخته بر زود خیلی سرخ شمشیر -

 ؟ قدم کدوم -

 : گفت و داد قرار آتش حرارت تحت آتش های شعله باالی و کرد فوت را تراشیده چوب بریان

 شینبا داشته چندساعته همکاری یه هم با سرخ شمشیر و تو الزمه فقط...  دم می توضیح برات -

. 

.  داد می شکل و کرد می نرم دستش در موم مانند را فلزی که شد خیره بریان دستان به آیسار

 : پرسید

 رهبر اون ؟ گرفته شوخیت ؟ بدی ماموریت اون به خوای می ؟ کنه همکاری من با اون خوای می -

 . هاست استورن

 از قبل تا که اینه تعهد شرایط از یکی و کنه عمل تعهدش خالف تونه نمی...  من به متعهد و -

 . بده گوش حرفم به والرینال تصرف

 ارآیس.  رسید می نظر به معمول حد از بزرگتر که آورد در تیر یک تیز سر شکل به را فلز بریان

 : پرسید

 ؟ کنی می کار چی داری -

 شکل خمیر مثل دستام توی رو فلز دارم...  آیسار کنم می استفاده الفیم های موهبت از دارم -

 . میدم

 ؟ اس گداخته فلز اون -

 ازس الف ابزار...  کنه می اینکارو الفی هر دستای...  آیسار کنه می نرم رو فلز من دستای - نه -

 رابزا اون تعداد و...  نموند خالصی نیمه حتی یا و خالص الف دیگه اینکه تا بود معروف همیشه

.. . باشی اصیل اگه مخصوصا..  باشی الف اگه...  آیسار چیه دونی می...  شد محدود و شد محدود

 که هست عجیبی های قابلیت...  کمه هستی واقعا که چیزی شناخت برای هم زندگی قرن چند

 ... دارم کنم نمی باور هم خودم
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 ؟! گی می چی -

 ونبیر خورجینش از آبی و سرخ و درخشنده پر دو و چسباند دیده حرارت چوب به را تیر سر بریان

 ردک آیسار به رو سپس.  داد قرار حرارت معرض در دوباره را تیر و کرد وصل تیر انتهای به و کشید

 : گفت و

..  زد جالبی حرفای اما.  شده تر دراز زبونش انگار شده کور وقتی از.  زدم می حرف ساالر با -

 ؟ شده جا کوچیکی اون به کله توی اطالعات عظیم حجم این چطوری

 ؟ نبودی رو امروز تمام اون حرف خاطر به که نگو -

 . پر دوتا این دنبال بودم رفته...  آیسار دقیقا -

 ؟ چیه پر -

 ! ققنوس -

 : پرسید تحیر با آیسار

 ... محاله! ؟ ققنوس -

 : گفت و انداخت باال ای شانه و زد لبخند بریان

 . نژادیم های قابلیت حساب به بذار هم اینو -

 : داد ادامه و انداخت آتش درون اینبار و برداشت حرارت روی از را تیر بریان

 . بیا دیدنم به سرخ شمشیر با و برو.  نیست مهم...  بگذریم -

 ! مرد نیمه میگه بهم وقتی آد نمی خوشم...  بفرست دنبالش رو دیگه یکی بریان نه -

 : داد پاسخ و خندید بریان

 قدرچ بدی نشون بهش که فرصتیه مشترکتون کار...  آیسار ندیده جنگ میدون توی رو تو خب -

 . مردی

 : گفت و انداخت بریان به معناداری نگاه آیسار

 ... دیده بارها..  دیده می جنگ میدون در رو من نباید که کسی متاسفانه -
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 : داد پاسخ ای سیاسانه لحن با و کشید بیرون آتش از را تیر بریان

 . بزنی حرف باهام دادم نمی اجازه اصال که دیدم نمی هم رو اونقدر اگه -

 . شد دور بریان از و خندید آیسار

* * * 

 جودو با که بود شده کالفه آنقدر تشنگی شدت از آیدن.  بود شده غالب روشنایی بر هوا تاریکی

 هب آمدن فائق شاید تا گشت برمی و کرد می طی را اتاق عرض سختی به ، ها غل زیاد بسیار وزن

 لجام احساس ، گذشت می که لحظه هر اما کند پرت تشنگی از را حواسش ها زنجیر و غل ثقل

 شیدک وحشیانه فریادی.  بود شده تمام صبرش دیگر.  آزرد می را او پیش از بیش عطش گسیخته

 اینبار.  گرفت می او از را اش اراده و سوخت می شدت به گلویش.  کوبید دیوار به را اش شانه و. 

 : زد فریاد وجود همه با نکرد افاقه اما کوبید در به قدرت همه با را خودش

 ؟ نیست لعنتی در این پشت کسی -

 آیدن برای قرن چند مانند روز چند این.  داشت ای اندازه هم تحمل.  نداد پاسخ کس هیچ اما

 نزمی روی.  آورد می فشار او به شدت به حاال گرسنگی و عطش.  نداشت قرار دیگر و بود گذشته

 ترلکن برای ای چاره هیچ آیدن و کرد می تحمیل او به را افسار بی خشمی گلو سوزش.  کشید دراز

 ریفک.  بود شده زخم زنجیر با که انداخت دستش به نگاهی نیم.  یافت نمی ان کاهش حتی یا و

 و برد فرو دستش مچ در را نیشش دندانهای و نشست زمین روی.  رسید ذهنش به آمیز جنون

 های لکه از پر حاال اتاق کف.  کرد سرفه شدت به.  سوخت ناگاه به دهانش تمام.  مکید را خونش

 از را سرش.  کرد تف را داشت دهان در چه هر آیدن.  سوخت می شدت به دهانش.  بود خون

 هایش پلک کنار از خون و شد زخمی سرش گوشه.  کوبید می دیوار به سوزش و درد شدت

 می.  سوخت می حاال وجودش همه.  گرفت دستانش میان را سرش قراری بی با.  شد سرازیر

 . کند اش دیوانه آشفتگی این و عطش این ترسید

 قلب ته از.  ایستاد پاهایش روی زحمت به و رساند خوابش تخت نزدیک سختی به را خودش

 . شد باز شدت با اتاق درب که بود نشده خاموش اتاق در صدایش انعکاس هنوز و کشید فریاد

 را سرش.  دید می تار چشمانش.  داد می آزارش شدت به خون بوی.  نشست تخت لبه آیدن

 نخو.  خوابید باره یک به عطشش و سوزش تمام.  گرفت لبش کنار را مشکی کسی.  داد تکان

 به نگاهش.  کرد می عمل هایش زخم تمام بر مرهمی مانند دهانش درون تکشاخ غلیظ و ملس
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 ریجگ چشمانی و ای قهوه موهایی با بلند قد زنی.  بود ایستاده رویش به رو که افتاد پوشی زره

 ردک می نمایی خود سرخی ی رگه آن وسط که داشت دست به رنگی بی شمشیر زن.  تیره و رنگ

 ینهس قفسه و بسته نقش عرق پیشانیش روی.  بود انداخته گل و زخمی زن برجسته های گونه. 

 سارآی به انزجار با.  ببیند را کنارش مرد تا گرداند سر آیدن.  رفت می پایین و باال شدت به اش

 : کشید فریاد و کرد نگاه

 . خائن...  نزن دست من به -

 : داد پاسخ و انداخت ای گوشه به را خالی مشک آیسار

 ... سرورم نیست کار در خیانتی -

 : گفت زرهپوش زن

 . کنه می خدمت بریان به اون..  آره -

 ؟ نیست خیانتکار بریان که گفت کسی چه و -

 : گفت و شد گرد زن چشمان

 . کنین کنترل رو خودتون کم یه بهتره -

 : گفت و برخاست جا از سختی به آیدن

 ؟ دی می دستور من به که هستی کی دیگه تو -

 : گفت و شد نزدیک آیدن به قدم چند زن

 . سرورم باشین کرده خودتون شیفته رو برادرم رفتار تندی این با دونم می بعید -

 : داد ادامه زن ، کرد تنگ را چشمانش آیدن

 ... استورنم یه من...  کنن می صدا سرخ شمشیر رو من همه اما...  فلوراست من اسم -

 : کرد کامل را حرفش فلورا.  شد خیره او رنگ بی عجیب شمشیر به آیدن

 . حضرت اعلی منه برادر هاران -

 : شد نرم ناگهان آیدن قلب
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 ؟ هارانی خواهر تو -

 : داد پاسخ کرد می چک را آیدن پای و دست های زنجیر که حالی در فلورا

 ... اوهوم -

 : کرد اخم آیدن

 ... خیانتکاره یه شما نگاه در هاران کردم می فکر -

 دوست استثنای یه هاران...  نبودم مردمم راهبری شورای فرمانده من که بود وقتی مال اون -

 اونو که بود قوی اونقدر که آرمانی...  میذارم احترام آرمانش و اون به من..  سرورم...  بود داشتنی

 قبول رو آرمانش من...  داد رهایی ما به کردنش پشت ازای در مرگ یعنی محتومش سرنوشت از

 . ذارم می احترام قوتش به اما ندارم

 از ار آیدن ثانیه چند عرض در و کوبید ها زنجیر قفل به قوت همه با و برد باال را شمشیرش فلورا

 : گفت و داد مالش را مچش آیدن.  داد نجات ، بود کشیده طول قرن چند گویی که اسارتی

 . شدم می دیوونه داشتم دیگه.  متشکرم -

 : گفت و زد لبخند فلورا

 . سرورم خدمتم در -

 . نیست شکستنش برای راهی هیچ که میومد نظر به ؟ شکستی رو قفل چجوری -

 : گفت و بوسید را شمشیرش لبه فلورا

 همینجا...  اومد نمی بر زنجیرها این پس از اگه...  دارم خون قلب با ساز یخ شمشیر یه من -

 . داشتم می بر چوبی شمشیر یه و کردم می رهاش

 اب.  شد می تحلیل و تجزیه ذهنش در دید می که چیزی ابعاد تازه گویی.  شد سرد ناگهان آیدن

 : پرسید امیدی نا لحن

..  یعنی..  یعنی...  برین می اینجا از رو من راحتی همین به دارین اگه ؟ اینجایین شما اگه -

 ؟ خورد شکست آدریان ؟ کرد سقوط والرینال

 : گفت فلورا
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 !؟ بخوریم شکست ما داشتی انتظار -

 ... آدریان یعنی..  نه..  یعنی..  آره -

 : داد پاسخ اینبار آیسار

 جنگ حال در هم ما...  نداده نشون رو خودش حال به تا جنگ رسمی شروع از آدریان...  سرورم -

 با رو شما تا اومدیم قصر به آب کانال راه از هم سرخ شمشیر و من...  هستیم ها دروازه پشت

 . ببریم خودمون

 فریاد چقدر.  چرخید می بریان با اش دوباره دیدار اما ذهنش در.  شد خیره فلورا و آیسار به آیدن

 : گفت و نگریست آیدن به فلورا.  کند خالی او سر بر تا داشت

 زادیآ مناسبت به جشن یه تمهیدات بریان...  بریم اردوگاه به سریعتر چه هر باید ؟ معطلین چرا -

 . گرفته نظر در رو شما

 ترین احمقانه جشن که اندیشید می این به ذهنش در اما شد همراه آنها با دلگیر و مردد آیدن

 . شد خواهد رو به رو آن با که چیزیست

 همه.  داشت می بر قدم او سر پشت و فلورا با همگام آیدن.  بود کور و سوت و تاریک قصر

 تداش اولویت حاال که چیزی تنها.  کند اختیار سکوت داد می ترجیح اما بود فریاد از مملو وجودش

 افکار تا گرفت کار رابه قوایش همه آیدن.  بود شده نفرین قصر این از رهایی و حبس از نجات

 اقدام خاطر به را بریان و طرح پرسش آدریان درباره مدام که افکاری.  نیاید سراغش به مزاحم

 مه را افکارش آشفتگی حتی که بود حیران و مستاصل قدری به.  کرد می سرزنش اش احمقانه

 ورانهک کور کند بررسی را چیزی انکه بی و داشت می بر قدم زحمت به.  کند کنترل توانست نمی

 نوزه شاید.  دهد نشان واکنش عاقالنه که بود آن از تر گیج.  رفت می راه غریبه زن این سر پشت

 . است شده آزاد که کرد نمی باور

 یم کجا آیسار که نپرسید حتی آیدن.  شد جدا آنها از و داد تغییر را مسیرش راه میانه در آیسار

 که ازسرب سه به اضطراب با و چسباند دیوار به اورا و زد آیدن سینه به را دستش ناگهان فلورا.  رود

 : گفت سربازان از یکی.  کرد نگاه گذشتند می ستون کنار از

 . ندیدمش هنوز..  قصرم نگهبان االن روزه سه من -

 : گفت سربازان از دیگر یکی
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 . رفته گن می ها خیلی -

 : توپید سوم سرباز

 . وقت هیچ.  ره نمی جا هیچ اون...  شین خفه -

 دریچه و رفت نمور روی راه یک سمت به آرام و بلند گامهای با فلورا.  شدند دور سرباز سه

 : آمد حرف به آیدن.  شد داخل آن از و گشود را کوچکی

 ؟ کجاست اینجا -

 . بودن نکرده غصب رو قصرش هنوز وقتی.  کرده درستش قبل سالها بریان..  مخفی راه یه -

 : پرسید آیدن

 ؟ مطمئنی زنی می که حرفی درباره ؟ بریان قصر -

 : داد پاسخ ، گرفت می پیش در را تاریک و باریک راه که همانطور و گرفت را آیدن دست فلورا

 . یریمبگ نادیده رو حقیقت نمیشه دلیل....  نداره پادشاهی و حکومت برای تمایلی بریان اینکه -

 : گفت تعجب با آیدن

 . بریان درباره..  ؟ دونی می تو -

 : گفت فلورا

 . کرد تعریف برام پیش وقت چند...  دونستم نمی -

 ؟ تو برای چرا -

 هاران اینکه از بعد تا داد انگیزه بهم که بود اون...  بودیم ای مکاتبه دوست هم با بریان و من -

 . ها استورن شورای فرماندهی...  برسم اینجا به تا کرد همراهیم...  بدم ادامه زندگی به شد طرد

 : پرسید مقدمه بی آیدن

 ؟ کردین طرد رو هاران چرا -

 : گفت و کرد درنگ اندکی فلورا
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 با ما تعهد نقض یعنی این و...  بره غرب به که کرد انتخاب اون... سرورم نکردم طردش من -

 هشب یعنی...  نشد دچار شکنی عهد نفرین به اون...  بود عجیب افتاد که اتفاقی اما...  کریشنا

 می همیشه...  داشت خودکشیش حس به شدن غالب برای تری قوی انگیزه هاران...  کرد غلبه

 هداشت همراهی ارزش که نفر یه..  خواد می هدف یه...  گفت می....  نیست کافی براش اینجا گفت

 ... باشه

 : داد ادامه و نگریست ایدن به فلورا

 می بریان...  بود پیروزی استانه در آدریان که وقتی درست...  کرد پیدا رو تو اون گفت می بریان -

 ... داری خدمت ارزش تو بود معتقد هاران...  گفت

 : کرد عوض را بحث بالفاصله فلورا چون نپایید دیری احساس این.  شد آشفته ناگهان آیدن

 .. داره زیاد خاشاک و خار ؟ دارین رو تحملش...  رسه می شهر بیرون به که بره میون یه راه این -

 : داد پاسخ حالی بی با آیدن

 .میشه ترمیم ثانیه چند در زخمام من -

 ارب اولین این انگار.  زد می موج عجیبی ناگفته چشمانش در اینبار.  کرد نگاه او به دوباره فلورا

 راهش به بگوید چیزی آنکه بی و کرد تنگ را هایش پلک.  شود می مواجه آیدن هویت با که است

 پشت شبانگاهی سرد هوای داالن از خروج محض به.  افتاد راه به او از تبع به نیز آیدن.  داد ادامه

 اهر اگر البته بود بکر تقریبا و جنگلی راه.  کرد عادت هوا به بالفاصله بدنش اما لرزاند را آیدن

 خاشاک و خار قلب به فلورا.  شد نمی گرفته نظر در ، بود شده ایجاد میانش که ای تازه و کوچک

 که را راه از اندکی.  رفت پیش و برداشت تیز و بزرگ خارهای این از را زخم اولین هم آیدن.  زد

 : گفت و کرد اخم فلورا.  رسید گوش به شهر های دروازه پشت از هیاهو صدای رفتند

 . بود جشن به قرار.  نداشتیم حمله قرار...  خبره چه نیست معلوم -

 دهندب او به خبری هر اندیشید خود با ، کند سکوت داد ترجیح اما بپرسد جنگ از خواست می آیدن

 اب شد می کاش.  داشت مشکل خونریزی و جنگ این بنیان با آیدن.  است ناگوار و تلخ برایش

 مقد و آلود خون میدان در اش دوباره حضور تصویر.  شد می خیر به ختم قضیه مذاکره و مصالحه

 : گفت دوباره فلورا.  کرد می راست تنش بر مو ، بریده پاهای و دست و غلتان های سر میان زدن
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 باشیم خورده شکست آد نمی نظر به...  گرده می بر داره لشگر.  شده تموم دیگه هست چی هر -

 . آد می هلهله صدای... 

 : گفت آیدن

 ؟ اس هلهله اسمش مزخرف نوای این پس -

 : گفت و زد لبخند فلورا

 ... خبره چه...  فهمم نمی...  نگفت امشب جنگ یا حمله درباره من به هیچی بریان -

 : گفت آرامی صدای با آیدن

 . بوده اونا طرف از حمله شاید -

 . باشه اینطور که بریانه نفع به -

 اب حق.  انداخت اطراف به نگاهی آیدن.  شدند خارج شهر از که زمانی تا تقریبا.  کرد سکوت آیدن

 یرونب هایش بازو میان از را خار و تیغ و شکسته شاخه چند.  بود رسیده پایان به حمله.  بود فلورا

 : پرسید و کشید

 ؟ فلورا خوبه حالت تو -

 : گفت فلورا

 عنیی..  شما...  شما _ کرد اضافه تردید با سپس _...  خوبم بله..  هستین من نگران که ممنون -

 ... مختارین شما البته.  کنن می صدا سرخ شمشیر رو من همه اما کنم نمی جسارت...  سرورم

 : زد لبخند آیدن

 ... سرخی شمشیر تو لحظه همین از من برای...  نیست الزم رسمی لحن این...  فلورا باشه -

 ینوا که سرورم ببخشین رو من.  خصوصیه محافل از خارج منظورم...  نیست اینجا منظورم..  نه -

 . گفتم

 ... متوجهم -

 : پرسید مقدمه بی آیدن ، رفتند که را راه از دیگری اندک
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 ؟ داشت خاصی لقب هم هاران -

 : داد پاسخ فلورا

 . ماه کمان گفتن می بهش -

 : کرد تکرار لب زیر آیدن

 ... ماه کمان -

 نای متوجه گویی که فلورا.  ریخت فرو آیدن قلب ، رسیدند که لشکر بزرگ و کوچک های چادر به

 : پرسید بود شده اضطراب

 ؟ شده چیزی -

 : گفت آیدن

 ؟ برگرده نیست قرار آیسار -

 دیدین...  داده انجام احتماال که داشت دیگه ماموریت یه اون....  برگشته حال به تا حتما آیسار -

 . بود خورده دست اومدیم که راهی که

 انها پشت از بزرگی آتش نور که شد نزدیک ها چادر به زده یخ انگشتانی و سست زانوانی با آیدن

 به را آیدن فلورا.  شادی هلهله صدای و رسید می گوش به موسیقی صدای.  بود مشخص هم

 : گفت و کرد هدایت ها چادر از یکی سمت

 . منتظرتونیم جشن توی...  کنین عوض لباس و کنین حمام تونین می اینجا -

 : نداشت را انتظارش که شد رو به رو ای صحنه با و زد کنار را چادر پرده آیدن

 . آیدن سالم -

 : گفت و گرفت آغوش در را آیدن.  آمد او سمت به و برخاست صندلی روی از بریان

 . بینمت می جشن توی -

 آنقدر دیدار این واقع در.  بود شده خاموش ناگهان هایش اعتراض همه گویی.  نزد حرفی آیدن

 هنوز آیدن زانوان.  شد خارج چادر از بریان.  کرد فراموش را هایش فریاد آیدن که بود ناگهانی
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 آیدن.  گشودند را ایدن آلود خون و کهنه های لباس بند و شدند وارد خدمه از نفر دو.  بود سست

 بار هزار ذهنش در.  بود هم در افکارش.  کشید دراز آن در و گذاشت آب داغ و سیار وان به قدم

 وردبرخ اولین این.  بود آمده بند گویی زبانش اما کرد می خالی بریان سر بر را هایش فریاد و داد

.  ودب نکرده تاسف ابراز واقعه این برای حتی بریان و بود الویس مرگ از پس بیرون دنیای با ایدن

 آیدن دریده هم از روح و رنجور جسم استقبال با اش همیشگی مرموز های لبخند همان با تنها

 . بود آمده

 روی به رو مرتب و تمیز که دید را خودش امد خود به تا.  کردند تمام کی را کارشان خدمه نفهمید

 از االییب بلند تعظیم با و گذاشتند سرش روی یخی تاجی نیم.  است ایستاده اندود نقره آینه یک

 چادر دیگر پرده از و زد دریا به را دلش سپس و شد خیره خود به اندکی آیدن.  شدند خارج چادر

.  دادند سر شادی و پیروز فریاد صدا یک لشگر همه او دیدن با.  گذاشت جمعیت میان به قدم

 تیح اما.  رسید می هم شهر تا آیدن گمان به و بود گرفته فرا را تپه همه کرنا و شادی طبل صدای

 رزنجی.  پرید اسب روی آیدن.  آوردند برایش اسبی.  ننشست آیدن لب به هم مختصر لبخندی

 و منگی از و بیاورد خودش به را او که صدایی هر از آیدن.  داد صدا باالپوشش روی طالی های

 صدا کی جمعیت.  افتاد راه به و کشید سر جا یک را نوشیدنی جام چند.  بود بیزار کند خارج گیجی

 نواختند می شادی نوای ها زن شیپور و کوبیدند می حرارت و شور با ها طبال.  زد می صدا را او نام

 : زد فریاد و شد نزدیک انها به بریان.  شد ارام جمعیت و کرد بلند دست آیدن. 

 ... بپیوندن جشن به خوان می هم حضرت اعلی...  باشین راحت -

 : گفت بریان.  پرید پایین اسب از آیدن و نوشید آیدن سالمتی به جامی جمعیت

 . بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 : گفت سردی لحن با آیدن

 ؟ رفتی و گذاشتی همین واسه -

 برای من آیدن...  پیروزی برای امیدی هیچ بدون..  بودیم خورده شکست...  رفتم نمی اگه -

 . بودم نشده میدون وارد شکست

 : گفت و شد خیره بریان چشمان به آیدن

 ... خوردم شکست هم االن همین من -
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 ... نشده عوض هیچی...  ایدن نه -

 : رفت در کوره از اینبار آیدن

 ؟ بریان هیچی ؟ هیچی -

 ... فهمم نمی -

 : گفت تری بلند صدای با آیدن

 یک براش ندادی زحمت خودت به حتی تو...  من چشمای جلوی...  بریان کشتن رو الویس اونا -

 ... کنی سکوت دقیقه

 می براشون...  کنم نمی سکوت هام مرده برای من...  اما...  آیدن اتفاق اون خاطر به متاسفم -

 . جنگم

 : گفت آیدن

 ... کردی نمی ترکمون اگه...  رفتی نمی اگه -

 سر به چی که دیدی ؟ کرد می رحم من به آدریان کنی می فکر...  مردیم می هممون اونوقت -

 .. اومد الویس

 : داد پاسخ آیدن

 . نیومد بر ازش کاری...  کرد رو تالشش همه آدریان...  بریان نبود آدریان کار اون -

 . بود کرده نثارش آدریان با دیدارش آخرین در که افتاد جمالتی یاد به.  شد سست آیدن قلب

 رس را نوشیدنی از دیگری جام ، کشاند می نابودی به را چیز همه که اش ناگهانی خشم از بیزار

 : گفت و کرد دور آیدن از را نوشیدنی بطری بریان.  کشید

 مست شاه یه پادشاهشون از اول شب همین مردم این خوای می یا بایستی پات روی خوای می -

 . کنن تصویر

 : گفت و کرد کج را راهش آیدن

 . نیستم پادشاهشون من -
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 : کرد اخم بریان

 . آیدن باش منعطف کم یه -

 : داد جواب و یافت خلوتی گوشه و گذشت رقصان جمعیت میان از آیدن

 می نشون انعطاف دارم یعنی.  کنم می خودخوری دارم که همین..  زنم نمی داد سرت که همین -

 . دم

 . زمستونه آخر شب امشب...  آیدن پیروزیم ما -

 : داد ادامه بریان و کرد اخم آیدن

 با گرم شب یه درباره نظرت...  زمستونه اخر شب جشن این...  امشبمونه پیروزی جشم این -

 ؟ چیه مالیم نسیم

 ... شدی دیوونه تو -

 : زد فریاد بریان

 ... زمستون شب آخرین افتخار به -

 ... ان دروازه پشت هنوز مردم اون -

 : گفت و خندید بریان

 . بدم نشونت چیزی یه بیا...  کنن می باز ما روی به رو دروازه خودشون مردم همون فردا -

 گذشت هم نوازندگان کنار از.  کرد رد ها خواننده و ها رقاص میان از و کشید را آیدن دست سپس

 می که چیزی.  ماند ثابت قفس روی آیدن چشمان.  نگهداشت بزرگ قفس یک نزدیک را آیدن و

 کف ویر بیهوش آگوستا و زده چنبره قفس کنار بسته پای و دست با رزالین.  کرد نمی باور را دید

 : پرسید آیدن. نگریست آیدن به رزالین.  شد سرد آیدن قلب.  بود افتاده آن

 چطور؟ -

 : گفت بریان
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 یاهس البته و نفر دو این تسلیم شرط به دادم امان قول مردمش به...  کردیم حمله بهشون امشب -

 ... کردن همکاری میل کمال با هم اونا و...  نکردنش پیدا که پوش

 : پرسید نفرت با آیدن

 ؟ فروختن رو فرماندهاشون -

 . رهبرشون...  آدریان نبود در و...  ملکشونه رزالین -

 . کننده منزجر چقدر -

 : گفت رزالین

 . آیدن نیستن تو از تر کننده منزجر -

 رگم برق که آبی چشمان.  شد نمی دیده چیزی خشم و تنفر جز نگاهش در.  نگریست او به آیدن

 : گفت بریان.  زد می

 اخرین این....  نداد نشون رو خودش افتاد که اتفاقی هر...  نداد نشون واکنشی هیچ آدریان -

 . بده نشون رو خودش دیگه بار این امیدوارم...  رسید ذهنم به که چیزیه

 : گفت آیدن

 . خوبیه محرک -

 : گفت رزالین

 مرگ از که نیستن حقیر تو مثل همه..  بریان...  کشتنمون ؟ اد می بر ازتون کاری چه ؟ محرک -

 . بمیرم گرفتم یاد پیش وقت خیلی من...  کنن فرار

 : گفت و خندید بریان

 . بکشمت خوام نمی من...  ملکه همینجاست نکته -

 . آری نمی دست به رو والرینال...  بکشی تیغ والرینال به رو تونی نمی تو -

 : گفت و شد خیره رزالین چشمان به بریان
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 اب چجوری والرینال که کن تماشا و باش...  آرم نمی دست به تیغ با رو والرینال من...  نچ نچ -

 . پذیره می رو من باز آغوش

 قفس کنار از اندوهبار نگاهی با و شد خیره رزالین به نگرانی با آیدن.  کرد کج را راهش سپس

 هک کرد خودش متوجه را آیدن کوچکتری قفس از صدایی اما بگوید چیزی خواست بریان.  گذشت

 : زد می صدا را نامش

 . آیدن -

 : گفت بریان.  برگردد خواست آیدن

 . ببینی رو قفس اون خوای نمی تو...  کن اعتماد بهم -

 پشت از و بود ایستاده مقابلش الغر و زرد و تکیده ملیساندرا.  پرید هایش پلک.  گرداند سر آیدن

 او به ملتمسانه ملیساندرا.  شد نزدیک او به قدم چند آیدن.  زد می صدا را او قفس های میله

 : گفت انزجار با آیدن.  نگریست

 ؟ فروختی کاستار به چند رو خودت....  ملیسا بودی معصومیت نماد من برای تو -

 ... من...  من آیدن -

 : زد فریاد آیدن

 ... ملیسا هیچی...  نگو هیچی -

 : پرسید بریان از و گذشت قفسش کنار از سپس

 ؟ آورد کی اینو -

 ... آیسار -

 ار فضا تمام شاد موسیقی صدای.  شد می منزجر همانقدر هم نام این شنیدن از.  نداد ادامه آیدن

 زهمبار پیروز االن هم گویی که نوشیدند می و رقصیدند می چنان ها استورن.  بود گرفته بر در

 هب رو آیدن.  افتاد نمی در ای مبارزه شاید ، بود گفته بریان که آنچه به توجه با گرچه.  فردایند

 : گفت بریان

 . بخوابم رم می من -
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 : گفت بریان

 . ببیننت خوان می مردم -

 . کنی فکر که اونچه از بیشتر خیلی...  بریان ام خسته خیلی من -

 . نشه زمستون اینجوری وقت هیچ دیگه شاید....  ببر لذت برف از و بمون کم دست -

 تخت روی و شد چادرش وارد بگوید چیزی انکه بی سپس و زد زل بریان به لحظه چند آیدن

 و زسا صدای.  نمود می ناممکن تقریبا خواب که بود مشغول انقدر اما ذهنش.  کشید دراز خوابش

 آشفتگی این به توانست می کاش.  کرد می تر هم در را درهمش افکار و رسید می هنوز آواز و دهل

 دش می اضافه ، بود دیده اغما در آنچه از تصاویری ، مشوش های اندیشه این به گاه گه.  کند غلبه

 . داشت تکامل به نیاز که نقصی احساس.  داشت ان از پس که احساساتی و تصاویر اون. 

* * * 

 به آلنا . بود نمانده قصر به رسیدنشان به چیزی.  بود شده کاسته اندکی زمستانی سوز و سرما از

 : گفت و کرد اشاره روییشان به رو تپه

 . بریانه کمپ طرف اون -

 : داد پاسخ ، کرد می نوازش را تکشاخش اسب که درحالی آدریان

 . ریم نمی راه اون از ما -

 : گفت و شد پیاده ، بود چاق آهوی یک به شبیه بیشتر که قدش کوتاه عجیب حیوان از تارا

 . بود شده تنگ براش دلم چقدر...  والرینال...  واو -

 : گفت ادریان

 ! نشده تنگ برات دلش والرینال بندم می شرط -

 : پرسید آلنا.  خندید تارا

 ؟ بشیم قصر وارد توجه جلب بدون که دارین سراغ رو راهی -
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 فرس روز چند این در.  داشت عجیبی احساس.  شد همگام او با آلنا.  داد مثبت پاسخ سر با آدریان

 به نگاهی نیم.  آرمانهایش و ها حس بین بزرگ تناقض یک.  داشت را هم در حس این ادریان با

 به.  کرد می نوازش را تکشاخش اسب یال که انداخت آدریان کشیده و پریده رنگ دستان

 پیشانیش روی که ای تیره و لخت موهای به.  بود مانده خیره راه به که درشتش یاقوتی چشمان

 سک هیچ هم آینده در داشت اطمینان آلنا که نظیری بی و نقص بی زیبایی ان به.  خورد می تاب

 : پرسید ، بود شده آلنا مبهوت های نگاه متوجه که آدریان.  شد نخواهد همانندش

 ؟ آلنا چته -

 : امد خودش به آلنا

 . قربان نیست چیزی -

 حرف.  کند خدمت عجیب موجود این به تا خواست می وجود همه با حاال که بود این حقیقت اما

 ادی آلنا.  نبود تاثیر بی نگرش تغییر این در هم بود زده آدریان هویت درباره راه در تارا که هایی

 که ودب ناب و بکر آنقدر ها حرف آن و باشد داشته چیز همه به متفاوت نگاهی همیشه که بود گرفته

 . زند نمی قدم هیوال یک با همگام اینکه از اطمینان.  بود کرده اطمینان از مملو را آلنا قلب

 : پرسید مقدمه بی خیلی آدریان

 ؟ آلنا کردی پیدا رو من چطوری -

 : داد پاسخ گیجی لحن با آلنا

 . بیام سمت اون به داد پبشنهاد بهم ساالر..  واقع در....  نبود سخت خیلی حدسش -

 . نبود پیدا سرش آن که شد تاریکی داالن وارد و کرد سکوت آدریان

* * * 

 همی در های کابوس.  کشید موهایش به دستی.  شد بیدار خواب از چادر بیرون صدای و سر با

 نآ از پیش و شود می بریده شاهی تخت بر نشستن از پیش که دید را سرش هم باز.  بود دیده

 نمی . کرد مرتب را لباسهایش و برخاست جا از.  گریست می تابانه بی و زنان فریاد که را کریشنا

 وابخ به ، توانسته اش آشفته افکار و شده فلزکاری و سنگین لباس انهمه وجود با چطور دانست

 از.  گذاشت سرش روی و برداشت را آن تردید با.  بود افتاده تخت کنار اش یخی تاج.  برود
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 توانست می را خودش لرزان عکس.  زد صورتش به و برداشت آب مشتی تخت کنار برنزی تشت

 برایش دیشب خدمتکاران که منظمی ریش ته.  شناخت نمی هیبت ان در را خودش.  ببیند آب در

 شبیه که غمگینی و سبز چشمان.  رسید می اش شانه تا که بلندی نیمه موهای و بودند تراشیده

 آرایش زندگی سر با که دید را بریان.  رفت بیرون چادر از و کرد خشک را صورتش.  نبود خودش

 و آمد دفرو اسب از آیدن دیدن با ، بود ایستاده بریان دست کنار که فلورا.  کند می بررسی را سپاه

 : گفت

 . سرورم بخیر صبح -

 : پرسید بریان از و داد پاسخ سر با آیدن

 ؟ خبره چه -

 : گفت مطمئن لبخندی با بریان

 حگاهیصب گرم آفتاب به رو رو پنجره تونین می صبح فردا...  کنیم فتح رو والرینال که ریم می -

 . سرورم ببرین لذت پادشاهیتون صبح از و کنین باز

 : گفت و کرد اخم آیدن

 ؟ کجاست من اسب -

 : گفت بریان

 ؟ اسب...  رین می فتح برای که پادشاهین یه شما..  گرفته شوخیتون ؟ اسب -

 : گفت آیدن

 . کنه حمل رو من قراره راد دوباره نکنه -

 : گفت و شد محو ناگهان بریان لبخند

 ؟ نداری خبر تو -

 : پرسید نگرانی با آیدن

 ؟ چی از -
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 نینقوا ها سانتور...  بیارن سرش بالیی چه نیست معلوم...  نوعانش هم..  کردن دستگیر رو راد -

 . آیدن دارن رو خودشون

 ؟ نرفتی نجاتش برای تو و -

 . گفت اینو ساالر برگشتم وقتی...  آیدن نبودم موقع اون من -

 ؟ ساالر -

 : گفت بریان

 درب امشب و...  کردم رهاش نماها گرگ جنگل توی بود نابینا که حالی در...  تئون پیشنهاد به -

 ! کامله

 بی همه این.  نکند فکر ساالر سرنوشت درباره اصال داد ترجیح.  پیچید هم در آیدن وجود همه

 یپوش چشم قابل غیر راد مبهم سرنوشت اما امد می عادالنه نظر به خیانتکار یک قبال در رحمی

 والندبقب خود به کرد سعی.  دارد تلفاتی همیشه جنگ که کند قانع را خودش کرد سعی آیدن.  بود

 یم ترجیح.  اورد نخواهد در پای از را او اتفاقات این کند، تحمل را الویس مرگ توانسته وقتی که

 شذهن در حتی.  داد می بریان که ای آفتابی و گرم وعده به حتی چیز هیچ به.  نکند فکر اصال داد

 می ان به که چیزی تنها.  رود می آدریان تخت تصاحب برای که زد می پس هم را حقیقت این

 : آورد بیرون افکارش از را او بریان.  بود جنگ پایان اندیشید

 ... میشین شهر وارد کجاوه با شما -

 : پرسید و کرد درنگ اندکی آیدن

 ؟ کالسکه -

 استورن شش.  برد بزرگی چادر پشت و کرد همراه خودش با را آیدن و آمد زیر به اسب از بریان

 دیدن با و داشتند دوش روی را طال و جواهرات و نقره به شده آذین و یخساز کجاوه اندام درشت

 : گفت معترضانه آیدن.  گذاشتند زمین روی را آن ایدن

 !بشینم؟ تو این باردار زنهای مثل خوای می -

 : داد پاسخ بریان
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 . بشه رعایت دربارت باید تشریفات...  پادشاهی یه تو آیدن -

 . حیوانات نه میشه حمل اینا توسط وقتی اونم.  بریان خوام نمی رو تشریفات این من -

 : گفت بریان

 ... کن اعتماد بهم...  بیشتره امنیتت اینجوری...  ضمن در...  کنن می افتخار اینا...  سرورم -

 . سلطنتی مهمونی بریم خوایم نمی...  بریان بجنگیم میریم داریم ما -

 من هب.  میاد در ما تصرف به ای کشی تیغ هیچ بدون شهر...  بجنگیم که ریم نمی ما..  آیدن نه -

 لمث اگه..  جنگیم این پیروز ما...  کنیم تمومش رو زمستون بذار..  کنم می خواهش.  کن اعتماد

 .. نداری بر ازم رو اعتمادت قبل دفعه

 شش.  نشست کجاوه درون.  ندارد ای فایده دانست می اما کند بحث باز خواست می آیدن

 هورایی و فریاد او دیدن با لشگریان.  کردند حرکت لشگر سمت به و باالبردند را آن استورن

 : زد فریاد بریان.  کشیدند

 . بیارین رو گاری اون -

 سه توسط که گاری یک روی بلندی ستون.  شد سرد ناگهان وجودش همه.  گرداند سر آیدن

 زنده . بود شده بسته ان به رزالین که بلندی و کلفت چوبی ستون.  داشت قرار شد می حمل اسب

 رزالین چانه روی از خون.  نگریست او به رزالین.  شد سست آیدن قلب.  زخمی و آلود خون اما

 : گفت رزالین به رو بریان.  بگوید چیزی که بود انی از تر حال بی آیدن.  چکید زمین روی

 اونجا...  کنن می باز ما برای قصر تا رو راه چطور مردمت که رزالین کن تماشا و باش همونجا -

 چه ویت نداره اهمیتی براش اصال بندم می شرط..  کنه می کار چی برات پادشاهت که ببین و باش

 . هستی وضعی

 : گفت و شد نزدیک او به بریان.  برداشت رزالین از را نگاهش آیدن

 . کردن تکه تکه رو راجر و رز و الویس که بودن همینا که نکن فراموش...  آیدن نباز رو خودت -

 : داد پاسخ قروچه دندان با آیدن

 . اینه نیتت که نگو...  الویسی انتقام دنبال که چقدر هم تو و -
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 : گفت بریان

 . اینه دومون هر نیت نتیجه...  چیه نیتم کنه می فرقی چه -

 . نبوده ای کاره الویس مرگ تو رزالین -

 شسلطنتی پیراهن اگه..  آیدن میشناسم خوب رو اینا من...  نبرده لذت ازش مطمئنی تو یعنی -

 . کرد می تکه تکه رو الویس که بود نفری اولین اون شد نمی کثیف

 را وا گاری.  بود دوخته چشم رو به رو مسیر به اشکبار چشمانی با که نگریست رزالین به آیدن

 : زد فریاد بریان.  او از پس اندکی را آیدن کجاوه و بردند می لشگر همه از جلوتر

 کرلش های صف از یکی به رو سپس _.  رزالین کن تماشا رو والرینال به شکوهمون با برگشت -

 . بکوبین _ داد ادامه و کرد

 هفاتحان نوای زمان یک نفر صد حدود.  گرفت بر در را فضا همه ناگهان جنگ شیپور و طبل صدای

.  کرد می سست را مقابل طرف قلب که ای موسیقیایی غریو.  بودند داده سر شیپور و طبل با را ای

 های تکان.  شد حال بی آین.  افتاد را به والرینال دروازه سمت به نوا این با همگام نیز لشگر

 یک حال و حس درست.  کرد می سست را دلش ته ها طبل صدای و زمستانی سرد سوز و کجاوه

 رزالین به را نگاهش.  ندارد هایش واکنش و ها کنش روی اختیاری که داشت را کودکانه بازیچه

 . ریخت می برفها روی گاه و چکید می خون پایش شده کنده های ناخن از که دوخت

 بود بعید که موجوداتی از بزرگ و متحد گروهی.  کوبید می طبل بر و رفت می پیش همچنان لشگر

 . بخورند شکست

* * * 

 و بوق و کرنا صدای.  آیند می پیش دروازه سمت به که دید می دور از را ها استورن بزرگ لشگر

 چه گرلش قراول پیش که ببیند درست توانست نمی.  رسید می گوش به بیش و کم هم طبلشان

 از.  اشتند منجنیق به شباهتی اما باشد منجنیق شاید اندیشید خود با.  است حرکت حال در چیزی

 گرانن. امدند می والرینال غارت برای که بود لشگریانی انبوه این درگیر ذهنش.  امد پایین قلعه

 گشت می خفا برای مکانی دنبال ذهن در.  رفت می ها بچه و الیسا کردن مخفی برای باید.  شد

 ... آب.  لرزید ناگهان وجودش تمام.  باشد داشته دسترسی آب و غذا به که
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.  رفت می آب کردن مسموم برای حتما ، بود دیده را لشکر و شنیده را صدا این هم سیاهپوش اگر

 گذشت می که لحظه هر.  گرفت پیش در را آب مخزن راه سرعت نهایت با و پرید اسبش روی

 : زد هی را اسبش.  شد می نگران بیشتر

 .. سریعتر..  یاال... برسیم مخزن به اون از قبل باید...  تر سریع...  یاال -

 : زد فریاد استرس با.  نشست پادریک پیشانی روی اضطراب شدت از سردی عرق

 ... یاال...  برو تر تند -

.  نبود غلط حدسش.  شد تونل وارد و پرید پایین اسب از عجله با.  بود رسیده مخزن به باالخره

 : زد فریاد و کشید شمشیر

 . سیاهپوش کشمت می بشی آب نزدیک -

 : گفت ، بود آب اصلی مخزن قدمی چند در که سیاهپوش

 . کنم باز رو آب جریان خوام می فقط -

 : گفت و شد نزدیک او به پادریک

 . پوش سیاه باال ببر رو دستات.  مردی برداری دیگه قدم یک...  نشو نزدیک آب به..  نه -

 : زد فریاد و ایستاد ان دریچه مقابل و رفت مخزن سمت به پادریک.  گرداند سر پوش سیاه

 . باال ببر رو دستات گفتم -

 : گفت و گرفت باال را دستانش سیاهپوش

 . کنیم اطاعت ملکه از باید ما..  پادریک باش عاقل -

 : گفت پادریک

 . نمیذارم من...  بده کشتن به رو همه خواد می رزالین -

 ؟ بشن له رحم بی های استورن این پاهای زیر بچت و زن میدی ترجیح -

 : کرد اخم پادریک

 . دارم نگهشون زنده میشه که زمانی تا دم می ترجیح -
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 : کرد اشاره باال به پوش سیاه

 امان مردممون به کنی می فکر.  آد می اینجا تا اونا رحمی بی طبل صدای..  پادریک کن گوش -

 ؟ دن می

 : زد فریاد پادریک

 ؟ کنی می درستی کار داری کنی فکر میشه باعث حرفا این یعنی -

 تو . بسوزن ها استورن آتیش توی که اینه از بهتر...  بدم مردم به رنج بی مرگ یه خوام می من -

 نم... بشه دچار سرنوشت اون به خواد نمی کس هیچ...  پادریک کردن کار چی ساالریال با ندیدی

 . بودن مرده این از پیش کردن می آرزو حادثه از بعد خیلیاشون که دیدم

 . بکشی خودت دستای با رو مردم نمیشه دلیل اینا از کدوم هیچ -

 . راهه تنها این...  پادریک کن فکر کم یه -

 : داد پاسخ و گرفت پوش سیاه سمت به را شمشیرش پادریک

 از برای هیچی سربازا..  باشن مرده اینجا همه وقتی...  پوش سیاه کردم فکر دربارش اتفاقا -

 بهانه به...  خواد می رزالین که چیزیه این...  مرگ پای تا..  جنگن می اونوقت..  ندارن دادن دست

 هک ای ملکه نویسن می تاریخ توی...  بده کشتن به رو همه و...  کنه خودکشی خواد می شرافت

 ... میشه چی حقیقت...  حقیقت اما...  جنگیدن براش آخر تا سربازاش

 ! پاد کنی می فکر تو که چیزیه این -

 ... داره جریان که واقعیتیه این -

 : گفت پوش سیاه

 . ایم جبهه یه توی ما.  پادریک بجنگم باهات خوام نمی من -

 : کشید داد پادریک

 . جنگم می باهات باشه الزم اگه و نیستم تو مثل قاتلی جبهه توی من -

 : گفت و کشید شمشیر پوش سیاه
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 و ردمم سر بالیی چه ببینی وقتی..  بکنم اینکارو خوام می چرا من بفهمی میکشه طول خیلی -

 . آد می خانوادت

 . ایه احمقانه توجیه -

.  بود قهاری جوی جنگ پوش سیاه.  زد شمشیر توان همه با و داد انجام را حمله اولین پادریک

 خطرناک ای حمله ضد پوش سیاه.  نبود ساده ، کرد می تصور پادریک که آنقدر دادنش شکست

 شمشیر با و زد زانو پادریک.  لرزاند را پادریک بدن درد.  شکافت را او شانه و کرد پادریک نثار

 : کشید فریاد پادریک.  دوید مخزن سمت به سیاهپوش.  کرد حفظ را تعادلش

 ... نه -

 ردک دفاع خود از و گرداند سر پوش سیاه.  برد یورش پوش سیاه سمت به و برخاست جا از سپس

 تا داشت نگه را تعادلش اما رفت عقب به قدم چند پادریک.  زد پادریک شکم به محکی لگد. 

 . نشست او پاهای ران روی که کرد پرت پوش سیاه سمت به خنجری سپس.  نیفتد زمین روی

 شکمش درد و شانه شدید خونریزی به انکه بی پادریک.  کشید فریاد درد شدت از پوش سیاه

 رونبی رانش از که خنجری و دزدید را سرش پوش سیاه.  برد حمله پوش سیاه سمت به کند توجه

 به پوش سیاه.  افتاد زمین به درد شدت از پادریک.  برد فرو پادریک پای پاشنه در را بود کشیده

 به و گرفت کار به را توانش همه و کرد بلند حالی بی با را شمشیرش پادریک.  رفت مخزن سمت

 پای روی سختی به پادریک.  شد زمین نقش ناگهان پوش سیاه.  زد ضربه پوش سیاه کمر

 : گفت سختی به و گذاشت پوش سیه سینه روی را اش زخمی پای.  ایستاد سالمش

 ؟ چیه...  نقاب..  این... زیر...  بدونم.. بد..ب...  خواستم..  می.. م...  همیشه -

 با و زد نارک را نیلو سیاه و ای پارچه نقاب شمشیر نوک به پادریک.  نگریست او به تنها پوش سایه

 : گفت تنفر

 ؟ شیاطینی از تو -

 و ردب باال را شمشیرش پادریک.  بدهد پاسخی نتوانست ، بود شده کبود و زرد شدت به که نیلو

 : گفت

 ... مردمم خاطر به -
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 پادریک.  داد جان دم در و خورد تکانی نیلو.  کرد فرو نیلو قلب در مستقیم را اش تیغه سپس

 به.  برد می بیهوشی مرز تا را او خونریزی.  کرد آزاد را آب و رفت مخزن سمت به سالنه سالنه

 سوار زحمت به و رفت اسبش سمت به کشید می زمین روی را اش زخمی پای که حالی در و آرامی

 درمان و شدن پنهان برای را جایی باید.  رساند می الیسا به را خودش سریعتر چه هر باید.  شد

 بلکه ، کند حمایت اش خانواده از توانست نمی تنها نه حاال.  بود نگران.  یافتند می زخمش

.  داد کیهت اسب گردن به را پیشانیش و فرستاد لعنتی روزگار به.  آمد می حساب به نیز سربارشان

 . ترساند می را او رسید می گوشش به هنوز جنگ کرنای و طبل صدای

 مهه امیدی نا.  بود دیر دیگر ، هم گشت می بر آدریان با اگر حتی.  رسید می دیر ، بود کجا هر آلنا

 و اش ماهه چند کودک های خنده آمد می ذهنش به حاال که چیزی تنها.  گرفت فرا را وجودش

 . بود الیسا و جیمی

* * * 

 : گفت آلنا ، گشود که را قصر به ورود دریچه

 . رسیدیم باالخره نمیشه باورم -

 : گفت آدریان

 ... منه اتاق شومینه ورودی اینجا

 اتاق داخل به قدم هم خودش آن از پس و را آلنا سپس و کرد رد دریچه از را تارا اول سپس

 : گفت و داشت نگه داالن درون همانجا اما را تکشاخش اسب.  گذاشت

 ... بمونی اینجا باید که متاسفم -

 : گفت و کرد صاف را چوبیش ماسک تارا

 ... قصرم یه توی من...  نمیشه باورم -

 : گفت آلنا

 . پادشاه سلطنتی اتاق توی و -
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 هب و کشید بیرون آن از را کلیدی دسته و گشود را آیینه کشوی و انداخت باال ای شانه آدریان

 : پرسید آلنا.  داد آلنا دست

 ؟ چیه این -

 . کن آزاد رو شیال.. برو -

 ... داره اهمیتی واقعا یعنی ؟ شیال -

 : رفت غره چشم آدریان

 ببینه آسیب نباید شیال ، افتاد که اتفاقی هر...  آلنا...  نرسه آسیبی بهش که دادم قول بهش من -

... 

 در را اش کهنه های کفش و نشست تختش روی آدریان.  شد خارج اتاق از و برداشت را کلید آلنا

 در پادشاه یک نظیر بی هیبت در خواست می.  کند پا به را اش شاهانه چرم های چکمه تا اورد

 ازدبس ذهنش در آنها با اش رویارویی از تصویری هیچ توانست نمی.  شود حاضر دشمنانش برابر

 روی از را معطر خاکستر شیشه تارا.  باشد کامل ، هست که چه هر تصویر این داد می ترجیح اما

 : گفت سردی لحن با آدریان.  برداشت طاقچه

 ... تارا کنار بذار اونو -

 ؟ چیه این -

 : داد پاسخ درنگ اندکی از پس آدریان

 ... خاکستره -

 ؟ چی خاکستر -

 . کریشنا خاکستر..  هیچی خاکستر -

 : پرسید و گذاشت طاقچه روی را شیشه تارا

 ؟ داری بهش حسی چه -

 : گفت آدریان
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 . بزنم حرف دربارش خوام نمی -

 تدس در دست آلنا و باز اتاق در طوالنی نسبت به انتظاری از پس.  شد حاکم دو آن بین سکوتی

 : گفت و برخاست جا از آدریان.  شد اتاق وارد حالی بی و تکیده جوان دختر

 ؟ خودتی این شیال -

 به که گریست انقدر و کرد رها او آغوش در را خودش و رفت ادریان سمت به سستی با شیال

 : وگفت نواخت را شیال موهای آدریان.  بکشد نفس توانست می سختی

 ؟ آوردی خودت سر بالیی چه...  باش آروم -

 . : چسبید تنگ را آدریان ، کرد می هق هق هنوز که شیال

 ... بمیرم خوام می...  سرورم بمیرم خوام می -

 : داد پاسخ و زدود را شیال های اشک دستش گوشه با آدریان

 . نکن اذیت رو خودت...  میشه درست چی همه -

...  ساالریال...  شن نمی زنده...  برادرم..  مادرم..  پدرم _ گریست می همچنان _..  نه..  نه -

 ... گرده نمی بر وقت هیچ دیگه

 : داد تذکر آلنا

 . میشنون رو صدامون..  بشن رد ممکنه نگهبانا...  شیال...  هیسسسس -

 : کرد تایید آدریان

 بدی اتفاق دیگه باش مطمئن...  کنم بهتر رو اوضاع خوام می من...  میگه راست..  باش آروم -

 . افته نمی

 . فشرد را دستانش ، کرد می گریه صدا بی که حالی در و کرد نگاه آدریان به شیال

* * * 

 ممرد دل به بیشتری هراس ، شد می تر نزدیک شهر به چقدر هر جنگ طبل شیپور و کرنا صدای

 . خواند می خوبی به ، گذشت می کنارشان از که مردمی پریشان ازنگاه را این آیدن.  افتاد می
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 دروازه تسم به عظیم لشگری با که نگریستند می نشینی کجاوه پادشاه به اضطراب با که مردمی

 ای فرمانده.  دیدند می متحرک چوبه روی را فرماندهشان و ملکه که مردمی.  رفت می شهرشان

 : کرد می خواست در آنها از قرارانه بی که

 مد می دستور بهتون...  زده خشکتون چرا...  قلبم توی تیر یه..  یاال..  بکشه رو من یکیتون -

 . بکشین رو من االن همین

 گویی مردم بدن و آورد می لرزه به را زمین ها طبل.  داد نمی نشان واکنشی هیچ اما کس هیچ

 هتک تکه بدنهای دروازه باالی.  شد سست قلبش.  نگریست رو به رو به آیدن.  بود شده کرخت

 ترحمی دیگر.  زد حلقه چشمانش در اشک.  خورد می چشم به بود پوسیدن شرف در حاال که شده

 این را الویس که بودند جاهل و مظلوم ظاهر به مردم همین.  کرد نمی احساس مردم به نسبت

 و داص و سر.  شد خیره رزالین دار به سست اما مقتدرانه اینبار و کرد اخم.  کردند تکه تکه چنین

 حتت اصال گشایی راه این گویی.  کردند باز دروازه سمت به را راه مردم که بود آنقدر لشگر هیبت

 تحمل نه و داشتند جنگ انگیزه نه که ای بیچاره و سست گامهای.  نبود آنها از یک هیچ اراده

 رت سست لحظه هر آیدن قلب و گذشت می مات و مبهوت سربازان این میان از لشگر.  استقامت

 : زد فریاد بریان.  شد می

 ... کنین باز رو دروازه -

 چشم دروازه از آیدن.  کردند حرکت دروازه سمت به سالنه سالنه نشین پایتخت سرباز چند

 . مردم این برای حتی.  بود آور نفرت تحقیر همه این.  برداشت

 : زد فریاد رزالین.  گشودند که را دروازه

 بکشه رو من یکی...  نشم شهر وارد زنده خوردم قسم من..  بکشین رو من...  رودباشین...  نه -

... 

 کس هیچ.  زده بهت و وگیج بودند شده کر گویی مردم.  نداد گوش حرفهایش به کس هیچ اما

 وا به بریان.  گذشت دروازه زیر از آیدن کجاوه.  شود تسخیر اینگونه والرینال که کرد نمی باور

 : گفت و شد نزدیک

 . داد می نشون رو خودش باید حاال تا ؟ کجاست آدریان فهمم نمی -
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 احساس او از اثری نه و دیده مدت این در نه را آدریان هم خودش.  شد قصر معطوف آیدن ذهن

 خانه از ها بچه و زنها ، مردم همه حاال.  دوخت چشم راه به متفکرانه ای چهره با بریان. بود کرده

 بر امیدی نا کدورت.  کردند می نگاه آنها ورود منظره به نگرانی با و بودند آمده بیرون هایشان

 ایه نگاه.  کردند می تماشا را نزاعشان بی شکست متحیر مات و بود انداخته سایه چشمانشان

 چشم به او به اینکه از.  کرد می معذب را او ، انداختند می آیدن یخساز کجاوه به که عجیبی

 . بخواهد واقعا که نبود چیزی این.  شد می منزجر نگرند می جدید پادشاه

 ! تر انگیز هول اما تر حماسی نوایی.  کوبیدند می طبل به بیشتری شدت با حاال ها طبال

 به ریالساال از محقرانه بسیار بسیار اما بود نشده تسلیم پادشاه و تمام هنوز گرچه والرینال فتح

 که اکگندن انفعال این اما بود رفته نابودی به و شده کشیده خون خاک به ساالریال.  رسید می نظر

 تدرس.  بود تر مشمئزکننده و تر بار خفت مراتب به شد می دیده(  والرینال)  خواهر یکی این از

 ودب والرینال قلب به خنجری خواست می بر ها طبل از که صدایی هر.  بار خشونت تجاوز یک مثل

 اییصد هیچ طبل و شیپور و کرنا صدای جز به.  ساالریال تخریب و سوختن از بدتر برابر صدها و

 ار مسیر باالفاصله بود ایستاده راه سر کس هر و زد نمی حرفی کس هیچ.  رسید نمی گوش به

 . کرد می باز لشگریان گذر برای

 : کشید می آمیزی جنون فریاد رزالین

 . نمیشه پیدا مرد یه...  یاال...  کنه تموم رو من زندگی و بده نشون جرات یکیتون -

 : گفت بریان.  انداخت بریان به نگاهی آیدن

 . زیادیه براش مرگ...  اومد می پیش مغرور زن این برای باید که چیزیه دقیقا این -

.  ودب شنیده مرگ از بریان نجات موقع که اندیشید عجیبی نوای به.  برداشت چشم بریان از آیدن

 خود به خواست می مدت این تمام.  بود پذیرفته آیدن که داشت عواقبی بریان ماندن زنده

 هر از داص.  کند انکار را حقیقت توانست نمی دیگر اما بوده ذهنش ساخته فقط ندا آن که بقبوالند

 کارش از.  دید می را عواقبش امروز آیدن و بود واقعی ، بود شده منعکس ذهنش در که جا

 اب زندگیش حفظ خاطر به نه و ققنوس اشک با بریان زندگی نجات خاطر به نه.  نبود پشیمان

 : زد فریاد رزالین.  کرد می مضطربش بریان درباره قلبش ته احساسی اما رز فداکردن

 . بکشین رو من -
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 وزامر و کنند خدمت آدریان برای تا بود بسته پیمان زن همین با روزی.  بست را چشمانش آیدن

 کمرش در که کوچکی خنجر به دست آیدن.  دادند می آزار چشمانش مقابل در را پیمان هم این

 لویگ کنار درست تیغ.  کرد پرت را خنجر قدرت همه با.  رفت نشانه را رزالین و برد بود کرده تعبیه

 به ار سرش رزالین.  کشید داد عصبانیت با بریان.  شد خاموش رزالین فریادهای.  امد فرود رزالین

 نهاآ پای پایین جمعیت روی زنان فواره خون.  شد خیره او به آیدن.  گرداند آیدن سمت به سختی

 هرگز آنکه بی ، شد بسته رزالین چشمان.  داد تکان سری آیدن.  زد پلک رزالین.  ریخت می

 : کرد عتاب بریان.  شود گشوده

 . آیدن کردی اینکارو چرا -

 : داد پاسخ سردی لحن با آیدن

 . داد نجات کریشنا قصر از رو من اون...  کردم ادا بهش رو دینم فقط -

 : گفت مالمتگرانه بریان

 . کنی تعبیر نجات رو قصر از فرارت کردم نمی فکر -

 آیدن.  بودند ایستاده لشگر راه حاشیه در ، پیش از تر مبهوت و مات جمعیت.  نزد حرفی آیدن

 می زمین روی و شده سرازیر اش شانه کنار از خون که.  شد خیره رزالین جان بی جسم به دوباره

 . پیمود می قصر مقصد به را عریض های کوچه لشگر.  چکید

 : گفت و رفت پنجره سمت به و گذاشت پادریک پیشانی روی خیسی پارچه الیسا

 صدای...  زدیم براشون رسمی نامه دعوت انگار...  خبره چه بیرون که نمیشه باورت...  پادریک -

 . شنوی می رو طبل

 : گفت سختی به سوخت می تب در که پادریک

 ؟ بینی نمی رو کسی جسد.  شد تسلیم بهتر خیلی شد می...  شن می تسلیم دارن -

 گشمر خبر شنیدن از بهتر خیلی خبری بی.  نشنود پاسخ در را آلنا نام کرد می خدا خدا پادریک

 : گفت تاثر با الیسا.  بود
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 یم حمل رو معروف کفتار اون که هست هم دیگه گاری یه....  کشیدنش دار به...  پادریک رزالین -

 و گوستاآ فرمانده نکنم اشتباه اگه..  که قفس یه و...  تشخیصه قابل سختی به کاستار چهره..  کنه

 . ببینم درست تونم نمی...  دیگه زن یه

 : پرسید ، بود کرده عرق درد شدت از که حالی در و شد خیز نیم پادریک

 ؟ کشتن رو رزالین ؟ رزالین -

 : گفت و دوید پنجره سمت به بود شومینه اتش با بازی مشغول که جیمی

 . نکرد دفاع ازش پادشاه چرا پس ؟ مامان کشتن رو ملکه -

 : گفت و فشرد را جیمی های شانه الیسا

 . ذاره نمی تنها رو ما وقت هیچ اون.  پسرم آد می ملکه انتقام برای حتما پادشاه -

 . میشیم تسلیم داریم که گفت االن همین بابا اما -

 : داد پاسخ مهربانانه الیسا

 . جیمی نمیشه تسلیم وقت هیچ ادریان شاه -

 : گفت مصرانه الیسا.  ایستاد پنجره کنار و برخاست جا از زحمت به پادریک

 . کنی حرکت خیلی نباید تو.  پادریک خوابت تخت به برگرد -

 . گذشتند می اش خانه کنار از کوبان پای و زنان طبل که شد خیره بزرگی سپاه به اما پادریک

 : گفت و کرد تکیه دیوار به.  باشد داده رخ بود محال تحقیر همه این.  رفت می گیج سرش

 . الیسا نیست امیدی هیچ دیگه...  نگشت بر آلنا -

 ؟ بیاد بر اینا پس از بود قرار تنهایی آلنا -

 : داد پاسخ کرد می مبارزه بغضش با سختی به که پادریک

 . برگردونه رو پادشاه که رفت آلنا -

 : پرسید الیسا

 ؟ چی یعنی ؟ برگردونه -
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 : گفت حال بی و مستاصل پادریک

 . گفته ترک شهر اول همون آدریان...  الیسا رفته پادشاه یعنی -

 : گفت ناباوری با الیسا

 . داره ای نقشه یه البد..  البد -

 : داد تکان منفی پاسخ نشانه به را سرش پادریک

 رشب که رفت النا..  نیست قصر توی اون...  رفته پادشاه...  نیست کار در ای نقشه..  الیسا نه -

 . خوردیم شکست ما الیسا...  شده دیر اما..  گردونه

 . شینه نمی عقب اون.  باشه کرده فرار ادریان شاه محاله -

 . بود آلنا با حق همیشه شاید.  نداره وجود دنیا این توی محالی هیچ...  الیسا -

 : زد فریاد الیسا

 . کنم باور رو اینا خوام نمی...  پادریک نه...  نه -

 . داد تکیه دیوار به الیسا.  گرفت دردناکش بازوان میان را سرش و نشست زمین روی پادریک

 : پرسید جیمی

 ؟ رفته کجا پادشاه...  مامان -

 : گفت الیسا.  شد بلند خانه کنج از کودک گریه صدای

 ... بیار رو مارث برو..  جیمی -

 : پرسید دوباره و گرفت آغوش در را کوچکش برادر ، جیمی

 ؟ مامان کرده فرار پادشاه -

 : گفت الیسا.  کرد می گریه شدت به که مارث به و کرد نگاه جیمی به و کرد بلند سر پادریک

 تمومش کی. ؟. کنن قطع رو لعنتی صدای اون خوان می کی پس.  ترسیده طبل صدای از مارث -

 ؟...  کنن می
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 پیشانیش روی اما.  شد می خشک هایش اشک که بود داغ حدی به بدنش.  نزد حرفی پادریک

 . کرد می مالیم اندکی را داغش پیشانی که بود نشسته سردی عرق

* * * 

 . شده بلند صداش چقدر -

 : داد اینچنین را تارا پاسخ و رفت کنار آلنا

 ... من خدای..  وای.  قصرن نزدیک تقریبا -

.  دکشی می نفس سختی به و بود پریده اش چهره از رنگ.  گرداند سر و گرفت را قلبش دست با

 : پرسید و برخاست جا از آدریان

 ؟ شده چی -

 : گفت لکنت با ، بود شده شوکه که حالی در آلنا

 ...رزا...  اون..  اونجا -

 : کرد اخم آدریان

 ؟ رزا -

 : گفت سختی به آلنا

 ... رزالین -

 رزالین جسد.  فشرد هم در ناگهان قلبش.  زد کنار اندکی را پرده و دوید پنجره سمت به آدریان

 شمشیرش قبضه آدریان.  داشت گلو در خنجری که حالی در ، بود شده آویخته بلند چوب یک روی

 نه اما باشد نداشته را انتظارش که نبود چیزی.  داد مالش را اش شقیقه.  فشرد دست در را

 جنایت اینهمه از هدف فهمید نمی اصال.  بود رسانده اعال حد به را رحمی بی بریان.  اینگونه

 های ناستور و بریان برای اهمیتی هیچ آمار این گویی و نداشت تلفات اینقدر جنگی هیچ.  چیست

 و شده آذین ای کجاوه ، رزالین اعدام چوبه سر پشت.  نگریست دوباره.  نداشت پیمانش هم

.  کرد تنگ را چشمانش آدریان.  شد می حمل هیکل درشت استورن چند دوش روی یخساز
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 و هیپادشا فتح قصر به شاهنشاهی کجاوه درون که آیدنی.  ببیند خواست نمی گویی چشمانش

 ! است ایدن خود نقشه این کرد می تصور اگر بود احمق چقدر.  امد می او قصر

 بود المح آیدن.  بود بریان نقشه شک بی نشینی کجاوه.  دانست نمی قواعد این از چیز هیچ آیدن

 زا سرشار تسلطی معنای و دهد می الفتوح فتح معنای ، روان تخت این روی شدنش سوار ، بداند

 . مفتوح سرزمین پادشاه بر تحقیر

 یم مطمئنا که کسی.  آیدن گرفتن بازی به با هم ان ، کند توهین آدریان به تا خواست می بریان

 : گفت تارا.  دارد آدریان برای ارزشی چه دانست

 ؟ پادشاهشونه مال کجاوه اون -

 : گفت آدریان

 . نداری نزدیکی ارتباط برادرت با که خوشبختی...  تارا...  معناست تمام به ابله یه بریان -

 : گفت و انداخت آدریان به داری معنا نگاه تارا

 . من برادر گذاشت رو اسمش بشه اگه -

 : داد پاسخ و نوشید کمدش درون کهنه نوشیدنی از جامی آدریان

 . تارا کنه نمی عوض رو حقیقت انکارش -

 : داد ادامه آدریان.  گرداند سر تارا

...  اماینج من بدونن ساکنینش باید قصر به رسیدنشون از قبل.  بشم قصر وارد خوام می من -

 . بشن تسلیم سادگی همین به خوام نمی

 : گفت و برداشت را شمشیرش آلنا

 . سرورم ام آماده -

 : گفت آدریان

 ... تارا و شیال همراه..  مونی می اینجا تو..  نه..  نه -

 : کرد اصرار آلنا
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 . ذارم نمی تنهاتون...  سرورم نه -

...  فتهبی برام اتفاقی چه من نیست معلوم..  بمون همینجا.  آلنا ندارم احتیاج بهت بیرون اون من -

 ... باشی کنارش داره نیاز تارا

 : امد حرف به اش گرفته صدای با سکوت مدتها از پس شیال

 . کنم می خواهش.  باشم کنارت من بذار -

 : گفت آدریان

 ات سه هر..  شد خراب اوضاع دیدی اگه..  آلنا...  نکنین ضعیف رو من..  کن گوش بهم..  شیال نه -

 . ببند هم رو دریچه...  کنین می فرار دریچه این از

 : گفت معترضی لحن با آلنا

 . سرورم اما -

 . گم می که بکن رو کاری!  آلنا -

 : گفت تارا.  کرد نوازش و اورد بیرون ان از را تکشاخش اسب و رفت دریچه سمت به سپس

 ... قطره اخرین تا...  وقتشه...  آدریان -

 : زد فریاد شیال.  ریخت هم به را یالهایش و بوسید را تکشاخش آدریان

 ... نه -

 : گفت آدریان

 ... دونی نمی که هست چیزا خیلی...  کن اطاعت و باش آروم...  شیال -

 : گفت و کشید تکشاخ گلوی به دستی سپس

 . من دوست متاسفم -

.  کند حس را خون جریان تا بست را چشمانش.  گرفت تکشاخ گلوی نزدیک را هایش آرواره

 اما لرزید خود به تکشاخ.  برد فرو تکشاخ گلوی در را نیشش های دندان لرزان لبهایی با سپس
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 می حس گلویش در را خون لطیف و گوارا جریان.  مکید را فام نقره خون آدریان.  نکرد اعتراضی

 . است رسیده زالل چشمه یک به حاال و مانده تشنه قرنها که داشت را کسی احساس.  کرد

 وریدی های رگ از را هایش دندان اما ادریان.  نشست زمین روی و شد سست تکشاخ زانوان

 از ستد اما گذاشت دست بدنش روی آدریان.  لرزید دیگر بار یک تکشاخ.  نکشید بیرون تکشاخ

 رمختص تکان با تکشاخ.  بود گرفته بر در را وجودش همه غریبی احساس.  نداشت بر نوشیدن

 . نشد خارج رگهایش از خونی دیگر و داد جان دیگری

 زحمت به.  گرفت می درد استخوانهایش که حدی به.  بود شده سرد بدنش. کرد بلند سر آدریان

 دهانش در که کرد می احساس را هایش آرواره.  داد تکیه سنگی صندلی یک به و برخاست جا از

 . نگریست خودش به و رفت آینه سمت به لنگان لنگان.  بود خشک یخ تکه چند مثل

 ... چشمانش و زد می برق که هایی آرواره و درخشنده و بود شده برف سپیدی به حاال پوستش

 . درخشید می سرخ چراغ دو مانند.  نبود عادی چشمانش یاقوتی رنگ...  سرخ و عجیب چشمانی

 گفتش در و درخشید می وقفه بی ادریان چشمان اینکه فرق با شب در سانان گربه چشمان شبیه

 دردش استخوان.  دید سرخی انهمه میان شد می را رنگی آبی های رگه گاه گه حالت ترین انگیز

 حیرت با شیال و آلنا.  گرداند سر.  کرد می احساس خود در ناپذیری وصف انرژی و قدرت.  شد کمتر

 . بگوید سخن توانست نمی آدریان.  بود تکشاخ بررسی مشغول تارا و نگریستند می او به

 به را تالشش همه.  شناخت نمی را ان پیشتر که ای دوگانگی و تناقض.  داشت غریبی احساس

 یشترب حاال ، تکامل از اش همیشگی تصور برخالف.  شود مسلط هایش انگیزش روی تا گرفت کار

 حتی.  رسید می نظر به متفاوت برایش چیز همه.  جسمانی نه داشت درونی کمال احساس

 . بود جریان در که آنچه به نسبت نگرشش

 چه روی پس ، بود هیوال از غیر چیزی ، دید می حاال که انچه اگر.  کرد لمس را سنگش های ناخن

 ؟ گذاشت هیوال نام شد می کسی

 های فرش سنگ روی را مستحکمش و بلند گامهای.  کرد ترک را ان و انداخت اتاق به نگاهی نیم

 : دادند سر شادی فریاد او دیدن با. امدند می رو به رو از نگهبان دو.  کوبید قصر لغزان

 ... پادشاه..  پادشاهه اون...  رو اونجا...  راشال هی -
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 تردید هم خودشان گویی.  کردند سکوت ناگهان او دیدن با و دویدند ادریان سمت به نگهبان دو

 : امد حرف به آدریان.  است آدریان او که داشتند

 . برگشتم من...  کنین اعالم قصر همه به -

 زنی...  ناگهان و شد متعجب هم خودش که پیچید سالن در رسا و محکم انقدر صدایش طنین

 هآین زن.  شناخت می را زن این آدریان.  آمد می سمتش به رو راه انتهای از که دید را پوش بنفش

 و شیرین لبخند زن.  بیند می را او چطور دانست نمی بیداری در حاال اما رویاهایش دست به

 او به را آینه مصرانه زن اما زد پس را زن آدریان.  گرفت آدریان سمت به را آینه و زد ای متبخترانه

 عمیقی نفس.  کرد می تحریک آینه پذیرفتن برای را آدریان ناپذیر وصف اشتیاقی.  کرد می تعارف

 جواهر آینه.  انداخت باال را ابروهایش و داد تابی را موهایش زن.  شود مسلط خود به تا کشید

 و دش نزدیک او به مغرورانه زن.  گرفت فاصله زن از آدریان.  داشت شگفتی گیرای برق نشانش

 اینه آن در را خودش خواست نمی.  بست را چشمانش آدریان.  گرفت آدریان روی به رو را آینه

 به را اینه دوباره و آمد او طرف به سرعت همان با زن.  کرد حرکت در طرف به و گرداند سر.  ببیند

 چشمکی زن.  کرد می ترغیب آینه گرفتن به را او مصرانه ادریان درون در ندایی.  گرفت سمتش

.  برداشت را جواهرنشان آینه.  نبود خودش اراده تحت چیز هیچ دیگر.  کرد دراز دست آدریان و زد

 شد آینه آن در تصویرش مبهوت و مات آدریان.  چرخید آدریان دور زن.  نگریست ان در را خودش

 . تبس می نقش بهتر برابر چند اینه ان در چیز همه گویی!  نظیر بی جمال و کمال همه ان مبهوت. 

 : گفت لب زیر ادریان.  کشید ادریان بلند نیمه و لخت موهای به دستی زن

  کنه نمی تصاحب رو من تخت کس هیچ...  قصرم این پادشاه من -

.  ودب سنگین برف یک آستانه در و بادی باد هوا.  نگریست رو راه به کشید عمیقی نفس آدریان

 است وقوع شرف در آنچه به خواست نمی اصال.  بود کند اما بلند همیشه مانند آدریان گامهای

 که مموهو و معلوم نا ای آینده به.  بسپارد سرنوشت دست به را خود تا داد می ترجیح.  بیاندیشد

 و داشت دوست پیچید می رو راه در که را پوتینش صدای انعکاس.  نداشت آن از تصویری هیچ

 می.  کرد می القا را بودن زنده احساس او به که چیزی هر و را شد می بدنش وارد که هوایی

 دچن.  شدند می تر نزدیک قصر به که بشنود را لشگریان طبل و کرنا و کوس صدای توانست

 : دویدند او سوی به فرعی های رو راه از سرباز

 ... حضرت اعلی -
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 : زد فریاد مشتاقانه ها سرباز از یکی

 ... برگشته پادشاه..  اینجاست پادشاه -

 : شنید را دیگری صدای آدریان

 ... برگرده که بود نرفته جایی اون -

 ... برگشته ما بین پادشاه -

 : که شد می شنیده نوا این نیز سنگ از گویی.  گرفت بر در را قصر همه جمالت این کم کم

 ... برگشته پادشاه -

 باز همحوط به رو که قصر خروجی درب سمت به که پیوستند آدریان به قصر نظامیان تمام تقریبا

 هب همچنان بگوید چیزی انکه بی و گرفت محکم را شمشیرش قبضه آدریان.  رفت می ، شد می

 برای بود قوتی و محرک خود بلکه ، کرد نمی سست را قلبش دیگر طبل صدای.  داد ادامه راهش

 : زد فریاد و دوید محوطه سمت به آدریان از جلوتر ها سرباز از یکی.  راسخش عزم

 . برگشته پادشاه -

 تر ممحک و زد لبخندی آدریان.  کردند تکرار را جمله این پنجره و بالکن روی از نیز دیگر سرباز دو

 . برداشت گام

 صرق به چیزی.  آزرد می هم را آیدن حتی و شد می نواخته تر شدید ضربی با و تر محکم حاال طبل

 به روان تخت یک بر سوار که داشت را بازی شب خیمه عروسکی احساس آیدن و بود نمانده

 تا خواست می دلش.  بود مرده این از پیش سالها خواست می دلش.  رفت می اش ابدی محبس

 خالی برای بریان.  نداشت وجود خاکی کره این در او از اثری و شده بدل خاک مشتی به حاال

 : گفت و شد نزدیک آیدن کجاوه به شده که هم عریضه نبودن

 ؟ خوبه حالت -

 : داد پاسخ سردی لحن با آیدن

 . کنه نمی فرقی که تو برای -

 . قصریم نزدیک ما آیدن بردار رویی ترش این از دست -
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 : گفت و انداخت اسمان به نگاهی آیدن

..  یانبر کنیم تصاحب شرایط این در رو قصر نتونیم ممکنه....  نمونده بوران و طوفان تا چیزی -

 . کنیم اقامت شهر توی رو امروز نیست بهتر

 : داد تاب ابرویی بریان

 ینم چرا آیدن...  میشه تموم چیز همه امروز...  کنن صبر تا نیستن اینجا اینا ؟ شدی دیوونه -

 ... کردیم تموم رو زمستون ما شروعش از قبل تا چون نیست درکار طوفانی ؟ کنی باورش خوای

 : کرد اخم آیدن

 نمی عوض رو هیچی من تاجگذاری...  رسه می نظر به احمقانه خیلی چون کنم باور تونم نمی -

 . کنه می عوضش من مرگ...  کنه

...  کنی می تموم رو زمستون و نشست خواهی تخت اون روی...  نه چه کنی باور چه تو...  آیدن -

 . کن باورش که گم می خودت خاطر به

 ؟ داری باور بهش تو -

 : داد پاسخ و زد زل آیدن چشمان به بریان

 . وجودم همه با -

 می رت بلند و بلند ها زمزمه انگار.  رسید می گوش به راه حاشیه در ایستاده مردم بین عجیبی آوای

 : زد فریاد کسی اینکه تا شد

 . برگشته پادشاه -

 : گفت لب زیر و کرد تنگ را چشمانش بریان

 !؟ برگشته -

 : پرسید آیدن

 ؟ بوده کجا آدریان -

 ؟ نبود قصر توی مگه.  دونم نمی -
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 : داد پاسخ آیدن

 کردم می فکر...  نبود حضورش از ای نشونه هم قصر توی..  ندیدمش پنجره از مدت این تمام -

 . نبرده حال در

 : کرد می کر را آسمان گوش حاال ها فریاد

 . برگشته آدریان شاه...  برگشته پادشاه -

 : داد دستور بریان.  شد مانعشان استورنها لشگر اما دویدند می قصر سمت به سو هر از مردم

 هیچ به. .. بکشین شمشیر...  نظام پیاده....  کنین زه...  کماندارها...  بکوبین ها طبل به تر بلند -

 . ترحمی هیچ بدون...  ندین آشوب فرصت کس

 : زد فریاد بریان.  شد سست ناگهان مردم مشتاقانه حرکت

 . قصر طرف به -

 تر ندت زمستانی سوزناک باد.  رفت می قصر ورودی دروازه سمت به بیشتر شکوهی با حاال لشگر

 : پرسید و رساند بریان به را خود فلورا.  بود شده

 ؟ چیه نقشه قصر به ورود از بعد -

 : انداخت باال ای شانه بریان

 . میدیم ادامه شاهی تخت تا رو راهمون نه اگه مبارزه..  کردیم برخورد مانعی با اگه -

 : گفت فلورا

 . بریان فهمم نمی...  برگشته پادشاه میگن اینکه -

 بهم بار هی کریشنا شاه ؟ ببینی رو پیروزی تونی نمی واقعا نکنه...  سرخ شمشیر نباش نگران -

 رو استورنها از نفر هزاران ما.  کافیه والرینال تسخیر برای ها استورن از نفره صد گروه یه..  گفت

 . داریم

 : زد لبخند فلورا

 . داره وحشت ما از کریشنا دونستم می همیشه -
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 . فلورا نبود احمق کریشنا...  ترسن نمی ها استورن از ها احمق فقط -

 : نبود خوشایندش نامش آمدن زبان به ظاهرا.  کرد اخم فلورا

 باد به رو قولت جنگ تشویش...  دادی بهم قولی چه که کنم یادآوری خواستم فقط حال هر به -

 . نده

 . شد دور فلورا از و کرد پذیرش به اشاره سر با بریان

 : گفت و زد کنار را قصر پرده آدریان

 حرکتی کس هیچ نگفتم من تا _ داد ادامه و کرد همراهانش به رو سپس _...  شدن نزدیک -

 همینجا.. . بیفته که اتفاقی هر کنم می تکرار...  بیفته که اتفاقی هر...  حرکتی هیچ...  ده نمی انجام

 . نمیشین خارج قصر از...  بمونین

 : گفت سربازان از یکی

 . بشین رو به رو باهاشون نباید تنهایی سرورم اما -

 : داد دستور مستحکمتری لحن با آدریان

...  کنینن باز نشنیدین خودم از دستور تا...  ببندین رفتنم از بعد رو در...  کنین عمل دستور قطب

 ؟ گفتم چی شنیدین

 . سرورم بله -

 می که چیزی توانستند نمی گویا.  بود کرده خیره را زیادی سربازان ، آدریان درخشان چشمان

 . بود آرام و بلند گامهایش.  رفت خروج در سمت به و داد تکان سر آدریان.  کنند باور را بینند

 باد . کوبید بار چند قصر ناقوس.  کرد لمس و گذاشت هم وری را دستانش.  کشید عمیقی نفس

 یم فتح نوای که ها طبال با گام هم آدریان.  داد می تکان را سنگین ناقوس که بود شدید انقدر

 را او توانستند می دور از که مردمی اندک.  بست سرش پشت در و شد خارج قصر از نواختند

 جسد هک کرد نگاه بلندی چوبه به آدریان.  زدند فریاد را نامش و کشیدند هورا افتخارش به ببینند

 روی آیدن مزین کجاوه.  دوخت دار آن سر پشت به را نگاهش سپس و کرد می حمل را رزالین

 . بود شده رد دروازه از ها استورن دوش
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.  اوست خود که کرد نمی باور.  فشرد را گلویش بغض.  شد سست آدریان دیدن با آیدن قلب

 . درخشید می حقیقت به که چشمانی.  بود شده ناپذیری توجیه تغییرات دستخوش اش چهره

 گونه که نبود اش چهره تنها این انگار و بود روح بی و پریده رنگ که صورتی.  براق و فام سرخ

 اما کرد می حس را ان آیدن و بود شده عوض ادریان وجود در چیزی.  رسید می نظر به دیگر ای

 یرهت بلند نیمه موهای شدت به سوزناک و شدید باد و بود ایستاده آدریان.  چیست دانست نمی

 : گفت بریان.  شد نگران شدت به ناگهان آیدن ، کشید که را شمشیرش.  داد می تاب را اش

 ؟ آدری بیرون اومدی پناهگاه از باالخره -

 : زد فریاد آیدن.  نشست بازویش روی تیر نخستین.  برداشت جلو به قدم چند آدریان

 . نه -

 : گفت آرامی به آیدن به رو بریان

 . باش آروم -

 : گفت و ایستاد ها استورن از یکی گوش کنار.  رفت پیش کمی و زد هی را اسبش سپس

 چهی به...  بشه معرکه وارد نذارین...  نمیشه نزدیک آدریان به ایدن شاه ، افتاد که اتفاقی هر -

 . بسپر افرادت از تا چند به...  نمیای بر پسش از نفری تک..  قیمتی

 : داد قرار مخاطب را بریان ، آیدن

 ... بریان رسونی نمی آسیب بهش -

 : گفت آرامی صدای با بریان

 ... نه -

 : گفت و رساند او به را خودش بریان.  پرید پایین کجاوه از آیدن

 ؟ کنی می کار چی -

 . بایستم باهاش رو به رو خوام می -

 : گرفت را آیدن های شانه بریان
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 . بایست همینجا...  کن اعتماد بهم...  خوای نمی تو...  نه -

 ؟ دادی دست از رو عقلت! ؟ بشم قایم سربازام پشت -

 بالیی چه نیست معلوم...  کرده تکمیل رو پروسه اون...  کن اعتماد بهم..  کن گوش بهم آیدن -

 ... بیاره سرت

 : نگریست ادریان به و برگشت ناگهان آیدن

 ... فهمم نمی -

 آدریان...  بود مرگ حال در اونم...  دیدم کامل مالتس یه بار یه فقط عمرم تو من...  آیدن -

 . ندارم شک..  کشته رو تکشاخ هفتمین

 : گفت تحیر با آیدن

 . مبدی نجاتش باید چطور _ کرد بریان به رو بالفاصله _ ؟ کامل هیوالی یه ؟ هیوالست یه اون -

 : گفت بریان

 . دیم نمی نجاتش ؟ نجات -

 و دش خیره بریان یاسی چشمان به.  بفهمد را بریان کالم معنای آیدن تا کشید طول لحظه چند

 : زد فریاد ناگهان

 ... نه...  نه -

 : داد دستور بریان

 . نگیرین کم دست رو قدرتش...  تونین می که نفر چند هر..  دارین نگهش -

 : گفت و داد استورنها از یکی دست به کوچکی فوالدی خنجر سپس

 . کنین امتحان اینو نیومدین بر پسش از اگه -

 : کرد تکرار کنان تقال آیدن

 . پادشاهت عنوان به...  دم می دستور بهت من...  کنی نمی اینکارو تو...  بریان نه -

 : شد خیره آیدن چشمان به بریان
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 . سرورم متاسفم -

 : زد فریاد آیدن

 . پادشاهم من اما -

 : ایستاد آیدن صورت مقابل درست و برگشت ، بود برداشته جلو به قدم چند که بریان

 ... *** امروز نه اما...  هستی...  آیدن اره -

 آدریان تن روی دیگر تیر چند.  گرفت می فاصله او از که شد خیره بریان به مبهوت و مات آیدن

 ار دستانش.  آیدن نگران چشمان جز کرد می نگاه همه به.  نگریست رو به رو به آدریان.  نشست

 رهایتی اینبار.  شد ترمیم بالفاصله ها زخم.  کشید بیرون تنش از را آنها و کرد حلقه ها تیر دور

 . کشید بیرون اش سینه از تک تک را ها تیر دوباره آدریان.  نشست اش سینه روی بیشتری

 هب گام چند دوباره آدریان.  شدند ترمیم بالفاصله ها زخم.  بود خیس خون از حاال اش ابی پیراهن

.  یستادا آدریان.  بود قبل از بیشتر ، کرد برخورد بدنش به اینبار که هایی تیر تعداد.  برداشت جلو

 : زد فریاد آیدن.  کشید یکجا و گرفت مشتش میان را تیرها

 ... بریان نه..  نه -

 کشید بیرون اندام درشت مذکر استورن پنج دستان میان از را هایش بازو از یکی کنان تقال سپس

 ستدبای که کرد اشاره او به دست با کند نگاه آیدن به آنکه بی آدریان.  آمد جلو سمت به قدم چند. 

 آرام آنقدر.  کرد زمزمه آیدن به خطاب را ای جمله لب زیر آدریان که بگوید چیزی خواست آیدن. 

 لب رزی ، بود نکرده نگاه آیدن به هم لحظه یک حتی که آدریان.  شنید سختی به هم آیدن حتی که

 : گفت

 ؟ بشی کشته خوای می نکنه...  عقب برگرد -

 هم هنوز هیوالوار هیبت این در آدریان که کرد نمی هم را تصورش حتی.  شد سست آیدن پاهای

 هایی دلهره و ها ترس همه.  ریخت فرو یکجا آیدن های باور تمام.  کند فکر او زندگی و مرگ به

 : گفت بریان.  داشت که

 ؟ میگذره الفساز سالح آخرین ساخت از چقدر دونی می...  آدری شدی شجاع خیلی -

 : فتگ بریان.  پسندید نمی را مسخره نمایش این.  نگریست بریان به یخزده چشمانی با آدریان
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 ایه سالح فقط آدریان.  بسازدشون که نبود الفی دیگه چون شدن کمتر و کم الفی های سالح -

 لحیلا لطایف به سالها این همه نکته یه...  موند جا چیزی یه وسط این و بکشنت تونن می الفساز

 . اصیل یه...  الفم یه من...  آدریان...  شد گرفته نادیده

 : گفت خشش بی و گیرا صدای با و کرد تنگ را چشمانش آدریان

 . ای حرومزاده یه تو -

 دو نتهایشا و بود سایرین از بزرگتر تیر این سر.  کشید بیرون اسبش زین در را عجیبی تیر بریان

 : زد فریاد آیدن.  نبودند عادی پرها.  خورد می چشم به لطف و براق پر

 . بریان کنی نمی اینکارو تو -

 واکنشی هر از پیش اما رفت بریان سمت به و زد پس را اطرافش استورنهای قدرت همه با سپس

 دانست می.  فراگرفت را وجودش همه درد.  نشست قلبش روی ها استورن از یکی فوالدی خنجر

 زد انوز زمین روی درد شدت از.  کرد می تضعیفش درد با فقط.  ندارد را کشتنش قابلیت خنجر این

 : گفت زنان نفس و کرد بلند سر آیدن.  نگریست او به اینبار آدریان. 

 ... نشو احمق..  بریان -

 یانآدر کنار توانست نمی اینکه از ناراحتی و اضطراب با ، آدریان اتاق در ، باالتر متر چندین آلنا

 : گفت تابانه بی شیال.  باشد ماجرا شاهد تا بود زده کنار کمی را پرده ، بایستد

 ؟ کشدش می بریان ؟ کنین نمی کاری هیچ چرا -

 : گرداند سر آلنا

 ؟ ای آماده _ داد ادامه و کرد تارا به رو سپس _.  نباش نگران...  شیال آروم -

 عصا بدون که بود شده خمیده آنقدر قدش.  زد تکیه عصایش به و ایستا پاهایش روی تارا

 : گفت و نگریست آلنا به تارا.  نمود می دشوار برایش ایستادن

 ؟ نداری اعتماد بهم هنوز -

 : گفت و انداخت باال ای شانه آلنا

 ... دلیلی نه و ای چاره نه...  گوژپشت ندارم بهت اعتماد جز ای چاره -
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 : گفت و شد تر نزدیک آلنا به تارا

.. . کنه می خفم داره اما بزنم حرف دربارش خواستم نمی.  نکنم پیدا رو فرصتش من ممکنه -

 ... بدم دلیل بهت خوام می این بر عالوه

 ؟ میگی داری چی -

 . من خونی برادر...  منه برادر آدریان -

 : کرد تنگ را چشمانش آلنا

 ... اما -

 دنبر صحنه به دوباره آلنا.  نزد حرفی هم او اما شد خیره تارا به باز دهان با شیال.  نداد ادامه آلنا

 لشگری مقابل بدیل بی شاه یک هیبت در که نگریست آدریان به.  بود ریخته فرو قلبش و کرد نگاه

 . است ایستاده عظیم

 که نگریست بریان به.  برداشت چشم آیدن از آدریان.  پیچید می خود به درد شدت از آیدن

 کرده طاقتش بی در اما بکشد بیرون را خنجر کرد تالش آیدن.  بود رفته نشانه و کشیده را کمانش

 ربیشت را کمان زه بریان.  بود کندن جان مانند بدنش کوچک حرکت هر که داشت درد آنقدر.  بود

 : گفت و ایستاد زانویش روی سختی به آیدن.  کشید

 . بریان...  نه -

 هک تصاویری.  شد می رد آیدن چشمان جلوی از عجیبی تصاویر.  کرد تنگ را چشمانش بریان

.  ودب بیزار کنترل بی و موقتی ارتباط این از.  باشد بریان ذهن لحظه آن افکار ، زد می حدس آیدن

.  بود آورده هجوم داشت تمرکز به نیاز آیدن که حاال و شد می قطع ، کند عمل بود الزم که جا هر

 کنترل تحت را ارتباط این توانستند می کاش.  کرد می تمرین آن روی بیشتر کاش کرد آرزو

 از گذرا تصاویری تنها حاال اما بازدارد کار این از را بریان توانست می شاید وقت آن.  بگیرند

 اقیانوسی چشمان با بچه پسر یک های لبخند تصاویر.  چرخید می ذهنش در بریان خاطرات

 با و بود ایستاده که بریان و کرد می سوارکاری مشق او با که زمردی چشم نوجوان و درشت

 . شود خالص افکار این از تا زد سرش به مشتی آیدن.  کرد می تشویقشان هیجان

 شذهن از که بود تصاویری دگیر هنوز آیدن.  بود رسیده او گوش نزدیک کمان زه و بریان انگشت

 او نزدیک بریان.  زند نمی نشان به درست را ها تیر که ای آبی چشم نوجوان تصویر.  گذشت می
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 نشانه را هدف یک چگونه که دهد نشانش تا گرفت او از را کمان و ریخت هم به را موهایش و شد

.  کرد رها ناگهان و آورد بناگوشش تا را زه هم آیدن ذهن بریان.  نه کشید فریاد آیدن.  گیرند می

 سمج.  نشست آدریان سینه وسط درست تیر.  کرد بلند سر و کشید خشم سر از فریادی آیدن

 ار تعادلش تا ، داد تکیه زمین به را شمشیرش نوک.  زد زانو زمین روی و خورد تاب اندکی آدریان

 ستون ود به را ودستانش رفتند آدریان سمت به سرباز ده.  ببندینش:  داد فرمان بریان.  کند حفظ

 . بستند متحرک چوبی

 ندک باور توانست نمی اصال.  نگریست می بود مقابلش چیزی به متحیر و مات و زد زانو هم آیدن

 آدریان دستان.  داد می آزارش اش سینه قفسه درد و رفت می گیج سرش.  است داده رخ چه که

 و چکید می زمین روی و جاری اش سینه از خون.  کشید می نفس سختی به.  شد باز هم از

 همیشه از تر سیاه هوا و گرفت شدت باد.  بود شده بسته چوبی ستون دو به زنجیر با حاال دستانش

 و متحیر آیدن مانند نیز مردم همه.  شد کرخت آیدن بدن که بود زیاد سرما و سوز آنقدر.  شد

 . بودند پریشان

 : گفت و نزند فریاد تا گرفت را شیال دهان جلوی بالفاصله آلنا

 ... کنم می خواهش...  باش آروم -

 لش زانوانش و کرد لمس را چوبیش ماسک.  زد تکیه عصایش به تارا.  دوخت چشم تارا به سپس

 باور ای لحظه در و لرزید خود به تارا.  ضعیف و چروکیده و گوژپشت.  زد زانو زمین روی.  شد

 آلنا یرتح نهایت در اما کشید می نفس سختی به.  زد چنگ اش سینه به.  افتاد زمین روی نکردنی

 قد.  شد صاف و کرد تغییر پوستش های چروک و گرفت رنگ تارا دستان.  بود تغییر حال در چیزی

 دهچروکی نه و بود گوژپشت نه دیگر تارا.  شد پاره تنش کوچک های لباس.  شد صاف اش خمیده

 و وردخ تکانی تارا.  برد می فرو دم سختی به و لرزید می شدت به که دوید تارا سمت به آلنا.  پیر و

 ای چهره.  برداشت تارا صورت روی از را چوبی ماسک آرامی به آلنا.  ایستاد نفس از همیشه برای

 زمین روی و آمده بند زبانش شیال.  داشت عجیب رنگی که درشت چشمانی با.  زیبا و زنانه

 . بست را تارا باز چشمان دست کف با آلنا.  بود نشسته

.  شیدک فریادی آیدن.  برنگشت و برنگردد که آدریان دم آخرین انتظار به شد پیاده اسب از بریان

 اما کندب حرکتی خواست می.  کشید بیرون را خنجر اینبار و برد فرو اش سینه میان را انگشتانش

 آدریان سمت به آرام گامهایی با.  بود دشوار دیگر یکی این پذیرفتن.  نداشت را اش توانایی
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 هم هب موهایش.  بزند پلک توانست می سختی به آیدن که وزید می شدید آنقدر باد.  کرد حرکت

 از حتی.  گرفت پیش در را راهش آن به اهمیت بی افتاد زیر به سرش از یخسازش تاج و ریخته

 ستادای ناگهان.  دادن انجام برای واکنشی نه و داشت گفتن برای حرفی نه.  گذشت هم بریان کنار

 به آیدن.  وزید نمی دیگر باد و کردند شدن آب به شروع آدریان پاهای زیر از درست برفها. 

 شعاع.  کردند شدن متراکم به شروع سرشان باالی از درست سیاه ابرهای.  دوخت چشم آسمان

 یدنآ.  شد بیشتر و بیشتر شعاع و.  رفت تر عقب آیدن.  رسید آیدن پای زیر به ها برف شدن آب

 . گشود می چشم آرامی به که نگریست آدریان به اینبار و رفت تر عقب هم باز

 سرش باالی ابرهای و شده آب پاهایش زیر برف.  گشود را چشمانش و داد حرکت را انگشتانش

 قدم چند بریان.  بود زده زل او به که ببیند را بریان متحیر چهره توانست می. بودند شده متراکم

 که لبحندی.  زد لبخند آدریان.  شد خیره آدریان به و انداخت زمین روز را کمانش.  آمد جلوتر

 وزهن که بود آن از حاکی آیدن چهره.  بود نخندیده که کرد می را سالهایی همه جبران اش شیرینی

 روی هک گرمی خورشید نور و نگریست آسمان به آدریان.  است نیامده بیرون شگفتی و گیجی از

 مین پلک حتی کس هیچ.  داشت می وا درخشندگی به را قصر جواهر های سنگ و تابید می سرش

 بدنش خون گویی.  داشت غریب احساسی اما آدریان.  شد نزدیک آدریان به هم باز بریان.  زد

 هنوز که دانست می.  کرد می حس را قلبش تپش.  است شده امید از مملو وجودش همه و گرم

 می حس.  کرد نمی درک را آوردند می هجمه سویش به که احساس اینهمه اما.  است مالتس یک

 . را بریان حتی ، ببخشد را همه که دارد را این قابلیت کرد

 : گفت تحیر با بردارد چشم آدریان از بود نتوانسته که شیال

 ؟ افتاده اتفاقی چه -

 : داد پاسخ و زد برانگیزی تحسین لحن با و زد لبخند آلنا

 . کرد باز چشم االن همین ها دوران همه موجود ترین اساطیری تارا قول به -

 . فهمم نمی -

 : داد پاسخ و فشرد خود به را شیال های شانه آلنا

 . دریاچه کنار گرم آفتاب زیر شاید..  دم می توضیح برات فرصت سر -

 : گفت تحیر با شیال
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 ؟ شد تموم زمستون -

 . نگریست نبرد صحنه به دوباره و داد مثبت پاسخ لبخند با آلنا

 اندکی . نبود کتمان قابل نیز او ناباوری.  بود کرده اخم و ایستاده آدریان متری یک فاصله در بریان

 : گفت و ماند خیره آدریان به

 ... بود این زمستون راز پس -

 هک دید را برفها شدن آب و آفتاب نور شعاع و گرداند سر بریان.  انداخت او به نگاهی نیم آدریان

 : گفت تری مطمئن لحن با بریان.  شود می بیشتر لحظه هر

 ... همینه زمستون راز -

 : پرسید و شد خیره بریان براق و یاسی چشمان به آدریان

 ؟ چی -

 آدری..  تو مرگ -

 : زد فریاد فلورا

 .. بریان -

.  ردک پرت بریان سمت به را داشت خون از قلبی که یخسازش شمشیر فلورا.  گرداند سر بریان

 : گفت آدریان

 . بریان نه -

 روی ار شمشیر تیز و یخی تیغه یکجا و نکرد درنگ حتی شمشیر قبضه لمس محض به اما بریان

 : زد فریاد آیدن.  کشید آدریان گلوی

 ... نه -

 . دوید آدریان سمت به و

 خروجی در سمت به و شد خارج اتاق از استیصال و ناباوری با و کرد رها را شیال های شانه آلنا

 . گرفت پیش در را خروج راه او از تبع به هم شیال.  دوید قصر
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 با آدریان.  کرد پاره را آدریان دست های طناب قدرت نهایت با و گرفت را آدریان های شانه آیدن

 : گفت درماندگی با آیدن.  لرزید می آیدن بازوان میان پاره گلویی

 ... میری نمی تو..  آدریان میری نمی تو..  نه -

 از مقداری.  زد پس را خون سختی به آدریان.  گذاشت او دهان روی و برید را دستش مچ سپس

 : زد فریاد آیدن.  بود همیشه از تر سرد بدنش.  ریخت بیرون گلویش بریدگی از ان

 . قیمتی هیچ به...  میری نمی تو...  نه..  نه -

 و پیچید هم در ناگهان آسمان.  آمد نمی بر او از کاری فریاد جز که بود بیچاره و درمانده آنقدر

 : زد فریاد بریان.  گرفت وزیدن قبل از شدیدتر و سوزنده باد.  غرید

 . بگیرین رو مردم شورش جلوی -

.  دباش داده انجام را کار این واقعا که کرد نمی باور گویی.  رسید می نظر به شوکه هم بریان خود

.  لنگید می کار جای یک.  شادی و خرسندی جز به داد می بازتاب را احساسی هر اش چهره

 افکار و احساسات همان این دانست می و بود گرفته شکل آیدن وجود در متناقضی احساس

 چشمانی.  زد زل آیدن چشمان به آدریان.  است آورده هجوم او سمت به استکه بریان متناقض

 آبی مانچش.  ببیند آدریان نگاه انتهای بی اقیانوس در را بازتابش توانس می آیدن که سرخ و سبز

 از تا فشرد را آدریان گلوی زیر دست کف با.  شد نمی تمام وقت هیچ گویی که ای درخشنده

 روی سرخ و سیال و چکید می پایین به انگشتانش ازمیان خون اما کند جلوگیری بیشتر خونریزی

 هق شدت از هایش شانه.  کند مقاومت هایش اشک مقابل نتوانست آیدن.  شد می جاری زمین

 می سرشان روی برف درشت های دانه.  چکید می آدریان لباس روی هایش اشک و لرزید می هق

 . شد شدید کم کم و افتاد

 : گفت و کشید شمشیر اما آلنا.  شدند مانعش سرباز چند.  رسید خروج در به آلنا

 . کنار برین راهم سر از -

 . پادشاهه دستور این -

 : زد فریاد و ترکید آلنا بغض

 . شده کشته آدریان...  رابین مرده پادشاه -
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 آلنا به شیال.  بود دشوار همه برای آدریان مرگ باور گویی.  ایستاد همانجا حرکتی هیچ بی سرباز

.  داشت آغوش در را آدریان جان نیمه جسم هنوز آیدن.  شد خارج قصر از او با همگام و رسید

 انجاهم اما آلنا.  گریست جان عمق از و فشرد را آدریان دست شیال.  دویدند او سمت به آلنا و شیال

 حرف ، توانست نمی حتی که بود قدری به او بو شده وارد اندوه حجم.  آورد زیر به سر و زد زانو

 ارات های حرف یاد به ناگهان.  شد می سرازیر چشمانش از سیالبوار اشک قرارانه بی تنها.  بزند

 دکر دراز او سمت به را چپش دست آدریان اما بزند حرفی خواست.  بود فرصت آخرین این و افتاد

 برای و لرزید آدریان اما بگوید چیزی دوباره خواست آلنا.  گرفت دستش کف میان را انگشتانش و

 . بود مرگ دمش باز که دمی و دوخت چشم آیدن به بار آخرین

 و گلو روی اشکهایش و لرزید می دستهایش.  جان عمق از.  کشید فریاد و کرد بلند سر آیدن

 سینه.  بود افتاده چک چک به درونش آالم و درد شدت از استخوانهایش.  چکید می اش سینه

 اش یخزده های گونه اشک و ریخت می هم به را موهایش باد.  گرفت قلبش و فشرد هم در اش

 اشک مانند بود اشک های قندیل از پر صورتش تمام.  بست می قندیل همانجا و سوزاند می را

 شدیدی بوران و طوفان.  گذاشت می اش بدنه روی را اثرش و شد می سرد سوختن از پس شمع

 . آمدند شیال حبس برای سربازان اینکه از پس حتی.  نشست همانجا اما آیدن.  گرفت باریدن

 بی سمج سر باالی بریان که وقتی حتی.  رفت قصر درون به و جنگید شجاعانه آلنا که وقتی حتی

 می.  بزند فریاد خواست می آیدن.  چکید چشمش از اشک ای قطره.  رسید آدریان جان بی و روح

 اام بدوزد نیزه یک به را بریان بدن از تکه هر خواست می. بکشد خون و خاک به را بریان خواست

 که متناقض احساسی.  نداشت ای انگیزه هیچ.  بود حال بی روحش و سست بدنش.  توانست نمی

 آدریان هایش واکنش از کدام هیچ.  کرد می حرکتی بی به مجبور هم و انتقام به تشویق را او هم

 . بست را آن دست با و نگریست دنیا چشم ترین آبی به بار آخرین برای.  گرداند نمی بر را

 تا دور برف که وقتی حی.  برنخاست آیدن.  شد نمی گشوده هرگز دیگر که ای واره اقیانوس

 و او شاید تا نشست آنجا آیدن.  شود نزدیک او به نکرد جرات هم کس هیچ.  گرفت فرا را دورش

 از ودب بیزار آیدن.  شده نفرین قصر این و آدریان ، او.  شوند مدفون همیشه برای برفها زیر آدریان

 . بود راه در که ای خیالی تابستان از و زمستان این از.  شد می مربوط ان به که چه هر و قصر این

 نیم.  شد دریچه وارد نیز خودش و داد عبور دریچه از را تارا جسد.  دوید آدریان اتاق سمت به آلنا

 . بست محکم را دریچه و نکرد درنگ.  بود افتاده اتاق وسط که انداخت تکشاخ جسد به نگاهی

 آنقدر آلنا اما بود مانده زیادی راه تونل این از خروج تا.  گرفت دوشش روی را تارا سنگین جسم
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 و طوالنی راه این نه و تارا سنگینی نه.  آمد نمی نظرش به چیز هیچ که بود روح بی و حس بی

 . باریک

 ای ناباوری و بهت در مردمش و رفته فرو مطلق سپیدی در شهر تمام و قصر محوطه همه برف

 ! عمیق

 که تعظیمیس کابوس گویا.  دارد حقیقت است دیده که آنچه بپذیرد توانست نمی گویی کس هیچ

 کابوس.  پادشاه وجود بدون سخت زمستانی کابوس.  اند دیده زمان یک و جا یک شهر همه

 را ان که بورانی سپس و کرده زنده همه قلب در را امید ای لحظه برای که موقتی و گرم آفتابی

 . بود کرده دفن سرما و کابوس و ترس خروارها زیر همیشه برای و کشته

 ایهس مرگ.  رسید نمی گوش به چیز هیچ باد صدای جز و شد نمی دیده چیز هیچ شب تاریکی جز

 نه و زد می حرفی کسی نه.  بود شده بدل ارواح متروکه به گویی شهر و انداخته شهر به را سردش

 ... پادشاه فقط نه بودند مرده شهر همه گویی.  داد می انجام واکنشی کسی

* * * 

 و ردک می امتناع حرکت از اسب که بود بود سنگین آنقدر برف.  کشید محکمتر را اسبش افسار

 پاهای از کمی دست هم او خود دستان.  شود جاری خون اسب پاهای از تا بود شده باعث سرما

 تمام درد شدت از.  بود کرده زخمی را دستش اسب افسار کشیدن و شدید سرمای.  نداشت اسب

 خاطر به.  هایش گونه روی هایش اشک و بود زده یخ مچش روی خون.  لرزید می بازوانش

 می فرو اسب روی از چندگاهی از هر تارا جان بی جسم ، حرکت از اسب امتناع و شدید تکانهای

 که دبو مقصد بی آنقدر راهش.  ببندد اسب پشت به دوباره را او و بایستد بود مجبور آلنا و افتاد

 نآدریا خونین حلق ، گذشت می چشمانش جلوی از مدام که چیزی تنها.  نداشت پایان به امیدی

 تارا جسد.  کرد می قراری بی دوباره اسب.  امیدهایش همه پایان.  بود آسمان پیچیدن هم در و

 جسم ات نداشت نا دیگر.  زد فریاد و کشید را اسب افسار عصبانیت با آلنا.  افتاد زمین روی دوباره

 مشرف هک بودند ایستاده ای تپه باالی.  انداخت اطراف به نگاهی نیم.  کند بلند جا از را تارا سنگین

 با را او کس هیچ اما کند پیدا گرم ای خانه توانست می اینجا شاید.  بود قدیمی ای دهکده به

 خشکیده درخت تک زیر.  کند دفن همینجا را تارا ، بود بهتر شاید.  پذیرفت نمی همراهش جسد

 می زانویش باالی تا که هایی برف.  کشید بیرون را شمشیرش.  داشت قرار تپه باالی که ای

 ننکرد دفن کرد می احساس چرا دانست نمی.  انداخت تارا جنازه به نگاهی نیم.  زد کنار را رسید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

478 

 

 اما باشد داشته حقیقت چیزی چنین که بود محال.  برگرداند زندگی به را آدریان است ممکن تارا

 برای چیزی هر آویز دست ، داد می ترجیح آلنا که بود دشوار آنقدر آدریان همیشگی مرگ پذیرش

.  ودب کرده حمل اسبش پشت تمام روز یک که جانی بی جسد حتی.  شود ، امید این داشتن نگه

 کند می قبر آدریان دفن برای کرد می احساس.  برد فرو زده یخ و خشک خاک درون را شمشیرش

 ناآل.  بارید می برف زیادی شدت با هنوز.  افتاد می فرو و زد می یخ چشم از نچکیده اشکهایش. 

 را جسد خواست می.  بکند را زمین تا گرفت کار به را بود مانده برایش که اندکی قوای همه

 دستانی با.  رسید می نظر به محال هوا آن در آن کردن درست یا و آتش کردن پیدا اما بسوزاند

.  دش زمین کندن مشغول افتاد می فرو چشمش از اشک منجمد قطرات که حالی در خونین و زخمی

 شیدک طول چقدر نفهمید.  برد می تحلیل به را قوایش اما کرد گرم اندکی را بدنش فعالیت همین

 روی را آن و رفت جسد سمت به.  رفت می تاریکی به رو هوا اما کند تارا بدن اندازه به ای چاله که

 مه چندان که گودال ان درون را او نداشت جرات.  برد شکلش بیضی قبر سمت به و کشید ها برف

 امید.  داشت را امیدهایش و آرزوها و آمال همه دفن حکم برایش تارا دفن.  دهد قرار ، نبود ژرف

 . کشید فریاد جان عمق از و زد زانو زمین روی.  داشت آدریان ماندن زنده به که ای پشتوانه بی

 . کند دفن تارا همراه به هم را خودش داشت دوست.  لرزید می بدنش تمام

 تک تک.  ریخت خاک صورتش روی ، گریست می شدت به حالی در و کشید قبر داخل به را جسد

 ایجر باور از بیشتر که متفاوت هایی حرف.  داشت یاد به ها مالتس درباره را عجیب الف این جمالت

 ایدش و کرد می صدق که آدریان درباره کم دست.  بود شبیه مالتس یک حقیقت به مردم احمقانه و

 آیدن درباره آدریان پرسش پاسخ صراحت به تارا.  آیدن جدیدشان شاه جز ها مالتس همه درباره

 : بود داده اینطور را

 "...  نیست هیوال جز چیزی کنی می توصیف که موجودی.  آدریان ، نیست مالتس یه آیدن "

.  ساالریال هم شاید و بود والرینال به حاکم هیوال همین حاال.  گرفت پیچه دل شدت به آلنا

 عروسک یک دست به پادشاهی.  بود کننده منزجر چه و احمقانه چه بازی حکومت این سرنوشت

.  اسطوره یک.  خواهد می چه تاج و تخت از دانست نمی حتی که بود افتاده بازی شب خیمه

 یب آلنا چشم در که آدریانی جای به.  نشست می تخت روی آدریان جای به که ارادگی بی اسطوره

 تمام.  است رسیده باور این به دیر چقدر که اندیشید خود با.  بود دورانها پادشاه همتاترین

 می کاش کرد می آرزو وجود همه با حاال و بود او به نسبت ای احمقانه تردید درگیر عمرش

 . اعتراض یا و تردید بدون.  کند خدمت او به دیگر بار یک توانست
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 گرچه.  گذاشت سرش باالی بزرگی سنگ تکه و ریخت تارا جسم روی هم را خاک بخش آخرین

 تبازگش به ای احمقانه امید اما پوشاند می را سنگ و قبر همه ساعت چند از پس برف دانست می

 هب که زد ای ابلهانه خیاالت به لبخندی.  بگذارد نشان قبر این برای که واداشت را او تابستان

 به و ایستد می است سرسبز که درخت این کنار گرم آفتاب زیر که او تصویر به.  بود دهام سرش

 و خیس اشکهای و آورد می یاد به را ها درد این همه که حالی در.  کند می نگاه تارا قبر سنگ

 . چکد می زمین روی گرمش

 والرینال به خواست می قوا تجدید از پس و رفت می دهکده به.  بود گرفته را تصمیمش آلنا

 زنی قصر تسخیر موقع حتی.  بود ندیده را پادریک آدریان همراه به برگشتش زمان از.  برگردد

 شاید.  دکن تعیین خود برای فعال شد می که بود مقصدی بهترین این شاید.  نبود پادریک از اثری

 . بود زنده هنوز پادریک

* * * 

 ددوی می پادشاهی تخت سمت به را باریکی راه پروا بی آیدن.  خون و بود گرفته آتش را جا همه "

 . گرداند سر آیدن.  بود آغشته خون به که الغری و استخوانی دستان.  فشرد را دستش کسی. 

 نزمی روی را خودش.  افتاد زمین روی و زد فریاد وحشت با آیدن.  بود شده دویدنش مانع کریشنا

 نزمی از که کرد احساس آیدن.  گرفت فاصله بارید می خون چشمانش از که کریشنا از و داد خیز

 به.  شد می غرق خون در کرد می لمس که جایی هر گویی.  برخاست جا از.  جوشد می خون هم

 " کرد جدا تنش از سر کسی آن به نرسیده و دوید شاهی تخت سمت

.  ودب برگشته سابقش اتاق به را امشب.  لرزید می شدت به بدنش.  برخاست خواب از وحشت با

 تصویر طرفی از و دانست نمی شاه را خودش او.  شود پادشاه استراحت اتاق ، وارد خواست نمی

 هپنجر کنار ای شیشه تابوت به نگاهی نیم.  گذشت می ذهنش از مدام اتاق وسط مرده تکشاخ

 یحت.  نبود پاره دیگر که گلویی با.  بود خفته آن در آدریان جان بی جسم که تابوتی.  انداخت

 را اهیپادش تاج و کرده تنش به فاخری سپید لباس آیدن دستور به.  بود شده ترمیم نیز جسدش

 هیچ.  بیاید چشم به همیشه از تر نظیر بی ای شیشه تابوت آن در تا بودند گذاشته سرش باالی

 آیدن.  نداشت را آیدن با شدن همکالم جرات کس هیچ حقیقت در.  نداشت مخالفت جرات کس

 می آماده او تاجگذاری برای را قصر دانست می.  بود ندیده هم را بریان کوتاه مدت این در حتی

 . تئون جز نداشت را کس هیچ دیدن به تمایلی اما کنند
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 ماندن سالم برای راهی تا بود شده حبس جالد یک همراه به اتاق یک در تئون آیدن دستور به

 بحص تا چیزی و نداشت وقت بیشتر صبح طلوع تا.  بیابد ای شیشه تابوت آن در آدریان جسد

 رگم در حتی کسی چگونه.  ایستاد آدریان تابوت کنار و شد بلند تخت روی از آیدن.  بود نمانده

 بس از مدت این در.  شد سرازیر آیدن چشمان از اشک.  باشد شکوه با اینقدر توانست می

 تخواس می.  شد خیره آدریان نقص بی صورت به.  بود خشکیده چشمانش اشک ، بود گریسته

 که را این باور نه و داشت را توانش نه اما بزند حرف او با خواست می مدت این تمام.  بزند حرف

 : کوبید در به کسی.  شنود می او

 . هستم تئون..  سرورم -

 تادهایس ای شیشه تابوت کنار که انداخت آیدن به نگاهی.  شد اتاق وارد تئون دقیقه چند از پس

 : گفت تئون.  نگریست او به و گرداند سر آیدن.  بود

 ... حقیقت در...  سرورم -

 : گفت سردی لحن با آیدن

 ؟ نه یا کردی پیدا راهی -

 ... گردوند برش زندگی به نمیشه که دونین می شما قربان -

 : زد فریاد و رفت در کوره از ناگهان آیدن

 دیگه ، افتاد اتفاق که وقتی دونم می...  زد دور رو مرگ نمیشه دونم می...  دونم می..  تئون آره -

 این گوشم در مدام میاد خوشت...  نمیشن زنده ها مرده دونم می...  نیست برگشت برای راهی

 ؟ کنی تکرار رو مسخره حقیقت

 : گفت و آورد فرود سر تئون

 . سرورم ببخشین رو من -

 : گفت سنگینی بغض با و نگریست آدریان پریده رنگ صورت به آیدن

 هاتن...  بشه خاکستر هم امیدهام...  جسد سوزوندن با خوام نمی...  بکشم رو امید خوام نمی اما -

 نمک تصور...  کنم می نگاه تابوت این به که روز هر خوام می..  تئون میداره نگهم سرپا که چیزیه
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 ور چشماش من احمقانه ابدی زندگی این طول در..  روزی یه باالخره کنم تصور...  خوابیده اون که

 ... کنه می باز

 : آورد زیر به سر تئون

 . سرورم متاسفم...  متاسفم -

 : کرد اخم آیدن

 ؟ کردی پیدا راهی...  ندارم تو تاسف یا و تاثر به نیازی من -

 . بگم که داشتم تردید اما.  دونستم می رو راهش هم اولش از...  قربان البته -

 ... خب -

 به رو دستهاش و سینش چپ سمت...  ها چشم باید...  صبح طلوع از قبل روز هر...  سرورم -

 .... اما سرورم میداشتم نگه اینجوری رو همسرم بدن سالها تا من...  کنین آغشته تکشاخ خون

 . بشنوم چیزی دیگه خوام نمی -

 خریدم لباس جسد یه برای...  کردم زندگی جسد یه با سالها من...  کنم می خواهش...  سرورم -

 حصب روز یه...  شد چی دونین می اما...  کردم بازی عشق جسد یه با..  گرفتم جشن جسد یه با.. 

...  کردم درست مرهم سوختگی اون برای...  سوخت دستش و پا و داغ نوشیدنی به خورد دستم

...  نشد ترمیم...  نه اما میشد خوب روز چند ظرف باید...  بودم زخمش جای مراقب هفته چندین

...  سرورم...  نشد ترمیم و...  سوزوندم داغ آب با رو بدنش و صورت همه بعد و...  بود مرده اون

 با همیشه برای و قربان سوزوندم رو همسرم جسد من...  زنم می حرف چی از دارم دونین می شما

 نمی عوض رو حقیقت این عزیزانمون جسم موندن تازه...  کردم خداحافظی خودش و خاطراتش

 . نیستن دیگه اونا که کنه

 : گفت و داد ماساژ را پیشانیش آیدن

 . اتاقت به برگرد ؟ زدی رو حرفات...  تئون کن تمومش -

 . سرورم هنوز نه-

 ؟ مونده دیگه چی -
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 . بشه انجام بریان چشم از دور بود سخت...  بودین داده دستور که ای حفاری -

 ؟ خب -

 . اوردیم براتون رو اسکلت قربان -

 شدن ساییده صدای.  گشود را ها گره آیدن.  گذاشت میز روی را هم به پیچیده ای پارچه سپس

 جواهرات و استخوان همان دوباره.  شد باز کامال پارچه وقتی و شنید می را هم به ها استخوان

 ار انگشتر دو ایدن پرنس انگشتان شکننده های استخوان میان از.  دید را آیدن پرنس آشنای

 هک نام هم شاهزاده این با پیوندش چه هر کرد می احساس.  گذاشت خود دست به و کشید بیرون

 شاید.  داشت خواهد تری آرام احساس ، شود بیشتر ، شد می محسوب هم او خونی پدر قضا از

 رد کنشی یا و بود آیدن پرنس کردن زنده در اش ناتوانی برابر در عاجزانه واکنشی تنها این هم

 و تبرداش را آن سپس و انداخت او سر اسکلت به نگاهی نیم.  مردگان با بیشتر پیوند راستای

 : گفت

 ندهنمو تاجگذاری مراسم تا چیزی.  نداری فرصت خیلی ؟ کنی کار چی باهاش باید که دونی می -

. 

 ... دارین که نقصی بی سفارش برای..  نیست کافی فرصت این ولی قربان -

 : گفت و برداشت جلو به قدم چند آیدن

 . کافیه که مطمئنم -

 تابوت طرف به و بست را در آیدن.  شد خارج و کرد تعظیم و پنهان ردایش زیر را جمجمه تئون

 انکارهایش همه پشت اما دهد نمی اهمیت تئون های حرف به که کرد می تظاهر.  رفت ای شیشه

 که امد می نظر به واقعی آنقدر بود گفته همسرش درباره که چه هر.  اوست با حق که دانست می

 ، خواست می هم هنوز همه این با.  است دیده چشم به را اتفاق این کند تصور توانست می آیدن

 . داد می فرصت او به زندگی که جا هر تا.  بکشد خود با ابد تا را آدریان

* * * 

 اصالح که آرایشگر.  شدند اتاق وارد چرم و ابریشم جنس از ضخیمی لباس با خدمه از نفر دو

 تخواس نمی آیدن.  شد خارج اتاق از باالیی بلند تعظیم با بود کرده تمام را آیدن موهای و صورت

 ههم ناپذیر وصف انزجاری و تهوع احساس شد می رو به رو خودش با که بار هر.  کند نگاه اینه به
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 دهنده آزار همیشه مانند ریشش ته زبری.  کشید صورتش به دستی.  گرفت می فرا را وجودش

 نه.  نداشت اهمیت اینها از کدام هیچ برایش.  نداشت را آرایشگر با بحث حوصله آیدن اما بود

 الزمانم از یکی.  بود شده آراسته و رسید می بناگوشش تا که بلندی نیمه موهای نه و محاسن این

 و زده وحشت های نگاه خدمتکاران.  ایستاد آیدن.  برخیزد تا خواست ایدن از و آمد تر نزدیک

 را چیز همه و خیزد می بر جا از آن هر آدریان گویی ، انداختند می ای شیشه تابوت به ای دزدانه

 . دهد می تغییر

 از غریبی تصاویر.  شد می رد چشمانش جلوی از عجیبی تصاویر.  رفت می گیج آیدن سر

 کردن مرتب و زدن سوزن مشغول مالزمان.  بست را چشمانش.  نقاشی تابلوی یک شکستن

 دورن هک هایی نقاشی قاب.  دید می اش بسته های پلک پشت دیگری چیز آیدن اما بودند لباسش

 . سوزاند می و کرد می مچاله و پاره را شده طراحی های کاغذ لرزانی دستان.  سوخت می شومینه

 چهره و شده خرد ای آینه.  وجدان عذاب عجیب احساس و شده خفه درون از و آرام های فریاد

 . متورم و یاسی چشمانی.  نگریست می آن در را خودش که اندوهگین ای

 : گفت مالزمان از یکی.  گشود چشم آیدن

 . بندازین نگاه یه خواین نمی...  سرورم شد تموم -

 : داد پاسخ سردی به آیدن

 ... نه -

 اضطراب هنوز تابوت درباره.  کرد قفل را اتاق درب و گرفت پیش در را قصر از خروج راه سپس

 : پرسید مالزمین از یکی به رو.  داشت

 ؟ کجاست بریان فرمانده -

 . آیسار فرمانده حتی.  کنن می امتناع همه دیدن از صبح ار.  سرورم اتاقشون توی -

 بریان اتاق سمت به.  بشنود را انگیز نفرت نام این خواست نمی.  شد راست آیدن تن به مو

 لندب تعظیمی او دیدن با سربازان و بودند قصر کردن تمیز و آراستن مشغول ای خدمه.  کرد حرکت

 زا نگهبان رسید که بریان اتاق درب پشت.  کرد کج را راهش توجه بی اما آیدن.  کردند می باال

 : جست جا از ترس

 . حضرت اعلی -
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 : گفت آیدن

 . کن باز رو در -

 . سرورم اما -

 آیدن که بود طوری همان درست اتاق.  گشود را در تردید با نگهبان و کرد تنگ را چشمانش آیدن

 شسر و نشسته تخت روی بریان.  شده خرد ای آینه و شکسته نقاشی های قاب.  کرد می تصور

 : گفت و شد مسلط خودش به آیدن دیدن با.  بود گرفته دستانش میان را

 . حضرت اعلی -

 : گفت سردی به آیدن

 . کن مسخره رو خودت -

 : خورد جا بریان

 . بشین آماده تاجگذاری برای باید شما...  سرورم -

 : زد فریاد آیدن

 ؟ میگی بهم که چیزیه این -

 . باش آروم -

 ! آوردی خودت سر بالیی چه ببین...  باشی آروم تونستی تو.  باشم آروم ؟ بریان باشم آروم -

 : گفت بود شده گیج که بریان

 ؟ اینجایین چرا فهمم نمی من -

 . میاد ذهنم به تو مزخرف افکار نخوام یا بخوام چون...  کنی می کار چی داری دیدم چون اینجام -

 : کرد تنگ را چشمانش بریان

...  آیدن نه ؟ نبود خودم دست بشنوی داری دوست.  پشیمونم که ؟ آیدن بشنوی اومدی چی -

 یرمبگ رو کریشنا انتقام خواستم می من..  شخصی انگیزه با تماما...  بود خودم اراده تحت همش

 ... نیست کار در ای پشیمونی....  کردم اینکارو و.... 
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 : داد ادامه بریان.  شد گریبانگیرش متناقض احساسی اما بزند فریاد خواست آیدن

 ؟ کنی باور اینو تا میکشه طول چقدر.  کشتم رو آدریان...  آیدن کشتمش من -

 روی ای مردانه و درشت آبی چشمان که انداخت تازه جوهر با هایی پاره کاغذ به نگاهی نیم آیدن

 : گفت و بود بسته نقش ان

 ؟ میشکنی و میکشی رو اینا مدت تمام همین واسه -

 : گفت و انداخت نگاهی شد می بلعیده شومینه های شعله در که چشمی طرح به بریان

 از که چیزیه همه اینا...  ها نقش این....  نبود چشما این صاحب کشتم من که کسی...  آیدن -

 خوش کوچولوی پسر...  کرد رشد من کنار که آدریانی ، آیدن...  مونده یادم به کوچیکترم برادر

 یه...  بود آداب مبادی آیدن.  نبود ایدن مثل اون.  داشت انگیزی شگفت نوجوانی که ای قیافه

 دوست خیلی اون...  من خدای وای...  ادریان اما...  باشه باید که چهارچوبی و قالب در شاهزاده

 شاه با هعقید اختالف خاطر به آیدن وقتی.  بزرگ کارهای برای نظیر بی انگیزش یه با.  بود داشتنی

 یحت...  کنم فتح رو دنیا تونم می آدریان داشتن با کردم می تصور من...  شد جدا ازمون دالویش

 همه حاضرم...  داشتم دوستش من آیدن..  شد اون ملکه دیاران که وقتی...  شد ولیعهد وقتی

...  مکن سوارکاری جنگل توی آفتاب نور زیر آدریان و آیدن با رکاب هم دیگه بار یک و بدم رو چیزم

 ... میره آسمون تا هامون خنده صدای که حالی در

 : زد فریاد آیدن

 ... کشتیش تو -

 شوجود در عجیبی تناقض.  بدهد را سوال این پاسخ هرگز خواست نمی گویی.  گرداند سر بریان

 : گفت دقیقه چند از پس بریان.  کرد می حس را آن هم آیدن که زد می شعله

 کار که مبگ و کنم نگاه چشمات تو تونم می حاال چون...  آیدن بمیرم من میذاشتی بود بهتر شاید -

 ... دارهن معنایی الف یه برای انتقام و...  رو کریشنا انتقام...  گرفتم انتقام من...  نکردم اشتباهی

 : گفت و گرفت قلبش کنار را شکسته اینه های تکه و کوفت دیوار به را بریان آیدن

 . نشده دیر هم هنوز -

 : گفت و انداخت باال ابرویی بریان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

486 

 

 . متعهدن من به ها استورن...  آیدن شده دیر -

 ؟ مهمه برام مرگ کنی می فکر -

 ؟ بیارن بالیی چه ای شیشه تابوت اون سر تونن می میدونه کی ولی آره -

 و ارانزج.  خورد گره شکسته آینه تکه آن در تصویرش انعکاس به نگاهش.  کرد رها را بریان آیدن

 را وجودش خواست می نداشت را آن لحظه یک تحمل حتی که بود حدی به تصویر ان از تنفرش

 و دکش می نفس و رود می راه او مانند موجودی که ببیند چشم به هرگز خواست نمی.  بگیرد ندید

 هشیش پودر.  کوفت دیوار به را آینه.  شد می منزجر خود از اطرافش افراد همه از بیش.  است زنده

 : گفت و کرد صاف را صدایش و داد مالش را گلویش بریان.  ریخت زمین روی آن ای

 ... آیدن دیگه چیز یه -

 : پرسید نفرت با آیدن

 ؟ چیه دیگه -

 . گذاشتم فلورا با قراری یه من -

 . دیگه قاتل یه...  هاران خواهر...  دختره همون -

 : گفت بریان

 . بزنم قولم زیر تونم نمی چون...  رسانیه اطالع حد در فقط -

 ؟ بگی خوای می چی -

 . میشه والرینال ملکه گفتم فلورا به من -

 : گفت سردی لحن با و کرد اخم آیدن

 . دارم همسر یه االنش همین من -

 . والرینال ملکه گفتم...  تو همسر نگفتم -

 : زد فریاد آیدن
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...  بخورم رو خشمم کنم می تالش چقدر دارم دونی می...  ؟ نه..  بریان بفهمی تونی نمی تو -

 اون اب اونم..  کنم تقسیم یکی با رو پادشاهیم قراره که میگی داری شرایط این توی تو اونوقت

 نقدراو اگه...  تونستم می فقط اگه.  نیست تو از کمتر آدریان قتل توی اون جرم...  لعنتی دختره

 بالیی هک بشم مطمئن جوری یه تونستم می اگه...  بیارن مردم این سر بالیی هر که نبودن وحشی

...  دادم نمی اهمیت آدریان وجسد خودم مرگ حتی..  هیچی به...  آد نمی مردمش و والرینال سر

 ... کردم می دچار کنین رو تصورش تونین می که مرگی بدترین به رو شما دوی هر

 : گفت و کرد درنگ آیدن خشمگین چشمان روی نگاهش با لحظه چند بریان

 . کنم عوض رو قرار تونم نمی -

 . نمیشینم تخت یه روی قاتل هرزه اون با من -

 . باشه تو با طراز هم نیست قرار اون -

.. . هستن اون افراد از سربازا همه و میشه ملکه اون..  احمقم من کنی می تصور واقعا تو..  بریان -

 ... هستن اون نژاد از همه

 ... ما به متعهد...  استورنن اونا -

 . نداشتم زندگی برای ای بهانه کاش...  من نه بریان..  تو به متعهد -

 : گفت بریان

 . کنی تموم رو زمستون تا اینجایی تو -

 صورتش به ای کشیده قدرت نهایت با و شد خیره چشمانش به.  رفت بریان سمت به آیدن

 و سرخ صورت حالی در بریان.  برود تا گرداند سر آیدن.  شد پرت اتاق گوشه به بریان.  نواخت

 : گفت بلندی صدای با بود گرفته دست با را اش متورم

 ... دیگه شن نمی زنده ها مرده دونی می -

 : گفت لختی از پس و ایستاد آیدن

 می تکرار گوشم دم رو حقیقت این مدام چرا...  دونم می اینو وجودم همه با...  بریان دونم می -

 ؟ کنین
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 ؟ بستی امید چی به بفهمم تونم نمی چون -

 : گفت و گرداند سر آیدن

 می همتون بریان...  کنن می خدمت بهت که اونایی همه مثل درست..  ترسی می اینکه برای -

 نیست درکار آدریان برای برگشتی مطمئنم من.  ترسین می حرکت بی جسد اون از. . ترسین

 ... نیستی مطمئن خیلی تو اینکه مثل اما...  بریان

 . رفت ها بالکن از یکی سمت به و شد خارج اتاقش از آیدن.  نگریست آیدن به تحیر با بریان

 به که اطمینانی وجود با.  بزند حرفی او به خواست نمی آیدن اما بود واضح بریان پرسش پاسخ

 کنترل به وادار را آیدن که بود چیزی تنها نفس بی و حرکت بی جسم آن اما داشت مرگ قطعیت

 را نامالیمات این همه بود کرده تکیه آن به ایدن که ستونی تنها.  کرد می درونش هیوالی و خشم

 . کرد می تحمل

 زرهی و رفته هم در ای چهره با.  بود ایستاده روهان.  گرداند سر ، زد صدایش سر پس از شخصی

 : پرسید آیدن.  خش از پر

 ؟ کوچیکت سرزمین به برگردی خوای می ؟ روهان شده چی -

 : داد پاسخ روهان

 زندگیم...  من...  من...  کنم خدمت شما به خواستم می همیشه..  کنم خدمت بهتون اومدم من -

 . کنم ادا رو دینم باهاش تونم می که کاریه کمترین شما به خدمت...  سرورم الویسم مدیون رو

 : گفت و زد ای ضربه روهان شانه به آیدن

 . وفاداری خیلی تو -

 ممیشناخت رو ادریان شاه اگه شاید...  کنم صحبت صادقانه بخوام اگه...  وفادارم شرافت به من -

 . جنگیدم می اون برای ،

 . روهان فهمم می -

 . شد می تموم ایشون مرگ با زمستون متاسفانه اما -

 : کرد تنگ را چشمانش آیدن
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 ؟ دارید باور بهش که چیزیه این ؟ چی -

 ارند باور این به همه...  میشد تموم اینجوری زمستون...  شما نشینی تخت و آدریان مرگ..  بله -

. 

 : گفت و کرد درنگ ای لحظه آیدن

 . نیفتاده اتفاق این که ببینن اگه میشه سخت براشون پس -

 . فهمم نمی -

 هر ! نمیشه تموم لعنتی تخت اون به من باسن چسبیدن با زمستون...  فهمی می زود خیلی -

 ! روهان احمقه یه کنه می رو فکر این کسی

 : گفت ، بود شده متعجب آیدن لحن خشمگنانه صراحت از اندکی که روهان

 ئونت استاد به سفارشتون...  بگم که فرستادن رو من...  فهمیم می زودی به...  قربان حال هر در -

 . کنم همراهیتون که اومدم من...  آغازه شرف در هم تاجگذاری مراسم اینکه و..  است آماده

 دندان صدای که بود زیاد آنقدر کرد می خشمش مهار برای که تالشی.  شد همگام روهان با آیدن

 بودند شده جمع زیادی مردم.  رفت قصر محوطه سمت به.  بود گرفته بر در را سرش تمام قروچه

 نهات ، بودند مانده که هایی غربی اندک و ها نشین پایتخت.  کردند می شادی ها استورن تنها اما. 

 دامی چه.  زد پوزخندی آیدن.  کردند می تماشا را برفی و گرفته آسمان منتظر نگران ای چهره با

 . ای احمقانه

 حتی که داشت را ممکن امید ترین محال که بود کسی او.  کند سرزنش را انها توانست نمی البته

 شهر دروازه به نگاهی نیم.  رود نمی آن وقوع احتمال هم درصد یک حتی دانست می نیز خودش

 ان در سر از را راجر و رز ، الویس بدن های تکه.  انداخت بود پیدا قصر سکوی بلندی از که

 البته ، کند می نگهداری مناسبی جایگاه در را انها که بود داده اطمینان او به تئون.  بودند برداشته

 نشد باعث اما بود آمده سنگین ایدن بر شدت به کنایه این.  است نبسته امید هم انها به ایدن اگر

.  فتگر تئون از برنزی ای صندوقچه در را ها تکه بنابراین.  کند نظر صرف گرفتنشان تحویل از

 نشنید منتظر داد که را ایدن پرنس قبر حفر دستور.  گذاشت نمی آیدن بر اثری ها کنایه این

 از هم اسکلت این منتظره شاه نکنه ".  شنید نبش کارگر از را ان اما بود تئون از آیرونی همین

 "!!  بلندشه جاش
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 از سیونیکلک ، کند زندگی اینکه از بیش او.  بود تلخ آیرونی همین ایدن حاالی زندگی تلخ حقیقت

 کی کدام دانست نمی ایدن که بدنی های تکه ، آدریان جسد ، کریشنا خاکستر.  داشت را ها مرده

 تباب هنوز آیدن که راجر حتی.  راجر بدن از یک کدام و رز به متعلق کدام ، است الویس به متعلق

 . داشت حضور کلکسیون این در نیز دانست می مقصرش پردیس مرگ

 تصاویر تمام.  ریخت فرو قلبش.  شد می ختم تخت به کرد کج قرمزی فرش سمت به را راهش

 ار سرش کسی تخت به نرسیده بود قرار هم حاال گویی.  شد سرازیر ذهنش به اخیرش خوابهای

 ای هدیوار.  طالیی هایی لباس با سربازان تمام تقریبا و بود ایستاده تخت کنار بریان.  کند جدا

 سمج که داشت قرار شده تزیین قبل از سینی تئون دستان روی.  بودند شده رنگ سرخ راه برای

 نفس آیدن.  نگذاشت پا قرمز فرش روی روهان.  بود شده پوشیده سپید ای پارچه با آن دورن

 غمزده هک ببیند را شیال توانست می بریان کنار درست.  برداشت را گام نخستین و گذاشت عمیقی

 برقی اب سپید لباسی در نیز فلورا.  گرداند سر آیدن.  است ایستاده رنگ آبی لباسی با روح بی و

 پادشاهی تخت به آیدن.  بود ایستاده ورودی های پله از یکی روی همه از تر پایین کمی فام نقره

 تخت.  بود شبیه زنانه های عشوه به که فریبندگی نوعی.  کرد می گیج را چشمانش و شد خیره ای

 ردمم.  بنشیند ان روی تا داد می دستور او به گویی.  کند تکیه آن به تا کرد می ترغیب را آیدن

 ای یشرق موسیقی گروه.  برداشت دیگر قدم چند آیدن.  نگریستند می آسمان به امیدوارانه هنوز

 دل ته که سازهایی.  کردند سازهایشان نواختن به شروع ، بودند کرده دعوت بریان احتماال که

 . کرد می خالی را آیدن

 او از پس و نشست می کریشنا روزی که بزند تکیه تختی روی بود قرار.  شد سست آیدن گامهای

 به چقدر که کند تصور تخت روی را آدریان توانست می.  داشت اضطراب.  زد می تکیه آدریان

 روی ار پادشاهی از پارادوکسیکالی شکل که ببیند را کریشنا توانست می.  آمد می تخت هارمونی

 ... خودش اما.  کند می عرضه تخت آن

 فهمید نمی.  دید می خود به دورانها همه طول در تخت که بود ای وصله ترین ناجور شک بی

 دنآی ، بود معروف تخت عطش به که طبیعت بر حاکم نیروی اساطیری و ترین تاریخی این چطور

 قدمی چند همین از ایدن که عطشی.  است برگزیده را بود عالم شاه ترین تناسب بی که را

 و بود دیده خواب در بارها و بارها را صحنه این.  بود افتاده جانش به اضطراب.  کرد می احساسش

 جزو شد می هم خودش.  ترسید نمی مرگ از او.  یابد می پایان هم همانطور کرد می تصور

 وحشت تخت به شدن نزدیک از هنوز اما زد ای احمقانه پوزخند.  بود کرده جمع که کلکسیونی
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 رپ هم بریان چهره.  بود وحشتناک رفت می فنا به مضحکشان امید که مردمی چهره دیدن.  داشت

 می غیرممکن همانقدر آیدن تاجگذاری و نشینی تخت با زمستان یافتن پایان امید.  بود تردید از

 و " ؟ لعنتی تخت اون روی ری می داری چرا پس ": پرسید خودش از.  آدریان شدن زنده که نمود

 " دونم نمی ":  داد پاسخ ذهنش

 و والرینال و گیرد پیش در را فرار ه را همینجا از توانست می.  بنشیند تخت آن روی خواست نمی

 . راند می جلو به را او نیرویی هنوز اما.  بسپارد همدستانش و بریان به را بود آن در که چیزی هر

 آن زا چطور گرفت می یاد باید فقط.  نبود ترسناک تخت.  کند عمل ترسو یک مثل خواست نمی

 دانست می..  است احمقانه ها حرف این که دانست می ذهنش اعماق در جایی.  بگیرد سواری

.  بود دهش گیج.  است خورده رقم برایش که سرنوشتی تسلیم.  شود می تسلیم همیشه مثل دارد

 که یکسان همه.  برسد لحظه این به تا بود جنگیده مدت این تمام.  بود نمانده کار پایان به چیزی

 این.  بنشیند اغواکننده و مزین صندلی این باالی آیدن تا بودند شده فدا ، داشت می دوست

 ستدبای عطش این مقابل تواند نمی کس هیچ که اورد می ایمان داشت کم کم آیدن.  لعنتی عطش

 . کائنات انتخاب و جبر مقابل. 

 االب را بعدی پله آیدن.  بودند کرده سکوت هم نوازندگان حتی.  رفت باال ها پله از ارام گامهایی با

.  یدبوس را ایدن انگشتری شیال.  شد رد او از اهمیت بی اما آیدن.  کرد کوتاهی تعظیم فلورا.  رفت

 که نداشت تردید آیدن.  ماند ثابت انگشتری روی بریان نگاه.  رفت باال به قدم یک اما آیدن

 : فتگ و کرد تعظیم تنها.  نداد انجام واکنشی و نگفت چیزی بریان اما است شناخته را انگشتر

 ... بنشینید تخت روی تونین می حضرت اعلی -

 : گفت او گوش در و شد نزدیک بریان به قدم چند آیدن

 ؟ کنی امتحان رو پادشاهی خوای نمی...  ننشستی حال به تا خودت چرا -

 . سرورم میشه تموم اینجوری زمستون -

 : گفت و خندید آیدن

 . بشه گرم کنم صبر باید یا..  کنم لمس نشینگاهم با رو تخت وقتی ؟ چجوری ؟ کی -

 : گفت قروچه دندان با بریان

 . نندازین عقب رو تاجگذاری...  سرورم بشینید تخت روی -
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 بلدی خوب.. . کنی حکومت تو.  شد تموم من نشینی تخت با زمستون اینکه از بعد چطوره -

 . بدی دستور

 ... لطفا..  سرورم -

 : گفت آیدن

 . میگم جدی -

 : گفت و کرد نزدیک آیدن گوش به را سرش بریان

 نمی تخت عطش مقابل من..  کنم نمی تکرار رو مادرم اشتباه من....  آیدن نیستم احمق من -

 . دآ نمی خوششون ما پچ پچ از مردم...  بشین برو حاال...  خواست می رو دالویش تخت...  ایستم

 : گفت و گرفت فاصله بریان از آیدن

 !؟ تخت عطش...  باشی خرافاتی کردم نمی فکر -

 قطع را سرش که شمشیری منتظر.  ماند منتظر و بست را چشمانش.  رفت تخت سمت به سپس

 : زدند می فریاد را نامش مردم.  نیفتاد اتفاق این اما کند

 " آیدن شاه " ، " آیدن شاه "

 دسته به آیدن.  رفت فرو خاموشی و سکوت در جمعیت.  نشست تخت روی و گرداند سر آیدن

 زا زیبایی و ظریف تاج.  برداشت مزینش سینی روی از را سپید پارچه تئون.  کرد تکیه تخت

 و شده تراشکاری اگرچه تاج.  کرد می خودنمایی آبی و سرخ و سبز جواهراتی با استخوان جنس

 مردم بین ترس از ناشی های پچ پچ.  بود کرده حفظ را خود جمجمه شکل هنوز اما نمود می زیبا

 سر روی را آن و کرد بررسی را تاج آیدن.  داد ایدن دست به و برد باال را تاج تئون.  افتاد راه به

 . دوختند چشم آسمان به تنها دیگر مردم اما کردند شادی و کشیدند هورا ها استورن.  گذاشت

 فتهآش درون در حتی که دید می نگریست می قضیه به که حاال.  کرد نگاه آسمان به هم آیدن خود

 احتمال هم آیدن حتی.  داشت وجود تاجگداری با زمستان پایان برای امید ای ذره هم او منکر و

 . باشد زمستان پایان این شاید...  شاید داد می

 : گفت و انداخت بریان به نگاهی نیم

 ؟ پادشاهم من االن -
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 : یدپرس و داد تکان ای شانه آیدن.  کرد تایید سر با رسید می نظر به متحیر هم خودش که بریان

 ؟ خب -

 : کرد نوازندگان رو بریان

 . بکوبین ؟ هستین چی منتظر -

 خنده هب ناگهان آیدن.  نواختند را توانستند می که ای موسیقی ترین تند و بلندترین نوازندگان

 تر لندب و کشید تخت نشیمن به دستی.  زد می هم به هم را موسیقی ریتم که بلند آنقدر.  افتاد

 : زد فریاد آیدن.  داد می که ای مسخره احتماالت تمام به.  خندید

 ... کنین بس -

 : گفت آیدن.  کردند قطع را موسیقی بالفاصله نوازندگان

 . نکردم معرفی رو والرینال ملکه هنوز من -

 : گفت او به توجه بی آیدن.  کرد نگاه آیدن به ناگهانی خیلی شیال

 ... سرخ شمشیر -

 : گفت آیدن و داد آیدن به را یخسازی تاج نیم تئون.  کرد تعظیم و آمد باال ها پله از فلورا

 ... من همسر نه اما...  هستن والرینال ملکه..  پس این از..  فلورا بانو -

 به دوباره و گذاشت فلورا سر روی را تاج آیدن.  دادند سر شادی فریاد وجود تمام با ها استورن

 و اتم همچنان که افرادی و نگریست بودند کرده آغاز را پایکوبی که مردمانی به و کرد تکیه تخت

 یآیدن.  متحیر و ناامید.  داشت وجود آیدن درون در که کسی مانند درست.  بودند ایستاده مبهوت

 آیدن و بود شده خیره جشن به مصنوعی و کوله و کج لبخندی با بود کرده تکیه تخت به که

 مقابل زحمت به چقدر که دانست می خودش فقط.  زد می فریاد بار هزار خشم سر از درونش

 و والرینال ویرانی از کاش.  دهد بروز را هایش فریاد همه توانست می کاش.  ایستد می خشمش

 . ترسید نمی مردم شدن کشته

 و گری شوالیه مسابقات و اش تاجگذاری جشن و میهمانی به هنوز ، داشت سر به تاج که آیدنی

 ... چیز هیچ.  دید نمی چیزی اما بود زده زل قهرمانی
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 ایه شوالیه از یک پیروزی فریاد صدای چندگاهی از هر و شنید می را مبارزان شمشیر صدای تنها

 . قهرمان

 جایش سر او.  کرد نمی ارزشی بی و بودن توخالی احساس اینقدر هرگز.  بود شده کرخت بدنش

 که بود سالها.  گذرد می چقدر ، بود نشسته راحت که بار آخرین از نداشت یاد به اما نبود راحت

 عطلو به ساعتها که نوجوان بچه پسر آن گویا.  بود برده یاد از را دورهام های کاناپه و تخت راحتی

 شکر او به وجود همه با والرینال کنونی پادشاه که بود پسری.  نبود آیدن اصال ، شد می خیره ماه

 . ورزید می

* * * 

 در ها چرخ و نوردیدند می در را برف ها اسب.  کشید جلوتر را شنلش کاله.  زد هی را کالسکه

 یانم چنان باد.  چرخید می ها برف بین و خورد می تکان شدت به سنگی راه های بلندی و پستی

 نیم آیدن.  انداخت می وحشت بزرگ و کوچک جانوران همه دل در صدایش که پیچید می درختان

 همه.  خورد می تکان آرامی به جایش سر ای شیشه تابوت.  انداخت کالسکه پشت به نگاهی

 بریان تا نداشت تمایلی هیچ.  دارد نگه خالی فکری هر از را ذهنش تا گرفت کار به را تمرکزش

 با دنآی که رسید می گوشش به زود یا دیر چه گر.  شود آیدن قصد متوجه تصادفی صورت به حتی

 جا از وقتی صبح امروز.  شب نیمه از ساعت این در نه اما است شده خارج قصر از آدریان تابوت

 و ریخت هم به وجودش همه ، بنشیند اصلی سرسرای در پادشاهی تخت روی دوباره تا برخاست

 کننده منزجر افکار و مانده اش معده در گویی بود خورده دیشب که ای نوشیدنی همه.  آورد باال

 آیدن.  ندارد بیماری به ربطی تهوع این دانست می ایدن.  بودند داده هل باال سمت به را آن اش

 بورمج را روز بیشتر.  خورد می هم به حالش پادشاهیش از دیگر روز یک تکرار از فقط ، نبود بیمار

 وشگ رسد می کشور از که خبری هر به پادشاه یک مانند و کند تکیه کوله و کج تخت آن به بود

 دافتا می نفرتی برق یاد به ، دید می را او بار هر آیدن که کسی.  فلورا کنار درست هم ان دهد فرا

 امید روی متمرکز افکارش اما نشست می تخت ان روی آیدن.  داشت آدریان با مواجهه هنگام که

 . آدریان شدن بیدار به امید.  شد می تر کمرنگ روز به روز که امیدی.  داشت که بود محالی

.  رفت سرسرا سمت به و کشید قصر رو راه های سنگ روی میلی بی با را پاهایش هم صبح امروز

 ان رد که خوابی.  بود شده تکرار بار سومین برای که بود عجیبی خواب آشفته ذهنش که حالی در

 آیدن و رفتند می و امدند می یک یک مراجعین.  گرفت می بر در را والرینال همه آب تند جریان

 اتاق وارد مردی.  برد می خود قعر به را چیز همه و غرد می قصر درون که دید می را سیالبی تنها
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 شکوچک فرزند گفت می.  ندارد را اش خانه داشتن نگه گرم برای هیزم حتی دیگر گفت می.  شد

 مرد ، بدهند را ماه دو هیزم مرد به داد دستور آیدن.  است داده جان امروز صبح سرما شدت از

 : لرزاند را آیدن وجود همه که گفت چیزی اما کرد تشکر

 ... حضرت اعلی مرده من پسر -

 : داد جواب آیدن جای به اما آیسار.  درخشید می مرد چشمان در اشک برق

 کنه زنده رو پسرت تونه نمی که پادشاه...  اینجا از برو -

 جا از و گفت را این آیدن " شن نمی زنده ها مرده ":  کند تکرار لب زیر تا داشت وا را آیدن و

 به.  زد زل آن به را روز طول تمام.  ماند خیره ای شیشه تابوت به و شد اتاقش وارد.  برخاست

 زا را او چندگاهی از هر برق و رعد صدای.  تابید می صورتش به روز مالیم نور که روحی بی صورت

 ، رویش پیش که تلخی حقیقت از.  بردارد چشم تابوت آن از توانست نمی اما جهاند می جا

 بدن روی را تکشاخ خون آن به توجه بدون طلوع از پیش روز هر آیدن اما زد می فریاد را خودش

 بود عجیب فرایند همین شاید.  کرد می نفوذ پوستش به ثانیه چند عرض در که ریخت می آدریان

 . کرد می زنده آیدن قلب در صبح هر ، شد می کمرنگ روز طول در که را دنیا امید ترین محال که

 می نشنیده را آن مدام آیدن اما پیچید می آیدن ذهن در مدام همسرش درباره تئون های حرف

 جمله هر و بفهماند او به را کارش بیهودگی خواست می که ناخودآگاهش های اصرار همه.  گرفت

 نقطه خواست می فقط.  انداخت می گوش پشت را همه و همه.  بگوید برایش را حقیقت که ای

.  است محال دانست می وجود همه با که امیدی.  دارد نگه زنده را شد می تر کور مدام که امیدی

 کشیده با را خشمش همه.  گشود را تابوت شب آغاز از پس و شد خیره تابوت به روز طول تمام

 با آیدن.  بود خفته تابوت درون دفاع بی و حرکت بی اما آدریان.  کرد خالی جسد صورت روی ای

 درنگ ای لحظه برای آیدن.  نشست آدریان صورت روی عمیقی زخم.  زد ضربه بیشتری قدرت

 زخمی نه اما زد دیگری ضربه آیدن.  نیفتاد اتفاقی اما شود ترمیم بالفاصله صورتش زخم تا کرد

 . بپذیرد وجود همه با را حقیقت تا کشید طول چقدر نفهمید.  جاری ای تازه خون نه و شد ترمیم

 ترمیم که هایی زخم.  شد خیره آدریان صورت های زخم به و ایستاد تنها...  ساعتها یا ساعت یک

 اب کردن سر بود شده روزهایش تمام.  کرد می حس قلبش روی عجیبی سنگینی.  شدند نمی

 عمق در ای احمقانه احساس گاه حتی.  اند زنده که داشت اصرار آیدن که مردگانی.  مردگان

 خاکسترش از ها ققنوس مانند هم کریشنا تا بود منتظر اش شکسته و ریخته هم در ناخودآگاه

 . داشتند دوستش روزی که مرده موجود مشت یک و بود مانده او که بود این اما حقیقت.  برخیزد
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 یرو ها زخم این حاال و دید نمی اصال را آینده و حال که بود کرده گیر خاطراتش و گذشته در آنقدر

 رگم تلخ حقیقت.  کشیدند می هوار برسرش را واقعیت دیگری صدای هر از تر بلند ادریان صورت

 ! را

 تمام را یزچ همه باید برسد فرا صبح اینکه از پیش تا.  پوشید ای کهنه سفری شنل بالفاصله آیدن

 . ساخت می متصل نحسش گذشته و مردگان جهان به را او که هایی دلبستگی تمام.  کرد می

 گفت می خود با مدام.  شد می مانعش محال امید ان اما بود گرفته را تصمیم این که بود روزها

 ، آمدند می سالها سر پشت اگر ها سال.  نداشت ای فایده اما.  کنم می صبر دیگر روز یک فقط

.  تخاس می بر خاکستر از کریشنا نه و گشود می چشم آدریان نه.  شد نمی ایجاد تغییری هیچ

 مرگ از گرچه.  است زود اینکار برای هنوز که زد می نهیب او به ناخودآگاه نیروی همان گرچه

 کورسوی آن به کردن دلخوش به را او درونش ندای هنوز و بود نگذشته زیادی مدت آدریان

 را مرگ کلکسیون ان میان در زندگی تحمل دیگر آیدن اما کرد می ترغیب امید سراب و مجازی

 قبل از تر جهنمی را زندگیش تا بود ظریفی و شاعرانه کنایه نیز خودش بودن مرده نیمه.  نداشت

 سرباز سه یا دو وحشتزده و متعجب چشمان مقابل در و برداشته را چوبی کالسکه.  دهد نشان

 ویسال بدن های تکه ، آدریان ای شیشه تابوت که حالی در.  بود رفته بیرون قصر دروازه از نگهبان

 و درد نمایشگاه این.  کرد می حمل را کریشنا خاکستر و آیدن شاهزاده استخوانهای ، راجر رزو و

 هک چیزهایی تمام.  دید می را انها کردنشان باز چشم محض به صبح روز هر که مرگباری مجموعه

 بود کرده صادر وقتی را دستور این.  نداشت را اتاقش به ورود اجازه کس هیچ وجودشان خاطر به

 . ببیند را آدریان که است مصر شیال ، بود شنیده که

 دکن شدت به سرعتش اما زد انها به دیگری تازیانه آیدن.  کردند می امتناع رفتن راه از ها اسب

 ماا آیدن.  بود نگذاشته باقی ها اسب برای رمقی هوا کننده منجمد سرمای و شدید باد.  بود شده

 تمام.  کند تمام را چیز همه طلوع از پیش خواست می.  داشت حرکتشان به اصرار همچنان

 هک هایی زنجیر همه و بگسلد را کرد می متصل مردگان دنیای و گذشته به را او که زنجیرهایی

 . آورد می در پا از را او روزی مطمئنا که هایی دلبستگی.  کرد می ضعیفش

 به زالل و جاری همچنان رود اما.  بود زده یخ و سپید اطراف تمام.  رسید تپه باالی به تقریبا

 فاطرا همه همچنان عجیبش عطر اما بود بسته قندیل کنارش آبی رز بوته و داد می ادامه حرکتش

.  داشت غریبی احساس.  بویید و چید را زده یخ آبی رزهای از یکی آیدن.  بود کرده خوشبو را

 رز زرگب بوته کنار درست را چوبی کالسکه.  متناقض آرامشی کنار در ارادگی بی و استیصال نوعی
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 دستش آیدن.  بود کرده سست را های اسب بدن سوزناک باد.  کرد باز آن از را ها اسب و گذاشت

 و خورد آب ای جرعه.  گرفت درد انگشتانش که بود سرد آنقدر.  برد فرو رودخانه زالل آب میان را

.  کشیدند زبانه ناگهان آتش های شعله.  کرد روشن مشعلی و برداشت را کالکسه کنار فانوس

 رهخی ای شیشه تابوت به و برداشت کالسکه سمت به قدم چند.  زد حلقه آیدن چشمان در اشک

 یم شدت به هایش شانه و ها دست.  خاکستر شیشه و بود افتاده کنارش که استخوانهایی و شد

 را ویرتصا این نباید دانست می.  بدهد سپردن خاطر به فرصت ذهنش به نباید دانست می.  لرزید

.  ستشک بغضش.  شود اندامش لرزش و اشکها پکیدن فرو مانع توانست نمی اما بسپارد ذهن به

 زخم هم تابوت های شیشه خورده.  کرد لمس را ادریان صورت زخم و شکست دست با را تابوت

 کالسکه گوشه به را سرش.  زد زانو آیدن.  بودند برده فرو پوست درون و کرده ایجاد جدیدی های

 هب متعلق گویی حاال که امد می ذهنش به خاطراتی و تصاویر.  گریست جان عمق از و داد تکیه

 عالم ژهوا ترین غریب حاال اما کند تعریف را خوشبختی توانست می که سالهایی.  بود پیش قرنها

 . آمد می نظر به خوشبختی همین برایش

 و پریشان موهای و بسته چشمان به.  ایستاد سستش پاهای روی زحمت به.  برد باال را مشعل

 دورن های پارچه میان را مشعل و کرد تصور را آشنایش آبی چشمان و نگریست آدریان تیره

.  گرفت بر در را تابوت همه لحظه چند عرض در و شد پخش آرامی به ها شعله.  انداخت کالسکه

 شسرخ و سبز چشمان در آتش بازتاب.  شد رو و زیر آیدن قلب ، ریخت فرو کالسکه ستون اولین

 هک چیزهایی همه.  کشید می آتش به گویی را زندگیش همه.  درخشید می و شده تلفیق اشک با

 کنزدی را آتش حرارت آیدن.  شدند تر تند و تر بلند سوزان و رقصان ها شعله.  داشت دنیا این در

 شدند آب ها قندیل.  گرفت هم را رز بلند بوته دامن آتش های شراره.  کرد می احساس صورتش

 سوختگی بوی با ها گل رایحه.  کرد لمس را دستش آبی رز کوچک شاخه آیدن.  سوختند ها رز و

 زل اتش به و ایستاد آیدن.  کرد می استشمام عجیب بوی این از اطراف هوای تمام.  شد مخلوط

.  بایستد احساساتش مقابل تا کرد را تالشش همه.  بردارد چشم لحظه این از توانست نمی.  زد

 برگشت از ناتوان ، زمان بازگرداندن از عاجز.  کرد می احساس درون از که عجزی همه مقابل

 ... ایستاد.  عزیزانش بازگردانی و لبخند

 بر محاک صبح از پیش مطلق تاریکی.  چوب قطعه آخرین شدن خاکستر تا اما ساعت چند نفهمید

 ترخاکس.  آبی رز بوته حتی.  بود شده خاکستر چیز همه.  زد زانو زمین روی آیدن.  بود آسمان تمام

 دکشی نفس.  بویید و برداشت را داغ خاک آن از مشتی آیدن.  داشت انگیز جنون و عجیب عطری
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.  ار هایش دلبستگی و ها آرزو همه مرگ بوی.  داد می مرگ بوی.  فشرد مشتش میان را خاکستر و

...  اش رفته دست از سالهای همه بوی و تلخش عاشقانه عجیب بوی.  را انسانیتش مرگ بوی

 لب زیر و سپرد رود جریان به را خاکستر از مشت اولین.  چکید داغ خاکستر روی هایش اشک

 : گفت

 ... کریشنا خداحافظ -

 : گفت و سپرد باد به و برداشت خاکستر از دیگر مشتی.  لرزید می هنوز هایش شانه

 ... الویس خداحافظ -

 دیگر مشتی.  شدند پراکنده هوا در هم مقداری و آمدند فرود آب جریان روی خاکستر ذرات

 آیدن که بود ای گذشته از بخشی هم راجر حتی...  راجر با ازآن پس و کرد وداع رز با و برداشت

 و یدکش فریادی جان عمق از.  بویید و برداشت دیگر مشتی.  سپرد می آب و باد به امروز و سوزاند

 لرزانی صدای با آیدن.  شد سپرده آب و باد به خاکستر.  گشود رود باالی را مشتش.  گریست

 : گفت

 .. آدریان خداحافظ -

 لیقب پی از دیگر مشتی.  لرزید می وجودش همه و تپید می منظم نا قلبش.  شد سست بدنش

 : زد فریاد و کرد روانه

 . آیدن خداحافظ -

 آیدن.  نیست آیدن پرنس با وداع حقیقت در خداحافظی این دانست می هوشیاریش همه با و

 : کرد وداع خودش با دوباره و برداشت دیگر مشتی.  بود گفته بدرود را خودش اینبار

 . آیدن خداحافظ -

 خداحافظی خود با مشتش گشودن بار هر در و بسپارد رود به را ها خاکستر همه تا دیگر مشتی و

 آخرین.  سوزاند می را آیدن های گونه و چکید می وار سیالب و کنترل بدون هایش اشک.  کرد می

 . کرد رها رود باالی را آن بگوید چیزی آنکه بی اینبار.  ایستاد و برداشت هم را خاکستر مشت

 و تر حاال و بود شده آب هایش قندیل آتش حرارت واسطه به که انداخت رنگ آبی رز به نگاهی

.  ردک رهایش آب جریان در ، بیاندیشد ای لحظه آنکه بی سپس و بویید را آن آیدن.  نمود می تازه

 سمت به سست گامهایی با.  سوخت می گلویش و بود بسته یخ هایش گونه روی هایش اشک
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 اسب گلوی در را هایش آرواره.  بود زده یخ و ایستاده تپش از گویی قلبش.  رفت ها اسب از یکی

 رودخانه به دیگر بار یک و گرداند سر.  کرد طرف بر را گلویش سوزش اسب گرم خون.  برد فرو

 ایشبه تمام که گرفت پیش در سمتی به را راهش و پرید دیگر اسب آن روی سپس و نگریست

 . ها تکشاخ دشت سمت به.  بود کرده فکر آن به را گذشته

* * * 

 ؟ برنگشته هنوز چی یعنی -

 . رفت بیرون قصر از شب نیمه حوالی دیشب...  قربان دونم نمی -

.  نداشت آیدن از تصوری هیچ که بود اینجا عجیب.  پیمود را پادشاه سلطنتی اتاق عرض بریان

 آن از تر آشفته.  آتش و بود آتش دید می که چیزی تنها.  بود شده قطع کامال ارتباطشان گویی

 : زد نهیب سرباز به.  کند تمرکز که بود

 ؟ نگفتین چیزی من به موقع همون چرا -

 . خوابیدین شما گفتن آیسار فرمانده قربان -

 : زد فریاد عصبانیت با بریان

 . سرسراست توی االن کی ؟ کرد جلوه مهمتر براتون مساله این از من خواب واقعا و -

 : داد پاسخ لرز و ترس با سرباز

 .. سرورم سرخ شمشیر -

 : کرد اخم بریان

 . اس ملکه حاال اون...  ملکه -

 . ملکه..  بله...  ببخشین رو من -

 گهاننا و رفت در نزدیک تا سرباز.  کند ترک را اتاقش تا کرد اشاره سرباز به پریشانی با بریان

 : گفت و گرداند سر

 ... سرورم -
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 : پرسید لکنت و تردید با سرباز.  نگریست او به رفته هم در ای چهره با بریان

 ... رو آدریان..  یعنی..  تونن می...  پادشاه..  یعنی..  آیدن..  کنین می فکر -

 : گفت عصبانیت با بریان

 از که...  داریم کم رو مورد یه همین فقط...  نگو اینو دیگه جا هیچ...  ایه مسخره حرف چه این -

 . گرده نمی بر زندگی به ای مرده هیچ...  نه...  ادوارد نه...  بترسیم آدریان جنازه

 .. اما -

 . بیرون بنداز ذهنت از رو مزخرفات این...  ادوارد برو -

 خاکستر از اثری.  انداخت اتاق به نگاهی نیم بریان.  شد خارج اتاق از و کرد تعظیمی ادوارد

 الهمس همین و بود شده غیب هم الویس بدن های تکه.  نبود آیدن پرنس های استخوان و کریشنا

 . بود نگران هم او ، گرفت می که ای کننده انکار های ژست همه خالف بر.  لرزاند می را قلبش ته

 که بود هکرد ثابت او به تجربه اما رسید می نظر به ناممکن و بعید گرچه که عجیبی اتفاقات نگران

 تا نآید بود امیدوار.  زد زل پنجره به و نشست سنگی صندلی روی.  نیست مطلق محال چیز هیچ

 نداشت نگه زنده راه آیدن.  داشت وحشت ، بیاید سرشان بر بود ممکن که آنچه از.  بازگردد شب

 که ودب احمق چقدر.  بیابد هم آدریان زندگی برگشتن برای راهی توانست می شاید.  بود یافته را او

 ردک می فکر که حاال.  دارد می نگه آرامشش خاطر به را مردگان کلکسیون این ایدن کرد می فکر

 دیگری همخون بدن های تکه و فرزندش خاکستر و آدریان برادر های استخوان آیدن که دید می

 آرامش جز مهمتری دلیل حتما خونی شجره این حفظ که نداشت شک.  بود داشته نگه را او از

 . برخاست جا از ؟ بود نفهمیده چطور.  فرستاد لعنت خودش حماقت به.  است داشته آیدن روانی

 : گفت لب زیر.  چیست ذهنش نهایی نتیجه فهمید نمی که بود رفته هم یدر قدر به افکارش

 ... ای مرده هیچ...  گرده نمی بر زندگی به ای مرده هیچ -

 جاتن مرگ از او.  نگریست شیشه در چشمانش یاسی انعکاس به و ایستاد پنجره شیشه مقابل

 رایب ناپذیرش خستگی و وقفه بی تالش آن خورد می قسم چیزی سر آیدن درباره اگر.  بود یافته

 انبری که جایی تا اما کرد می امتحان را ممکنی نا و ممکن راه هر آیدن.  بود عزیزانش نگهداشتن

 : زد فریاد اینبار.  کرد نمی زنده را مرده جهان در نیرویی هیچ دانست می

 . نمیشه زنده دوباره ای مرده هیچ.  شن نمی زنده ها مرده -
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* * * 

 ار صورتش.  نشست زمین روی و داد تکان را دستانش.  بود شده دفن برف از ضخیمی الیه زیر

 متفاوت برف با چندان هم خودش بدن دمای.  نداشت او روی اثری دیگر ها برف سرمای.  تکاند

 رفب از انبوهی زیر تکشاخ چهار جان بی جسم.  نگریست اطراف به و ایستاد پاهایش روی.  نبود

 . نبود تشنه.  روح بی و سرد.  زد لبخند.  آمد می چشم به آن برامدگی هنوز اما بود شده پنهان

 آن به تمایلی حاال که بود نوشیده خون پریزاد دو و دورگه های اسب و ها تکشاخ از آنقدر دیشب

 داشت غریبی احساس.  بود شده مدفون برفها این زیر جایی احتماال هم پریزاد دو جسد.  نداشت

 گویی.  باشد داشته احساسی درونش در آنکه بی شد سرازیر چشمانش از که هایی اشک. 

 هایی قندیل یه.  کرد نمی حس چیز هیچ آیدن.  ریخت می اشک مستقل و تنهایی به جسمش

.  دش نزدیک ان به.  رسید می زمین نزدیک تا درختان از یکی شاخه از کلفت و بلند که نگریست

 می دیده درخشان یشمی سبز های رگه ان در که سرخی برق.  دید آن در ای درخشنده سرخ برق

 دهبرن و سنگی هایش ناخن و بود شده تیز و برجسته هایش آرواره و درخشید می چشمانش.  شد

.  بود ایستاده درخت کنار که پرید ای دورگه اسب روی.  داشت متناقضی و عجیب احساسات. 

 راه به شهر سمت به و زد هی اسب به آیدن.  بود نشده ترمیم هنوز اسب گلوی های زخم جای

 . افتاد

 که یا تپه سمت به.  بود گرفته پیش در را جنگلی مسیر تنها.  گذشت نمی ذهنش در فکری هیچ

 ایستاده درخت کنار پوش شنل پیکری.  رفت ، بود دهکده یک به مشرف و داشت درخت تک یک

 پوش شنل پیکر اما.  شد نزدیک او به و کشید صورتش روی را خودش شنل کاله آیدن.  بود

.  ادد افزایش را سرعتش آیدن.  بگیرد فاصله آنجا از تا شد اسبش بر سوار بالفاصله او بادیدن

 : گفت و ایستاد پوش شنل پیکر.  بود رسیده او به تقریبا

 ؟ هستی کی -

 زن.  ردک باز را صورتش پوشش باد.  کشید شمشیر پوش شنل.  کرد نزدیک او به را اسبش آیدن

 به . آدریان طالیی مو فرمانده.  شناخت را او آیدن اما.  گرفت را صورتش جلوی دست با بالفاصله

 زن هب رو از عجیبش رسای و گرفته صدای با...  الینا..  نه...  مالنا.  آورد می یاد به را نامش سختی

 : گفت

 . آلنا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

512 

 

 : پرسید و برداشت صورتش از را دستش زن

 ؟ هستی کی تو -

 خیره وا به گیرا چشمانی با آیدن.  رفت تر عقب و کشید فریادی آلنا.  زد کنار را شنلش کاله آیدن

 : گفت و نگریست آیدن چشمان به آلنا.  شد

 ... هیوالیی یه تو ؟ کردی کامل رو پروسه تو -

 : داد ادامه و گرفت باال را شمشیرش آلنا.  داد مثبت پاسخ سر با آیدن

 . ندارم دادن دست از برای هیچی من -

 : گفت و کرد اخم آیدن

 . نکن بیدار رو من خشم -

 . هیوال...  خشمی خود تو -

 در خواست می.  بود اورده وجود به درونش در عجیبی حرارت خشمش.  کشید عمیقی نفس آیدن

 آدریان.  بود آدریان جسد باالی او اشکهای ، شد می مانعش که چیزی تنها اما ببرد را آلنا سر دم

 ، است داشته نگه خود درگیر را او گذشته از بخشی هنوز اینکه از.  بود فشرده را زن این دستان

 : شد منزجر

 . کردیم تکمیل رو پروسه دو هر!  ؟ فرشته یه آدریان و...  هیوالم یه من -

 : داد پاسخ آلنا

 . دارین فرق هم با خیلی اون و تو...  هیوالیی تو...  نبود هیوال اون -

 : زد هراسناکی و سرد لبخند آیدن

 ... کنی می تبرئش تو -

 .. دونی نمی اون از هیچی تو -

 : کرد نگاه آلنا به آیدن

 ... شدن می عاشقش که زیادی زنهای...  بودن آدریان زندگی توی زیادی های زن -
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 : داد پاسخ و نگریست آیدن چشمان به کرد درنگ اندکی.  شد سرد ناگهان آلنا

 . کردن می تحسینش که مردهایی..  بودن اش شیفته که هایی مرد و -

 : فتگ و شد مسلط خود به بالفاصله اما لرزید درونش در چیزی.  شد محو آیدن امیز تهدید لبخند

 ؟ کدومشونی تو -

 و شد خیره آیدن چشمان گیرای درخشندگی به مبهوت و سردرگم.  گرفت پایین را شمشیرش آلنا

 : داد پاسخ دستپاچگی با

 . نیستم مرد من..  من..  خب -

 راینطو چرا کرد نمی درک هم خودش.  هیوالوار و امیز جنون...  بلندتر و بلند.  خندید ناگهان آیدن

 آلنا.  نداشت تمامی آیدن وار دیوانه های خنده.  ماند منتظر لحظه چند النا.  خندد می وار دیوانه

 ها خنده این صدای. بگیرد نشنیده را آیدن صدای ، کرد می سعی که حالی در و زد هی را اسبش

 را قلبش که حرفی.  بود انداخته آلنا دل به عجیب هراسی و گرفته فرا را جنگل از بزرگی شعاع که

 ترین خصوصی در حتی که چیزی.  بود کشیده او از کننده منزجر هیوالی این که اعترافی,  شکسته

 سمت به را راهش حال هر در.  کرد نمی فکر ان به هم ذهنش نقاط ترین دنج در و ها خلوت

 برای را بود کرده تهیه دهکده از که مرهمی باید.  گرفت پیش در پادریک خانه باغ مخفی ورودی

 سالح تیغ گویا.  شد می بدتر و بدتر روز هر که زخمی برای.  برد می پادریک زخم عفونی ضد

 . بود زهرالود پوش سیاه

* * * 

 تیح.  دید نمی را آیدن از ای ذهنی تصویر هیچ.  کرد تمرکز و بست را چشمانش بار چندمین برای

 می قصر در دهان به دهان عجیبی شایعات.  است وقوع حال در چیز چه بزند حدس توانست نمی

 دگفتن می ای عده.  گشت بازخواهد قصر به زودی به آدریان همراه به آیدن اینکه بر مبنی چرخید

 نهاده فراتر را پا هم متوهم افراطی چند و است کرده آدریان شدن بیدار فدای را خودش آیدن

 چند . بود ننشسته بیکار البته هم بریان.  کند می حلول آیدن در آدریان که گفتند می و بودند

 . کنند مسکوت را شایعات تا بود فرستاده مردم بین را اعتماد مورد استورن

 به و برخاست جا از او دیدن با فلورا.  گرفت پیش در اصلی سرسرای سمت به را قصر روی راه

 : گفت بریان.  آمد سمتش
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 ؟ شده چی -

 . بپرسم ازت خوام می من که سوالیه این -

 : داد پاسخ کالفگی با بریان

 . بشه زنده قراره آدریان واقعا که انگار.  درهمه کم یه اوضاع.  فلورا شدم گیج -

 : پرسید و کرد درنگ اندکی فلورا

 ... شاید که دی نمی احتمال هم صد در یک -

 : پرید کالمش میان و کرد اخم بریان

 . نمیشه زنده دوباره ای مرده هیچ ؟ شدی دیوونه -

 . کرد باز چشم دوباره که دیدی و...  کشتی رو آدریان تو -

 : داد پاسخ بریان

 . مرد که مطمئنم دوم دفعه...  اما...  چجوری دونم نمی...  بود حیله جور یه اون -

 انآدری گشودن چشم برای توجیهی هنوز.  رفت فرو فکر به و نشست مشاور صندلی روی سپس

 و مینز و هوا ناگهانی تغییر اما بود نکرده عمل درست تیرش شاید گفت می خودش با.  بود نیافته

 . داشت آن برای احتمالی نه و است داده رخ چه دانست می نه.  کرد می نقض را احتماالتش آفتاب

 بود شده تر سخت زمستان اش نهایی مردن از پس چرا شد می تمام آدریان مرگ با زمستان اگر

 که بود غرق افکارش در.  برسد پایان به زمستان هم آیدن مرگ با که داشت تردید حتی حاال ؟

 : گفت اضطراب با فلورا.  رسید گوشش به سلطنتی شیپور صدای

 ؟ برگشته یعنی -

 یالهای که رنگی طالیی دورگه اسب بر سوار آیدن.  بود خودش.  دوید پنجره سمت به بریان

 به رو و گرداند سر.  بود کرده تغییر آیدن.  کرد تنگ را چشمانش بریان.  درخشید می سپیدش

 : گفت فلورا

 . نباشه صحیح دربارش حدسم امیدوارم...  آیدن اما نیست درکار آدریانی -

 : گفت فلورا
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 ؟ چی -

 رقص های پله سمت به اسب بر سوار همچنان آیدن.  شد خارج قصر از دهد پاسخ انکه بی بریان

 نظر به سرد و رنگ بی حاال صورتش و بود ریخته هم به پیش از بیش اش تیره موهای.  آمد می

..  چشمانش و شد می دیده فام نقره قطره چند و سرخ خشک خون رد پیراهنش روی.  رسید می

 و سنگی های ناخن دور.  مطلق سرخی میان در براق سبز های رگه با.  درخشید می چشمانش

 لبهایش زیر از نیشش دندان و ها آرواره برجستگی و بود گرفته رنگ کبود ای حاله را سپیدش

 : گفت هراس با بریان.  بود مشخص

 ! کرده تکمیلش اون...  وای -

 اسب زا آیدن.  زد زل ، بود شده بدل هیوالیی تندیسی به که آیدن به ایستاد بریان سر پشت فلورا

 داختان اسب گردن دور طنابی لرز و ترس با سرباز.  سپرد سربازان از یکی به را آن و پرید پایین

 هک بریان.  باالرفت ها پله از و انداخت و کرد باز را اش سفری شنل آیدن.  گرفت فاصله آیدن از و

 : گفت و کرد تعظیم او دیدن با بود مانده مبهوت و مات همچنان

 . سرورم برگشتین خوش -

 آیدن.  انداخت پایین را سرش بالفاصله بریان.  دوخت او به را سرخش و درخشنده چشمان آیدن

 به خواست نمی.  شنید می قصر در عجیب های پچ پچ.  گرفت پیش در را اتاقش راه و کرد اخم

 ، بافد می خودش برای خیالی هر کس هر دهد اجازه داشت دوست.  کند توجه آنها از کدام هیچ

 بربرا در عجزش حقیقت.  نیابد در را حقیقت کس هیچ داد می ترجیح آیدن.  کند باورش و ببافد

 . امید یک نافرجامی

 االح که آمد می ذهنش به عجیبی تصاویر.  لرزید پشتش ، شد که سلطنتی های اتاق روی راه وارد

 این روی آدریان بلند قدمهای و کریشنا مردانه گامهای از تصاویری.  نداشت آنها به حسی هیچ

 از پر کوچکی صراحی.  نبود مردگان دنیای از خبری دیگر.  گشود را اتاقش در.  ها فرش سنگ

 را جا همه که زمستان هیوالی به و نوشید آن از جامی.  داشت قرار میزش روی تکشاخ خون

 و مرده روح نفسش هر که سرمازده و نژاد یخ سفید اژدهای این به.  شد خیره بود کرده تصرف

 . کرد احساس سرش پشت را شخصی حضور.  شد می دمیده والرینال قلب به که بود منجمدی

 ای انهتازی با پوش سرخ و بلند قد زنی.  کند باور را بیند می که چیزی توانست نمی.  گرداند سر

 کرده او با مبارزه صرف را عمرش از نیمی.  شناخت می را زن.  بود ایستاده رویش به رو آتشین
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 هم را تازیانه اتش حرارت حتی آیدن.  بود عجیب.  گرفت آیدن سمت به را تازیانه زن.  بود

 هتازیان و زد لبخند آیدن.  افتاد طالپوشش زن درباره کریشنا های حرف یاد به.  کرد می احساس

 هب تصمیم لحظه چند در و شد حاکم او به طوفانی خشمی.  بست را چشمانش.  گرفت دست به را

 و نسانیا گذشته از رهایی نشانه اولین.  گرفت را مردگان بند از استقاللش گام نخستین برداشتن

 . خاکستر و استخوان و گوشت های تکه به اش وابستگی

 لیاص سرسرای به و کرد تعویض را هایش لباس و گذاشت سرش روی را بنش استخوان تاج نیم

 : گفت و آمد سمتش به روهان در نزدیک.  رفت

 روی دیگه کنم می خواهش...  کردین ترک من بدون رو قصر.  شدم نگرانتون خیلی...  سرورم -

 . شمام جان از حراست مسئول من...  نکنین ریسک زندگیتون

 : گفت درنگ اندکی از پس و دوخت روهان به را خونینش نگاه آیدن

 ... نیستم قائل ارزش زندگیم برای من -

 : گفت و زد زانو زمین روی روهان

.  هستم شما شخصی محافظ من..  سرورم داره ارزش من برای چیزی هر از بیش شما زندگی -

 . بپذیرین رو من خدمت لطفا

 : کرد اشاره آیدن

 که هستی کسی تو نه و کنی خدمت بهش تو که هستم اونی دیگه من نه...  روهان بایست -

 . بیا همراهم.  بیاد من کار به خدمتت

 اصلی سرسرای در سلطنتی تخت روی آیدن.  شد همگام آیدن با و کرد اطاعت سر با روهان

 : پرسید بریان به رو روهان.  نگریستند می او به تردید با همچنان فلورا و بریان.  نشست

 ؟ افتاده اتفاقی چه -

 : گفت آرامی به بریان

 . کرده کامل رو پروسه اون -

 ... مالتسه یه االن یعنی -
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 اس سابقه بی موجود جور یه...  نیست مالتس آیدن..  نه...  میشنوه اون..  روهان آروم..  هیس -

 . ناشناخته هیوالی یه... 

 : داد نشان واکنش بالفاصله روهان

 الهیو یه وقت هیچ اما...  اما باشه شده مبدل ناشناخته موجود یه به ممکنه اون..  بریان کافیه -

 .. شد نخواهد و نیست

 : گفت بریان به رو آیدن.  ایستاد آیدن تخت کنار درست سپس

 ؟ ماست زندان توی هنوز خائن اون -

 ؟ سرورم کیه منظورتون -

 ... ملیساندرا -

 : داد پاسخ بریان

 وقت همیشه زندانی دیدن برای ؟ کنین استراحت کم یه خواین نمی...  منتهی...  سرورم بله -

 . هست

 : گفت آیدن

 .. کنم محاکمش خوام می...  بریان ببینمش خوام نمی -

 : داد نشان واکنش ناگهان روهان

 . حضرت اعلی -

 : گفت و کرد آیسار به رو آیدن.  شد خاموش بالفاصله روهان.  گرداند مچش آیدن

 . آدریان فرماندهای از یکی...  پادریک...  کن پیدا برام رو یکی و برو...  تو و -

 : گفت و کرد بریان به رو آیدن.  شد خارج سرسرا از و کرد اطاعت آیسار

 . بیارن سرسرا به رو ملیساندرا بده دستور...  ؟ زدی زل بهم چرا -

 : گفت آیدن به رو و داد فرمان همراهانش از یکی به بریان

 . قربان نکنین عجله بهتره -
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 : داد پاسخ بودو ایستاده تختش روی روبه درست که دوخت چشم پوشی سرخ زن به آیدن

 . کنم بحث اینباره در خوام نمی -

 تگذاش آیدن زانوی روی را آتشینش تازیانه.  نشست تخت روی آیدن کنار درست و زد لبخند زن

 سرکش ای شعله آن در.  بود زن آتشین چشمان کشش مسحور و محو اما آیدن.  ماند منتظر و

.  زدبسو آنکه بی است نشسته اتش میان در گویی.  را تاجش و دید می را خودش تصویر بارتاب

 جیرزن با دستهایش که آشفته ای چهره و تکیده اندامی و آشفته موهای با دختری بعد دقیقه چند

 و استخوانی آنقدر.  نشناخت را ملیساندرا اول نگاه در آیدن.  آوردند سرسرا به را بود شده بسته

 اب ملیساندرا.  شناخت نمی را خودش ، کرد می نگاه آینه در اگر شاید که بود نامرتب و پریشان

 وردخ گره آیدن به که نگاهش.  کرد بلند سر و برداشت جلو به قدم چند حال بی و سست گامهایی

 به خواست روهان.  شد خیس متورمش و کرده پف های چشم.  گریست و زد زانو زمین روی ،

 : گفت ایدن اما برود او سمت

 . وایستا همونجا...  نه -

 : داد ادامه آیدن.  ایستاد تردید با روهان

 . ملیسا بایست شو بلند -

 : گفت و ایستاد زحمت به ملیساندرا

 . حضرت اعلی بله -

 : گفت آیدن

 رفک که حرفایی از کدوم هیچ...  چجوری بپرسم خوام نمی...  ملیسا چرا بپرسم ازت خوام نمی -

 . گردونه نمی بر رو من نظر..  باشه موثر ممکنه کنی می

 : گفت و زد زل آیدن پریده رنگ صورت به ملیساندرا

 اما کردم فکر مرگ لحظه به بار هزار...  بودم محبوس که مدتی تمام...  حاضرم مردن برای من -

 . نشنوی رو حرفام که انصافیه بی

 : گفت و نوشید فامش نقره جام از ای جرعه آیدن
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 هیچ _ داد ادامه خشمگین نگاهی با سپس _.  کنم عمل منصفانه تو مورد در خوام نمی هم من -

 بار هر و..  کنم ات زنده و بکشمت بار صد تونستم می کاش...  باشه خیانت سزای تونه نمی مرگی

 زندگی به ای مرده هیچ و...  افته می اتفاق بار یه..  اما مرگ...  کنم امتحان روت رو مرگ روش یه

 ... گرده نمی بر

 .. تو خاطر به من -

 : زد فریاد آیدن

 ... ملیسا نکن تکرار رو کننده منزجر تکراری جمالت اون -

 : گفت ، بود خورده جا که ملیساندرا

 .. کنین می صدا کاملم اسم به رو من گفتین...  سرورم ملیساندرا -

 آیدن.  کرد زدن قدم به شروع سرسرا طول در و برداشت گام ملیساندرا سمت به پوش سرخ زن

 : گفت

 زا که باشه چیزهایی همه جای تونه می کردم می فکر که بود ای ساله ده دختر اون ملیساندرا -

 . دادم دست

 . کرد می پر تو فکر با رو سالگیش ده از بعد عمر تمام دختر همون -

 . داد می تاب را اش تازیانه که انداخت پوش سرخ زن به نگاهی نیم.  کرد یخ ناگهان آیدن بدن

 یزتانگ نفرت خیانت مجازات.  دونم نمی کافی رو مرگ من و...  ملیسا نداره توجیهی هیچ خیانت -

 . تبعیده.. 

 : آمد حرف به ناگهان بریان

 ؟ میاین بر پسش از یعنی..  تبعید دونین می شما..  سرورم -

 : گفت و انداخت بریان به تحقیر از سرشار نگاه آیدن

 من هک جایی به...  واقعی تبعید یه...  بریان فرستم نمی لعنتی اغمای اون به رو کسی هیچ من -

 . میام ازش

 : پرسید تحیر با روهان
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 ؟ انسانها دنیای -

 : گفت و کشید عمیقی نفس آیدن

 ... تونیم می که جایی تا...  رو ها مرز همه...  بندیم می حکم این اجرای از بعد رو ها مرز همه -

 : داد نشان واکنش روهان

 ... کنین رحم کنم می خواهش...  کنم می خواهش...  سرورم -

 ؟ خیانتش از ؟ روهان بگذرم مجازاتش از داری انتظار -

 التیح با روهان.  نگریست می آیدن به متحیر و مبهوت که انداخت ملیساندرا به نگاهی نیم روهان

 : گفت و زد زانو عصبی استیصالی از

 ... نمیاره دووم اون..  بفرستین رو من..  کنین تبعید جاش به رو من -

 . روهان...  کن تمومش -

 ... باشه شما ولیعهد بود قرار اون..  سرورم -

 از خواست نمی.  کند کنترل را خشمش تا کرد می تالش قوایش همه با.  بست را چشمانش آیدن

 : برود در کوره

 ... شو بلند جات از حاال...  روهان نیست دیگه -

 . پلک نه بزند حرف توانست می نه گویی.  چکید می زمین روی اراده بی ملیساندرا های اشک

 : کرد اصرار بیشتر روهان

 ... سرورم کنم می خواهش -

. ..  رممتنف ازش چقدر که کنین نمی هم تصور حتی...  ببینمش خوام نمی..  نمیشه عوض چیزی -

 روشن زا قبل فردا...  برگردونین رو ملیسا _ داد فرمان نگهبانان به رو سپس _...  میشه تبعید اون

 . ریم می ها مرز و بستن و حکم اجرای برای هوا شدن

 : گفت بریان

 . ببرین تشریف شخصا دارین قصد..  حضرت اعلی -
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 : گرداند سر آیدن

 ... گردم می بر زود...  هستی اینجا تو...  بریان بله -

 !؟ قربان -

 ایدب اینجایی زمانی تا...  برس والرینال امور به..  رم می من وقتی..  پادشاه دست..  مشاوری تو -

 . کرد استفاده هات توانایی از

 : پرسید ، بود خورده جا واقعا حاال که بریان

 . حضرت اعلی برم جایی قراره من -

 : گفت و نگریست بود شده بسته چهارچوب در شدت به ملیساندرا خروج از پس که دری به آیدن

 . بریان گرفت نادیده نمیشه رو تو اشتباهات -

 .. فهمم نمی واقعا اما..  ببخشین رو من..  نمیشم متوجه -

 : زد سردی لبخند آیدن

 ... نیست نگرانی برای چیزی...  بریان پریده رنگت -

 : گفت ، بود دلهره از پر و نگران وضوح به که بریان

 ... سرورم -

 : گفت و ایستاد پوش سرخ زن کنار و برخاست تخت روی از آیدن

 یم اونجا به تو...  والریناله متصرفات جزو هم ساالریال...  میری ساالریال به تو.. تو...  بریان -

 توی اونجا مردم...  ها استورن این از لشگر دو با...  کنی می جبران رو زدی که گندی هر...  ری

 ور شکسته فرشهای سنگ حتی که داری وقت اونقدر...  زنن می پا و دست دارن قحطی و بیماری

 ... کنی تعمیر هم

 : کرد اخم بریان

 رفک...  بیزارن ها استورن از....  متنفرن من از اونجا مردم ؟ کنین می شوخی من با دارین قربان -

 ... بینن می غارتگر رو ما اونا ؟ کنم کمکشون دن می اجازه اونا بخوام من اگه حتی کنی می
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 : شد نزدیگ بریان به قدم چند آیدن

 ندهز برای ما...  داریم نشدنی تموم زمستون یه ما و..  نیست زمستون درگیر ساالریال...  بریان -

 من....  کنه درستش تونه می کرده خرابش که کسی از بهتر کی...  داریم نیاز اونجا به موندن

 .... خوام می بود که همونطور رو ساالریال

 ... کنن نمی تحملمون هم دقیقه یه ساالریال مردم..  قربان -

 : زد پوزخند آیدن

 ... ری نمی ساالریال به تنها تو...  بریان کردم فکر هم اون به -

 ... آیساره منظورتون اگه -

 : گفت و ایستاد بریان صورت قدمی یک در آیدن

 ... بریان بایستم کاستار با قرارم سر خوام می ؟ زد حرف آیسار درباره کی -

 : کرد تنگ را چشمانش بریان

 ؟ چی -

...  میاد تو کار به اما....  نیست من همسر دیگه اون...  میشه محسوب خائن یه تلویحا هم شیال -

 داشتن...  همسرت و ملکه....  هات شاهزاده مادر...  هم شیال و...  میشی ساالریال فرمانروای تو

 نمهارشو نتونی که اونی از تر زیرک تو...  کنن اعتماد بهت تر راحت مردم...  میشه باعث..  شیال

 ... کنی

 : زد فریاد بریان

 ... شیال..  شیال...  قربان نه..  نه -

 : کرد اخم آیدن

 ... پادشاهم من دیگه امروز ؟ بریان کنی می رد رو سلطنتی دستور یه داری -

 : گفت و داد کاهش آیدن از را اش فاصله بریان

 ... هیوالیی یه تو -
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 : گفت تیزش های آرواره و ساییده هم به دندانهای پشت از و داد تاب ابرویی آیدن

 ... بکنی رو فکرش که چیزی اون از کاملتر -

 هب بالفاصله او اما است دیده ان در اشک حلقه رسید می نظرش به.  زد زل بریان چشمان به آیدن

 : گفت و شد مسلط خود

 ... باشم تنها خودم با الزمه....  ؟ حضرت اعلی میدین بهم شدن مرخص اجازه -

 : گفت و گرفت فاصله بریان از آیدن

 ...  بریان مرخصی -

* * * 

 و ستب را چشمانش سپس.  کرد امضا را آن ظرافت با و خواند را بود نوشته که متنی دیگر بار یک

 و عنکبوت تار از پر حاال تا شاید که دورهام دریاچه و ویالیی خانه.  کند تصورش که کرد سعی

 اتاق از سپس.  داد جای باالپوشش جیب در را کوچک کاغذ و برخاست جا از.  بود شده خاک

 اب مالقات خواست می دنیا در که چیزی آخرین.  شد سبز راهش سر بالفاصله آیسار.  شد خارج

 : کرد مختصری تعظیم آیسار.  انداخت او به نگاهی نیم.  بود سحرآمیز پریزاد این

 ... آلنا..  همراهش و اون...  گرفتیم رو پادریک...  سرورم -

 شدیدار به مایل ایدن که نبود شخصی آخرین آیسار.  بود کرده تغییر نظرش.  گرداند سر آیدن

.  دکن نگاه آلنا روشن های چشم به دیگر بار یک تا بماند آیسار با ها ساعت داد می ترجیح.  بود

 ! شد می مربوط ادریان به گه دیگر زن یک

 ودش خالص شرش از زودتر اینکه برای آیدن.  ماند آیدن دستور منتظر و شد همگام آیدن با آیسار

 : گفت ،

 . گیرم می تصمیم پادریک درباره برگشتم وقتی...  بره بذارین...  کنین آزاد رو آلنا -

 ... باشه پادریک کنار محاکمه موقع خواد می میگه...  بمونه داره اصرار آلنا قربان -

 با یکس...  بره بذارین...  ندارین نگهش زندان توی.  بیاد محاکمه موقع بگید..  بره کنین ولش -

 . نداره خطری زندان از بیرون اون های ویژگی
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 را زانوانش برف.  شد قصر محوطه وارد و بخشید سرعت هایش قدم به آیدن.  کرد اطاعت آیسار

 : گفت سردی لحن با.  رسید می رانهایش به و کرده رد

 . میشیم مدفون ها برف این زیر باالخره کنم می گمون -

 گفت ها گروهبان سر از یکی.  پرید اسبش روی آیدن.  خوردند جا جمله این با همراهش سربازان

: 

 ... کجاوه یا..  بیاین کالسکه با تونین می...  سرورم -

 : انداخت او به سردی نگاه آیدن

 ... ولیعهد خور در...  بیارین سلطنتی کالسکه با رو ملیساندرا بانو...  راحتم -

 : پرسید و گرداند سر آیدن.  شد پیدا اش کله و سر آباد کجا نا از روهان

 ؟ کنی همراهیمون بودم خواسته ازت -

 . هستم شما محافظ گارد من..  سرورم -

 : زد هراسناکی پوزخند آیدن

 ؟ آی نمی ملیسا خاطر به یعنی -

 یصورت و آراسته موهای و منظم و مرتب لباسی در را ملیساندرا باالخره و انداخت زیر به سر روهان

 نظر به متحیر هم هنوز ملیساندرا.  زیبا و گرم کالهی و چرمی و خز پالتوی.  آوردند محوطه به تمیز

 روهان به نگاهی نیم آیدن.  شد رنگ طالیی زیبای کالسکه بر سوار بهت همان با.  رسید می

 : پرسید و انداخت

 ؟ کجاست بریان -

 ... کشه می چیزی یه داره میرسید نظر به...  اتاقشه توی -

 خیسر ستاره که افرادش از یکی به رو سپس و گرداند بریان اتاق پنجره سمت به را سرش آیدن

 : گفت و کرد داشت زرهش روی

 کدوم ره توی مشکلی ببینم اگه...  فارستر ببندن میشه که جایی تا رو ها مرز همه بگو افرادت به -

 ! کشمتون می هرمی صورت به...  مشکلی هر....  اومده پیش مرزها از
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 امیدی و غم اش چهره در.  شد او با رکاب هم روهان.  شد خارج دروازه از و زد هی را اسبش

 از آیدن.  کند تبعید ملیساندرا جای به را او آیدن بود امیدوار هنوز شاید.  زد می موج متناقض

 . رسید می گوش به ملیساندرا هق هق صدای.  شود همراه کالسکه با تا کاست اسبش سرعت

 هک رفت می پایین و باال گرمی و سرد جریان درونش در.  ریخت فرو و شد سرد ناگهان آیدن قلب

 . فهمیدش نمی درست

 محوطه وارد همه از جلوتر روهان.  برسند روهان مستقل های زمین به تا کشید طول ساعت چند

 : گفت و شد اش

 . بشین وارد تونین می -

 : گفت روهان.  انداخت او به پرسشگری نگاه آیدن.  بود زده حلقه روهان چشمان در اشک

...  کردم می کشاورزی...  سرورم گذروندم اینجا رو ای طوالنی خیلی سالهای...  سالهاست -

 این تنهایی من...  کنم سر تنهایی به باهاش بتونم که کاری هر...  اهنگری..  نجاری...  دامداری

 ... کردن می اینکارو پدرام که همونطور...  گردوندم می رو کوچیک سرزمین

 ؟ بدی ادامه رو نسلت نخواستی وقت هیچ -

 حفظ و روزها گذروندن و کردن کار...  شیرینیه زندگی...  حضرت اعلی گفتم بهتون کنم فکر -

 ... دم نمی رو زندگی این ای دیگه کس به من...  اس بیهوده اما..  اما اجدادی میراث

 ؟ ملیسا به عالقت پس -

 : انداخت پایین را سرش روهان

 رخاط به من...  موهبته یه شدن دار فرزند....  نبودم اون با زندگی یه ساخت دنبال وقت هیچ من -

 . کردم نمی محروم رو اون عقایدم

 : زد نیشخند آیدن

 ؟ زشتیم اینقدر یعنی...  دنش نمی هیوالها به که موهبتی...  موهبت -

 : گفت درنگ اندکی از پس و نگریست آیدن به روهان

 . هیوالیید یه شما کنم نمی فکر من...  حضرت اعلی -
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 : کرد اخم آیدن

 وارث تنها عنوان به ؟ نشستی می تخت روی من جای به باید که نرسید ذهنت به وقت هیچ و -

 ؟ نخواستی رو مادریت میراث وقت هیچ...  والرینال مشروع

 : داد پاسخ اطمینان با روهان

... . اینجاست من میراث...  اینجاست پادشاهشم من که سرزمینی...  نکردم هم فکر بهش حتی -

 . زد قدم رو محیطش تمام روز یه طول در میشه که زمینی مقدار همین

 کاسته برف شدت از.  بود نمانده مرز به چیزی.  داد ادامه راهش به و انداخت باال ابرویی آیدن

 : گفت و ایستاد آیدن.  نداشت آنچنانی سوز دیگر هوا و شده

 . میریم تنها رو صخره این باالی تا مسیر بقیه من و ملیساندرا.  بایستید همینجا -

 : گفت روهان

 ... بیام باهاتون بذارین...  حضرت اعلی -

 : گفت آیدن

 ... نمیاد باال اون ما با کس هیچ...  کن خداحافظی همینجا...  روهان نه -

 ... سرورم کنم باز رو مرز باید من -

 ... کافیه فاصله این...  بتونی هم همینجا از کنم فکر -

 ... سرورم -

 . روهان کن بس -

 متورم و سرخ چشمانی با ملیساندرا.  گرداند سر روهان.  بود شده قطع ملیساندرا هق هق صدای

 گریه دوباره ملیساندرا.  فشرد آغوشش در و دوید او سمت به معطلی بی روهان.  زد زل روهان به

 : گفت و فشرد را او های شانه روهان.  داد سر

 ... همیشه مثل...  ملیساندرا باش قوی -

 : داد ادامه و زدود را او های اشک انگشتانش با روهان.  شد تشدید ملیساندرا های گریه اما
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 ؟ باشی داشتی دوست که نیست جایی اونجا مگه....  بیای بر پسش از تونی می تو -

 : داد پاسخ ای گرفته صدای با ملیساندرا

 . همیشه برای نه -

 : زد کنار ملیساندرا پیشانی روی موهای روهان

 ... ملیسا بیاری کم که اونی از تر قوی تو -

 : گفت ملیساندرا

 ... روهان ملیساندرا -

 : زد تلخی لبخند روهان

 ... ملیساندرا..  باشه -

 : گفت و کرد رها او آغوش در را خودش دوباره ملیساندرا

 ... کنم پیدا تو مثل دوستی جا هیچ تونم نمی وقت هیچ -

 مانه به تا آورد نمی طاقت دلش اما کند خداحافظی خواست ، بوسید را ملیساندرا پیشانی روهان

 بود تهرف هم در شد به قلبش هم و بود خورده جا هم که ملیساندرا.  کند بسنده پیشانی روی بوسه

 : گفت و شد جدا روهان از گریه با

 ... بگو رو لعنتی جمله اون...  روهان بگو -

 : گفت ، نداشت کنترلی هایش اشک روی که روهان

 ... ملیساندرا دوباره دیدار امید به -

 : گفت مستاصلی و بلند صدای با و گرفت صورتش جلوی را دستانش ملیساندرا

 ... خدانگهدار..  بگو..  لعنتی...  بگو...  نیست کار در ای دوباره مالقات -

 : گفت روهان

 ... گم نمی...  ملیساندرا گم نمی...  نه -
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 ادد دیگرش دست به را کوچکی چرمی و شده دوزی منجوق کوله و گرفت را ملیساندرا بازوی آیدن

 : گفت و

 ... کنه باور رو رفتنت که شدی دور اونقدر تو وقتی...  ملیسا میگه -

 که بود مفهوم نا و نگفته های حرف آنقدر نگاهش در.  شد خیره آیدن به ناگهانی خیلی روهان

 رها و فشرد را روهان دست ملیساندرا.  شد مسلط خودش به آیدن.  کرد مات ای لحظه را آیدن

 می جا برف صاف سطح روی که پاهایی رد و ایستاد همانجا روهان.  شد راهی آیدن دنبال به و کرد

 . صخره باالی تا درست.  کرد دنبال را ماند

.  دش خیره مرز طرف آن و صخره پایین به و نشست سنگ تخته یک روی زنان نفس ملیساندرا

 : گفت آیدن

 ... ملیساندرا منتظرته اونور دوباره زندگی یه شانس -

 : کرد بلند سر ملیساندرا

 ؟ سرورم کردین صدا کامل رو اسمم -

 : گفت و زد روحی بی و سرد لبخند آیدن

 . نیست تشریفاتی های واژه به الزم..  ملیساندرا ماست قصه آخر اینجا -

 : گفت و برخاست جا از ملیساندرا -

..  تنیس درستی توصیف من درباره خیلی خیانت دونی می تو ؟ برم اینجا از باید چرا ؟ آیدن چرا -

 ... من

 : داد پاسخ و انداخت صخره پایین وحشی های گل دشت به نگاهی نیم آیدن

 قطهن تنها تو ملیساندرا...  فقط..  بکنی رو فکرش که اونچیزی از بهتر...  ملیساندرا دونم می -

 مطلق تسلیم که آیدنی به...  ناقص و ضعیف انسان اون به..  هستی بودم که موجودی به من اتصال

 باشم همونی من تا..  میری تو..  ملیساندرا...  هایی روز اون آینه من برای تو...  بود احساساتش

 ... همیبف اینو امیدوارم...  باشه نمونده باقی گذشته و من بین ای رشته هیچ که ری می...  باید که

 : کرد اخم ملیساندرا
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 ؟ بینم می که بمونی هیوالیی همین تو که برم -

 .. فقط بودنت...  کنه نمی تغییری من هویت درباره چیز هیچ -

 : زد فریاد ملیساندرا

 ... کنه می عوض رو چیزا خیلی عشق...  کنه می تغییر..  آیدن چرا -

 در . شد پرت خاطراتش از دور ای نقطه به اما ذهنش.  شد خیره ملیساندرا به و کرد بلند سر آیدن

 با قصر هنگام که بود ای لحظه اندیشه در و بود نشسته سنگی تخته روی آدریان آنی تصویر این

 رد حاال همین اینکه مانند درست.  داشت یاد به را لحظه آن آیدن.  شدند آبی سرخش چشمان رزا

 : باشد افتادن اتفاق حال

 : بود پرسیده آیدن "

 ؟ اس طرفه یه بگی خوای می ؟ تو به رزا عشق -

 : بود داده پاسخ آدریان و

 وبارهد تونستم می اگه شاید...  نیستم و نبودم رزا عاشق وقت هیچ من...  اس طرفه یه که البته -

 خیلی قعش...  بود برگشت برای راهی یه شاید..  کرد می تغییر چیزا خیلی بشم عالقمند کسی به

 معجزه هی مثل...  باشه دلیلی براش اینکه بدون ده می تغییر رو چیزا خیلی عشق..  آیدن قدرتمنده

 .. شده پر یخ از قلبم انگار..  انگار من اما.. 

 ؟ هست برگشت برای راهی -

 کشاخت یه..  نیستم کامل مالتس یه من...  نکردم تکمیل رو پروسه هنوز من...  شاید..  دونم نمی -

 ... انسانیتم و روح ابدی مرگ تا دارم فاصله تکشاخ یک فقط.. 

 ؟ نیست برگشت برای راهی تکمیل از بعد و -

 : بود گفته آدریان

 ... هیچی!  ؟ بده تغییر رو هیوال یه تونه می چی..  کنم نمی فکر..  نه -

 .. عشق شاید...  دونم نمی -
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 ستهب نقش لبهایش روی حسی بی لبخند.  زد می برق چشمانش.  بود نگریسته ایدن به آدریان

 : بود گفته و بود دهدا تاب را ابروهایش آدریان.  کرد نگاه آدریان به امیدوارانه آیدن.  بود

 "...  نیست قدرتمند اونقدر عشقی هیچ -

 : گفت و چکید چشمانش از اشک ای قطره.  زد زل ملیساندرا چشمان به آیدن

 ... ملیساندرا نیست قدرتمند اونقدر عشقی هیچ -

 : گفت و شد جاری ملیساندرا چشمان از اشک

 گیمسال ده خاطره با فقط رو عمرم بقیه نذار...  برقص من با دیگه بار یه..  بار یه...  فقط...  آیدن -

 ... کنم زندگی

 . چرخاند آرامی به و گرفت دستش میان را ملیساندرا دستان سپس و کرد درنگ ای لحظه آیدن

 انجام شد می که حرکاتی ترین آرام.  خورد می سر ها سنگ زده یخ و لغزان سطح روی پاهایشان

 لغزید یخ روی و گرفت پاهایش روی را ملیساندرا آیدن.  تر آرام انعطافی و مالیم هایی چرخ.  داد

.  بود کرده خیس را اش شانه و بازوان ملیساندرا اشک باران.  کرد رها هوا و زمین میان سپس. 

 : گفت و گرفت آغوش در را او ملیساندرا.  ایستاد آیدن.  نداشت تمامی گویی هایش گریه

 ... دیدمت نمی وقت هیچ کاش...  افتاد نمی اتفاقات این از کدوم هیچ کاش -

 جیب از را بود نوشته صبح که کاغذی.  کرد جدایش خود از و گرفت را او های شانه آیدن

 : گفت و داد ملیسا دست به و آورد در باالپوشش

 ... بیای بر پسش از امیدوارم...  هستی رو به رو جدیدی دنیای با تو -

 از اهترکوت خیلی خیلی ها آدم عمر که دنیایی...  میشن پیر من از تر تند خیلی ادمها که دنیایی -

 برابرشون چند شاید که حالی در..  اونام مثل هم من..  کنم تظاهر...  مجبورم که دنیایی...  منه

 ... کنم زندگی

 رو جااون وقتی....  نوشتم توش چیزا خیلی...  بگیر رو کاغذ این...  میای بر پسشون از مطمئنم -

 ... ملیساندرا برو...  میاد کارت چه به کاغذ این فهمی می...  بشناسی

 پیش دنیای آفتابی دشت و سر پشت منجمد و سرمازده سرزمین به نگاهی.  گرداند سر ملیساندرا

 : گفت آیدن.  انداخت رو
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 ... نیست مناسب چندان مرز طرف اون برای لباست -

.  فشرد را ملیساندرا بازوی آیدن.  داد تکان دست روهان برای و زد تلخی لبخند ملیساندرا

 . پرید صخره پایین و انداخت دوشش روی را اش کوله.  بست را اشکبارش چشمان ملیساندرا

 : زد فریاد و شد دور بالفاصله آیدن

 . ببندین رو مرز...  اینجا بیاین -

 های اشک.  بود زده زل ملیساندرا عمیق پاهای رد به هنوز روهان.  رفت پایین صخره از خودش و

 : گفت و شد اسبش بر سوار و گرداند سر آیدن.  چکید می زمین روی داغش

 . کنین عجله -

* * * 

 در دست ای موطالیی زن.  تابید می داخل به سرسرا های طاق و های پنجره از داغی آفتاب نور "

 خاکستری و کوتاه موهای.  شناخت می آیدن که ای چهره.  داشت برمی قدم آشنایی چهره دست

 : گفت ژولیت به و زد لبخند کریشنا.  درخشنده و آبی چشمان و تیره

 . باشه حال سر خیلی ده نمی نشون چهرش...  میاد داره بریان -

 : گفت و بوسید را ژولیت دست و کرد تعظیم کریشنا به بریان.  گرداند سر ژولیت

 ؟ سرورم ، شدم نمی مزاحم وگرنه....  مهمیه کار -

 ؟ بریان رسمی اینقدر چرا -

 : زد معوجی لبخند بریان

 ... بشیم ها روستایی مانع که فرستاده پیغام برامون روهان بار چندمین برای -

 !؟ بفرستم سرباز براش..  داره ازمون توقعی چه -

 : گفت و خندید بریان

 ؟ کیه اون کردین فراموش نکنه...  روهانه این...  کریشنا نیست شوخی قضیه -

 : گفت و فشرد را بریان شانه کریشنا
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 . بریان کیه اون دونم می.  دونم می -

 : آورد پایین را صدایش بریان

 . باشه وفادار اون به تخت نیست بعید -

 : گفت رسید می نظر به عصبی کمی حاال که کریشنا

 تخت وفاداری و...  تخته انتخاب دالویش...  وفاداره کی به تخت دونیم می خوب دومون هر...  نه -

 ... اینجا اس کاره هیچ روهان..  دالویشه اقدام هم

 . نمیاره در سر تصمیماتش از کس هیچ..  کنه می انتخاب چطور تخت دونه نمی کس هیچ -

 : کرد اخم کریشنا

 ... نیست ساخته ازش کاری روهان...  بریان -

 : گفت خشم با بریان

 ... والریناله وارث روهان -

 : گفت متحکمانه و کرد تنگ را چشمانش کریشنا

 . دالویش مشروع نوه...  من... بریان والرینالم وارث من -

 : گفت سردی لحن با بریان

 ... سرورم هستید که البته -

 ".  گرفت فاصله کریشنا از کوتاهی تعظیم با سپس

 بود آورده هجوم او به بریان ذهنی خاطرات دوباره اینکه از.  شد بیدار خواب از گرگی زوزه صدای با

 ار حقیقت بریان ترسید می.  کند نفوذ ذهنش اعماق به هم بریان ، ترسید می.  آمد می بدش ،

 بریان از تر قوی هویتش واسطه به حاال او.  دانست می بعید گرچه.  دریابد آدریان جسم درباره

 این که بود او این قاعدتا.  ذهن تسلط و کنترل در چه ، جسمانی قدرت در چه شد می محسوب

 جیحتر.  کند آشکار را حقیقت نداشت تمایتی هیچ ایدن و گرفت می اختیار تحت را ذهنی ارتباط

 آیدن که ای پوشالی قدرت تمام.  کند پیدا ادامه آدریان درباره ها پچ پچ و وحشت این داد می
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 می محال آنچه از ترس.  بود اطرافیانش مخفیانه ترس همین در ریشه ، داشت را داشتنش توهم

 . داشتند وحشت آن از باز حال این با اما پنداشتند

 به امید یک سوختن تلخی.  بود تلخ تنها حقیقت.  انگیز شگفت نه و بود ترسناک نه اما حقیقت

 و باد زوزه سوزو در ان شدن نیست و بلند آتشی در هایش خون هم و آیدن گذشته همه همراه

 نآید.  مرگ قطعیت برابر در آمدنش در زانو به.  سرنوشت برابر در آیدن عجز حقیقت.  رود جریان

 می.  کرد نمی دریغ چیز هیچ از.  بود گرفته کار به ضعف این کردن پنهان برای را قوایش همه

.  ودب داده تغییر را ماجرا ظاهر تنها پروسه تکمیل اما نیاید در پا از خواست می.  باشد قوی خواست

 دست از برای چیز هیچ که کسی.  خسته و امید نا.  بود سست و متزلزل درون از هم هنوز آیدن

 . نداشت دلبستن برای چیزی ایضا و دادن

.  شدبا خطرناک تواند می چقدر کنونیش هیوالیی هویت با موجودی چنین دانست می خودش فقط

 کرد یم خودنمایی لحظاتش اکثر در و کرد می کنترلش عجیبی طرز به حاال که خشمی خصوص به

 می سلب او از را اختیاری گونه هر دید می پوش سرخ زن ور شعله چشمان در عجیب سحری. 

 افمض.  کند پنهان را عجزش حقیقت در تا نبود تمایل کم رحمی بی این به هم خودش شاید.  کرد

.  کرد می حس خودش بر را تخت سیطره اش نشینی تخت لحظه از درست آیدن اینها همه بر

 ان از دیگر ، کرد می فکر اش پادشاهی به که بار هر.  داد می قلب غلظت و قدرت او به تخت

 . شد نمی منزجر

 سمت به و شد خارج اتاق از و کرد تن به را بلندی ابریشمی باالپوش.  برخاست تخت روی از

 با و برگشت زن.  شد نزدیک گام چند.  گریست می همانجا که دید را زنی سایه.  رفت قصر بالکن

 سردی لبخند آیدن.  کرد برخورد بالکن سنگی های نرده به و برداشت عقب به قدم چند وحشت

 : گفت و زد

 ؟ شیال -

 : داد ادامه آیدن.  نگریست ایدن به اضطراب با و کرد تعظیم شیال

 . نیست ترس برای دلیلی -

 یم همچنان که برفی به کرد نگاه رو به رو به آیدن.  گرفت پایین را سرش و کرد سکوت شیال

 : گفت و انداخت شیال به نگاهی نیم.  پوش سپید نواخت یک سرزمین و بارید
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 ؟ اتاقت حبس از..  کردن آزادت -

 . بگذرونم آزاد بهتره رو اقامتم اخر شب گفتن...  دادن دستور بریان فرمانده -

 . مرخصی..  بری تونی می...  باشی اینجا اخر شب این تو خوای نمی اگه.  دم می حق بهش -

 : گفت ناگهانی خیلی سپس و شد دور قدم چند و کرد تعظیم شیال

 ؟ حضرت اعلی -

 : گرداند سر آیدن

 . بگو -

 : گفت و گرفت پایین را سرش شیال

 ... ادریان درباره...  یعنی..  شما...  شایعات این..  این -

 : گفت تامل اندکی از پس آیدن

 ؟ باشه داشته حقیقت داشتی دوست -

 : داد ادامه آیدن.  کرد سکوت شیال

 . کنی می رو فکرش که نیست چیزی اون شیرینی به وقت هیچ حقیقت -

 : گفت آیدن.  فروچکید شیال چشمان از اشک قطره چند

 نمی که زنهایی...  ریزه می اشک آدریان خاطر به داره که هستی زنی چندمین تو...  شیال -

 . توق هیچ...  شیال کنم نمی سرزنشتون من...  بایستن اون به احساسشون مقابل تونستن

 : زد صدایش اما آیدن.  شد دور آیدن از و کرد تعظیم شیال

 ... شیال -

 : گفت ، بردارد چشم برفی آسمان از انکه بی هم آیدن.  نگرداند سر اما ایستاد شیال

 چیزا خیلی...  ادریان قصر از تو نجات برای...  بودم کرده شروع تو خاطر به رو جنگ این من -

 روعش تو خاطر به رو جنگ این من...  نکرد تغییر واقعیت این اما...  افتاد اتفاقا خیلی...  شد عوض

 . بودم کرده
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 ریانب رفتن با.  شد مسلط خودش به آیدن.  رفت پایین ها پله از سپس و کرد درنگ اندکی شیال

 انستد نمی.  گرفت می نادیده را فلورا اگر البته قلمروش و ماند می او.  کرد می تغییر چیزها خیلی

 و کهنه نوشیدنی یک خواست می حاال که چیزی تنها اما اورد می سرش بر چه پادشاهی و قدرت

 . بود تازه هوای

* * * 

.  گشت می باز و پیچید می ها پله خم و پیچ در بار چند راهرو در هایش چکمه صدای انعکاس

 روهان از و گرداند سر آیدن.  داشتند می بر گام احتیاط با سرش پشت دیگر محافظ سه و روهان

 : پرسید

 ؟ اس اماده بریان -

 : داد پاسخ روهان

 . دیدین ترتیب که مراسمیه مخالف هم هنوز گرچه..  نباشه دونم می بعید -

 : کرد اخم آیدن

 ینجاا..  من تصور برخالف ؟ ساالریال به بره کاستار وارث تنها با همینطوری...  داشت چی انتظار -

 . دن می اهمیت اندازه از بیش مشروعیت به

 اصلی سرسرای درب کنار سپیدی و زمستانی پیراهن با شیال.  زد دور را بعدی راهروی آیدن

 و بود ریخته هایش شانه از یکی روی را موهایش.  بود زده بهت و روح بی صورتش.  بود ایستاده

 هب را بازویش آیدن.  بدهد او به شادی لعاب و رنگ ، بود نتوانسته هم صورتش سرخ آرایش حتی

 : پرسید و سپرد شیال

 ؟ هستی عصبی -

 : گرفت را آیدن بازوی و کرد تعظیم شیال

 ... حضرت اعلی بله -

 : زد سردی پوزخند آیدن

 . بودی تر بشاش خودمون عروسی روز -
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 . شد اصلی سرسرای وارد شیال با همراه آیدن.  کرد سکوت و انداخت آیدن به نگاهی نیم شیال

.  ندزد دست حاضر کم جمعیت آنها ورود با.  بود بخشیده جان آن به اندکی سرسرا سرخ تزیینات

 .. نه ظاهرش اما داد می نشان را مطلق نارضایتی چشمانش.  نگریست بریان به آیدن

 هشان روی که درخشانی سنگی جواهرات با بود تیره اغوانی و رسید می زانوانش تا باالپوشش

 رد اضطراب اندکی و شکوه با و خورد می تاب گوشش کنار بلندش نیمه موهای.  زد می برق هایش

 آیدن . رفت او سمت به شیال با همراه آیدن.  بود ایستاده کوتاه سکویی باالی و قرمز فرش انتهای

 ریانب کنار ای پوشیده و کوچک سینی با مالزم.  کرد اشاره خدمه از یکی به و گرفت باال را سرش

 : گفت آیدن.  چکید می شیال چشمان از اختیار بی اشک قطرات.  ایستاد

 ... شیال خونه گردی می بر داری ؟ گردی می بر ساالریال به نیستی خوشحال -

 : گفت لرزاند می را آن شدت به بغض که صدایی با شیال

 اونجا خانوادم اعضای از کدوم هیچ که ای خونه...  نمونده باقی ازش هیچی که ای خونه به -

 . نیستم

 . باشه تو خانواده اینده لحظه چند از بریان کنم گمون -

 : داد پاسخ و نگریست بریان به شیال

 هاش سنگفرش روی رو کودکیم همه که شهری..  کرده خراب رو من خونه که مردی...  آره -

 . کرد سالخی رو خانوادم که مردی...  خندیدم و دویدم

 سفر هم...  کن نگاه بهش اینجوری...  بدی نجات مرگ از رو ساالریال تا میری داری تو...  شیال -

 مادر تو.  دی می انجام ساالریال برای داری که کاریه...  ناپذیره اجتناب اون همسری و شدن

 صرف _ داد ادامه و کرد اشاره بریان روح بی چهره به سپس _.  میشی ساالریال های شاهزاده

 . نظیریه بی مرد بریان..  کرده که کارایی از نظر

 یرنظ بی مرد این که بار هر من...  اما کرد نظر صرف کارهاش خیلی از بشه شاید...  حضرت اعلی -

 وشفرام گاهی که رنگه پر برام اونقدر...  آدریانه قاتل...  بینم می که چیزی تنها...  بینم می رو! 

 . آدریانه قاتل..  اون...  آورده خانوادم و ساالریال سر بالیی چه اون کنم می
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 رد بریان تا را آخر گام چند.  کرد سکوت.  برداشت چشم و کرد درنگی ، نگریست شیال به آیدن

 دایص با و برد بریان سمت به را شیال دست آیدن.  کرد تعظیم انها به بریان.  گذراندند سکوت

 : گفت رسایی

 رد پادشاهی، راست دست ، بریاناس همسری به ساالریال وارث شیال من والرینال ولی عنوان به -

 ؟ پذیری می آیا بریان.  آنها خوشبختی امید به.  آورم می

 : داد پاسخ قروچه دندان با بریان

 . سرورم کنم می قبول -

 اب آیدن.  زدند دست جمعیت.  گذاشت اش شانه دور سپیدی شال و گرفت را شیال دست سپس

 : کرد اعالم دوباره بلندی صدای

 یم اعالم ساالریال حاکم و سرپرست را بریان ، ساالریال و والرینال پادشاه ، آلن پسر آیدن من -

 . نامم می خواهر دو اتحاد دوباره آغاز را نصب این و کنم

 تبرداش مالزمش دست سینی روی از را سپید پارچه آیدن.  کردند نواختن به شروع نوازنده گروه

 از دنآی. کرد مختصری تعظیم بریان.  گذاشت بریان سر روی را نشانی جواهر و ای نقره تاج نیم و

 : گفت و نگریست شیال به بریان.  گرفت فاصله آنها

 . کنم درک رو حست تونم می... ؟ نریزی اشک دیگه میشه -

 : داد پاسخ شیال

 . شوقه اشک...  سرورم خونه گردم می بر دارم من -

 : گفت و زد پوزخندی بریان

 . کن صدام بریان....  شیال بریان -

 . بریان.  بله -

 : گفت و برداشت چشم او از بریان

 . بخندی روز یه دم می قول...  شیال بگذره ماتم و اشک در تماما نیست قرار تو زندگی -
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 یانبر سمت به رفته هم در ای چهره با آیسار.  کرد سکوت و انداخت بریان به معناداری نگاه شیال

 : گفت و امد

 . اس آماده رفتن برای چیز همه -

 : گفت و کرد انداز بر را آیسار پای تا سر بریان

 . رفتنی آماده هم تو میاد نظر به -

 : گفت آیسار

 ... شما با البته و.  زدم حرف دربارش هم پادشاه با...  اعظم وزیر جناب بله -

 . کردم اعالم رو نظرم من و -

 . بمونم شما کنار خوام می...  ساالریال به برگردم خوام می..  میام باهاتون گفتم منم -

 : گفت سردرگمی با بریان

 ؟ داری اصرار چرا فهمم نمی..  آیسار فهمم نمی -

 : دوخت چشم بریان به آیسار

 ... چرا دونین می خوب خیلی -

 : گفت پذیری تسلیم لحن با بریان

 .. آیسار شده پیچیده کم یه اوضاع -

 : گفت و گذراند نظر از را شیال آیسار

 براتون...  من بانوی گم می تبریک بهتون _ داد ادامه و کرد شیال به رو _.  واضحه کامال...  چرا -

 . دارم خوشبختی آرزوی

 زد دیپوزخن ورودش از بعد بار نخستین برای شیال.  شد دور آنها از بزند حرفی شیال انکه از پیش

 : گفت و

 ! بریان نبود راضی ازدواجتون از خیلی اومد می نظر به -

 : گفت و کرد اخم بریان
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 صرف رو اول روز کنم می خواهش اما..  شیال بسازی کنایه و لطیفه دربارش داری وقت عمر تمام -

 . کن نظر

 و زد تکیه تخت به آیدن.  رفت آیدن تخت نزدیک بریان با همگام و انداخت باال ای شانه شیال

 : گفت

 ؟ بود سخت برات وداع...  بریان رسیده رفتن وقت -

 یم منعکس ذهنم تو رو کریشنا پاهای صدای که هایی سنگ تک تک با...  خاطراتم با بیشتر -

 ودب صداش طنین از پر که هایی اتاق به..  دیدم کنارش رو صورتش ها بار که هایی پنجره به.  کرد

. 

 : گفت ، بود شده آشفته وضوح به که آیدن

 . رنجونی می رو عروست...  بریان بگیر ساده...  آروم -

 : داد پاسخ و زد مالیمی نیشخند شیال

 . دن نمی ازارم ها مرده...  سرورم کردم مالقات زنده رقیب یه با االن همین من -

 گاهن پاسخ و برد باال را ابروهایش شیال.  انداخت شیال به باری شماتت نگاه بریان.  خندید آیدن

 او گوش کنار را سرش.  ایستاد بریان روی به رو و شد بلند تخت روی از آیدن.  داد را بریان

 : گفت ارامی صدای با و گرفت

 قلبت توی تیر یه با و برم می رو تو گلوی من...  آینده روزهای از روز یه..  بریان روزی یه -

...  نیبک رو فکرش که ای شیوه بدترین به...  کشمت می من...  بریان...  کنم می تموم رو زندگیت

 ... امروز نه...  اما

 : داد ادامه لبخند با و گرفت آغوش در را بریان آیدن

 هنوز باشه چی هر..  کنی نمی کوتاهی مطمئنم.  مطمئنم..  میای بر ساالریال بازسازی پس از تو -

 . اس برادرخونده هم با ذهنمون و روح

 شیال ونهگ آیدن.  کرد باالیی بلند تعظیم سپس.  ماند خیره آیدن به و کرد تنگ را چشمانش بریان

 : گفت و بوسید را
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 . شیال باشی موفق امیدوارم -

 اآنه به راه میانه در فلورا.  رفت خروج درب سمت به بریان دست در دست و کرد تعظیم هم شیال

 : کشید آغوش در را بریان و رسید

 . بریان بری نبودی مجبور کاش -

 : زد لبخند بریان

 . ملکه بیا دیدنم به -

 : گفت و بوسید را بریان و شیال فلورا

 . نگهدار خدا -

 : پرسید آمیزی کنایه لحن با و کرد دنبال نگاه با را فلورا گامهای شیال

 ؟ ببینم رقبا چشم به باید هم رو فلورا -

 ؟! شیال -

 مکک شیال به بریان.  شدند قصر محوطه وارد نیز فلورا و آیدن.  شد خارج سرسرا از و خندید شیال

.  رفت کالسکه درون به و داد تکان دست آیدن برای نیز خودش و شود طالیی کالسکه سوار کرد

 : گفت روهان به رو و گرداند سر آیدن.  شد خارج قصر دروازه از که لشگر و کاروان

 ؟ حبسه تو هنوز پادریک...  برگردونین اول حالت به رو سرسرا -

 ... آلنا دوستش و پادریک..  بله -

 . کنین آزاد رو آلنا بود قرار -

 . ذاره نمی تنها رو پادریک میگه.  قربان ره نمی -

 . کشم نمی رو آلنا من -

 : پرسید ، بود خورده جا گویی ناگهان که روهان

 ؟ بکشین رو پادریک دارین قصد مگه -

 : گفت و گذراند نظر از را روهان آیدن
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 . بدین انجام رو دادم دستور که کاری...  کنم محاکمش خوام می -

 پشت را درب آیدن.  گذاشت تنها را رفت می اتاقش سمت به که را آیدن و کرد اطاعت روهان

 کارهای ترین دشوار از یکی قطعا بریان بدون والرینال اداره.  کرد تکیه آن به و بست سرش

 یها استورن از نظر صرف.  داشت امید نا و افسرده مردمی که زده زمستان سرزمینی.  بود ممکن

 نگج در اکثرا که مردم سایر ، بودند کرده کار و اسکان به شروع والرینال در کم کم حاال که فاتح

 دیگر های سرزمین.  بودند زده یخ و دلمرده شدت به ، بودند داده دست از را عزیزانشان اخیر های

 و خرد انقدر حاضر حال در هم ساالریال و پذیرفت نمی خود به را والرینال مهاجران وجه هیچ به

 . نداشت هم را خودش مردم نگهداری توان که بود شده خمیر

 مین را خودش.  بود نگریسته آینه به ها مدت از پس.  ایستاد آینه جلوی سست های گام با آیدن

 خودش به وقتی گاه.  نبود خودش از آیدن ذهنیت شبیه اصال زده یخ عجیب چهره این.  شناخت

 ورهامد در اتاقش آینه مقابل که بست می نقش سرش در ای ساله هفده جوان تصویر اندیشید می

 به دنبای دیگه ":  زد نهیب خودش به.  کرد می زندگی الویس کنار که جوانی آیدن.  است ایستاده

 " آیدن کنی فکر گذشته

 : داد را خودش پاسخ

 .... آیدی کنی فکر الویس به باید که روزیه دقیقا امروز اتفاقا -

 نای از خبری آینه در.  نگریست آینه به آیدن.  شد رد اش گونه کنار از آتشین ای تازیانه برق

 یها شانه آیدن.  کرد نزدیک آیدن به را خودش اتاق گوشه از پوش سرخ زن.  نبود اتشین شالق

 چگونه آیدن ، شد نمی دیده آینه در اگر.  نداشت مادی حقیقت او اگر.  بود عجیب.  فشرد را زن

 سوزاند نمی را آیدن اما بود داغ تازیانه.  گذاشت آیدن گردن دور را شالقش زن ؟ کرد می لمسش

 می آیدن.  کرد آیدن تسلیم را بدنش و آزاد را دستانش زن.  کوبید تخت ستون به را زن آیدن. 

 فرو زن داغ موهای میان را دستش.  شود خیره آتشین زن چشمان های شراره به ابد تا خواست

 دیگر . بماند بینشان مرزی هیچ خواست نمی.  بود آتش جنس از زن تن و پیراهن تمام گویی.  برد

 هک بود کسی تنها جامه سرخ این شاید.  کند مبارزه زن با خواست نمی.  کند فرار خواست نمی

 اندنپوش برای مانده باقی مسیر تنها.  مالیمات نا بر آمدن فائق راه تنها شاید.  بود مانده برایش

 . داشت می نگهش پا سر که ستونی تنها.  اش حقیقی عجز و ناتوانی
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 آیدن که آنطور پوش سرخ زن.  انداخت اطراف به نگاهی نیم.  کرد بیدار را او الباب دق صدای

 وابخ لباس آین.  بود افتاده تخت کنار درست اما اش تازیانه.  بود نمانده تخت روی داشت انتظار

 : گفت و پوشید را بلندش

 ... تو بیا -

 . اس آماده محاکمه برای اصلی سرسرای...  سرورم -

 را مخش تازیانه و گذاشت سر روی را استخوانیش تاج.  کرد هایش لباس پوشیدن به شروع آیدن

 همخوابگی کسی چه.  داشت غریب احساسی.  گرفت پیش در را اصلی سرسرای راه و دست به

 و فشرد محکمتر را تازیانه آیدن.  نداشت مادی وجود حتی که زنی ؟ کرد می باور خشم با را اش

 بود ترس نه اش چهره در.  بود زده زانو سرسرا میان در و زنجیر در پادریک.  گشود را سرسرا در

 پادریک از تر دور قدم چند آلنا.  نشست تخت روی آیدن.  استوار و محکم نگاهی.  اضطراب نه و

 : گفت پادریک به رو آیدن.  بود ایستاده

 .پادریک بایست پاهات روی -

 : گفت و کرد نزدیک آیدن به را سرش روهان.  برخاست میلی بی با پادریک

 ... پادریک درباره...  سرورم -

 : پرید کالمش میان آیدن

 ! روهان -

 : گفت پادریک به رو آیدن.  برداشت عقب به قدم چند روهان

 ؟ شکلیه چه تعصب -

 : گفت آیدن.  نگفت هیچ و زد زل خودش از جلوتر قدم چند زمین روی ای نقطه به پادریک

 ... زنم می حرف تو با دارم -

 ضوحو به.  بود حاکم او بر بیماری و ضعف.  ترس از نه اما بود پریده رنگش.  کرد بلند سر پادریک

 استوار را خودش سختی به پادریک.  کرد مشاهده اش چهره در را هایش زخم عفونت آثار شد می

 : داد ادامه آیدن.  داشت می نگه
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 ؟ چیه غارت با مقابله برای حل راه بهترین....  غارته شرف در شهر یه...  بده رو جوابم -

 : شد نزدیک آیدن به قدم یک روهان

 ! حضرت اعلی -

 : گفت آیدن

 ازندانی کشتن که بگو...  پادریک..  بگو _ کرد پادریک به رو سپس _...  کن تمومش...  روهان -

 ... کشه نمی عقب رو لشگر یه زندانی تا چند کردن تیکه تیکه بگو...  نیست راهش

 : گفت آشفته لحنی با آیدن.  داد ادامه معنادارش سکوت به هم باز پادریک

 ؟ نداری گفتن برای حرفی -

 : کرد باز زبان پادریک

 . ندارم حرفی..  نه.  کشین می رو من صورت هر در شما -

 : کرد اعتراض آلنا

 ... نبودی ای کاره شورش اون تو بگو پادشاه به...  کن دفاع خودت از..  پادریک -

 : زد فریاد آیدن

 وارد همه از جلوتر دیدم من ؟ کنه انکار رو دیدم خودم چشمای با من که چیزی تونه می چطور -

 . کرد می تحریک رو جمعیت حرارت با چقدر دیدم..  شد زندان

 : گفت اجازه بی و وقفه بی اینبار روهان

 مقابل قواش همه با...  کرد دفاع ازما اون...  شد می جمعیت مانع داشت پادریک...  سرورم -

 . ایستاد جمعیت

 : گفت و انداخت روهان به نگاهی نیم آیدن

 . دیدم خودم های چشم با من...  روهان -

 . عالیجناب نداره حقیقت بینیم می که چیزی اون همیشه -

 : گفت و کشید زبانه آیدن قلب در خشم.  انداخت آیدن به سردی نگاه پادریک
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 ؟ پادریک بگی چیزی خوای نمی -

 اام...  طرفن هیوالیی چه با بفهمن مردم تا میکشه طول خیلی...  نداره اثر تو روی حرفی هیچ -

 . بود کافی اول نگاه همون من برای

 : گفت تابانه بی آلنا.  کرد اخم آیدن

 تا پادریک...  گناهه بی اون..  سرورم...  میگه چی دونه نمی اون...  ندین گوش بهش..  سرورم -

 فاعد زندانیا از تا ایستاد پدرش مقابل پادریک...  کرد دفاع زندانیا از داشت توان که لحظه آخرین

 ... کنه

 : گفت آیدن

 اون از یکی هم پادریک حالی در...  نبوده جمعیت با همراه اون که کنم باور میشه باعث چی -

 ؟ وحشیه و متعصب های غربی

 : گفت مصرانه آلنا

 فرمان تحت روی جونش پای تا اون....  گرفت می دستور آدریان از پادریک..  حضرت اعلی -

 . موند می آدریان

 : گفت و گذراند نظر از را پادریک آیدن

 ؟ کنی دفاع ازش که نموندی چرا ؟ بودی کجا شد کشته آدریان وقتی پس -

 : داد پاسخ آلنا.  کند حفظ را تعادلش کرد سعی و کرد سکوت هم باز پادریک

 می خواهش...  کنه حفاظت زندانیا از تا کشت رو پدرش...  کشت رو پدرش پادریک...  قربان -

 . بگیرین تصمیم دربارش درست کنم می خواهش...  کنم

 و خشمگنانه و نامفهوم های فریاد.  آورد می یاد به پادریک به کردن نگاه با که چیزی تنها آیدن

 با . رفتند می پیش الویس کردن تکه تکه برای که بود جمعیتی اول صف در شمشیر دادن تاب

 : پرسید رسا اما دار خش صدایی

 ؟ پادریک نداری گفتن برای هیچی خودت -

 : زد فریاد و رفت در کوره از آیدن.  بست نقش پادریک نزار و زرد صورت روی پوزخندی
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 . کنین جدا تنش از رو سرش عام مال در -

 : زد فریاد آلنا

 پادریک...  نیست حقش این...  قهرمانه یه پادریک...  کنم می خواهش...  سرورم نه...  نه -

. . ایستاد مردم کنار پادریک...  بود کرده ترک همیشه برای رو شهر آدریان شاه وقتی...  ایستاد

 پادریک..  بمیرن ها استورن حمله از پیش مردمش تا کنه سمی رو اب خواست می رزالین وقتی

... . قهرمانه یه اون قربان...  شد زخمی مرگ پای تا..  شد کار این مانع و ایستاد پوش سیاه مقابل

 ... کنین نظر صرف کنم می خواهش...  پادشاهی هیچ کنار نه ایستاد مردمش کنار پادریک

 و عصبانی ، کرد می تقویت را اش قهرمانی ژست که پادریک سکوت خاطر به شدت به آیدن

 تکه.  بود مرده الویس.  ریخت نمی آب خشم این آتش روی ها حرف این از کدام هیچ.  بود آشفته

 : زد فریاد.  رود می راه جمعیت جلوی که دید می را ساکن و ساکت مرد این آیدن و بود شده تکه

 ... الویسه قاتل اون -

 : امد بر دفاع به روهان

 برای تونست می که جایی تا پادریک...  عینی شاهد عنوان به..  بودم اونجا من..  سرورم نه -

 می خواهش...  سرورم نیست الویس قاتل اون...  نیست اعدام حقش...  قربان..  جنگید ما نجات

 . مردم این مدیون رو جونم من....  کنم فرار تا خرید زمان من برای اون...  کنم

 : زد زل روهان به الویس

 ؟ بزنم دار خاطرش به رو شهر مردم همه باید ؟ کیه قاتلش پس ؟ نیست الویس قاتل اون اگه -

 ... بود جنگ از بخشی الویس مرگ...  بکشین رو کسی نیست الزم -

 باعث مرد این...  مرد این و...  کنه حفاظت من از تا موند فقط اون..  نبود جنگ جای هیچ الویس -

 . شد مرگش

 ... بپرسین شاهدی هر از تونین می...  کرد دفاع الویس از مرد این...  نشد...  نه -

 : گفت عصبانیت با آیدن

 . کنم نمی باور -
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 : زد فریاد روهان

 ... گفت می بهتون خودش و بود اینجا االن الویس کاش ای -

 : داد پاسخ ای آشفته اما شمرده لحن با و زد زل روهان به آیدن

 روهان کردم نمی باور من...  شست می قتلش گناه از رو پادریک دست هم الویس خود اگه حتی -

 هب رو پادریک...  نگهبانا _ داد فرمان سپس _.  کنم باور که خوام نمی چون...  کردم نمی باور... 

 . راهه در مجازات یه که کنین اعالم و ببرین اعدام سکوی

 : گفت ملتمسانه آلنا

 ترین گناه بی اون...  گناهه بی اون...  کنین رحم کنم می خواهش...  کنم می خواهش...  سرورم -

 ... کنم می خواهش....  مونده زنده که فردیه

 . بشنوم رو صداش دیگه خوام نمی...  بیرون بندازین قصر دروازه از هم رو آلنا -

 : زد فریاد آلنا

 از تربد که هیوالیی..  هیوالیی یه تو....  آیدن میکشه اتیش به رو تختت بیگناهان خون...  خون -

 .. هیوالیی یه تو ؟ میگم چی شنوی می....  یخبندانه قرنها

 : گفت و انداخت آلنا به ارامی نگاه نیم پادریک

 دی مین تغییر رو چیز هیچ تو...  داره نیاز بودنت به الیسا...  برو اینجا از..  برو...  آلنا دیگه بسه -

 ... هیوال این وسیله به شدن عفو از بیشتر خیلی..  بیشتره ارزشش من برای خیلی مرگ... 

 : زد زل پادریک به آلنا

 ...پادر..  اما -

 .... قهرمان یه مارث از و...  بساز مرد یه جیمی از...  آلنا برو -

 ارهچ چکید می زمین روی هایش اشک.  بکشند بیرون سرسرا از را او نگهبانان تا ایستاد اما آلنا

 .نداشت تسلیم جز ای

 : گفت و شد همگام آیدن با روهان
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 . کنین اعدامش خواین می چرا ؟ دارین کشتنش به اصرار چرا...  گناهه بی اون..  قربان -

 : زد فریاد آیدن

 . بود گناه بی هم الویس -

 . رود می اعدام سکوی سمت به بلند گامهای با که کرد می تماشا را آیدن و ایستاد روهان

 توانست می که جایی تا پادریک.  مبهوت و تحیر در غرق همه.  بودند شده جمع زیادی مردم

 بلندی صدای با و شد صورتش روی پوش رو گذاشتن از مانع.  داشت می بر قدم استوار و محکم

 : گفت

 شم می مجازات اونا جای به دارم دونن می که مردمی....  جالد کنم نگاه مردم این چشم تو بذار -

 . میرم می دارم تکشون تک جای به... 

 : زد فریاد آیدن

 ... سکو روی بیاریدش -

.  ودب گرفته را هایش شانه آلنا که زنی.  گریست می بلند صدای با جمعیت سکوت میان در زنی

 دیگری کوچک پسر.  داشت آغوش در که چکید می ای ماهه چند کودک لباس روی زن های اشک

 پسرک چشمان در اشک.  نگریست می پادریک به حیرت با و بود گرفته را گریانش مادر دامن

 . گرفت پایین را سرش و زد زانو و ایستاد سکو روی استوار گامهایی با پادریک.  بود زده حلقه

 زا جیمی های اشک.  بود کرده آغاز گریه آغوشش در نیز مارث حاال و گریست تر قرارانه بی الیسا

 : زد فریاد پادریک.  غلتید اش گونه روی

 . پسرم قهرمانی یه تو -

 : کشید داد بلندی صدای با جیمی

 ... پدر -

 عمیق سکوتی در اما مردم.  داشت الیسا کردن آرام در سعی که انداخت النا به نگاهی نیم آیدن

 : گفت رسا صدایی با آیدن.  بودند رفته فرو
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 یکپادر..  آیدن شاه من....  بودن گناه بی زندانیا...  مونه نمی جواب بی ، گناهان بی خون ریختن -

 . کنم می محکوم اعدام به رو

  زد فریاد آلنا

 شاهد...  کنن می تماشا و ایستادن سکوت در اینجا که مردمی همه...  گناهه بی هم پادریک و -

 چی تونها بچه و زن داشتن نگه زنده برای پادریک بگین...  لعنتیا بگین...  گناهه بی اون که بودن

 لال چرا...  بگین....  کنه منصرف زندانیا کشتن از رو شما تا کرد تالش چقدر بگین ؟ کرد کار

 ! ؟ گرفتین خون خفه چرا....  گناهه بی اون دونین می شما همه.  بزنین حرف ؟ شدین

.  گیردب باال را شمشیرش تا کرد اشاره جالد به آیدن.  چکید می زمین روی سیالبوار آلنا های اشک

 : زد داد تر بلند آلنا

 . آیدن مونه نمی پاسخ بی گناهان بی خون -

 رزیدل می بدنش تمام حاال که الیسا.  زد لبخند جیمی به رو و گشود چشم اش خانواده به پادریک

 سر و امد فرود ثانیه از کسری در شمشیر.  کرد اشاره جالد به آیدن.  گریست می وجود همه با

 تیجمع.  کرد سکوت هم الیسا حتی.  بود گرفته خون را دنیا همه گویی.  افتاد سکو روی پادریک

 گرفت آغوش در را آیدن های شانه پوش سرخ زن.  نداد نشان واکنشی هیچ که بود مات چنان ان

 ناگهان الیسا.  شد جان بی و خورد تکان چند که پرداخت پادریک بدن تماشای به او با همراه و

 . برداشت جلو به قدم چند و کرد رها را مادرش دامن.  امد خودش به جیمی او جیغ با و کشید جیغ

 زده ندلبخ او به پیش لحظه چند که پدریست سر کبود و خونین سر این کرد نمی باور هنوز گویی

 هب مادرش جیغ صدای با نیز مارث.  فشرد را جیمی شانه و کشید آغوش در را الیسا ، آلنا.  است

 : گفت و کرد جالد به رو آیدن.  افتاد گریه

 . بدین تحویل خونوادش به رو جسد -

 . شد قصر وارد و گرداند سر سپس

 نزدیک روهان.  داشت آغوش در را الیسا های شانه و ایستاد همانجا اما آلنا.  شد متفرق جمعیت

 تالشش اما شناخت نمی را مرد این.  بود شده جاری اختیار بی هایش اشک.  زد زانو پادریک بدن

 و جنگیده برایشان مرگ حد سر تا که کسی.  بود دیده چشم به هایش بندی هم و او نجات برای را

 حتی نشد دار خدشه آدریان فرمان به وفاداریش که کسی.  بود خریده وقت روهان فرار برای
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 قعاوا آن خاطر به امروز پادریک که چیزی تنها شاید...  شاید.  شد پدرش قتل به مجبور که زمانی

 . بود پدرش علیه کشیدن شمشیر در پروایی بی همان ، بود شده مجازات

 . داشت او دین زیر را زندگیش ابد تا که بود مردی جان بی جسم ، بریده سر این اما روهان برای

 : گفت و گرفت آغوش در را پادریک نهال نو پسر و رفت پایین سکو از

 . بود قهرمان یه پدرت -

 : گفت و نگریست روهان زره به تنفر با جیمی

 ... اس زنده هیوال یه جاش به و...  مرده اون -

 : گفت و انداخت بود شده حال بی گریه شدت از که الیسا به نگاهی نیم روهان

 .. مدیونم شوهرتون به رو زندگیم من -

 : گفت ، آمد می بیرون حنجره از سختی به که گرفته صدای با الیسا

 .. ندادی نجات رو زندگیش ولی -

 .. کردم رو تالشم همه من -

 : زد تلخی لبخند الیسا

 ! ؟ رو تالشت همه -

 : گفت سپس و کرد درنگ لحظه چند روهان

   باشم تشیعش توی...  بدین اجازه بهم -

* * * 

 رفیب های گلوله کسی آمد می نظر به که بارید می چسبیده هم به و متراکم قدری به برف های دانه

 مرد . شود تمام خواست نمی گویی و بود آمده خانه پنجره وجبی چند تا برف.  کوبد می شیشه به

 تبرداش را ای کهنه پتوی سپس انداخت کوچک شومینه درون و شکست را چوبی صندلی آخرین

 اشک.  شد خیره همسرش جسد به و گرفت آغوش در را کوچکش پسر.  انداخت دوشش روی و

 و یدبوس را اش ساله سه پسر پیشانی.  نکرد گریه اما شد داغ هایش پلک.  زد حلقه چشمانش در

 و داشتند خوردن برای غذایی نه دیگر.  گذاشت دهانش به را شده خشک زمینی سیب تکه آخرین
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 کرده دریافت ماه این برای پادشاه طرف از که هم ای زمستانی جیره.  سوزاندن برای هیزمی نه

 اگر.  بود خواهد زمانی چه مایحتاج تقسیم دوم دور دانست نمی مرد و بود شده تمام نیز بودند

 آغاز او با را سختی بازی ذهنش.  مردند می گرسنگی و سرما از ، رفت می پیش همینطور اوضاع

 هماند برایشان که ای چاره تنها.  رسید می ذهنش به وحشتناک راهی افکارش پس در.  بود کرده

 هر به.  فشرد آغوش در سخت را پسرش.  لرزید هایش شانه و شد جاری هایش اشک اینبار.  بود

 راه هاتن به و نگریست همسرش جسد به لرزان هایی پلک با.  داشت می نگه زنده را او بود قیمتی

 . اندیشید ماندنشان زنده

* * * 

 ، اسب سه سم زیر خشک و زرد برگهای شدن خرد صدای و وزید می آرامی به پاییزی باد "

 سر روی را برگ چند و زد پر درختان از یکی شاخه روی از کوچکی سار.  ترساند می را سنجابها

 و دوخت اش دستی بغل به را درشتش آبی های چشم جوان مرد.  ریخت جوان مردان از یکی

 : گفت

 ؟ نه مگه...  تره سرد امسال پاییز -

 : داد پاسخ و انداخت آسمان به را براقش سبز های چشم کناریش جوان

 ! آفتابیه اینده روز چند ، داشت اصرار که بگو بریان به اینو -

 اش یاسی چشمان و بود کرده جمع را بلندش نیمه موهای که کرد نگاه سوم جوان به آدریان

 : پرسید آدریان.  نگریست می را زمین روی برگهای

 ؟ کو آفتابی هوای اون پس -

 : گفت پوزخند با آیدن شاهزاده

 !؟ شنیدی رو هوا وضع پیشبینی ها وزغ از -

 : داد پاسخ و داد تاب را ابروانش بریان

 نیک شکار گنجشک یه نهایت...  کنه می فرقی چه تو برای...  آیدن بخندم بهش کنم می سعی -

.. 

 : گفت حرارت با آیدن
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 . گردم نمی بر قصر به گوزن بدون...  گوزن یه -

 : انداخت باال ای شانه آدریان

...  کنی عمل دادی دیاران به که گوزنی شاخ وعده به تونی می کنی می فکر اگه.  خیال خوش -

 . اشتباهی در کامال

 : گفت و کرد اخم بریان

 ؟ آیدن بری می گوزن شاخ یه براش گفتی دیاران به تو -

 : گفت و زد ای فاتحانه لبخند آیدن پرنس

 ... گوزن پوست و شاخ..  آره -

 : گفت و کند درخت یک روی از را خشکی شاخه آدریان

 .. گوزن پوست..  باشه خشن اینقدر خوره نمی دیاران به -

 : گفت آیدن

 ... میشه ساخته گوزن چرم از که کفشهاییه عاشق اون -

 : گفت و کرد اشاره رو به رو به آیدن.  نزد حرفی اما انداخت آیدن به نگاهی نیم بریان

 . بخوره صورتم به باد خواد می دلم..  بریم تاخت به سرو درخت آخرین تا -

 : گفت حوصلگی بی با بریان

 هدیه دیاران به رو گوزن چرم بیماری بستر توی خوای نمی که تو...  خوری می سرما...  آیدن نه -

 !؟ بدی

 : گفت آدریان

 ! کنی می سواری اسب دخترا مثل...  باش داشته هیجان کم یه..  بریان -

 هب هیجان با آیدن.  زد هی اسبش به ناگهانی خیلی و گذراند نظر از را آدریان آبی چشمان بریان

 تقدر و سرعت.  کرد تنگ را اسبش رکاب و داد سر شوق سر از فریادی نیز آدریان.  رفت دنبالش
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 خش خش ، اسبها زدن نعل صدای و معلق و پخش هوا در را ها برگ و خاک و گرد ها اسب سم

 " بود کرده محو را ها برگ

 سرخ زن هم باز.  بود خالی کناریش بالش.  انداخت چپش سمت به نگاهی.  گشود چشم آیدن

 تخت روی.  است داغ گذشته شب از هنوز بدنش هم ، کرد می احساس.  بود شده ناپدید ، پوش

 که ادایست اتاق دیوار مقابل.  گشت می باز اش تکراری و آلود غم دنیای به باید باز.  شد خیز نیم

 نمایانگر کدامش هر که هایی خط.  بود کرده حک آن رو ناخن با که بود موربی های خط از مملو

 چهی که زمستانی از دیگر روز یک.  اش کننده منزجر و آور نفرت پادشاهی از روز یک.  بود روز یک

 پی از سالها.  بود شده خارج دستش از ها روز شمارش حساب دیگر.  نبود اتمامش به امیدی

 بدترین از یکی شاید.  بود داده دست از هم را سالها شمار حتی آیدن.  بودند رفته و آمده سالها

 ره اما گذشتند می ها ثانیه.  نداشت اهمیت ای لحظه هیچ دیگر.  بود همین ابدیت های خاصیت

 هچ سالها.  اندیشید آن به شد می که چیزی ترین ارزش بی و بودند ابد مفهوم درازی به کدامشان

 روی دیگری خط.  شدند می تکرار مدام وقتی ؟ رسیدند نمی پایان به گز هر وقتی داشتند معنایی

 . زد پوزخندی.  زد می خط را دیگری دیوار باید.  بود نمانده فردا برای جایی دیگر.  کشید دیوار

 از و پیچید اش شانه دور را شنلش.  برسد محوطه و قصر های دیوار به شد می مجبور روزی شاید

 زمان هر از تر شدید برف.  شد محوطه وارد و گذراند را قصر تکراری های رو راه.  شد خارج اتاق

 نقدرآ نیز پوش سپید شهر سرماو و برف این.  ماند می منتظر باید دیگر چقدر.  بارید می دیگری

.  سبزینگی اندکی برای بود زده لک دلش.  کرد می بد را حالش که بود شده آور کسالت و تکراری

 نگلج و بلند ساحلی درختان.  بود کرده توصیف را ساالریال اش نامه آخرین در بریان که همانطور

 از.  شدبپو لباس الیه یک از بیش نتواند بریان شد می باعث که گرمی آفتاب.  خزه از پوشیده های

 اما تداش می بر گام سختی به آیدن.  رسید می کمرش نزدیک تا برف.  رفت پایین قصر های پله

 از.  نداشت یخ و برف این از کمی دست خودش بدن عادی دمای.  داد نمی آزارش چندان سرما

 . باشد دور قصر از اندکی خواست می فقط.  مقصد کدام به دانست نمی.  شد خارج قصر دروازه

 . پوشاند عریضی شال با را صورتش و گذاشت سر روی را شنلش کاله

 اکثرشان سنگین بوران آخرین در.  نداشتند اسب عادی مردم.  شود اسب سوار خواست نمی

 تری راحت زندگی رسید می نظر به ها استورن.  بخورند را هایشان اسب تا بودند شده مجبور

 ردنک پیدا و زمستانی شکارهای.  بودند گذرانده شمالی سرمای و یخ در را نسل چندین آنها.  دارند

 تامین برای را آنها از گروهی آیدن.  بود مردم سایر از تر ساده برایشان تنور و شومینه سوخت
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 را خود ماهانه خراج توانستند نمی که مردمی اما بود آورده در دولتی استخدام به مردم مایحتاج

 هم ها استورن این از ای عده.  آمد نمی بر انها هزینه پس از ، قصر خالی خزانه و کنند پرداخت

 رخاط به را استورن ده کنون تا آیدن.  فروختند می عادی مردم به گزافی قیمت به را غذا و سوخت

 می گزاف قیمت به که مایحتاجی مقدار همان حتی مردم پس ان از و بود کرده اعدام خیانت این

 ساالریال طرف از سوخت و غذا گاهی چند از هر ارسال اگر.  نداشتند مصرف برای هم را خریدند

 . آورد نمی دوام هم ماه شش والرینال شاید ؛ نبود

 میان در را خیس چوبهای و خاشاک و خس از گاری یک سختی به دوخت چشم مردی به آیدن

 : گفت و رفت جلو قدم چند.  راند می جلو به برف

 . کنم کمکت تونم می -

 : گفت و انداخت آیدن به مشکوکی نگاه مرد

 . میام بر پسش از خودم.  نیست الزم -

 : گفت آیدن

 . کنم کمکت خوام می..  کنی می اخم چرا -

 : داد پاسخ مرد

 همدیگرو حاضرن مردم ، بیشتر هیزم دونه یه خاطر به روزا این...  احمقم من کنی می فکر -

 . ندیدم قیافشم حتی که غریبه یه دست بدم رو هام هیزم و چوبی گاری من اونوقت...  بکشن

 : گفت و نگریست مرد به آیدن

 . بدم هلش برات کم دست بذار -

 : گفت و شد نزدیک آنها به گیاهان ریشه از ای کوله با دیگری مرد

 . مایک شده چیزی -

 : داد پاسخ و گرداند سر کش گاری مرد

 ؟ ویر کنی پیدا چیزی تونستی تو.  خونه گردم می بر دارم.  نیست چیزی -

 : گفت بود ویر نامش که مردی
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 ... تاشو چند کنم می معاوضه هات هیزم از دونه یه با.  زده یخ ریشه مشت یه -

 : گفت مایک

 ؟ داری تا چند -

 تا هفده -

 . هیزم یه ازای به تا هفت -

 .. کنی می معامله بدتر شرف بی استورن اون از داری تو...  گرفته شوخیت! ؟ تا هفت -

 . ریشه تا شیش..  هیزم یه...  خب خیله -

 : گفت مایک به رو و دوید انها سمت به آیدن.  گرفتند پیش در را هی را هم با همگام سپس

 ... لیوان یه.  خوام می گرم آب مقدار یه فقط عوضش...  کنم کمکت بذار..  نیستی تنها که حاال -

 : گفت و انداخت ویر به نگاهی نیم مایک

 . بده هل رو گاری تونی می اگه باشه -

 : پرسید مایک از ویر.  شد همراه آنها با و گرفت را گاری دسته آیدن

 ؟ چطوره پسرت -

 ... سالشه سیزده نزدیک حاال..  بدم یاد نوشتن و خوندن بهش کنم می سعی دارم...  بهتره -

 . بیچاره زمستونی پسر -

 : گفت مایک

 . نباشن زمستونی اون پسرای کاش -

 : زد پوزخندی ویر

 که ییکسا هستن هم هنوز نمیشه باورم.  شدنیه تموم زمستون این کنی فکر اگه احمقی خیلی -

 . دیدیش خودت چشمای با.  کشتنش هممون چشمای جلوی.  اس زنده اون کنن می فکر

 . بودم جوون نو موقع اون من -
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..  شد کشته که دیدم و دادم دست از جنگ توی رو پسرام از تا دو.  مایک بودم جوون یه اما من -

 ... دیدن همه

 هک همینه واسه...  داد اون به رو انسانیش روح میگن...  داشت نگهش زنده آیدن شاه میگن اما -

 . شده هیوال یه االن

 : گفت آمیزی تمسخر لحن با ویر.  شد راست آیدن اندام بر مو

 یدهشن بریان فرمانده خود از گفت می ها استورن از یکی...  باشی ساده اینقدر کردم نمی فکر -

 . نمیشن زنده ها مرده که شنیده...  مزخرفه اینا

 : کرد اخم مایک

...  نمیگ...  میگن هم ها بعضی.  ترسیده می اون از همیشه...  ترسیده می چون گفته اینو بریان -

 ... کرده حلول آیدن شاه درون در اون

 یه شبقی.  دیدیم چشم به که چیزیه این...  شده کشته آدریان ؟ میگی چی معلومه هیچ...  مایک -

 ! کنی باورشون داری اصرار چرا فهمم نمی.  دادن خوردمون به که مزخرفاته مشت

 : گفت و کرد نگاه ویر چشمان به مایک

 رو مادرش مرده جسد گوشت پسرم به قبلی بوران توی من...  ویر ندارم ای دیگه چاره چون -

 وزهن...  بسوزه تا انداختم شومینه توی رو استخوناش من...  فهمی می....  بمونه زنده تا خوروندم

 مرگ از بعد..  نبود پسرم خاطر به اگه...  چرخه می مغزم توی سوختش استخون و گوشت بوی

 موند می زنده باید پسرم و.. موند می زنده باید اون اما...  کردم می تموم رو خودم کار...  همسرم

 می یباق برام چی..  نکنم باور رو اینا اگه...  ویر بگو بهم...  دید می رو تابستون و موند می باید... 

 . داشته نگه زنده رو من حاال تا امید...  مونه

 : گفت و فشرد را مایک های شانه ویر

 ... نداره حقیقت که چیزی به امید اما فهمم می -

 : پرید ویر کالم میان مایک

 ... داره خیلیا برای...  داره من برای -
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 حد ار بیش شد می وارد او به که ای عصبی فشار.  لرزید می دستانش.  شد سست آیدن پاهای

 : گفت ویر سپس و شد حاکم آنها میان کوتاه سکوتی.  داد ادامه گاری دادن هل به اما بود توانش

...  ریمب میلرین به تونستیم می کاش...  نمونده ها طالیی اومدن به چیزی...  مایک نباش نگران -

 ... ساالریال حتی یا

 ... کشتن رو من برادر...  ویر کشن می رو مهاجرا -

 ؟ ساالریال به رفت می -

 هک کسایی اما کشتن ها حاکم رو هردو...  شد کشته میلرین توی هم دوستم...  سیامات به...  نه -

 به.. . ندارن ما از خوشی دل ساالریال مردم...  میشن تیکه تیکه مردم وسیله به...  ساالریال میرن

 یکی. .. خوریم می رو حقشون داریم کنن می فکر.  میگیریم کمک بریان فرمانروا از اینکه واسطه

 یرانو و مخروبه شهر یه هم هنوز ساالریال که نبود آیدن شاه و والرینال اگه...  بگه بهشون نیست

 ... بود

 : گفت آیدن به رو و ایستاد کوچک خانه یک کنار مایک

 کسرهی بیفتی نفس نفس به اینکه بدون...  عالیه بازوهات قدرت...  منه خونه همینجا..  پسر خوبه -

 . بهت دم می بابتش رو خشک های ریشه از دونه یه...  رو گاری آوردی

 : گفت بالفاصله آیدن

 ... خوام نمی هیچی...  نیست الزم..  نه...  نه -

 را آیدن قلب نفر دو این مکالمه.  گرفت فاصله مایک از خداحافظی بدون که بود آشفته آنقدر

 رقص راه تنها.  دید نمی هم را پایش جلوی.  بود انفجار آستانه در گویی سرش.  بود کرده سست

 آب یحتمل.  بودند ها برف های دانه آوری جمع مشغول ای عده.  کرد می طی غریزی صورت به را

.  فتادا سوزش به آیدن انگشتان حتی که شد شدید قدری به بوران.  شد می تامین اینگونه شهر

 و گریست می شدت به که کرد جلب را توجهش نگهبان یک صدای ، رسید که قصر دروازه نزدیک

 : گفت می لباسش هم به رو

 تشنج...  دارم نگهش گرم چجوری دونستم نمی...  کرد تب...  نمیشه باورم.  مرد دیشب کارل -

 . کنم باور تونم نمی...  کرد
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 : گفت همکارش

 بدی دست از رو خونوادت اعضای بقیه خوای می...  پستت سر واستا بیا...  نکن گریه دیگه بسه -

 . باش زنت فکر به ؟

 گفت آرام نگهبان.  رفت دروازه سمت به و کشید ها برف روی را اش خسته و آهسته گامهای آیدن

: 

 ؟ هستی کی -

 : داد پاسخ و گرداند چشم آیدن

 .. پادشاه -

 ... دلقک کن مسخره رو خودت!  بامزه چقدر...  هه هه -

 : داد ادامه و شد نزدیک او به نگهبان.  کشید عمیقی نفس و بست را چشمانش آیدن

 .. ایستادی کجا ببین.. کن باز رو چشمات! کوری؟ -

 : آورد فرود سر بالفاصله نگهبان.  کرد باز صورتش روی از را شال و گشود چشم آیدن

 . ببخشین رو من..  سرورم...  حضرت اعلی ببخشین رو من -

 اج از ، بود نشسته محوطه زده یخ حوض کنار که روهان.  شد قصر وارد بزند حرفی آنکه بی آیدن

 : برخاست

 ... شدین خارج قصر از من بدون...  سرورم -

 : گفت آیدن

 ... ام زندانی قصر توی دونستم نمی -

 . نکردی نمی ترک رو قصر معموال..  من بدون که اینه منظورم...  نگفتین چیزی هم مارث به آخه -

 زا بتونم کنم فکر.. . روهان سال همه این از بعد!  ؟ دادم می خبر اتاق ساده نگهبان یه به باید -

 . بیام بر خودم پس

 : پرسید تردید با روهان
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 ... تغ...  برای..  برای...  بودین رفته -

 : داد پاسخ سردی لحن با آیدن

 . داشتم ای دیگه کار...  نه ؟ تغذیه -

 . رفت می گیج سرش.  گرفت پیش در را اتاقش راه و شد قصر وارد آشفته حال همان با سپس

 هک بود گذاشته اثر آیدن بر چنان ساده مرد دو آن های حرف ؟ بود شده حاکم والرینال بر بالیی چه

 هب.  بست سرش پشت را در.  شد اتاقش وارد درهم و آشفته.  باشد آرام توانست می سختی به

.  فتگر پایین را سرش.  کرد تکیه آن به و داد قرار میز لبه روی را دستانش کف.  رفت آینه سمت

 در افکارش آنقدر.  بارید می وقفه بی هایش اشک.  شکست بغضش.  انداخت آینه به نگاهی نیم

 گلدان.  بود شده اشک از خیس میز.  کند مبارزه خودش با چطور دانست نمی که بود ریخته هم

 ندیبل صدای با طال گلدان.  ریخت زمین روی آینه های تکه.  کوبید آینه به و برداشت را میز سرد

 کند کنترل را خودش توانست نمی.  برد باالتر را هایش گریه صدای آیدن.  افتاد سنگی زمین روی

 خون تیره سرخی به نگاهی.  چکید زمین روی خون.  زد ضربه بازوهایش به آینه از ای تکه با. 

 زنده بر مردم باور.  کرد می اش آشفته اینطور چیز چه دانست می ذهنش اعماق در.  انداخت

 یدام. گرداند می باز والرینال به را آنها رفته دست از پادشاه روزی آیدن اینکه باور.  آدریان ماندن

 چهی. داد تکیه پنجره گوشه به را سرش.  بود آن گیر در پیش سال سالهای آیدن که ای احمقانه

 دیدن محض به که فکری جز راهی هیچ.  رسید نمی ذهنش به پریشانی این از رهایی برای راهی

 نبیرو کمدش از را نگاری نامه چسبیده هم به کاغذهای.  نشست میز روی.  پیچید ذهنش در خون

 راحتیج دستش کف و برداشت را درشتی اینه تکه.  تمیز جوهردانی و برداشت ای تازه قلم.  کشید

 حرف.  شد خیره کاغذ به و ریخت دان جوهر درون را خون.  شد جاری غلیظی خون.  کاشت عمیق

 . پیچید می ذهنش در خون جوهر با نوشتن درباره آدریان های

 : لغزاند کاغذ روی و زد خون جوهردان درون را قلمش

.  اشمب گناه بی من که پذیرد می کسی چه.  باشد عجیب اینقدر زندگی ، کند می باور کسی چه "

 بی من...  افتادم حوادث غرقاب به معصومیت اوج در که نوجوانی پسر..  من...  گناهم بی من اما

 "...  گناهم

 می تحریفشان که خاطراتی.  نیست بیش دروغی ، نویسد می چه هر که دانست می اما ذهنش

 به یقلب و کرد نمی اشتباه که درستکاری آیدن.  بود گناه بی آن در که خاطراتی.  نوشت می و کرد
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 انزم که آنقدر داد ادامه نوشتن به.  گرفت آرام انگیزی شگفت طرز به ذهنش.  داشت دریا وسعت

 صبح به را شب و شب به را ظهر و بود نوشته صفحه صد چند آمد خود به تا.  داد دست از را

 . نوشتن برای رنج قرن یک و دل خون قرن یک.  داشت نوشتن برای ها چیز خیلی.  بود رسانده

 سطرهای.  آمد می بر او از آرامش برای که بود کاری تنها این شاید اش سالگی صد آستانه در

 هک آیدنی.  شد نمی تسلیم سادگی به که آیدنی.  کرد می معرفی را دیگری آیدن که خونینی

 . کرد نمی تردید هرگز که آیدنی.  گرفت می بخردانه های تصمیم

 : آخر فصل

 ها عقاب آشیانه فراز بر پرواز

 و ها کوه باال این از.  داد می تاب خود مسیر در را تارهایش تک تک و وزید می موهایش میان باد

 به را مایل آفتاب انعکاس که سرسبز های دشت.  امد می چشم به زمین روی از زیباتر ها تپه

 نظیری بی شکسته و مورب اشکال هایشان روشن سایه که هایی کوه و گرداندن می باز اسمان

 قله فراز بر سرعت با که رسید می گوش به ها عقاب شکوه پر آواز صدای.  بود زده نقش آن روی

 تازه و خنک هوای.  داند می تکان وار امپراطور شکوهی با بالهایشان گاه گاه و کردند می پرواز ها

 نقطه ریندربلندت.  بود نشسته پیکری غول عقاب پشت آیدن.  بود صبح تنفس شبیه آسمان باالی

 احساس.  زیبا و معوج و کج های قله نقطه بلندترین باالی.  صخرها بلندترین فراز بر و آسمان

 نتکا را بود انسان یک اندازه برابر دو که بزرگش بالهای عقاب.  داشت الوصفی زاید سرزندگی

 در را اش سینه و گشود را هایش دست آیدن.  داد سر آوایی.  ریخت هم به را هوا جریان و داد

.  زد شوق سر از فریادی.  دارد نگه باز را چشمانش کرد تالش.  کرد سپر باد تند جریان برابر

 آواز از دست ای لحظه حتی عقابها.  شد نمی محو لبهایش روی از لحظه یک وسیعش لبخند

.  ودب بسته حلقه چشمانش در اشک.  کشید عمیقی نفس آیدن.  داشتند نمی بر شکوهمندشان

 ادب.  کرد نمی کفایت فریاد که بود همتا بی پرواز این از زده هیجان انقدر.  فهمید نمی را علتش

 و پیچ بیشتر آیدن بلند نیمه موهای.  برد می خود با و زدود می چکیدن محض به را هایش اشک

 نواز چشم برابر چند آن در آسمان آبی رنگ که بود زاللی و بزرگ دریاچه پایشان پایین.  خورد تاب

 الحا توانست می آیدن.  کمتر و کم.  کرد کم دریاچه با را اش فاصله عقاب.  خورد می چشم به تر

 ودب گرم که صورتی و اش زمردی سبز چشمان برق.  ببیند لرزید می اب در که را صورتش عکس

 ار هایش پنجه عقاب.  باشد برجسته که هایی آرواره بدون.  داشت جریان پوستش زیر در خون و

 سردش آیدن.  شد سرد بدنش.  کرد خیسش و خورد آیدن صورت به آب تراوش.  برد فرو آب در

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

551 

 

 کفش و نفتی و کلفت جین شلوار و اخرایی سویشرت یک.  شد تنش لباس متوجه تازه.  بود شده

 های ناخن بدون اش عادی نوجوانانه دستهای.  کرد نگاه دستهایش به آیدن.  زرد کتانی های

 شوق اشک.  کند پاره را اش حنجره خواست می خوشحالی شدت از.  کرد اش زده شگفت سنگی

 دانست نمی فقط ، اورد می یاد به را تلخش خاطرات همه.  چکید می هایش چشم از امان بی

 پسری.  است ساله هفده نوجوان یک چطور دانست نمی.  اند شده محو ها اتفاق آن همه چطور

 از همیمب تصاویر.  نبود او به متعلق گویی که مبهم تصاویری تنها.  ای گذشته هیچ بدون نوجوان

 اش پنجه درون بزرگی ماهی.  کشید بیرون آب از را اش پنجه عقاب.  پریده رنگ هیوالی یک

 و داد سر آوایی عقاب.  چسبید عقاب پر به آیدن.  زد هم به را آیدن تعادل.  خورد می تکان تکان

 هب آیدن.  کند طی ممکن نقطه باالترین تا را انتها بی آسمان این خواهد می گویی.  گرفت اوج

 جایشان که ها عقاب سایر.  شدند می کوچکتر لحظه هر که ها کوه و دریاچه به.  نگریست زمین

 یدنآ.  خورد می تکان شدت به هنوز عقاب پنجه بزرگ ماهی.  بودند رفته بقیه از باالتر و گذاشته

 سمت به و داد مسیر تغییر سرعت به عقاب.  شد رها عقاب پنجه از ماهی.  کرد محکم را جایش

 های پنجه با هوا در را ماهی عقاب.  چسباند عقاب گردن به را خودش آیدن.  برد یورش ماهی

 آوایی عقاب.  داد جان دم در ماهی.  رفت فرو ماهی گوشت در عقاب های پنجه.  گرفت محکمش

 از الجثه عظیم عقاب.  رسید می گوش به دور از عقاب دیگر آواز حاال.  گرفت اوج دوباره داد سر

 شکل پنبه و سپید فرش تنها.  شد نمی دیده کوه و تپه و دریاچه دیگر.  رفت فراتر هم ها ابر

.  بود شده آمیزی رنگ خورشید سرخ و طالیی اشعه با که شد می دیده آیدن پای پایین در زیبایی

 . شد خم اندکی.  گشود را دستانش.  ممکن خنده ترین بخش لذت و ترین عمیق.  خندید آیدن

 این نمناک طراوت.  کشید صورتش به را خیسش دست.  شد رد آلودی مه توده میان از دستش

 دسپی و طالیی ابرهای به آیدن.  رفت می پیش همچنان عقاب.  داد می او به نظیری بی نشاط هوا

 آیدن هب پذیر نا وصف آرامشی رنگش که انتها بی نیلگون آسمان.  کرد بلند سر سپس و شد خیره

.  یدرس نمی دستش اما بگیرد را عقاب بال خواست.  لغزید ناگهان که بود آسمان آبی محو.  داد می

 و ابرها به و بود آسمان سمت به سرش که حالی در.  بود کرده سقوط آیدن اش ناباوری نهایت در

 باور سرعتی با آیدن و داد سر بلندی آوای عقاب.  شود می کوچک و دور که کرد می نگاه عقاب

 که ای وقفه بی آوازهای.  دادند می سر آواز که دیگری های عقاب و او از.  شد می دور او از ناپذیر

.  داد می آزار را گوشهایش سقوط اثر بر که هوا شدید جریان.  شد می شنیده تر دور از لحظه هر

 ... و پیچید ذهنش در عقاب یک آوای ممتد صدای
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 بلمقا توانست نمی.  بود بسته نقش پیشانیش روی سردی عرق.  برخاست خواب از زده وحشت

 از هجرع.  شد خیز نیم تخت روی.  بود گوشش در ها عقاب صدای هنوز.  بایستد منظمش نا تنفس

 بیرون ذهنش از را ها عقاب صدای شب نیمه ناقوس صدای.  نوشید را تختش کنار نوشیدنی

 دانه.  بارید نمی اخیر وقت چند شدت با دیگر برف.  گشود را پنجره و برخاست جا از.  انداخت

.  بود رفته فرو عجیب خاموشی در شهر.  نشست می زمین روی مالیمت با اما بود دشت هایش

 یمتسل کار آخر دانست می و بود آشفته ذهنش.  انداخت میز روی قلم و کاغذ به نگاهی نیم آیدن

 می نظرش به واقعی آنقدر ، بود دیده که خوابی.  شود می کاغذش و قلم و سرخ جوهردان این

 به و کشید میز روی را اش سنگی های ناخن.  کند باور را بیداریش االن توانست نمی که رسید

 بوی و رنگ که ای ساله صد آیدن.  بود خودش.  نگریست پنجره شیشه در تصویرش بازتاب

 می سختی به و گذشت می عمرش از قرن یک از بیش که آیدنی.  شد نمی پنهان اش هیوالیی

 اما هیبتش و سالها همان جوانی به اش چهره.  خندید می که بیاورد یاد به را روزهایی توانست

 چروکیده روحش مانند هم اش چهره داشت دوست.  باشد پیر داشت دوست.  بود هیوالیی هیاتی

 بی رهایی.  بود عجیب اما پروازش رویای.  شد می ساله صد هم ظاهرش کاش.  شود شکسته و

 دتهام از بعد.  نمود می نشدنی تکرار ، کرد می احساس بزرگ پرنده آن بالهای بر که شرطی و قید

 خاطرات از بخشی یا خوابهایش که شد می درازی سالیان.  بود دیده را خودش خوابهایش در

 بی رهایی امشب اما نبود آزاد هم دیدن رویا برای حتی آیدن.  او خوابهای از بخشی یا و بود بریان

 زیر را لبخندهایش مزه هنوز اما بود انجامیده سقوط به رهایی این گرچه.  کرد حس را مانندی

 برای راهی.  بود رهایی برای راهی کاش.  نداشت حقیقت اگرچه.  کرد می احساس زبانش

 . تغییر برای راهی.  بازگشت

 آنقدر . شد خیره آن در چشمانش به و برداشت بود گذاشته میزش کنار که را ای شکسته آینه تکه

 در دقیقا چیز چه فهمید نمی که بود آورده هجوم او به جهت چند از مختلف افکار و بود مشوش

 . داشت جریان زندگیش در که بود حقیقتی از وحشت افکار آن همه محوریت اما گذرد می ذهنش

 ها لحظه برابر در که ای محقرانه تسلیم احساس از.  بود گرفتار آن در که ابدیتی زهر از ترس

 رنج این از.  اش هیوالیی زندگی برابر در زدنش زانو حقیقت با شدن رو به رو از هراس.  داشت

 ... نشدنی تمام

 : گفت و نگریست شکسته آینه آن در اش چهره به نفرت با

 "...  برسی تهش به تونستی تو شاید اما...  آیدن نداره انتهایی رذالت " -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

552 

 

 کنار دلیصن روی.  گذاشت کنار را آینه.  زد می برق میز روی که خونینی قلم تسلیم.  شد تسلیم و

 : زد دان جوهر درون خون های لخته میان و گرفت دست به را قلمش و نشست میز

 انقدر چیز همه.  ام نبوده ارامی این به وقت هیچ من و نبوده این از زیباتر وقت هیچ والرینال "

 ما و گردند می بر زودی به ها طالیی.  است دشوار هم خودم برای باورش که رسد می نظر به کامل

 هب تا کنم می را تالشم همه من.  کنیم جمع سوخت و قوت آینده سال هفت برای ، داریم فرصت

 . شود استفاده فرصت این از خوبی

 هر برف صبحگاهی نشاط.  آورد می همراه به نشاط خود با برفی.  گذرد می برفی زیبای روزهای

 هیوالی به که والرینال پادشاه من.  دهد می من به کشیدن نفس برای مضاعف ای انگیزه روز

 ... کنم نمی دریغ تالشی هیچ از مردمم برای من.  راندم خودم از را خشم دیو و کردم غلبه درونم

 بر پرواز یک مثل درست.  کنم می رهایی و آزادی و زندگی سر احساس پیش از بیش ها روز این

 از.. . برم می لذت هایم نفس تک تک از من...  ها عقاب آشیانه از باالتر...  ها کوه ترین بلند باالی

 جرات به بتوانم شاید و رها...  آزادم من.  گذرانم می والرینال پادشاه عنوان به که ی لحظه هر

 من..  نیستم هیوال من...  نیستم هیوال من...  نیستم هیوال من..  نیستم هیوال یک من...  بگویم

 ".  نیستم هیوال من...  نیستم هیوال

 از دست تواند نمی چرا دانست نمی.  نوشت را اخر جمله تک و زد دان جوهر به را قلم دوباره

 ... بعد و بعد صفحه و بعدی صفحه و کرد پر را صفحه یک.  بردارد دست آخر جمله نگارش

 : گفت صدایی.  کرد خارج حال ان از را او در به انگشتی شدن کوبیده صدای

 . هستم روهان سرورم -

 : گفت و کرد درنگ آیدن

 . تو بیا -

 : داد ادامه و گرداند سر آیدن.  گشود را اتاق درب روهان

 . نده راه هم راهرو دم تا رو کس هیچ بودم گفته مارث به -

 ... دارین اعتماد بهش خیلی -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahya1993 | والرینال ی درنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

553 

 

 به تو دادن راه جز به..  ندیدم ازش نادرستی حرکت...  کنه می خدمت اینجا داره سالهاست -

 . اینجا

 : پرسید و کرد مختصری تعظیم و امد جلو قدم چند روهان

 ؟ دونین نمی ازش هیچی ؟ میشناسینش چقدر -

 ؟ کنم فکر اتاقم در نگهبان جزییات به باید چرا..  نه -

 : پرسید و انداخت غالفش و کمری به نگاهی نیم آیدن.  کرد سکوت روهان

 ؟ جدید هدیه -

 . یخسازه. ساختمش خودم -

 . گرفتی یاد که عالیه خیلی -

 : شکست را آن آیدن که شد حاکم میانشان دوباره سکوتی

 ؟ اومدی دیدنم به چرا -

 : گفت و نگریست آیدن به روهان

 . بیدارین هم شما شدم متوجه...  اومد نمی خوابم -

 : زد آمیزی تمسخر لبخند آیدن

 !؟ کنی پر من با رو تنهاییت اومدی -

 . کردم اشتباه..  سرورم چطور -

 .. کردی حماقت -

 : گفت و دوخت چشم آیدن به روهان

 طوفان.  کردم پیدا رو بچه تا دو جسد..  امروز..  امروز..  سرورم بخوابم تونستم نمی راستش -

 زیر و دادن جون سرما توی بودن چسبیده هم به که حالی در هم اونا..  بود کرده خراب رو خونشون

 لطو در من..  شد راست تنم به مو...  سرورم...  کردیم پیداشون اتفاقی خیلی...  شدن دفن برف

 ولوکوچ پسر که طوری...  یکی این..  سرورم اما..  دیدم ها صحنه خیلی شما به خدمتم سال هفتاد
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 پسره سینه روی که خواهرکوچولوش صورت...  کنه محافظت ازش تا بود کرده بغل رو خواهرش

 بینمب ستمنتون _ لرزید می روهان صدای _...  بود کوچولو دختر بغل تو که زده یخ عروسک و...  بود

 صورت و زده یخ دستهای بندم می که رو چشمام...  شده سخت برام خیلی تحملش..  سرورم

 . چشمم جلوی میاد کبودشون

 : گفت و شود مسلط خود به کرد سعی و شد بلند جایش از.  لرزید ناگهان آیدن پشت

 ... بیان ها طالیی..  بود امیدوار میشه فقط -

 ؟ نفرستادین درخواست ساالریال برای مگه ؟ چرا -

 ات چند سازی باز برای.. آورده میلرین از جدید کارگرای...  میگه بریان...  فرستادم..  روهان چرا -

 .. بفرسته سوخت و غذا تونه نمی مدت یه تا میگه...  بده غذا بهشون باید و دیگه بنای

 نای با...  بود بهشت شبیه..  دیدم رو ساالریال که دفعه آخرین..  مونده ساخت برای چی دیگه -

 ؟...  مونده چیزایی یه هنوز گفت می بریان حال

 ... میان موقع این تا ها طالیی کرده فکر اونم البد -

 : گفت نگرانی با روهان

 قتو هیچ دیگه نکنه...  میشه بیشتر داره سرما و کردن دیر خیلی...  عجیبه خیلی..  کردن دیر -

 ؟ برنگردن

 : داد پاسخ پریشانی با آیدن

 . بیان باید...  میان ولی..  کردن دیر...  نیان که نداشته سابقه...  نه -

 .. بار ده از بیشتر شاید -

 : شد خیره روهان به و گرداند سر آیدن

 ؟ شده تکرار سال هفتاد احمقانه و تکراری روزای این میشه باورت...  روهان سال هفتاد ؟ بار ده -

 ؟ سالته چند هست یادت اصال _ داد ادامه و زد محوی لبخند _

 : گفت ، بود خورده جا بحث به ارتباط بی های حرف این از که روهان

 ... سرورم گذشته ای طوالنی سالهای -
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 .. نداشتی سال چهل از بیشتر...  بودی انسان اگه...  نکرده تغییر خیلی هم تو قیافه -

 .. شن می پیر دیر خیلی..  اونا..  رگمه تو ها الف خون من...  قربان فهمم نمی -

 : گفت و ایستاد شومینه آتش روی به رو آیدن

 و هزار برای...  دیدم موهاش بین سفید تار تا چند..  اینجا اومد بریان که پیش سال چند..  اره -

 ؟ روهان کرد کار چی میشه زندگی سال همه این با.  برانگیزه تحسین..  عمر سال اندی

 : داد پاسخ ، بود شده گیج که روهان

 . کنم عمر اینقدر نبوده قرار چون..  نکردم فکر بهش وقت هیچ..  حضرت اعلی دونم نمی -

 : گفت و زد زل ها شعله به آیدن

 .... دارم پیش در کننده کسل ابدیت یه من ولی -

 : داد ادامه آیدن.  کرد سکوت روهان

 هب رو رهایی اون تونستم می شاید... داشتم بهتری اوضاع...  مردم می هم من اگه شاید...  شاید -

 رگم..  گفت بهم..  کی نمیاد یادم...  یکی...  بود مرگ بستر در بریان وقتی یادمه.  بیارم دست

. . الماس مرگ و طالست معدن زندگی..  گفت...  هستی از نظیری بی نوع شروع...  عجیبیه عرصه

 دشگوین اما یادمه جمالتش..  عجیبه...  هه...  چسبید طال به و کشید دست الماس از میشه سخت

 ... نه

 : پرسید روهان از و گرداند سر آیدن.  شد نزدیک آیدن به قدم چند روهان

 ؟ روهان هیوالم یه من -

 : کرد انکار سر با روهان

 . کردم نمی فکر دربارتون اینطوری وقت هیچ من -

 : گفت و زد زل اتش به دوباره آیدن

 چیزی هر من...  من...  زمستونم من...  هیوالم من...  نخوام چه بخوام چه...  روهان هستم اما -

 ازم معلم یه دبیرستان توی اینکه تا...  دونستم نمی رو اسمم معنی...  کرول آیدن جز به هستم

 ... کی نمیاد یادم...  گفت بهم یکی...  دونستم نمی رو اسمم معنی من...  پرسید
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 ؟ میشه چی معنیش خب -

 اس مسخره _ داد ادامه و نگریست روهان به ، زد پوزخندی _!  آد نمی یادم...  روهان دونم نمی -

 . زنم می حرف باهات دارم من اونوقت..  بزنی حرف من با تا اینجا اومدی تو.. 

 : گفت و انداخت پایین را سرش روهان

 رهنمی بیرون ذهنم از هرگز که چیزی...  بگم دیدم که چیزی درباره بودم اومده فقط..  فقط...  من -

... 

 . بیان که امیدوارم یعنی...  میان زودی به ها طالیی -

 . کنم فراموش رو بچه تا دو اون تونم نمی من...  کنه نمی فرقی -

.  نگریست می او به عجیب نگاهی با و بود ایستاده اتاق وسط روهان.  شد خیره روهان به آیدن

 خالی جای زحمت به.  رفت مورب های خط دیوار سمت به سپس و کرد درنگ ای لحظه آیدن

 : گفت و برگشت روهان سمت به دوباره و کشید ناخنش با دیگری مورب خط و یافت کوچکی

 تو.  تونم نمی وقت هیچ...  نتونستم وقت هیچ...  دونستم نمی وقت هیچ..  روهان دونم نمی -

 ... نکن معطلش

 و برداشت را فامی نقره جام.  شد خیره آتش به و نشست شومینه روی به رو صندلی روی سپس

 از گویی ها عقاب وقفه بی آواز صدای.  بود دیده که زد می چرخ رویایی در اما ذهنش.  نوشید آن از

 ابیعق آوای از ممتدی و بلندتر صدای و کشید می زبانه آتش و آمد می بیرون شومینه آتش قلب

 ... پیکر غول

* * * 

 کودک و نوجوان قد نیم و قد پسر و دختر چند با همراه پیرزنی.  تابید می دشت به گرم و تند آفتاب

 یک هب مشرف کوتاه تپه یک باالی.  بود ایستاده درخشانی سپید سنگ و کهنه قبر یک باالی

 : گفت لب زیر پیرزن.  رسید می زمین تا سبزش برگهای که پیر درختی تک زیر و دهکده

 . خداحافظ...  تارا دوباره دیدار تا -

 : داد ادامه و کرد کج را راهش زنان عصا سپس
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 . رسیم نمی ها طالیی جشن به نه وگر...  ها بچه بریم -

 : گفت نوجوانی دختر

 . نشدم آماده هنوز من...  میگی راست..  وای -

 : گفت پیرزن

 . رسیم می ؟ شدی هول اینقدر چرا..  خب -

 : گفت بود دختر سال و سن هم که پسری

 ... شاهی گارد سرباز همون ریک...  داره قرار ریک با اون -

 : پرسید دختر از و خندید پیرزن

 ؟ ریک عاشق ؟ شدی عاشقش -

 : داد پاسخ و کرد اخم جوان دختر

 ؟ نشدین عاشق...  بودین جوون که وقتی خودتون شما...  عجیبه انگار میگین جوری یه -

 فرو قلبش و رفت هم در ناگهان اما افکارش.  دوخت چشم دخترک عسلی چشمان به پیرزن

 : کرد صدایش کوچیکی پسر.  ریخت

 ؟ خوبه حالتون!  مادرآلنا -

 : گفت و زد لبخند و فشرد را عصایش آلنا

 ... ریتا بودم نظامی یه من -

 ! نظامیه یه ریک...  بشن عاشق تونن می هم ها نظامی -

 : پرسید داشت سال ده حوش و حال که دختری

 ؟ بودین نظامی شما -

 می زره های شونه روی که ای طالیی موهای..  نظیر بی رنگ دودی زره یه با..  عزیزم...  آره -

 . بودم جنگجو یه من.  بود دستام از بخشی که شمشیری و ریخت
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 : پرسید ای ساله هشت _ هفت پسر

 ؟ پیش سال چند -

 ... پیش سال سالهای...  عزیزم پیش سال سالهای -

 : پرسید دیگری کودک

 ؟ دیدین رو ها طالیی شما -

 : داد پاسخ ، بود شده گیج مکرر سواالت از که آلنا

 . دیدم....  عزیزم..  بله -

 : پرسید ساله هفت پسر

 !؟ هیوال دوره تو -

 ... بله -

 ؟ بود شکلی چه اون ؟ دیدین هم رو هیوال -

 : داد پاسخ آلنا

 . بود هیوال یه...  اما..  کرد نمی فرق ما با خیلی ظاهرش...  دیدم هم رو هیوال..  دیدمش -

 : گفت و انداخت باال ای شانه نوجوان پسر

 . ندارن وجود اونا ؟ ندیدتشون دیگه زمستون بعد کسی چرا...  ندارم باور ها طالیی به من -

 : گفت نداشت سال پنج از بیشتر که جمع دختر کوچکترین

 ؟ ان چی ها طالیی -

 : گفت و فشرد را دخترک کوچک دست آلنا

 ؟ بیاره دنیا به ای بچه تکشاخی دیدی ؟ باشه بچه شکمش توی تکشاخی که دیدی حاال تا -

...  لکام موجود یه که بار هر..  آرن نمی دنیا به بچه ها تکشاخ...  بگم بهتون رو حقیقت من بذارین

 یه...  امروز از تر دور خیلی..  روزی یه...  میشه متولد شاخ تک یه...  میره می قهرمان موجود یه

 روح که پادشاهی...  بود خورده پیوند زمین و آسمون به که پادشاهی...  شد کشته..  مرد پادشاه
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 شد کشته زمستون اوج در و شد بریده گلوش که پادشاهی...  داشت وجودش در رو تکشاخ هفت

 شمچ با طالیی تکشاخ هفت...  شد متولد طالیی تکشاخ هفت مرگش از بعد و واقعی پادشاه یه... 

 داشتن مردم..  شد تشدید زمستون و شد حاکم هیوال یه پادشاه اون از بعد...  درخشنده آبی های

 طالیی تکشاخ تا هفت این..  سال هفت هر...  مدت اون تمام در...  مردن می سرما و گرسنگی از

 سرمای از خبری روز هفت و هفتاد اون در...  موندن می روز هفت و هفتاد و اومدن می والرینال به

 اون توی سال هفت هر مردم...  تابید می هم مالیم آفتاب...  کرد زراعت شد می و..  نبود کشنده

 رو روز این اونا...  کنن طرف بر رو آینده سال هفت نیازهای کردن می سعی روز هفت و هفتاد

 ... گرفتن می جشن

 ... نیستن ها طالیی دیگه که االن اما -

 : گفت و بوسید را دخترک آلنا

 و...  شد تموم زمستون...  کشت رو هیوال قهرمان یه...  شد شدید زمستون وقتی...  روزی یه -

 به سال هفت هر حاال....  والرینال حقیقی وارث...  پادشاهمونه هم هنوز و... شد شاه ، قهرمان اون

 تموم خاطر به..  هیوال مرگ خاطر به...  عزیزم گیریم می جشن رو موقع این سالها اون بهانه

 ... زمستون شدن

 : گفت نوجوان پسر

 دهش هیوال آیدن شاه میگه...  شده زنده آدریان میگه اون...  آلنا کنه نمی فکر تو مثل من پدر -

 ... سپرده اون به رو روحش چون

 : گفت و زد لبخند آلنا

 ... شناخته رو پادشاه نه و دیده رو هیوال نه چون میگه اینو پدرت -

 : گفت و انداخت آلنا به نگاهی نیم ریتا

 هب هاش شاهزاده با و بریان شاه قراره...  نمیشه خالصه ها طالیی مراسم به فقط امسال جشن -

 ... کنه ازدواج بریان شاه دختر با قراره ولیعهد...  بیاد والرینال

 : کرد اخم آلنا

 ؟ دونی می کجا از تو ؟ نگفت من به چیزی چرا! ؟ جیمی -
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 : داد پاسخ و خندید ریتا

 باره این در جیمی و مارث شاهزاده با داشته...  بوده الیسا ملکه اتاق نگهبان مدت یه ریک -

 ... بسپره مارث کوچکترش برادر به رو ولیعهدی خواد می جیمی میگن...  کرد می صحبت

 : زد لبخند آلنا

 اهش با الیسا وقتی...  تره مناسب قصر برای مارث...  نداشت قصر به ای عالقه وقت هیچ جیمی -

 . کرد می اقامت قصر از خارج جیمی هم کرد ازدواج روهان

 : گفت نوجوان پسر

 ؟ هستن هم پسراش یا میاد دخترش با فقط بریان شاه -

 : داد پاسخ ریتا

 ... دیگه هستن هم پسرش دوتا البد..  آد می هاش شاهزاده با...  سامی که گفتم -

 : گفت سامی

 . ان العاده فوق رزمی های مهارت توی پسراش شنیدم من -

 : شد سفید و سرخ ریتا

 . ان قیافه خوش خیلی خیلی شنیدم منم -

 ... واقعیه بهشت یه ساالریال...  شدم نمی پیر... اصال کردم می زندگی بهشت اون تو اگه منم -

 : گفت آلنا

 ... نبوده بهشت یه همیشه ساالریال...  سامی -

 : گفت سامی

 به بار دو اون...  نیست زمین شبیه اصال گفت می برادرم اما...  خوندم رو نابودیش ماجرای -

 شیال هملک رو سازیش باز های طرح خیلی میگن...  ناپذیره باور میگه که چیزایی...  رفته ساالریال

 . زده مرگش از قبل

 ... بود واقعی هنرمند یه اون...  شیال...  آه -
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 : گفت ریتا

 و ریانب شاه اسم میشه فقط..  بیاریم خوشبختی از مثال یه باشه قرار اگه میگه همیشه مادرم -

 ... آورد رو شیال

 به ها بچه.  تابید می اش چروکیده صورت به گرم آفتاب.  داد ادامه راهش به و زد پوزخندی آلنا

 زمین در انگشت بند یک عصایش.  داد ادامه آرامی به زنان عصا آلنا و دویدند شهر دروازه سمت

 موهای اشتیاق با.  بود طالیی های گندم از پر شهر اطراف کشاورزی های زمین.  رفت می فرو

 اردو زنان عصا.  کند نوازش را صورتش چروک و چین نسیم تا گذاشت و سپرد باد به را سپیدش

 آنها با آرامی به.  کرد می عبور تر طرف آن متر چند پادشاهی، جاده از ساالریال کاروان.  شد جاده

.  ردک می کار خوب هنوز اش بینایی.  ببیند کاروان پیشگام را بریان به توانست می.  شد همراه

.  کرد می حرکت افراشته بر سر با و داشت دست به را اسبش افسار مغرورانه و پیروزمندانه بریان

 یا دو و رسید می هایش شانه پایین تا بلندش موهای.  بود نشده پیر هنوز مرد این که بود عجیب

 در.  دبو رفته هم در صورتش نه و بود شکسته اندامش نه اما.  شد می دیده آن در سپید دسته سه

 . بود نظیر کم آنها چهرگی خوش.  بود ریتا با حق.  بودند حرکت در جوان پسر دو بریان طرف دو

 مانه.  لعنتی های پریزاد.  تغییری هیچ بدون آیسار.  دید دیگری آشنای چهره تر آنطرف متر چند

 ندیدخ می شدت به که حالی در آیسار.  بود ریخته پیشانیش روی آن از ای دسته که طالیی موهای

 هرش به ورود محض به.  شد شهر وارد آنها با همراه آلنا.  بود گرفته گرم بریان پسرهای از یکی با

 آغوش در را او و شد پیاده اسب از روهان دیدن با بریان.  آمدند استقبال برای مارث و روهان

 گرفته چروک و چین بیش و کم اش چهره و داشت گندمی جو کامال موهایی حاال روهان.  کشید

 . ساخت می صمیمی و گرم ای چهره او از که داشت سر به نشانی جواهر و طالیی تاج.  بود

 به روهان با رکاب هم بریان.  آمد بریان سمت به گویی خوشامد برای مارث از پس نیز جیمی

 شاه...  روهان شاه باد زنده " زدند می فریاد را دو آن نام صدا یک مردم.  کرد حرکت قصر سمت

 . شود تر مستحکم تا رفت می خواهر دو اتحاد...  را ساالریال و والرینال نام و " بریان

* * * 

.  رقصاند می را آفتاب غروب مالیم نور ان سطح ریز های موج اما بود آرام کلی نگاه در دریاچه

 خانه درون از هایی خنده صدای.  داشت جریان ویالیی بزرگ خانه خارجی محوطه در خنک نسیمی

 می ماشات را آفتاب غروب و بود نشسته دریاچه کنار نیمکتی روی میانسالی زن.  رسید می گوش به
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 می منعکس دریاچه از که بود خورشید سرخ های بازتاب از مملو اش خاکستری های چشم.  کرد

.  رسید می نظر به دور و نکردنی باور خاطراتش.  زد زل دریاچه روی به رو انبوه جنگل به.  شد

 شمنق های کتاب در شب هر که هایی قصه.  بود ها قصه به شبیه بیشتر که نکردنی باور آنقدر

 ایدنب کرد می تاکید آنها به شب هر که داستانهایی.  پریان های قصه.  خواند می هایش بچه برای

 دارندن حقیقت خواند می برایشان که کتابهایی از کدام هیچ که داد می تذکر بار هر.  کنند باورشان

 ... ها پن نه و ها سانتور نه....  ها پری نه و ها الف نه..  ها آشام خون نه و ها تکشاخ نه. 

 می ها الف به بار هر و داشت می نگه گلو در بغضش سختی به ، رسید می ها تکشاخ به که بار هر

 هساخت که کرد می تکرار.  ندارند وجود ها الف که کرد می تاکید و شد می سست قلبش ، رسید

 علمی پیشرفت برای باید چطور و چرا که داد می توضیح ها بچه برای بار هر.  هستند بشر ذهن

 . کنند تالش

 : زد می صدا را او کسی.  پرداخت خورشید تماشای به توجه بی.  رفت ویبره همراهش تلفن

 ! ملیساندرا!  ملیساندرا -

 دز محوی لبخند ملیساندرا.  آمدند می او سمت به قدش نیم و قد کودک سه و همسر.  گرداند سر

 : پرسید و

 ! رابرت کنی سر ها بچه با نتونستی رو امروز یه فقط -

 : گفت مرد

 . کردن پیداش تو کمد توی از..  شد دعواشون بند بازو یه سر -

 : گفت نگرانی با ملیساندرا

 ؟ بند بازو کدوم -

 : داد پاسخ رابرت

 ... اس شیشه جنس از...  داره روش خاکستری مهره یه -

 : گفت بالفاصله بود تر بزرگ دیگر پسر دو از که دخترکی

 . داشت برش اون اما بشیم مانع خواستیم آدریان و من.. .  مامان داشت برش آیدن -
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 ؟ کجاس اون حاال...  رز باشه -

 : گفت و کرد رابرت به رو ملیساندرا.  داد ملیساندرا دست به را کاغذی تکه و بند بازو اخم با رز

 . میام هم من..  خونه داخل برگردون رو ها بچه -

 : گفت و ریخت هم به را کوچکش پسر موهای رابرت

 ... خونه برگردین...  گفت چی مامان شنیدین -

 هرهم به و نگریست بند بازو به ملیساندرا.  بود کرده غروب کامال آفتاب.  گرداند سر ملیساندرا

 ان آشنای خط دست به و گشود را کاغذ.  چکید چشمانش از اشک ای قطره.  براقش خاکستری

 دراملیسان تا بود کشیده طول سالها.  بود دورهام در ویالیی خانه این به او تملک حکم.  شد خیره

 و در روی عکس از پر که ای ویالیی خانه.  بفهمد آیدن امضای با را تملک حکم این نوشتن هدف

 . آشنا نا و آشنا های چهره از هایی عکس.  بود دیوارش

 ها چهب اتاق به بخیر شب برای وقتی.  رسید خواب زمان کی نفهمید و برگشت خانه به کی نفهمید

 : گفت او به ، آدریان ، کوچکش پسر ، رفت

 ؟ خونی می الالیی...  مامان -

 ردک می نوازش را عروسکش که انداخت رز به نگاهی ملیساندرا.  کرد تایید ، آیدن ، دیگرش پسر

 : گفت و نشست کوچک صندلی یک روی سپس. 

 . بخوابی بده قول فقط...  عزیزم باشه -

 فشار ذهنش به اندکی.  بود مشخص اتاق این پنجره از طلوعش که دوخت چشم کاملی ماه به

 : بیاورد یاد به را کرد می زمزمه خودش برای سالها که آشنایی الالیی کامل متن تا آورد

...  شکوه با و درخشان...  نورانی و آرام...  اند ایستاده ، چمنزارها از بعد ، بلند کوهای آن پشت "

 ... کوه و روشنایی.. ...  سفید اسبهای

..  انینور و سپید رویایی رنگ به آمد خواهد...  باران پس و....  آینه پشت ، برفها پشت..  قله پشت

 .. آمد خواهد

 ... باران از پس

http://www.negahdl.com/
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 زا پس..  نفر یک...  آید می آینه پس از نفر یک...  طوفان و برق و رعد از پس...  تند باران از پس

 " باران

 ضاف تمام در شکوهش با و ممتد آواز و گذشت کامل ماه مقابل از و گرفت اوج درشتی بسیار عقاب

 . شد منعکس

 پایان

 معانی و باشند نداده دست از را خود معانی کلمات که زمانی تا کم دست ، شده گفته چیز همه

 !  را خود کلمات

 

 http://www.forum.98ia.com/t1466786.html: تایپ منبع
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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