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 سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 خالصه داستان

 خود خواست به مگر دهدمني تغيري را قومي هيچ رسنوشت خداوند که مضمون اين به است قرآن در مشهوري يرشيفه يآيه
 ...شهر آن مردم

. دادند اختصاص خود حضور به را آندلس تاريخ از سال نهصد و خواستند مسلمني. نيست بحث اين از جدا نيز آندلس داستان
 بود؟ چه آندلس يمعامگونه حوادث اما است؛ مادريد مرکزي دولت توريستي و گردشگري هايرسمايه جزء هنوز که حضوري

 گشت؟ تبديل ذلت به عزت اين که شد چه
 به انهيج و شور رسارس داستان يک خواندن با تا باشيد همراه مه در رسايب دوم جلد با گرديد،مي سوال اين پاسخ دنبال به اگر

 يجامعه بسا چه و فعيل يجامعه اصيل گره که بنويسند موضوعي بهراجع بايد قلم اهل معتقدم شخصه به. برسيد خود جواب
 !نيست لطف از خايل آندلس حوادث مرور ما، فعيل يجامعه براي که است اين بنده تشخيص و. ستبرشي

 مشکل هم از دو اين تشخيص باشد نداشته مطالعه مخاطب اگر کهطوري ست،ساختگي و تاريخي حوادث از ترکيبي داستان
. بود ساختگي و تاريخي داستاين. ايمديده را تايتانيک فيلم ما اکرث. زنممي مثايل شام براي مطلب شدن روشن براي و است

 .بود نويسنده خالق ذهن يساخته رز و جک مثل هاييشخصيت اما خواندمي واقعيت با فيلم کليات
 و سمري مثل افرادي اما هستند؛ واقعي ثريا و عايشه و ابوالحسن و ايزابال و فرديناند مثل هاييشخصيت نيز مه در رسايب در

 با که است طوري هاآن بني اتفاقات و روابط و است موجود آندلس تاريخ در هاآن مصداق ويل هستند خيايل مدثره و کارال
 محمدرضا دکرت نوشته آندلس، تحلييل تاريخ کتاب به دهممي ارجاع را مخاطب مطلب، تربيش شدن روشن براي. بخواند تاريخ

 ...پاک شهيدي
 ...شايگان رسوش
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 ...هوالجميل

 همبه ريخت هوا و بود شب که اينجاست قصه
 ...همبه ريخت خدا که کشيدم درد چنان من
 

 :نويسنده گفتار
 .يسطرون ما و والقلم نون

 .نويسندمي آنچه و قلم به سوگند
 هنرمند يا و نويسنده. ستاخالقي اثر يک باشد، ادبي اثر يک آنکه از پيش يا بيش داستان، يک يا کتاب يک نوشتن
 چيزي بابت داريم دوست ما يهمه. ببويد حتي يا و کند لمس ببينند، جامعه در را خود آفرينش بازتاب دارد دوست

 را چيزي هر شويم، ديده که کنيم استفاده ايوسيله هر از نداريم حق اما شويم؛ ديده گوييممي يا و نويسيممي که
 .شويم ديده که بنويسيم

 هاآن نويسندگان با وقتي بعضاً و... ستآبروييبي يمايه اساساً که هانوشته از بعضي از بگذريم که گفتم اول جلد در
 که دهندمي پاسخ شده، انحراف دچار شما کتاب يا رمان از قسمت فالن محترم، آقاي يا خانم که کنيممي مکاتبه
 و گذارمنمي منتظر را مخاطب اين از بيش... بگذريم. شودنمي سرش منطق و دليل. است احساس و دل کار رمان،
 .شوند قلم به دست تريبيش يمطالعه با نويسندگان است بهتر اينکه آن و کنم مي مطرح را موضوعي يک فقط
 فرض هالو را ما نويسنده جان، از دور. بود داستاني چه اين بابا اي که خوردبرمي مخاطب شعور به کمتر طورياين

 خواندن ارزش که هاييکتاب به بياوريم رو بياييد اينکه هم آن و مخاطبين از دارم خواهش يک طرفي از و. کرده
 قائل ارزش خودمان وقت براي. شده قلمبهدست تحقيق و مطالعه با نويسنده که هاييکتاب سراغ برويم الاقل. دارد

 داستان سروته فقط نويسنده که بخوانيم را کتابي چرا پس گذاريم،مي زمان کتاب خواندن براي داريم که ما. شويم
 .شود قلمبهدست مطالعه با و بگذارد وقت که نيست قائل ارزشي مخاطب براي اصالً و آورده هم را

 ...دهيم انجام توانيممي ما که ستکاري حداقل اين
 به شروع رسمي، درخواست و کتبي ياجازه بدون مندمخواهش و ستبنده به متعلق اثر اين عزيز، دوستان: تذکر

 .نيست درست اخالقي و عرفي و شرعي نظر از کار اين. نکنيد ديگر هايسايت در اثر انتشار
 اتفاقات از سال پنج الي چهار دوم، جلد ابتداي در يعني است؛ زماني پرش داراي رمان دوم جلد عزيز، دوستان: توجه
 .گذشته اول جلد

 (سروش)خواستار عليرضا... شما هميشگي دوستدار
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 کارال
. مويسيه و بنيهخوش پسرک کشيد،مي نفس آرام چه و بود شده حلقه اشاشاره انگشت دور کوچکش و نرم دست

 که اشزندگي فرشتگان! زدمي لبخند معصومانه چه و بود آرميده زيبايش و بور دختر نگريست، ديگر يگهواره به
 کرده خوشايند شيريني طرز به را اشرحمانهبي زندگي که بود مدتي سپيد هايلباس در کردند، متحول را حياتش

 داشته دوستش توانستمي اما نبود؛ عاشقش. بود همسرش قطعاً. رسيد گوش به ورودي درب شدن باز صداي. بودند
 و حد در که ايزادهنجيب کرد،مي کارال نثار را محبتش که بود کاملي مرد. نبود خودبين و متکبر مرد آن ديگر باشد،
 شده مردي نصيب نفرتش اکنون. نبود متنفر زندگي شريک عنوان به آدريان از ديگر. بود دومينگز خاندان ياندازه

 را آغوشش. بود گشوده رويش به را آغوشش و بود عاشقش. است بينشان ايعالقه انديشيدمي روزگاري که بود
 اين و ندارد اصالت با ايـطه رابـ نجابت که بود کرده ايجاد را باور اين او در که بود کرده آماده خيانتکاري مرد براي

 خــ آن سمير اگر حتي! اصالتبي مسلماني به بستن دل بود، حياتش طول در خودش نظر از اشتباه ترينبزرگ
 دومينگز خاندان براي و کردمي آشکار را ناخالصش خون و کثيف ذات زود يا دير مطمئناً بود نکرده را ـيانـت
 .زدند قلبش بر هامورو که بود دومي زخم اين. گذاشتنمي باقي آبرويي
 آراميبه و زد آلخاندرو يکرده مشت دست بر ايـوسـه*بـ رسيد،مي گوش به هاپله از آدريان آمدن باال صداي

 او به را اشگونه و کرد نوازش را سارا يمعصومانه صورت. کشيد بيرون آلودشگوشت دست ميان از را انگشتش
 به آدريان دانستمي. برخاست و کرد لمس را صورتش لبانش با. کند حس را هايشنفس بازدم تا کرد نزديک

 .شوند عازم شدمي تشکيل شبنيمه از بعد که سري-امنيتي يجلسه به اتفاقبه تا آمده سراغش
 سمت به نمود،مي ارواح چون را سانچز خاندان تصاوير تابلوي که راهرويي اندک نور در و شد خارج اتاق از

 حلقه دورش بر آدريان دستان. سوختندمي کنانتروقترق هاهيزم. رفت پيش سالن يگوشه در ورشعله يشومينه
 :گذاشت کارال يشانه روي را اشچانه و شد
 انديشي؟مي چه به کوچکم يفرشته -

 :گفت و زد پلکي داد، قرار آدريان دستان روي را دستانش و زد پوزخندي
 !باشم؟ داشته نزديک نسبت کاستيل هاياعظمصدر با که است اين تقديرم چرا دانمنمي -

 :گفت گريموذي با و گرفت دستانش در را هايششانه. گرفت قرار مقابلش در و شد جاجابه آدريان
 شوي؟ اعظمصدر خودت داشتي انتظار نکند -
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 پنهان سبزرنگ مخملين يپرده پشت البته که شومينه کنار يپنجره سمت به بار اين و گرفت فاصله او از کارال
 :داد جواب تفاوتيبي با و کرد رو بود شده

 .امهنبود مقام و پست اين دنبال به گاههيچ من آدريان، دانيمي بهتر که خودت -
 :فشرد را هايششانه ترمحکم و شد نزديک او به دوباره آدريان

 بيني؟نمي کنممي خرجت که را محبتي چرا کارال؟ داري من با مشکلي چه پس -
 :شد برافروخته اندکي اشچهره و تربيش سانچز دستان فشار

 پروراني؟مي سر در را ناچيز و مقداربي پسرک آن آرزوي مدت، همه اين از بعد هنوز نکند -
 :برگرداند رو
 زن و شد مقام و جاه اسير چنيناين که مسلمان ايزادهرعيت که دانيمي بهتر خودت... آدريان ستکافي -

 مردک آن مورد در بارها. ندارد ارزش برايم دستمالي کهنه ياندازه به داد، ترجيح من بر را مدثره چون الحاليمعلوم
 .برسد گوشم به نامش خواهمنمي حتي ديگر کرديم، صحبت بدذات
 :کرد نوازش را کارال موهاي

 چيست؟ مشکل پس -
 :داد پاسخ گرفته صدايي با
 پدر باشم مطمئن مادرم و خودم به نسبت اشوفاداري از اطمينان با توانممي که مردي تنها که است اين مشکلم -

 .است
 :داد ادامه و گرفت ـوش*آغـ در را خودش

 .شد گذاشته کنار تو، و من امثال رسيدن قدرت به خاطربه حکومت، اين به خدمت دراز ساليان از بعد که پدري -
 :کرد عصبي ايخنده آدريان

 من اگر و نبود ملکه يا من اصرار به خدمت از پدر گيريکناره که بپذيري توانينمي تو که اينجاست مشکل! کارال -
 .است خودش اصرار به دارم اختيار در را او جايگاه اکنون
 :داد تغيير را صدايش تن مکث کمي با سانچز

 .کنممي بازگو برايت رازي کنم اثبات تو به که اين براي حاال و امگفته بارها -
 پرش از ببافد دروغي خواست اگر تا شد دقيق اشچهره در ها،هيمه سوختن اندک نور در و برگرداند را سرش کارال

 .شود متوجه چشمانش
 :نشست شومينه مقابل صندلي روي گشود، بود بسته اسبيدم که را اشمشکي موهاي و زد لبخند آدريان
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 من سانچز، جناب» گفت و طلبيد حضور به را من ملکه روزي آورم، چنگ به را تو شدم موفق اينکه از بعد کارال -
 را کارال اعتماد و درآوري خودت ازدواج به را کارال و شوي موفق تو اگر که بوديم گذاشته قرار اعظمصدر جناب و

 .«کند معرفي شورا به اشپيشنهادي جانشين عنوان به را تو آنتونيو کني جلب
 :داد ادامه. زدندمي برق تيزشنوک و رنگايقهوه هايچکمه انداخت، پا روي پا
 کارتازه و جوان هاينيرو جديد، هايسياست کردمي تأکيد که را ملکه سخن و پذيرفت را تغييرات راحتي به پدرت -

 .کرد جانشيني درخواست من از خودش و پذيرفت سرعت به را طلبدمي
 :گفت و نشست همسرش کنار صندلي روي نيز او بود، آشفته اشسنگيني از و بود برافروخته کارال

 ايشيفتگي با و بگيرد گرم مختلف جلسات و هامهماني در رنگارنگ زنان با روزي پدر آيدنمي يادم! طوراين که -
 ...بگويد سخن هاآن با انگيزنفرت

 زد، ناآرام پوزخندي و برد باال را اشمشکي پشتپر ابروهاي چرخاند، حدقه در را رنگشسبز و مژهپر چشمان سانچز
 :کرد باز لب
 براي هاتراشيبهانه اين گيري،مي ايراد باز دهممي هايتسوال به که پاسخي هر. نکن رفتار احمقانه کارال -

 چيست؟
 :داد تکان تأسف روي از سري آدريان. بود شده خيره شومينه باالي خالي ديوار به کارال

 نمايندگان جزو گوييمي تو که زناني يهمه ندارند، برايم تفاوتي زن و مرد هستم، کاستيل صدراعظم من کارال، -
 .کنممي تالش کارم براي من و هستند هاحکومت ساير
 :داد ادامه آميزکنايه و کرد نگاه بود انداخته پا روي پا و بود کرده ـل*بغـ را خود که کارال به مستقيماً بار اين

 .بودند رسانده گوشتان به قطعاً خانم سرکار جاسوسان تاکنون بود زده سر من از خطايي ترينکوچک اگر ضمن در-
 چنين اين کارال که باشد توانستنمي نيز بار آخرين و نبود بار اولين اين اما بود؛ صحيح اشبيچاره مرد سخنان
 تغيير با که کردمي تحسين را پدرش. داشت سابقش منزل و پدر براي عجيبي دلتنگي. انداختمي راهبه را بحثي

 عطر با پرگل يباغچه. بود کرده ترمحکم دربار در را او پاي جاي اعظم،صدر همسر به صدراعظم دختر از او جايگاه
 خودش چون پير اينديمه با تنها پدر. دادمي جال را روحش پدري يخانه يپرشکوفه درختان و کنندهمدهوش

 مستعد و رفته باال سنش که بود آورده يادش به کار از کشيدن دست انگار. بود بيماري بستر در و کردمي زندگي
 .بخشيدمي التيام را دلتنگي اين و رفتمي پدرش نزد جلسه شروع از قبل بايد بود، شده تاببي. است بيماري

 پايين در اکنون و گرفته درنظر برايشان که ايخبره پرستار نادين به را فرزندانش تا بود آماده و بود کرده رفتن عزم
 .بسپارد بود منتظر خدمتکاران ساير کنار اشاشرافي يخانه مجلل هايپله

 :گرفت را دستش آدريان ناگهان
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 واحد هيسپانياي به هميشه از بيش اکنون. بيازارد را ما اين از بيش شيطاني افکار اين نگذار. ستکافي کارال -
 .خالص هيسپانياي باشيم، داشته مسلمانان بدون وطني که است شيرين تصورش حتي و هستيم نزديک
 ترآرام اشچهره. شدمي زمزمه کارال هايگوش در سرخش لبان از شده خارج صداي اکنون شد، ترنزديک آدريان

 :کردمي تردلنشين کارال دل بر را سخنانش و کردمي برخورد کارال پوست با اششدهکوتاه تازه ريش بود، شده
 در تصميمات با توانيممي تو و من فرديناند، ايزابل، ملکه. قدرتيم مربع ما. ماست دستان در چيز همه امروز کارال -

 به را شد تحميل ما بر ساليان اين طول در که را تحقيري و کنيم خارج خاکمان از را موروها سطح، باالترين
 .برگردانيم خودشان

 بودند کرده ايجاد کارال قلب در موروها که هاييکينه علت به دانستمي و شناختمي را او خوبي به آدريان
 و کند درک را او تواندمي همسرش از بيش کسي چه انديشيد و زد گرمي لبخند کارال. است انتقام منتظر صبرانهبي

 هاآن بين تا بود موروها سوي از اينقشه اشزندگي به سمير راهيابي و حضور اصالً شايد. بخشد التيام را تنفراتش
 .کرد رو را دستشان مسيح خداي اما کنند نفوذ

. يافتمي التيام اکنون و شده سبک بود، شده وارد روحش بر که هاييزخم و بود کرده سنگين را قلبش که تحقيري
 .داد قرار آدريان حاميانه ـوش*آغـ در را خودش اختياربي

 لباس با ايزابال. نشست بود شده مزين زيبايي مخملين روميزي با که گردي ميز دور خود جاي در معمول طبق
 سفيدي پيراهن با همسرش و بود شده حاضر ظريفش هايزردوزي و هميشگي مربعي ييقه با رنگسرخ مخملين

... ترکيبشخوش کت بدون البته بود، نشسته کنارش در شدمي پوشيده آن روي ترکيبيخوش کت معموالً که
 وخيزجست تشريفاتش بدون و راحت لباس در و بود کرده باز را موهايش داشت، حضور اتاق در نيز کوچک ايزابالي

 اين براي چنداني يحوصله کارال اما. بود بحث آغازگر و بسته سرش پشت را موهايش هميشه مانند آدريان. کردمي
 از ناشي شوک و درد تحمل و زايمان از پس. بود گرفته را او توان و تاب تمام پدرش با ديدار نداشت، بحث

 مادرش که ذوقي و خوشحالي. کردمي احساس پيش از بيش را مادر نبود خالء يکي، جاي به کودک دو دنياآمدنبه
 دنياآمدنبه با پدرش بيماري شدن همزمان. نبود بيش حسرتي او براي باشد داشته فرزندانش براي توانستمي

 .بود ساخته ترپريشان را کارال فرزندانش،
 ايزابل و فرديناند مطلع، ظاهري با بود، چسبانده همبه را انگشتانش نوک و گذاشته ميز روي را دستانش که آدريان

 :داد قرار مخاطب را
 کنيم؟ آغاز را امشب يجلسه تا ايدآماده عاليجناب، و ملکه -

 :داد حرکت جلو به را دستانش فرديناند و داد تکان سري پرغرور ايزابال
 .بفرماييد -
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 :کرد آغاز را خود سخنان و شد جدي سپس زد، همسرش يچهره به لبخندي آدريان
 .شد نخواهيد خشنود چندان شنيدنشان از دانممي که دارم جديدي اخبار -

 در اشتوانايي از که آدريان. بود شده تردقيق آدريان يچهره بر ايزابال. بود شده جلب پيش از بيش همه توجه
 :داد ادامه بود، خشنود ديگران کنجکاوي ک*تحـريـ

 .اندزده اردو[ 3]تورو در[ 2]جووانا و[ 1]آلفونسو که اندرسانده خبر داريم پرتغال در که قدرتمندي جاسوسان -
 :پرسيد تابانهبي بود، اخبار يادامه شنيدن مشتاق و شده جمع چشمانش زياد دقت اثر بر که ايزابال

 سانچز؟ جناب داريد اطالعاتي چه ديگر -
 :داد ادامه و کشيد آهي آدريان

 .اندشده ملحق هاآن به هم کاستيل زادگاننجيب برخي متاسفانه -
 صيقلي و ظريف چوب شدن شکسته صداي که کرد پرت ايگوشه به طوري را زربفتش بادبزن عصبانيت با ايزابال

 :رفتمي راه و بود برخاسته جا از. شد شنيده آن
 .گيرندمي گاز هم باز بگذاري دهانشان در و کني فرو عسل در آرنج تا را دستت... لعنتي هايحرامبهنمک -

 به و بود برخاسته خود جاي از فرديناند که طوري بودند، متعجب و ترسيده ملکه عجيب رفتار از نفرشان سه هر
 :کرد باز لب ملکه به دادن آرامش براي پادشاه. کردمي نوازش را دستانش و رفته ايزابال سمت

 خودمان سمت به را زادگاننجيب خنرالس کرتس راي با باز توانيممي ما نکنيد، مکدر را خودتان اوقات من بانوي-
 .کنيم جذب

 کوچک ايزابالي سمت به باشد کرده خطور ذهنش به فکري که انگار. شد پديدار درخشان برقي آدريان چشمان در
 :گفت و گرفت ـوش*آغـ در را او و رفت بود شده بلند سروصدايش و شده هيجاني مادرش رفتار ديدن با که
 راس در نيز من خود اصالً. کنيم تورو راهي مذاکره براي را گروهي است بهتر گويند،مي درست عاليجناب -

 .هستم خوبي يکنندهمذاکره من که دانيدمي. شد خواهم تورو راهي کنندگانمذاکره
 .زد ايزابال به چشمکي سپس و

 به که آدريان به و آورد بيرون آدريان دستان از را کوچک ايزابالي تعجب کمال در و رفت آدريان سمت به ملکه
 :کرد رو بود جيب از برگ آوردن بيرون حال در و بود تفاوتبي ملکه رفتار

 .بشنوم نيز را کارال سخنان مايلم اما ندارم؛ شک شما نظرات صحت و کارداني به من صدراعظم، جناب -
 چگونه که بود دوخته کوچک ايزابالي بر چشم کهدرحالي اما بود؛ خورده جا ايزابال ناگهاني پيشنهاد از کارال

 تداعي برايش بود کرده ردوبدل آدريان با جلسه از پيش که سخناني است، کرده حلقه مادرش گردن دور را دستانش
 :گشود لب سرانجام و شد
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 ...ملکه و عاليجناب از اجازه با -
 کارال و انداخت او به نگاهي زد،مي آتش فرديناند و خود براي برگي کهدرحالي آدريان کرد، نگاه دو آن به سپس
 :داد ادامه

 ترس و خفت با و برويم راه عصابهدست خواهيممي کي تا ما اما ندارم؛ جسارت قصد. ستديگري چيز من نظر -
 تا دارد؛ واحد فرمانرواي يک مسيحيت کنيم ثابت همه به که رسيده آن زمان ديگر. داريم نگاه خود متحد را همه
 .کند درازيدست و اهانت ما حکومت ساحت به که ندهد اجازه خود به کسي هر

 با و داد فاصله فرديناند از را سرش و شده شوکه همسرش هايصحبت از رفت،مي خاموشي به رو برگش که آدريان
 .شودمي خارج او دهان از که است سخناني هااين شود مطمئن تا نگريست کارال به تعجب

 که زماني رنگشايسرمه و لَخت دامن انتهاي. کرد ترغيب ايستادن به را او فرديناند، او پي در و آدريان واکنش اين
 :کرد رو آدريان به بود، گرفته دست به را سخن عنان که همچنان. لغزيد زمين روي ايستاد

 با که جنگي ابزار و زره و تسليحات همه اين. است منطقي کامالً سخنانم آدريان؟ کنيمي نگاهم گونهاين چرا -
 از که نيست آن وقت االن شما نظر به خورد؟مي درد چه به کرديم تهيه و خريداري فقيد پادشاه و کليسا کمک

 خودشان عليه ايمخريده هاپرتغالي خود از که تسليحاتي از کار اين با که چند هر کنيم؟ استفاده داريم که امکاناتي
 .کنيممي استفاده

 آنان قضات رئيس الخصوصعلي و مسلمانان از زهرچشمي که شدمي ختم اين به نهايت در سخنانش و افکار تمام
 اين اما آورد؛ زبان بر را فکر اين سرانجام. سوختمي پسرک از سختي انتقام پي در وجودش تمام. بگيرد سمير يعني

 :ايزابال به خطاب بار
 دهدمي تکان را آندلس جمله از هيسپانيا تمام زلزله مانند پيروزي اين خبر بکنيد را تصورش من، بانوي ضمن در -
 .کنندمي را خودشان کار حساب موروها و

 :بود نشسته فرديناند يچهره بر رضايت از مملو لبخندي کرد، نگاه آنان تک تک يچهره به سخنان اين پايان در
 .هستم موافق تربيش سانچز بانو با من -
 آدريان ملکه، بار اين. بود نشسته ميزش پشت و بود آمده وجد به پيشنهادش از که انداخت ايزابال به نگاهي سپس و
 :داد قرار خطاب مورد را
 است؟ چگونه ما لشکريان و سپاهيان وضعيت سانچز جناب خب -

 به چشمانش و بود، رويزياده همسرش زدن آتش برگ پشت برگ کارال نظر در. زد آتش را ديگري برگ آدريان
 :کرد باز لب مکث با آدريان. بود خورده گره سوختمي که برگ انتهاي

 .هستند شما فرمانبهگوش و آماده لشکريان، يهمه -
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 ناگهان. کند سياهه را جنگ فرماندهي حکم و جنگ فرمان تا برداشت قلمي و کاغذ خاصي اشتياق با ايزابال
 :رفت ايزابال سمت به و برخاست جا از فرديناند

 [.4]بزنيد من نام به را جنگ فرماندهي و کنيد لطف ملکه –
 :کرد ابراز را اشنگراني بريده، بريده پريشان، حالتي با و شد شوکه فرديناند پيشنهاد اين از ايزابال

 ...عاليجناب... اما -
 :زد نهيب فرديناند بر اينيمهونصف احترام با و کرد خاموش کارهنيمه را برگش آدريان

 پيکر بر مهلک ايضربه بيفتد، شما براي که اتفاقي ترينکوچک. هستيد آراگون وليعهد و سيسيل پادشاه شما -
 صالح را کاري چنين ولي دارم؛ ايمان شما جنگي ذکاوت و هوش و درايت به من البته. بود خواهد مسيحيت

 .دانمنمي
 .کرد پر را اشنوشيدني جام گفته اين از پس و

 :کرد پافشاري فرديناند
 فتح و جنگاوري درس کودکي از من. آيدنمي پيش ناگواري اتفاق باشيد مطمئن. هستم مُصِر امر اين بر من -

 .امآموخته
 :آورد دست به را اقتدارش و وقار ملکه

 .نرويد جلو زياد بدهيد قول بايد فقط ندارد، ايرادي باشيد جنگ فرمانده تا داريد اصرار قدراين اگر -
 و ريخت زمين بر اشنوشيدني از نيمي که افتاد خنده به طوري ايزابال سخن اين از و بود نوشيدن درحال آدريان

 :گشود لب توجهبي
 جلو و شود پنهان هاتپه پشت فرمانده که شودنمي. باشند جنگ فرمانده فرديناند عاليجناب است قرار من، بانوي -

 .نيايد
 :شد خشمگين آدريان سخن اين از ايزابال

 اصالً گويم؟مي را سخن اين شخصي مصالح و احساسي مسائل خاطر به من کنيدمي فکر آيا صدراعظم جناب –
 شويد؟نمي جنگ فرمانده چرا شما خود

 :داد جواب خاطر طيب و آرامش با آدريان
 و بودم کليسا در کودکي از پادشاه، بالعکس من دانيدمي که طورهمان اما ندارم؛ قضيه اين با مشکلي من بانو، -

. امآموخته هم شمشيرزني اندکي البته ام،بوده مواجه جنگي مرد و جنگ با ترکم ام،فراگرفته مذاکره و سياست درس
 .بگيرم قرار تريجدي آموزش تحت پس زين دهممي قول

 :زد تشر آدريان به بود رفته سر اشحوصله کودکانه بحث اين از که کارال
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 يک از بيش فردي به جنگ اين. داريم نياز کارکشته و خبره فرماندهي به ما و است جنگ قضيه آدريان -
 .دارد نياز ساده زنشمشير
 :داد پايان نزاع به کارال سخن يافتن پايان با فرديناند

 .بزنيد من نام به را فرماندهي حکم لطفاً ملکه،. شويم متحد مسيح پرچم زير و بگذاريم کنار را جدال است بهتر -
 :داد فرديناند دست به را حکم نامه، اتمام با و راند کاغذ روي را قلم ايزابال

 .عاليجناب پناهتان و پشت مسيح، -
*** 

 پرتغال جوان پادشاه[ 1]
 .شدمي داده نسبت هنري پادشاه به که دختري البلترانخا، جووانا[ 2]
 اتفاق البلترانخا جووانا و ايزابال ميان وي جانشيني سر بر هنري شاه مرگ از بعد مدتي تورو جنگ که محلي[ 3]

 .افتاد
 قوانين، طبق بنابراين ست،ايزابال فرمانروايي تحت کاستيل و است کاستيل فرمانروايي محدوده در جنگ[ 4]

 تکليف کسب ايزابال از جنگ براي بايد و کشدمي يدک منطقه اين در نمادين صورت به را پادشاهي منصب فرديناند
 .کند

*** 
 پايين از و بود آميخته درهم جنگجويان شمشيرهاي چکاچک صداي با بشقاب، به بُريگوشت کارد برخورد صداي

 حال در ترپايين متر چندصد فرديناند و دخترش براي گوشتي تکه کردن خرد حال در ايزابال. رسيدمي گوش به تپه
 هايقسمت در نفوذ راه و ضعف نقاط و گشتمي اطراف و دور در آدريان و بود پرتلفات و خونين جنگي فرماندهي

 مرتفع يتپه آن باالي از ايزابال و کارال. بود سپاهشان عيوب رفع براي تالش در و يافتمي را دشمن سپاه مختلف
 .داشتند اشراف چيز همه بر سرد، و

 دو هر اندام رنگيخاکستري رزمي لباس آن جاي و شدنمي ديده سلطنتي برقوزرقپر و بلند هايدامن از اثري ديگر
 آواي سردي به که کارال دستان اما سوخت؛مي گرمي به بود افروختهبر چادرشان در که هيزمي. بود گرفته فرا را

 گوشش به که اصواتي کنار در غذا آن وجود. کردمي بازي بشقاب درون سبزيجات با بود، جنگ مردان و شمشيرها
 :پرسيد اشقلبي آرزوي درمورد و کرد باز لب سرانجام. زدمي برهم را دلش رسيدمي
 بگيري؟ پس را آندلس زودتر خواهينمي داري؟ تصميمي چه مسلمانان درمورد ايزابل -

 :کرد نگاه چشمانش در مستقيم و کرد پاک را دهانش ابريشمي آبي دستمال با ملکه
 کارال؟ داري شتاب چقدر -
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 :گذاشت ميز روي را دستانش
 .کنيم اطاعت به مجبور را جوانا بايد اول -

 :افزود مکث کمي از بعد
 و بردارفرمان را مسيحيان تمام بايد آن از پيش اما نباش؛ هاآن نگران دارم، خاصي يبرنامه مسلمانان براي -

 .کنيم خود تسليم
 پيراهن آستين کوچک ايزابالي هنگام اين در شد، تربيش اشآشوبهدل آمدمي جنگ ميدان از که صدايي افزايش با

 .است نياورده خود با را کودکانش که بود خوشحال. کرد غذا تقاضاي و کشيد را مادرش رنگخاکستري
 :کرد نگاه شاهزاده به و ريخت همبه ذهنش صحنه اين ديدن با
 نيست؟ خطرناک جنگ ميدان در ما حضور نظرت به ايزابال -

 :گفت کردمي رسيدگي دخترش به که طورهمان و رفت باال ابروانش
 جان اتحاد اين براي بايد مسيحي زنان و مردان تمام من نظربه. کارال بزني حرفي چنين نداشتم انتظار تو از -

 .کنند رزمگاه يبدرقه را مردان و بنشينند خانه در زنان که نيست زمان آن ديگر... نه دهند،
 :کرد اشاره چادر خروجي به دست با
 .کندمي دلگرمشان و دهدمي انگيزه همسرانمان به تو و من حضور قطعاً -
 مشغول را ذهنش که ديگري يمسئله بحث، تغيير براي و داد تکان سر مطيعانه اما نبود؛ موافق زياد ايزابال نظر با

 :آورد ميان به بود کرده
 رفت؟ خواهي ميز مراسم به ايزابال راستي -
 :زد پوزخندي سپس و
 .است ديدني يشانقوارهبد سلطان براي مسلمان هايدلقک يرژه -

 :گذاشت اشپيشاني روي را دستش کف پريشاني با ملکه
 .کردم فراموش را گرانادا سلطان ينامهدعوت که بوديم جنگ مشغول وقت چند اين در قدرآن -

 دست ايزابال. نوشيد آن از اندکي و کرد نزديک اشپريدهرنگ هايلب به را آن و کرد پر را اشنوشيدني جام کارال
 :گذاشت اشچانه زير
 ميز مراسم به را خود حتماً آن از بعد باش مطمئن ببينم، بردگان لباس در را جووانا و آلفونسو زودي به تا منتظرم -

 .فرستممي خود جاي به را تو بروم نتوانم من اگر البته. رساند خواهم
 :برگرداند جا سر را نفسش کوتاه ايسرفه با پس بست، را نفسش راه نوشيدني ايزابال، سخن اين با
 داري؟ نظر در مراسم اين براي ايبرنامه آيا که است اين سوال نيست، من نرفتن يا رفتن مسئله -
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 :پرسيد ترديد با و داد تکان سري ايزابال
 بدوانيم؟ موش مراسمش در که است اين منظورت -

 :داد پاسخ و زد چشمکي سپس. کرد لمس را ميز يلبه دستانش با و داد تکيه صندلي به کارال
 .داشتم را منظور همين تقريباً -

 :پرسيد بود شده راحت خيالش که ايزابال
 !بپرسم تو از سوالي خواهممي کارال -

 .بپرسد خواهدمي موضوعي چه درمورد دانستمي. بود درآمده تپشبه قلبش
 :داد تکان سر آسودگي با
 !بپرس خواهيمي چه هر -

 :پرسيد آسوده خيالي با ايزابال
 هستي؟ سمير زبان،عرب پسر آن فکر در هنوز -

 :افزود کنايه با و داد تکان سري تاسف با کارال
 که امگفته بار هزاران. کنيممي بحث آدريان با موضوع اين سر روز هر! ملکه گوييمي سخن آدريان مانند هم تو -

 .ندارد ارزش برايم پشيزي سمير ديگر
 :کرد اصرار و شد ترنزديک ايزابل

 .ببرد بويي آدريان گذارمنمي و کرد خواهم کمکت بگو، داري او به احساسي هنوز اگر -
 :کرد اعتراف و کشيد عقب را بود زده بيرون گوشش کنار از که موهايي کالفگي با
 .است مدثره چون راهيسر زناني لياقتش که است ايزادهرعيت پسر سمير من نظر از نه، -

 :بود شده قانع ملکه
 .نيست مشکلي پس -

 :کرد نوازش را گيسوانش و نشاند پايش روي را کوچک ايزابالي ايزابل،
 بردنشان سوال زير و کردن خراب براي اينقشه توانيمنمي حاضر حال در پرسيدي، که هم ميز مراسم مورد در -

(. آلفونسو و جووانا با جنگ) هستيم شده ايجاد گلويمان در که سرطاني يغده اين مشغول هنوز که زيرا بريزيم
 .دارم ايويژه هايبرنامه بعديشان هايمراسم براي

 و رزم لباس در شد، وارد باشتاب مطبوعي نسيم همراه به آدريان و رفت کنار چادر ورودي يپرده حال همين در
 :رسيدمي نظر به خشن بود شده بسته ممکن حد باالترين در که موهايي

 ...!مژده من، بانوي مژده -
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 :کرد کارال به رو و خنديد ايزابال
 نزد چگونه که کني متوجه را او اينتوانسته تاکنون چرا متعجبم! داري ايمالحظهبي و گستاخ همسر عجب کارال -

 !نشود؟ وارد اجازه بدون و هوابي و کند پيدا حضور بانوان
 در را سمير به مربوط يگذشته و سمير گرفت تصميم بود، کرده تغيير اشروحيه ايزابال، سخنان و آدريان ورود با

 .باشد خوشحال هاآن کنار در و بورزد عشق فرزندانش و همسر به و کند دفن ذهنش يگوشه
 :کرد استقبال همسرش از ملکه، يکنايه به توجهبي و خنديد نيز کارال

 ...!شدي وارد شتابان چنين که داري خوبي خبرهاي حتماً -
 :کرد اشاره بيرون به و چرخاند را اشتنه از نيمي آدريان

 .ببينيد را مقابلتان يمنظره و بياييد بيرون چادر از ستکافي -
 سپاهيان کردمي کار چشم تا. کردند حرکت آدريان سمت به و برخاستند انداختند، باال شانه هم به رو ايزابال و کارال

. نگريست تربيش دقت با ملکه. بودند داشته نگه انساني حصاري در را پرتغالي اسيران و فراگرفته را جا همه کاستيل
 زانو هاآن جايگاه به رو خونين هاييصورت و ريخته همبه موهايي با هاپرتغالي از زيادي يعده تپه، پايين دشت در

 .بودند زده
 .افتادندمي کنندگانتعقيب دام در زودي به که بودند فرار حال در هاپرتغالي از کوچکي گروه

 :پرسيد پيروزمندانه آدريان
 چيست؟ شما نظر عزيز بانوان -

 :زد قهقهه دل ته از ايزابال
 جنگاوري و درايت با پيروزي اين مطمئناً البته باشي، بوده باهوش قدراين شودنمي باورم... سانچز ستعالي -

 .است آمده دست به فرديناند عاليجناب
 .زد من به چشمکي سپس و

 :خنديد آدريان
 داشته خاطر به اما رفت؛مي کارزار به خشمگين شيري چون است، ستودني عاليجناب جنگاوري من، بانوي البته -

 .امداده انجام من را هاتحليل و جنگي هاينقشه تمام که باشيد
 باشد، داشته بازي ديدِ شانپيروزي عامل مورد در که کردمي سعي کارال. زد همسرش بازوي به را بازويش سپس و

 :گفت هوابي را نظرش دليل همين به
 و خوب هايسالح تربيش و خوردند را ما يسرمايه فريب هاآن. بود هاپرتغالي طمع ما پيروزي عامل من نظر به -

 .نماند باقي چيزي خودشان براي کهدرحالي فروختند ما به را داشتند که ايپيشرفته
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 :کرد تاييد و گذاشت او يشانه بر دست آدريان
 ..من باهوش همسر است درست -
 : داد ادامه ايزابال به خطاب سپس و
 سرورم؟ کنيم چه اسيران با حال -

 :نگريست پايش زير انبوه جمعيت به ملکه

 مسيحي حکومت به نکنند جرئت ديگر که هاملت باقي براي باشد عبرتي درس تا کنيد جدا تن از را همه سر –
 .کنند درازيدست ما متحد
 نداد اجازه سخنانش اين با شود؟ القلبقصي قدرآن بود توانسته موقع چه ايزابل. بود شده خشک تعجب از کارال
 :کند مخالفت اشسنگدالنه و رحمانهبي تصميم با آدريان حتي

 کنيم؟ چه جووانا و آلفونسو با اما. من بانوي شماست امر امر، -
 :پرسيد اشتياق و تعجب با ملکه

 ايد؟گرفته را هاآن مگر -
 .هستند زنداني سلطنتي يکالسکه در بانو، بله -

 :بريزد اشک شوق شدت از تا بود مانده کم بود، شده برافروخته شوق شدت از ايزابال
 .دارم هاييحسابخرده جووانا با. ببريد کاستيل در سلطنتي قصر به را هاآن -

 :داد تکان اطاعت ينشانه به سري آدريان
 کنيم؟ چه ايمکرده اسير که زناني با بانو -

 :داد پاسخ بود، افتاده اسب بر سوار فرديناند به چشمش تازه که ملکه
 .ببريد کاستيل قصر به و بگيريد کنيزي به را هاآن يهمه -

 با و گرفت را کوچک ايزابالي دست راستش، دست با. نداد را بعدي پرسش ياجازه و کرد نگاه آدريان به سپس
 :کرد لمس را اشچانه ديگرش دست

 جانشان از که باشند ما مديون بايد داشتند، را ما به ـيانـت خــ قصد که اشرافي و بزرگان و زادگاننجيب اما و -
 در ثروت چه هر و زادگينجيب نشان و خانوادگي مقام امالک، اموال، تمام ولي بگذاريد زنده را هاآن. گذريممي

 و مالي کمک شورشيان به نتوانند ديگر تا گيرندمي قرار حکومت تصرف مورد همه. بگيريد هاآن از دارند اختيار
 .کنند تسليحاتي

*** 
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 را هامشورت آخرين منصفه،هيئت اعضاي با تئودور قاضي. بود زده برهم را دادگاه نظم جمعيت، هياهوي صداي
 :نمود داشت، تن بر زندانيان لباس حال که جووانا به رو سپس و کرد

 ست؟نابخشودني گناهي کاتوليک، فرمانروايان عليه شورش که دانستيدنمي شما آيا جووانا، دوشيزه -
 :دوخت روزها اين مغرور ايزابالي به چشم مضطرب، حالتي با جووانا

 .دارم عفو تقاضاي ملکه از -
 :کوبيد ميز روي قضات مخصوص دستيچوب با تئودور قاضي بار اين که شد بلند جمعيت سروصداي دوباره

 .سترسمي دادگاه. کنيد حفظ را جلسه نظم لطفاً ها،خانم و آقايان -
 جلسه در نيز اسقف. داشت را وي عفو تقاضاي ديگري و بود جووانا اعدام خواستار يکي. گفتمي چيزي هرکسي

 مديريت را جلسه او گويي. کردمي منصفههيئت حواله را مختصري هاييادداشت هرازچندگاهي و داشت حضور
 .کردمي

 :داد قرار خطاب مورد را جووانا هم باز قاضي
 عاليجناب ما فقيد پادشاه وصيت از آگاهي با شما اما بزند؛ عملي به دست نادانسته که شودمي کسي شامل عفو -

 .است موردبي عفو تقاضاي پس زديد، عملي چنين به دست ايزابال، ملکه جانشيني بر مبني هنري
 انداخت ايزابال به نگاهي و برگشت. بودند نشسته فرديناند عاليجناب و ملکه پاهاي زير در درست آدريان همراه به
 .داد تحويلش مصممي لبخند که

 نهايي رأي براي وگوهاگفت و هامشورت آخرين استراحت، بر عالوه تا داد هاطرف يهمه به کوتاهي تنفس تئودور،
 از زدني،برهم چشم در. آمدند ملکه طرف به خنرالس کرتس نمايندگان از کثيري جمع همراه به اسقف. شود انجام

 .آوردمي فشار عاليجناب و ملکه به جمعيت چهارسو،
 هميشه مثل که آدريان. بودند سانچز و ايزابل با رايزني مشغول ـي*سيـاس احزاب و هاگروه يهمه

 :آمد کارال طرف به و زد آتش فرديناند با را مشترکي برگ داشت، تن بر را هالباس تريندوختخوش
 کنيم؟ چه جووانا با نظرت به چيست؟ تو نظر گرفتي؟ کناره بحث از چرا! کارال -

 بعد داشت دوست. سوختمي او حال به دلش اما چرا دانستنمي. انداخت جووانا يدرمانده حالت به نگاهينيم کارال
 بر را سخن اين مرتبه يک که شد چه نفهميد. رسيدمي دلش مراد به الاقل توهين و تحقير و اسارت همه آن از

 :راند زبان
 .کنيد تبعيد پرتغال به را او -

 :انداخت باال را متعجبش ابروهاي آدريان
 پرتغال؟ چرا حاال پرتغال؟ به هم آن تبعيد؟ -
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 :است زيرکانه مجازات اين که کند مجابش کرد سعي
 مشغول آلفونسو خود معشوق با طرفي از و ندارد دوباره يدسيسه توانايي و است بيرون کشور از طرفي از چون -

 .خوابدمي نيز قدرتش عطش و شد خواهد پرتغال يآينده يملکه احتماالً و شودمي
 :زد دست برايش ناخودآگاه آدريان

 انتخابم در که کردي ثابت من به هم باز. گوييمي سخن باهوش و زيرک هميشه مثل آفرين،... کارال آفرين -
 .نکردم اشتباه

 و تامل اندکي ابتدا ايزابال. رساند را کارال پيغام گوشش کنار در گويا و رساند ملکه به را خود سرعت با و گفت را اين
 به را جمعيت تئودور قاضي پايان در که گفتند چه اسقف با فرديناند دانستنمي ديگر. کرد مشورت فرديناند با سپس
 :کرد دعوت آرامش

 نام به ماجرا، اين در درگير طرفين سخنان شنيدن و بسيار هايمشورت و بررسي از پس منصفههيئت و من -
 :کنيممي اعالم زير شرح به را شده اتخاذ تصميم عدالت

 فقيد پادشاه تخت و تاج حقيقي وارث و قانوني يملکه ايزابال، ملکه عليه دسيسه دليل به جووانا دوشيزه: يک -
 با و فراخوانده کاتوليک فرمانروايان عليه جنگ به را کاستيل زادگاننجيب از برخي اينکه به نظر و هنري عاليجناب

 محکوم ايزابال، ملکه و فرديناند عاليجناب از حمايت بر مبني پاپ حکم و کليسا احکام گذاشتن پا زير به توجه
 قرائت، از پس حکم اين. شد خواهد تبعيد پرتغال سرزمين به و اخراج کاستيل از هميشه براي و شده شناخته
 .داشت خواهد را آن اجراي فرصت روز سه مدت ظرف بـرده، نام و دارد اجرايي ضمانت

 رأفت به توجه با و جووانا دوشيزه از طرفداري به کاستيل زادگاننجيب از گروهي انساني و مالي حمايت به نظر: دو
 عزل دولتي مناصب تمامي از و توقيف ايشان اموال حکومت، مدعي هر براي عبرت درس همچنين و ايزابال ملکه

 .شد خواهد گرفته نظر در ايشان براي ايمقرري ماهيانه و ضبط حکومت نام به اموال. شد خواهند
 را تعويضي و تبصره گونههيچ و گشته صادر طرفين شأن حفظ و تخفيف رعايت با باال احکام است ذکر به الزم

 .شد نخواهد شامل
 جلسه ختم

 . کوبيد ميز روي بار سه سپس و
*** 
 گلگون هايشگونه عصبانيت، شدت از و گرفته ضرب اشسلطنتي صندلي يدسته روي بر اشاره، انگشت با ايزابال
 اصابت او به ملکه خشم هايترکش مبادا تا دادمي نشان کاري مشغول را خود هرکسي مواقع طوراين در. بود شده
 .کند
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 و کشيدمي را موهايش گاهي. بود کوچک ايزابالي گذاشتن سرسربه حال در آدريان که بود خاطر اين به شايد
 چشم پشت با و کردمي نگاه دو آن به چپچپ گاهي گـه ملکه. درآورد را صدايش تا فشردمي را هايشگونه گاهي
 داشت؟ را آن گفتن جرئت کسي چه اما دانستند؛مي را علتش همگي. گرداندمي روي هاآن از کردن نازک

 و فرديناند! طوفان از قبل آرامش يعني اين و شدمي احضار هاآن اتاق به جووانا بعد، لحظاتي تا که بود آن حقيقت
 .کشيدند کار اين از دست کارال هايغرهچشم با بار اين که زدندمي آتش برگي شد،مي خلوت سرشان تا هم آدريان
 :گفت جمله يک فقط. شدمي ديده وضوح به اندامش لرزش. بود پايين سرش. شد وارد جووانا

 !ببخشيد عمه -
 ملکه، سيلي ضرب يصاعقه از آمدند، خود به تا فقط شد، چه نفهميدند. شد نزديک او به و برخاست جا از ايزابال
 .شد پرت ايگوشه به بود شده قبل از ترنحيف حاال که جووانا

 .دانيمي خوب خودت را اين. نيستم تو يعمه من -
 شده ترقوي هايشپنجه خشم، شدت از حاال که دستاني با و شد ورحمله او طرف به جنون حالت به و گفت را اين
 .فشردمي را جووانا گلوي بود،

 بودند گرفته ملکه کمر، از دو هر اينکه با دويدند، ايزابال طرف به و کردند نگاه يکديگر به حيرت با آدريان و فرديناند
 :زدمي فرياد ايزابال اما داد نجات ملکه دستان زير از را جووانا عجله با کارال. چربيدمي ايزابل قدرت همچنان ولي

 يزه*ـر*هـ يدختره. بنشانم جايش سر را آورده بيرون تخم از سر تازه يجوجه اين بگذاريد... کنيد رهايم -
 چون کند صادر را اعدامش حکم دادگاه نگذاشتم. زندمي خنجر ما به پشت از و نشيندمي ما يسفره سر. سرراهي

 .کنم اشخفه خودم هايدست با خواستممي
 :زدمي زار و بود گرفته پناه جان کارال پشت در جووانا. کرد حمله طرفش به دوباره و گفت را هااين

 .ببخش مرا که قسم هنري عاليجناب به را تو. کردم غلط عمه -
 :زدمي را کارال رسيد،مي کتک به ايزابل دست اگر احياناً و بودند ملکه از جلوگيري حال در آدريان و فرديناند

 .دهندمي نسبت او به فقط را تو که دانندمي همه. نياور زبان بر را من برادر اسم. بدکار دخترک شو ساکت -
 او که چرا ساخت، جووانا بالي سپر را خود و کرد سکوت کارال اما شد؛مي کارال نثار فقط ايزابل، هايکتک اينکه با
 .بود کرده ذليلش و خوار روزگار که پنداشتمي يتيمي خودش مانند به هم را
 و شدن ملکه کردي خيال! خانم اين هايبازيبچه صرف کرديم؟ چه صرف نظامي تسليحات و توپ همه اين -

 را عشقت دست ناگهان که کردي فکر کرد؟مي سرگرمت هاآن با مادرت که ستايکودکانه هايبازي تخت، و تاج
 «بيايي؟ ما جنگ به و بگيري

 .نشاند صندلي روي و گرفته ـل*بغـ را او کامالً فرديناند،
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 بايد کرد؟ شودمي چه ولي بوديم؛ کرده بيرون آندلس از را موروها تمامي حال به تا نبود، جنگ اين آتش اگر -
 .رفتيممي ابوالحسن جنگ به سپس و کرديممي پاک را خانم کاريکثافت

 .کردمي وادار سکوت به را او فقط کارال و کردمي التماس کارال دست زير نداشت سني که بيچاره دخترک
 از توانست تا کرد پاره را خود يحنجره سانچز کارال چقدر رسيدم؟ اينجا به تا کردم تالشي چه من دانيمي -

 باد بر را ما زحمات عمر يک ات،احمقانه آرزوهاي و هاايده با داشتي خانم سرکار وقت آن. کند جمع راي کرتس
 بگيري؟ سلطنتي شوراي از اعتماد راي توانستيمي چطور وقت آن دادي، شکست مرا که هم فرض بر. داديمي

 خود گوش با همه که زماني هم آن هستي؟ تو قانوني وليعهد که کني مجاب را مردم خواستيمي چگونه اصأل
 .بودند شنيده را هنري عاليجناب وصيت
 :زد پس را آن ايزابل که داد ملکه دست آب ليوان يک سانچز

 تا آويختممي دار به کاخ جلوي در را تو نبود، حکومت پنهاني هايمصلحت خاطر به اگر که قسم مسيح عيسي به -
 .سايرين براي باشد عبرتي

 :داد ادامه خدمه به رو سپس و
 .کنيد بيرونش کاستيل از -

 :کرد بلند خشم فرياد ايزابال که ببوسد را ملکه دست که خواست جووانا
 و هستي قوا کردن جمع مشغول که برساند گوشم به باد ستکافي فقط... زه*ـر*هـ دخترک نشو نزديک من به -

 .کنممي ويران سرت بر را ليسبون کني،مي دسيسه من عليه
*** 
*** 
 سمير

 در بزرگ ميزي. انداخت ميز روي کاغذهاي انبوه به نگاهي و فشرد، چشمانش پلک روي را شستش و اشاره انگشت
 مقابل را کاستيل از رسيده هايسياهه و کاغذها. قضات عالي رئيس ياندازه و حد در فاخر، و تربزرگ اتاقي

 چند دانستنمي. شد خشک کارال نام روي چشمش. گذراند نظر از را محرمانه هايخبر و کرد زيرورو چشمانش
 فرستاد، بيرون اشـينه*سـ از عميقي آه کرد، هجي زبانش بر را نامش حرف به حرف زدن پلک بدون ثانيه

 مقابل را دور چندان نه خاطرات انگشتانش، زير گردنبندي لمس و شد کشيده اشيقه سمت به دستش ناخودآگاه
 و داد فرو زحمت به را دهانش ينداشته بزاق. بود نافرجامش عشق از او يادگار تنها که گذاشت نمايش به ديدگانش
 اشک. دوقلو فرزند دو صاحب سانچز، آدريان همسر کارال،. درآورد گردش به کاغذ خطوط روي را چشمانش
 .زد دور را اشچوبي ميز و برخاست. کرد نوشيدني از پر را جام و کوبيد ميز روي را کاغذ. کرد تار را ديدگانش
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 زمين بر ديگري از پس يکي اشک قطرات. زد کنار را پرده و رسانده اتاقش بزرگ يپنجره مقابل را خودش
 با و شفاف چشمان همان با لعنتي شب همان مگر بود؟ مانده خاموش هايششب و ساکت روزهايش چرا. افتادندمي

 در افتاد، پنجره يشيشه روي و شد نمايشي شب آن تصوير نکرد؟ اعتراف عشقش به لرزان هايلب همان
 با را ـش*ـنـ*تـ ـي*ـرمـ*گـ و کرد پر موهايش عطر از را هايشريه. کشيد نفس عميق و کشيدش ـوش*آغـ
 خيره اششده چراغاني چشمان به و کاشت اشـه*ـونـ*گـ روي ايـوسـه*بـ کرد، احساس وجودش يذره ذره
 چشمان و سوختمي آتش در پنجره يشيشه. ماندمي عشقشان پاي آخر تا گفت وقتي لرزيدمي کارال هايلب. شد

 .شد ورشعله سانچز آدريان بازوي دور به کارال يشدهحلقه دست و سپيد لباس ديدن از سمير
 اما بريد؛ را دستش و شد تکه صد جام. فشرد انگشتانش ميان محکم را بلورين جام و گرفت شيشه از روي

 .سوختمي دستش جراحت از بيش بود، روشن دلش در که آتشي. کردنمي احساسش
 زدهوحشت سمير پريشان احوال ديدن با. نهاد درون به پا محافظان، رئيس اسامه، آن بندپشت و شد زده اتاق درب
 :شد
 سرورم؟ شده چه -
 :فشرد را مجروحش دست مچ سالمش دست با
 !کن خبر را طبيب سريع شده؟ چه بينينمي مگر -

 :برگشت ايلحظه بود کرده را اتاق از خروج قصد سراسيمه که اسامه
 !خواهندمي دخول اذن ابوالحسنبنيوسف... سرورم..سـ -

 :کشيد عميقي نفس
 !شود داخل تواندمي بعد کنيد، سالحش خلع -

 :پرسيد وقتي بود زده بيرون حدقه از اسامه چشمان
 را؟ يوسف -

 :ساييد هم روي را هايشدندان
 طبيب ترسريع و برو حال. مدثره جز به... باشد داشته را ما با مالقات قصد که کسي هر پس زين و را يوسف... بله -
 .کن خبر را

 :انداخت سمير چشمان به داريمعني نگاه
 .کنيممي سالحش خلع الساعه -

 و کرد ضدعفوني سپس. کشيد بيرون قاضي جناب دست از را هاشيشهخرده ابزارش، باريک هايلبه با طبيب
 .شد وارد خارجه، امور وزير ابوالحسن،بنيوسف که شد بستنش مشغول
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 :آورد باال را دستش که شد خيزنيم احترامش به
 داده؟ دستت کار عصبانيت هم باز. باش راحت رفيق، بنشين -

 .رفت و گرفت خروج اجازه و شده بلند بود، رسانده پايان به را کارش که طبيب
 :انداخت يوسف به نگاهي

 نشيني؟نمي چرا -
 .نشست و ريخت جام درون نوشيدني مقداري و رفت ميز سمت. کشيد عميقي نفس يوسف
 چشمکي و کرد جدا لبش از را جام سپس. انداخت يوسف به مجددي نگاه و فشرد کمي را دستش مچ سمير
 :زد لبخندي هايش،لباس به رو اشاره با و کرد اشحواله

 !ايکرده آماده امشب مهماني براي را خودت که بينممي -
 :گذاشت ميز روي را جام و داد سر بلندي يقهقهه يوسف

 ترتيب خاصي هايميهماني گاهبي و گاه. کندمي عجيبي هايدلبازي و دست گرانادا سوم يملکه عجبم در -
 .دهدمي

 :گفت آهسته و کرد خم را سرش. ايستاد رويشبهرو و شد بلند سمير
 .است داشته ايبخشنده يد هميشه مدثره دارم، ياد به که جاييآن تا -

 :نوشيد جام درون نوشيدني از مقداري يوسف
 کند؟مي دلبازي و دست خاصي يعده براي فقط که است چطور -
 :آورد ترپايين را صدايش سپس و
 که کنممي تالش تربيش هرچه... ستمرموزي زن. دهدمي قرار محبت و تفقد مورد تربيش را هايشسوگلي -

 .رسممي نتيجه به ترکم بشناسمش
 :انداخت پايين اندکي را سرش و زد نيشخندي سمير

 جان و نيستيم شاهزاده و شاه يترکه و تخم هستيم، قماش يک از مدثره و من که است خاطر اين به شايد -
 .شديم کنوني موقعيت و مقام صاحب تا کنديم
 :انداخت قاضي پايتاسر به نگاهي

 .هستي مدثره تفقد مورد تربيش تو چرا که اندعجب در هم ثريا و عايشه حال هر به -
 از يکي جان به آتشي کشيد، بيرون بوخوش برگ دو ميانش از و گشود را ميز روي نگارفيروزه اينقره يجعبه سمير

 قاضي اما بگيرد؛ را آن که کرد دراز دست نيز يوسف گرفت، اشکودکي دوران دوست سمت به و انداخت دو آن
 :کشيد پس کمي را دستش
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 تفقد؟ و محبت کدام يوسف؟ چيست منظورت -
 :فرستاد بيرون را دودش و زد عميقي پک. کشيد بيرون دوستش انگشتان ميان از را برگ آرام و زد خنديکج يوسف

 جز راهي کرديم تجسس هرچه عايشه و من! است زده امضا را سلطان و مدثره موقت عقد حکم قضات، از يکي -
 هر و هستي قاضي است درست کني؟ حالل را حرامي توانستي چطور سمير! کارهايت از متعجبم. نيافتيم اتاق اين

 تاکنون ايزادهاموي کدام است؟ حرام موقت عقد صحابه مذهب در دانينمي چطور اما االجراست؛الزم بدهي حکمي
 .کند پا به است ممکن آتشي چه دانينمي و کنيمي صادر ندانسته که احکامي از عجبم در است؟ بسته موقت عقد

 :شد خم يوسف سمت به کمي و کوبيد ميز روي را سالمش دست سمير
 پس مدثره؛ کرد؟ پاره را حکم و رهانيد حقارت آن از مرا کسي چه داد؟ امبردگي به حکم چگونه ثريا نديدي مگر -
 .بزنم امضا را موقتشان عقد حکم زير و برسانم دلش يخواسته به را ابوالحسن اينکه براي بده حق من به

 بيرون را پرصدايش نفس و کرد بسته و باز را چشمانش برگرداند، را رويش و داد تکان تاسف نشانه به سري سپس
 :فرستاد

 .بردنمي پيش از کاري هاحرف اين گفتن برسانيم، ميهماني به را خودمان ترسريع است بهتر -
 :کرد خاموش ميز روي ظرف در را اشماندهته و زد برگ به را پک آخرين يوسف

 !دادند دخول اذن تا کردند غربال را بدنم جاي يهمه ورود موقع! اندشده جني محافظانت -
 :کرد کالمش چاشني تعجب اندکي و داد نشان خبربي را خود قاضي

 .اندبـرده ياد از را اتچهره آيي،مي ديدنم به دير به دير. نشناختند را تو شايد راستي؟ به -
 :برخاست جايش از و کرد کوتاهي يخنده شاهزاده

 .گوييمي راست که تو -
 :زد صدا را اسامه و کشيد پايين را دستگيره. افتاد راه به خروجي درب سمت به و داد تکان سري سمير

 .شويممي راهي ديگر کمي کن، آماده را کالسکه -
 :کرد تعظيم اسامه

 .سرورم اطاعت -
*** 

 به زودي به که داشت آن از نشان قصر، يمحوطه هايفرشسنگ روي بر کالسکه هايچرخ و هااسب سم صداي
. کردمي روشن را آسمان يپهنه مهيب ايصاعقه هرازچندگاهي و باريدمي شدت به باران. رسيد خواهند مدثره کاخ

 :کشيد باال را لباسش ييقه و انداخت بيرون به نگاهي يوسف
 .ستطوفاني عجيب هوا صبح از کند؟ پا بر ميهماني امشب مدثره که بود کار در اجباري چه -
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. رسيد گوش به کالسکه هايچرخ توقف صداي زمانهم کشيد، عميقي نفس و انداخت اشچهره به نگاهينيم سمير
 جاي از و کشيد موهايش ميان دستي هم يوسف. شد خيزنيم خروج براي نيز سمير زمانهم و گشود را در اسامه

 يوسف و او سر باالي و گشودند را چتر دو ديگر محافظ يک و اسامه. بود گرفته تريبيش شدت باران. برخاست
 را ابوالحسنبنمحمد و انداخت سو آن به نگاهي سمير. کرد توقف ديگر ايکالسکه که بودند برنداشته قدمي. گرفتند

 :آورد لب به لبخندي يوسف شدند، پياده کالسکه از حميرا همسرش همراه به که ديد
 .برادر سالم -

. گذارند نظر از را قاضي پايتاسر باريدمي هاآن از نفرت که چشماني با انداخت، محمد به گذرايي نگاه نيز سمير
 باال قصد محافظينش و اسامه همراه به و گرداندبر را رويش نيايد، پيش محمد و او ميان برخوردي اينکه خاطربه

 :داد قرار خطاب مورد را يوسف و ايستاد پله اولين روي. نمود را مدثره کاخ هايپله از رفتن
 .هستم منتظرت سالن در -

 را چتر اسامه. رفت باال تاالر ورودي سمت به را هاپله سمير. رفت برادرش سمت به و داد تکان سري نيز يوسف
 :پرسيد و کرد تامل اندکي سپس. داد قرار تاالر ورودي چپ سمت بزرگ گلدان در و داد تکان را آن و بست

 چيست؟ محمد با شما مشکل بپرسم توانممي! سرورم -
 و نقش. بود زيبا و نوراني مدثره مرمرين کاخ. کرد فرو بلندش باراني هايجيب در را دستانش و زد پوزخندي قاضي

 به رتبه،عالي قضات همکارانش، و دوستان. کردمي نوازيچشم هايشستون و ديوارها روي شده حک نگارهاي
 هنوز اسامه. دادمي پاسخ محبتشان ابراز به سر اشاره با که کردندمي تعظيم و آوردندمي فرود سر ديدنش محض
 :شد خيره چشمانش به و برگشت بود، سوالش پاسخ شنيدن منتظر

 .دارد مشکل ما با که است محمد خود اين بلکه نداريم؛ مشکلي ابوالحسنابن با ما... اسامه نکن اشتباه -
 :چرخاند راست سمت به را سرش و زد مجددي پوزخند

 .نداشت من به را عايشه هايمحبت ديدن تحمل. بود گونههمين کودکي از -
 :کرد نزديک اسامه گوش به را دهانش و آورد پايين کمي را صدايش

 و کنم حقير را خودم بينمنمي دليلي ندارد، خوشي دل من از دانممي که وقتي. کردمي حسادت ما به کودکي از -
 .باشم پايش و دست جلوي

 :انداخت اسامه کنجکاو هايچشم ميان را نگاهش ديگر بار
 .نيست اغماض قابل که است داشته دست سنگيني هايپرونده در. امزده را ردش است مدتي ضمن در -

 هاييجمع در حکومتي مقامعالي مردان و زنان از اعم افراد تمامي. چرخاند باشکوه و بزرگ سالن ميان چشم
 ميانشان در را نوشيدني بلورين هايجام حاوي هايسيني هاپيشخدمت. بودند گفتگو مشغول يکديگر کنار چندنفره
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 تکان با را لطفشان ابراز و ايستاد همکارانش و دوستان نزديکي در سالن از ايگوشه اسامه همراه به. چرخاندندمي
 يوسف که بود نکرده پيدايش هنوز. مدثره يافتن براي بار اين چرخاند سالن در را چشمانش دوباره. دادمي پاسخ سر

 :ايستاد کنارش
 يک نبود، متصور را روزي چنين هم خواب در شکبي. انداخته راه به خودش براي حشمي و خدم چه مدثره... هه -

 آن از را سوم يملکه جايگاه دردسربي و راحت و بربايد سلطان سر از هوش و عقل خوان،آوازه يصه*ـا*رقـ زن
 .گنجيدنمي هم اممخيله در هيچگاه تمسخرآميزي چيز چنين. کند خود

 آتش روي اسفند ابوالحسن و مدثره عقد از بعد يوسف و محمد دانستمي فقط. نداشت هايشحرف براي پاسخي
 و جوان دختر. آوردمي لب بر مدام يوسف که است هاييکنايه و طعنه هايششراره که اندسوخته چنان و اندشده

 :گرفت يوسف سمت به و برداشت را جامي گرفت، مقابلشان را هانوشيدني سيني پيشخدمت، زيباروي
 .است آتش روي آب... بخور را اين -

 :کرد اشاره سالن سوي آن به سر با و گرفت سمير دست از را جام
 .چرخدمي جمع ميان ابهت و غرور با چگونه کن، نگاهش -

 به را زيباييش کوتاه، اينقره لباس در که ديد را مدثره. چرخاند بود کرده اشاره يوسف که سمتي همان به را سرش
 و افتاد دو آن به چشمش ايلحظه. بود سالن در حاضر ميهمانان به گوييآمدخوش مشغول لبخند، با و کشيدمي رخ
 به بود، هايشلب رو عميقي لبخند. آمد يوسف و سمير سمت به بود ايستاده ميانشان که جمعي از عذرخواهي با

 :داد دست يوسف و قاضي با و کرد دراز را دستش رسيدن محض
 .کني خالي را وقتت بتواني امشب ميهماني براي کردمنمي فکر! سمير اوه -

 :نهاد يوسف يشانه روي بر را دستش و زد لبخندي سمير
 .بياييم اينجا به هم با تا کردم خالي هم را يوسف وقت هيچ، کردم خالي که را خودم وقت -

 :کوبيد هم به را دستانش مدثره
 .آمدند من ميهماني به و فرمودند رنجهقدم شاهزاده اينکه از خوشحالم بسيار -

 که بودند ايستاده مدثره طرف دو در محافظ مرد دو. انداخت پايين را سرش و کرد دلچسبي چندان نه تشکر يوسف
 سمير. کرد دعوت زدن قدم به را دو آن و کرد دراز را دستش و بايستند ترعقب که فهماند هاآن به دست ياشاره با

 :چرخاند مدثره سمت را رويش
 ببوسيم؟ را دستت و بياييم قبل مثل که نداشتي انتظار -

 :زد گوشش پشت را موهايش و کرد بلندي يخنده
 .بيايد نظر به آميزتمسخر کنممي فکر... ولي آمدنمي بدم -
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 :گفت نشود متوجه يوسف که طوري آورد قاضي گوش نزديک را سرش
 ماني؟مي امشب -

 :داد را پاسخش آهسته صداي با طورهمان و کشيد عميقي نفس سمير
 .کرد خواهيم صحبت موضوع اين بهراجع اتاقت در بعداً -

 :داد قرار قاضي بازوي روي را دستش و کشيد لبش به را زبانش
 .بگذرانيد خوش و کنيد پذيرايي خودتان از. شوم آماده اجرا براي تا بروم بايد ديگر من... خب بسيار -

 :کرد باز دهان يوسف که بود نشده جدا دو آن از هنوز
 کند؟مي آوازخواني هنوز گرانادا موقت يملکه -

 :شد براق يوسف چشمان در و انداخت باال را ابروهايش برگشت، مدثره
 .برندارم هنرم از دست من که بوده اين پدرت و من عقد ضمن شرايط از -

 :کرد سمير به اياشاره
 .کرد خواهد روشن برايت را چيز همه بپرسي رفيقت از -

 محکم را هايشدندان. چرخاند يوسف سمت را رويش و کرد مصلحتي ايسرفه سمير. رفت و زد اجباري لبخندي
 .دادمي نشان خوبي به اششده منقبض فک را اين فشرد،مي هم روي

 .بسوزد استخوانت مغز تا که گويدمي چيزي نشو، دهانبهدهان مدثره با! يوسف بگويم تو به بار چند -
 که کرد نزديک هايشلب به را نوشيدني جام سمير. انداخت پايين را سرش و کشيد هم در را اشچهره يوسف

. ببيند را اشچهره تا برگشت. ريخت لباسش روي جام درون مايع از کمي زد، اششانه به ايتنه باعجله شخصي
 :کرد عذرخواهي عربي زبان به سريع متوسط، قد با مردي

 !اعتذار -
 جرئت به توانستمي. شناختشنمي. داد تکان سري فقط اشعذرخواهي برابر در. ببيند درست را اشچهره نتوانست

 حرکتي هيچ و شنيدنمي را صدايي هيچ. کردمي تعقيب را او سالن در هايشچشم. است نديده را او حال به تا بگويد
 وجود ايکاسه نيم اش،کاسه زير که بود شده خبردار شستش. هراسان ايغريبه هايالعملعکس جز ديد،نمي را

 با اطرافيانش تمام به ناخواه خواه و گذشتمي نظرش از زيادي هايپرونده داشت که حساسي شغل دليل به دارد،
 برهم چشم در و کرد سوءاستفاده جمع غفلت از غريبه مرد که نکشيد طول دقايقي. نگريستمي کنجکاوي ديد

 سر در ديگري از بعد يکي خطر هايزنگ. انداخت مدثره اجراي محل يصحنه پشت را خودش ارواح، چون زدني
 براي سري بود، نوش و خوشـي و مبالغه مشغول زنان جمع در که انداخت يوسف به نگاهي. درآمدند صدا به سمير
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 هاستون از يکي پشت و رساندند نظر مورد محل به را خودشان سرعت به و داد تکان ديگر محافظين و اسامه
 :آورد پايين را صدايش اسامه. شدند مخفي

 سمير؟ جناب شده چه -
 :گذاشت لبش روي سکوت معناي به را اشاشاره انگشت

 .پروراندمي سر در اينقشه چه غريبه اين ببينم بگذار... هيس -
 . ديدنمي را هاآن غريبه که ستوني پشت در ولي بودند؛ ايستاده غريبه سر پشت درست محافظينش و او

 پشت از آرامي به را سرش القضاتقاضي بود، ايستاده مدثره يبرنامه اجراي محل جايگاه پشت نيز ناشناس مرد
. صحنه آن گرنظاره غريبه مرد و بود نوازندگانش گروه با صحبت حال در که ديد را مدثره آورد، بيرون ستون

 ناشناس که بود نکرده حالجي درست را موقعيت هنوز دهد، تشخيص بهتر را حرکاتش تا کرد ريز را چشمانش
 :کشيد بيرون را اشاسلحه صحنه اين ديدن با اسامه. کرد خارج کمرش پشت از اياسلحه

 سمير؟ جناب بزنمش -
 :داد قرار او ياسلحه روي را دستش قاضي

 .خواهمشمي زنده! نه -
 :زد فرياد بلند صدايي با و کشيد بيرون را خود ياسلحه سپس

 .غريبه بينداز را اتاسلحه -
 غالف را اسلحه. پوشاند را صورتش روي و کرد باز را گردنش دور دستار سرعت به. کرد گم را پايش و دست غريبه

 و ديوار و در از چاالک چنان او اما کردند؛ تعقيبش به شروع سرعت با محافظينش و سمير. گذاشت فرار به پا و کرد
 در و گرفت جاي هاستون از يکي پشت ايلحظه غريبه. آوردند کم تعقيبش براي نفس ايلحظه که پريدمي موانع
 و اسامه. کرد برخورد ديوار به گلوله و کشيد عقب را خودش سمير کرد، شليک قاضي سمت به زدني برهم چشم
 :رساندند رئيسشان به را خودشان محافظين ديگر

 نيفتاده؟ برايتان که اتفاقي سرورم؟ است خوب حالتان -
 پاي و نشست زانو روي قاضي کرد، دويدن به شروع و آمد بيرون ستون پشت از ضارب مرد زد، کنارشان دست با

 که اين با. گرفت قرار گلوله هدف چپش پاي که بود شده نزديک خروجي هايپله به ناشناس گرفت، نشانه را چپش
 هاپله به را خودشان سرعت به. داشت سمير گروه با زيادي يفاصله اما کرد سرازير هاپله از را خودش کشانکشان

 رفتند، پايين و گرفتند را خون رد. است ديده آسيب بدجور پايش که داشت آن از نشان پله، روي خون رد. رساندند
 :زد فرياد سمير. شد ناپديد يکباره به خون رد و رسيدند راهي چند به
 !است شده محو خون رد دارد؟ امکان چيزي چنين مگر -
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 :نداد اجازه قاضي اما بگويد سخني که گشود لب اسامه
 .دادم دستش از شما لياقتيبي خاطر به که بود مهمي سرنخ مطمئنم. هاستعرضهبي شما تقصير -

. رساند پنجره به را خودش سرعت به. شدمي بسته و باز نسيم وزش با که افتاد تاالر به منتهي يپنجره به چشمش
 .گذشتمي آنجا از گرانادا بزرگ يرودخانه که انداخت پايين به نگاهي
 :کوبيد ديوار به محکمي مشت

 هايپرونده از کدام هيچ شما چون ايعرضهبي محافظين وجود با. کرد فرار و پريد رودخانه به دارم حتم! لعنتي -
 .داشت نخواهد سرانجامي من

 به مدثره يبرنامه. رسيدمي گوش به سالن در حضار يهمهمه و تشويق صداي. انداختند پايين را سرشان همگي
 .بود رسيده پايان
*** 
 سکوت محافظينش و سمير هايکفش صداي. باريدمي قطره قطره همچنان باران ولي بود؛ رسيده انتها به شب

 اشکنندهخيره زيبايي کاخ، ديوارهاي بر فروزان اينقره هايفانوس. شکستمي را مدثره کاخ ورودي تاالر سنگين
 .بودند رفته همگي هاميهمان و بود يافته پايان ديگر جشن. بودند کرده دوچندان را
 ...کنيد صبر -

 :آمدند ترنزديک کاخ نگهبانان ايستادند، هامحافظ و سمير
 !برويد؟ کجا که ايدانداخته پايين را سرتان -

 :بود فايدهبي ولي ببيند؛ را نگهبان گستاخ يچهره هافانوس سوي کور در تا کرد ريز را چشمانش الجماعهقاضي
 .ايمآمده مدثره بانو ديدن براي -

 :کرد اشاره هاآن به و آورد باال را دستش نگهبان
 .کنيد مالقات ايشان با توانيدمي گاهآن شويد، سالح خلع -
 :آورد هجوم سمير صورت به خون ناراحتي شدت از
 ندهم؟ تحويل را سالحم اگر و -

 :داد نشان را خروج راه و زد نيشخندي
 !برگردي توانيمي -

 :کشيد بيرون کمرش پشت از را سالح انداخت، محافظينش به نگاهي سمير
 .افتاد خواهد خانهدباغ به پوست گذر -

 :داد قرار خطاب مورد را اسامه سپس
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 .کنيدمي سالح خلع ما عمارت به ورود از قبل را همراهش حشم و خدم و مدثره پس زين -
 :کرد بااليي بلند تعظيم اسامه

 .شودمي اطاعت سمير جناب بله -
 :داد فرو را دهانش آب کاخ محافظ شد، حاکم سکوت ايلحظه

 قضات؟ عالي رئيس سمير؟ جناب...ج -
 :گرفت قاضي مقابل را اسلحه سرعت به
 .نشناختم را شما سرورم، کنيد عفو مرا -

 :داد هل نگهبان سمت به و گذاشت اسلحه روي را دستش سمير
 .کنم تسويه ديگري طور را حسابتان دهممي ترجيح -

 :کردند تعظيم و گشودند را راه محافظين کند، تن به را آن تا داشت نگه رئيسش براي را بلندي باراني کت اسامه
 .شويد داخل توانيدمي سرورم بفرماييد -

 :چرخيد اسامه سمت به سمير روي
 .بمانيد منتظر انتظار سالن در -
 ديد را مدثره اول نگاه در شد، وارد زدن در بدون. برداشت قدم مدثره حضور محل سمت بلند هاييگام با آن از بعد و

 مدثره،. کردمي زيرورو را رويشروبه انبوه کاغذهاي و بود نشسته بزرگش چوبي ميز پشت شب،نيمه آن در که
 :انداخت در کنار صندلي اولين روي و کرد خارج تن از را گرمش لباس سمير. نشد سمير ورود متوجه

 .سالم -
 :کرد بلند هابرگه روي از را سرش

 آمدي؟ سمير آه -
 مدثره دور سمير دستان ناخودآگاه. نهاد قاضي يشانه روي را سرش و شد نزديک سمير به و برخاست ميز پشت از

 :دوخت او چشمان به را نگاهش و برداشت سمير يشانه روي از را سرش. کشيد عميقي نفس و شد ـه*ـلقـ*حـ
 در که است ميز آن روي زيادي هايسياهه و کاغذها! آيينمي ديگر کردم فکر بودم، شده نااميد آمدنت از -

 .هستم تو کمک منتظر و اممانده عاجز هاآن به رسيدگي
 و بلند هايآينه و زيبا ابريشمين فرش بود، داده زينت سالن بزرگ هايپنجره به که قرمزرنگ مخمل هايپرده

 در و کردمي تحسين را او هايجذابيت و مدثره سمير،. بود کرده پر را فضا کندر و عود عطر بوي و شده ديوارکوب
 کرد؛ دور خود از کمي را مدثره. نبود کسي هر کار لعبتي چنين از گذشتن. دادمي حق ابوالحسن هايتابيبي به دل
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 را زبانش سمير. رقصيدمي گوشش در آرام ياقوتش هايگوشواره. بود او دستان اسارت در قاضي دست همچنان ولي
 :کشيد اشخشکيده هايلب به
 !بدهد باد به را سرمان گاهبي و گاه هايمالقات اين ترسممي... مدثره ترسممي باشيم؟ ترمحتاط کمي نيست بهتر -

 :کرد رها را سمير دست سرانجام
 .است امن بسيار من کاخ سمير نباش نگران -

 :زد پوزخندي و داد تکان سري سمير
 .است عقل شرط احتياط هرحال در ولي -

 :نهاد سمير يـينه*سـ روي را دستش کف مدثره
 .کن صبر ايلحظه پس -
 :نهاد کيف درون و انداخت کاغذها از تعدادي به نگاهي. کشيد بيرون ميز زير از کيفي و رفت بزرگش ميز سمت به
 .رويممي سالن انتهاي اتاق به بيا دنبالم -
 .نبود ديگري چيز خوردمي چشم به آن در زيادي هايجام و هانوشيدني که چوبي ايقفسه جز سالن انتهاي در
 !بينمنمي اتاقي که اينجا اتاق؟ کدام -

 :کرد کوتاهي يخنده
 .سمير بيا دنبالم -

 زيبايي طاليي درب آن پشت زد، کنار داشت قرار سالن انتهاي در که را ايشده طالکاري چوبي يقفسه مدثره
 .بود شده حک آن روي بر مدثره و ابوالحسن عقد تمثال و شد نمايان
 ديگر طرف از و بود شده ديدمي رويشروبه که چيزي زيبايي محو سو يک از. بود مانده باز تعجب از سمير دهان

 :بود ربوده سرش از عقل مدثره زيرکي
 !دختر است تو شاگردان از شيطان شک بدون -

 :داد سر بلندي يخنده
. باش آسوده پس داند،نمي کسي ابوالحسن و من جز را کاخ از قسمت اين. شوي داخل راحت خيال با توانيمي -

 .بکند خليفه نزد را تو جاسوسي تواندنمي کس هيچ
 داد، قرار اولش جاي سر و کشيد دوباره را قفسه و برگشت شد، وارد سرش پشت نيز سمير و شد اتاق وارد مدثره
 .انداخت را آن قفل و بست را اتاق درب

 حدسش مبادا تا کند سکوت داد ترجيح سمير ولي بود؛ مشخص اشمخفي اتاق به سمير کشاندن از مدثره منظور
 .شود زدهخجالت و باشد اشتباه
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 روشن اندکي فضا کرد، روشن را تخت کنار و اتاق درون کوچک هايفانوس نهاد، ايگوشه را دستش درون کيف
 از زيبايي تصويرهاي همچنين آن، روي بزرگ و گرد هايمخده و زيبا توري و سفيد خوابشب با بزرگ تخت شد،

 گردنش دور از را رنگشمشکي شنل مدثره. داشت زيبايي يجلوه اتاق ديوار روي بر فريبدل و زيبا زنان هايچهره
 کرد،مي خودنمايي تنش بر رنگيشمي قيمتگران و نفيس حرير از فاخر لباسي نهاد، تخت روي و کرد باز

 روي و کرد لمس را گردنش درون بلند گردنبند. ريخت اششانه روي را هاآن و کشيد موهايش ميان را هايشدست
 .بود بـرده پي مدثره افکار به و بود شده تبديل يقين به سمير حدس ديگر. زد تکيه تخت
 جانش به که فکري از شايد تا چرخاند اتاق اطراف را نگاهش و فروبرد شلوار هايجيب درون را دستانش سمير
 :يابد رهايي بود افتاده

 است؟ ابوالحسن خواب اتاق اينجا -
 :کرد سرش حائل را دستش و کشيد دراز پهلو به مدثره

 .آييممي اتاق اين به آيدمي من نزد که هاييشب -
 :انداخت پايين را سرش شد، نمايان سمير ديدگان مقابل زهرا يچهره ايلحظه

 اين به را آمدنمان دليل. کنيم صحبت يکديگر با تريمهم موضوعات يدرباره که امآمده اينجا به من ولي -
 !کنمنمي درک ابوالحسن و تو خلوتگاه
 :کشيد دراز و برداشت سرش زير از را دستش

 ترآسوده خيالي با که آوردم اينجا به را تو خب است؟ اين از غير کني،نمي امنيت احساس من کاخ در گفتي -
 .کنيم صحبت
 :نهاد تخت روي را دستش

 .دهم گوش هايتحرف به انتها تا دهممي قول بنشين، اينجا بيا -
 :انداخت پا روي پا و نشست تخت به نزديک صندلي اولين روي شد، تسليم سمير

 !کردند جستجو هم را ما بدن بند بند تا محافظينت -
 :داد سر دلفريبي يقهقهه

 با عقد از بعد راستش اند؟گرفته خود به عبوس ايچهره که هستند ناراحت اين از سمير عاليجناب پس اوه -
 خلع و بازرسي حق که امشده متذکر ايشان به بار چندين اينکه وجود با. دادم تغيير را محافظين يکليه ابوالحسن

 .گيرندمي ابوالحسن از دستور گمانم به. کنندمي فراموش هم باز ولي ندارند؛ را من نزديک دوستان سالح
 تخت روي آرام. نبود عقل دادمي فرمان او به که چيزي لحظه آن در رفت، تخت سمت به و برخاست ترديد با سمير
 گرفت انگشتانش ميان را سمير دست کشيد، پيش را دستش مدثره. دوخت سقف هايبريگچ به چشم و کشيد دراز
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 دلهره. بود عرق هايدانه از پوشيده سمير پيشاني ولي بود؛ سرد هوا. کرد نوازش به شروع شستش انگشت با و
 :کشيد عميقي نفس. نکرد رها مدثره دست از را دستش وجود اين با ولي داشت

 و کردم خدا به که هاييالتماس تمام وجود با افتاد، برايم که اتفاقي از بعد هستم، مقيدي انسان بگويم خواهمنمي -
 بيرون نبايدها و بايدها حصار از را خودم دادم ترجيح. نيستم گذشته مقيدي به ديگر ماندم، ناکام کارال عشق در باز

 .ببخشم التيام را امشکسته قلب بتوانم زودتر شايد تا بکشم
 :داد فشار اندکي را ورنگآبخوش عروسک دست سپس

 است، کرده تغيير اکنون تو موقعيت نيست، پسنديده اخالقي لحاظ از اش،ديني بحث از جدا ما، االن کار اين ولي -
 زير بالطبع. است ابوالحسن به ـيانـت خــ نوعي کار اين و هستي ابوالحسن سلطان همسر و گرانادا سوم يملکه
 .باشيم محتاط است بهتر. داشت خواهي قرار هاخبرچين از خيلي بينذره

 :شد خيره قاضي يچهره به و داد قرار اشچانه زير را دستش مچ چرخاند، سمير سوي به را رويش و زد غلتي مدثره
 ناپذيرسيري عطش خير شود؟مي ـتـر*بـسـ*هـم ثريا و عايشه و من با فقط ابوالحسن کنيمي فکر تو -

 اطرافش کنيزکان با که قدرآن. زندنمي کنيزکي هيچ يـينه*سـ به رد دست که کرده کاري او با ابوالحسن
 تختش ميهمان زدني برهم چشم به ببيند، را زيبارويي کنيز ستکافي. نيست همسرانش با کندمي ـاشـقـه*معـ

 .ماندنمي وفادار ديگري به کسي نـفس خواهــش گرسنگان اين ميان در! سمير خيالي خوش. شد خواهد
 :چرخيد سمتش به نيز سمير

 کار همان هم تو کنند،مي چه ثريا و عايشه کنم؟ جبران من را ابوالحسن هاينبودن کنم، چه گوييمي حال خب -
 .بکن را

 :آورد ترپايين را صدايش مدثره
 ابوالحسن وقت چه و کي ببيند تا مانندمي منتظر و کنندنمي ـيانـت خــ ثريا و عايشه که کنم باور خواهيمي -

 زند؟مي سرش به هاآن با ـوابـي*خـ*هم ـوس*هـ
 :کرد پشت مدثره به و برخاست جاي از سرعت به
 بگويي؟ خواهيمي چه چيست؟ سخنان اين از منظورت -

 :داد قرار سمير گوش کنار را دهانش و کرد قالب او دور را دستانش و خزيد سمير سر پشت آرام
 .ابوالقاسم و ثريا ـگي*ـوابـ*خـ*هم از خواهممي مدرکي -

 افسار چنان شک بدون ماندمي حال آن در ديگر کمي. نداشت آرامشي قاضي براي هم عميق هاينفس حتي ديگر
 بر که بود سمير آن از بدتر و بود کرده قفل سمير بدن بر را دستانش مدثره. شدنمي مانعش چيزهيچ که کردمي پاره
 :داد فرو را دهان آب زحمت به. کشيدمي پيش دلش و زدمي پس عقلش. بود کرده گير عقل و دل راهي دو سر
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 اينک و شد شايعه عايشه و من بهراجع که گونههمان نيست، بيش ايشايعه هااين يهمه مدثره، بافيمي مهمل -
 .بيفتد هازبان سر بر نيز تو و من براي ايشايعه زودي به اينکه ترس... مدثره دارم ترس

 :گرفت صورتش مقابل را او سر ملکه و شد باز سمير نفس راه کرد، جدا سمير از را دستش مدثره باالخره
 دارد؟ خطر هم ـاشقـه*ـعـ*مـ درحد يعني -
 رسيده مقصودش به حد چه تا نشود متوجه مدثره آنکه براي. شد پيروز دل سرانجام عقل، و دل يمبارزه در

 :داد سر بلندي يقهقهه
 !است مجاز حد آن در نه، -

. رفتمي پيش آهسته و آرام بود، بلد را چيز همه. درآورد حرکت به سمير رنگخرمايي موهاي ميان را انگشتانش
 :کند خود رام سرعت به را مرد يک چگونه دانستمي
 .هستم شنيدنشان منتظر سمير داري مهمي هايحرف گفتي -

 :کشيد عميقي نفس التهابش کردن آرام براي سمير
 هايبرنامه و کني عمل ترمحتاط بايد گرانادا سوم يملکه عنوان به تو... ولي! مدثره ندارم را ترساندنت قصد -

. کنند سالح خلع را همه بدهي دستور و کني تربيش را محافظينت تعداد اينکه يا. برساني حداقل به را اتآوازخواني
 .دارد وجود هميشه خطر شوندمي جمع زيادي جمعيت که مراسمي چنين در

 :شد متوقف مدثره انگشتان حرکت
 است؟ افتاده اتفاقي چه مگر -

 :شد خيره مدثره چشمان به و زد خنديتلخ سمير
 کمي بود، کرده کمين برايت اجرا يصحنه پشت در الهويهمجهول شخصي امشب، مراسم شروع دقايق اولين در -

 .دريدمي گريبان دادنت دست از براي ابوالحسن اکنون شدممي اشمتوجه ديرتر
 .شد سفيد هايشلب و پريد اشرخساره از رنگ
*** 

 قصر طباخ ديدن براي بار اين چون بود خوشحال. کشيد بندينيم نفس انداخت، قصر مطبخ سرسراي به نگاهي
. قصر مطبخ مديريت بود، يافته درخور و شايسته جايگاهي اينک که رفتمي پدرش ديدار به بلکه بود، نيامده

 به همگي قضات عالي رئيس ورود با و بودند تدارکات مشغول کارگران. شد داخل سمير و گشودند را درب محافظان
 در شايد که انديشيد. نيافت را او ولي گشتمي پدرش دنبال چشم با. ايستادند کناري و آوردند فرود سر تعظيم حالت
 دستور محافظين به و برد باال را دستش سمير. است خانهطباخ مسائل به رسيدگي مشغول کارش مخصوص اتاق
 .شد پدرش اتاق راهي خود و بمانند منتظر تا داد
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 اتاق در کسي. شد داخل و کشيد پايين را دستگيره ناچار به نشنيد، پاسخي ولي کرد وارد اتاق درب به ضرباتي
 او حرکت از مانع ايزمزمه صداي که داشت خروج قصد و انداخت پايين را سرش. بود خالي صندلي نداشت، حضور

 .شد
 بر مردي. شد نمايان کار ميز پشت از نشسته حالت در مردي هايشانه گذراند، نظرش زير از را اتاق و زد چرخي

 در کنار صندلي اولين روي بر و بست آهسته را درب سمير. خواندمي نماز و بود کرده پهن سجاده زمين روي
 تا تاخورده هايآستين و مشکي بلند لباس با چهارشانه مردي شد، نمازگزار شخص تحليل مشغول ذهن در. نشست

 پايان به نمازش که بود نيافته پايان سمير ذهني محاسبات هنوز. بود نهاده انگشتش بر عقيق انگشتري که آرنج
 .رسيد

 :آمد جلو. بود نشسته اشچهره به مرتبش ريشته. برگشت سمير سمت به و نهاد ايگوشه و کرد جمع را سجاده
 .نهاديد ما چشم بر قدم فرموديد سرافرازمان قاضي، جناب يااهلل... يااهلل -

 و گشود را اتاق درب. بود آشنا سمير براي حد از زياد اشچهره. داد دست او با اختياربي فرج و کرد دراز را دستش
 :زد صدا را شخصي

 .کنيد پذيرايي ايشان از داريم، عزيزي ميهمان! يونس -
 :بود ديده کجا را او آوردنمي خاطر به بود، نتيجهبي ولي پرداخت؛ اشچهره کنکاش به و کرد ريز را چشمانش قاضي

 .شناسمنمي را شما من -
 :نشست پدر صندلي روي و کشيد بيرون لباسش جيب از بلندي تسبيح فرج

 مطبخ سرآشپز عنوان به تازگي به هستم، فرج... نشناسد را ما دارد حق که است زياد قاضي جناب يمشغله قدرآن -
 .امشده کار به مشغول اينجا در قصر
 :انداخت اتاق اطراف به هدفبي نگاهي سمير

 هستند؟ کجا ايشان ديدمش،مي بايد که داشتم کاري پدرم با -
 :داد قرار ميز روي را دستانش و شد خم جلو به اندکي فرج

 .اندرفته ميز مراسم خشک يجيره دريافت براي پيش ساعتي -
 روي و کرد مشت را دستش. درخشيدمي نيلگون آسمان در آفتاب. رفت پنجره کنار و برخاست جاي از سمير
 يقين اما ديده؛ کجا را فرج که بياورد خاطر به توانستنمي آوردمي فشار خود مغز به هرچه. گذاشت پنجره يشيشه
 نگاه. است ديده را او مراسمي در که داشت اطمينان هم باز و گذردنمي ديدنش از زيادي زمان مدت داشت

 .است سمير مورد در کندوکاو مشغول نيز او که شد متوجه انداخت، فرج به نامحسوسي
 کشد؟مي طول مدت چه پدرم کار -
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 روي را سيني. شد اتاق وارد چاي حاوي سيني همراه متوسط نسبتاً قد با جواني و شد باز در سمير پرسش با زمانهم
 سمير سمت به ميز روي و برداشت سيني درون از را چاي فنجان فرج. شد خارج اتاق از و کرد تعظيم و نهاد ميز
 :داد قرار

 .رسندمي راه از هم پدر کنيد تازه گلويي شما تا! سمير جناب بفرماييد -
 که بود شده معمايي. بود فرج درگير شدت به ذهنش. کرد نزديک هايشلب به آرام و برداشت ميز روي از را فنجان
 گذاشت، ميز روي را فنجان و نوشيد که را چاي يجرعه آخرين. نبود پاسخش يافتن به قادر کردمي تالش هرچه
 :گشود را آغوشش و شد باز هم از لبخندي به هايشلب پسرش ديدن با. شد وارد عيسيحاج و شد گشوده اتاق درب

 .آمديخوش قربانت به جانم -
 و نهاد اشپيشاني بر ايـوسـه*بـ پدرانه عيسيحاج. داد جاي پدر ـوش*آغـ در را خود خردسال کودکي چون سمير
 .زد ضربه هايششانه پشت آرام
 :رفت در سمت به و برخاست جايش از فرج

 .شوممي مرخص کارها به سرکشي براي تاناجازه با -
 :شد دورش او از کمي و نهاد پدر هايشانه روي دست سمير

 !است شده شلوغ حسابي سرتان -
 :کرد نشستن به دعوت را اشقاضي پسر دست با و زد لبخندي

 .هاستبيچاره ما براي هايشدويدن و بدبختي کنيد،مي عاليجنابان شما را نوشش و خوشـي بله، -
 :انداخت پا روي پا و خنديد سمير

 آرامش کالم مخلص. پرونده پشت پرونده جلسه، پشت جلسه است، بدتر اينجا از باال آن. نيست هم خبرها اين از -
 .است ميز مراسم سازيآماده و تدارک از حرف جاهمه که اخير روز چند در مخصوصاً اند،ربوده ما از را

 :کشيد عميقي نفس و نشست ميزش پشت عيسي
 دردسربي و مفت ديگر ايعده تا کشندمي زحمت بيچاره و بدبخت ايعده. بوده همين بوده تا کرد، شودمي چه -
 .برسند هايشانخواسته به

 :گفت پدر به خطاب و کشيد صورتش به دستي سمير
 .رسيدم شما خدمت سوالي پرسيدن براي امروز بخواهيد را راستش -

 :کرد نگاه پسرش صورت در و کرد ريز را چشمانش پدر
 .داد خواهم پاسخ قطعاً بدانم را پاسخش پسرم؟ سوالي چه -

 :کشيد لبش به را زبانش تعلل با سمير
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 شناسيد؟مي زهرا نام به شخصي شما -
 به ولي کند رفتار عادي که کرد تالش بسيار. ببيند بهتر را پدر يچهره العملعکس تا پرسيد دفعه يک را سوال

 :شده دگرگون کمي اشچهره ديدمي وضوح
 !شناسمنمي نه -

 برگ آمد، فرزندش سمت به و برخاست جاي از سرعت به پدر. زد آتش و کشيد بيرون جيبش درون از برگي سمير
 :انداخت بيرون به پنجره از و گرفت را
 ام؟کرده تربيت گونهاين را تو زني؟مي آتش برگ پدرت مقابل در! سمير ايشده گستاخ -

 :خواست عذر و انداخت پايين را سرش
 .شناختيد را زهرا شايد کنيد فکر کمي هست امکانش اگر. پدر خواهممي معذرت -

 :کندمي پنهان ولي داندمي چيزي بود مشخص کرد، تر زبان با را لب عيسي حاج
 گردي؟مي اشپي چه براي کيست؟ اصالً. شناسمنمي که گفتم -

 :زد نيشخندي موذيانه
 گردم؟مي اشپي چرا بدانيد خواهيدمي حال شناسيد،نمي را او گفتيد که شما -

 :شد دستپاچه کمي پدر
 .شناسمنمي را او گويممي هم هنوز وگرنه. پرسيدم خودم کنجکاوي رفع براي -

 :برخاست جاي از رفتن قصد به قاضي
 .هستم تحقيق مشغول و امديده را نامش بازرسي هايپرونده در -
 روي؟مي کجا -
 .کنم زحمت رفع کم کم است بهتر. دارم دادن انجام براي زيادي کارهاي -

 :برخاست جايش از نيز پدر
 .بمان ديگر کمي زودي؟ اين به -

 :زد پدرش روي به لبخندي سمير
 .آمد خواهم ديدارتان به هم باز -

 :کرد پدر سمت را رويش و بازگشت گشود، نيمه را اتاق درب
 ايد؟آورده اينجا به جديداً را فرج -

 :نماند پنهان سمير ديد از تيزش نگاه
 هست؟ مشکلي داشتم، احتياج کمک به -
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 :است شده مشکوک فرج به کمي که شود متوجه پدرش نبايد که کرد فکر سمير
 موجهي انسان. کنيد انتخاب همکاري براي خواهدمي دلتان که را کسي هر مختاريد هستيد، اختيار صاحب شما -
 .ندارم را ديدنش و ماندن فرصت کنيد خداحافظي ايشان از. رسدمي نظر به
 :ايستاد در چهارچوب در و نهاد بيرون پا سخن اين با
 .پدر ديدار اميد به -

*** 
 فرج
 بهترين. ماند باقي تمام نيمه هايشنقشه يهمه که خوردمي افسوس شدت به. گذشتمي حادثه آن از صباحي چند

 و محمد گردن به گناهان تمامي اتفاق، اين با مطمئناً و کردمي يکسره را مدثره کار که بود آن براي فرصت
 .افتادمي اطرافيانش

 به و نپذيرفته را او خواستگاري پيشنهاد که رسانده قتل به آن براي از را مدثره محمد، پيچيدمي جا همه که چرا
 .است داده نشان خوش روي خليفه درخواست

 يملکه از بعد هووي مدثره اينکه نه مگر. گذاشتنمي نصيببي هم را اشدارودسته و ثريا اتهام، انگشتان طرفي از
 .ابوالحسن موقت همسر قتل جرم به رومي شياد اين ساختن منزوي براي بود خوبي يبهانه پس. است دوم
 اما کرد؛مي تارومار و پيچيدمي هم به را ابوالحسن سلطنت طومار تابعيتي، دو جاسوس اين مدثره، خون بهاي... آري

 معنا برايش قرآن از ايآيه لحظه، همان در درست اوست، قدرت يد در چيز همه کردمي فکر که ايلحظه درست
 «.اندازدمي تير که است خداوند اين و اندازيدنمي تير شما و» شد؛
 اما. بود غيرممکن بزرگي اين به معرکه وسط در سمير حضور بود، نينداخته غرور و کبر به را او شيطان اگر شايد
 گلوله جاي. حجتش اذن و اهلل اذن به مگر افتدنمي درخت از برگي که بفهمند فرج امثال که آمد او... آمد سمير
 نزد بايد. بود تازه زخمش همچنان ولي بود؛ کرده تيمار را آن روز چند اين در اينکه با داشت، خونريزي هم هنوز
 .بود الدعوهمستجاب او آخر. گرفتمي آن شفاي براي ذکري و رفتمي زهرا

 اطمينان فرج. بازگردد زمين به نااميد و شود بلند آسمان سوي به حاجتي براي او يبستهپينه دستان نداشت امکان
 .بود انداخته کارش به گره او از دوري شايد اصالً. کند بيعت تجديد و برود زهرا ديدار به بايد که داشت

 پيش را او يخانه راه انگشتانش، به انگشترها کردن چفت از بعد. گذاشت سر بر عمامه و کرد تن به دستار و عبا
 کودکان هميشه مثل. رسيدمي او احزان يکلبه به تا گذشتمي تنگدستي و فقر هايکوچه پس کوچه از بايد. گرفت

 .بودند بسته صف اشخانه در بر يتيم
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 عجين بدجور محله خاکي هايکوچه با او نام. ستغريبي يواژه چه مادر و! نداشتند او جز مادري محله، يتيمان آخر
 .کندمي سيخ باغيرتي مرد هر اندام بر موي هم آن فکر حتي که ستايخاطره يادآور و است گشته

 خانه در سر به. بود مانده بيرون چشمانش فقط کهطوري پوشاند، را صورتش زهرا، اقامت محل بودن امنيتي دليل به
 محرم واي، اي که زد اشپيشاني بر ندامت با. افتاد زهرا يخانه بام بر برافرشته سياه پرچم به چشمش رسيد، که

 پيدا عزاداري براي هم فرصتي ابوالحسن، دربار بچاپ و بخور آن در مگر. ماند نصيببي او هم باز و شد شروع
 شود؟مي
 :کردند سد را راهش هستند، عايشه يگمارده بود مشخص هايشانچهره از که کچل و تنومند سياه غالم دو
 اي؟آمده اينجا به چه براي و کيستي -
 .هستند آفريقايي بود مشخص شانعربي معوج و کج يلهجه از
 .دارم کار خانم با -
 .بگو را خود نام و کن باز را رويت -
 :کرد باز را رويش و گفت اللهي اال اله ال
 .کندمي معرفي مرا خودش هستم، فرج بگوييد خانم به -

 :گفت ديگري به خطاب و شد دگرگون اشچهره حالت نامش، شنيدن با هاآن از يکي
 .است داده من به امروز را ديدارش يوعده خانم سعد، شود داخل بگذار -

 ! بود نفرستاده او براي پيغامي هيچ فرج داشت؟ را او آمدن خبر کجا از زهرا
 :انداخت فرج به مرموزي نگاه سعد

 .شود دردسر ما براي باز و نبرد داخل چيزي خود با که بگردش خوب... خب بسيار -
 که رفيقش و ايستاد ورودي درب مقابل در سعد. گرفتند پيش در را خانه اندروني راه بدني، کامل بازرسي از پس

 .رفت داخل فرج همراه به دهند راهش تا کرد را فرج وساطت
 :گرفت را جلويش رسيدند، که زهرا اتاق مقابل

 .کنم هماهنگ ايشان با تا بايست -
 :آمد بيرون اتاق از نگهبان. شدند خارج اتاقش از نوبت به پوشيه با زنان لحظه، چند از بعد و ايستاد ايگوشه فرج

 .فرج جناب داخل بفرماييد -
 سردي به. فشرد را دستش نگهبان که بگذرد اتاق در سر از تا کرد خم را سرش. بود شده ترمهربان نگهبان لحن

 :کرد نگاهش
 شده؟ چه باز -
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 :کرد درخواست التماس، حالت به و بود شده جمع چشمانش در اشک
 .درگذرد بنده ـناه ـگ از خانم که کنيد وساطت عزيزتان جان به را تو. است عزيز خانم پيش خاطرتان گويا -

 :پرسيد تعجب با فرج
 ها؟حرف اين به چه را عايشه يگمارده -

 :کرد بيشتر را فرج دست روي فشار
 !بکنيد را خودتان سعي شما حاال -

 .شد داخل و داد تکان تاييد ينشانه به سري
 و شد بلند ديدنش با زهرا که داشت کردن سالم قصد فرج. خواندمي قرآن و بود نشسته صندلي روي هميشه مثل
 «خواند؟مي مستحبي نماز ديدنمان با که است عزيز خاطرمان چگونه» انديشيد و کرد تعجب. بست نماز
 زهرا که کند عرض سالم تا کرد قصد دوباره چرخاند، فرج طرف به را اشصندلي و بست را جانماز نماز، اتمام از بعد

 :ساخت ميوه ظرف متوجه را او و کرد دستيپيش
 .فرج جناب بخور اندکي هاميوه از -

 بردارد سيبي تا برد دست. دانستمي خدا فقط علت؟ چه به اما بود ناراحت او از بود، زده حدس درست فرج؟ جناب
 :پرسيد که
 کشتي؟ را مدثره -

 :کشيد ميوه از دست فرج
 ...اما رفتم پيش هدف هاينزديکي تا -

 کرد قطع کارهنيمه را حرفش سپس
 نگذاشت؟ سمير شد؟ چه -

 :داد ادامه زهرا که نگفت چيزي خجالت از و انداخت پايين را سرش. دارد غيب علم زهرا که بود کرده يقين ديگر
 آوردي؟ ايمان يا بگويم هم باز -

 :گرفت دست به را سخن عنان فرج بار اين
 و بگذارم دست روي دست توانستمنمي. کردمي فرق شما با کارم روش ولي داشتم؛ ايمان شما به هم اول از من -

 تا داشتم حکم شما از اگر. باشيد شيعيان يبقيه فکر به نيستيد خودتان فکر به آخر. ببينم وضعيت اين در را شما
 .بودم داده پايان اطرافيانش و ابوالحسن خالفت به االن

 :گفتمي ذکر و چرخاندمي دستش زير را تسبيح
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 را ابوالحسن که هم برفرض... رساندي قتل به را مدثره که هم فرض بر. بينيدنمي شما که بينممي را چيزي من -
 اي؟کرده هم را بعدش فکر آيا چه؟ بعدش. کشيدي پايين به خالفت از

 :گفت و زد زانو زهرا مقابل و رفت جلوتر
 کند؟ حکومت مسلمين بر ابوالحسن چون ايخورده ناپاک شير بگذاريم يعني خب -

 :گشود لب ولي زد تلخندي زهرا
 ابوالحسن از که افتدمي مسيحياني دست به حکومت صورت اين غير در. کندمي پسرش محمد نکند، حکومت او -

 و ابوالحسن الاقل. گذرانندمي تيغ دم از را همه. شناسندنمي غيرشيعه و شيعه ديگر بيايند هاآن. هستند خوارترخون
 .ندارند کاري مسلمين به محمد

 :پرسيد و نياورد تاب ديگر فرج
 حبس در يا کنيم وجوجست عايشه هايچالهسياه در را شما عمر پايان تا بايد شود؟مي چه شما تکليف پس -

 خانگي؟
 .برخاست جا از فرج شد که ظهر اذان نزديک

 .است سمير دست به کليد. درياب را سمير. کن صبر اندکي. آيدمي گشايش زودي به. فرج نکن عجله -
 .درگذريد گناهش از که گفت شود؟مي چه سياه غالم اين تکليف -

 :کرد حرکت وضوخانه طرف به و زد لبخند دوباره
 .آيدنمي بر دستم از چيزي دعا جز و هستم خدا يبنده من گذرد،مي گناهش از خداوند کند، توبه که بگو او به -

 :داد ادامه زهرا که داشت خروج قصد فرج
 .بردار را آن. است امسجاده بين در خواستيمي که ذکري -

*** 
 تا بود منتظر فرج. بيايد غرناطه اعظم مسجد به عصر، و ظهر نماز ياقامه براي اموي يگندهشکم يخليفه بود قرار

 کند شناسايي را حرکتش مسير خواست،مي فقط. سالح بدون بار اين اما بود آمده. کند مالقات را کريهش يچهره
 .کند يکسره را کارش مناسب، فرصتي در تا
. بودند جاليز سر مترسک او امثال که چرا رفت،مي مدثره سراغ به نبايد. بود آلودگل سرچشمه از آب زهرا، قول به

 برپا اعظم مسجد در او امامت به جمعه نماز هرهفته، که دانستمي. برداشت ميان از را ابوالحسن خود بايد پس
 .شودمي

 نظام، سواره چندين. کردند اعالم غرناطه بازار به را او ورود جارچيان، که بود گرفته قرار آسمان ينيمه در خورشيد
 .راندندمي کنار به را بازار و کوچه مردم و تاختندمي وي مجلل يدرشکه از جلوتر هااسب با
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 دويد مي ايگوشه به خليفه جنگي اسبان ترس از داشت، دست در زنجبيلي آبنبات که را ايفربه کوچک يپسربچه
 نظام سواره اينکه از قبل. شد جاري دماغش از خون و خورد زمين به و گرفت را او سلطان، هاينظام سواره باد که

 فرج. آورد کناري به و گرفت ـل*بغـ را او و زد شيرجه طرفش به زدني، همبر چشم در کند، له را او بعدي
 و درآورد جيبش از سفيد دستمالي سپس و داد دستش به مجدد و کرد فوت را آبنباتش و تکاند را پسرک هايلباس
 .کرد پاک را پسرک لبان روي بر شده ريخته خون

 درشکه در که را خليفه وحشت، با و ماليدمي چشم به را خاکش به آلوده هايدست و کردمي گريه ترس از طفلکي
 .کردمي نگاه داد،مي تکان دست مردم براي و بود ايستاده هايشنديمه زحمت به
 يهودي پيرزني پاي به خاري حکومتش، در نبود راضي که افتاد( ع)علي اميرالمومنين از حديثي ياد به لحظه آن در

 آرام در هم فرج هايدلداري و شد جدا فرج از گريان چشم با پسرک بود؟ کار کجاي در اسالمي آندلس اما و. برود
 .نداشت سودي کردنش،

 ابتدا هميشه مثل کرد، خطبه خواندن به شروع و رفت منبر باالي بر جماعت، نماز رکعت دو از بعد ابوالحسن اما و
 سريع رسيد، که( ع)علي به هم باز و آورد ميان به سخن راشدين خلفاي از سپس و گفت را پروردگار ثناي و حمد
 سيلي و کشيدندمي پايين به( ص)اکرمرسول منبر از را او بودند، زنده خلفا اگر که بافت مهمل قدرآن. کرد عبور

 .نواختندمي وي به ايجانانه
 چه چاره اما دهي؟مي نسبت آنان به را خود چرا خلفا؟ و صحابه به چه را تو بگويد او به نبود يکي... کذاب مردک

 ديگر رسيد، که معاويه به سعدابن سخنان. آوردمي دست به را موردنظر اطالعات و کردمي سکوت بايد فرج بود؟
 کرد؟مي تمجيد او از و داشت عالقه معاويه به حد اين تا ابوالحسن چرا دانستنمي نداد، گوش چرندياتش به فرج
 .کردندمي فرض پيامبر جانشين را او که سوختمي ايساده الناسعوام حال به دلش فقط
 آرايش. بودند مسلح همگي احتماال که شمرد، را محافظانش تعداد. کند جمع را کار به مربوط اطالعات کرد سعي

 و محاسبات حال در. برود نشانه سويش به همانجا از و بعد يهفته براي بيابد ايرخنه تا کرد بررسي را هاآن تدافعي
 :شد کوبيده اششانه به پشت از دستي که بود برگه روي هندسي اشکال کشيدن

 شماييد؟ فرج جناب -
 :پريد جا از هازدهصاعقه مثل فرج

 شما؟ -
 :زد پوزخندي

 خير؟ يا هستيد فرج شما. ندهيد جواب سوال با مرا سوال -
 :ندهد بروز ترسي خود از و کند برخورد طبيعي کرد سعي
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 .بفرماييد را امرتان -
 :کرد اشاره خروجي درب به
 .است منتظرتان بيرون آن کسي -

 :انداخت پايين به لباسش کنار از را برگه
 .نداشتم مالقات قرار کسي با من اما -
 .شويدمي متوجه خودتان بفرماييد، شما حاال -

 انتظارش کشيده، پرده ايدرشکه رسيدند، که حياط به گرفت، پيش را مسجد از خروج راه غريبه همراه به مضطرب،
 .کشيدمي را
 .دارند کار شما با... کن حرکت -

 پشت ايدشنه غريبه، آن که داشت بازگشت قصد مشکوک، اوضاع ديدن با. کرد حرکت درشکه طرف به ساکت
 :کرد زمزمه گوشش زير نشود متوجه کسي کهطوري و نهاد پهلويش

 .شو سوار داري، دوست را جانت اگر -
 :کرد اشاره ابرو با هاآن ارشد که نشست تنومند مرد چند رودرروي و شد سوار ناچار به
 .ببنديد را هايشچشم -
 ايد؟گرفته مرا جرمي چه به بپرسم توانممي -
 .هستيد ما مهمان شما فرج، جناب نکن عجله -

 درشکه طوالني، نسبتاً مسافت يک پيمودن از بعد. کردمي حس را درشکه هايتکان فقط و ديدنمي را جايي ديگر
 که کردمي شکر را خدا فقط. گرفتند را هايشدست طرفين از نفر دو سپس و کردند بدني بازرسي را او ابتدا. ايستاد
 .بود معرکه پس کالهش وگرنه بود نياورده خود با سالح
 صدايي هيچ. کرد طي باال سمت به را هاييپله بالعکس، و نبردند زمين اعماق طرفبه را او ولي بود چالهسياه منتظر

 .کردمي اصابت هاسنگفرش بر که هايشانگام صداي جز رسيدنمي گوش به
 ايرايحه تنها... خوش بوي. شد باز دربي سپس و ايستادند لحظه چند. است شده مجللي مکان وارد کردمي حس

 که بپرسد سوالي خواست. بود فرماحکم سکوت ايلحظه چند. رسيد مشام به درب از کردن عبور از پس که بود
 :کرد زمزمه گوشش در فردي

 .شوندمي ناراحت خانم... هيس -
 :داد قرار مخاطب را او که شنيدمي را بلندش پاشنه هايکفش صداي

 ابوالحسن؟ سراغ آمدي بکشي، نتوانستي را مدثره -



 

 

44 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

 .گفتمي يااميرالمومنين ذکر فقط آوردند؟ کجا از را اطالعات اين. شد منجمد هايشرگ در خون
 .بود اعصابش روي و بود نشده قطع هايشکفش صداي هنوز

 .بده مرا پاسخ کني؟مي زمزمه لب زير چه -
 :داد قورت را گلويش آب
 مگر. برسم جمعه نماز ثواب به تا بگذارم، نماز خليفه پشت که بودم آمده فقط من زنيد؟مي حرف چه از فهممنمي -
 زمان امام و بميرد هرکس. جاهليه ميتتاً مات زمانه، امام يعرف لم و مات من»: فرمودند که ايدنشنيده پيامبر از

 .«است مرده جاهلي مرگ به نشناسد، را خويش
 :فشرد را فرج يچانه و آمد جلو رفت، در کوره از اينکه مثل حديث، اين گفتن با
 کاري زمانت امام از نه و تو از نه و ستانممي را جانت کنم، اراده االن همين رافضي؟ بافيمي مهمل چرا -

 .آيدبرنمي
 :زد فرياد زن آن که شد جاري خون لبش، پوست با ناخنش شدن کشيده اثر در
 .کند پاک را خودش تا بدهيد دستمال -

 نشسته ايستاد، حرکت از زن. سوختمي دماغش تندش، يرايحه از هنوز. نهاد صورتش روي و گرفت را دستمال
 :داد ادامه که نبود تشخيص قابل سرپا يا و بود
 سوءقصد خليفه جان به که گنجدمي اتمخيله در حتي چطور کم، سال و سن اين با داري؟ دلي چه ديگر تو -

 .کندمي سيخ هرانساني اندام بر موي فکرش حتي کني؟
 نبود، نفوذي راه هيچ ولي بشناسد را او صدايش از که کرد سعي خيلي. بود آگاه نيز فرج هاينيت تريندروني از گويا
 .شود فاش خانم آن هويت و ببرد بندچشم به دست مبادا که بودند کرده قالب نيز را هايشدست حتي

 ياقامه براي بنده باهلل واهلل. بدوش گوييدمي شما است، نر گويممي من. زنيدمي را خودتان حرف باز که شما -
 .ايدگرفته اشتباه ديگري با مرا شايد. شومنمي منظورتان متوجه و شدم حاضر اعظم مسجد در صالت

 :کرد اصرار خانم آن باز
 نيستيد؟ زهرا مريدان از مگر نيست؟ فرج شما نام مگر -
 .شناسمنمي زهرا نام به کسي اما گفتيد؛ درست را نامم -

 :شد ترنزديک رايحه آن دوباره و زد ايقهقهه
 فرج؟بنفرج جناب زنيمي راه آن به را خودت هم باز چه؟ هستيم خليفه قتل خواهان هم ما بگويم اگر -
 اصالً داشت؟ امکان مگر شنيد؟مي چه. شد سست بدنش و سنگين سرش. کشيد تير فرج استخوان مغز تا پا نوک از

 :داد ادامه زن که بگويد چيزي نديد صالح و کرد سکوت بود؟ خليفه قتل خواستار که بود کسي چه زن اين
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 کاري ما هويت به هم شما و ندارم شما مذهب و دين به کاري من هستيد، باشهامتي فرد شما فرج، جناب ببين -
 .هستيم خليفه قتل خواهان هردو کهاين آن و ماست مشترک هدف مهم باشيد، نداشته
 :گفتمي سخن ماليم آهنگ با و بود شده ترنرم. انداخت پايين را سرش و کشيد عميقي نفس

 را اتنقشه توانست نخواهي تنهاييبه اينکه عالوهبه کنم،مي اجابت باشي داشته هردرخواستي خليفه قتل ازاي در -
 را خليفه فقط تو و دهيممي سالح و اطالعات تو به ما کني، يکسره را مدثره کار نتوانستي که طورهمان کني، عملي
 نه؟ ستخوبي يمعامله. بگير هدف
 :کرد تر را لبش زبان، با فرج

 ...دهم پاسخ تا کنم، فکر بايد -
 قتل با باشد؟ وضعيت اين در زهرا خواهيمي کي تا. تو از کار و ما از مهمات و اطالعات خوب؟ پسر فکري چه -

 ايخانه زهرا براي خواهيمي اصالً شويد،مي آزاد هازندان اين از و کشيدمي راحتي نفس هم هارافضي شما خليفه،
 کنم؟ بنا مجلل

 :کرد تکرار را حرفش قبل يدفعه از ترمحکم و صالبت با فرج باراين
 .ستخطرناکي ريسک. کنم فکر و بگذارم وقت تربيش بايد ست،مهمي کار. دارم زمان به نياز که گفتم -

 :کرد خطاب نگهبانان به خانم
 مناسب، زمان در و کند فکر تا دهيممي فرصت او به. کنيد پياده اعظم مسجد حوالي در را فرج جناب... خب بسيار -

 .فرستيممي سراغش به پيکي
*** 

 ثريا
 بود، ابوالقاسم جز کسي اگر که نداشت شک. کند دوچندان مرد نظر در را اشزيبايي تا ايستاد، آينه مقابل در عمد به
 ابوالحسن، از بعد بود توانسته دليل همين به و بود داريخويشتن مرد رضوان حاجب اما. بود داده آب را بند حال به تا

 .باشد دربار دوم مرد
 بود کسي تنها او. دادنمي تله به دم راحتي به که بود ساخته سربازي کهنه او از سلطان، براي صدراعظمي هاسال
 را ثريا که اولي روز. بود رسانده جايگاه اين به را او حاجب، خود آخر. کند بازي نقش مقابلش در توانستنمي ثريا که
 يچهره ديدن با که بود ابوالقاسم اين. بود زده زانو اسالم سپاهيان برابر در که نبود بيش اسيري آوردند، الحمرا به

 پي با و برد خود عمارت به و کرد جدا مسيحي اسيران يبقيه از را او زد، جرقه چشمانش در دلدادگي برق اسير،
 را ثريا نام که بود ابوالقاسم اين اصالً. شد دوچندان اشدلدادگي بود، بينشان که دوري خويشاوندي نسب به بردن
 .کرد اختيار ايزبيال براي
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 سفره سر بر تا گفتمي و فرستادمي دخترک اتاق به پيکي مستقيم گشت،برمي سلطان صدارت از خسته که هرشب
 صدراعظم، قصر خانم که دانستندمي عمارت اهل يهمه ولي بود کنيزش اسم، به. زندنمي غذا به لب نشود، حاضر

 !رومي ايزبيالي همان يا ثريا. ثرياست
 همسري که خواستندمي ابوالقاسم از مدام سلطان خود حتي و عمارت اهل کم کم و گذشتمي هم پي از روزها
 فهميدنمي را سکوت اين دليل ثريا و ابوالقاسم جز کسهيچ و کردمي سکوت رضوان حاجب اما برگزيند؛ خود براي

 اينکه از حتي. دارد دوست را کنيزک چقدر اينکه از و گفت سخن عشقش از شکست، را سکوت شب يک باالخره. 
 .ريختمي پايش به را الحمرا تمام کرد،مي قبول ثريا اگر ولي نداشت او با ازدواج پذيرفتن به اجباري هيچ

 سلطان خواستگاري ينامه که هنگامي بعد روز و ماند وفادار عشقش به شب يک فقط کرد، چه او با کنيز اما و
 روي آدم ترينخوشبخت کردمي ازدواج خليفه با اگر خامش خيال به! زد پا پشت هايشمحبت يهمه و او به رسيد،
 .شوندنمي زندگي مرد ابوالقاسم مثل همه که فهميد زود خيلي ولي شد؛مي زمين
 زني گاههيچ بود، اشخانه مهمان که مدتي تمام در. بود باشخصيتي انسان چقدر ابولقاسم که فهميدمي اکنون ثريا

 همخوابه هادرباري يبقيه مانند ابوالقاسم و باشد داشته وجود زماني که آوردنمي ياد به اصالً. نياورد اشخانه به را
 رومي، کنيز با ازدواج از پس سال يک درست سلطان که شد ابوالحسن با او تفاوت متوجه وقتي و. باشد داشته
 بود دير چقدر وقت آن و بود کرده گير خوانآوازه زن اين قالب در و سپرده او به دل و رفتمي مدثره نزد هاشب
 !موضوع اين فهميدن براي
 باز کردمي سعي ثريا که اواخر اين تا. اداري کار حد در فقط اما کرد؛مي مالقات ابولقاسم با هرازچندگاهي ثريا

 .بود شده نرم هم حدودي تا. کند زنده خاطرش در را قديمي عشق و دهد فريبش
 .آورد خود به را او دوم، يملکه عـريـاننيمه بازوان با گرمش دستان تماس

 بانو؟ برويم جلسه به خواهيدنمي -
 :ورزيد اصرار پيشنهادش روي هم باز
 !حاجب ندادي مرا پاسخ -

 :گشود زبان و کرد زن مقابل در متفکرانه هايزدن قدم به شروع و برخاست کنارش از بار اين و شد برزخ دوباره
 ...اما... اما. شديد خب شويد، گرانادا يملکه خواستيدمي اينکه نه مگر چيست؟ شما مشکل فهممنمي من آخر -

. شدمي منجمد آگاهي انسانهر بدن در خون آن فکر از داشت، هم حق. بياورد زبان به را آن نداشت جرئت حاجب
 :کرد نزديک او به دوباره را خود و کرد قفل را ورودي درب و کشيد را اتاق هايپرده و برخاست کالفه ثريا

 يکسره را کار. نيست موافق او طوالني عمر با الحمرا در هيچکس باش مطمئن! حاجب نترس قدراين چه؟ اما -
 ...سپس و نشانيممي تخت روي بر او جاي را سعد و کنيممي
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 :لرزيدمي صدراعظم هايلب
 ثريا؟ چه سپس و -

 :گذاشت مرد هايلب روي دست
 عمل يجامه مانجواني دوران آرزوي به توانيممي اصلً کنيم، خلوت يکديگر با دزدکي نيست الزم سپس و -

 .بپوشانيم
 :آورد پايين را صدايش بود، رسانده خوب را منظورش ملکه

 .بياوري بازار و کوچه به سعد و من از حمايت به را لشکريان سلطان، قتل از بعد ستکافي فقط -
 :زد پوزخندي

 نشينند؟مي ساکت محمد و عايشه که کردي فکر وقت آن -
 :نشست کنارش و شد خارج وزير ـوش*آغـ از ثريا

 !آيدبرنمي دستشان از کاري لشکر بدون که هاآن... آري -
 :ايستاد او به پشت و برخاست ملکه کنار از ابوالقاسم

 عشق تو به فقط سلطان و شده باز آسمان در کردي فکر درآي، من عقد به گفتم که وقت آن... ملکه خير -
 درخواستي هر کني؟ بنا را عشقت يخانه قلبم هايويرانه روي خواهيمي و ايآمده حاال و نکردي گوش ورزد،مي

 پاسخ که کندنمي قبول وجدانم اينکه بر عالوه چون... خير را يکي اين ولي طاعتاً؛ و سمعاً کنم،مي اجابت داري
 از سپاه، سرداران از کثيري خيل که دانممي هم را اين دهم، او به ـيانـت خــ با را خودم به ابوالحسن هايمحبت
 او وليعهدي از بسا چه و کشندنمي تيغ محمد روي به عايشه، با بودن طايفههم دليل به و هستند سراجبني خاندان
 .ثريا کن دور خودت از را شيطاني افکار اين. کنند حمايت

 :داد قرارش مخاطب ثريا که رفت پيش خروجي درب طرف به و گفت را اين
 اين به علم با و هستيم يکديگر عاشق تو و من دانستمي ابوالحسن که بدان را اين ولي بينديش؛ راحتي هرجور -

 .درآورد تو چنگ از مرا موضوع
 :گفت وقتي بود نمايان اشچهره در ترديد. بازگشت ملکه سوي به و ايستاد

 .هستم منتظرت هماهنگي يجلسه در -
 ميز، يساليانه مراسم از قبل تا بود قرار. داشتند حضور جلسه در همراهشان هيئت اتفاق به ملکه سه هر

 شخصيت با گفتگو مشغول هرکسي جلسه، مدور ميز اطراف در. دهند انجام يکديگر با را الزم هايهماهنگي
 حاجب و گفتندنمي سخن يکديگر با و بودند کرده سکوت ابوالقاسم و ثريا تنها بين اين در. بود خودش موردنظر

 .بود رفته فرو انديشه در سخت و بود داده ديوار به را اشتکيه ـينه،*سـبهدست
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 جايگاه در که خواست همگي از و گرفت قرار خود جايگاه پشت گذراند، نظر از را دو آن مشکوک نگاه با که عايشه
 :کشيدنمي اينجا به کار و بود بخشيده او به را ابوالحسن کاش اي که کرد آرزو. بنشينند خود

 بگذارند کنار را قديمي هايکدورت و کينه که خواهممي هاشخصيت و احزاب ها،گروه يهمه از هرچيزي از قبل -
 .بينديشند امسال ميز مراسم ترباشکوه هرچه برگزاري به همه و

 با ندارد، را اشفخرفروشانه هاينطق يحوصله بفهماند نخست يملکه به کهطوري و گذاشت پيشاني به دست ثريا
 :داد ادامه بالعکس و نگرفت موضع قبل، دفعات برخالف. دارد سردرد که کرد اشاره زبانيبي زبان

 و کنممي کوتاه را سخنم دليل همين به. هستيد روروبه کسالت با احتماالً و است شلوغ سرتان همگي دانممي -
 گوشزد او به را هرکس وظايف شده، محول من به مهم اين برگزاري مسئوليت که جاييآن از گذشته سنوات طبق
 .کنممي
 لباس نوع از و دادمي گوش عايشه سخنان به خاصي شعف و شوق چه با که افتاد مدثره به ثريا نگاه بين اين در

 يخانه به اميدي چه با بيچاره خنديد،مي او به دل در ثريا. است عروس تازه که بود مشخص کامالً هم پوشيدنش
 .است برگشته تو از بخت که فهميديمي بودي عاقل اگر که بگويد او به خواستمي دلش. است رفته بخت

 به را کاستيل و گرانادا مشترک مرز از حفاظت مسئوليت عايشه آمد، خود به رومي ثرياي مدثره، اسم شدن خوانده با
 ديگري چيز بزرگ آب سد يک جز به و نبود سختي کار قسمت اين از حفاظت. بود سپرده او امر تحت نيروهاي

 .نداشت حفاظت براي
 احتياجي لشکرکشي همه اين به آب سد وگرنه بود داده را مسئوليتي چنين وي به او، کردن دلخوش براي عايشه
 .نداشت
 :زد کنار را رنگششرابي موهاي و کرد جاجابه سر روي را اشالسلطنتينايب تاج عايشه،

 در نبايد کسي! باالست حد چه تا مراسم اين اطالعاتي حساسيت که کنم تاکيد نبايد ديگر سمير، جناب شما اما و -
 .شويد باخبر شما آن از قبل اينکه مگر بخورد اضافي آب ليوان يک مراسم اين

 :داد تکان تاييد ينشانه به را سرش سمير
 .عايشه بانو باشيد جمع خاطر -
 با بود نتوانسته او جز فرديهيچ. نبود کسهيچ با و بود همه با. بود الحمرا روزهاي اين مرد مرموزترين... سمير اما و

 مدت و بود عايشه تيم در روزگاري. باشد مراوده در گرانادا يملکه سه هر با چنين اين جوان، نسبتاً سال و سن اين
 .شدمي ختم مدثره به زديمي را سروتهش حال و باشد ثريا سفير که داشت اجباري توفيق کوتاهي زمان
 چرا اصالً بود، گذشته چه عايشه و او بين که بداند داشت دوست خيلي ثريا. کردمي نگاهش باحسرت عايشه هنوز

 .داشت را هوايش دورادور هم هنوز و بود مهربان او به نسبت اينطور عايشه
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 که بود اين داشت خاطر به او با آشنايي زمان مدت از که چيزي فقط. نبود آگاه آن از کسهيچ که مهرسربه رازي
 اين اما کند؛ خود يفريفته عايشه مثل را ثريا نتوانست ولي بود؛ شخصيتش در خاصي کشش. بود ايباجذبه پسر

 .بود محافل نقل مدثره، با او يمراوده يآوازه روزها
 :کرد رو عايشه به و انداخت ثريا به نگاهينيم. چرخيد طرفش به ثريا خود، جايگاه از ابوالقاسم شدن بلند با
 يهمه از. بنشينم مدت طوالني توانمنمي و کندمي درد اممعده که ستمدتي. کنم ترک را جلسه دهيد، اجازه اگر -

 .کنممي عذرخواهي پيشاپيش هم حضار
 :کرد دراز خروجي درب طرف به را دستش عايشه

 ...ابوالقاسم جناب هستيد راحت هرطور -
 :داد ادامه عايشه که شدند بلند مقابلش در او واالي شخصيت خاطربه همگي

 .داريم زياد خارجي، مهمان که خصوصبه. نيست موجه وجههيچ به مراسم روز در شما غيبت اما -
 اما دهد؛مي چه را عايشه لغزخواني اين پاسخ ببينند تا بودند منتظر و چرخاندند ابوالقاسم طرف به را سرشان همگي

 .بود مدثره و ثريا امثال از بيش صدرش يسعه و بود رضوان حاجب او
 .کنممي پيدا حضور مراسم در ولي کشممي دراز تخت روي بر باشد شده اگر نباشيد، مراسم نگران -

 را سکوتش علت کسي هميشه مثل و کرد پا به جلسه اهل و ثريا دل در آشوبي و شد خارج جلسه از و گفت را اين
 .دانستنمي

 .انديشيدمي سعد پسرش جانشيني به بين اين در ثريا و
*** 
 فرج

 پايان صفتدجال اين کار به بار، اين که دهد قدرت بازوانش به خواست خدا از. رفت سجده به داد که را نماز سالم
 اين در را او و بگذارد دست روي دست توانستنمي اما شد؛مي زمزمه گوشش زير در مدام زهرا سخنان. دهد

 .شدمي بلند ابوالحسن گور از هاآتش اين تمامي... آري. ببيند وضعيت
 همه که بهتر اين از فرصتي چه پس هستند، خليفه بارنکبت زندگي رسيدن پايان به خواهان الحمرا، اهالي که حال

 گرداند؟مي او نصيب را سعادتي چنين خداوند آيا. بخشد رهايي چرکين دمل اين شر از را
 .بود شده پنهان قصر يآشپزخانه در خودش همچون که بود فرج مخفي افکار از ايگوشه تنها ها،اين

 ...فرج... فرج -
 :شد ظاهر درب يآستانه در سمير پدر که کرد بلند سجده از سر
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 يخ هايجعبه داخل هم را تازه سبزيجات. بگيرد ته مبادا که کن سرکشي غذاها به بخوابم، قدري روممي من -
 نداري؟ کاري فعالً. کن صدايم خواستي چيزي. نشوند فاسد تا گذاشتم
 يک. شد خارج نگاهش تيررس از عيسيحاج و داد تکان نفي ينشانه به را سرش گفت،مي ذکر زيرلب که همانطور

 کردمي خدا خدا. بود مرتب چيزهمه شکر را خدا. کرد سرکشي مختلف هايقسمت به. برخاست جا از و گفت ياعلي
 چرا دانستنمي. شدمي نياز بازار آشفته اين در. بخرد پرتغالي ياسلحه يک ماهش، اين حقوق با و برسد ماه سر که
 .است پايان به رو نصربني حکومت عمر کردمي احساس اما

 کهطوري. بودند گرفته جديد کارگر چقدر. زد چرخي. شدمي گم بارش با شتر شلوغي از شد، که آشپزخانه انبار وارد
 دهد تذکر او به تا رفت طرفش به کرد،مي خرد را پيازها ناشيانه که ديد را کارگري. بود ناآشنا برايش هاچهره اکثر
 :گفت او به خطاب و تکاند را هايشدست برخاست، جا از نظر مورد فرد ناگهان که
 مشخص کامالً که شما مثل. ساختند کاري بهر را هرکس معروف قول به. نيست من کار کار،اين! فرج جناب خير -

 .ايدنشده ساخته آشپزي براي است
 آموزش او به را مافوق با گفتن سخن ينحوه و کند دادوفرياد برسرش خواست. بود نديده درازيزبان اين به کارگر
 :پرسيد ناشناس شخص نگهان که دهد

 اي؟آماده -
 پاسخ. نبود کارگر اصالً او خير،. است متفاوت بقيه با اشظاهري سرووضع اصالً که شد متوجه کرد، دقت که خوب

 :داد
 شما؟ -

 :کرد نزديک فرج صورت به را صورتش و زد پوزخندي
 .دادي جواب سوال با را سوالم که هم باز -

 .افتاد اعظم مسجد در او با مالقات ياد به هازدهصاعقه مثل
 بدهم؟ نشاني هم باز يا آوردي خاطر به -

. انداخت اطراف به نگاهي فرج. کشيدمي را انتظارش اعظم مسجد در بر درشکه با که ايغريبه همان بود، درست
 :کرد تر زبان با را لبش. بود خودش کار مشغول هرکس و آمدمي نظر به عادي چيزهمه

 .آوردم ياد به نيست، دادن نشاني به نيازي -
 :داد قرار خود بيني مقابل و برداشت جعبه از سيبي و گرفت فاصله او از غريبه

 نه؟ يا ايآماده آخر؟ نگفتي -
 :کرد اطرافش به اياشاره فرج
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 شب؟ موقع اين -
 :داد سر آرامي يقهقهه ناشناس،

 کني؟مي کار روزها فقط که بگويي خواهيمي يعني -
 :کرد زمزمه گوشش کنار دوباره

 نيست؟ طوراين. کرد گفتگو شودمي ترراحت شب اما -
 :فرورفت فکر به و کشيد هايشريش به دستي فرج

 .امآماده من خب، بسيار چيست؟ چاره -
 :کرد اشاره خروجي درب به
 .است منتظرت درشکه -
 داخل به وقتي که تفاوت اين با بار اين اما شد؛ منتقل نامعلوم مکاني به بسته چشم قبل، يدفعه مانند به هم باز

 .بود فايدهبي اما کردند باز را هايشچشم رسيد، اتاق
 اتاق، انتهاي در و بود مشخص نگهبانان پاييني يتنهنيم فقط کهطوري بودند، چيده ديوار کنار پايين، را هافانوس
 .شدمي ختم بود، نشسته هاآن به پشت که خانمي صندلي به نوري يباريکه
 :کردمي ايجاد حاضرين در را موهني حالت خورد،مي تکان تکان که صندلي جيرجير صداي

 فرج؟ کردي را فکرهايت -
 :گرفت بازي به دست در را عقيقش انگشتر

 بله -
 که بود مشخص پايينش يتنهنيم فقط. رفت هانوشيدني ميز پشت و برخاست صندلي روي از ناشناس بانوي

 :داشت پا به خلخالي
 جواب؟ خب؟ -

 :کرد دست به دوباره را انگشتر
 .کنممي اجرا را عمليات شود، پذيرفته اگر دارم؛ شرطي يک من -

 :گرفت طرفش به و ريخت نوشيدني ليوان يک
 نوشي؟نمي -

 :داد ادامه او که داد تکان نفي ينشانه به را سرش فرج
 نکن خيال نکن، بازي انگشتر اين با قدراين درضمن،. زهرايي شاگردان از که شوم مطمئن خواستم دانستم،مي -

 .هستم رماله خود من کني،مي چه فهممنمي
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 :رسيدمي گوش به تاريکي در که بود خلخال يدهندهآزار صداي و افتاد راه به دوباره
 .شودمي اجرا قيدوبندبي شروطت -

 :کرد مشت را دستانش فرج
 .شويد پشيمان معامله از شايد بشنويد؟ خواهيدنمي -

 دانست؟مي چه کسي بسپارد، خاطربه را پوستش رنگ کرد سعي فرج اما و... نشست و چرخاند فرج به رو را صندلي
 .شدمي نياز هويت تشخيص براي روزي شايد

 زهراست؟ آسايش اسباب آمدن فراهم از غير مگر -
 !است باالتر کمي -
 .بگو را شرايطت. يافت نخواهي دست چيزي به کن، کندوکاو را طرفآن و طرفاين کم -

 فاش را او هويت که نداشت دست در هم جواهراتي و طال حتي. بود دقيق و شده حساب چيزهمه گفت،مي راست
 !نبود ديگري سرنخ خلخال، آن و پوست رنگ جز به. کند

 .زهراست براي هم آن و دارم شرط يک فقط ندارم، شرايطي من واقع در -
 .شنوممي -

 :بست را چشمانش فرج
 .زهرا آزادي سند -

 :کرد باز لب مردد خانم
 .شومنمي منظورتان متوجه -

 در که بود فرج صداي اين تنها. نبود مشخص شب تاريکي آن در شد؛نمي متوجه واقعاً يا زدمي نفهمي به را خودش
 :کرد تکرار قبل يدفعه از ترصالبت با و ترمحکم شب،نيمه ظلمات

 .ابوالحسن خون ازاي در زهرا بردگي سند لغو... شنيديد درست بله، -
 :فشرد را اشچانه و آمد سويش به خشمگين. برخاست جا از کالفه خانم

 زهرا؟ همچون ايرافضي يبـرده با قياس چه را خليفه خون... فرج است گران شرطت -
 :داد نجات زنيکه تيز هايچنگال زير از را اشچانه

 .روممي ايدشده پشيمان. است خودتان با انتخاب -
 :زد فرياد خانم

 ...خاموش... فرج شو خاموش -
 :زدمي قدم مقابلش در وارديوانه ناشناس، بانوي که کرد سکوت فرج
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 چه؟ خودت مزد و اجر -
 :زد لبخندي

 .خواهمنمي خود براي چيزي من -
 :گفتمي ناسزا و فحش لب زير بانو
 براي اشثمره افتد،مي خطر به تو جان. رويدنمي طال و سکه دنبال ولي هستيد؛ گرسنه و گدا بزنند، را تانسروته -

 .قبول... خب بسيار. زهراست
 :نشست صندلي روي سپس

 به خورشيد وقتي درست. شودمي برگزار ميز مراسم الحجه،ذي ماه ينيمه شنبهسه روز کن، گوش خوب پس -
 افتادن راه با. شد خواهد الحمراقصر شرقي دشت راهي آب و شودمي شکسته شهر بيرون سد رسيد، آسمان ينيمه
 ابوالحسن گلوله ضرب با و کني استفاده موقعيت از بايد تو ها،نظامسواره يرژه ريختن همبه و مراسم ميان در سيل

 .دربياوري پاي از را
 .کندمي آب بر نقش را هانقشه يهمه و رسدمي بزنگاه سر هميشه کنيم؟ چه سمير با فقط نيست، مشکلي -

 :داد سر ايقهقهه بانو
 آن در هم سمير امثال باش مطمئن. است خود جان فکر به هرکس آشوب، آن در. فرج است خوش دلت سمير؟ -

 .گردندمي شدن پنهان براي موشي سوراخ دنبال به لحظات
 :داد بيرون را اششده حبس نفس فرج

 .خواهممي را زهرا آزادي سند عمليات انجام از قبل شود؟مي چه قرارمان فقط... اميدوارم -
 :کرد مشت را دستانش بانو بار اين

 هست؟ مشکلي چه ديگر. بياورد آشپزخانه به را آن نفراتم از يکي مراسم، از قبل دهممي -
 :داد ادامه فرج

 نابود شهر تمام آيد؟مي غرناطه سر باليي چه کند نفوذ شهر داخل به آب اين اگر دانيدمي! سد شکستن اما و -
 .شد خواهد

 فقط کهطوري شده، حساب هم آن و شکنيممي را آن شرقي يتکه فقط... شود شکسته سد کل نيست قرار -
 بگويي؟ که مانده چيزي هم باز... فرج نياور بهانه. بزند همبه را مراسم

 کنيم همکاري هم با است قرار اگر اينکه ضمن شوم، متذکر را کار اين خطر خواستم فقط نيست، کار در ايبهانه -
 .شود گرفته تمسخر به مقدساتم و شوم توهين و تحقير که ندارم را اين تاب من
 :داد ادامه نگهبانان به رو و گفت را اين
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 .برويم توانيممي نيست، مشکلي من نظر از -
 .ببندند را او چشم که فهماند نگهبانان، به اشاره با خانم
*** 
 سمير

 از و نداشت سلطان شام در شرکت به ميلي طرفي از. ساخت مرتب را موهايش و گرفت قرار آينه مقابل در الجرم
 روي ينامه به بار آخرين براي. است شده دعوت ابوالحسن مهماني به علت چه به بداند بود کنجکاو ديگر طرفي

 در او جز هم طرفداري هرحالبه. باشد مدثره کار که نبود مطمئن اما زدمي هاييحدس. انداخت نگاهي کارش ميز
 بود که ايحيله و فن هر با ولي بود؛ جامعه پايين يطبقه از او همانند نيز مدثره که هرچند. نداشت سلطنتي خاندان

 .بود چسبانده سلطنتي خاندان به را خود
 برقرار او با که را ارتباطي نتوانست گاههيچ دليل همين به و بود شانزادگيرعيت مدثره و او مشترک وجه تنها شايد
 .کند برقرار عايشه با کردمي
 .گرفت پيش در را قصرالحمرا شبستان راه اسامه، همراه به

 در محافظ بدون و تنها شب، موقع اين آخر. کنم خبر نيز را محافظان گذاشتيدمي کاش اي! سمير جناب»: اسامه
 .«دارد خطر کردن تردد قصر يمحوطه

 :ساخت معطر را خود بود کرده هديه او به مدثره که عطري با کردند،مي طي پايين سمت به را هاپله که زمانهم
 دست درنگبي شود، چکانده طرفمان به ايماشه اينکه از قبل نيستيم؟ مسلح مگر. اسامه نخوان يأس آيه قدراين -

 .کنيممي قطع را ضارب
 :داد ادامه کردمي تابيبي سمير جان اضطراب از و بود پريشان که اسامه

 شما جان نگران تربيش من ضمناً و نيست شکي سالح، از استفاده در شما لياقت و کارداني در شوم، قربانتان -
 ...ناکرده خدايي اگر... اگر. خودم جان تا هستم
 :فشرد آراميبه را اسامه دست و ايستاد ناگهان

 براي. شويممي شبستان وارد راه کدام از و موقع چه ما که داندنمي کسي ترسي؟مي چه از برادر، نده راه دل به بد -
 اضطراري ينامهدعوت يک با و شبه يک که شودنمي کنند، ريزيبرنامه قبل هامدت از بايد حکومتي مقامات قتل

 به تصميم امروز هم سلطان خود اصالً. باشند آگاه مهماني از جلوتر ماه يک بايد حداقل. شوند کاربهدست خليفه
 .نيستند آگاه من حضور از هم هنوز شايد که اطرافيانش، به برسد چه است گرفته من دعوت

 ذهن در که بود افکاري اين. کردمي برخورد برادرانه خلوت، در و پرتالش و جدي کار در بود، طورهمين هميشه
 .شدمي او آرامش باعث و گذشتمي سمير، رئيسش، به نسبت اسامه
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 :بود گرفته او ديدگان مقابل را عطر يشيشه که شد سمير دست متوجه آمد، خود به تا
 کني؟ معطر را خودت خواهينمي -
 تشکري و داد باال نفي ينشانه به را سرش و داشت خوشايندي احساس گفت،مي سخن او با محترمانه اينکه از

 .کرد
 و بود شده معتدل شب آن هواي. رسيدند شبستان ورودي درب به کوتاه، نسبتاً رويپياده از پس و افتادند راه دوباره
 .بود ايمديترانه وهوايآب هايويژگي از اين. نبود خبري گذشته هايشب سرماي و سوز از ديگر

 را اسامه و او سالح و گذاشت احترام بالفاصله سمير شناسايي با بود، شده هماهنگ او با قبل از گويا که نگهبان
 .کرد باز هاآن براي را راه کوتاه، نسبتاً بازرسي يک از پس و گرفت
 آن خواه رفت،مي ديگر حکومتي هرشخص مالقات به که غيرحکومتي و حکومتي هرمقام جديد، دستورالعمل طبق
 به قانون اين و شدمي سالح خلع ورود، از قبل بايد حکومت، ارشد مقامات ديگر يا و باشد ملکه يا سلطان طرف
 .بود پرتغالي هاياسلحه همچون جنگي ابزار پيشرفت دليل
 را سالحش و شد تردلگرم سمير ياشاره با بود، دوخته چشم سمير به مردد سالحش تحويل هنگام در که اسامه

 .کردند حرکت خليفه بارگاه طرف به و شدند شبستان وارد نگهبان از امانت هايبرگه گرفتن با. داد تحويل
*** 
 بهترين همراه به کرد،مي خودنمايي شده بريان کبابي هايگوشت و هاخورش انواع آن روي بر که بزرگ ميز يک

 ترکم. شدند کاربهدست همگي او سر عالمت و سلطان حضور با که کشيدمي را سلطنتي خاندان انتظار هانوشيدني
 کنار در دشمن و دوست و رفته کنار هاکينه که بود موقع آن تنها گويا و فهميدمي را خود حال شرايط آن در کسي

 .نوشيدندمي و خوردندمي وخرمخوش يکديگر،
 عايشه ملکه اندکي شايد بين، اين در تنها و نوشيدمي و خوردمي زدگانقحطي مانندبه همه از بدتر سلطان خود

 که بود مراقب و دادمي اهميت خود ظاهر به تربيش و نبود کسي به حواسش هم آن که کردمي داريخويشتن
 .نشود کثيف هايشلباس
 وسط در. نشست خود مخصوص صندلي روي بر هرکس جاآن و برگشتند شبستان به همگي شام، صرف از پس

 .غرناطه هايميوه بهترين از بود پر آن، داخل که داشت قرار ايحوضچه جمع،
 بود سعد براي خيار کندن پوست درحال ثريا... همه براي بود اياجازه معمول طبق برداشت، را انار اولين که سلطان

 هاآن جمع در ناجور ايوصله مثل مدثره و سمير تنها و! ميوه طعم با سنتي بوخور درحال نيز محمد و عايشه و
 .داشتند حضور

 :زد لبخندي نوازي،مهمان و ادب رسم به بود، شده دو آن انزواي متوجه که ابوالحسن
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 شويد؟نمي مشغول چرا نفر دو شما -
 :کرد اشاره دستش جلوي هايميوه به سپس و
 .کن پذيرايي مهمانت از الاقل بيندازد، راه را تو بايد يکي هستي، بدتر خودت که تو مدثره... سمير يااهلل -

 .گذاشت خودشان مقابل ظرف در و برداشت موزي و پرتقال کرد، خم سر ادب رسم به مدثره
 :چرخاند عايشه طرف به را سرش ابوالحسن

 کجاست؟ يوسف ببينم بگو -
 :کرد نازک چشمي پشت عايشه

 خبرم؟بي او از هم من که است صباحي چند کنيدمي باور -
 با و ريخت حلقومش در را شده دانه انارهاي از ايدسته و انداخت باال تعجب از را ابرويش تاي يک ابوالحسن

 :گفت قرمزرنگ دهاني
 .کن گزارش ما به و بگير او از خبري يک! محمد... آمده سرش باليي نکند -

 :فرستاد هوا به دودي محمد
 .رودمي شکار به خود دوستان با که است وقتي چند نکنند، مکدر را خود خاطر سلطان -

 :پرسيد سپس و داد فحشش زيرلب ابوالحسن
 !بسازند مکافات برايمان شرايط، اين در و ندزدند را او هامسيحي حاال -

 :داد ادامه دهد نشان پدر نزد اليقي فرد را خود کردمي سعي که محمد
 .کنندمي محافظت او از قصر يزبده نگهبانان از گروهي است، جهتبي شما نگراني -

 :داد سر آرامي يقهقهه ثريا
 آهو؟ رفته؟ چه شکار به حاال -

 :گرفت را مادرش حرف پشت هم سعد
 ...ساخته گرفتار خويش کمند در را سرحال و قبراق آهوان از ايگله... مادر نه آهو يک -

 :شد سرخ هايشگونه هميشه مثل و دررفت کوره از نداشت، را هوويش هايلغزگويي تاب که عايشه
 .آيددرمي صدايش صبح و زندمي سازي هرازگاهي که باشيد نصر شاهزاده مراقب است بهتر شما -

 :گفت سعد به خطاب و برخاست جا از کرد،نمي بحث ابوالحسن حضور در که ثريا
 جلويشان نيست هم کسي و خندندمي ريشمان به و گويندمي خواهندمي هرچه. نيست ما جاي اينجا که شو بلند -
 .بگيرد را

 :شکست را سکوتش کرد،مي تماشا را هاآن بين يمناظره هيجان و بالذت موقع آن تا که ابوالحسن
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 .بروي و کني قهر و بيفتد اتفاقي تا منتظري حال همه در تو ثريا، بنشين -
 عمر تا که دادممي ايشان به شکنيدندان جواب وگرنه باشم کرده جسارت شما محضر در نخواستم قسم خدا به -

 .نکنند فراموش دارند
 :زد عايشه به هم نهيبي سلطان

 .زن بگير دهان به زبان خب نه، يا کني زهرمارمان را امشب توانيمي ببينم -
 :نشست ثريا به پشت نيمه حالت به و زد دلفريبي پوزخند هم عايشه

 .است دستش زير همه يپرونده که بپرسيد سمير از نداريد باور سلطان؟ گويممي دروغ مگر -
 .آمد جا حالش کمرش، به مدثره درپيپي هايمشت با که کرد گير سمير گلوي در ميوه

 اينکه مثل... کن روشنمان چيست؟ آهو يگله و آهو شکار يقضيه سمير؟ جناب گويندمي چه هااين»: ابوالحسن
 .«ايممانده غافل اطالعات و اخبار از خيلي
 :کرد گفتن سخن به شروع او، سر عالمت با که انداخت مدثره به نگاهينيم و کرد مصلحتي يسرفه تک سمير

 .کنممي ارسال شما دفتر به کتبي صورت به هرهفته را هاپرونده تک تک بنده سلطان؟ کنم عرض چه -
 :کرد پرت هوا در را دستش سلطان

 .کندمي تعريف زياد تو از مدثره است، سند ما براي تو حرف. ندارم را هاکاغذبازي اين يحوصله من -
 :انداخت پايين را سرش و کرد تر زبان با را لبانش سمير

 .اندرفته شکار به قصر دختران از گروهي با نصر شاهزاده و يوسف شاهزاده که است اين واقعيت -
 :داد ادامه سمير که نگريستند يکديگر به متعجب ثريا، و عايشه

 را علت چون و گشتمي سالح حمل براي مجوزي دنبال به و آمد من دفتر به يوسف شاهزاده پيش، روز دو صبح -
 تحقيقات اسامه، خود، مشاور طريق از که هنگامي و روند،مي شکار به نصر برادرش همراه به که گفت شدم، جويا
 .دارند حضور مهماني اين در نيز دولتي وزيران دختران از گروهي که شدم متوجه کردم تريبيش

 :داد سر بلندي يقهقهه بود، خوشحال برادر دو اتحاد از گويا که سلطان
 .هاپدرسوخته -

 دستش در سيب بر محکمي گاز و گرفت خود به جدي يچهره ناگهان رسيد، پايان به که سرهمش پشت هايخنده
 :زد
 .است ميز مراسم اجراي از قبل الزم هماهنگي امشب، ميهماني از هدف -

 .شدند گوش سرتاپا و کردند وجورجمع را خود همگي
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 که را آنچه شرح نامه، يک طي و است عايشه يعهده بر نظامي مانور اين زمامداري گذشته، سنوات طبق -
 .دادم شرح مفصالً کند، ابالغ ربطذي واحدهاي به بايستمي

 :انداخت غبغب به بادي عايشه
 .جزيالً شکراً -
 غرناطه به رزمايش اين ديدن براي آفريقا و اروپا و آندلس سرتاسر از که بس همين مراسم اين اهميت در -

 .شود انجام امنيت صدالبته و اقتدار نهايت در مانور اين خواهممي. آيندمي
 بين نگاهشان سلطنتي، يخانواده اعضاي يهمه. شد قفل سمير روي بر نگاهش آورد، زبان به که را امنيت يکلمه

 .شدمي بدل و رد سمير و سلطان
 سلطنت حيثيت بر که بيفتد اتفاقي ناکرده خدايي خواهمنمي. است القضاتقاضي جناب با من صحبت روي -

 سمير؟ جناب که هستيد متوجه. شود وارد ايخدشه نصربني
 :داد پاسخ خونسردي نهايت در سمير

 .شد نخواهيد پشيمان کرديد که اعتمادي از باشيد مطمئن -
 ايلوله از هماهنگي بدون فشنگي نکند. دهيد انجام سلطنت حريم حفظ براي دانيدمي صالح که را هرکاري -

 .شود خارج
 :آورد زبان بر را سمير درخواست و کرد دستيپيش بود، او اعتبار نگران سمير از تربيش که مدثره

 خاطر به هم آن و دارند شرم آن بيان از خود که دارند درخواستي سمير جناب که اميرالمومنين حضور به عرضم -
 .شماست جان از حفاظت
 .شدند ريز مدثره هايصحبت در ثريا و عايشه

 .«شنويممي»: ابوالحسن
 :داد ادامه کنانمنمن مدثره،

 .دارند را غيرحکومتي و حکومتي قبيل از افراد يهمه سالح خلع تقاضاي ايشان -
 :افزود سمير که خوردمي را سعد و محمد خون خون

 مامورين فقط اگر. است سلطنت يجليله خاندان جان از حفاظت براي گويممي چيزي اگر نداشتم، جسارت قصد -
 .بود ايحادثه منتظر بايد هرلحظه اال و است ترراحت مراسم کنترل باشند، مسلح نفر يک امر تحت

 :گفت تامل و درنگ اندکي از پس سلطان
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 هايحکومت هايدولت همچنين. کنيد سالح خلع ايجداگانه درب از را حکومتي مقامات فقط نيست، مشکلي -
 خلع درب يک از عادي مردم همانند کشوري و لشکري سران نبايد. کنيد اضافه مهم اين به هم را نشينمسيحي

 .شوند سالح
*** 
 در صبح نماز ياقامه از پس مراسم، شروع از قبل روز يک درست الحجه،ذي هجدهم با مطابق دوشنبه، روز صبح
 مشرف آن بر شرقي سمت از قصرالحمرا که وسيع، و بزرگ دشت) سبيکه به حفاظتش تيم همراه به سلطان، پشت

 با که عايشه با لحظه همان در و انداخت اطراف به نگاهينيم شد، پياده خود يدرشکه از که هنگامي. رفت( بود
 .شد چشم در چشم بود، گذاشته قدم عمارتش ايوان به خود فاماينقره شنل
 او نظر از. نخورد را زني هيچ فريب که بود کرده ياد قسم کارال، يحادثه از پس واقع در باشد، تفاوتبي کرد سعي

 چندوقت اين در او و کردندمي محبت مردها به خود منافع خاطر به فقط که بودند گريحيله و مکار موجودات هازن
 .بود کرده درک خوبي به را اين اخير

 پاسخش، در نيز عايشه و داد تکان ملکه براي ارادت اظهار معناي به سري کارش، کردن جلوه طبيعي براي اما
 در دستش شدن خشک از خوبي به را اين. کرد لمس دور از را سمير شيرين، خوابي همچون و آورد باال را دستش
 .فهميد شدمي مبهوتش هاينگاه و آسمان

 و گرداند روي ملکه از بود، کرده زنداني آن در را زهرا امثال که هاييچالهسياه يادآوري با و او به اعتنابي سمير اما و
 و فرماندهان برابر از نيروها که نظامي مانور نوعي) ميز مراسم از حفاظت يعني روزهايش اين يوظيفه داشت سعي

 .دهد انجام خوبي به را.( شدمي ياد نيز عرض به آن از و کردندمي عبور سلطان
 جاآن از و رفت( سلطنتي يخانواده و سلطان استقرار محل) طلبه قسمت به اسامه، معاونش، همراه به کار اين براي
 .کنند اجرا را نظامي مانور سبيکه، در نظاميان که بود قرار. گذراند نظر از را دشت کل

 :چرخيد سپاهش سرداران و اسامه طرف به سپس و کشيد پشتشکم هايريش به دستي سمير
 .گويممي چه ببينيد کنيد باز را هايتانگوش خوب -

 .زدندنمي پلک ايلحظه و بودند ايستاده غرناطه قضات عالي رياست مقابل در خبردار حالت به همگي
 خليفه وابستگان حتي کس،هيچ. برود رژه پر، ياسلحه با سلطان مقابل در که ندارند حق نظاميان از احدي هيچ -

 مفهومه؟ نصر، و سعد حتي يا و يوسف و محمد مثل
 :گفتند صدا يک همگي

 !رئيس بله -
 :کرد دستيپيش اسامه
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 .دربياورند را هافشنگ تک تک هابچه دهممي باشد، راحت هرنظر از جنابتان خيال -
 :کرد او يروانه عصبي، ايخنده تک و برگشت سمير

 هم خودش از کسي اگر حتي طورياين دربياورند، هم را هاتفنگ سوزن بدهيد. نيست کافي اسامه، جناب نخير -
 به و کند پنهان خود بدن از جايي در را فشنگي بتواند کسي شايد. کندنمي کار اسلحه ديگر باشد، داشته فشنگ
 .نيست هاآساني اين به مراسم داخل به تفنگ بردن ولي ببرد؛ داخل
 :داد ادامه سپس و کرد خود کار چاشني را چاپلوسي خورد،مي غبطه سمير هوش به که اسامه

... چشم. بود ايهوشمندانه بسيار پيشنهاد. شماست چون شخيصي شخص يبرازنده مقام، اين که واالنصاف الحق -
 .کنند عمل شما دستور مطابق دهممي
 :گفت او به اعتنابي داشت، عادت اسامه هايچاپلوسي اين به که او
 .شوند حاضر مراسم اصلي درب مقابل در ديگر يلحظه چند تا نيروها، تمامي -

 :گذاشت نظامي احترامي اسامه
 ...قربان چشم -

 .رفت خود يدرشکه طرف به و شد جدا سپاه سرداران ديگر و اسامه از محافظانش همراه به و گفت را اين
 به سمير ورود با. کشيدندمي را رئيس انتظار و بودند شده خط به نو از همگي مراسم، ورودي اصلي درب مقابل در

 :زد فرياد اسامه سالن، داخل
 ...خود جاي به گروهان -

 :چرخاند هاآن طرفبه روي سپس و داد آزادباش فرمان سمير کند، صادر را بعدي فرمان اينکه از قبل
 و يابيممي استقرار مکان اين در مجرب تيم يک همراه به اسامه و من. است مراسم اصلي درب درب، اين اما و -

 .دارد برعهده را ورودي درب يک کنترل خود، حفاظتي تيم همراه به شما از هريک
 :آورد باال تهديد ينشانه به را اشاشاره انگشت و گذراند نظر از را سردارانش يچهره بار اين

 خاطي فرد وقت آن. است بوده شما قسمت از کوتاهي که شود کشف آن از بعد و بيفتد اتفاقي اگر حالتان به واي -
 .شود هايشدندان رنگهم سرش، موهاي تا دارممي نگه زندان در قدرآن را

 :شد بلند اسامه فرياد دوباره که انداختند پايين را سرشان ترس، از همگي
 ...باال سر گروهان، -

 :آورد باال بودن کافي ينشانه به را دستش سمير
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 من چون است، کم کند رخنه سلطان حفاظتي هايحلقه درون به اصلي، درب از بخواهد فردي اينکه احتمال -
. شوند سالح خلع بايد احزاب و هاگروه يهمه که کنممي تأکيد اسامه به هم و شما به هم اما هستم؛ اينجا
 .فرستيدنمي مراسم داخل به بدني بازرسي بدون را کسهيچ

 :داد ار همه پاسخ جمله، يک گفتن با سمير که شد سوال از پر هاچهره آخر، يجمله گفتن با
. اطرافشان هايهيئت همراه به ثريا و عايشه بازرسي براي امگذاشته ويژه آموزش تحت را قصر زنان از گروهي -

 از من ندهيد، اهميت نيز ملکه دو از يکهيچ تهديد به داريم؟ نداريم، باالتر ديگر که ثريا و عايشه از شد؟ مفهوم
 هردو البته. دهم انجام بدانم صالح که را هرکاري ايشان، جان حفظ براي که دارم تام اختيار و خطدست خليفه
 .کنيد خبر مرا کرد، مقاومت بازرسي برابر در کسي احياناً اگر اما هستند؛ مراسم باالي حساسيت جريان در ملکه

 :شد زده ذهنش در ايجرقه ناگهان که شود خارج درب از خواست
 که ايورودي درب هر مقابل در را ايزابال ملکه همراه هيئت شما، از هريک که بگويم را اين است نرفته يادم تا -

 .کند خبر مرا بفرستد، داخل به را هاآن اينکه از قبل کرد رويت
*** 
 کارال

 نظامسواره گروه و کشيدندمي را آن اسب ده حدود و بود نفر هفت حامل سلطنتي يشده طالکوبي مجلل يکالسکه
 همراه به آندلس نشينمسيحي پادشاه و ملکه جز کساني نشينانکالسکه. کردمي محافظت آن از قدرتمندي
 افتاده راه به کاستيل از گرانادا نظامي يرژه در حضور قصد به که نبودند کودکانشان نيز و همسرش و صدراعظم

 که بود معطري هايهيزم سوختن حاصل که شدمي خارج رنگيسياه دود کالسکه، باالي ظريف دودکش از. بودند
 .کردمي گرم را کالسکه دلنشين فضاي

 انتهاي در که دونفره تخت روي کوچک ايزابالي شاهزاده و بودند نشسته مرد دو و زن دو سلطنتي هايمبل روي
 روباه خز ملکه. بودند آرميده جداگانه هاييگهواره در آدريان و کارال فرزندان و بود شده قرارداده کالسکه

 مرتب اششانه روي را سفيدرنگش تمام خز شنل کارال. بود نشسته کارال کنار در و بود کشيده تن بر رنگيايقهوه
 .نوشيد بود مقابلش که گرمي چاي فنجان از اندکي و کرد

 :گفت و گذاشت ميز روي را دستانش فرديناند
 هارژه از يکي در که کنمنمي فراموش گاههيچ. امرفته ميز مراسم به کودکي در دوم، خوان پدرم، با بار يک من -

 .بود آمده بند زبانم دقيقه چند تا که بود آوررعب چنان پوشانزره يچکمه صداي
 پي در و شوند آماده آتش در سوختن براي تا زدمي ضربه خشک هايهيزم به آهنينش نوک هايچکمه با آدريان

 :کرد تکميل را پادشاه سخنان آن،
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 اين از نبايد اما رفتم؛ زيادي هايرزمايش به اسقف همراه به من... است نظيربي موروها هايرژه و نظامي آرايش -
 .امنديده موروها رزمايش زيبايي به آندلس، هايحکومت تمامي در که کرد پوشيچشم حقيقت
. بود کرده ايجاد کالسکه در مختصري هايتکان و بلند صداي و زدمي ضربه هاهيزم به تريبيش شدت با سانچز
 :فشرد صندلي بر را دستانش ايزابال

 ...ثانياً. کن رها را هاهيزم نکردي، بيدار را فرزندانت تا سانچز جناب اوالً -
 :داد ادامه و کرد تقسيم نفر سه آن بين را نگاهش

 بعد و بلرزيم خود بر هاآن رزمايش ديدن با که نيست اين براي گرانادا به ما عزيمت باشيد، نداشته هراس قدراين -
 .بازگرديم آشفته ذهني با و درازتر ازپادست
 :شد برانگيزپرسش اشچهره و کرد نگاه هاآن به دوباره ملکه

 همسايگان مخصوصاً همسايگانش از گرفتن زهرچشم پي در ابوالحسن قطعاً چيست؟ رزمايش هدف اصالً -
 خاطر به نيز مدثره. باشيم داشته رزمايش اين از تريدقيق اطالعات و اخبار توانستيممي کاش. است اشمسيحي
 . است شده ترمحتاط و کندنمي همکاري ما با جديدش جايگاه

 :کرد اظهار او تاييد براي و بود گرفته قرار همسرش سخنان تاثير تحت فرديناند
 ديدن با تا کردند دعوت را ما هاآن کنيم، حفظ مراسم در را خودمان صالبت بايد ما ايزابالست، ملکه با حق -

 .بدهيم دست از را مانروحيه ميز، مراسم
 :آمد خودش به پادشاه و ملکه روحي نامناسب و شکننده اوضاع ديدن با آدريان

 به وگرنه باشيم، داشته حضور مراسم در نزديک از مجبوريم اوضاع گرفتن نظر زير و بررسي براي که افسوس -
 .فرستادممي پس خاکستر شکل به را يشاننامهدعوت پاسخ که سوگند مسيح خداي
 :داد تکان سر آرام ملکه

 ماليخوليا اين با قدراين. شودمي اجرا نصربني خاندان توسط هرسال که است سنتي مراسم يک اين نباشيد، نگران -
 .نريزيم همبه را يکديگر ذهن

 :بود شده خيره سوختن درحال آتش به اعتنابي و ريخته صورتش در فرديناند موهاي
 اما فرستادند؛مي نامهدعوت قبل ماه دو از هرسال... است شده برگزار گذشته ساليان از زودتر مراسم اين امسال -

 .گذردمي دعوت از هفته دو تنها بار اين
 چيزي که داشت را کسي اشتياق و کرد نگاه بود، انداخته هم روي توجهيبي با را پاهايش که آدريان به فرديناند

 :داد ادامه سپس و کرده کشف
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 به تربيش روز سه نهايتاً گذشته در اما کشد؛مي طول هفته يک به نزديک مراسم امسال که اين ديگر ينکته -
 نيست؟ عجيب مسئله اين شما نظر به انجاميد،نمي طول
 همگي که بود فرورفته فکر در عميق چنان او. بود کارال بود، ننموده اظهارنظر و نکرده باز لب تاکنون که کسي تنها
 اما است؛ بـرده فرو عزلت کنج در چنين اين و ريخته همبه سمير با الوقوعشقريب ديدار را حالش پنداشتندمي

 قدرت و جسارت و بود کرده تربيش را او صالبت فرزندانش کنار در بودن. نداشت ناکامي احساس ديگر کارال
 پرقدرت صدراعظم فرزندان مادر حاال او. نبود سالههجده زودباور و ساده دختر ديگر که چرا بود، داده او به تريبيش

 نافرجامش عشق از کهآن از بيش او سکوت. بود داده عميق نفرتي به را خود جاي اشناکامي و بود کاستيل
 .کشيدمي شعله موروها از گرفتن انتقام با زود يا دير که بود خاکستري زير آتش بگيرد، سرچشمه

 با بود زده جرقه ذهنش در که را افکاري کارال ناگهان که بود مانده پاسخبي فرديناند پرسش و بودند فکر در همه
 :کرد جاري زبان بر دارخش صدايي

 .موافقم فرديناند عاليجناب نظر با من -
 :کرد ترصاف را صدايش کارال. بودند دوخته چشم کارال دهان به متعجب ديگر نفر سه
 .هست هم مشکوک من ديد از بلکه ست،غيرعادي تنها نه شد ذکر که مواردي اين من نظر به -

 :فشرد نرمي به را کارال دست ايزابال
 .کن بيان ترواضح را نظرت کارال -

 :شد خيره ملکه صورت به کارال
 خبرچينان يسردسته دهند،مي اطالع جاسوسان که شده آن از ترسست ابوالحسن حکومت هايپايه روزها اين -

 .است گرفته اشسلطه تحت را جاسوسان يهمه تاکنون که است مدثره قصرالحمرا
 :انداخت کارال به آميزياحترام نگاه فرديناند

 کارال؟ بانو هستيد مطمئن قدراين چطور -
 رفتار بلکه نداشت، شک دادمي فرديناند به بايستمي که پاسخي يدرباره او. بود رفته فرو فکر به دوباره کارال

 پادشاه و آراگون وليعهد فرديناند که بود اين از غير مگر بود، کرده مشغول را او ذهن پادشاه يمردانه و محترمانه
 هيچ زنان ساير به و دادمي نشان را صميميتش وگوهاگفت طي در و گرفتمي گرم همسرش با تنها کاستيل،
 صدراعظمي عنوان خاطربه که دانستمي خود يوظيفه بود، کاستيل صدراعظم تنها که آدريان اما نداشت؛ توجهي

 .کند ايجاد صميميت ايزابال ملکه حتي زنان تمام با کشدمي دوش بر که
 :داد پاسخ فرديناند به متقابل احترامي با و گذشت سانچز کارال ذهن از برق سرعت به افکار اين
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 به روز سه از آن شدن طوالني آن از ترمهم و هرساله مقرر موعد از زودتر ميز مراسم برگزاري من نظر به! سرورم -
 .دارد پيام يک تنها هفته، يک

 :چرخيد ديگر نفر سه روي نگاهش
 همسايگان از خواهدمي نمايش اين با اصطالح به و شده قدرتمندتر کندمي ادعا که گونهآن موروها سلطان اگر -

 ايجاد تريبيش هراس و هول و کند؟ برگزار غيرعادي را مراسم که است مُصر قدرآن چرا بگيرد، زهرچشم خود
 سکوت در و بپرورد سر در اينقشه بايد کند، ابرازش گونهاين تا نيست نيازي باشد، داشته قدرت واقعاً اگر کند؟

 .کند وقمعقلع را همسايگان
 اندنکرده فکر مسئله اين به زاويه اين از خود چرا که اين از و بودند سپرده گوش کارال سخنان به دقت به هرسه

 :داد ادامه کارال. بودند ناراحت
 من دهند؟مي خرج به عجله مراسم برگزاري در چرا پس برد،نمي رنج داخلي هاياختالف از نصربني خاندان اگر -

 را خود مراسم خواهندمي تنها روزها بردن باال با و ندارند عرضه براي چيزي کيفيت لحاظ از هاآن بندممي شرط
 .دهند جلوه پرسروصدا

 :بود شده سرخ اندکي اشچهره و آمده هيجان به کارال
 براي را هاآن و بپيچيم همبه خود يپيشرفته ابزار با نيز را موروها طومار جووانا، مانند است بهتر من نظر به -

 .کنيم حذف صحنه از هميشه
 و داد تشخيص بود سمير که را آن منشاء سرعت به ديد، کارال چشمان در را انتقام خطرناک اشتياق برق که آدريان

 :کرد منحرف را کارال کالم تاثير
 عطش که بود وسالسن کم نوجوان يک جووانا. نيست پرتغال گرانادا و جووانا ابوالحسن،. هاخانم داريد نگه دست -

 .انداخت اششيطاني دام در را جوان آلفونسوي خودش حماقت با و داشت شهرت و قدرت
 آلخاندرو و سارا هايگهواره ديدن با که چرا شد، ساکت دوباره و کرد خفيفي يگريه تخت روي کوچک ايزابالي
 .رفت هاآن سراغ به و شد خوشحال

 ادامه سپس و دهد کاهش را همسرش يطلبانهجنگ سخنان تاثير توانسته چقدر ببيند تا نگريست ايزابال به آدريان
 :داد
 و جانشين را او مسلمانان از بسياري نکنيد فراموش. شهرت هم و دارد قدرت هم کافي ياندازه به ابوالحسن -

 .نيست قياس قابل آلفونسو اطرافيان و مشاوران با او اطرافيان و مشاوران. دانندمي پيامبرشان يخليفه
 مبادا تا بود ملکه دختر روي کارال تمرکز. آمدنمي خوش مذاقش به آدريان سخنان ولي بود؛ شده ترآرام کارال

 .خواندمي فرا را هاآن اشکودکانه سروصداهاي با که چرا کند، زدهخواب را فرزندانش
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 :داد ادامه آدريان
 ...هيچ ديگر که گرشانحيله يملکه سه کند،مي برابري آلفونسو مانند نفر ده با هاآن صدراعظم تنها -
 :داد تکان را دستش سپس و
 ظاهر به مسلمانان همين ديد خواهيد وقت آن. بدهد جهاد حکم القضات،قاضي عنوان به سمير ستکافي فقط -

 .خيزندبرمي جاي از چطور آندلس يخفته
 :بود شده مجاب مذاکره به دعوت براي آدريان فراوان تالش و طوالني سخنراني از ملکه

. انداخت تعويق به دارد راه که جايي تا بايد را جنگ است، حل راه بهترين مذاکره و گووگفت سياست من نظر به -
 .کنيم نفوذ حکومتشان داخل به جاآن از و بيابيم ايرخنه بايد ابتدا

*** 
 مدثره

 ميهمان پوزخندي. انداخت عايشه پريشان يچهره به نگاهي زيرچشمي و کرد نزديک هايشلب به اندکي را جام
 جايگاهي بود توانسته بسيار هايتالش از بعد باالخره. گنجيدنمي خود پوست در و بود خوشحال شد، هايشلب
 و نهاد ميز روي را جام. شدمي آب دلش در قند واقعه اين شيريني از هنوز. کند پا و دست خود براي عايشه سطحهم

 .کرد لمس را لباسش کنار طاليي هاييراق
. بگذراند نظر از را سلطنتي يخانواده کل عادي، کامالً حرکات انجام با داشت قصد. بود شده حساب حرکاتش تمام

 هرازگاهي چاپلوسي براي و بود نشسته ابوالحسن کنار عايشه، مخالف سمت در که شد کشيده ثريا طرف به نگاهش
 عايشه کنار محمد و بود ايستاده ثريا سر باالي متفکرانه سعد،. کردمي مرتبش و کشيدمي ابوالحسن لباس به دستي
 .کردمي زمزمه مادرش گوش در و بود کرده خم را سرش
 جاي از درنگبي همگي. کردند کاستيل ملي سرود نواختن به شروع نوازندگان خاست، پا به جارچيان شيپور صداي

 مقامات ديگر و ابوالقاسم و سمير. رسيد راه از باالخره بودند، کاستيل از رسيدنشان منتظر همه که کارواني برخاستند،
 نيز پسرانشان و گرانادا يملکه سه همراه به ابوالحسن. گرفتند قرار آمدگوييخوش جايگاه محل در همگي بلندپايه،

 .بودند ايستاده خود جايگاه در
 قطع دليل به ايزابال است ممکن که دانستمي خوب و داد فرو را دهانش آب مدثره. شد متوقف بزرگ يکالسکه

 با. کند حفظ را خود آرامش کرد سعي و کشيد عميقي نفس. دهد قرار مالمت مورد را او مسيحيان، با اشهمکاري
 و شد گشوده کالسکه درب. شتافتند همراهانش و ايزابال ملکه استقبال به ابوالقاسم و سمير ابوالحسن، سر اشاره
 شروع ايزابال ديدن محض به حاضر جمعيت. شدند پياده دخترشان، کوچک، ايزابالي و فرديناند همسرش و ايزابال

 :فشرد هم روي را هايشدندان ابوالحسن. داد تکان برايشان دستي و کرد بلند سر ايزابال کردند، شادي به
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 .دهندمي تکان دم ديگر کسي براي و خورندمي را کسي نان ببين، را هاحرامزاده -
 :فشرد گرمي به را دستشان و رفت جلو سمير همه از زودتر

 .بوديم ديدارتان مشتاق آمديد، خوش -
 چرخاند، که سر. کرد نوازش را اششامه آشنايي عطر که کشيد کوچک ايزابالي حالتخوش و زيبا موهاي به دستي
 دستش ادب رسم به سمير. شدمي پياده کالسکه هايپله از آرام و بود کرده حلقه آدريان بازوي دور را دستش کارال

 تيز چشم مدثره ديگر سوي از. بود سمير و کارال حرکات مراقب آدريان تيز نگاه. داد دست هردو با و برد جلو را
 رويش عبوس و خشک ايچهره با کارال ولي شود؛ متوجه چيزي کارال و سمير هاينگاه از بتواند شايد تا بود کرده

 .داد قرار بود آمده جلو آمدگوييخوش براي که ابوالقاسم دست در را انگشتانش و چرخاند را
 قدم ابوالحسن جايگاه سمت به و نهادند آن روي پا همگي. بود شده پهن مهمانان پاي زير در زيبايي و قرمز فرش

 دنبال به ايزابال چشمان. گفتند آمدخوش و دادند دست مهمانان با و آمدند پايين هاپله از ملکه سه هر. برداشتند
 بر و دهد فريب را او ابوالحسن به خود گاهوبيگاه يعرضه با توانست باالخره»: زد پوزخندي دلش در. بود مدثره
 .«کند جلوس ملکه تخت
 :گرفت قرار ايزابال مقابل مدثره دست

 .بانو آمديد خوش -
 :شد گشوده هم از لبخندي به ايزابال هايلب
 دست به را ملکه عنوان وقتي از. بودم ديدارت مشتاق بسيار اينجاست، که هم الحمرا دربار عروس تازه به به -

 .ايکرده فراموش را قديمت دوستان ديگر آوردي
 .نداشت گفتن براي حرفي هم شايد کند، سکوت ايزابال جواب در داد ترجيح مدثره
 :داد قرار مدثره دست در و گرفت او از را ايتحفه و کرد دراز همراهش هاينديمه از يکي سمت به را دستش ايزابال

 .بود محفوظ من پيش ازدواجتان يهديه ولي بيايم؛ نتوانستم که مراسمتان براي -
 .آورد لب بر لبخندي و کرد تشکر تعظيم همراه مدثره

 سوي از نگاهي انتظار در که را سمير چشمان توانست تازه و کرد رها را اششده حبس نفس ايزابال گرفتن فاصله با
 آدريان. بود عايشه ملکه با صحبت مشغول همسرش کنار در خونسردي کمال در کارال ولي ببيند؛ سوختمي کارال

 :داد قرار سمير يشانه روي را دستش
 سالح خلع و بازرسي را همه استثناء بدون و ايدکرده وضع را سختي قوانين ميز مراسم در امسال ايمشنيده -

 .کنيدمي
 :کشيد اشچانه به دستي و زد لبخندي سمير
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 .نيست کار در ديگري چيز ساده بازرسي يک جز. اندکرده سازيشايعه -
 :کرد نوازش را سرش و نهاد کوچک ايزابالي موهاي ميان را انگشتانش عايشه

 .بانو داريد شيريني دختر -
 :زد صدا را هايشنديمه از يکي و چرخاند سر
 .بياوريد زيبا دختر اين براي چوبي هايعروسک آن از-

 :نهاد کارال دست روي را دستش و زد کارال روي به لبخندي
 .هستند داشتنيدوست بسيار فرزندانت باشد، دور زيبا هايگل اين از بد چشم -
 :بود نهاده فرديناند دست در دست ابوالقاسم ديگر سمتي در
 خوان، سر پدرتان، ديدن انتظار... ايمشنيده زياد آلفونسو با جنگ در را شما ساالرهايسپه و هاآوريجنگ يآوازه -
 .داشتم را

 :کرد کوتاهي يخنده فرديناند
 شد گونهاين. اندکرده قدغن برايشان را مدتطوالني سفرهاي پزشکان دارند، کسالت است مدتي پدر... متشکرم -

 .آمدم ايشان از نمايندگي به من که
 :آورد پايين را سرش و کرد نزديک مدثره به را خودش کمي ثريا

 است؟ آورده هديه برايت چيزي چه ايزابال ملکه -
 :داد پاسخ تفاوتبي و انداخت ثريا سمت به نگاهينيم مدثره

 .آن به شبيه چيزي يا دستبند شايد دانمنمي -
 :گرفت دهانش جلوي را رنگمشکي بادبزن ثريا

 ما. فرستندمي روشنيچشم برايت اطراف هايپادشاهي از مدام. ايربوده همه از دل نيامده هنوز بدهد، شانس خدا -
 .است نهفته هاشمردن عزيز اين پس در رازي شکبي. ايمنديده خيري خاندانمان از تاکنون ايمزادهمسيحي خود که
 جاسوسي به متهم آشکارا را مدثره. بود آشکار اشکنايه. برگرداند را رويش و زد پرصدايي پوزخند حرف، اين گفتن با

 .بود کرده
 :شود مسلط خودش بر عميق نفسي با کرد سعي ولي بود گرفته را مدثره يچهره خشم

 از قبل. ندارد من شدن ملکه به ربطي و گرددبرمي االيامقديم به ايزابال ملکه و من دوستي برسانم اطالع به بايد -
 تو، براي بگير، گرفته را هديه اين چشمت اگر حال بوديم، صميمي دوستان يکديگر با ما نيز شوم ملکه من اينکه

 .ندارم نيازي آن به من
 :کرد کج پايين سمت به را هايشلب و نازک چشمي پشت ثريا
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 .کنيم قبول هديه هازادهرعيت از که مانده همينمان... هاحرف چه -
. نبود بيش ايزادهمسيحي کنيز اين، از پيش خود که بود کرده فراموش. گرفت فاصله مدثره از و گفت را حرفش
 به را امروزت درازي زبان»: کشيد نشان و خط ثريا از گرفتن زهرچشم براي دل در و کرد ريز را چشمانش مدثره
 .«رومي کنيزک کرد خواهم تالفي زودي
 درست گشود، اندکي را آن درب. انداخت زيبا اينقره يجعبه به نگاهي و کرد باز را هديه روي قرمزرنگ روبان
 دست کرد احساس که بود نبسته را جعبه در هنوز. درخشيدمي جعبه درون زيبايي طاليي دستبند... بود زده حدس
 به را خودش و کرده استفاده جمعيت شلوغي از که ديد را محمد و چرخاند را سرش. کندمي لمس را کمرش گرمي

 :شد جاجابه اندکي و ترسيد. است رسانده او
 خواهند؟مي چه من جان از ابوالحسن کفتارهاي -

 :انداخت مدثره چشمان به را مخمورش نگاه محمد
 .توست زيباي دستان يبرازنده فقط ندارم شک... ستزيبايي دستبند -

 :گرفت فاصله تربيش و گزيد دندان به لب مدثره
 خواهي؟مي چه من جان از -

 :کرد زمزمه و نگريست مدثره چشمان به باز و زد لبخندي محمد
 .ايگرفته زيبايي يهديه گويممي نگفتم، چيزي که من -

 :فشرد هم روي دندان مدثره
 .ديگر برو گفتي،... خب بسيار -

 :بود فراگرفته را مدثره وجود سراسر ترس. انداخت مدثره بازوي زير دست و کرد کوتاهي يخنده محمد
 کردي؟مي محليبي کردم،مي اشاره هرچه ديشب چرا -

 :کرد رها محمد دست از زور به را بازويش مدثره
 .بگذارم مادرت دست کف را هايتمزاحمت گزارش خواهدمي دلت نکند اي،شده ديوانه -

 :زد لبخندي محمد
 .هستم فرصت منتظر... نه مانده، دلم به داغت نکني گمان است، بـرده را دلم بودنت چموش همين -

 چه اين. امشده محرم ابوالحسن، پدرش، بر ديگر من گويد؟مي چه»: گفت دل در و ماند باز تعجب از مدثره چشمان
 «بافد؟مي همبه که ستاراجيفي

*** 
 عايشه
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 و چپ به سرش چرخش با و داد قرار موهايش ميان را تاج انداخت، آينه به را اشکشيده سرمه و براق چشمان ملکه
 دلش در کشيد، پلکش کنار عميق چنداننه خطوط روي را انگشتش. کرد حاصل اطمينان بودنش ميزان از راست

 دوزيسنگ لباس ييقه و رفت عقب کمي. دادن جوالن حال در فروان هاينقشه سرش در و بود پا به غوغايي
 و بلند هايگوشواره. زد گره ظرافت با را اشـينه*سـ زير باريک و طاليي بند و کرد مرتب را فاخرش و شده

 دقتبه را هاگوشواره. کشيد بيرون چوبي يجعبه درون از بود، داده زينتشان ياقوتي هاينگين که را زيبايش دستبند
 و آورد آينه نزديک را صورتش فرستاد، باال را ابرويش تاي يک. بست دستش به را دستبند و نهاد گوشش در

 :فشرد هم روي را هايشدندان
 نفس و برسانم پادشاهي به را محمد ابوالحسن، شدن گورگوربه از بعد و شوند عملي هايمنقشه اگر شودمي چه -

 .کنم رفتار چه هزارداماد عروسک آن و رومي کنيزک آن با دانممي وقت آن. بکشم ايآسوده
 با روسبزه دخترکي داد، دخول اذن و گرفت آينه از نگاه سرعت به. شد زده اتاق درب که بود افکارش در غرق هنوز

 :کرد تعظيم و شد وارد بلند لباسي
 .خواهندمي ورود ياجازه کماشهابن! بانو -

 :داد تکان هوا در را دستش
 .کنيد راهنمايي را ايشان -
 دو ميان و برداشت را اشگونه روي افتاده يمژه. کشيد پلکش زير را انگشتش و برگشت آينه سمت ديگر بار

 تعظيم سالم، از بعد و شد وارد کماشهابن. انداخت زمين بر و کرد نگاهش کمي گرفت، شست و اشاره انگشت
 به لبش کماشهابن. شد لباسش هايچين کردن مرتب مشغول و داد سرديبه را پاسخش عايشه. کرد کوتاهي
 :شد گشوده لبخندي

 اند؟شده کاربهدست خودشان ملکه که کجايند هانديمه -
 :انداخت کماشهابن به تحقيرآميزي نگاه و برگرداند سرعتبه را سرش عايشه

 .باشم کرده باز را مزاح باب کسي با تاکنون ندارم ياد به -
 :افتاد لکنت به و پريد کماشهابن رخسار از رنگ

 .نداشتم منظوري سرورم، نکنيد برداشت بد... ب -
 :داد تاب را انگشتش درون نشانالماس انگشتر. نشست متحرکش صندلي روي بر و کرد نازک چشمي پشت

 !بگو را کارت -
 :کرد تر زبان با را اشخشکيده هايلب کماشهابن
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 براي هستيد، آماده اگر برسانم عرض به امآمده هستند، شما فرماييتشريف منتظر عمارت بيرون همراه، هيئت -
 .شويم راهي ميز مراسم در شرکت
 :کشيد گردنش درون گردنبند به دستي

 است؟ آماده محمد -
 :کرد قالب هم در را دستانش کماشهابن
 .دارند حضور نيز شاهزاده بانو، بله -
 :انداخت هايششانه روي بر و برداشت صندلي روي از را شنل و برخاست جاي از
 چطور؟ يوسف -

 :نگريست عايشه به و آورد باال را چشمانش کماشهابن
 .نيافتيم را ايشان کرديم جستجو هرچه خير، -

 :کرد مشت را دستش و شد خشمگين
 به برايم ايتازه دردسر زود يا دير. است گرم ايسليطه کدام آخور در سرش و رفته گوري کدام باز نيست معلوم -

 .آورد خواهد ارمغان
 .برداشت گام سرش پشت نيز کماشهابن و شد خارج اتاق از محکم و بلند هايقدم با

*** 
 نيز ديگر يکالسکه چندين. شد متوقف سلطان هايجشن ورودي تاالر نزديکي در عايشه زيباي و مجلل يکالسکه
 کالسکه از محمد و عايشه. بودند آورده مکان آن به ميز مراسم براي را مملکت بزرگان و سران و بودند ايستاده

 :گذراند نظر از را اطرافش محيط و چرخاند سري ملکه. آمدند پايين
 ...يوسف وقت آن اندرسانده موقعبه را خودشان ميز، مراسم در شرکت براي حکومتي قشرهاي تمام از کن، نگاه -

 :افزود محمد به خطاب جديت با و کشيد کالفگي سر از آهي
 و خوار را ما دشمن و دوست جلوي گونهاين ديگر بار تا بده او به سختي ماليگوش ديدي را او اينکه محض به -

 .نکند خفيف
 کماشهابن و محمد. رفت باال تاالر ورودي هايپله از و گذاشت پيش پا ملکه. کرد اطاعت و داد تکان سري محمد

 دستي. شدند خط به ملکه احترام به مسلح، و محافظ نيروهاي. کردند حرکت سرش پشت اندک، ايفاصله با نيز
 .شد تاالر وارد و داد تکان برايشان

. بودند مدعوين بازرسي و سالح خلع مشغول همراهانش و سمير افتاد، سالن انتهاي به چشمش ورود، محض به
 :کرد زمزمه محمد گوش زير آرام و زد پوزخندي
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 بازرسي هم را خودمان اکنون شکبي بگيرد، عهده به را مراسم امنيت که دادم فرمان او به خودم است خوب -
 .کرد خواهد
 :کرد مشت را دستش و شد خشمگين محمد

 کنيد، تماشا را تانپرودهدست حاال. ندهيد بها زادهرعيت اين به حد از بيش که شدم متذکر شما به ابتدا همان از -
 .پادشاه او و ايمزادهرعيت ما انگار که فروشدمي فخر چنان

 :کرد محمد به رو بود کرده سکوت لحظه آن تا که کماشهابن
 گرفته قرار جايگاه اين در بينيدمي که اکنون اما باشند؛ داده ايشان به را حساس هايپست ملکه ندارم ياد به -

 .کرده مهر برايش سلطان که ستمجوزي بابت است،
 :ساييد برهم دندان و کشيد درهم ابرو محمد

 .رسدمي نظربه بعيد هم ايديوانه از که کندمي کارهايي سلطان گاهي -
 :کرد قطع را محمد سخن عايشه

 .نياوريم وجود به کسي براي ايشبهه و شک ايستادنمان اينجا با و برويم است بهتر -
 براي مراسم حساس نقاط از حفاظت دادن توضيح مشغول دقت به سمير و بود چسبيده ديوار بر بزرگي ينقشه

 در را زن کارگروه چند و چرخاند سر عايشه. نشد همراهش هيئت و ملکه حضور يمتوجه سهواً يا عمداً. بود افرادش
 .«است کرده هم را جاهمه فکر»: کرد سمير يحواله نيشخندي دلش در. ديد آنجا

 :داد قرار خطاب مورد را سمير و کرد تعظيم ملکه ديدن با اسامه
 .شدند فرماتشريف همراه هيئت و عايشه ملکه سمير، جناب -

 کماشهابن به نگاهي سپس داد، دست او با و آورد باال را دستش و کرد کوتاهي تعظيم چرخيد، سرعت به سمير
 :زد لبخندي و انداخت

 .کرديم مالقات را شما ما! عجب چه -
 :داد قرار سمير دست ميان را دستش و داد پاسخ را لبخندش نيز کماشهابن
 .کنيممي خدمت ملکه يسايه زير -

 را او عبوس ايچهره و تحقيرآميز نگاهي با محمد کرد، دراز دست محمد سمت به بار اين و برگشت قاضي
 .کرد پيدا تماس باهم انگشتانشان سر لحظه چند براي. نگريست

 :انداخت سمير به نگاهي عايشه
 !برينمي ما حضور به پي زياد يمشغله از که بينممي -

 :انداخت پايين اندکي را سرش سمير
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... بپذيريد مرا عذر هستيم، مراسم سازيآماده مشغول وقفهبي و نيامده چشممان به خواب که است شب چندين -
 .است گذاشته تاثير امهوشياري روي بر کمي خوابيبي و خستگي

 :کرد محمد به رو و زد پوزخندي عايشه
 .برويم تا بده تحويل را سالحت زودتر -

 .داد سمير دست به و کشيد بيرون لباسش زير از را سالح بااکراه محمد
 .است تنگ وقت که بده انجامش زودتر... بازرسي ماندمي ندارد، سالح که هم کماشهابن -

 کماشهابن سمت شخصاً سپس. داد محمد به و برداشت قفسه از را ايشماره و نهاد قفسه در را محمد سالح سمير
 :رفت

 .بگذارم پا زير توانمنمي را مقررات ولي... تقصير عذر -
 :داد قرار محمد بازوي روي را دستش و رفت محمد سمت پايان در
 فرماييد؟مي اجازه... شاهزاده امشرمنده -

 .نگريست سمير به رسيدمي گوش به سايششان صداي که هاييدندان با و ايستاد حرف بدون محمد
 :داد تکان هوا در را دستش بود، شده عصبي و کالفه موقعيت آن در گرفتن قرار از که عايشه

 کنيد؟ تمام زودتر را مسخره بازي اين شودمي -
 :کرد رو بود، محافظين همراه که زني کارگروه به سمير

 .کنيد بازرسي را ملکه احترام و ادب کمال در! شما -
 پلنگي چونان نداشت، را خواري همه اين تحمل ديگر. بود شده قرمز هايشگوش... خوردمي را محمد خون خون

 :گرفت را سمير ييقه و زد جستي زخمي
 .ايشده توهين مرتکب اتاندازه از بيش -

 :داد قرار محمد دست روي را دستش و برد باال را صدايش عايشه
 .محمد بکش را دستت -

 :شد ترخشمگين محمد
 .ايپرورانده آستين در مار... مادر ببين -
 .داد هلش عقب به و کرد رها را سمير ييقه سرعت به

 به که برداشت قدم. فرستادمي لعنت سمير به جايشبي محبت و خودش به دلش در. بود شده سرخورده عايشه
 :برگرداند سر و نياورد طاقت ولي برود؛ مراسم سمت

 .است فايدهبي ثمربي درختي پاي ريختن آب. است محمد با حق -
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 .کرد سکوت و انداخت پايين را سرش سمير. رفت و گرفت را راهش
 شده آماده سلطنتي يخانواده مقابل در رژه و ميز مراسم برگزاري براي که هايينظامسواره از بود پر سبيکه دشت
 از که خويشاوندان و طرفداران از زيادي يعده رسيدنش محض به و برداشت قدم جايگاهش سمت به عايشه. بودند
 محمد به رو و گرفت قرار احساس همه آن تاثير تحت عايشه. کردند شادي و کشيدند کل بودند، سراجبني يطايفه

 :کرد
 .بگذار ميز روي را اشرفي و زر هايکيسه -

 و کرد کيسه درون را انگشتانش عايشه داد، قرار مادرش دست کنار را اشرفي و زر متعدد هايکيسه درنگبي محمد
 هاسکه ديدن با مردم شوق و شور. کرد قدرداني هايشانحمايت از گونهاين و ريخت طرفدارانش سر بر را هااشرفي

 :گرفت را دستش محمد که کرد باز را نشانياقوت دستبند قفل. بود کرده غليان احساساتش نيز ملکه و شد تربيش
 مادر؟ کنيدمي چه -

 :زد پس را دستش محمد به نگاه بدون
 کنم؟ چه خواهممي را دستبند نمانده، برايم چيزي طرفداران، خيل اين جز ديگر -
 جايگاه چرخاند، جايگاه اطراف در سري. شد پا به غوغايي و کرد پرتاب جمعيت ميان را دستبند حرف، اين گفتن با

 ديگر سمت يوسف، يافتن براي و زد پوزخندي بود، ابوالحسن جلوس محل که جايي همان... گذراند نظر از را طلبه
 هاييلباس با خدمتکاران. زد تکيه مخصوصش صندلي روي و شد عصبي جستجويش بودن نتيجهبي از. کرد نگاه را

 ميان از و برد دست رسيدند، راه از بود پذيرايي وسايل و نوشيدني حاوي که هاييسيني از پر دستاني و متحدالشکل
 .رفت فرو فکر به و کشيد سر اندکي و برداشت را بلورين جام سيني
*** 
 فرج
. رسيدمي نظر به ممکن ولي بود؛ سخت ديدمي که آنچه باور. کرد نگاه را دستش به رسيده تازه ينامه ديگر بار

 را اتاقش درب. چسباند قلبش به و بوسيد را تاشده کاغذ و کشيد عميقي نفس. خواند را سند بند به بند بار چندين
. بود شده تزريق او به قرارداد خط آخرين خواندن با که بود هيجاني ينتيجه تپش،. داد آن به را اشتکيه و بست

 .«آمد خواهند بيرون حصر از پيروانش تمامي و زهرا سعد،بنعلي سلطان قتل ازاي در»
 دامان از را ننگ يلکه اين طرفي از! تماشا هم و بود فال هم. بود شده مزين سلطان خود مهر به آن پايين و

 را ذهنش سخت که اينکته. دادمي نجات بند از را خود کيشانهم از کثيري جمع طرفي از و کردمي پاک خالفت
 به دلش ايلحظه. لنگيدمي کار جاي يک يعني اين و بود خود قتل سند پاي در ابوالحسن مهر بود، ساخته مشغول

 .الناسعوام به برسد چه بود، راضي او قتل به نيز دربار حتي که بود کرده جفا چقدر! سوخت خليفه حال
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 ساخت يرسيده دستش به تازه سالح. گشود را کارش ميز کشوي و زد جستي ندانست، جايز را اين از بيش درنگ
 تيرهشت آن به پرتغالي به که بود عدد هشت درست. کرد شمارش نو از را هايشفشنگ و برداشت را پرتغال

 خود عربي بلند لباس زير در را اسلحه. شود حمل قابل ترراحت تا گذاشت کنار و کرد باز را آن قنداق. گفتندمي
 .شد آشپزخانه انبار راهي و کرد پنهان

 که کردمي سرکشي غذا هايديگ از عجله با سمير پدر. بود کاري مشغول هرکسي گذراند، نظر زير از را انبار
 :زد فرياد کارگران به خطاب ناگهان

 ...کنيممي حرکت سبيکه طرف به -
 هايگاري روي بر و گرفتندمي را مسي هايديگچه طرف دو نوبت به اندام،درشت يچردهسياه آفريقايي کارگرهاي

 :رفت سمير پدر طرف به. دادندمي قرار شده آماده پيش از
 است؟ آماده چيز همه -
 .گردممي دنبالت به دردربه امآمده وقتي از پسر؟ کجايي -

 :کرد پاک را هيجانش از حاصل هايعرق و کشيد اشپيشاني به دستي
 .ماندم خواب را صبح که شد اين بوديم، مراسم هايميوه وشويشست مشغول ديروقت تا را ديشب... شرمنده -
 .شرمنده دشمنت -
 :زد فرج يشانه بر دستي سپس و
 .بگير را کار از ايگوشه و کن عجله... يااهلل حاال. است تازه بگيري آب از هروقت را ماهي -

 قرار آن پشت و رفت سلطنتي يخانواده مخصوص يديگچه گاري طرف به و داد تکان اطاعت معناي به را سرش
 راه در. کرد دادن هل به شروع کارگرها، يبقيه همراه به و گفت اللهيبسم خروجي، هايدرب شدن باز با. گرفت

 که بود شنيده زهرا از. کردمي قرائت را «اليعقلون فهم عميٌ بکمٌ صمٌ» هم گاهيگـه. خواندمي وجعلنا يآيه فقط
 .کندمي کور را او و افتدمي دشمن چشم بر حجابي همچون آيات، اين
 چند از بعد. کرد وگوييگفت نگهبانان ارشد با و رفت جلو عيسيحاج. بود بسته راه رسيدند، که سبيکه ورودي به

 .برگشت لحظه
 شده؟ چه -
 .اندبسته را کشتي تاالر به منتهي هايراه تمامي دليل همين به است، شده قصر وارد کفار يملکه کاروان گويا -
 کرد؟ خواهد پيدا ادامه وضعيت اين کي تا چه؟ که باالخره -

 پرخاش فرج طرف به کالفه خورد،مي را خونش خون و ندارد مسيحيان از خوشي دل بود مشخص که عيسيحاج
 :کرد
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 دهيد؟ راه را ما و بگذاريد درب پشت را ايزابال ملکه گفتممي فرج؟ کنم چه گوييمي -
 دليل پس بود؟ آندلس هايمسيحي از اصالتاً عيسي اينکه نه مگر بود، سردرگم عيسيحاج خشم همه اين از فرج
 بود؟ چه عصبانيت همه اين

. بود زمان همين و راه همين بود، سبيکه داخل به مسلح نفوذ براي راه يک اگر. رسيد ذهنش به فکري ناگهان
 .برگشت جايش سر دوباره و شد ردوبدل نگهبانان ارشد و او بين صحبتي کرد، حرکت افسرنگهبان طرفبه باشتاب

 نه؟ يا شد حاصل فرجي فرج؟ شد چه -
 سخن نيز سمير با شما آشنايي از البته. باشماست مسئوليتش شود، سرد غذاها اگر که گفتم او به فقط دانم،نمي -

 .گفتم
 غذا هايگاري به نگاهي شد، ظاهر هاپله روي بر اطرافيانش از گروهي با سمير ناگهان که بودند نشسته نااميد

 :آمد پايين ادب رسم به. خورد گره هاآن نگاه با نگاهش درنهايت و انداخت
 .پدر سالم -
 :چرخيد فرج طرف به و
 فرج؟ خوبي -

 :کشيد اشساده و منظم ريشته به دستي و کرد تأمل اندکي سمير. داد شرح او براي را قضيه عيسيحاج
 ديدن و رسدمي سلطان االن. کنيد عجله کمي فقط شويد، داخل پشتي درب از تا کنممي هماهنگ خب، بسيار -

 .نيست جالب زياد منظره اين
 و کرد زمزمه نگهبان افسر گوش در چيزي. رفت باال هاپله از و کرد خداحافظي هاآن از عجله با و گفت را اين

 را بازرسي ايست توانسته باالخره دانستنمي. شدند هدايت پشتي درب طرف به او رفتن با. شد محو نظر از سپس
 خير؟ يا بزند دور

 .رسيدند تاالر پشتي درب جلوي به که بود شرايط تحليل و تجزيه درحال
 بازرسي غذايتان هايديگ همراه به و آييدمي جلو تک تک. گويممي چه ببينيد کنيد گوش خوب»: نگهبان افسر
 .«رويدمي داخل به سپس و شويدمي

 کرد، روشن را ذهنش ايجرقه. گشتندمي گاري به گاري و ترتيب به. نبودند بردار دست هم اينجا اينکه مثل خير،
 دست با. گشود را سلطان مخصوص برنج يديگچه درب و کرد خارج اشيقه از را سالح زدني برهم چشم در

 .نخورد همبه آن هايزرشک چينش که زد کنار طوري را هابرنج
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 اطراف به نگاهي. گذاشت را ديگچه درب سرعتبه و برگرداند سرجايش را هابرنج و داد قرار آن درون را اسلحه
 به. کرد رها را اششدهحبس نفس. بود خودشان گاري به حواسشان هيجان، شدت از همگي خوشبختانه انداخت،

 :کرد نجوا لب زير بار اين. کردمي حس را آن پيش از بيش لحظههر که ضرباني بود، افتاده شماره
 .القلوب تطمئن اهلل، بذکر اال -

 و بدن جاي جاي نگهبان،. برد باال را هايشدست و زد لبخندي رسيد، که نگهبان جلوي به. بود شده آرام قدري
 :گفت سپس و گشت را او لباس

 .کن باز را ديگ درب -
 داد هشدار فرج که کند لمس را هابرنج خواست و زد کنار را آن دست با نگهبان که کرد پر را فضا بخار

 .واويالست بخورد همبه تزئيناتش است، سلطنتي خاندان مخصوص يديگچه اين -
 نهايت در مشورت، از پس و گذاشت ميان در نگهبان افسر با را قضيه رفت، فرو فکر به و کشيد کار از دست نگهبان

 .کرد باز فرج براي را راه امر،
 هاينظامسواره و هااسب. کردمي سيخ ايبيننده هر اندام بر موي سلطان، مقابل در نظامي نيروهاي انبوه حرکت

 محل طرف دو در و کردندمي عبور سبيکه دشت محل از فشنگ و سوزن هرگونه از عاري هايتفنگ با سپاهيان
 .بودند ايستاده تماشا به آمد،مي حساب به آنان براي نيز بزرگي جشن روز که مردم عموم رزمايش،

 تاب را سلطنتي خاندان حضور فقط که مرتفعي جايگاه. بودند رسيده طلبه محل به سپاه، هاينظامپياده ديگر حاال
 و عايشه يعني سلطان؛ اول يالسلطنهنايب به رو بودند، سراجبني يطايفه از اکثراً که سپاه سرداران يهمه. آوردمي

 .ورزيدندمي رشک او به فرزندانش و ثريا شکبي و بودند گذاشته نظامي احترام محمد، ارشدش فرزند
 و پسران و نماندند دور عوام مردم توجه از نيز بودند سلطنتي خاندان ناجور يوصله روزهاآن که سمير و مدثره

 که ابوالحسن. دادندمي نشان يکديگر به اشخوانيآوازه در محبوبيت سبب به را مدثره ويژه به دو، آن جوان، دختران
 کند؟ دارخدشه را عظمت و شکوه اين توانستمي کسي چه که انديشيدمي اين به بود، انداخته غبغب در بادي حال

 ايستاده او مقابل ينقطه در درست که فرديناند عاليجناب و ايزابال ملکه مشابه جايگاه به فخرفروشانه نگاهي و
 .انداخت بودند،

 کارال يعني کاستيل، کاردان صدراعظم همسر اين مسيحيان، روزهاي آن پوشخوش و جوان يملکه کنار در اما
 مدثره، ملکه و سمير دوشيهم به جز به او نگاه. بود شده خيره طلبه جايگاه به انگيزنفرت بغضي با که بود دومينگز

 .نبود معطوف ديگري جاي به
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 خارجي و داخلي مهمانان براي را نوازيچشم يرژه سربازان، هايدست و پاها شدن پايين و باال زمانهم حرکت
 باز،نيمه دهاني با و بود شده خشک هاآن دستان در هانوشيدني کهطوري بود، گذاشته نمايش به سبيکه دشت

 .بودند مسلمين يخليفه نماييقدرت مبهوت
. شد نواخته غرناطه پادشاهي سرود و ايستادند حرکت از نظاميان سپاه، کل يفرمانده فرياد و سلطان سر ياشاره با

 «اهلل اال غالب ا»ل عربي سرخ پرچم ميز، مراسم قرمز فرش روي بر ثريا ملکه و رضوانبنابوالقاسم حرکت با سپس
 .خاست پابه مسلمانان شادي فرياد آن، درآمدن اهتزاز به با و رفت باال رزمايش ميدان فراز بر

 و آمدند ميهمانان ميان به خود، مغربي غليظ هايآرايش با قصرالحمرا يخدمه که بود رسيده پايان به مراسم ديگر
 دست تا بردندمي پناه... و انگور هايشربت هايديگچه کنار به نوشيدني، از خالي هايسيني با زدني برهم چشم در
 .بازگردند جمع ميان به پر

 خود کار مشغول را هرکس چون و انداخت خود اطراف به نگاهينيم فرج که بود رسيده آسمان ينيمه به خورشيد
 به و بزند کنار را عادي مردم داشت سعي. رفت جمعيت ميان به و کرد پنهان خود لباس زير در را اسلحه ديد،

 هجوم بيچاره عادي مردم. رسيد سلطان امنيتي محافظان يحلقه به که رفت جلو قدرآن. شود نزديک طلبه جايگاه
 و خداوند يکرده نظر ابوالحسن، خود، خيال به آخر کنند، ديدار او يخانواده احياناً و ابوالحسن با تا آوردندمي

 احتياط براي که را اضافه هايخشاب قبضه چند تا برد دست و زد هاآن سادگي به لبخندي فرج. بود رسولش
 .کند لمس بود، بسته کمرش دورتادور
 آوردندمي فشار مسلمانان جمعيت به ايزابال، محبوبشان، يملکه با ديدار براي نيز گرانادا مقيم مسيحيان از گروهي

 بود، شده مستقر ابوالحسن به رو مناسبي جايگاه در که فرج. بود کرده ترسخت خليفه محافظان براي را کار اين و
 اما بسازد؛ را او اطرافيان احياناً و خليفه کار جمعيت، شدن متواري و شده داده وعده سد شدن شکسته با تا بود منتظر

 افکار آن کرد سعي پس است؟ بوده عملياتي چنين طراح طلبه، در حاضر بانوان از يک کدام دانستمي مگر
 حمل خود با اضافي هايخشاب چرا پس. کند اکتفا خليفه کشتن به فقط و کند دور خود از را برانگيزوسوسه

 کرد؟مي
 هاياحوالپرسي و تعارفات مشغول و بودند آمده طلبه روي به نيز فرديناند عاليجناب و ايزابال ملکه همراه هيئت

 باز سر مکاني در هاميهماني يبقيه معمول سنت برخالف ميز مراسم که آنجا از. بودند سلطنتي خاندان با معمول
 .شد بلند جمعيت متعجب فريادهاي خورشيد، رفتن و آسمان شدن سايه با شد،مي برگزار

 وحشتناک صداي آن متعاقب و گرفت فرا را آسمان تيره و سياه ابرهاي. بود وقوع حال در ديگري حوادث گويا اما
 خود سر بر را هالباس بودند، شده خيس باران بارش زير در که عادي مردم. کرد خود متوجه را همه رعدوبرق
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 روشن صاعقه نور از هوا ديگر بار داد؟مي اجازه آسمان مگر اما نمانند، بهرهبي جشن يادامه تماشاي از تا کشيدند
 .کشيد آتش به را سبيکه اطراف چنددرخت درجا، رعدوبرق، بار اين و شد

 از ايعده. کردند برخورد هانظامسواره و هااسب با ناخودآگاه و آوردند پناه دشت وسط به آتش از فرار براي مردم
 .کشيدندمي پايين به اسب از را سربازان خود، جان حفظ براي ديگر، ايعده و شدند له وپادست زير در هاآن

 چنان باران شدت اما فرستاد؛ جمعيت ميان به نظم برقراري براي را ويژه نيروي چندين اسامه، همکاري با سمير
 و زد پوزخندي فرج. بودند شده گيرزمين گل، در هااسب و بود برداشته واليگل يکسر، را دشت که بود شده زياد

 را او کار سد، شدن شکسته از قبل که داشت دوست را او خداوند گويا فشرد، محکم لباس زير از را سالحش يدسته
 .بود کرده هموارتر

 چرا گفت، شدنمي که باران. کردند مي وگوگفت يکديگر با و نگاه جمعيت به بااضطراب رضوانبنابوالقاسم و ثريا
 اين با که حال کرد، خطور فرج ذهن به مرموز فکري ناگهان. بود شده تبديل آسمان امانبي هايشالق به ديگر که

 دم از را سلطان يخانواده يهمه سد، شدن شکسته با که بهتر چه شده، آشفته حد اين تا نصربني دولت رعدوبرق،
 .بگذراند تيغ

 سد بود، درست بله... چرخيدند صدا طرف به همگي جمعيت، جيغ صداي با که بود خودش با رفتن کلنجار درحال
 به را سربازان و مردم آب،. بود آمده باال هداره يرودخانه آب شديد، باران با شدن زمانهم دليل به و شکسته
 و کرد سوار درختي يتنه روي بر را خود فرج. ستاندمي را جانشان درجا، و کردمي پرت طلبه اطراف هايديواره

 خود چشمان با را مرگ داد،مي قورت زحمت به را گلويش آب ترس، شدت از که ابوالحسن. بست را روبندش
 فراري طلبه پشت در محلي از اطرافيانش و ايزابال ملکه همراه به را سلطنتي يخانواده و سلطان خواستند. ديدمي

 باقي فراري راه و کرده محاصره را سلطان جايگاه اطراف آب، ديگر سبيکه، بستر در سيل شدن جاري با که دهند
 .بود نمانده
 .بود ايزابال ملکه همراه هيئت و سلطنتي خاندان جان حفظ امرش، تحت نيروهاي و سمير يدغدغه تمامي
 محافظين اينکه از قبل. بردمي خود با و نموده کنريشه را... و بادام و گردو هايدرخت که بود چنان سيل شدت

 با و گرفت را خود نهايي تصميم فرج کنند، آماده سلطنت از دفاع براي را خودشان و بگيرند تدافعي آرايش سلطان،
 پرت سيالب درون به و زخمي محافظين از چندتن. گرفت سلطان جايگاه طرف به را تير رگبار سالحش، درآوردن

 .شدند
 حين، آن در. کرد زمين بر نقش را او و رفت نشانه را سلطان شکم گلوله، دو با فرج آمدند، خود به تا اسامه و سمير

 و افتاد زمين بر اشالسلطنتينايب تاج. گرفت ـوش*آغـ در را ابوالحسن سر دستانش، با و کشيد بلندي جيغ عايشه
 .گشت رودخانه يطعمه
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 :زد فرياد خود همراه هيئت به خطاب کاستيايي، زبان به ايزابال ملکه
 .است خليفه دنبال به او د،ندار مشکلي ما با ضارب... بگيريد فاصله ابوالحسن از داريد دوست را خود جان اگر -

 هدف را او دست فرج کند، لمس را سالحش سمير تا اما کرد؛ فرج مکان متوجه را او و کشيد را سمير بازوي مدثره
 سمت به تير رگبار با اسامه بار اين. جهيد بيرون القضاتقاضي چپ بازوي از خون او، يدوباره شليک با و گرفت
 .گرفتند خود به تدافعي آرايش و کردند پيدا را خود محافظين، تا گرفت او از زمان قدري فرج،
. ريختمي اشک سعد ـوش*آغـ در و بود بسته را چشمانش ثريا که کردندمي برخورد طلبه به طوري رودخانه امواج
 :گفت او به خطاب و گرفت را سمير ياسلحه و آمد جلو محمد

 .شودنمي اين از بهتر نتيجه کند، محافظت ما از تو چون ابلهي نفهم وقتي تا -
 محافظت سلطان از کسي چه حاال کند؟مي سالح خلع را شاهزاده ناداني، کدام بگويد، او به نيست يکي آخر»: سعد
 «کند؟
 طلبه، اطراف بزرگ هايصخره پشت در و شدند متحد سعد و محمد. گرفت دستش از را اسامه سالح و گفت را اين

 رانده بيرون همه فکر از را سيل ترس گلوله، وحشتناک صداي. کردندمي تيراندازي فرج طرف به و گرفتند کمين
 .بود

 :زد فرياد بود، زده کمين درخت يتنه روي بر همچنان که فرج
 .بسپاريد من به را او و برداريد را خود جان است، خليفه من هدف -

 ثريا و عايشه. بست را سمير بازوي و کرد پاره را خود لباس مدثره. کردمي غرش آسمان و باريدمي همچنان باران
. کشيدندمي جيغ بسته چشماني با ابوالحسن، شديد خونريزي خاطر به و بودند ساخته سلطان بالي سپر را خود

 هاآن با و بود کرده جمع فرج تيررس از دور به ايگوشه در فرزندانشان همراه به را ملکه و فرديناند و کارال سانچز،
 :کردمي صحبت

 .بيندازيم خطر به را خود جان نبايد ما است، حکومتيدرون دعواي يک اين -
 مرگ کام به نيز را سپاه سرداران اکثر سربازان، و عادي مردم بر عالوه سيل،. کردندمي گريه کارال و ايزابال فرزندان
 .لرزاندمي را جايگاه و کردمي برخورد آن کنار هايصخره با فقط طلبه، جايگاه بودن مرتفع دليل به اما بود؛ کشانده
 .شتافت سعد و محمد ياري به اسامه همراه به و برداشت را شده کشته محافظين از يکي تفنگ سمير،
 ديگر، يگلوله دو با فرج. تپيدمي سخت او خونين بازوي ديدن از قلبش گويا کرد،مي نگاه سمير به مضطرب کارال،

 اصابت مورد پرداختند،مي سلطان جان از حفاظت به که را هاآن و گرفت هدف را سعد کتف و محمد راست پاي
 آب دست به و درآورد ريشه از را او درخت، يتنه سمت به تيراندازي با که بود سمير اين هم باز اما داد؛ قرار گلوله
 .سپرد
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 با همراه بود، برداشته تيراندازي از دست ديگر که فرج و نورديددرمي را آب هايموج قايقي همانند درخت، يتنه
 .شد محو هاموج بين در قايق
*** 
 کارال
 متفاوت نژادهاي و رنگ از و مختلف هايپوشش و هالباس با هاانسان بود، پا بر محشري پايانبي دشت آن در انگار

 ني*نوشيد هايديگچه. خوردندمي وول درهم سلطنتي يشده حصارکشي محوطه اطراف در و بودند روييده زمين از
 .شدندمي انباشته پيوسته پذيرايي ظروف و شدندمي پر هابشکه از مرتب

 و مسيحيت رسمي هايلباس با همگي مسيحي مردان. بودند شده فرستاده نمايندگاني آفريقا و اروپا سراسر از
 و بودند نگذاشته کنار را خود محلي پوشش زنان ولي داشتند؛ حضور سبيکه در عربيشان بلند هايلباس با هامسلمان
 شده ظاهر رنگين هايچهره و رنگارنگ هايلباس با آفريقايي زنان. بود کرده انتخاب پوششي خود طبع به هرکس
 که مراسمي در. بود همراه زنان هميشگي حجاب با کاستيل کاروان. بودند پوشانده را خود روي ايعده اما بودند؛
 .بودند آزاد خودماني هايمحفل در اما شدند؛مي ظاهر سر پوشش با بايد داشتند شرکت مردم عموم
 به حواسش حتي و گفتنمي چيزي. کردمي سير جانش يشيره با را آلخاندرو و بود نشسته آدريان کنار در کارال
 به که طورهمان اول يملکه. بود گرانادا حکومت جايگاه يعني باالتر ميز چند روي تمرکزش نبود، آغوشش در فرزند

 خويش السلطنتينايب مقام از داشت بلندي يدنباله که لباسش با و بود نشسته داشت شهرت زيبايي و آراستگي
 همسرش به را خود بريده، هاييآستين و براق لباسي با ثريا زد،مي لبخند مهمانانش يچهره بر و کردمي پاسداري
 نزديکي در هرجايي، نابخشودني يشه*ـاحـ*فـ مدثره، و کردمي زمزمه گوشش در چيزي گاهي و بود چسبانده

 .بود نشسته مقداربي سنگدل مردک سمير،
 کند کنترل را دستانش او با مالقات هنگام چگونه دانستنمي سمير؛ با اشرويارويي آوردن ياد به از لرزيدمي تنش

 فروکش رذل مردک يـتانه*مسـ هايخنده يادآوردن به از کارال پايانبي نفرت. نکند صورتش نثار ايکشيده و
 فرزندانش همراه به را کارال که اکنون و باشد کرده عشق طلب کارال از روزي که آمدنمي خيالش به حتي. کردنمي
 .باشد نداشته دل بر غمي ديد،مي

 کمر يميانه انحناي به نگاهش امتداد کهدرحالي داشت، حضور مراسم اين در گذشته ساليان طي که آدريان
 :کرد اظهار بود، آفريقايي هايمستخدمه

 .بودم نديده االن از ترباشکوه را مراسم اين سالي هيچ... است گذاشته تمام سنگ سلطان -
 :نگريست پادشاه و ملکه به و کرد نگاه را او و گذاشت کارال بازوي بر دست سپس

 ...ندارد وجود ميانشان در مشکلي هيچ رسدمي نظر به که طوراين -
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 :داد پاسخ ايزابال
 .آيدمي بيرون ابر پشت از ماه سرانجام است، امر ظواهر همه هااين -

 و لباس بر آن محتوي و افتاد زمين بر دستش از نوشيدني جام دهد، ادامه احساساتش سرکوب به نتوانست کارال
 زن و مرد بر ديدگانش ناگهان ولي بردارد؛ را جام تا شد خم و سپرد اشدايه دست به را آلخاندرو. پاشيد اطرافش
 نحس شب آن در که وقايعي تمام لحظه يک در. بودند کرده تلخ زهر، چون را اوقاتش چنين اين که افتاد منفوري

 :آورد هجوم ذهنش به بود، افتاده اتفاق
 ـيانـت خــ هايشعله اين قطعاً بود، آغوشش در زني و ايستاده پشت به مردي زد، کنار را ايپرده يگوشه آدريان»

 همان داشت، اختيار در گرانادا دربار در را سوم يملکه لقب اکنون که زني. بود سوختن حال در که بود
 گرفته پرده به دستي بيچاره کارالي. خزيدمي سمير ـوش*آغـ در شب آن که بود خاليوخطخوش يشه*ـاحـ*فـ
 .«بود زده چنگ را آدريان بازوي ديگر، دست با و

 را نوازيمهمان گرانادا دربار که اين از فرديناند و ايزابال. بگيرد آرام مادر ـوش*آغـ در که بود سارا نوبت بار اين
 .کردندمي شکايت داده قرار کاستيل جمله از هاحکومت ساير از باالتر بسيار را خود جايگاه و نکرده رعايت
 و بگيرد خود به ايآراسته يچهره تا کردمي تالش کارال آمد،مي کاستيل جايگاه سمت به سعد همراه به ثريا ملکه

 .نبود پيش چندوقت گريان يدختربچه آن ديگر او. کند حفظ را شخصيتش ثريا حضور در
 :گفت گرميبه و زيرکي با ايزابال برخاستند؛ جا از آراگون و کاستيل نمايندگان گروه ثريا، شدن نزديک با
 .است جشني چنين يشايسته و برانگيز تحسين گرانادا نظامي قواي داديد، ترتيب باشکوهي جشن -

 :داد پاسخ بود، خشنود بسيار ايزابال تمجيدهاي از و خنديد صورت پهناي به که ثريا
 .رسدنمي کاستيل نظامي نيروي پاي به. بانو شماست لطف نظر -

 :داد تغيير را بحث ايموذيانه و ريز يخنده با آدريان
 ...ايزبيال بانو راستي -

 :کرد جبران را اشعمدي اشتباه و نهاد اشپيشاني روي را دستش
 .ثريا بانو خواهممي عذر -

 :زد لبخندي ثريا
 .گويممي تبريک را مقام اين به رسيدنتان. شماست يبرازنده بودن اعظمصدر راستيبه سانچز، جناب بفرماييد -

 :نمود تعظيم و کرد خم سر آدريان
 چگونه هاآن معيشتي وضعيت ؟ گراناداست در ما کيشانهم احوال و اوضاع بهراجع اماصلي سوال اما متشکرم؛ -

 برند؟مي سر به رفاه در است؟
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 که مدثره و سمير و کودکانش بين حواسش تمام شنيد،نمي چيزي کارال ولي بود؛ دادن پاسخ حال در رومي ثرياي
 فاقد حد اين تا فردي است ممکن چگونه که بود تعجب در. بود شده تقسيم بودند، هاآن جمع به پيوستن حال در

 ...نياورد خود روي به چيزي گذشته از و باشد وجدان
 عاطفگيبي همه اين ديدن با کارال سرانجام شدند،مي نزديک وگوگفت حال در و شاد هاييچهره با سمير و مدثره

 امر نديمه به داشت دست در را سارا کهدرحالي سرعت به آورد، هجوم صورتش به اشفروخورده بغض و شکست
 :کرد

 .دارند نظافت به نياز دلبندانم بيا، دنبالم به و بردار را آلخاندرو -
 کهزماني گوشش، در سمير هايزمزمه. بودند شده زنده بود، اشزندگي اساس روزگاري که ايمرده باورهاي تمام
 ...و بود بينشان که قرارهايي و قول... گرفتمي ـوش*آغـ در را کارال
 رسدمي روزي چنين سرانجام دانستمي هميشه آدريان با ازدواج از بعد کرد،مي هقهق و بود فشرده خود به را سارا

 نسبت را تنفرش آدريان، يعالقه و عشق پذيرفتن و کودکانش به عشق. است ناپذيراجتناب سمير با مجدد ديدار و
 دخترک به گرفتن ـوش*آغـ به در کارال که زيادي فشار. گريستمي مادر گريه با سارا. کردمي تربيش سمير به

 را سارا و داد کارال به را آلخاندرو بود، رسانده پايان به را آلخاندرو نظافت نديمه. بود کرده ناراحت را او بود کرده وارد
 کارال آلخاندرو بخشآرام يچهره. مکيدمي انگشت مادر ـوش*آغـ در شادمان پسرک. کرد آرام و گرفت مادرش از
 .آورد خود به را

 بود پادشاه و ملکه از پس حکومتي جايگاه ترينبلندمرتبه همسر بود، شده خود جايگاه متوجه تازه انگار. ايستاد صاف
 تصميم و بود يافته باز را نفسش به اعتماد. کردندمي رهبري را کاستيل زادگاناشراف آينده در که کودکاني مادر و

 و قاطع سمير با رفتارش پس اين از. کند تلخ را اشخانواده و او اوقات سمير چون اينخاله نگذارد گاههيچ داشت
 .خوردنمي را برّه لباس در گرگ آن فريب ديگر بود، محکم
 .دادمي خبر را رژه آغاز شيپور، صداي قطعاً که چرا بود؛ رسيده فرا بازگشتن وقت شد، بلند شيپور صداي
 :شد خيره صورتش به و گرفت او از را آلخاندرو شد، متغير کارال ديدن با آدريان يچهره

 .کنيمي خوب را حالش و شويمي مادرت شادي موجب که خوشحالم -
 :داد ادامه و کرد اخمي

 .بربايي من از را مادرت نبايد اما -
 :کرد وارد کوچکي يضربه همسرش بازوي به و خنديد کارال

 .گويممي چيزي من کنيمي نيم چهار سارا براي را خودت که زماني مگر صدراعظم، جناب نکن حسادت -
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 فرا گوش آدريان کالم به و سپرد او به را خود نيز کارال کرد، طلب را همسرش يگونه و آورد جلو را سرش آدريان
 .دزديدمي را نگاهش لحظه به لحظه و بود شده شريک هاآن لحظات اين در چشمانش با که ديدمي را سمير اما داد؛
 وپاهايدست هماهنگ و منظم حرکات کارال، احساسي نظميبي و بود گرفته قرار حاشيه در مقابلشان يرژه
 کارال اما بود؛ توجه جالب بسيار گرم و سرد هاياسلحه با ابداعي حرکات. کردمي دور ديدگانش از را روندگانرژه

 .بود چسبانده همسرش به را خود همچنان و نداشت سمير تحقير جز هدفي
 عايشه ملکه و سلطان نزد احترام اداي براي کاستيل نمايندگان. يافت پايان گرانادا مردم پرشور تشويق با رژه مراسم

 .بخوابانند را هاآن تا بود سپرده هانديمه به را فرزندانش و داشتبرمي قدم آدريان يشانهبهشانه کارال. رفتندمي
 از ايزابال. شنيدندنمي را يکديگر صداي جمعيت هياهوي در. داد دست کارال و ايزابال با هميشگي آراستگي با عايشه
 :کرد تشکر موروها اول يملکه

 در اميدوارم همچنين. شدم مراسم اين در شرکت به موفق امسال که خوشحالم بانو، بود باشکوهي مراسم -
 .ببينيم کاستيل هايمراسم در را شما نزديک ايآينده
 که طورهمان. کشيد کوتاهي جيغ. شد کشيده شدتبه لباسش ناگهان که کردمي نگاه جمعيت به لبخندزنان کارال

 جلب براي و شده رد امنيتي حصار از که بود مسيحي پيرزني کرد، نگاه اطراف به شدمي کنده لباس همراه به بدنش
 .شدمي دور کنانالتماس گرانادا خشن سربازان يوسيله به اکنون و بود کشيده را پيراهنش توجه،

 ترسريع هرچه خواستمي دلش بود، فرزندانش نگران کارال وزيد، دشت در سردي باد و شد تاريک آسمان ناگهان
 هاسرپناه زير نمايندگان. باريدمي سردي باران تاريک ابرهاي از. ببرد امني جاي به را هاآن و برسد فرزندانش به

 صدايي سپس و شد پديدار آسمان از برقي ناگهان. شدندمي خيس باران زير در عادي مردم ولي بودند؛ شده جمع
 فراواني هايرعدوبرق آن، پي در. آمدمي نظر به ساکت مقابلش در جمعيت هياهوي که گرفت فرا را دشت بلندي

 اين از خود رهايي براي هريک و خوردمي وول يکديگر ميان در جمعيت. بردندمي يورش زمين سمت به که بود
 .کردمي تالش موقعيت

 حفظ براي و آورده هجوم ميدان ميان به آتش از دوري براي مردم. شد کشيده آتش به صاعقه اثر بر چنددرخت
 سد که چرا کرد، دوچندان را جمعيت صداي و آمد چيزي شدن شکسته بلند صداي ناگهان. کردندمي مبارزه جانشان
 کارال اما بودند؛ باالتري ارتفاع در هرچند آمد،مي هاآن سمت به و بود جاري زمين روي بر آب و بود شکسته

 و نمايندگان که بودند شده مامور سربازان از ايعده. گشتمي پناهشبي کودکان دنبال به را اطراف وارديوانه
 دنبال به و بود گرفته ـوش*آغـ در را کارال وضوح به آدريان. ببرند پناه قصر به و کرده سوار هاکالسکه بر را سلطان

 :زدمي فرياد کارال گوش در زمانهم و کشيدمي خود
 .بردند را آلخاندرو و سارا هانديمه -
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*** 
 مدثره
 و طبيبان بودند، رفته فرو حيرت و بهت در همه! است پيوسته وقوع به اتفاقي چه دانستنمي درستي به کسي هنوز

. بگيرند را هايشانزخم خونريزي جلوي بتوانند شايد تا کردندمي پيدا حضور هازخمي بالين بر مدام هاآن دستياران
 که را هاييگلوله بودند، هاآن کردن تيمار مشغول طبيبان و کردند منتقل قصر به را ميز مراسم يحادثه هايزخمي

 .نهادند مرهم را هازخم روي و کردند خارج زحمتبه بودند، کرده اصابت ابوالحسن به شکم يناحيه از
 دستخوش يکپارچه شهر. چرخيدمي خودش دور هدفبي نبود اشباح به شباهتبي که ايچهره و نزار حالي با مدثره
 با سيل را سپاه نظاميان و سرداران و عادي مردم از کثيري يعده و شدند ويران هاخانه بود، شده طوفان و سيل
 بالين بر گاهي مضطرب و سرگردان عايشه. بود نمانده باقي شهر از حفاظت براي نيرويي هيچ تقريباً. بود بـرده خود

 محمد تخت سمت به و گرفتميفرا را وجودش سرتاپاي محمد يدلشوره ديگر ايلحظه و آمدمي ابوالحسن
 .زدمي سمير تخت به سري و سوختمي تربيش جگرش و افتادمي سمير ياد به ديگر ايلحظه شتافت،مي
 طومار تا نهادند هم دست در دست ضارب شخص همراه به ويرانگر سيل و شد نابود چيزهمه زدني برهم چشم در

 را دهانش آب مدثره. زد زانو سعد تخت کنار و زدود چشمش يگوشه از را اشک ثريا. کنند يکسره را مسلمانان
 :رفت بود ايستاده سمير بالين بر که عايشه سمت به و داد فرو زحمتبه
 .کنيد رسيدگي محمد و سلطان به شما هستم، سمير مراقب من -
 کشيد پلکش زير را دستش عايشه. بودند شده دردهم همه اينک ماند،نمي عايشه با رقابت براي مجالي لحظه آن در
. کشيد دل ته از آهي و گذاشت سمير دست روي را دستش مدثره. رفت و داد تکان موافقت معني به را سرش و

 خويش حال به شد باعث ابوالقاسم و ثريا وارزمزمه صداي. داد فرو را گلويش درون بغض و نهاد برهم را چشمانش
 :شنيد را ابوالقاسم صداي و کرد تيز گوش کمي برگردد،

 و بلعيد را سپاهيان تمام خشمگين اژدهايي چونان سبيکه دشت... نمانده سپاهي ديگر زني؟مي حرف سپاه کدام از -
 .است نمانده باقي شهر از حفاظت براي نيرويي هيچ برد، خود با

 ميان بحث يمتوجه مدثره مانند هم عايشه. شد سعد به رسيدگي مشغول و داد تکان تاسف روي از سري ثريا
 آن پاسخ خود که سوالي پرسيدن. بود نپرسيدن و پرسيدن ميان مردد و کشيد لب به زبان. بود شده ثريا و ابوالقاسم

 :دانستمي خوبي به را
 دارد؟ حضور نيرويي شهر از حفاظت براي آيا... ابوالقاسم جناب -

 و ترس پاسخي هر با بگويد، پاسخ چه دانستنمي. کرد گم را وپايشدست کمي عايشه پرسش اين با ابوالقاسم
 :بيابد پاسخي زودتر تا فشردمي محکم را دستش انگشتان. کردمي القا شوم يحادثه آن بازماندگان به را اضطراب
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 که هولناکي يحادثه و وخيم وضعيت متوجه که بودند بازگشته شکار از نصر شاهزاده و يوسف شاهزاده!... سرورم -
 شخص مبادا تا گرفتند عهده به را شهر از حفاظت خودجوش صورت به هازخمي ديدن با. شدند بود پيوسته وقوع به

 .شود ورحمله قصر ساکنين به مجدداً و کند سوءاستفاده فرصت از خائني
 به نگاهي مدثره. رفت محمد بالين بر و شد جدا هاآن از بود، نشده قانع رضوان حاجب پاسخ از کهآن با عايشه
 موهايي... بود شده خشک هاآن روي خون که هاييدست و شده پاره لباس... انداخت عايشه يتکيده يچهره

 هذيان و داشت تب. رسيدمي گوش به محمد ضعيف صداي. دادنمي زينتشان السلطنتينايب تاج ديگر که پريشان
 :شد گشوده هم از محمد هايلب کشيد، محمد پيشاني بر را مرطوبي دستمال عايشه. گفتمي
 .برنگردان من از روي مدثره... مدثره -

 فرط از که افتاد مدثره چشمان به نگاهش و برگشت عايشه بود، رفته يادش از کشيدن نفس... زد خشکش مدثره
 همسر حميرا که کشيد ايآسوده نفس دل در و انداخت پايين آرام را سرش و بود شده سفيد اشچهره اضطراب

 .بود رفته آش وادي به اشخانواده ديدن براي و نداشت حضور محمد
 برخاست، سمير ضعيف يناله صداي. نياورد زبان بر سخني کسي و شد فرماحکم حاضر جمع بر سنگيني سکوت
 هراسان مدثره... کردمي ناله و بود باال تبش. گرفت دست در را انگشتانش و رساند سمير بالين بر را خودش مدثره
 :زد صدا را عايشه

 .سوزدمي تب در بدنش ولي آمده هوش به سمير! بانو -
 را طبيبان از يکي. رفت سمير سمت به و نهاد تخت يگوشه کشيدمي محمد پيشاني بر آن با که را ايپارچه عايشه

 .کند بررسي را سمير عمومي وضعيت که خواست او از و طلبيد حضور به
 :داد قرار سمير نبض روي بر را انگشتش طبيب

 طبيعي کرده اصابت بدنشان به که ايگلوله اثر بر که دارند تب کمي نيست، وخيم زياد قاضي جناب عمومي حال -
 دست به نسبي بهبودي آينده روز سه يا دو در اميدوارم و نيست عميق زياد هم زخمشان جاي. رسدمي نظر به

 .بياورند
 زبان با را اشخشکيده هايلب. است آمده سرشان بر چه که آوردمي ياد به کمکم و بود شده هوشيارتر اندکي سمير

 :کرد تر
 هستند؟ حالي چه در محمد شاهزاده و سلطان -

 :انداخت محمد تخت به نگاهي عايشه
 .ندارد تعريفي هم سعد و محمد وضعيت. است هوشبي اکنون و اندکرده خارج سلطان شکم از را هاگلوله -

 :شد خيزنيم جايش در سختي به سمير
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 !درآورد اجرا به را ديگري شوم ينقشه و برگردد ديگر بار ضارب نکند کيست؟ يعهده بر قصر حفاظت -
 :شد ترنزديک کمي مدثره

 .کني استراحت است بهتر. نيست خوب برايت هيجان همه اين -
 نگاهي عايشه کرد، تکرار را سوالش و دوخت عايشه به چشم ديگر بار و نداشت مدثره حرف به توجهي سمير

 :انداخت سمير به مادرانه
 .اندگرفته عهده به را قصر از حفاظت کار نصر و يوسف... سمير کن استراحت -

 :آورد پايين تخت از را پاهايش فراوان مشقت با سمير
 هرکار کرده آوار سرمان بر را بال اين که کفتاري آن از. باشم داشته نظارت کاخ اوضاع بر بايد شخصاً من... خير -

 .بزند سر است ممکن ديگري
 :چرخاند مدثره سمت به را سرش زدگانصاعقه چون ايلحظه براي

 شدند؟ چه همراهش هيئت و ايزابال ملکه -
 :آمد نزديک و شد بلند بود، نشسته سعد بالين بر و کرده سکوت لحظه آن تا که ثريا

 به را هاآن و نوشتم اينامه. کردنمي عايدمان ديگري چيز دردسر جز وضعيت اين در همآن جااين در بودنشان -
 .بازگرداندم کاستيل

 :برخاست جاي از سرعت به زياد درد وجود با سمير
 .نوشتيدمي را گرانادا از هاآن خروج ينامه نبايد شما کرديد؟ کاري چنين چرا -

 :کشيد درهم چهره ثريا
 .نداري را ما براي کردن تکليف تعيين حق باش، که هستي القضاتقاضي -

 :کرد موهايش ميان را دستش سمير
 در وقت آن. کنندمي حمله گرانادا به و آوردندمي فراهم سپاهي پيش حرفبي برگردند کشورشان به هاآن اگر -

 ايشان به سرزمينمان کردن تقديم جز ايچاره ايمداده دست از را خود دفاعي نيروي تمام ما که اوضاعي چنين
 .نداريم

 مدثره و عايشه. آمد فرود سرشان بر آهنين پتکي همچون سمير هايحرف و فراگرفت را همه سراپاي وحشت
 :فشرد محکم را دستش درون يپارچه ثريا. انداختند هم به نگاهي

 در که باشد سنگدل قدرآن ايزابال ملکه کنمنمي گمان ضمن در. بودم نکرده را اينجايش فکر ديگر من... من -
 .کند خطور ذهنش به گرانادا تصرف فکر گذشت ما بر که احوالي و اوضاع چنين
 :دادنمي را او سر بر زدن فرياد ياجازه ثريا جايگاه به احترام ولي بود؛ خشمگين سمير



 

 

87 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

. زنندمي تير با نيز را ما يسايه هاآن. ندارد وجود مسلمانان براي مسيحيان از تردشمن است، اشتباه شما تفکر اين -
 .کنند وارد مسلمانان پيکر بر را ناپذيري جبران و سخت يضربه بتوانند تا هستند فرصتي منتظر هرلحظه و هميشه

 .بود کرده ورشعله همه در را اضطراب و ترس آتش ديگر بار سمير هايحرف
 :چرخاند عايشه سمت را رويش سمير

 را گرانادا به حمله فکر بايد. شويد گرانادا از کاستيل هيئت خروج مانع و بنويسيد اينامه ترسريع هرچه لطفاً بانو -
 .کنيم خفه نطفه در

 :انداخت سمير به نگاهي و آمد جلوتر ابوالقاسم
 را شانصدراعظم و ملکه که شوند متوجه کاستيل اگر دانيمي داري؟ اطمينان دهي انجام خواهيمي که کاري از -

 .باشي انديشيده مسائل اين به اميدوارم کرد؟ خواهند چه ايمکرده زنداني
 :کشيد باال را کفشش يپاشنه و شد خم سمير

 احتمالي يحمله برابر در هاآن جان از حفاظت ما قصد بلکه آوريم،نمي اينجا به کردن زنداني براي را هاآن ما -
 .هستند ما مهمان قصر در روزي چند خاطر همين به. است ضارب

 :کشيد محاسنش به دستي ابولقاسم
 .دهيد انجام را همان هست صالح هرطور بگويم؟ چه -

 را نامه سمير داد، سمير دست به و کرد امضا را کاستيل هيئت کردن الخروجممنوع ينامه و برد قلم به دست عايشه
 .کرد ترک کاستيل هيئت برگرداندن قصد به را خليفه بارگاه خوب، چندان نه حال همان با و گرفت
*** 
 سمير
 زير به هايش،نامهرباني به. انديشيدمي کارال با رويارويي به مسير در. رفت بيرون اتاق از و گرفت عايشه از را نامه
 روزي. باشد شده تفاوتبي او به نسبت گونهاين گرم، ـوش*آغـ آن که بود ممکن چطور آخر! هايشزدن قراروقول
 به لب روز چند بود، شده تار و تيره برايش آسمان. داشت خاطر به خوب آوردند، برايش را آدريان و او ازدواج خبر که
 او کارالست، طبيعي حق انتخاب، که کرد قانع را خود کم کم. گفتنمي سخن کسهيچ با ماه چند تا و زدنمي غذا

 خواستمي و بود کاستيل صدراعظم دختر او. کند تلف الهويهمجهول يزادهرعيت يک با را عمرش که بود نخواسته
 به نسبت ترروشن مراتب به ايآينده که چرا. بزند رقم سانچز آدريان يعني دربار، يماليه وزير پسر با را اشزندگي
 .داشت سمير
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 زندگي چرا بود؟ کرده اميدوار را او چرا پس اينکه از دلگير. بود دلگير اما نداشت ايگله کرد،مي فکر که هااين به
 بازي ديگران سرنوشت با است آزاد است، زادهنجيب چون که کردمي فکر چرا بود؟ گرفته بازي به را او يساده
 .بستاند دل خواست،مي که هرموقع و بدهد دل خواستمي که هرموقع کند؟
 !کارال طبيعي انتخاب حق از نه داشت، گله صداقت نبود از سمير... آري

 باال به فقط او، نظامي احترام به پاسخ در و کرد برخورد اسامه با رسيد که شيران آبنماي و قصرالحمرا حياط به
 .کرد اکتفا دستش آوردن

 به را اوضاع کنترل نصر، شاهزاده و يوسف شاهزاده همراه به من قربان؟ آمديد ميدان به حال اين با چرا شما -
 .گرفتم دست
 و ايزابال ملکه استقرار محل و شده واقع شبستان قسمت ترينشمالي انتهاي در که کمارس برج طرف به سمير
 :کرد حرکت بود همراهش هيئت

 گرفتيد؟ را ضارب مگر -
 ...خير -

 :گزيد را هايشلب دندان با سوخت،مي استخوانش مغز تا درد، شدت از که سمير
 است؟ کنترل تحت اوضاع که کنيدمي ادعا چطور پس -

 :کرد سپر را اشـينه*سـ اسامه
 .ايمبسته را قصر به منتهي هايراه تمامي آخر -

 :زد را معنادار پوزخند همان و ايستاد حرکت از ناگهان سمير
 که باشدمي قصر بيرون از ضارب که کنيدمي خيال شما. است غلط ابتدا از شما فرض اسامه، جناب نيست کافي -

 به ورودي راه بايد تنها نه نتيجه در قصرالحمراست، اهالي از ضارب من، نظر به آنکه حال بستيد، را قصر به ورود راه
 .شود بسته نيز خليفه بارگاه به ورودي هايراه بايد بلکه شود، بسته قصر
 .شد جدا بود، شده سمير باالي هوش مبهوت باز، دهان با هميشه مثل که اسامه از و گفت را اين

 ملکه همراه هيئت از حفاظت که گروهي سرتيم. يافت کمارس برج مقابل در را خود بار اين و کشيد عميقي نفس
 از سمير چون و. کرد احوالپرسي و سالم او با و برخاست جا از القضاتقاضي جناب ديدن با داشت، عهده بر را ايزابال

 دولت به انتقال براي شدن آماده حال در که داد پاسخ کرد، سوال اطرافيانش و ايزابال ملکه بهراجع وي
 .هستند قشتاله نشينمسيحي

 .است منتفي ايشان رفتن فعالً بازگردانيد، اصطبل به را هاکالسکه و هااسب -
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 سمير براي را راه و گرفت دهان به زبان عايشه، ملکه حکم دادن نشان با که بگويد سخني خواست نگهبان افسر
 .گشود
*** 
 :داد پس او به مچالهنيمه حالت به را آن نامه، خواندن با ايزابال

 .شومنمي متوجه را ملکه حکم اين معناي -
 :داد پاسخ و نگريست بود، فرزندانش کردن آرام حال در که کارال به زيرچشمي سمير

 ضمانت هستيد، ما خاک در وقتي تا و شويد آن وارد شما که ندارد را آن امنيت شهر. بانو است روشن آن معناي -
 .ماست با شما جان

 :کرد تکميل را همسرش سخن داشت، کامل اشراف آندلس هايبيراهه بر و بود جنگي مرد که فرديناند
 .رساند مرز به را خود جاآن از شودمي که شناسممي فرعي چندراه من رويم،نمي اصلي راه از -
 پس بمانيد، غرناطه در هفته يک تا بود قرار شما. فهممنمي را کاستيل به بازگشت براي تعجيل همه اين دليل -

 ...نداريد خاصي يبرنامه کاستيل در طبيعتاً
 :داد ادامه و انداخت هاآن به مرموزي نگاه سپس و
 .باشد شده تحول و تغيير دستخوش هايتانبرنامه اخير، اتفاقات با آنکه مگر -

 :گرفت قرار مقابلش در عصبي نداشت، او از خوشي دل چندان که آدريان
 بدهيم؟ خاصي توضيح شما براي کاستيل، به مانزودهنگام بازگشت براي بايد -
 ...اما خير -

 .«شويممي رفتن مهياي ديگر لحظاتي تا. کنند تيمار را هااسب بگوييد پس»: ملکه
 :گذاشت ميز روي بر قلم پر همراه به سفيد لوحي القضات،قاضي

 .گيريدمي عهده بر را جانتان مسئوليت که کنيد مهر و بنويسيد لطفاً پس -
 صداي با و نهاد گهواره درون را آلخاندرو کارال،. کردند نظاره را يکديگر مشکوک، نگاهي با هاآن هرچهارتاي

 :داد قرار مخاطب را سمير ملتهب،
 اين خبر اگر. تابدنميبر را سرانش حقارت کاستيل، خاک باشيد مطمئن. کنيدمي تهديد را ما جان داريد رسماً شما -

 .کرد خواهيد دريافت شکندندان پاسخي برسد، کليسا و سلطنتي شوراي گوش به شما هتاکي
 :داد قرار کارال ديدگان مقابل را اشاشاره انگشت و برد باال اندکي را صدايش سمير

 ...وگرنه. هستيد ما ميهمان که حيف صد و افسوس -
 «است؟ محترمانه بازداشت جز به چيزي شما کار اين آيا القضات؟قاضي جناب چه وگرنه»: ايزابال
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 :کرد جاجابه را خود عقيق انگشتر سمير
 .بفرماييد ايشان به داريد اعتراضي است، عايشه ملکه دستور -

 «کنيم؟ تحمل را شرايط اين بايد کي تا»: فرديناند
 .«باشيد صبور اندکي بايد اوضاع شدن عادي تا کم دست»: سمير

 «نباشيم؟ صبور اگر و»: آدريان
 :کرد کارال زيباي چشمان يروانه غمباري نگاه و رها را اشـينه*سـ در شده حبس نفس

 .شويدمي خود سرزمين راهي و گيريدمي برعهده را جانتان ضمانت الجرم -
 :پرسيد بود، شده ترمهربان او به نسبت که کارال

 شود؟مي چه مسير طول در ما از حفاظت تکليف -
 :کرد حرکت خروجي درب طرف به سمير

 شدن عادي از قبل بخواهيد کهدرصورتي اما باشيد؛ خود جان نگران نبايد باشيد، قصرالحمرا مهمان که زماني تا -
 .نداريم شما از محافظت براي نيرويي حاضر حال در ما... است روشن چيز همه بازگرديد، کاستيل به شرايط
*** 
 فرج

 روشنايي که کردمي جلوه ناآشنا برايش مکان. کرد جدا هم از سختي به را هايشپلک که بود صبح روشن و تاريک
 هم باز که آن فکر. افتاد آمده پيش اتفاقات ياد به تازه. کرد جلب خود به را نظرش اتاق، پستوي از غيرعادي نوري

 .دادمي آزارش سخت دهد، انجام کمال و تمام را کارش بود نتوانسته
 که ايصحنه تنها. بود کرده مشغول را ذهنش که بود سوالي هاده از يکي اين بود؟ زنده ابوالحسن هم هنوز يعني
 دلداري خودش به. کرد زمين بر نقش را خليفه که بود فشنگي دو شليک شد،مي مرور هايشچشم برابر در مدام
 :دادمي
 .کردم واصل درک به را سلطان که شااهللان -

 محليبي خروس... سمير هم باز و کردمي آب دلش در را قند باشد، شده نصيبش ايابدي سعادت چنين کهآن فکر
 کنده جا از درخت يتنه که بود الجماعهقاضي تيرهاي با. گذاشتنمي راحتش و کردمي تعقيب را او سايهبهسايه که
 ...و شد پرت پل روي از امواج شديد هايتکان اثر بر نهايتاً و سيالب يطعمه و شد
 ابوالحسن جان گرفتن داشت، اهميت برايش که چيزي تنها! نبود مهم اصال يعني. نداشت خاطر به را بعد به آنجا از

 تا چرخاند چشم است؟ وضعيتي چه در حال بود کرده فراموش که بود اهميتبي برايش ديگر مسائل قدرآن. بود
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 و مکان شناسايي به برسد چه شناخت،نمي هم را تنش هايلباس حتي. بود فايدهبي اما کند؛ شناسايي را محيط
 !زمان

 در شديد، لرز و تب... است درست آري. سوختمي درون از گويا و کردمي سستي و رخوت احساس بدنش، تمام در
 باشد؟ آمده گرفتار سمير چنگال در نکند. بود انداخته گود هايشچشم پاي
 :داد قرار او مقابل را گرم شير ظرف اعتنا،بي و آمد بيرون پستو از زهرا

 .کندمي بهتر را حالت... بنوش اندکي -
 :کند تهي قالب بود مانده کم ترس، از
 کنيد؟مي چه جااين شما... اهللبسم -

 :گرفت اشخنده زهرا
 کني؟مي چه اينجا تو بپرسي است بهتر ثانياً اي؟ديده جن مگر -

 :پرسيد بلند را فکرش و رسيد ذهنش به ايجرقه ناگهان
 کردند؟ عمل قرارهايشانوقول به هاآن يعني درآمديد؟ خانگي حصر از نکند -

 :کرد فرج به اندرسفيهيعاقل نگاهنيم زهرا
 شدي؟ سلطان قتل به موفق مگر -
 نشدم؟ -
 ...نگذاشت سمير هم باز که شديمي داشتي -
 :داد هشدارش زهرا که کرد قاضي نثار لعنتي دل در
 که زني با رفتي و نکردي گوش. بکش کار اين از دست گفتم! دهينمي گوش حرف به است، خودت تقصير -

 او کردي؟ چه اوست، دست کليد که درياب را سمير گفتم. بستي پيمان خليفه قتل ازاي در شناختينمي را هويتش
 برسي؟ اهدافت به داري انتظار حال! کردي مجروح را

 :نداد امانش درد که کند جاجابه بستر در قدري را خود خواست
 همسرانش ديگر و عايشه به فشنگي نشدم حاضر حتي! بس و بود خليفه فقط من هدف که دانيدمي خود شما -

 .کردند شيعه به هاظلم چه و اسالم به هاـيانـت خــ چه دانستممي اينکه با روم، نشانه
 :داد هل طرفش به را شير ظرف هم باز زهرا

 است؟ کسي چه با هاآن خون مسئوليت چه؟ دادند دست از را خود جان که مفلوک سرباز و عوام مردم همه اين -
 :کرد مزهمزه را شير اندکي

 بگيرم؟ برعهده من بايد نيز را زاباران ابرهاي مسئوليت -
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 کني؟مي توجيه چطور را آن چه؟ سد شدن شکسته -
 :داد فاصله دهانش از را شير ظرف

 شکستم؟ را سد من مگر -
 نداشتي؟ داشتي، مشارکت حادثه اين در هم تو اما نه؛ -

 :گفت االاللهيالاله لب زير
 که بودند مسلماناني يا و بودند مسيحي يا نبودند، خارج دسته دو از هاآن. نسوزد جاآن مردم حال به دلت قدراين -

 ...است ننگ خدا به. است ننگ مردم اين بودن زنده. دانستندمي خود اميرالمومنين را ابوالحسن
 :رفت در کوره از مقدس، جهل اين شدت از زهرا

 .نيا ديدارم به ديگر و برو من يخانه از شد، بهتر که حالت -
 :کند توجيه را هايشحرف خواست بود، شده زهرا ناراحتي شدت متوجه تازه که فرج

 ...اما -
 :برگرداند را رويش زهرا

 .نکن تالش بيهوده پس ندهند، راهت سپارممي سربازان به بيايي، امخانه درب به اگر حتي. ندارد اگر و اما -
 :کرد غلبه فرج بر خشم

 .است سمير به من تيراندازي شما مشکل! چيست شما مشکل دانممي من -
 :داد پاسخ برگردد، اينکه بدون زهرا

 و شيعه انساني هر چون کنيمي فکر که توست مضحک استدالل با. توست يگونهخوارج افکار با من مشکل -
 .است حالل خونش نتيجه در نيست مسلمان

 :شد بلند جا از زحمتبه فرج
 .دهمنمي آزار را شما اين از بيش. شماست عذاب يمايه فقط اينجا در من ماندن است، اينطور که حال -

 :داد ادامه کردمي حرکت خروجي درب طرف به که طورهمان و گفت را اين
 .زدممي ـينه*سـ به را سنگش گونهاين بود، هم من يخواهرزاده سمير اگر شايد -

 :زد او به زهرخندي و برگشت زهرا
 .باش الهي عذاب منتظر پس داشتي، مشارکت امر اين در تو و شده ريخته ناحق به مردم خون -

*** 
 مدثره
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 با و برگشت ثريا. بگيرد قرار ابوالحسن تخت به نزديک جايي بتواند خودش و بايستد کنارتر تا زد ثريا به آرام ايتنه
 چندروزي. برگرداند را رويش و کرد نازک چشمي پشت مدثره. انداخت مدثره به معناداري نگاه خشمگينش چشمان

 جان برپاشده يمهلکه از که هاييآن حکومت، سران تا بود داده فرمان. رفتمي بهبودي به رو سلطان حال که بود
 شکم روي بر را دستانش و داده لم تخت روي بر نشسته نيمه حالت به. شوند جمع اتاقش در انددربردهبه سالم
 سخنان به و بود کشيده همدر ابرو و انداخته پاهايش روي رنگيسرخ مخملي روانداز. بود کرده قفل اشفربه

 :دادمي گوش ابوالقاسم
 کسب محل و مردم هايخانه گرفته، را شهر تمام آب ولي گذردمي شوم يحادثه آن از چندروزي اينکه با سرورم -

 کار مشغول روز و شب ماندهباقي نيروهاي. نيست حاکم شهر بر خوبي اوضاع شده، ويران کلي به بازار يکسبه
 هرچه سربازان. است هايشانخانواده معاش تامين تربزرگ معضل نشده، حاصل چنداني پيشرفت هنوز ولي هستند؛
 سالحي برود پيش گونهاين. کنند تامين را هايشانخانواده امرارمعاش يهزينه بتوانند شايد تا فروشندمي دارند سالح
 .ماند نخواهد باقي احتمالي دشمن با مقابله براي

 :زد فرياد و داد تکان هوا در شدت به را دستش ابوالحسن
 افراد چه دست به را مملکتمان امور که نينداز يادمان به گفتي، هرچه است بس ديگر... ابوالقاسم خاموش -

 .ايمسپرده کفايتيبي
 عايشه به نگاهي و کوبيد تخت روي بر محکمي مشت سلطان. انداخت پايين را سرش و کرد سکوت ابوالقاسم
 :انداخت

 را اسلحه راحت خيلي و شودمي کشورمان مراسم ترينمهم و ترينبزرگ وارد سالح با شخصي ما گوش بيخ -
 و کنند سالح خلع را همه ايمکرده سفارش که است خوش دلمان وقت آن دهد،مي قرار هدف را ما و آوردمي بيرون

 بوديم نکرده سفارش اگر شد؛ گونهاين و کرديم سفارش ندهند، را مراسم به ورود ياجازه بازرسي بدون کسي به
 .بوديم منکر و نکير به گوييپاسخ مشغول قبر در امروز شک بدون

 جاي بر را دستش ابوالحسن. نداشت گفتن سخن جرئت کسي. بود انداخته پايين را سرش و کرده سکوت نيز عايشه
 :رفتمي افزايش به رو بود زده که فريادهايي خاطر به درد شدت. فشرد هم روي را هايشدندان و نهاد زخمش

 که مصيبتي اين به گوييپاسخ براي چرا است؟ کرده پنهان دخمه کدام در را خودش کجاست؟ القضاتقاضي اين -
 شود؟نمي حاضر شده پا به

 زده حلقه سلطان تخت گرداگرد که بود ايستاده جمعيتي پشت بود، شده گردنش وبال که ايبسته دست با سمير
 از را خودش سمير. بيايد سلطان نزد که کرد اشاره چشم با و انداخت سمير يتکيده يچهره به نگاهي مدثره. بودند
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 سمير سرتاپاي به نگاهي ابوالحسن. انداخت پايين را سرش و کرد کوتاهي تعظيم رساند، سلطان تخت به جمع ميان
 :انداخت

 القضات؟قاضي جناب شد چه -
 منتظر نوعي به همه. افتاد حاضرين ديگر و سمير پاهاي بر لرز که کرد ادا کشيده چنان را القضاتقاضي يکلمه

 .بودند سلطان سوي از شدن مواخذه
! کني حفاظت که کردي فراهم ديگر تجهيزات و اسلحه همه آن انداختي؟ راه به که حشم و خدم همه آن شد چه -

 بود اين. دادند قرار هدف مورد نيز را پسرانمان و کردند خالي ما شکم در گلوله دو زدني برهم چشم در شد؟ چه پس
 .امکرده خود جان از حفاظت مسئول را تو چون لياقتيبي که است من از تقصير امنيت؟ ايجاد و حفاظت

 :انداخت پايين را سرش سمير
 .سلطان جناب امشرمنده -

 :شد براق اشچهره در و کشيد خود سمت به و گرفت دست در را سمير ييقه و شد خم ابوالحسن
 مدعوين يهمه سالح خلع براي ما از که نبودي تو همين مگر! خورد؟مي ما درد چه به تو شرمندگي مردک -

 گونهاين را ما و شدند مراسم وارد سالح با نفر چند هم شايد نفر يک چطور شد؟ چه پس گرفتي؟ شده مهر ينامه
 برابر در آبرويمان که حال! اي؟شرمنده گوييمي هاکفايتيبي اين تمام برابر در و ايآمده حال کردند؟ قمع و قلع

 .رفت مسيحي هايحکومت
 :زد تلخي پوزخند و داد هلش عقب به. کرد رها را سمير ييقه
 .شوند مسيحيان يمضحکه مسلمانان پس زين که داشتيم کم را مسئله يک همين -

 :افتاد نصر و يوسف به حاضر جمع ميان چشمش
 بوديد؟ گوري کدام مراسم روز نفر دو شما -

 را سرش يوسف ولي بگويد؛ چيزي يوسف که بود منتظر داد، فرو را دهانش آب و انداخت يوسف به نگاهي نصر
 .انداخت پايين

 :نهاد زخمش روي را دستش و کشيد بلندي فرياد ابوالحسن
 ايد؟شده الل بخواهد خدا اگر يا شنود؟نمي هايتانگوش -

 سلطان سمت را رويش و انداخت سعد به نگاهينيم يوسف. زد آرامي يضربه يوسف کفش به پايش با نصر
 :برگرداند

 ...ر شکار به... بـ -
 :کرد آوار سرشان بر ديگري فرياد ابوالحسن که بود نرسانده پايان به را اشجمله هنوز
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 نشانه را برادرانتان و پدر جان دست به اسلحه که بود، ميز مراسم در اصلي شکار. رفتيد شکار به که کرديد غلط -
 کسب بدون که خنديديد پدرتان گور به بودند؟ مراسم تدارک حال در همه قبل روز چندين از نديديد مگر. بود گرفته
 دانستيد؟نمي را مراسم اين حساسيت مگر. رفتيد شکار به تکليف

 :زد چنگ را مخملين روانداز و فشرد هم روي را هايشدندان ابوالحسن
 آن سلطان روي بر تواندمي هم خردسال کودکي حتي کنند، پر شما چون هاييلياقتبي را آدم اطراف وقتي -

 ...به رسد چه بکشد، اسلحه مملکت
 :انداخت ابوالقاسم به نگاهي

 دارد؟ برعهده را قصر از حفاظت مسئوليت کسي چه حال -
 :داد قرار شکمش زير و کرد قالب درهم را هايشدست ابولقاسم

 فنون تا هستند نصر شاهزاده و يوسف شاهزاده تعليم تحت اکنون که ايمگرفته خدمت به حفاظت براي را ايعده -
 .ببينند آموزش را امنيتي و نظامي

 :کشيد باال تخت روي کمي را خودش و زد زهرخندي ابوالحسن
 تن دو اين خود از بايد ايعده. حفاظتي و نظامي آموزش به رسد چه کنند، اداره را خودشان توانندنمي نفردو اين -

 .بود اميدواري جاي باز بودند سعد و محمد اگر حال. نياورند بار به رسوايي که کنند محافظت
 :انداخت ثريا به نگاهي سعد و محمد نام بردن با
 است؟ چگونه سعد و محمد حال -

 قطره و کرد کوتاهي تعظيم کشيد، جلو را خودش و داد هلش عقب به و کرد فرو مدثره پهلوي در را آرنجش ثريا
 :زدود چشمش يگوشه از را تصنعي اشک

 جلوي و بکشند بيرون بدنشان از را هاگلوله توانستند موقع به طبيبان. است گذشته گوششان بيخ از خطر -
 .گذرانندمي را نقاهت دوران و هستند استراحت درحال اکنونهم. بگيرند را خونريزي
 :انداخت عايشه به گذرا نگاهي ابوالحسن

 فرد دادي نشان آمد وجود به که ايآشفته اوضاع اين با. کرد خواهي استعفا بحران مديريت سمت از پس زين -
 .نيستي سمت اين براي اليقي

 آلودگل آب از که کرد سپر ـينه*سـ کند، ترمحکم سلطان نزد را جايگاهش تا بود فرصتي مترصّد هميشه که ثريا
 :بگيرد ماهي

 .گرفت خواهم عهده به را بحران مديريت پس زين کنند امر سلطان اگر -
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 اشاره دست با و انداخت مدثره به نگاهي چشم يگوشه از. کشيد محاسنش ميان دستي و زد پوزخندي ابوالحسن
 .شد نزديک ابوالحسن تخت به و کرد تعظيم مدثره. بيايد ترنزديک که کرد

 .ندارم سراغ تو از ترباکفايت حاضر حال در. دهممي تو به را بحران مديريت -
 خوب ابوالحسن. بود نکرده مديريت را مهمي و حساس پست چنين تاکنون. بود مانده باز تعجب از مدثره دهان

 به زبان اينکه از قبل. شود مواجه او مخالفت با است ممکن نبندد موعد از زودتر را مدثره دهان اگر دانستمي
 :آورد پايين را صدايش و گرفت را دستش ابوالحسن بگشايد، مخالفت

 .نکن نااميدم و بپذير را پيشنهادم -
 مسئوليت تواندمي آيا که دانستنمي. بود افتاده جانش به تشويش ولي کرد؛ تعظيم بگويد سخني اينکه بدون مدثره

 !خير يا دهد انجام درستي به را مهمي اين به
 :انداخت سمير سمت را شرربارش نگاه ابوالحسن

 و سند يارائه با و دستگير را شوم يحادثه اين عامالن که دهممي فرصت افرادت و تو به ماه يک قاضي جناب -
. برسانند ثبت به کشور اين تاريخ در که آورد خواهم سرت به باليي چنان صورتاين غير در بياوريد، ما نزد مدرک

 .بپوسي تا مانيمي تاريک هايمحبس در قدرنآ
 :دوخت سلطان به چشم نزار حالتي با و کرد بلند را سرش سمير

 ...سلطان اما -
 :کشيد بلندي فرياد ابوالحسن

 اگر هيچ، که کني دستگير را ضاربان توانستي. گفتم که است همان دستور. نيست پذيرفته اگري و اما هيچ -
 مدعوين تمامي دارد امکان چطور. داد خواهي پس تنهايي به خودت را شده پا به که محشري اين تاوان نتوانستي

 وارد و بگذارند سر پشت را امنيتي هايحفاظ تمام روشن روز در دست به اسلحه ايعده ولي باشند شده سالح خلع
 .باشند داشته دستيهم محافظين ميان در اينکه مگر شوند؟ سلطنتي مراسم ترينبزرگ
 شرايط آن در. کرد تعظيم و انداخت پايين را سرش. گرفت فرا را وجودش تمام ترس سخن اين شنيدن از سمير

 تمام ضررش به بود ممکن اعتراضي هرگونه چون بود؛ سخنانش برابر در سکوت و سلطان امر اطاعت کار بهترين
 .شود

 خطاب مورد را ابوالقاسم بار اين و کرد جاجابه تخت روي را سنگينش هيکل. کشيدمي منقطع هاينفس ابوالحسن
 :داد قرار

 کشورهاي از يکي است کافي بگيرند، عهده بر را حفاظت کار تا کنيد مهيا و آماده زودتر هرچه را سپاهي نيروهاي -
 .آمد خواهند فرود سرمان بر صاعقه چونان وقت فوتبي ببرد، غرناطه نابسامان اوضاع به پي نشينمسيحي
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 :کرد کوتاهي تعظيم ابوالقاسم
 و مرز از حفاظت کار و شوندمي کشور وارد زوديبه. ايمکرده نيرو تقاضاي افريقيه و مغرب حاکم از سرورم -

 جناب تدبير با. باشد آسوده خيالتان هم مسيحيان يحمله مورد در. گرفت خواهند برعهده را نظاميان به آموزش
 .ندارند را کشور از خروج ياجازه جانشان از حفاظت يبهانه به قصرالحمرا در کاستيل هيئت قاضي،
 :گرفت دست به را ابوالقاسم سخنان يادامه عايشه

 در براي فعالً که کنند راضي را هاآن و شوند مذاکره وارد کاستيل هيئت با تا کرد خواهم صحبت نيز کماشهابن با -
 ياجازه برگشت خود عادي روال به قصر شرايط که زماني. بمانند گرانادا در هاتروريست دست از ماندن امان

 .کرد خواهيم صادر را خروجشان
 :کرد مدثره به رو بکشد دراز تخت روي بر اينکه از قبل. کشيد باالتر اندکي را اندازرو و داد تکان سري ابوالحسن

 رقم ديگر ماجرايي و بزند سر کسي از اشتباهي ترينکوچک. توست يعهده بر امور اين تمام به دادن سروسامان -
 حتي کفايتيبي آتش در همه داشت، نخواهند فرقي برايمان تر و خشک. گذراند خواهيم تيغ لب از را همه بخورد

 .ايمشنيده را خزعبالتتان کافي ياندازه به. کنيد خلوت را اينجا ترسريع هرچه حال. سوخت خواهند نفر يک
 .شدند خارج اتاق از سخني هيچ بدون و کردند تعظيم همگي
*** 
 سمير
 کوچک فانوس يشيشه ياندازه به الجماعه،قاضي چشم در که را شهر و کشيدمي زبانه کوچک هايچراغ يشعله
 آن از پس که اتاقي. بخشيدمي سمير جديد اتاق يشيشه به را خاصي آهنگ باران، قطرات. سوزاندمي بود، شده

 .بود شده گرفته نظر در وي براي عايشه ملکه و سلطان بارگاه کنار در امنيتي، داليل بنابه و شوم يحادثه
 هايمسئوليت و اخير يآمده پيش اتفاقات با ابوالحسن؟ يا کارال! کند چيزي چه معطوف را ذهنش دانستنمي

 تا بستمي کار به را خود تالش تمامي بايد بود، شده سپرده او به اطرافيانش و خليفه توسط که حکومتي سنگين
 از را خواب کارال، چشمان طرفي از اما برهاند؛ خليفه طرف به تيراندازي در داشتن دست اتهام از را خود حداقل

 سيالب از کارال طوفان شک،بي کند؟ چه بودپاخاستهبه دلش در که آشوبي با دانستنمي. بود ربوده چشمانش
 سعي که هربار و شدمي برپا درونش غوغايي دوباره او، ديدن با... بود طورهمين هميشه. بود ترقوي ميز مراسم

 .ريختمي برهم را او قبل يدفعه از شديدتر احساساتش طغيان کند، کنترل را خود کردمي
 فکرش. بود شده کالفه احساساتش نوشتن از ديگر. گذاشت قلمدان در را پر قلم و کرد مچاله را دستش زير کاغذ

 که را قصر تيراندازي داالن راه و برداشت را تفنگش همين براي. بردمي پناه سالحش به داد،نمي جايي به راه که
 .گرفت پيش در داشت، قرار کمارس برج نقطه باالترين در
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 ديگري موقعيت در اگر شايد. بود خوابيده نگهباني اتاقک در که افتاد ايبيچاره سرباز به نگاهش رسيد، که داالن به
 .کرد هوشيار را او مشقي شليکي با فقط. نداشت را توانش شب آن اما کرد؛مي تنبيه سخت را او بود،

 خال وسط در را رگباري شماره، سه با و رفت نشانه را هدف. کرد پر را خشابش و گرفت قرار هاجايگاه از يکي پشت
 .نشاند
 دست کند، تکميل را خوب حس اين آنکه براي. آن به شبيه چيزي يا رهايي حس. است شده خالي کردمي حس

. شنيد سرش پشت را بوييخوش هاينفس صداي نزده آتش را برگ. کشيد بيرون شلوارش جيب از را برگي و برد
 :گرفت سمتش به را تفنگ و برگشت. بود آشنا عطرش

 ...بي... بايست -
 به را خود شب موقع آن در چطور داشت؟ امکان مگر. زد خشکش او ديدن با که کند ادا را دوم يکلمه خواست

 گرفته هدف را قاضي يشقيقه دست، در تفنگي و! پربغض گلويش و بودند خيس هايشچشم بود؟ رسانده سمير
 .بود
 کنيد؟مي چه اينجا شما! کارال بانو -

 :داد قرار مخاطب را اشقديمي عشق کاستيايي، زبان به و کرد پاک دست پشت با را خيسش هايگونه
 ...قاضي جناب بنداز را سالحت -

 :داد ادامه بود، شده او ناخوشايند حال متوجه که سمير
 سانچز؟ بانو آمده پيش مشکلي -

 :شد خراب سرش بر کارال فرياد
 خودت چشم از ديدي هرچه وگرنه کن عملي گويممي را چههرآن داري دوست را جانت... سمير نکن بحث من با -

 .ديدي
 :داد تکان کارال هايحرف تاييد معناي به را سرش

 .کنيد غلبه احساساتتان بر کنيد سعي... خب بسيار -
 آرام، و پاورچين و آمده بيرون نگهباني اتاقک از بود، شده کارال توسط سالحش شدن ربوده متوجه تازه که سربازي

 کرد تيراندازي به شروع و برگشت سمتش به کارال وپا،دستبي سرباز خوردن زمين با. شدمي نزديک او به پشت از
 .کرد زخمي را پايش گلوله و شد زمين بر نقش سرباز که

 :گرفت کارال طرف به و برداشت زمين از را سالحش و کرد استفاده فرصت از سمير
 ...بينداز را تفنگت شما حاال! سانچز خانم شد تمام بازي -
 :نهاد خود يشقيقه روي را اسلحه ديد،نمي سمير تهديد مقابل در ايچاره راه که او
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 .زنممي را خودم که قسم، مسيح عيسي به نيندازي، را تفنگت اگر -
 زمين را تفنگش بود، بـرده پي موضوع اين به که سمير و شده هويدا کارال وحشي چشمان در جنون ديگر بار

 :برد باال را دستانش و گذاشت
 است؟ خوب -

 :گرفت نشانه را او دوباره کارال
 .برو اصطبل طرف به و برگرد -
 ...آنجا اما اصطبل؟ -
 را هاآن خود قضاوت حکم با که ايبيچاره الناسعوام با اي؟گرفته اشتباه که با مرا. خطهفت نخوان خطبه قدراين -

 .کن حرکت اصطبل طرف به. بده گوش گويممي که سخني به کني؟مي خر
 .کردمي تعقيب را او نيز کارال و کرد حرکت نظر مورد مکان طرف به آرام و بازگشت قاضي

 .بدهد جان خونريزي شدت از و شود دير ترسممي کنيم، تيمار را زخمي سرباز آن بگذار الاقل -
 :داد تحويل او به عصبي زهرخندي زن،

 ...را خود کار سپس و کنممي تمام را تو کار ابتدا دادي، شرح را خيانتت علت که وقتي. کشدنمي طول زياد -
 .بدهم پاسخ هايتسوال تکتک به دهممي قول بگذار، زمين را سالح آن آورم،درنمي سر هايتحرف از -

 :بود بريده را کارال امان گريه
 .بگيرم را هردويمان جان سپس و بدانم را خيانتت علت امآمده فقط. نيست مهم برايم هايتبافيمهمل ديگر -

 :پرسيد بگيرد، را سالحش و کند خسته را کارال ذهن مکرر، هايسوال با داشت سعي که سمير
 اي؟انديشيده فرزندانت سرنوشت به -

 :آمد درد به کارال قلب
 متهم جايگاه در بايد امروز. باشيد خودتان اعمال پاسخگوي بايد فقط شما. شودنمي مربوط شما به موضوع اين -

 !قضاوت جايگاه در من و بگيريد قرار
 :چرخيد سمير طرف به و کرد باز پا با را اصطبل درب سريع، خيلي کارال

 .کند حمل را آن تا بياوري درشکه يک بايد. مزخرفي عناوين و القاب چه... القضاتقاضي جناب شو داخل -
 .نشست حيوانات آخور سنگي هايلبه روي بر دومينگز، ياشاره با و شد وارد سمير

 .اينجاست تو چون حيواني با صحبت براي مکان بهترين -
 :کردمي نگاه بود، شده تهيه مالقاتي چنين براي پيش هامدت از گويا که کارال مبدل هايلباس به کالفه قاضي
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 دارم که ايشغلي تعهد دليل به فقط هم االن. نروم چاه داخل زني هيچ طناب با ديگر که خوردم قسم من -
 هيچ وگرنه. دهم فرا گوش سخنانت به شدم حاضر دليل همين به و بيفتد خطر به ديگر کسي جان خواهمنمي

 .بزن را حرفت و بگذار کنار را تفنگت حاال. کند کاري به وادار زور به مرا تواندنمي قدرتي
 :دوخت چشم سمير به دوباره و نگريست اطرافش به دومنيگز

 نيفتيد؟ پس که گرفتيد پيش دست هستيد، طلبکار من از عاليحضرت اينکه مثل -
 همچون ايزادهرعيت با زندگي بر را زادگياشراف زندگي يک و قرارهايمان و قول تمامي به زديد پا پشت اينکه -

 داريد؟ طلب من از چيزي کنيد فکر که شده باعث داديد، ترجيح من
 :گفت بود، شده گرد تعجب از چشمانش که کارال

 .سپرديد کامل فراموشي به را شب آن يقضيه اصالً شما. است فايدهبي شما با بحث اينکه مثل... خير -
 شب؟ کدام -

 .ديدمي تار و تيره را سمير و رفتمي گيج سرش. افتاد شماره به کارال هاينفس
*** 
 کارال
 چند هايآشفتگي و تضادها اين در. بود بخشآرام کارال براي اين و کشيدندمي نفس هم مانند و آرامي به هرسه

 و کودکان هاينفس از حاصل آرامش همين به دلش سمير، با ـزش*آميـجنون ديدار الخصوصعلي اخير، روز
 .بود خوش همسرش

 .لرزيدمي خود بر بيفتد اشخانواده براي گرانادا ميز مراسم در بود ممکن که اتفاقاتي فکر از
. خورد خفيفي تکان آدريان او برخاستن با برخاست، جا از. يافتنمي راه چشمانش به خواب بود، گذشته نيمه از شب

 .خوردمي شکست هربار اما دارد؛ نگه خالي را ذهنش تا کردمي جانکاهي تالش
 ناگهان. بود متغير حالش. بود بامداد ساعات اين در گرانادا يمرده شهر تماشاي حال در که يافت پنجره کنار را خود

 راضي را او خانواده بخشآرامش و گرم فضاي ديگر. برداشت را گرمش شنل آشفته و شد پا بر دلش در آشوب
 .کردنمي
 و اجساد بوي از متعفن شهر توانستمي بهتر اينجا نهاد، قدم بلند تراس در و گشود را پشتي حياط به رو درب

 .ببيند را گرانادا جبروت و جالل سقوط و هاخرابي
 ازدواجش شب تا و نشده بـسـتر*هم حال به تا زني هيچ با که بود خورده قسم چشمش در چشم اصطبل در سمير

 را سرش کرد، تکرار داد نشان سمير مقابل در که را واکنشي همان ناخودآگاه فکر اين يادآوري با. شد نخواهد
 :کرد زمزمه و داد تکان متاسف
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 .نگو دروغ من به... حيوان ديدم صه*ـا*رقـ يشه*ـاحـ*فـ آن ـوش*آغـ در را تو خودم چشمان با خودم -
 اگر. بود ديده مدثره ـوش*آغـ در کارال که نبوده شخصي او و کندمي اشتباه کارال که خورد قسم هم باز سمير اما

 شناخته را همسرش آدريان طرفي از. کند باور را سمير هايقسم توانستمي شايد بود نديده خودش چشم با کارال
 سمير شايد. نهادمي گور در شب و بردمي عرش به صبح را فردي آمد؛برمي هرکاري پس از که مرموزي مرد بود،

 کارال بود، سمير خود مرد آن نه، اما... بود کشيده اينقشه چنين کارال آوردن دست به براي آدريان و گفتمي راست
 .بود ديده را او خودش چشمان با

 تصميم. بود ربوده وجودش از را خواب و آرامش نداشتن، اعتماد اين! کند؟ اعتماد بايد کسي چه به دانستنمي ديگر
 باز خود سر از را چيز همه جديد اينقشه با آدريان صورت اين در که چرا. بگويد آدريان به را ماجرا که نداشت

 .کردمي
 بود، کرده عادت شهر بوي به. نگريستمي هاخانه بعضي چراغ گاهوبيگاه سوسوي به برج، ترينمرتفع ايوان از

 .نداشت را سابق زنندگي آن ديگر
 .بود کرده گرم نوشيدني درخواست خدمتکاران از کاش که کرد آرزو و ماليد هم به شنل زير در را دستانش

 را دستانش آمده نزدش آدريان که اين خيال به. بازگرداند خود جاي به را کارال سرش، پشت در شدن باز صداي
 و ملکه اتاق درب از چاي فنجان دو با که ديد را فرديناند اما کرد؛ کج را گردنش و گذاشت سنگي هاينرده روي

 تا کرد دعوت فرديناند از دستانش با و ايستاد احترام با. داشتند راه ايوان به اتاق دو اين تنها شد، ايوان وارد خودش
 :بايستد کنارش

 ...برخاسته خواب از آدريان کردم فکر عاليجناب، خواهممي عذر -
 :گذاشت کارال يشانه بر بود شده آزاد که را دستش و سپرد کارال به را هافنجان از يکي فرديناند

 .زدم برهم را شما خلوت امناگهاني حضور با که بودم من اين نيست، الزم عذرخواهي -
 :داد ادامه و کرد اشاره شهر به سپس

 .بودم نديده مرده چنين اين را گرانادا حال به تا -
 سکوت ايثانيه از پس و. کرد تشکر و نزديک لبانش به را فنجان. کرد تاييد را پادشاه حرف و داد تکان سر کارال
 :گفت

 [.1]نيافتم مرده هواي جز چيزي اما شوم؛ آلودخواب تازه هواي با شايد کردم فکر بود، پريده سرم از خواب -
 .شوم ملحق شما به تا کردم پيدا تمايل ايدايستاده تراس در که شما ديدن با -

 :کرد گزاريسپاس کارال
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 کسي چه... بوده خواب چيز همه کند فکر انسان شودمي باعث که دهدمي رخ اتفاقاتي گاهي... عاليجناب متشکرم -
 !؟...کردمي تصور را ايتيراندازي و سيالب و طوفان چنين
 در که طوفاني و احساسات طغيان که انديشيد خود پيش و شد، خيره شهر به و نوشيد فنجان از اندکي کارال

 .است بوده ترمخرب و شديدتر داده رخ گرانادا در که سيالبي و طوفان از است شده برپا وجودش
 :بود خوانده را کارال ذهن پادشاه انگار

 زدم؟ حدس درست... باشد ميان در ديگري يمسئله کنممي فکر اما -
 :گفت جديت با و داد تکان سر کارال

 .سرورم نيست طور اين -
 :گرفت را دهانش جلوي و کشيد ايخميازه عاليجناب

 .گذاشت من بر را تاثيرش شهر يمرده هواي اينکه مثل -
 :کرد اشاره اتاق در به
 .بپيوندم است منتظرم آنجا در که گرمي ـوش*آغـ به است بهتر -
 .باشد داشته ايهام سخنانش در داشت عادت هميشه فرديناند شد، ظاهر هردو لبان بر لبخندي حرف اين با

 :کرد آرزو برايش و کرد فرديناند به رو کارال

 …سرورم باشيد داشته راحتي خواب -
 از صداهايي. ايستاد شهر بر مشرف بود شدن سرد درحال که چايي فنجان با شب، سکوت در و تنها کارال دوباره
 پشتي حياط وارد عربي لباس با مردي. زدمي بيرون نور هاسالن برخي و هااتاق از و بود برخاسته قصر جاي جاي
 .گرفت قرار کارال نظر زير مستقيماً و بود شده کمارس برج

 سمير وشويشست روش با کمي البته که شست آب عمقکم حوض در مسلمانان آيين طبق را صورتش و دست
 شدنشان روشن از لحظه چند که هاييمشعل نور در. بردمي رنج دردي از انگار زدمي لنگ پايش. داشت تفاوت

 کارال حين اين در و کرد مرتب را لباسش. شدمي ديده بود، گذاشته جاي به خود از مرد که خوني رد بود، نگذشته
 سرعت به. نزند جيغ تا گذاشت دهانش بر دست آن ديدن محض به. ديد بلندش لباس زير رنگايقهوه اياسلحه
 .آورد هجوم مغزش بر وارديوانه افکار

. باشند کشيده کاستيل سلطنتي خاندان يا و اشخانواده و خودش براي اينقشه ترسيدمي... برد پناه اتاق داخل به
 غريبه حکومتي در افراطي جوهايستيزه خوي اين مهار در نقشي چه آدريان اما کند؛ بيدار را آدريان خواستمي
 وجههيچ به آدريان کردن بيدار نه،... امکانات نه و داشت اختيار در سالحي نه ديار اين در! باشد؟ داشته توانستمي

 .نداشت لزومي
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 دوم ديدار در شايد و کند فکر طوراين خواستمي دلش شايد. است سمير نجات، راه تنها دانستمي اول همان از
 همسرش يا مورو يک به کهنه يعالقه به اعتماد کند، حل را ذهنش آميزجنون معماهاي توانستمي تربيش

 !معتقد؟ مسيحي يک عنوانبه
 .رفتمي بود معروف نام اين به موروها ميان در که الجماعهقاضي سراغ تنهايي به بود بهتر

 :داد قرار مخاطب را نگهبان دو و رفت بيرون و کرد محکم را شنلش
 .ببريد الجماعتتانقاضي نزد را من -
 :انداختند باال شانه متعجب و نگريستند هم به نگهبان دو
 .نداريم را کار اين ياجازه بانو متاسفم -

 :کرد پرخاش و شد عصباني کارال
 .است مهمي يمسئله شد، خواهد تمام سنگين بسيار گرانادا براي ندهيد اهميت اگر -

 صبح نزديک. شدند رهسپار سمير اتاق سمت به و دادند پوشش را کارال ديگر نگهبان دو با و شده تسليم نگهبانان
 اتاق درب که بودند سمير اتاق به منتهي راهروي يميانه. بود فراگرفته را الحمرا سراسر وجوشيجنب که چرا بود،
 رسيد، گوش به سمير با مدثره يگونهبحث گويوگفت بلند صداي و آمد بيرون سمير مخصوص نگهبان و شد باز

 خورده را مسلمان مرد يک فريب هم باز چگونه که فرستادمي لعنت خود بر لحظههر و درآمد غليان به دوباره کارال
 .است

 :گفت و کرد اسامه به رو
 .دارم را الجماعهقاضي با ديدار قصد -

 شنيده سمير و کارال يکهنه عشق و عالقه از زيادي هايحديثوحرف قبالً کرد، مکث شکاک ايچهره با اسامه
 :کرد باز لب سرانجام بود،

 يفريضه عازم آن از پس و هستند مدثره ملکه با صحبت حال در و اندشده بيدار که هست ساعتي نيم قاضي -
 .باشندمي صبح
 :گرفت خود به مهاجم ايچهره باز سانچز خانم

 و من براي اتفاقي ترينکوچک اگر. است وابسته آن به قصر اهالي امنيت که است درميان مهمي يمسئله -
 .شد خواهد هست که اين از ترسياه گرانادا روزگار بيفتد سلطنتي يخانواده ما، از ترمهم و امخانواده
 .آمدند بيرون اتاق از بود شده بلند که کارال آميزتهديد صداي شنيدن با مدثره و سمير
 :پرسيد موذيانه لبخندي با و کرد ايجاد خود در ساختگي آرامشي مدثره

 کردي؟ رها ما يالجماعهقاضي قصد به را همسرت ـوش*آغـ موقع اين که کارال بانو افتاده اتفاقي چه -
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 :کرد سخنانش چاشني را حاضرجوابانه لبخندي شايسته ظاهري با ولي برآشفته؛ اعصابي با نيز کارال
 چه اينجا الحمراييد عروس تازه يملکه که شما اما خواباندم؛ تازگي به را کودکانم ملکه؛ نباشيد من نگران -

 کنيد؟مي
 تعظيم چاشني لبخندي نيمه و نصفه. زدمي موج کارال کالم در داريمعنا لحن ملکه، يکلمه اداي هنگام

 در. شد اتاق وارد بود گشوده برايش سمير که راهي از و گذاشت سر پشت شده تحقير را مدثره و کرد تمسخرآميزش
 .کند ترکم مدثره دل سوزاندن با را خشمش آتش بود توانسته که داشت پايکوبي احساس دل

 رو سمير به گستاخانه و بود نشسته صندلي روي تعارف بدون کارال. شدند وارد کارال پي در هردو مدثره و سمير
 :کرد

 رها را عزيزم همسر و کودکان همين براي برسانم، گوشتان به سرعت به بود الزم که آمده پيش مهمي يمسئله -
 .بزنم حرفي توانمنمي شرايط اين با اما شدم؛ اينجا عازم و کردم
 از است بهتر. کند تحقير مرا گذارمنمي اين از بيش» انديشيد خود پيش شد، شرايط از کارال منظور متوجه مدثره
 .«تشنه خونم به و باشد خشمگين چنين اين دارد حق آوردم برسرش که باليي آن از بعد طفلک. شوم خارج اتاق

 .خنديد دلش در و
 :داد قرار مخاطب را سمير مدثره

 .بشنويد را سانچز بانو اطالعات تا گذارممي تنها را شما قاضي جناب خب -
 .شد خارج اتاق از پوزخندزنان و

 پشت را هايشلباس اتاق اطراف به نگريستن با و داشت تن بر سمير که شد ناهماهنگي هايلباس متوجه کارال
 بر سنگيني سردي کرد؟مي تعويض را هايشلباس مدثره مقابل سمير من حضور از قبل انديشيد. ديد چوبي ديوار
 :خواست عذر سمير انداخت، چنگ کارال قلب

 پشت را لباسم تا باشيد منتظر جاهمين پذيريد،مي را عذرم اگر. شوم آماده صبح يفريضه براي بايد سانچز بانو -
 .کنم تعويض ديوار

 .برساند اتمام به را کارش تا رفت ديوار پشت... نماند کارال پاسخ منتظر
 :زد کنايه کارال

 ...شدم لباستان تعويض هنگام در ملکه و شما مزاحم که قاضي جناب بپذيريد را من عذرخواهي شما -
 و نداد کارال يکنايه به پاسخي اما بود؛ برافروخته اشچهره شد، خارج آراسته هايلباس با لحظه چند طي سمير

 :گفت سختيبه
 ...بانو خدمتم در -
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 توجهيبي با و زد بيرون خواب لباس از براقش پاي ساق تا کار اين با و انداخت ديگرش پاي روي پا يک کارال
 وارد در کدام از که ديده پشتي حياط در را بود جاري پايش از خون که مسلحي و زخمي مرد چگونه که کرد تعريف

 .است شده خارج در کدام از و
 آمدمي سمتش به که سمير به نگاهي مکث با و کرد باز نيمه را درب رفت، خروجي سمت به و برخاست سرانجام
 مکث اين کردمي فکر اشتباه به که را سمير و کرد گيري جلو شانفاصله شدن ترکم از گفتن سخن با و انداخت

 :ساخت متوجه است، عالقه خاطر به خروج هنگام کارال
 مخصوصاً و لباس تعويض روند در حضورم با که کنممي عذرخواهي هم باز الجماعه؛قاضي القضات،قاضي جناب -

 .کردم ايجاد وقفه مدثره ملکه با ديدارتان
*** 

 ...سد شکستن و سيل اثر بر حيوانات تجمع و مردگان اجساد شدن انباشته از حاصل بد بوي به اشاره[ 1]
*** 
 سمير

 خروس مدثره، نثار لعنتي دل در و مقابلش چوبي ميز يروانه را محکمش هايمشت اتاق، از کارال شدن خارج با
 همين کردنمي فکر که چيزي تنها به اما بود؛ داده سمير به را خوبي هايسرنخ او اطالعات. کرد اشزندگي محلبي

 .بود ميز مراسم يپرونده
 تا نياورد او روي به چيزي حاضر حال در و شود مسلط برخود کرد سعي اتاقش، به مدثره ملکه مجدد شدن وارد با

 وجوجست را او زيرکانه که مدثره مرموز چشمان به لبخندي بنابراين. کند قاضي زندگي عليه ايدسيسه دوباره مبادا
 :زد کردمي
 .شوممي مرخص حضورت از فعالً نداري، کاري من با اگر -
 او با صحبتيهم براي را خود هايتالش آخرين آن، طرف به سمير کردن دعوت با و رفت نوشيدني ميز سمت به

 :کرد کار
 صدراعظم؟ همسر اين گفتمي چه -

 وبدلرد سخنان باب من که ندانست صالح ديد،مي کارال با وگويشگفت از يافتن آگاهي براي مصر را او که سمير
 :بگذارد مدثره اختيار در را اطالعاتي شده،

 .رساند من به را کاستيل به ترسريع هرچه بازگشت بر مبني همسرش پيغام. نگفت خاصي چيز -
 :گرفت او طرف به پر ليوان يک ملکه،

 !قاضي جناب دارد ثواب صبح، يفريضه از قبل نوشي؟نمي -
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 :چرخيد او طرف به اتاق، از شدن خارج از قبل و کرد مرتب را کارش ميز روي هايپرونده عجله با سمير
 اهالي اعتقادات گرفتن تکاپوي در هميشه! مانيمي ابليس مانندبه که راستيبه نيستي؟ بردار دست هنوز تو -

 .باشيمي الحمراقصر
 .گذاشت تنها اششيطاني هايقهقهه با را ملکه اتاق، درب شدن بسته با و

 ضارب همان او آيا کند؟مي چه الحمرا خلوت حياط در مسلح، فردي که انديشيدمي اين به يکسره مسير، طول در
 تعقيب را او سايه مانند که را اسامه و ايستاد حرکت از ناگهان شبستان، هايپله پاگرد پيچ در بود؟ حادثه روز مراسم

 :داد قرار مخاطب کردمي
 هستي؟ مسلح -
 .قاضي جناب خير -
 در. برسان قصر خلوت حياط به را خودت زدني برهم چشم در و بردار را تفنگم کارم، ميز کشوي از و بازگرد -

 .نکن فراموش هم را خودت تفنگ ضمن
 :انداخت باال را متعجبش ابروهاي اسامه

 .باشيم مسلح که نيست شايسته نماز، براي که فرموديد شما اما -
 :نهاد اشپيشاني به دستي

 !رويممي مسجد به که نگفتم برسان، خلوت حياط به را خودت گفتم اسامه؟ دهينمي گوش حرفم به چرا -
 ولي شود، جدا او از که خواست و داد تکان اطاعت معناي به را سرش بود، شده قضيه متوجه تازه که اسامه
 :شد مانع سمير هايدست

 .نبرد بويي ماجرا اين از کسي باش، مراقب فقط -
 باز کاخ از قسمت اين به زيادي فرعي هايدرب. رساند قصر خلوت حياط به را خودش اذان، گلبانگ شدن بلند با

 خون آن از که لنگان پايي با مسلح فرد که بود گفته کارال. بود آشپزخانه مختص موردنظر، درب اما شدند؛مي
 قرار هدف را ضارب چپ پاي سمير... کرد مرور خود با را حادثه لحظات ديگر بار. است شده آشپزخانه وارد چکيد،مي
 .داشت همخواني کارال اطالعات با اين و بود داده

 .داد تحويل قاضي جناب به را هاتفنگ از يکي و شد نزديک سمير به پشت از زناننفس اسامه،
 کردي؟ معطل قدراين چرا -
 :داد پاسخ آمد،نمي باال هايشنفس که او
 .کنم سرشانبهدست تا کشيد طول بودند، هاپرونده يمطالعه حال در مدثره ملکه شوم، تصدقتان -
 نکرد؟ تعقيبت کسي مطمئني -
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 .قاضي جناب بله -
 گويا ولي داد آن به کوچکي تکان اسامه. کردند حرکت نظر مورد درب طرفبه آراميبه هردو سمير، دست ياشاره با

 وجوجست امر، همين و بودند خواب در کارگرها اکثر. داشتندبرمي آهسته را هايشانقدم. بود باز قبل هامدت از درب
 ترروشن سمير ذهن رفتند،مي جلوتر هرچه. کردند بازرسي را هااتاق تکتک. کردمي ترآسان ضارب، يافتن براي را

 هاگروه ساير به نسبت کوتاهي نسبتاً بازرسي که گروهي تنها که آورد خاطر به کرد،مي فکر درست که حال. شدمي
 .خوردمي را پدرش به جابي اعتمادهاي چوب داشت او... آري. بود آشپزخانه کارگروه بود، شده

 نيمه درب به را اسامه و قاضي توجه بود، گذاشته نمايش به راهرو در را نوري يباريکه که کوچکي فانوس سوسوي
 وضو هايآرنج با چهارشانه، فردي... انداخت داخل به نگاهي درب، الي از سمير. کرد جلب هااتاق از يکي باز

 به فرد اما شناخت؛ را پدرش کار اتاق مکان، ديوار و درب به نگاهي با قاضي. بود نماز مشغول هاآن به پشت گرفته،
 .نبود پدرش ايستاده نماز

 چيست؟ دستور -
 .کنيممي بازداشتش و شويممي داخل سروصدا بدون سپس برساند، پايان به را نمازش تا کنيممي صبر -

 :پرسيد بود، گذاشته نمايش به را هيجانش پيشاني، به عرق آوردن هجوم با که اسامه
 است؟ فرد اين ضارب که هستيد مطمئن کجا از -
 .است چيز همه گوياي سجاده، اطراف خون قطرات -

 نکرده شناسايي را فرج لحظه آن تا که سمير. انداخت را درب قفل اسامه و شدند داخل هردو داد، که را نماز سالم
 :خورد جا اندکي او، نيمرخ ديدن با بود،

 .باشي داشته شهامتي چنين کردمنمي فکر -
 .انداخت اشسجاده زير ياسلحه به نگاهي ديد، گرفتار او چنگال در را خود که فرج

 :گرفت فرج سمت به را تفنگش سمير،
 ...بگير فاصله سجاده از -

 :زد نهيبش سمير که کرد تعلل اندکي فرج
 شوند؟ بلند خواب از قصر اهالي که خواهينمي -

 .گرفت فاصله سجاده از و آورد باال تسليم ينشانه به را هايشدست و ندانست جايز را اين از بيش تعلل
 :بود گرفته فرج به رو را تفنگ خودش و کند سالح خلع را او تا فرستاد پيش را اسامه سر، ياشاره با سمير

 ...فرج بزن باال را هايتپاچه -
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 گلوله جاي شدن مشخص با. کند اجرا را دستورش تا کرد اشاره اسامه به سمير بار اين که نداد نشان واکنشي فرج
 .است نبوده او جز کسي مراسم روز ضارب که شد حاصل يقين فرج، چپ پاي روي بر
 سلطنتي خاندان روي به رگبار توانيمي و نيست کسي به کسي ديگر شکسته، سد و آمده باران چون کردي خيال -

 بگيري؟
 :نگفت تربيش جمله يک بود، افتاده زهرا سخنان ياد به فقط که فرج

 کني؟ پيدا مرا توانستي چطور -
 :گذاشت کمرش پشت و گرفت اسامه از را فرج تفنگ سمير،

 .نيستي کنندهسوال مقام در حضرتعالي... فرج جناب باشي پاسخگو بايد تو فعالً -
*** 
 مدثره
 و برد باال را برگ ديگر دست با. زدمي ضربه ميز روي انگشتانش با نيز او شد،مي نواخته که تندي موسيقي با همراه

 پسر و دختر هايشچشم. فرستاد بيرون هايشريه از را غليظ دود و داد انحنايي را هايشلب. زد آن به عميقي پک
 هايشلب بر لبخندي صحنه اين ديدن با. نواختندمي هماهنگي و ماهرانه صورت به را کاخون ساز که ديد را جواني

 هربار مدثره که داشت جاذبه قدرآن سلطنتي بزرگ يکافه. بود شده پرت ميزش دور ميهمانان از حواسش. نشست
 آواز صحنه روي بر و بود اوج در که افتادمي ايامي ياد شک بدون و شدمي غرق خويش دنياي در جاآن به ورود با

 و برد باال را جام. گذاشت ميز روي ظرف يلبه را روشن برگ. کردمي پا به جوانان ميان در شوري و خواندمي
 نشسته ميز دور فرديناند، همسرش و ايزابال ملکه آدريان، همسرش و کارال از اعم کاستيل هيئت. نوشيد ايجرعه
 :داد قرار مخاطب را مدثره و کرد مصلحتي يسرفه ايزابال. چرخيدمي يکديگر هاينگاه ميان چشمانشان و بودند

 تمام من بر را دوستي حق دارم انتظار نيز من. دهيم پايان محترمانه حصر اين به که ايمشده جمع اينجا امشب -
 .کني امضا ترسريع هرچه را گرانادا از ما خروج ينامه و کني

 نزديک هايشلب به و برداشت ميز روي از را برگ و زد لبخندي کرد، لمس را گوشش درون بلند يگوشواره مدثره
 :داد ادامه را سخنش ايزابال. کرد

 ناگواري اتفاقات است ممکن نهايت در و کرد خواهد پيگيري را موضوع سلطنتي شوراي بمانيم، اينجا اين از بيش -
 اين با حال و بمانيم گرانادا در هفته يک ما بود قرار ابتدا از. بود خواهد سخت بسيار کردنش جبران که بيايد پيش

 .بيفتد اتفاق نبايد چهآن است ممکن اوصاف



 

 

109 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

 که بود ايصحنه کند، آزادي تقاضاي او از و نشسته رويشروبه کاستيل يملکه اينکه. زد پوزخندي دلش در مدثره
 دستش درون برگ به را پک آخرين. نشاندمي دلش در زايدالوصفي شوق اين و ديدنمي هم خواب در گاههيچ شايد

 .کرد خاموش ميز روي اينقره ظرف درون را برگ ماندهته و فرستاد بيرون را دودش و زد
 ايزابال به چشم و نشاند لبش کنار لبخندي. کرد بازتر کمي را آن و کشيد لباسش يبرهنه يسرشانه به دستي
 :دوخت

 ...اندبرگزيده بحران مديريت سمت به مرا سلطان دانيدمي که طورهمان-
 :کشيد جلو به اندکي را اشتنه و کرد گره درهم ميز روي را دستانش فرديناند

 خود کشور در ما بگشاييد، مشکل اين از گره قديم، دوستي حرمت به که ايم،آمده شما نزد ما دليل همين به دقيقاً -
 هرچه است بهتر. ببريم سر به شما يمحترمانه بازداشت در نامعلومي مدت تا که توانيمنمي و داريم بسياري کارهاي

. بيايد پيش مشکلي است ممکن کنيم، رها سرپرستبي را کشورمان شودنمي. کنيد مشخص را ما تکليف ترسريع
 .دهيد پايان محترمانه بازداشت اين به است بهتر

 :سرداد بلندي يقهقهه و گرفت فرديناند سمت به را انگشتش مدثره
 پذيرايي و احترام جز. رويدمي تند فرديناند عاليجناب کرديد؟ استفاده محترمانه بازداشت يکلمه از چندبار شمرديد -
 نداديم اجازه جانتان حفظ براي اينکه جز بريد؟مي سر به بازداشت در کنيدمي فکر که ايمکرده چه شما حق در
 مشاورم، با بايد مورد اين در شويد؟ گرفتار رحمبي هايافراطي چنگال در ناکرده خدايي که بزنيد آب به گداربي

 و سپاهيان. است آورده دست به را خود نسبي امنيت کشور حاضر حال در. کنم مشورت سمير، جناب القضات،قاضي
 بدون ضارب، دستگيري محض به. کنيم دستگير را ضارب مانده فقط. برندمي سر به خوبي وضعيت در ما نظاميان

 .کرد خواهم صادر را کشورتان به شما بازگشت دستور وقت فوت
 به خشمگين ايچهره و کرد مشت را دستش نهاد، ميز روي ظرف در را دستش درون برگ و زد نيشخندي آدريان

 :گرفت خود
 ما ممات و حيات که بود مانده همين! است رسيده کجا به دنيا ببين. القضاتقاضي دست به افتاده ما آزادي پس -
 ضارب ابد تا شايد. کنيد ورود موضوع اين به شخصاً خودتان است بهتر ملکه... خير. بيفتد سمير چون کسي دست به

 هيئت چرا که رسيده پاپ از پيام چندين لحظه همين تا کنيم؟ اطراق اينجا ابد تا چيست؟ ما تکليف نشد، دستگير
 تار و تيره کاستيل، و گرانادا همسايه، کشور دو ميان روابط شود طوالني مسئله اين. گردندنمي باز کشور به کاستيل
 .شد خواهد
. چرخاندمي بشقابش محتويات ميان را چنگال تفاوتبي ايچهره با که انداخت کارال سمت به نگاهينيم مدثره

 :انداخت آدريان نگاه در چشم و زد کارال يچهره به پوزخندي
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 .کرد خواهم موضوع اين شدن حل براي را تالشم اما ندارم؛ واهمه کسي هيچ تهديد از من -
 :آورد رهمدث گوش نزديک را دهانش و کرد خم را سرش شد، ميز نزديک مدثره همراه محافظين از يکي

 .باشندمي شما مالقات منتظر ميز آن روي سمير جناب! بانو -
 .ديد زدمي موج کافه در که دودي ميان در را اسامه و سمير نگريست، را محافظش انگشت انتهاي مدثره
 انتهاي به و چرخاندند را سرشان نشدند، محافظ سخنان متوجه کدام هيچ. انداختند يکديگر به نگاهي کاستيل هيئت
 اندک نور ميان در را اسامه و سمير يچهره نتوانستند که بودند نشسته ايزاويه در ولي انداختند؛ نگاهي مدثره نگاه

 .دهند تشخيص کافه يگرفتهدود فضاي و
 و شد خم محافظ. کشيد ترپايين هم باز را اشيقه و کرد مرتب را حريرش رنگبنفش لباس. برخاست جاي از مدثره

 :کرد ايزابال به نگاهي. انداخت مدثره دوش روي و برداشت را شنل صندلي پشتي روي از
 .باشيد صبور کمي. گردمبازمي اکنون -
 زير از را صندلي محافظ. رساند سمير ميز به را خودش رسيد،مي گوش به پابندش صداي کهدرحالي بلند هاييقدم با

 :نشست صندلي روي کردمي محکم را شنلش بند کهحاليدر مدثره و کشيد بيرون ميز
 اي؟آمده اينجا به که سمير شده چه -

 :کرد آرام اندکي را صدايش و انداخت او به باريشماتت نگاه سمير
 روي؟مي کجا به که داديمي خبر نبود بهتر کني؟مي چه جااين هست معلوم گشتم، اتپي در را شهر تمام -

 را تو خود بايد کسي و هستي تريبزرگ بحران خود اينکه از غافل ولي اي؛گرفته دست به را بحران مديريت
 .کند مديريت
 :داد دست دوآن با و کرد دراز را دستش و داد سر ايقهقهه

 شده؟ چه بدانم بگو حال. آمد وجود به اينشده بينيپيش مالقات قاضي، جناب نباش خشمگين -
 :کشيد لبش به را زبانش و انداخت اسامه به نگاهي سمير

 .ايمکرده دستگير را ضارب -
 :انداخت اسامه و سمير به نگاهي متعجب

 است؟ ضارب شخص همان او که داريد اطمينان راستي؟ به -
 :کشيد جلو به را اشتنه اسامه

 .است چيزهمه گواه زده ضارب پاي به سمير جناب که ايگلوله آثار! بانو بله -
 :انداخت سمير به نگاهي و کرد قالب ميز روي را دستانش خوشحالي با مدثره

 چيست؟ کاستيل هيئت تکليف اکنون -
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 :انداخت کاستيل هيئت ميز به نگاهي سمير
 .بردسرميبه کامل يتامن در شهر. بازگردند کشورشان به توانندمي و آزادند ندارند، خاصي تکليف -

 :نهاد سمير دست روي را دستش مدثره
 .شنوممي قصر در را پرونده اين جزئيات. بود عالي بسيار کارتان -

 چشمان. رفت کاستيل هيئت ميز سمتبه و برخاست جاي از مدثره. داد تکان اطاعت عالمت به را سرش سمير
 دانستمي خوب چون زد؛ لبخندي دلش در. کرد جلب خود به را مدثره توجه که بود چيزي اولين کارال خشمگين

 .است داده تشخيص کافه در را سمير حضور کارال
*** 
 کل داناي
 فرج با مالقات از قبل را نهايي هايصحبت راه، در و آمدند باال کشتي تاالر هايپله از عجله با مدثره ملکه و قاضي

 .کردند هماهنگ
 نکرديد؟ منتقل قصر زندان به را ضارب چرا -

 خم مدثره گوش نزديکي تا را سرش و گرفت دهانش مقابل را هاپرونده اطرافيان، خوانيلب از جلوگيري براي سمير
 :کرد

 .شود پخش قصر در خبري او، دستگيري از ندانستم صالح فعالً -
 :رفت فرو فکر به اندکي و کرد ريز چشم مدثره

 کردن پاک به شروع اش،دستگيري از آگاهي با که داشته همدستاني عمليات اين در او شکبي. توست با حق -
 .کنندمي هاسرنخ

 گوشزد او به قضيه ابعاد شدن روشن تا پرونده ماندن مسکوت بر مبني را تأکيدات آخرين و فراخواند را اسامه قاضي،
 .کرد راهنمايي فرج بازداشت اتاق به را هاآن و تاييد را دوآن هايحرف سر، عالمت با نيز اسامه. کرد
 حتي لبش يگوشه خون. شد اتاق در تازه نفراتي حضور متوجه فقط ديد،نمي را جايي و بود بسته چشمانش که فرج

 و کرد بهانه را تشنگي اطرافش، شرايط از يافتن آگاهي براي. دادنمي نيز را گلويش آب بردن فرو ياجازه او به
 اندکي و کنند باز را مجرم چشمان که داد دستور فرج اطراف در ايستاده نگهبان دو به سمير. کرد طلب آب ايجرعه

 .بنوشانند او به آب
 حاال که فرج. نهاد ميز روي بر را آبي ظرف و کرد مهيا القضاتقاضي و ملکه نشستن براي صندلي دو اسامه،
 سواالت به پاسخ در که انديشيدمي اين به و بود گذاشته اثر او در شکنجه و خوابيبي بود، گذشته شب از ترخسته

 بگويد؟ چه سمير و ملکه احتمالي
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 :داد قرار مخاطب را او و انداخت فرج يپرونده به گذرا نگاهي الجماعه،قاضي
 اين در شما کنيم باور که نداريد انتظار شود؟ فاش همدستانتان نام خواهيدنمي هم هنوز... فرج جناب خب بسيار -

 انجام وگرنه بوديد، برخوردار خاص اشخاصي يا و شخص هايحمايت از مسلماً ايد؟بوده تنها و تک کاري،خراب
 .نيست پذيرامکان داخلي خائنين همکاري بدون مهمي، عمليات چنين

 مبهوت هنوز که فرج و بود او يخسته و زخمي يچهره در کندوکاو حال در و نگريستمي او به خيره مدثره،
 ريخته ـناه گـبي مردم خون»: شدمي زمزمه گوشش در پيوسته زهرا هايحرف بود، خويش دستگيري چگونگي

 .«باش الهي عذاب منتظر پس... است شده
 به کاش اي. ديدنمي خود روي پيش در ايچاره کرد؟مي بايد چه بست، را چشمانش و گذاشت ميز روي را سرش
 کاش اي صدها و کاش اي اين... آمدنمي بيرون اشخانه از قهر حالت با کاش اي... بود داده گوش زهرا هايحرف
 که بود ايجمله تنها سوخته، دهان و نخورده آش. نداشت همراهبه او براي گزيدن ندامت انگشت جز حاصلي ديگر،
 خليفه عليه گروهي چه با دانستنمي اصالً بلکه بود، نگشته سلطان قتل به موفق تنها نه. کردمي بيان را او حال
 .بود آمده گرفتار سمير چنگال در نيز خود حال که بود کرده دلخوش زهرا آزادي به تنها. بود شده پيمانهم

 :برد باال اندکي را صدايش و دررفت کوره از ملکه
 کنم؟ دفنت عايشه هايچالهسياه در يا گوييمي سخن -

 :فشرد آراميبه را مدثره دست الجماعه،قاضي
 يخ سرما در صبح تا را امشب وگرنه گفت، خواهد سخن زود، يا دير... بانو کنيد کنترل را خودتان است بهتر -

 .زندمي
 با. ساختمي را کارش شک بدون شد،مي ترکيب امشب سرماي با اگر گذشته، هايشب هايشکنجه و خوابيبي
 :کرد جاري زبان بر را اشدغدغه تنها نداشت، خود ماندن زنده به اميدي چون حال اين

 .رساند خواهند قتل به را او مطمئناً بود؟ خواهد زهرا انتظار در سرنوشتي چه کنم، همکاري شما با اگر -
 ...اهللسبحان بود؟ چه پرونده اين با او ارتباط زهرا؟! زد خشکش هازدهصاعقه مثل سمير
 :کرد پرخاش او به عصبي نبود، قضيه جريان در که ملکه

 هستي؟ همسرت جان نگران وقتآن است، خطر در خودت جان مردک؟ کيست ديگر زهرا -
 :کرد رو فرج طرف به و گرفت دست به را سخن عنان جا،بي جدل و بحث کردن جمع براي قاضي

 از ديگر کسي نگهبان، دو اين همراه به اسامه، و ملکه و من جز! فرج جناب نيست باخبر شما دستگيري از کسي -
 .ندارد آگاهي راز اين

 :داد ادامه و زد فرج به چشمکي سپس
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 .شوم باخبر او مکان از ستکافي فقط کنم،مي تضمين را زهرا جان خودم من -
 صدا به گوشش در آشنايي زنگ و افتاد زهرا يجمله ياد به بود، شده سمير هاياشاره و ايما متوجه گويا که فرج

 :درآمد
 .است سمير دست به کليد... درياب را سمير -
 .بگويم سخن قاضي جناب با تنها خواهممي -

 .داد خاطر آرامش او به چشمانش زدن پلک با سمير که انداخت سمير به مرموزي نگاه مدثره
 .گذارممي تنهايتان... قاضي جناب اين و شما اين خب، بسيار -
 :آورد باال تهديد ينشانه به را اشاشاره انگشت سپس و
 که آورممي همسرت آن و تو سر باليي وقتآن. بدهد همکاري عدم گزارش سمير اگر حالت به واي فقط -

 .شوند يتيم هايتانبچه
 :چرخيد اسامه طرف به قاضي. شد خارج اتاق از و انداخت دوش بر را شنلش و گفت را اين

 .بايستيد بيرون ثانوي اطالع تا نيز نگهبانان و شما -
 ...طاعتاً و سمعاً -

 فرج به و بود شده گوش سرتاپا بود، کرده استشمام را يوسفش پيراهن بوي ها،مدت از بعد که سمير. شد خالي اتاق
 :کردمي نگاه

 خير؟ يا امزده حدس درست بدانم خواهممي. دهيد ادامه فرج جناب خب -
 :کرد پاک را لبش يگوشه خون دست، پشت با فرج

 ايد؟زده حدس چه شما -
 :بود شده تندتر سمير قلب آهنگ

 است؟ يکي شما زهراي با من زهراي -
 .داد تکان تاييد ينشانه به را سرش فرج

 :کرد پاک را اشپيشاني هايعرق سمير،
 است؟ درست. باشد همسرتان تواندنمي زهرا شما، کم سن وجود با -
 .است طورهمين بله، -

. شدمي التهاب و شور دچار عشقش از که افتادمي جانش به آتشي شنيد،مي را او نام که هربار اما چرا؛ دانستنمي
 :شد خيره فرج چشمان در که بود بسته يخ هايشرگ در خون

 !کنم مالقات نزديک از را او خواهممي -
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 کني؟ رسيدگي ميز مراسم يپرونده به خواهي نمي -
 :برخاست جا از کالفه سمير

 .زهراست دست به معما اين کليد کنممي حس -
 .دريابيم را تو بايد. هستي قفل اين کليد تو که است معتقد هم او. گويدمي را همين که هم زهرا -

 :کرد خواهش فرج از التماسنيمه حالت به و گشت سست زانوهايش ناخودآگاه سمير
 ببري؟ او با مالقات به مرا و نکني دريغ من از را اقبال اين شودمي -

*** 
 کارال

 وطن به شدن نزديک بوي اين. آوردمي هجوم دشت به دوباره سرما و کردمي وداع روز، آسمان با تلخي به خورشيد
 در اجباري حضور از برسد فرا کاستيل به بازگشت زمان کهآن از پيش بود، برآشفته. کردمي ترآرام را کارال که بود

 دلتنگي اين خواستنمي دلش. کردمي دلتنگي احساس بود بازگشت درحال که اکنون اما بود؛ آمده ستوه به گرانادا
 .بود نخواهد هاانسان ميل مطابق هميشه زندگي که افسوس اما باشد، سمير خاطر به گذشته همانند
. بود کاستيل اطراف سنگالخي هايزمين به شدن نزديک ينشانه اين و شدمي ترسفت زمين بر اسبان سم صداي

 در کاش اي کردمي آرزو کارال کهطوري بود، حاکم هاآن ينفره چهار جمع بر سنگيني فضاي و بودند ساکت همه
 مسير تمام در ايزابال. گشتميباز کاستيل سوي به فرزندانش و همسر همراهبه خودشان يجداگانه يکالسکه

 اشناراحتي يسرچشمه. بود نخورده تکان خود جاي از بار يک حتي و نشسته اشصندلي روي بر خاطرآزرده
 .بود کرده کالفه را او چندروزه، اجباري اقامت. بود شده تحميل او بر گرانادا حکومت سوي از که بود تحقيري

 کالسکه تا کرد اشاره همسرش به و برخاست جا از ناگهان شد تربرآشفته ايزابال کالسکه، هايتکان شدن شديدتر با
 ايست فرمان و گشود را پنجره فرديناند اما رفت؛ رانکالسکه مخصوص زنگ سراغ سراسيمه آدريان. کند متوقف را

 اندکي ايزابال لباس. ايستادند سلطنتي يکالسکه توقف با کارگران و غالمان ها،نديمه همراه به نظامسواره گروه. داد
 .شد خالي خيس، و رنگبي هايزمين روي بر اشمعده مايحتوي و رفت پايين کالسکه هايپله از. بود شده آلوده
 دخترکي. شست را اشافروختهبر صورت ملکه. برساند ملکه به زودتر تا داد آدريان دست به را آبي از پر جام کارال

 به و ربود دخترک دستان از را حوله فرديناند. شد نزديک دست، به حوله خدمتکاران، ميان از الغر و نحيف
 ميان از خورشيد از رنگينارنجي نازک يهاله تنها ايستاد، غروب به رو متفکرانه و برخاست ايزابال. رساند همسرش

 :داد نشان را رنگنارنجي غروب امتداد انگشتش با. بود مانده باقي بيرون هاکوه
 .رسدمي راه از زودي به نيز ابوالحسن دولت غروب باشيد، داشته ياد به را غروب اين -
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 در کارال نگاه. رفت کالسکه سمتبه همسرش دست در دست و نوشيد آب ايجرعه ملکه سخن، اين يافتن پايان با
 .بود شده قفل ايزابال شکم بر مدت تمام

 گوشش در و گذاشت هايششانه بر دست و ايستاد ملکه کنار کارال نشست، صندلي روي ايزابال افتاد، راه به کالسکه
 :کرد زمزمه

 ...ملکه گويممي تبريک -
 :کرد زمزمه بود، داده کارال که احتمالي اين از ناباوري با و شد شوکه کارال ناگهاني تبريک اين از ايزابال

 .نبود اتفاق اين براي مناسبي زمان االن نه، -
 که را سخناني بود، نشسته هاآن نزديک که آدريان. گذاشت صورتش روي را دستانش و فرورفت فکر به ملکه

 که ايزابال به را اششادي و عشق از سرشار و احساسي نگاه فرديناند کرد، تکرار فرديناند گوش در بود شده متوجه
 :کرد تربيش را دستانش فشار کارال. کرد نثار بود پوشانده را صورتش دستانش با هنوز

 عرض جرئت خارجي دشمنان و اندشده سرکوب هاپرتغالي است، بوده اتفاق اين براي خوبي زمان قطعاً ايزابل -
 مانند را سپاهيانش تا دارد الزم زمان سال يک حداقل است، آورده بار به که افتضاحي با نيز گرانادا ندارند، اندام

 .رسيد نخواهند ما لشکريان به هم باز که دهد، سامان گذشته
 سردي شب کهاين با کرد، عبور کاستيل يدروازه هايمشعل نور زير از سلطنتي يکالسکه کشيد، را هاپرده آدريان

 سمت به ناخودآگاه کارال. رسيدمي گوش به بودند، آمده استقبالشان به که مردمي پايکوبي و هلهله صداي اما بود؛
 .پرندمي خواب از زدهوحشت قطعاً سروصدا همه اين با داشت حتم که چرا دويد، فرزندانش

 احساس از مناسبي سرحد به را مردم اشپرستانهوطن اقدامات و ايزابل آمدن کار روي با کاستيل مردم نسبي رفاه
 .بود کرده زنده هاآن در را مسيحيت عرق و غرور مالي، مسائل بر عالوه و بود رسانده هويت

 انتهاي مانند ايوان کوچک فضاي از درخشان لبخندي با نفر هرچهار و بودند کشيده پايين را کالسکه انتهاي يپرده
 نگه عقب را مردم نظام،سواره گروه. دادندمي تکان دست بودند، کرده لبريز را هاخيابان که مردمي براي کالسکه

 بين خاص ايعالقه که چرا کنند، وارد سلطنتي خاندان بر آسيبي ناخواسته اشتياق، شدت از مبادا تا داشتندمي
 هايروش و فنون و علوم در پيوسته و بودند کشيده رنج هاسال که مردمي و پرستوطن ايملکه عنوان به ايزابال
 کامالً ملکه از حمايت در پرطنينشان فريادهاي در عالقه اين. بود شده ايجاد کردند،مي تقليد مسلمانان از زندگي
 .بود مشهود

 ايستاده خود جاي در کارال. رفتند هايشانصندلي سمت به پادشاه و ملکه قصر، يمحوطه به کالسکه شدن وارد با
 کاستيل، يشده کشيده پايين پرچم کرد، جلب را کارال توجه که ايصحنه اولين داشت، ـوش*آغـ در را سارا و بود
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 يپرده کارال، ياشاره با و بود ديده را پرچم کارال با زمانهم نيز آدريان. بود اضطراري وضعيت هشدار معناي به
 .شود دور پرچم يمحوطه از کالسکه تا کشيد پايين را ملکه و پادشاه چشمان رويروبه

 پياده کالسکه از سلطنتي خانواده از پس اشخانواده و کارال. ايستاد قصر اصلي ساختمان مقابل کالسکه سرانجام
 همسرش کنار خود و سپرد پرستاران به را سارا و آلخاندرو سانچز، خانم. بودند شده خطبه هانظامسواره. شدند
 براي ملکه همراهبه تا کرد قانع را فرديناند آدريان. برسد هاآن حضور به تا داشتبرمي گام کنديبه اسقف. ايستاد

 .نشود تحميل ملکه وجود بر اين از بيش خستگي تا بروند، قصر داخل به استراحت
 به فکر اين بار چندين بود ديده را فروافتاده پرچم کارال که ايلحظه از. کردند حرکت اسقف سويبه کارال و سانچز
 که کرد آرام را خود فکر اين با هربار اما باشد؛ پيوسته مادرش به مهربانش پدر مبادا که بود کرده خطور ذهنش
 .آيدمي پايين حکومتي حساس مواقع در فقط پرچم و کرده بازنشسته را خود پدرش
 :کرد لمس را اسقف بازوان روييخوش با آدريان

 .بينيممي را ايشان ورودمان از بعد که هستيد نفري اولين شما که است خشنودي باعث -
 :داد ادامه بود شده پاک لبانش از لبخند کهدرحالي دهد، پاسخ مجال اسقف به اينکه بدون سپس

 و ملکه نگذاشتم اما هست؛ خبري فهميدم ورودمان محض به پدر؟ کشيديد پايين را پرچم که افتاده اتفاقي چه -
 .شوند خبردار چيزي از پادشاه
 :داد پاسخ ناراحتي با و لبخند بدون اسقف

 .شتافت مسيح عيسي سويبه ايزابل، ملکه پدرشوهر سرخوان، جناب آراگون، شاه پيش روز دو -
 کارال. کردمي زمزمه لب زير چيزي و بود مشخص چشمانش سفيدي تنها و کرد نگاه آسمان به جمله اين گفتن با
 بابت از کارال خيال. بود هويدا همسرش يچهره در خاصي برق نگريست، آدريان به و کرد استفاده موقعيت اين از

 گشته خاطرآسوده آراگون پادشاه مرگ خبر شنيدن با که داشت شديدي وجدانعذاب اما بود؛ شده راحت پدرش
 ...است

 :کرد خطاب هردو به جديت با نيايش از پس اسقف
 و سران بوديم، شده دچار خطرناکي چالش به و بود بحراني کشور اوضاع کرديد؟ طوالني را سفر قدراين چرا -

 .دانستندمي اختيار صاحب را خود و داشتند نظري هرکدام کردند،مي اداره را کشور فرماندهان، و وزيران
 :کرد زمزمه بريدهبريده و کرده مشت دستاني با و بود شده خشمگين اسقف سخنان از آدريان

 ...پدر نباشيد نگران شما... کرد خواهند پرداخت را گستاخي اين بهاي. گيريممي انتقام موروها از يقيناً -
 :کرد کارال به رو سپس

 .برسانيم پادشاه و ملکه سمع به را اخبار تا شويم آماده زودتر است بهتر -
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*** 
 غم از ايزابال. کردمي نوازش را هايششانه آدريان و ريختمي اشک صدا بدون ولي صورت؛ پهناي به فرديناند

 پادشاه قطعاً بود، اگر نه؟ يا دارد وجود رحمش در دانستنمي که بود کودکي نگران طرفي از و بود ناراحت همسرش
 :کرد زمزمه ايزابل گوش در کارال. کردمي حمل را آينده يملکه يا
 ...افتادمي زود يا دير اتفاق اين نکن، ناراحت را خودت زياد -
 :افزود بگويد، سخن داشت شک که انگار مکث کمي با
 .شد خواهد تشکيل يکپارچه حکومت باالخره -

 را مسائل ايزابل با تا بسازد فرصتي خواستمي کند، آرام را او و ببرد بيرون را فرديناند تا کرد اشاره آدريان به کارال
 .کنند بررسي
 :نشست ايزابال کنار راحتي به سپس

 داري؟ اينقشه چه آمده پيش شرايط براي -
 :کرد باز لب بود نشسته جايش در متفکرانه ابتدا همان از که ايزابال سرانجام

 با حاال اما بود؛ هاآن سرنگوني براي فرصت بهترين اين البته داد، انجام تواننمي کاري موروها مورد در اکنون -
 .شد خواهد ما نصيب آينده در بهتري هايفرصت کاستيل، و آراگون شدن يکي

 :کرد قفل درهم را دستانش و نگريست کارال به
 .اندکرده متوقف او خاطر به را پدرش خاکسپاري قطعاً. شود آراگون عازم امشب يتيمم همسر گمانم به -

 :داد ادامه و کرد تازه نفسي
 .شد خواهيم عازم پادشاه، گذاريتاج براي کرديم مرتب را کاستيل اوضاع اينکه از پس آينده، روز چند طي هم ما -

 :گنجيدنمي خود پوست در بود شده تبديل حقيقت به واقعاً اتحاد اين که اين از کارال
 کاستيل؟ يا آراگون دهيد؟مي قرار کجا را حکومت مرکز -

 :گفت آرزومندي با ايزابال
 نظر به موضوع اين. کنم تحميل پاپ و فرديناند بر را نظرم توانمنمي اما باشد؛ مرکز کاستيل مايلم من که البته -

 .دارد بستگي نيز دو آن
*** 
 سمير

 :کرد فرج به رو و برداشت قدمي چند متفکرانه
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 که نمودي سرگردان و آواره شهر هايکوچهپس کوچه در را ما حال به تا صبح اذان از! فرج بافيمي مهمل داري -
 و امروز باشم، جنابعالي فرمانبهگوش بخواهم اگر... شودنمي اينطور. است کاشانه آن و خانه اين در زهرا که چه؟

 امبوده انگارسهل حادثه اين در من دانيمي خود کهدرصورتي بياويزد، مجازات دار به را خودم ابوالحسن که فرداست
 !مقصر نه

 :زد پريشانش موهاي به چنگي آشفته فرج،
 زندان در او با را صبح تا شب يک اينکه نه مگر کني؟نمي باور چرا داري را زهرا با مالقات يتجربه خود که تو -

 نيافتي؟ را او گشتي، دنبالش به هرچه عايشه با بعد روز و بودي بندهم قصر
 :کرد قالب صندلي يدسته روي بر را دستانش و بازگشت کارش ميز پشت به سمير

 که هستي اين منکر آيا کني؟مي چه خود بر وارده اتهام با است، صحيح شما هايحرف يهمه کنيممي فرض -
 است؟ داده تو به را ابوالحسن قتل دستور زهرا کنيمي ادعا يا داشتي؟ را خليفه قتل قصد

 :انداخت پايين شرمندگي با را سرش
 کند؛ منصرف کار اين از مرا داشت سعي زهرا حتي ام،شده عملي چنين مرتکب خود، اجتهاد به بنا من... کدامهيچ -
 کاش اي که خورممي را اين حسرت فقط و نيستم پشيمان داشتم که نيتي از حال اين با. ندادم گوش حرفش به اما

 .شکستمنمي را دلش و داشتممي نگه را احترامش
 :شد نزديک قاضي به و کرد غلبه فرج بر التهاب ديگر، بار
 هايگماشته. اندبـرده چالهسياه به را او که مطمئنم من. نگذار دست روي دست که قسم مقدسات يهمه به را تو -

 اصالً اخيرش روزهاي حال. داشتند ايشان مسمويت در سعي بار چندين حتي. داشتند نظر زير را او مرتب عايشه
 دست روي دست با ترسممي. کردمي درپيپي هايسرفه داشتيم، يکديگر با که آخري مالقات در. نبود خوش

 .بيفتد نبايد، که اتفاقي ما، گذاشتن
 :پرسيد مردد همچنان سمير اما شد؛ تزريق نيز القضاتقاضي به فرج، هيجان

 داريم؟ خويشاوندي نسبت او و من که داري اطمينان کجا از -
 است؟ درست. برداشت تو از را حجابش زندان، در روزي که کرد تعريف خودش... ستباايماني بانوي زهرا -
 يخاله زهرا که را ادعا اين که شودنمي دليل اما خود؛ جاي به دهيمي که هايينشانه. ستکافي... فرج است بس -

 با گويا و بوده آندلس به مهاجر اعراب نسل از من مادر. است پنهان من بر بانو اين هويت هنوز. کنم قبول است من
 بر او پدرم يگفته به اما دانم؛نمي را مادرم مرگ دليل درست. کنندمي ازدواج است، بوده مسيحي روزها آن که پدرم

 من به امخاله بهراجع چيزي پدرم تاکنون ولي دانستم،مي مادرم از من که بود چيزي آن همه اين. کرد فوت سل اثر
 .کند پنهان من از را مهمي اين به موضوع که ندارد امکان. است نگفته
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 بکني؟ خواهيمي چه چيست؟ تکليف حاال -
 :ايستاد او مقابل در و برخاست ميز پشت از سمير

 تا گويينمي کسي به خودمان ميان هايوگوگفت از چيزي هم شما و... فرج جناب کنيممي دنبال را پرونده فعالً -
 .کنم تحقيق حضرتعالي ادعاهاي پيرامون من
 :داد تکان تاييد ينشانه به را سرش فرج

 آمده پيش اتفاقات به توجه با ببرد سر به زندان در زهرا اگر چون قاضي، جناب نده هدر را وقت اما خب؛ بسيار -
 .برسانند قتل به را او است ممکن
 :کند عوض را بحث کرد سعي قاضي

 رنگ و داشت پا به پابندي کردي، مالقات را او شب آن که ناشناسي بانوي که داشتي اظهار اعترافاتت در پس -
 است؟ درست. بود سبزه پوستش

 ...بله -
 :بست قامت در، قاب در او زدني برهم چشم در. زد صدا را اسامه و چرخاند خروجي درب طرف به را صندلي سمير

 ...قاضي جناب درخدمتم -
 :کرد زمزمه گوشش کنار در و سپرد اسامه دست به را آن و کرد يادداشت را فرج اعترافات آخرين قلم، با سمير

 .شوند آماده ما از پذيرايي براي که کنيد خبر را ثريا ملکه -
 ...اما -
 .بده انجام گويممي که را کاري. نده راه دل به ترس... اسامه ندارد اگر و اما -

*** 
 گاهي و چرخاندمي سر اطراف به بسته دستاني و هاچشم با فرج و بودند ايستاده انتظار به ثريا کاخ در اسامه و سمير

 به پا هايشلباس کردن مرتب حال در و لحظاتي از بعد داشت، تن بر نامناسبي هايلباس گويا که ثريا. کشيدمي بو
 .گذاشت خود عمارت راهروي

 :کرد باز احترام ينشانه به را هايشدست قاضي، جناب ديدن با
 .کنيد پذيرايي خود از و بنشينيد بفرماييد ايد؟ايستاده چرا -

 :کرد دستيپيش نکند، فاش فرج نزد را هويتش تا کند اوضاع متوجه را ملکه کهآن براي سمير
 را خود اينکه بدون لطفاً. ايمآمده شما نزد سوال چند پرسيدن و پرونده تکميل براي مزاحمت از غرض! بانو خب -

 .دهيد پاسخ ما هايدرخواست به فقط کنيد، معرفي
 :زد تپق زبانش و ماند هوا در هايشدست بود، موهايش بستن حال در که ثريا
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 کرديد؟ دستگير را ضارب... ض -
 :کند آرام را او کرد سعي و زد لبخندي ملکه يچهره حالت به قاضي

 .است شده سالح خلع ضارب... بانو نباشيد نگران -
 :کشيد سر انتها تا را آبي ليوان و گذاشت قلبش بر دست ثريا

 است؟ ساخته من از کاري چه -
 .انداخت اسامه به نگاهي سمير،
 «!ببينيم را شما جواهرات و طال جميع خواهيممي»: اسامه
 :کرد نازک را ابروهايش ملکه،

 منظور؟ چه به -
 :گرفت خود به مصممي يچهره سمير،

 .ندهيد هدر را وقت و کنيد همکاري لطفاً. دهم توضيح را هايماندرخواست علت توانم نمي اين از بيش -
 :نشست ثريا پيشاني بر سرد عرق

 .بياييد من دنبال به خب، بسيار -
 .رسيدند جواهراتش اتاق به که شدمي کشيده زمين روي بر شنلش
 :گرفت ثريا طرف به را دستش سمير،

 .بدهيد من به زحمتبي را کليد -
 .کوبيد سمير دست کف را کليد برافروخته، هايگونه با ملکه
 .گذاشتند انتظار به را ثريا و اسامه و شدند داخل فرج همراه به سمير
*** 
 .نهاد ثريا دست کف را کليد قاضي و شدند خارج اتاق از هردو

 شد؟ دستگيرتان هم چيزي الجماعه؟قاضي جناب شد چه -
 .کرد ترمحکم را آن فرج، بندچشم از اطمينان براي اسامه
 :کرد مطرح نيز را خود درخواست آخرين کرد،مي درک را ثريا ناخوش حال که سمير

 ...مسئله آخرين ماندمي فقط. دارم را تشکر کمال کرديد، همکاري ما با اينکه از -
 .بفرماييد -

 .بود دوخته ثريا پاي درون پابند به چشم و گرفته زبانش القضات،قاضي بار اين
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 مواجه سمير عجيب درخواست با که دربياورد را آن تا شد خم و زد ايقهقهه بود، شده متوجه را منظورش که ملکه
 :شد
 !دهم انجام را کار اين خودم دهيد اجازه -

 :نداشت اعتمادي شنيد،مي که چهآن به هايشگوش و بود شده گرد تعجب از ثريا چشمان
 .شومنمي منظورتان متوجه -

 .«کنيد واگذار ما به را کار اين انجام کرديم عرض»: اسامه
 ابوالحسن به را هايتانهتاکي گزارش يا بيرون رويدمي! گذاريدمي فراتر خودتان حد از پا داريد ديگر»: ثريا ملکه

 «بدهم؟
 :گرفت را ثريا دستان ، آرام صدايي با و کشيد عميقي نفس سمير

 هايبازرسي برابر در مقاومت با که شماييد اين و شودنمي ايجاد مشکلي ما براي بگوييد، نيز سلطان به اگر حتي -
 .دهيدمي قرار اتهام مظان در را خودتان ما،
 :کرد تکرار را خود درخواست و کرد رها را دستانش آرام، سپس و
 هست؟ اجازه -

 افتاد سلطان کنيزي دوران ياد به ناگهان بود، نيافته حقير و پست چنين ايزادهرعيت برابر در را خود گاههيچ که ثريا
 و فرمانده جاي زود، خيلي که بود کوچک چقدر دنيا. بود واداشته خود بردگي به را سمير همين روزي اينکه و

 .کردمي عوض را فرمانبر
 خم سمير و داد تکان قاضي براي اجباري ياجازه ينشانه به را سرش اشک، آبستن هاييچشم و گلو در بغضي با

 .ديد تضاد در فرج هايگفته يسبزه رنگ با را پوستش سفيد رنگ ثريا، پاي از پابند درآوردن با و شد
*** 
 مدثره
. داد لم تخت روي بزرگ و گرد هايبالش بر و کرد خم را زانويش گذاشت، کناري و برداشت سرش از را عمامه
 آينه رويروبه که بود مدثره به نگاهش. کرد باز را اشعربي بلند لباس يدکمه چند و کشيد محاسنش بر دستي
 کوتاه لباس که مدثره پاهاي ديدن با و انداخت ترپايين را نگاهش. کشيدمي سرمه را چشمانش دقت با و بود نشسته
 :شد دگرگون کشيدمي رخ به را زيباييشان رنگشمشکي

 !بيزاريم انتظار از ما دانينمي مگر... مدثره کنيمي چه -
 در را انگشتانش برد،مي ـذت*لـ داشتمي نگهش تشنه کهاين از انداخت، سعدابن به نگاهي آينه درون از مدثره
 :کرد ترظريف را صدايش و برد فرو موهايش ميان
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 .رسممي خدمت الساعه هم من کنيد ميل چيزي سرورم -
 و زد گره محکم را اشـينه*سـ جناغ زير نازک بند دوخت، آينه به را نگاهش و گرفت ابوالحسن از را هايشچشم
 .کرد مرتب را لباس روي هايچين

 :کشيد دندان به حريصانه و برداشت تخت کنار ميز روي ظرف از براقي قرمز سيب ابوالحسن
 ...زن کندمي سردمان جابي انتظارهاي اين -

 خودش خرامان. بريزد افتاده ابوالحسن جان به که ايشعله در تريبيش هيزم تا زد چرخي. برخاست جاي از مدثره
. گذاشت ابوالحسن هايشانه روي را دستش هردو ساعد. نشست تخت روي ابوالحسن مقابل در و رساند تخت به را

 لب زير و ماند باز سيب يباقيمانده جويدن از ابوالحسن دهان شد، خيره او چشمان به و کرد کج اندکي را سرش
 .گفت اکبرياهلل

 :برد يغما به را سلطان طاقت يماندهته وارزمزمه صدايي با و نهاد ابوالحسن گوش زير را دهانش مدثره
. ندارم خود به توجه براي فرصتي و هستم مملکتي امور به رسيدگي مشغول روزها سرورم، ايدشده طاقتکم -

 .آيممي شما ديدن به که زماني همآن ندهد، عطر بوي سلطان همسر ندارد خوشي صورت
 :پرسيد بود شده رگهدو که صدايي با و کشيد، مدثره يشانه روي بر را گرمش دست ابوالحسن

 بدهيد؟ بازار آشفته اين به سروساماني و بگيريد دست به را امور افسار توانستيد رسيد؟ کجا به مملکت اوضاع-
 .کند اسير خود دام در گونهاين را مملکتي سلطان بود توانسته چون شد؛نمي دور مدثره هايلب از لبخند

 :خورد تکاني چشمانشان، تماس قطع و خليفه سر آمدن پايين با
 کشور به را آرامش ترسريع هرچه تا کنيممي تالش وقفهبي سمير و من. سرورم نکنيد مکدر را خود خاطر -

 .بازگردانيم
 :لرزيدمي زياد هيجان اثر بر ابوالحسن هايلب
 ميز مراسم در که ناموفقي مديريت از چون نشوم؛ پشيمان رساندم، مقام و پست به را او دوباره اينکه از اميدوارم -

 .دهد فنا باد به را کشور و کند تجربگيبي ترسممي. هستم خشمگين بسيار داشت
 براي و داد قرار سلطان ديد معرض در سخاوتمندانه را هايشگونه کشيدگي موهايش، بستن با و برد دست مدثره
 :شد پديدار نظرش در سمير جوان يچهره ايلحظه

 نيز ديگري هرکس و باريدمي بال آسمان و زمين از شوم روز آن کنيد قبول ولي است؛ جوان سمير است درست -
 کوتاهي و قصور از دست، به اسلحه مهاجم ورود شايد. بگيرد دست به را اوضاع کنترل توانستنمي بود سمير جاي

 بار سمير باشيد مطمئن. نبود يارانش و سمير ـناه گـ که سهمگين باران آن بارش و سد شکستن ولي بود؛ محافظين
 .بازخواهدگردانيد کشور به را امنيت ديگر
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 او خلوت مزاحم کسي کردمي تصور خياالتش در شد، خيره مدثره متعجب چشمان در ابوالحسن. شد زده اتاق درب
 :کشيد درهم ابرو. شد نخواهد مدثره و
 زند؟مي را اتاق اين درب که است کسي چه... االاهللالاله -

 :برخاست تخت روي از و کشيد بيرون سلطان ـوش*آغـ از را خودش مدثره
 .ندارد را در اين پشت آمدن حق کسي زن هاينديمه جز سرورم، نباشيد نگران -

 کرده خامي سمير که داشت آن بيم. بود انداخته چنگ دلش به اضطراب. پيچيد تنش دور و برداشت را بلندي شنل
 بود، ايستاده در از فاصله با زن هاينديمه از يکي گشود، را درب طمأنينه با. باشد آمده سراغش به شب وقت آن و

 :فرستاد بيرون را اششده حبس نفس مدثره
 اي؟آمده اينجا به شب وقت اين شده چه -

 :کرد تعظيم نديمه
 .هستند شما منتظر عمارت اصلي راهرو در قاضي جناب اما بانو، ببخشيد مرا -

 :کوبيد ديگرش دست کف بر و کرد مشت را دستش مدثره
 کنم؟ مالقات را کسي توانمنمي و هستند من مهمان سلطان امشب نگفتيد او به چرا -

 :کرد کوتاهي تعظيم ديگر بار نديمه
 شما خدمت به ترسريع چههر بايد که دارند مهمي بسيار کار گفتند ولي شماست؛ نزد سلطان که گفتم ايشان به -

 .برسند
 :کرد نديمه سمت را رويش سپس انداخت اتاق درون به نگاهي مدثره

 .رسانممي را خودم بماند منتظر بگوييد -
 قانع را ابوالحسن بتواند تا گشتمي مناسبي کلمات دنبالبه سرش در. داد فرو را دهانش آب. برگشت اتاق درون به

 شنيدن با بود، داده قرار هايشچشم روي را ساعدش و کشيده دراز تخت روي ابوالحسن. برود سمير نزد و کند
 :گفت وضعيتش در تغييري بدون اتاق، درب شدن بسته صداي

 زد؟ برهم را ما خوشـي که بود که محلبي خروس اين -
 :کشيد لبش به زبان و برداشت جلو به قدمي مدثره

... بگيرم را نامه و بروم بايد. دهدنمي تحويل ديگر کسي به را اين من جزبه پيک و رسيده مهمي ينامه گويا -
 .گشتبرخواهم سريع

 مدثره سمت را دستش شد، خيزنيم و کرد بلند تخت روي از را سنگينش هيکل زحمتبه و زد پوزخندي ابوالحسن
 :کرد دراز
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 .ستديگري چيز اتوظيفه امشب آيد،مي بسيار هاسياهه اين از... بعد براي بگذار -
 :کرد ترمحکم را شنل بند مدثره

 .باشد مهمي خبر شايد گردم،بازمي الساعه -
 :کرد پرتاب ايگوشه به خشم با و برداشت را تخت روي بزرگ مخده. شد خشمگين ابوالحسن

 .کنيمي سردمان يکباره به و شويممي داغ ايم،برداشته ترک سفالي ظروف چنان -
 .شد خارج اتاق از و نهاد گوش پشت را ابوالحسن وارزمزمه هاينارضايتي مدثره

 .کوبيدمي اشصندلي دسته به را انگشتانش حالآشفته و بود نشسته سمير عمارت تاالر در
 :داد قرارش خطاب مورد خشمگين رساندمي سمير به را خودش بلند، هايقدم با که گونههمان مدثره

 اي؟کرده انتخاب آوردن خبر براي را شب وقت اين که القضاتقاضي جناب شده چه -
 :آورد لب بر نامحسوسي پوزخند و انداخت مدثره سرتاپاي به نگاهي سمير

 .شدم مزاحمت بدموقع بسيار بود، اتنديمه با حق -
 :کوبيد ميز روي را دستش و شد خشمگين مدثره

 .بگو را کارت ايشده مزاحم ديگر که حال -
 :آورد لب بر ايموذيانه لبخند سمير

 .بينممي ابوالحسن به را عشقت وقتي شوممي خوشحال بسيار من کني؟مي ترش چرا -
 :آمد جوش به سمير آميزتمسخر لبخند از مدثره

 اخبار به شباهتي اصالً اراجيفت. اينيامده جااين به ابوالحسن و من عشق خوشحالي ابراز براي امشب شک بدون -
 .گرد باز آمدي که را راهي وگرنه بگو را کارت. ندارد مهم

 :برد باال تسليم حالت به را دستانش سمير
 گفتن براي امشب. توست دست به گشايشش که افتاده ميز مراسم يپرونده در گرهي نشو، خشمگين خب بسيار -

 .بودم آمده مطلب همين
 و برگشت که بود نکرده باز را درب هنوز. رفت خروجي درب سمت به و برخاست جاي از سخن اين گفتن از بعد

 :انداخت مدثره به نگاهي
 .توست ميهمان ابوالحسن امشب نبودم متوجه که بود پرونده اين درگير ذهنم قدرآن -

 :کرد صدايش مدثره که کشيد پايين را در يدستگيره
 .ايکرده درگير نيز مرا ذهن بگويي، را آمده پيش کار است بهتر سمير، ببخش مرا -

 :انداخت پايين را سرش سمير
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 .گفت خواهيم سخن اشدرباره کارت دفتر در وقت اول فردا بعد، براي باشد -
 :دوخت سمير به را نگاهش مدثره

 .شنوممي اينکهم -
 :برگشت مدثره سمتبه و بست را درب سمير که بود مدثره کالم در قاطعيت قدرآن
 زنان تمامي و بدهي ترتيب خصوصي ميهماني يک اگر که امرسيده پرونده در جاهايي به. باش آرام... خب بسيار -

 ثريا و عايشه شامل زنان تمامي از منظورم... کرد خواهي من به بزرگي کمک کني، دعوت را فرماندهان و اشراف
 .شودمي نيز

 :کرد کج را دهانش و دوخت سمير به را متعجبش چشمان مدثره
 دارد؟ پرونده از گره شدن باز به ربطي چه ميهماني -

 :داد قرار مدثره يشده نقاشي ي چهره مقابل را صورتش سمير
 حضور آن در حتماً نيز ثريا و عايشه که کن برگزار ايميهماني. کني اجرا مو به مو گوييممي که را چهآن بايد -

 به هويت تشخيص براي را فرج من وقت آن. بيايند ميهماني به و بپوشند برهنهنيمه و باز لباسي و باشند، داشته
 خواهم شناسايي را ميز مراسم شوم ينقشه طراح و فتنه عامل زدني برهم چشم در باش مطمئن. آورممي جاآن

 .کرد
 :انداخت سمير به متعجبانه نگاهي مدثره

 ...اما -
 :گذاشت او بازوي روي را دستش و شد ترنزديک مدثره به سمير

 ارتقا ابوالحسن نزد نيز تو جايگاه مطمئناً مذکور، فرد شناسايي با. بده انجام امگفته که را کاري ندارد، اگر و اما -
 .يافت خواهد
 گونهاين را او ابوالحسن دست هايتماس چگونه که بود متعجب. بود کرده ملتهبش مدثره بازوي روي سمير دست

 .کندنمي منقلب
 ميهماني به را عايشه و ثريا بتواند که گشتمي ترفندي دنبال و رفتفرو فکر به مدثره. برداشت را دستش سمير

 .کند دعوت مدنظر
*** 
 کل داناي

 مکاني. رسيدمي گوشبه قصرالحمرا سلطنتي شبستان سرسراي در دربار، زنان يـتانه*مسـ و بلند يقهقهه صداي
 خود دل در را ايحادثه شوم شب آن در بود، سراجبني و نصربني خاندان يعاشقانه قرارهاي شاهد دراز، ساليان که
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 جهان مسلمانان عبرت يمايه و ماند يادگار به آندلس تاريخ برگ برگ در آن شرح بعد، هاقرن تا که کرد ثبت
 .گرديد
 شدن وارد با داشتند، احاطه مدثره سوري مهماني به و بودند شده مستقر شبستان دوم يطبقه در که فرج و اسامه
 .نشستند خود جاي در قاضي جناب دست ياشاره با که شدند خيزنيم ها،آن اتاقک به سمير
 سپس. کرد تماشا را پاهايش زير در شده برپا محشر و کشيد باال را هاپرده. ايستاد پنجره کنار و زد دور را ميز سمير

 :چرخيد فرج طرفبه
 دردبي مرفه عده يک آواز و ـص*رقـ که ايمنشده جمع اينجا ما گويم؟مي چه ببين کن باز را هايتگوش خوب -
 خليفه عليه شورش به ميز مراسم روز در را تو که است ناشناسي بانوي هويت تشخيص ما هدف. کنيم نظاره را

 .واداشت
 خليفه که دانستمي اميرالمومنين را او راستيبه. داشت ابوالحسن به نسبت را مقدسخشکه تعصب همان هم هنوز

 چندقدمي باشد، خوانده را او درون گويا که سمير و گذشتمي فرج ذهن از که بود فکرهايي هااين کرد؟مي خطابش
 :داد ادامه و برداشت طرفآن و طرفاين به
 شورشيان با من که شودنمي دليل باشد، خواهدمي که هرچه ظالم، يا عادل کافر، يا مسلم بد، يا خوب سلطان، -

 در که نيست من مرام در. کردند صادر بنده براي قضاوت حکم و دانستند امين مرا ايشان! کنم مماشات ايشان عليه
 .کنم ـيانـت خــ امانت
 .ماند خيره زمين به و کرد سنگيني سکوت اوست، به سمير هايحرف منظور دانست،مي خوب که فرج

 سمع به پايان در و شودمي نوشته پرونده طول در اتفاقات تک تک شرح. است رسمي دادگاه اما غيرعلني؛ هرچند -
 من سواالت به کنيدمي مشاهده را افراد کهدرحالي باال از و بياوريد تشريف فرج جناب پس. رسدمي سلطان نظر و

 .دهيد جواب
 جايهيچ در موقعآن تا که بود لعابي و رنگخوش زنان ديد،مي که چيزي تنها. گرفت قرار سمير کنار در فرج

 پايين را سرش. کندمي تحريکش پيوسته و کرده نفوذ درونش به شيطان کردمي حس. بود نکرده نظاره آندلس
 .گرفت فاصله پنجره از و انداخت
 :چرخيد فرج طرف به بود، عادي برايش هاصحنه اين ديدن که قاضي

 گرفتي؟ فاصله چرا شد؟ چه -
 :داد ادامه و گفت اعوذباللهي فرج
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 نديدمش من که بانويي آن پاي از را پابند آن که وقت همان چيست؟ براي ديگر کارها اين... آورمدرنمي سر -
 آن پاي در مالقات شب آن در من که ستهماني خلخال اين که کردم اعتراف داديد، نشان من به بعداً و درآورديد

 .بکنيد را قضيه قال و کنيد دستگيرش کنيد؟مي دست دست چرا ديگر پس. ديدم خانم
 :زد پوزخندي ادامه در سپس

 .معذوريد بازداشتش از شما و بود عايشه رفتيم مالقاتش به که بانويي آن نکند -
 شده قاضي جناب دگرگون حال متوجه که اسامه. نشست صندلي روي و کشيد موهايش به دستي شد، کالفه سمير
 :گذاشت فرج يشانه روي دستي و رفت جلو بود،

 اين اصلي عامل نتوانيم اگر آمديد، گرفتار ايمخمصه چه در نيستيد متوجه اينکه مثل شما... عزيز برادر ببينيد -
 تمامي و رفت خواهيد دار يچوبه پاي به اصلي متهم عنوان به شما خود کنيم، معرفي خليفه به را حادثه

 .پيوندندمي عايشه هايچالهسياه به نيز مسلکانتانهم
 :داد ادامه اسامه که کرد غلبه فرج بر ترس

 ايشان که برسانيم نظرتان و سمع به بايد داشت، هويتي چه و بود که بانو آن اينکه از جدا پابند، آن درمورد اما و -
 تفاوت بوديد داده گزارش شما که چهآن با پوستش رنگ اوالً که چرا. باشد شما ناشناس بانوي همان توانستنمي

 .بود گرفته هديه ديگر فردي از حادثه از قبل روز در را پابند آن ثانياً داشت،
 شده داشت جريان اطرافش در که وخيمي اوضاع متوجه تازه کرد،مي درک را پرونده هايپيچيدگي کمکم که فرج
 .بود

 :پريد جا از هازدهصاعقه مانند و رسيد سمير ذهن به فکري ناگهان
 شناسي؟مي را دربار هايملکه تو -
 ...خير چهره به اما بله اسم به -
 دهي؟ تشخيص را او توانيمي کني، مالقات نزديک از را بانو آن اگر -

 :کرد تامل اندکي فرج
 ...بشناسم را او توانممي پوستش رنگ از -

 :کرد جدا فرج يشانه روي از دست اسامه
 کني؟ نگاه پوشيده چنداننه هايلباس با را دربار زنان بايد چرا که شدي متوجه حاال -

 :گرفت را فرج دست بود، شده نزديک حادثه اين اصلي عامل به حدودي تا که سمير
 ...بيا من دنبال -

 .رسيدند شبستان هايروشويي راهروي به و کردند طي ديگري از پس يکي را هاپله
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 .بازگردم من تا بايستيد منتظر همينجا -
 را ما چطور ببين... ديوانه يزنيکه»: کرد مدثره نثار بدوبيراهي دل در و کشيد ترپايين را تنگش و کوتاه دامان عايشه

 .«شودمي او چرنديات خام پيوسته که هم نفهمزبان ابوالحسن است؟ کرده دربار زنان دست يمضحکه
 از چهآنهر و رسيده خود به حسابي. بود کرده استقبال مدثره پيشنهاد از کلي که بود ثريا اين دستش، کنار در اما

 .بود کرده خالي هايشلباس روي بر داشت عنبر و مشک
 زيبايي به تربيش بعد به اين از بايستمي کهاين و است ربوده سلطان سر از هوش چگونه مدثره که بود فهميده تازه
 .دهد اهميت خود

 زنان به و بودند ايستاده سکو روي بر مشابه کامالً عربي غليظ هايآرايش و يکسان کامالً هايلباس با ملکه هرسه
 که جواني خدمتکار مدثره، ياشاره با. گفتندمي آمدخوش بودند، سلطان شبستان مهمان را امشب که ايدرباري
. ريخت عايشه ملکه لباس روي بر و داد سر را ظرف درون هايليوان از يکي کرد،مي حمل را نوشيدني سيني

 .کرد ايجاد او در ايمنزجرکننده حالت ملکه، پاهاي بر ليوان درون شربت چسبندگي
 گردنش و سر به قري و زد عايشه به آميزيطعنه لبخند کردند،مي آب دلش در قند صحنه اين ديدن با گويا که ثريا
 خدمتکار جوان دخترک سر بر فريادي کار، کردن جلوه طبيعي براي مدثره. کرد اول يملکه به را پشتش و داد

 :فشرد را ملکه دست و کشيد
 .کنند تنبيه مجازات اشد به را او دهممي. طلبممي پوزش شما از وپادستبي خدمتکار اين انگاريسهل بابت -

 :داد پاسخ نبود، آتشين گوي دو به شباهتبي عصبانيت شدت از که چشماني با عايشه
 دربار اول يملکه از پذيرايي در را زيردستانش خوب تا بکشند زنجير به را اربابش بايد نفهم، خدمتکار اين جاي به -

 .کند توجيه
 که جاييآن از و شد شبستان روشويي راهي قصر، اهالي سنگين سکوت زير در و شد جدا جمع از خيس هايلباس با

 در را مدثره کهآن با. گذاشت جا صندلي يدسته روي بر را خود شنل است، زنانه کامالً مهماني که بود جمع خيالش
 که ايتله به تا کردمي تعقيب شبستان راهروهاي در را او سايهبهسايه سوم يملکه اما بود؛ کرده خرد جمع ميان
. شدمي عايشه تربيش نفرت و خشم باعث اين و بود بسته راهروها تمامي درب. شود گرفتار بود گذاشته کار او براي

 .شد سلطان سلطنتي روشويي وارد و گشود نااميدي کمال در را دستگيره آخرين
 .کرد باز را يکي و دويد بودند شده کشيده کاخ سرتاسر در تازگي به که آبي شيرهاي طرف به عجله با

 با و چرخاند سر ايغريبه پاي صداي با. بود کرده ايجاد او در را موهني احساس اندامش، بر شده جاري سرد آب
 .کشيد بلندي جيغ فرج ديدن
 :زدمي تپق زبانش و گرفت فاصله او از عقبعقب
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 !دهي فرصت من به کمي ستکافي فقط. هستم عهدم سر هم هنوز من کن باور کني؟مي چه اينجا تو... تـ -
 استشمام را آن مالقات شب در که بود هماني عطرش، بوي و صدا همان صدا. کردمي نظاره را او خوب فقط فرج

 .بود کرده
 .کنم آزاد را زهرا آينده چندروز تا دهممي قول تو به اما نشدي؛ عمليات کامل اجراي به موفق که دانيمي خودت -

 بر را حجت بدنش، يسبزه رنگ اما شناخت؛نمي را عايشه هنوز کهآن با و داد تکان تاسف ينشانه به را سرش فرج
 :بود کرده تمام او
 .کردند مالقات نظر مورد شب آن در من با که است بانويي همان ايشان... قاضي جناب است خودش -

 :بود خودش جان حفظ انديشيد،مي که چيزي تنها به رسيد،مي گوشش به نامفهومي اصوات که ملکه
 ...قسم خدا به باش، نداشته کاري مرا فقط تو -
 به ملکه و شد خارج اتاقک از اسامه. ماند باقي تمامنيمه هايشحرف سمير، ستبر يـينه*سـ به عايشه برخورد با

 :گرفت خود به جانببهحق ايچهره سرش، پشت در سمير يمشاهده با که بازگشت خروجي درب طرف
 کنيد؟مي چه زنانه مکان اين در محترم، چنداننه آقايان شما -

 .نداشت هاآن از کمي دست نيز صدايش و لرزيدمي هايشدست
 چراغ آتش با را آن و کرد خارج جيبش از برگي سمير،. نشاند حوضچه يلبه بر را او و بست را فرج بند چشم اسامه،
 :ساخت روشن روغني

 .دانيممي را چيز همه ما! ملکه شد تمام نمايش -
 سر بر بلندي نسبتاً نهيب گذاشت،مي نمايش به را اندامش از تريبيش ابعاد خيسش هايلباس که عايشه
 :کشيد القضاتقاضي

 .کنند الحمرا هايکالغ خوراک را چشمانتان دهممي شديد؟ من خلوت وارد حقي چه به -
 :برداشت قدم خروجي درب طرفبه و زد کنار را سمير دست، با سپس و
 .کنمنمي فراموش را امروزت شرميبي اما کردم؛ سکوت غازتيکصدمن فتواهاي برابر در االن به تا -

 نيز عايشه. دويد طرفش به شود،مي مشکل بسيار او جرم اثبات مکان، اين از ملکه خروج با دانستمي که قاضي
 .گرفت خود به دويدن حالت و کرد ترسريع را هايشگام

 :کشيد خود سمت به را او کرد، قالب ملکه کمر انحناي دور را دستانش بود، کرده بلندتر را هايشقدم که سمير
 لحظه اين به رسيدن براي مدت چه دانيدمي! شويد خارج مکان اين از بگذارم که بکنيد را فکرش لحظه يک -

 ام؟کشيده زحمت
 :انداختراهبه دادوفرياد ديد،مي اسير الجماعهقاضي هايچنگال در را خود که عايشه
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 نظر زير مرا سمير پرورانديم،مي آستين در مار که گفت خواهم ابوالحسن به سوگند خدا به... ديوانه کن رهايم -
 .داشت سوء نيت من به و بود گرفته
*** 
 مدثره

 داده تکيه سنگي ستون به را سرش و نشسته اتاقش ايوان يلبه بود، کرده رها قيدبي هايششانه روي را موهايش
 و زد موهايش ميان چنگي. کشدسرمي جرعهجرعه و کندمي پر که ستجامي چندمين دانستنمي درست. بود

 نوشيدن از که سرخي رنگ جز چشمانش يکاسه در. بود مشوش و پريشان احوالش کشيد، را براق سياه تارهاي
 زندگي به ابوالحسن عقد به درآمدن با اينکه از بود پشيمان. کردمي قراريبي نيز اشکي قطره بود شده حاصل زياد

 را طرفدارانش ميان در بودن محبوب حس توانستمي کمتر بودنش ملکه خاطربه و بود زده قيدوبند خودش
 هنگام عايشه تصوير. دوخت دوردستش به را نگاهش. گرفت دست در و کرد پر را جام ديگر بار. کند ـا*ارضـ

 نکند خورد،مي چرخ سرش در مزاحم افکار. نوشيد جام از ايجرعه و زد پوزخندي. شد نمايان ذهنش در دستگيري
 حرير لباس از ايتکه و کرد مشت پايش روي را دستش! شود؟ دستگير ذلت و خفت همان با عايشه چون روزي
 اشبرهنه پاهاي. کرد وزيدن به شروع خنک نسيم. کرد وعيالشاهل و ابوالحسن نثار لعنتي. گرفت چنگ به را قرمز

 رنگش سرخ محتواي به و گرفت چشمش جلوي را جام. کشيد سر جام از ديگر ايجرعه و کرد نزديک همبه را
 ميان در اينکهم توانستمي. کردندمي کجيدهن او به ليوان پشت از شهر درون روشن هايفانوس نور. نگريست

 را برگ و برخاست جاي از کشيد، سر انتها تا را جام. بفرستد ابوالحسن گور به لعنتي و برقصد و بخواند نورها اين
 يچهره فرستاد، بيرون اشريه از را غليظ دود. گرفت عميقي دم و زد جانش به آتشي و داد قرار هايشلب ميان
 سمير نثار لعنتي لب زير مدثره و دادمي تکان آهسته را عمارت حياط درختان برگ باد. گرفت جان نظرش در سمير
 کرده همه مادر از عزيزتر يدايه را خود واحد آن در منصبش و مقام تثبيت براي که روزخورينرخبهنان مرد. کرد
 در. بودند شده سرد تاريک شبنيمه آن در هوا خنکاي از که کشيد اشبرهنه بازوهاي روي را هايشدست. بود

 پايش و دست و شدمي گرم سرش. بود کشيده سر انتها تا را اشنوشيدني يشيشه. بود کرده رويزياده نوشيدن
 باز دوسو از را هايشدست و کشيد باال را خودش و گذاشت ايوان يلبه روي را پايش يک. بودند فرمانش به ترکم
 تکان باد در قرمز حرير. بگيرد آرام تا خواستمي پرواز. اندچيده را هايشبال که داشت را ايپرنده حال. کرد
 و داد دست از را تعادلش که بود برنداشته را دوم قدم هنوز برداشت، را اول قدم و بست را هايشچشم خوردمي

 و دادند يکديگر دست در دست اشبرهنه بدن و نازک حرير لباس و ايوان سرد هايسنگ. کرد سقوط ايوان درون
 دست به را ايوان ورودي درب يلبه و سراند سرد هايسنگ روي را خودش کمي. کردند زايل را خوشش حال

 دلش. بود يافته کاهش حواسش هوشياري. کشاند اتاقش داخل به را خود تلوتلوخوران و برخاست جاي از. گرفت
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 جا در ايجنبنده حرکت صداي و گذشت ديدگانش برابر از ايسايه اتاق، فانوس اندک نور زير در خواست،مي خواب
 بيرون اشحنجره از کشداري و ضعيف صداي. نداشت را پاهايش روي ايستادن توان. ديدمي تار. کرد متوقفش

 :فرستاد
 تويي؟... سمير -

 يسايه هاينفس صداي افتاد، زمين روي هوششبي و ـت*مـسـ بدن و کرد اصابت سرش به ناگهاني ايضربه
 بتواند تا کشيد را تيره و زمخت هايپرده و بست آرام را ايوان درب و برداشت قدم. پيچيدمي اتاق در مشکوک

 او چون جواني مرد براي. زد زانو کنارش و شد خم. برگشت مدثره سمت به. درآورد اجرا به را اششيطاني ينقشه
 و نشست تخت يلبه. گذاشت تخت روي را او صدابي و برخاست جاي از. بود آسان و سهل بسيار مدثره کردن بلند
 مرد. برخيزد خواب از بخواهد که بود آن از ترهوشبي مدثره. شد خيره الحمرا خوانآوازه يچهره نگار و نقش به

 :آورد لب به لبخندي ناشناس
 بودم؟ نگفته آورد، خواهم چنگت به روزي بودم گفته -

 و جوشيد موهايش ميان از عرق ايدانه. گريختمي بايد سپيده زدن با و بود تنگ وقت. بود ـت*مـسـ نخورده
 صورتش بود، زده سرش به جنون. باشد رسيده چشمه به اينک که داشت را ايتشنه حال. نشست اشپيشاني روي

 .شد تاريک شهر و کرد نزديک مدثره صورت به را
*** 

 نور. گشود زحمتبه را سنگينش هايچشم. داد تکان اندکي را سرش و شد خارج مدثره گلوي از مانند آه صدايي
 ولي نداشت خاطر به چيزي کرد، بانسايه چشمانش روي را ساعدش و آورد باال را دستش آرام زد، را چشمش اتاق

 زمزمه گوشش کنار آهسته صدايي. داد اندکي تکان سختيبه را دردناکش پاهاي. کردمي درد احساس بدنش در
 :کرد

 بانو؟ آمديد هوش به -
 از دوتن و سويک در اسامه و سمير! برگشت صدا سمت به و برداشت هايشپلک روي از را دستش سرعتبه

 اگر که زد پلک چندبار سمير چشمان در. کردنمي درک را چيزهيچ. بودند ايستاده ترطرفآن کمي هايشنديمه
 پيچيد تنش تمام در درد که شود خيزنيم تخت روي از کرد سعي بود، واقعي چيزهمه اما شود؛ هوشيار بيندمي خواب

 و کرد تنگ چشم ديد، را دربار طبيب. چرخاند را سرش. گرفت قرار نبضش روي دستي. برخاست هوا به اشناله و
 :آورد پايين را سرش سمير. انداخت سمير به نگاهي

 است؟ خوب حالتان -
 :گرداند اتاق هايآدم ميان را هايشچشم و داد فرو سختيبه را دهانش بزاق
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 است؟ افتاده اتفاقي چه -
 :شد ترنزديک اسامه

 آوريد؟مي خاطر به چيزي گذشته شب از بانو -
 :شد نمايان سرش در رنگکم ايهاله کورسوي

 آمديد؟ من اتاق به ديشب که بوديد شما -
 :داد قرار مدثره دست روي را دستش و نشست تخت يلبه سمير

 .کرديم دستگير بود شده وارد شما خصوصي حريم به که را کسي آن ولي نبوديم؛ ما -
 به چشم بازنيمه دهاني و متعجب چشمان با. آورد هجوم ذهنش به ضدونقيض افکار تمام. افتاد دوران به سرش
 .دوخت اسامه
 :گشود لب تامل اندکي با و انداخت سمير به نگاهي اسامه

 .شد شما اتاق وارد اجازه بدون... ابوالحسنبنمحمد... ديشب... د -
 هنوز. کردمي حس دهانش به را اشمعده اسيد هجوم. درآمد حرکت به ديدگانش برابر در بارهيک به چيزهمه

 .افتاد پايين تخت روي از و پيچيد همبه اشمعده ولي کند؛ هضم کامل را اسامه جمالت تا خواستمي فرصت
 همبه دلش برساند، اتاق روشويي به را خودش تا کردند کمک و رساندند او به را خودشان سرعت به هانديمه

 را سرش پاشيد، صورتش به خنک آب مشتي و کرد باز را آب شير. نياورد باال اشمعده زردآب جز چيزي و پيچيدمي
. ترسيد ماندمي ارواح به تربيش که ايچهره و پريشان موهايي با زني ديدن از و افتاد آينه به نگاهش و گرفت باال

 از آرام قرمز حرير و کشيد بودند کرده تنش بر هوشيبي موقع در هانديمه که بلندي سفيد لباس به را خيسش دست
 رسوايي هايزنگ و کرد رها چله از را تير لباس، روي بر خون بزرگ و کوچک هايلکه. گذشت چشمانش برابر
 روي را هايشدست. آمده سرش بر باليي چه که بود شده متوجه تازه. درآمد صدابه سرش در ديگري از بعد يکي

 را زمان و زمين. برآورد جگرخراش فريادهايي و برگشت اتاق به لرزان پايي با. کشيد بلندي فرياد و گذاشت سرش
 :گرفت سمير سمتبه را لرزانش انگشت. دوخت همبه
 شده لعنت جاني آن وقتي بودند گوري کدام محافظينت کني؟مي قصر در غلطي چه است معلوم قاضي مردک -

 .ايدکرده دستگيرش گذشته کار از کار که حال... حال گذاشت؟مي جا من لباس روي را ننگ هايلکه اين
 :ريختندفرومي چشمانش از ديگري از بعد يکي اشک هايقطره

 .شما به لعنت -
 :ريختمي پايين را بلورين هايجام ميز روي از زمانهم و زدمي فرياد

 .شويد گم چشمانم جلوي از... کنيد گم را گورتان برويد، جااين از محمد، بر نفرين شما، بر نفرين -
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 و هانديمه از چشم با سمير. کند ورترشعله را انبار اين آتش خواستنمي دلش کسي و بودند کرده سکوت همه
 به لب زير و زدمي چنگ را موهايش و بود نشسته زمين روي بر مدثره. کنند ترک را اتاق که خواست طبيب

 .گفتمي ناسزا خاندانش و ابوالحسن
 :داشت نگهش برجا مدثره دارخش صداي که بود خروج حال در سرش پشت سمير و رفت بيرون در از اسامه

 .است شده سرم بر خاکي چه بفهمم تا بمان... سمير رويمي گوري کدام -
 دستش و شد نزديک مدثره به بست، آرام را درب و برگشت اتاق به خودش و برود که خواست اسامه از سر با سمير

 آشفته گونهاين را مدثره تاکنون. نشاند صندلي تريننزديک روي و کرد بلندش زمين از و داد قرار بازويش زير را
 .بود نديده
 :گرفت باال را سرش زحمتبه مدثره. ايستاد منتظر و زد اتاق وسط ستون به را اشتکيه

 .است آمده فرود سرم بر عذابي چه بدانم لعنتي بزن حرف... بزن حرف سمير؟ گرفتي خونخفه -
 :کرد تر را لبش و گرفت باال را سرش سمير

 دقايقي.....کندمي کردنش تعقيب به شروع آهسته و بيندمي مبدل لباسي با را محمد قصر، حياط در اسامه ديشب -
 قبلي قرار شما با کردمي فکر... ايستاد شما اتاق در پشت عمارت امنيتي هاياليه از گذشتن با محمد که بيندمي بعد
 اتاق از محمد و شدند تبديل ساعت به دقايق بيند،مي شما اتاق به را ورودش و ايستدمي ديوار پشت فاصله با... دارد
 تمام، وقاحت با که بيندمي را محمد و شودمي شما اتاق وارد سرعتبه و شده مشکوک اسامه... نيامد بيرون شما
 !است شده تانخوابتخت خلوت وارد

 چنگ را قلبش دستش و بود افتاده شماره به نفسش. دهد پايان را صحبتش سمير تا کندمي بلند را دستش مدثره
 :گرفت مقابلش و برداشت آب ليواني فوراً سمير. زدمي
 .نيست مساعد اصالً حالتان. کنم خبر را طبيب دهيد اجازه بانو -

 :بود شده تبديل دردآور هقيهق به اشگريه و شدمي سرازير مدثره چشمان از امانبي اشک
 واي... دادم ابوالحسن با ازدواج به تن که من به لعنت... من به لعنت کنم؟ چه... سمير؟ کنم چه آبروييبي اين با -

 .کرد خواهد گوربهزنده مرا ببرد ماجرا اين از بويي ابوالحسن اگر
 :کشيد عميقي نفس سمير. بود شده متنفر بود شاهزاده و شاه هرچه و خودش از بود، رسيده انزجار حالت به مدثره

 آسوده خيالت که اسامه و من از دونديمه،آن و دانيممي اسامه و من فقط ببرد، ماجرااين از بويي نيست قرار کسي -
 .کنممي ساکت من هم طبيب. کن ساکت خودت هم را هانديمه باشد،
 قرار بدنش گاهتکيه کنسول روي را دستانش و ايستاد اتاق يگوشه بزرگ يآينه مقابل و برخاست جاي از مدثره

 :کشيد لبش يگوشه کبودي روي را انگشتش. داد
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 توله است، نهفته شهوتش در دينش و عقل پدرش چون هم او... ناخلفش يحرامزاده فرزند و ابوالحسن به لعنت -
 .حرامزاده سگ

 :پرسيد زدهوحشت و انداخت سمير به نگاهي آينه درون از
 بيايد؟ سراغم به امشب باز نکند -

 :رفت مدثره سمتبه و برداشت ستون از را اشتکيه سمير
. ديد نخواهد را آزادي رنگ هازودي اين به و ايمکرده دستگير را محمد بريز، بيرون سرت از را مزخرف افکار اين -

 حفاظت کار شخصاً و کرد خواهم ترتنگ را امنيتي هايحلقه امشب از. ايمانداخته زندان به نيز را عمارت محافظين
 .گرفت خواهم عهدهبه را شما از

 عقب به زمان خواستمي دلش... را ابوالحسن گاه و کردمي لعنت را خودش گاه نداشت، پاياني مدثره هايضجه
 را طبيب باالجبار سمير و بود بد بسيار حالش گذاشت،نمي ابوالحسن شوم دربار به را پايش وقتهيچ تا گشتبرمي
 بود نيفتاده هم روي هايشپلک هنوز. بيايد مدثره چشمان به خواب اندکي تا بدهد دارويي خواست او از و کرد خبر
 :کرد زمزمه و زد چنگ را سمير دست که
 .نگذار تنهايم... سمير ترسممي -

 :غريد سمير که بود، مدثره روي طبيب کنجکاو نگاه
 .کنيمي پاک ذهنت از هميشه براي را لحظه اين و روز اين است مهم برايت عزيزانت و خودت جان اگر -

 .کرد اطاعت را او دستور ترسان، و رفت طبيب رخسار از رنگ
*** 
 سمير
 جريان در را او اسامه و داد انجام خود مشاور با را الزم هايهماهنگي آخرين عايشه، بازداشتگاه به ورود از پيش

 که شود ملکه بازجويي اتاق وارد خواست و زد ـل*بغـ را هاپرونده. گذاشت محمد و کماشهابن اعترافات آخرين
 .بازداشت حرکت از را او ثريا صداي

 به و فرستاد موهايش به موجي خوشحالي، برق از حاکي چشماني و دلنشين لبخندي با دوم يملکه چرخاند، که سر
 :شد نزديک او
 بدهيد؟ ما به را شريفتان وقت از چندلحظه توانيدمي! قاضي جناب -

 تحويل ثريا به زهرخندي و انداخت کردندمي تعقيب را ملکه سايه همچون که ابوالقاسم و سعد به نگاهينيم سمير
 :داد
 .درخدمتم بنده... بفرماييد -
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 :انداخت اسامه به مرددي نگاه ملکه
 بپرسم؟ سوالي توانممي -

 :داد ادامه سمير که نگريستند يکديگر به اسامه و قاضي
 باشد؟ چه سوالتان تا -

 :کرد ايجاد اشگونه بر کوچکي خراش ناخنش، با ثريا
 بمانيم؟ عايشه يپرونده باب من شما رأي منتظر بايد مدت چه -

 :کرد ريز را چشمانش سمير
 سلب عايشه ملکه از را السلطنهنايب عنوان که سلطان هستيد؟ چه نگران شما اما داند؛مي خدا که را مدتش -

 خواستيد؟نمي را همين مگر! زدم شما نام به را حکم اين هم من و کردند
 :چرخاند کامش در زبان ثريا

 جناب الّاو بود خليفه خواست امر اين که دانيممي همه! کرديد امضا را ميلتان برخالف حکم يک فقط که شما -
 .بودند مايل تربيش مدثره ملکه بودن السلطنهنايب به قاضي
 :دوخت چشم الحمرا سقف به کالفه سمير

 حکم اين که هم مثال برفرض اما است؛ زود مدثره چون جواني يملکه براي هنوز مقام اين که معتقدم هرچند -
 کند؟مي فرقي چه شما حال به باشد، بوده من ميل برخالف

 :دهد پايان بيهوده جدل اين به کرد سعي ابوالقاسم،
 سهل گرانتوطئه بر قاضي جناب اميدواريم و هستيم خليفه قتل يپرونده باب من طاليي حکم يک منتظر ما -

 .نگيرند
 :کرد نگاه رضوان حاجب به و گرفت سقف از چشم سمير

 چنين به عادت بنده که بگويم بايد بسوزانيم، هم با را تر و خشک که است اين نگرفتن سهل از شما منظور اگر -
 اما شد؛ خواهد آزاد زوديبه پرونده اين در نبودن دخيل دليلبه کماشهابن حاضر حال در و ندارم هاييحکم

 اعمالشان سزاي به شک بدون اصلي مسببين و داشت خواهد ادامه چنانهم پرونده تکميل براي وجوهاجست
 .رسيد خواهند

 روي بر سمير. ريختمي اشک آرام و بود گرفته پناه محمد ـوش*آغـ در عايشه شد، که بازجويي اتاق داخل
 و بازگشت آب ليوان دو با او که نکشيد لحظه به. کرد زمزمه اسامه گوش در چيزي و نشست مقابلشان صندلي

 :گرفت ملکه طرف به را هاآن از يکي قاضي. گذاشت ميز روي بر را هاآن
 !کندمي بهتر را حالتان... بنوشيد اندکي -
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 :زد پس را دستش محمد
 ...بنوشيم بآ تو چون حراميبهنمک دست از که است آن از بهتر بميريم، تشنگي از -

 :چرخيد بازجويي ميز اطراف قدمي چند و برخاست جا از خشمگين سمير
 اگر. کنم صادر حکم برايتان بازجويي، بدون توانممي که است سنگين چنان حضرتعالي يپرونده! محمد جناب -

 هاييمحبت سبب به فقط و فقط ببرم، پيش قانوني هايحلراه طريق از را قضيه و کنم داريخويشتن کنممي سعي
 خلوت حياط در شما گاهبيوگاه هايمزاحمت گزارش وگرنه است، داشته روا من حق در کودکي در مادرت که است
 .بمانيد باقي الحمرا هايچالهسياه در هميشه براي تا ستکافي سلطان به گذشته، شب چند اتفاقات و مدثره ملکه

 :نوشيد انتها تا را آب ليوان القضاتقاضي و شد حاکم جلسه بر سنگيني سکوت
 .برويد طفره پرونده به دادن پاسخ از هافرافکني اين با نکنيد سعي پس -

 :نگريست عايشه ملتهب و سرخ چشمان به سمير
 طبق و کرديد ک*تحـريـ خليفه رساندن قتل به براي را فرج که کرديد اعتراف خودتان هاينوشته در شما -

 صحيح... پذيرد صورت عمليات اين سد، شدن شکسته با و ظهر يهنگامه که بود اين بر قرار ضارب، هايگفته
 است؟
 :داد ادامه بود، مانده عاجز عايشه صداي شنيدن از که قاضي. کرد تکرار را چيزي لب زير ملکه

 .دهيد پاسخ رسا و بلند صداي با لطفاً -
 :کرد تکرار ملکه

 ...است صحيح -
 ووعيدهاييوعده و سالح قبضه چند با شما که است نوشته مضمون اين به هايييادداشت خود اعتراف در فرج -

 هايحرف شما آيا... کرديد سلطان ضد بر مسلحانه عمليات به تشويق را او وي، مسلکانهم از حمايت بر مبني
 کنيد؟مي تاييد را ايشان

 :نگريست سمير يچهره به کنجکاوانه عايشه،
 و دادم تحويل ايشان به سالح قبضه چند فقط من... قاضي جناب گيردنمي موش خدا رضاي محض ايگربه هيچ -

 .امکرده مالي حمايت اشخانواده و او از درعوض و ندادم ايشان به هارافضي از حمايت بر مبني ايوعده هيچ
 کردند؟مي همراهي را شما عمليات اين در دوفرزندتان که هستيد قضيه اين منکر اينکه و -
 .ندارند دخالتي پرونده اين در فرزندانم -

 .انباشتمي هم روي را هابرگه و کردمي يادداشت را ملکه اظهارات درپي،پي اسامه
 .دهيد شرح عمليات اين انجام از را خود انگيزه و هدف لطفاً عايشه، بانو -
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 :کشيد سردي آه ملکه
 .بود خالفت به او ساندنر و محمد حق گرفتن هدفم... اوست از کشيممي هرچه که اماره طماع نفس به لعنت -
 قائليد؟ خود براي حقي خالفت در شما آيا -

 :زد پوزخندي عايشه
 نيستيد؟ قائل شما -

 :پرسيد بود، گشته سردرگم که قاضي
 !شوم؟نمي منظورتان متوجه -

 :داد ادامه ملکه
 دانيد؟مي اميرالمومنيني شايسته را سعد يا و داريد اعتقاد محمد جانشيني به شما -
 !بانو ندارد ما هايصحبت در جايي بحث، اين -

 :کرد خراب سمير سر بر را مخمورش نگاه عايشه،
 و او و هستيد خيالتان بانوي دنبال به ذهنتان در و دانيدنمي جايگاهي چنين مستحق نيز را ابوالحسن حتي شايد يا -

 .دانيدمي خالفت به منتسب را اجدادش
 بنابراين. بود شده محمد و اسامه نامفهوم و گنگ هاينگاه متوجه تازه ديد،مي سخت را اوضاع کنترل که قاضي
 .داد خصوصي بازپرسي به دستور

 :داد ادامه بود، ايستاده پنجره به رو و عايشه به پشت که سمير اتاق، از محمد و اسامه شدن خارج با
 .است عمليات ياوليه ساعات در سيل و باران آمدن کند، سبک را شما يپرونده تواندمي که اتفاقي تنها -

 :پرسيد بود، مانده خيره نقطه يک به که ملکه
 دادي؟ خصوصي بازجويي به دستور چرا -

 :شد نزديک او به و برگشت عايشه طرف به قاضي
 .بگيرم خليفه از مجازاتتان در زيادي تخفيف کار، اين با و دهم جلوه سد شکستن علت را باران توانممي -

 :کرد نازک را ابروهايش عايشه
 دهي؟ انجام من حق در را لطفي چنين خواهيمي چرا -

 :نشست ملکه کنار سمير
 !شماست نزد در اسرارش که خواهممي را يکي نشان و نام فقط من -

 :کرد مطرح را درخواستش ديد، مهيا را شرايط که سمير. بود شده قاضي منظور متوجه دقيقاً زيرا کرد؛ سکوت عايشه
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 پنهان من از را او علت چه به شما دانمنمي و گردممي دنبالش به هاستسال که خيالي بانوي همان... زهرا -
 کنيد؟مي
 مادر سر بر چه اصالً کند؟مي چه شما هايزندان در او بگوييد خدا به را تو! است من يخاله زهرا که گويدمي فرج
 ايگوشه فقط هااين کرديد؟ بزرگ خود نزد و آورديد خود عمارت به کودکي از مرا چرا شما کهاين و است؟ آمده من
 نجات سردرگمي اين از مرا اگر قسم خدا به. شماست دست به آن هايقفل کليد که است من بيکران هايسوال از

 !داد خواهم نجات بازارآشفته اين از را شما دهيد،
 ملکه يپريدهرنگ و تکيده يچهره به بارآخرين براي. شد جدا او از سپس و فشرد ـوش*آغـ در محکم را او عايشه
 مالقات به مدام ملکه که نداشت تربيش سالپنج. شد زنده او با خاطراتش يهمه لحظه،يک در و ماند خيره
 .کردمي تقاضا را او سرپرستي و آمدمي عيسيحاج

 منصرف تصميمش از را عايشه مختلف هايبهانه با و کردمي خودداري ملکه به او واگذاري از هميشه پدرش
 او از سمير که گفت عايشه به پدرش ملکه، با عيسيحاج مالقات آخرين در که داشت خاطر به درست. ساختمي
 .دارد وحشت سلطنتي يخانواده تمام از او اصالً ترسد،مي
 باعث عيسيحاج توسط سمير ترساندن. شدمي نزديک او به متفاوت هايحيله با هربار و کردنمي قبول ملکه اما

 کودکي. کند آب طلب پدرش از و شود بيدار خواب از ترسناک هايکابوس با هرشب سالهپنج پسرک که بود شده
 يآشپزخانه هايزاغه در سکونت داشت، ياد به هاسال آن از که مبهمي تصاوير تنها و نداشت معنايي برايش قاضي
 .بود قصر

 درب ناگهان که بود غذا از خالي مسي هايديگچه با کردن بازي حال در آشپزخانه، کودکان يبقيه مانند به روزي
 پناه انبار پستوهاي به است، کرده را او قصد عايشه دانستمي که سمير. شدند وارد ملکه همراه هيئت و شد باز انبار

 .بود بـرده
 زد صدا را سمير. نهاد ميدان به پا خودش و کنند دور مکان اين از را کودکان ساير که زد نهيب را محافظانش ملکه،

 داد؛مي بازياسباب و خوراکي وعيدهاي و وعده اقسام و انواع او به. نشد خبري پسرک از اما خواند؛ شعر برايش و
 ترس از را چشمانش و بود گذاشته ديوار بر سر که کرد پيدا ايگوشه در را او درنهايت تا نيامد بيرون سمير ولي

 .بود بسته
 بود، سفر در او که بود زماني عيسي از سبقت گوي ربودن و سمير تصاحب براي فرصت بهترين دانستمي عايشه

 مقابل در و گذاشت پا زير را خود غرور سبب همين به. کند تصاحب را پسرک که بود کرده جزم را عزمش تمام پس
 .زد زانو کودک
 :کرد صدا را او آرام و ريخت کنار را رنگششرابي موهاي
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 ...سمير... سمير -
 پا از را هايشکفش عايشه. بست محکم را هاآن دوباره ملکه يچهره ديدن با و کرد بازنيمه را هايشپلک پسرک
 باز چشم کودک. نهاد دستش کف اياشرفي و گرفت را او دست سپس و بنشيند سمير مقابل در ترراحت تا درآورد

 .شد خيره پول روي بر ملکه يشده حک يچهره به و زد برقي چشمانش سکه، برق ديدن با و کرد
 پدرش به که خواستمي او از و دادمي پول او به و آوردمي گير کوچهپس و کوچه در را سمير عايشه ماه، چند تا

 اشوابستگي کمکم. کردمي ـا*ارضـ را خود فقر احساس خوراکي، خريدن و پول گرفتن با نيز پسرک. نگويد چيزي
 خود يکالسکه بر سوار را او هرازچندگاهي سمير، احساس از درست درک با نيز عايشه و بود شده زياد ملکه به

 .بردمي وگذارگشت به و کردمي
 يمزه بايد پس. ندارد را قصر مجلل فضاي هضم توانايي سمير، کوچک و پاک روح که دانستمي خوب او

 .دادمي کودک خورد به کمکم را گرياشرافي
 راه در و. نکند باز است نگفته وقتي تا و ببندد را خود چشمان و شود کالسکه بر سوار که خواست او از عايشه روزي
 .رسيدند ملکه کاخ به سرانجام تا گفتمي قصر هايزيبايي از او براي

. بود ديگري دلنشين و عجيب دنياي يک به بلکه اشرافي، مجلل عمارت يک به نه سمير هايچشم شدن باز روز آن
 نشيناعيان زندگي فضاي از بالطبع و شدمي تربزرگ پسرک کمکم. بود گشته عجين عايشه ملکه نام با که دنيايي

 خودش به نيز را عايشه هايمحبت و بود کرده پيدا نيز يوسف نام به خوبي بازيهم که خصوص به. آمدمي خوشش
 .کردمي حس نشدنيتمام
 کتابت شغل به را او ملکه اينکه تا گرفتمي سراغي اشآشپزخانه دوستان از و زدمي سر خود پدر به ترکم ديگر
 .کرد تعيين او براي نيز ايماهيانه مقرري و گمارد خود هاينامه

 کسي چه راستيبه مادرش اينکه ندانستن هرچند. آوردمي حساب به زادهاشراف يک را خودش سمير بعد به آن از
 .ارزيدنمي او اخم و ملکه کردن ترش رو به عايشه از سوال اين پرسيدن اما داد؛مي آزار را او ناخودآگاه بود،
 و شده معنابي پدر و مادر او براي. شدمي تامين عايشه توسط که بود اشاشرافي زندگي و ماهيانه مقرري مهم
 ...عايشه... گشتمي خالصه کلمه يک در نيز هويتش حتي چيزهمه
 ازدواج هنگام در او ناخوش احوال براي که هاگريه چه و بود نرسانده صبح به ملکه ـوش*آغـ در که را هاشب چه

 .بود نکرده ثريا و ابوالحسن
. کردمي حرکت ملکه يشانهبهشانه الطوايف،ملوک با او هايمالقات تمام در و بود عايشه کنار در جاهمه و هميشه

 از طرفداري به تجمعات، در سراجبني هايهلهله و کف تمام شاهد و داشت حضور عايشه صدرات اوج هايزمان در
 .بود او
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 در معروفش شنل با همراه را عايشه يچهره و بود شده کشيده او توسط که زيبا پري قلم با ملکه يچهره نقاشي
 تا گرفت قرار قصر اهالي العيننصب الحمرا هايورودي تمامي در سر بر کشيد،مي رقبا رخ به موهايش بازارآشفته
 به. دادمي نشان را عايشه به سمير قلبي ارادت اين و! بس و است او گرانادا ستايش قابل ملکه يگانه که بدانند همه

 .داشتمي دوست را سمير که بود ملکه مهم زيرا آمد؛مي کنار محمد هاينامهرباني با سبب همين
 بود؟ آمده گرفتار سمير دست به او، چون عزتمندي ممات و حيات که بود شده چه حال

 با نسبتش و خود مادر به راجع اطالعاتي نتوانست کرد تالش هرچه و گرفت عايشه از را زهرا زندان کليد قاضي
 فقط و بدهد توضيحي سمير به مسائل اين بهراجع کشيدمي خجالت يا و خواستنمي يا ملکه... آورد دست به زهرا

 .داد ارجاع پدرش به را او
 تخفيف براي ممکن جاي تا که داد قول و کرد راحت حدودي تا اخير اتفاقات بابت از را او خيال سمير درعوض
 .کند رايزني سلطان با محمد و او مجازات

 فراهم را غرناطه نشينمسيحي هايمحله امن هايخانه از يکي به زهرا انتقال کار شبانه، پدرش، و اسامه همراهبه
 خواهش او از قاضي اما بماند؛ باقي شيعيان بين در همچنان داشت دوست و کردمي مخالفت زهرا هرچند. آوردند

 .بازنگردد نشينشيعه هايمحله به شرايط، شدن عادي تا کرد
 از دوري هاسال از پس اما موقت؛ و کوتاه هرچند. بود زهرا و عيسيحاج و سمير براي دلنشيني شب شب، آن

 .گشت منسجم دوباره هاآن يشده متالشي خانواده کوچک، مهماني يک در باالخره يکديگر،
 :گفت سخن عيسيحاج ابتدا

 احساس. رسيدمي نظر به جالب خيلي برايم... ديدم گرانادا به عرب مهاجران بازار در را فاطمه باراولين براي -
 از که دوخواهر... زهرا و فاطمه. داشت تفاوت بودم ديده روز آن به تا که آندلس مسلمان زنان تمام با که کردممي

 .کردندمي کار اعراب بازار در فرتوتشان پير پدر براي هردو و بودند علوي سادات نسل
 :داد ادامه زهرا سپس

 ميان در دليل همين به! عصيانگر همان يا کشگردن... شده خارج دين از يعني کردند؛مي خطاب رافضي را ما -
 زد،مي سر ما به مختلف هايبهانه به هرروز عيسي... بوديم اقليت در نبودند معتقد امامت به که مسلمانان يبقيه

 فاطمه خاطر به او که فهميدممي من. فروختيممي بازار در و خريديممي او از ما و کردمي صيد ماهي دريا از برايمان
 خود حتي نبود، رافضي اصطالح به مسلمانان با معامله به حاضر ديگري صياد هيچ که چرا کند؛مي دادوستد ما با

 .نبود بيش مسيحي يک که عيسي به برسد چه بودند، کرده تحريم را ما نيز مسلمانان
 من دلبستگي کرد، شدمي چه اما نداشت؛ سودي من براي دستتنگ دوخواهر اين با تجارت... است درست آري، -

 از بيش فاطمه به عشق. کردممي احساس او به نسبت خود در را خاصي کشش و شدمي تربيش فاطمه به روزبهروز
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 پيرامونش پيوسته دليل همين به. بود اطرافم جهان به خاص بينش نوعي باشد، زودگذر هواوميل يک که آن
 .چرخيدممي

 ...گذاشتنمي باقي صحبتش براي مجالي سمير، هاياشک
 ما يحجره در او غيرعادي حضور متوجه اينکه گفتم، سخن عيسي به نسبت احساسش از فاطمه با روزي -

 اي؟شده
 :داد را پاسخم

 .است آزاد کتاب اهل با تجارت و کندمي کار ما با او است؟ حرام مسيحيان با دادوستد مگر -
 اين از خودمان يروزانه خرج کرد؟ شدمي چه اما نيست، عادي تجارت يک اين که دانستيممي من هم و او هم

 .آمدمي دست به معامله
 کتاب در که گفت فاطمه... شدم جويا را علت پس دارد تفاوت اندکي مسلمين ساير دين با دينشان که دانستممي -

 شده شبم و روز... شودمي جدا خلفا پيرو از امامت و خالفت بحث در ما راه اما هستيم؛ يکي قبله و پيغمبر و آسماني
 حق را مذهبش اگر خواستممي بياورم، اسالم مصلحتي خواستمنمي! فاطمه مذهب پيرامون تفحص و تحقيق بود

 .بود کرده جذب او خود از بيش مرا او دين که چرا کنم؛ ازدواج او با يافتم
 علم پدرم نزد در فاطمه و من آخر. رفتمي و گرفتمي فاطمه از کتابي و آمدمي ما نزد باريک هرچندروز عيسي -

 تا بوديم زندگي مخارج ساليانه کتاب و حساب نوشتن حال در که روزيک پايان، در... کرديم مي تحصيل را دين
 امنيتي ماموران. شدند ما يحجره وارد بود جوان ديگري و ميانسال يکي که زندو کنيم، محاسبه را آن خمس

 ما يچهره به و زد باال را خود روبند ميانسال زن. کردندمي محافظت زندو اين جان از و بودند بسته را بازار سرتاسر
 را او و دررفت کوره از ميانسال زن. افتادنمي زبانش از عمه عمه و گشتمي دورش به مدام جوان زن. نگريست

 :زد نهيب
 !است شده سرمان بر خاکي چه بفهميم تا عايشه بگير دندان به زبان -

 موي و ديدم نزديک از را الحمرا جوان يملکه بار،اولين براي که بودم من اين و نداشت ايميانه سياست با فاطمه
 هميشه مثل و نداد راه دلش بر ترس ايذره اما بود؛ شده بازار غيرعادي اوضاع متوجه خواهرم. شد سيخ تنم بر

 :کرد رفتار عادي
 ها؟خانم کنم کمکتان توانممي -

 :پرسيد ملکه که انداخت عايشه به نگاهينيم و کرد برانداز را سرتاپايمان ميانسال زن
 هستيد؟ کدامتان فاطمه -
 :کرد دستيپيش فاطمه بگويم، سخن خواستم تا
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 !درخدمتم کردم عرض که من -
 :زد مغازه در چرخي و کشيد هاماهي به دستي ميانسال زن
 .بفروشي را اتماهي و بکشي من پسر سر از دست که باشد همين تو خدمت -
 درآورده جا از را ما يحجره در پاشنه که اوست نشيند؟مي کجا و است طايفه کدام از شما پسر دانمنمي حتي من -
 ...هرروز و

 :کرد نازک را ابروهايش عايشه
 کسي خانم عمه اي؟ايستاده کسي چه حضور در هستي متوجه اصالً تو. گستاخ دخترک نکن درازيزبان انقدر -

 .است داده قرار غرناطه ملکه مرا و رسانده قدرت به را ابوالحسن که است
 .الحمراست زنان تريننفوذي از يکي مادرش و است ملکه يپسرعمه عيسي، که شديم متوجه ما روزآن

 :داد ادامه و شد خيره پسرش خيس هايچشم به عيسيحاج
 با و کردمي پافشاري عقايدش بر سخت که بود متعصبي مسيحيان از يکي و آراگون شاه مشاور پدربزرگت، اما -

 تعصبات همان با هم مرا و بياورد اسالم نشد حاضر گاههيچ اما بود؛ کرده ازدواج درباري مسلمان زن يک با کهاين
 قبول اما کنم ازدواج فاطمه با که کردممي التماس مادربزرگت به روز و شب. بود کرده بزرگ خود مذهبيخشکه

 مذهب به هم من فهميدمي اينکه به برسد چه شود، رافضي اصطالح به دختر يک عروسش که کردنمي
 ناچار. دانستمي من آوردن اسالم به منوط را ما عقد نيز فاطمه مذهب طرفي از. کردم پيدا گرايش هاعشرياثني

 از را ما کرد قبول دارم، مادرت گروي در دل واقعاً فهميد وقتي اما کرد؛ ترش رو اولش گفتم، پدربزرگت به را قضيه
 که گفت گذاشتم ميان در فاطمه با را قضيه وقتي... نيفتيم مسلمانان حکومت دست به که دهد فراري دريا راه

 .شد نخواهيم خوشبخت گاههيچ نباشند، راضي وصلت اين به مادرت و پدر وقتي. است بيراهه يک ما ازدواج
 مراجعه عدم علت و بود کرده خواستگاري فاطمه از غيرمستقيم صورت به آن در که آورد پدرش از اينامه عيسي -

 عيسي به دل در هرچند داد،نمي وصلت اين به تن خواهرم حال اين با. خواند کاري زياد هايمشغله را حضوري
 مرد را عيسي مالقات چند در کهاين و پدرم اصرار با سرانجام. پذيرفتنمي را پدرمان کردن رها اما داشت؛ عالقه
 .کنيم هجرت غرناطه از تا شود جاري بينشان موقتي عقد فعالً که کرد توصيه ما به بود، داده تشخيص قلبيخوش

 گرفتيم، هجرت به تصميم که روزي سرانجام که کرديم زندگي يکديگر با ماه يک حدود موقت، عقد از پس -
 .بستند را ما راه ملکه سپاهيان

 .انداخت سمير ـوش*آغـ در را خودش و دهد ادامه نتوانست ديگر و بريده را امانش گريه هقهق
 در هم مرا و بردند قصر به را عيسي. کردند شهيد را پدرمان و اسير بيت،اهل احاديث تفسير جرم به را فاطمه -

 .نگهداشتند خانگي حصر
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. داد من به را اشبارداري خبر روزي که کنم مالقات مادرت با تا رفتممي عايشه زندان به هرروز آن، از پس -
 هرچند بدهم، نجات وضعيت اين از را او بايد شده که هرطور دانستممي فقط ناراحت، يا باشم خوشحال دانستمنمي

 .آوردممي حساب به فرزندم مادر را او و داشتم عالقه او به چنانهم ولي نبود؛ من زن شرعي لحاظ از ديگر فاطمه
 شيرخوارش نوزاد و فاطمه جسد مدتي از پس و رفت دست از فاطمه نجات براي اميدهايم تمام مادربزرگت فوت با
 کرده مشاهده بدنش در را مسمويت آثار طبيب ولي درگذشت بيماري اثر در فاطمه گفتمي عايشه. شد آزاد زندان از

 .بود
 :کرد سوال و گرفت گونه از اشک بود، نشسته قضاوت مسند بر همچنان که سمير

 !نيست درک قابل برايم ما يخانواده از ملکه نفرت بود؟ چه شما با عايشه مشکل -
 :چرخاند انگشتانش زير را تسبيح زهرا

 را اشعمه نظر همچنان و دهد نجات اصطالح به را اشپسرعمه عيسي، و فاطمه کردن جدا با داشت سعي ابتدا -
 مردم ميان در بيتاهل احاديث تفسير وقتي اما کند؛ حمايت ملکه عنوان به او از چنانهم تا کند جلب خود به نسبت
 حذف درنهايت و محدوديت به تصميم خلفا، حکومت ارکان حفظ براي کرد، مشاهده ما يخانواده توسط را آندلس

 .گرفت ما
 :داد ادامه بود، شده ترآرام حاال که قاضي

 ...است ميان در نيز ديگري يمسئله کنممي احساس -
 :گرفت پايين را سرش شرمندگي با عيسيحاج و انداخت عيسي به نگاهينيم زهرا

 من از درپيپي. بود وي شدن ملکه از قبل هامدت براي قضيه اين... آمدمي من نزد هميشه نوجواني از عايشه -
 اکابر تمامي و داشت سر در قدرت سوداي که جوان دختري. کنم شرکت دربار هايجشن در که کردمي تقاضا

 از کهآن از بيش ابوالحسن با او ازدواج تصميم دليل همين به و دانستندمي مناسب شدن ملکه براي را او سراجبني
 .بود ـي*سيـاس ازدواج يک باشد، عشق روي
 .داد قورت زحمت به را گلويش آب و دوخت چشم پدرش به کنجکاوانه سمير

 از رفتم، اتاقش به کههنگامي. دربيايد ابوالحسن عقد به کهآن از قبل شب درست. کرد دعوت اتاقش به مرا شبي -
 .بود سبيکه تماشاي مشغول پنجره
 :داد قرار نگاهم معرض در سخاوتمندانه را اشکرده آرايش يچهره و چرخيد

 ست؟روزي چه فردا دانيمي -
 :کردم بيرون سرم از را فکرش اند،گذاشته ابوالحسن با ازدواج قرار بودم فهميده که وقتي از اما داشتم؛ دوستش

 ...دختردايي شويد خوشبخت شاءهللان -
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 :گذاشت امچانه زير به دست و آمد نزديک
 نگفتي؟ من به اتعالقه از چيزي و کردي سکوت چرا -

 :دادم پاسخ
 .بودند برگزيده سعدبنعلي براي را تو اول روز از چون -

 :چرخيد دورم و زد پوزخندي
 .پذيرفتمنمي را او من شايد گفتيمي تو حال -

 :دادم تکان تاسف ينشانه به را سرم
 .دهيمي ترجيح احساست بر را شدن ملکه که شناختممي هم را تو آخر -

 :کرد نزديک من به را خودش و انداخت را شنلش
 روزگار از را مانانتقام ما نخواست، هم براي را ما تقدير دست که حال... باشيم هم کنار صبح تا را آخر شب اين بيا-

 .گرفت خواهيم
 :کردم تحقيرش و زدم پسش

 .نينداز روزگار گردن را خودت ـناه گـ نخواستي، که بودي تو اين عايشه، نه تقدير دست -
 :کشيد حسرت سر از آهي عيسيحاج

 .گشتنمي متنفر فاطمه و من از حد اين تا کردم،نمي نثارش بيراهوبد روز آن اگر شايد -
 :رفت فرو فکر به مردد قاضي

 .باشد شما به عشق و وجدان عذاب احساس از ايآميخته تواندمي من به ملکه هايمحبت -
 :داد تکان سرش روزهاآن يادآوري با عيسي

 با قولي به و دادند پناه قصر آشپزخانه در را تو و من و ندادند راه دربار به ديگر را پدربزرگت مادربزرگت، از پس -
 سرپرستي تقاضاي پيدرپي که افتاد ملکه جان در چه دانمنمي که زماني تا. کردند تنبيهم و تحقير جايگاه تنزلاين
 ...اما باشد؛ کرده را جانت قصد که ترسيدممي ابتدا. داشت را تو

 :کرد قطع را گفتن ذکر زهرا
 چندبار امروز به تا همين براي. کند جبران فاطمه فرزند براي کردمي سعي روحش تسکين براي عايشه اما -

 بگويم؟ چه سمير به پاسخ در روزي دانمنمي گفتمي افتادمي تو ياد به که هربار اما گرفت؛ من قتل به تصميم
 .نداشت خوشي دل نيز بودم گرفته پيش در را خواهرم راه که من احاديث تفسير از که هرچند
 :کرد باز لب و بگيرد را خودش جلوي نتوانست قاضي

 ...شما از نيز شدنش ملکه از پس آيا -
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 !بود شده بينشان پسري و پدر حرمت متوجه تازه انداخت، پايين را سرش سپس
*** 
 داده قرار ملکه اختيار در را ممکن اتاق بهترين او سفارش به. بود ايستاده بازداشتگاه ايوان روي بر عايشه، کنار

 شايد. بود قصر زندان از قسمت اين بنيانگذاران از عايشه خود و بود شده ساخته اشراف مخصوص که اتاقي بودند،
 براي اتاقکي گذشته از منظور، همين به است، خويش هايچالهسياه مهمان زود يا دير که دانستمي نيز ملکه خود
 .بود گرفته نظر در خود
 جوييانتقام حس از ولي دانستمي خويش مادر قاتل را او اگرچه قاضي و کردمي سنگيني رويش بر سمير هاينگاه

 .نبود خبري درونش در
 عايشه دوش روي را آن و رفت جلو قاضي. افتاد سمير دست به و شد جدا او از ملکه شال عصرگاهي، باد وزش با

 :انداخت
 !بگيرم انتقام توانستممي کاشاي -

 ...گفتنمي چيزي و بود شده خيره شيران نمايسنگ به ملکه
 :نماند باقي ايفاصله هاآن بين کهطوري شد، ترنزديک او به قاضي

 ...کردند تعريف برايم را چيزهمه زهرا و پدرم -
 :کشيد سردي آه عايشه

 سنگسار؟ يا اعدام داري؟ تصميمي چه -
 دور به انصاف از! کني قصاص را او توانينمي تو اما باشد؛ جنايتکار که هراندازه عايشه»: افتاد اشخاله سخن ياد به

 .«شود کشته تو دست به پايان در و باشي نشسته او يسفره سر بر عمريک که است
 مدارک و ادله فقط من. است سلطان با فرزندتان دو و شما حکم. نيست من يعهده بر ديگر پرونده اين قضاوت -

 .کردم ارسال خليفه براي را موجود
 :کرد قاضي و خود ميان اندک يفاصله به گذرا نگاهي ملکه

 !هستي قصاص حکم دادن سزاوار ابوالحسن از بيش تو دهي؟نمي حکم خودت چرا -
 :انداخت او روي بر را خود باراني کرد،مي حس را ملکه بدن لرزش که سمير

 ...ولي گرفتيد؛ من از مرا مادر اگرچه شما. رودنمي قلم به دستم. توانمنمي -
 :گذاشت سمير صورت بر دست عايشه

 چه؟ ولي -
 :کرد حرکت خروجي درب طرف به و کشيد کنار را خود قاضي
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 .کنم حس نيز را او خالي جاي نگذاشتيد اما -
 دولت يدعوتنامه و گذاشت نظامي احترام آمد، جلو اسامه. بود کرده تار را ديدش مسير اشک شد، خارج که اتاق از

 را هايشگونه جيبي، دستمال با قاضي. داد او به را فرديناند عاليجناب تاجگذاري مراسم در شرکت بر مبني آراگون
 :کرد پاک

 شد؟ خواهد همسفر ما با کسي چه دربار از -
 :داد پاسخ کرد،مي مشايعت را او که همانطور اسامه

 سعد شاهزاده البته دارند، را مراسم اين در حضور شرايط رضوان حاجب و ثريا ملکه تنها دانم،مي من که جايي تا -
 .باشندمي سلطان قانوني وليعهد عنوان به مراسم اين در حضور اصلي هايگزينه ديگر از نيز

*** 
 و بود گذاشته سر بر را السلطنهنايب تاج ثريا آنکه حال ببيند، ميز آن پشت در را عايشه بود کرده عادت هميشه
 شده حاکم دو آن ميان که سکوت مدتي از پس. بود اخير وقت چند يافتاده عقب هاينامه به دادن پاسخ مشغول

 ايگوشه به و رفته فرو فکر در سخت قاضي. گرفت نظر زير را سمير پنهاني و آورد باال اندکي را سرش ملکه بود،
 چيده هايميوه به دست با و انداخت راه به مصلحتي ايسرفه حاکم، سکوت شکستن براي ملکه. بود مانده خيره
 :کرد اشاره ميز روي بر شده

 ...قاضي جناب کنيد تناول بفرماييد -
 :داد پاسخ و کرد تشکري سمير

 چنيناين که است آمده اممعده سر بر چه دانمنمي اخير حوادث در. اندکرده منع برايم خالي يمعده با را ميوه اطبا -
 .سوزدمي
 :نشست سمير مقابل در ورق چند با و برخاست ميز پشت از ثريا

 .بگيريد قرار درمان تحت و کنيد سفر جاآن به تا بنويسم اينامه مصر اطباي به است، حاد مشکلتان اگر -
 :شد خيره ميز روي هايورق به سمير

 دست و شديد دارعهده را نيابت امر تازه شما که خصوص به است، خطرناکي کار الحمرا کردن رها شرايط، اين در -
 .برد نخواهيد پيش از را کاري تنها

 :داد پاسخ و زد پذيرايي لبخند ملکه
 و گرانادا امورات يکديگر کنار در بتوانيم اميدوارم. است سعد و من خشنودي باعث ما از شما هايحمايت -

 .بچرخانيم را آن مسلمانان
 :کرد اشاره اولي ورق به سپس و
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 خليفه. گشت منصوب غرناطه وليعهدي به سلطان حضور در گذشته شب که است سعد ارشدم پسر حکم اين -
 قانوني لحاظ از تا شود ممهور شما مهر به من، يالسلطنهنيابت حکم مانند به نيز حکم اين که داشتند تاکيد
 .گردد االجراالزم

 :سراند سمير طرف به را دومي ورق ملکه. کرد آن خواندن به شروع و گرفت را ورق قاضي
 .بکشيد را آن زحمت اگر شوممي ممنون که است صدراعظمي جايگاه در رضوان حاجب ابقاي حکم نيز اين -
 :داد قرار مقابلش در را سمير قضاوت حکم پايان در و
 فقط. بزند شما نام به را قصرالحمرا القضاتقاضي حکم ديگر بار تا پذيرفت سلطان سعد، و من پيشنهاد با -

 .شود آغاز ما همکاري تا کنيد امضا نيز را ورق اين شما که ستکافي
 کرد موافقت وي با ديد،نمي او تقاضاهاي در قانوني ايراد چون اما بود؛ شده آگاه خود با ثريا يمعامله از کامالً سمير

 .زد امضا را برگههرسه و
 :کرد خداحافظي ملکه از و برخاست جا از سپس

 .کنم زحمت رفع نداريد، امري بنده با اگر -
 :گشتمي آگاه او دروني هايويژگي از داشت تازه و بود شده سمير متانت جذب نيز ثريا

 قاضي؟ جناب هستيد آماده که آراگون به سفر براي -
 جلوس عايشه صندلي بر هرکس گويي يافت،مي آداب مبادي چنيناين را ملکه که بود بار اولين براي نيز سمير

 :گرفتمي فاصله ادبيبي و پرخاشگري از کرد،مي
 .شويم همسفر بتوانيم و نيايد پيش مشکلي موقع آن تا که شاءاهللان -

*** 
 مدثره

. ريختمي اشک خود کسيبي ياد به هرازگاهي و. خواندمي و نواختمي. بود نشسته کناري در و برداشته را خود ساز
. گرفت خواهد پس سمير از را اشعقدنامه و کرد خواهد صحبت سلطان با فرصت اولين در که انديشيدمي اين به و
 .انداخت کناري به را سازش و کرد جمع را ونوششخوشـي بساط مدثره قاضي، دخول اذن با

 و رفت جلو. نشنيد پاسخي اما کرد، سالمي. انداخت ملکه شخصي اتاق به ايگونهقاضي نگاه و شد داخل سمير
 .نگريست بود، گرفته دم را زيبايي يقطعه لب زير و بود برگردانده او از را رويش که مدثره به و نشست زانو روي

 ملکه روياي... بود کرده سياست يآلوده را خود که او چون هنرمندي از حيف و داشت گرمي صداي که راستي به
 او نوشيدني يشکسته ليوان به نگاهي سمير. بود شده تمام آبرويش قيمت به و گران برايش روزها اين شدن،

 .داشت مدثره براي طوفاني يگذشته شب از حکايت بود، سوختهنيم که برگ داخل يشدهله هايتوتون و انداخت
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 :کند پاک را مدثره لبان روي بر شده خشک خون اش،جيبي دستمال با خواست و برد دست قاضي
 اي؟ديده آينه در را خود آيا اي؟کرده درست خود براي که است سرووضعي چه اين -

 :کشيد درهم ابرو و زد پس را دستش ملکه
 کردي؟ صحبت او با -
 ...بله -
 گفت؟ چه -
 .ندارد را امور ياداره توانايي گفتم شد، جويا را علت...کندنمي قبول -

 :کشيد فرياد و چرخاند سر مدثره
 مرا صبح تا که قسم واحد و احد خداي به وگرنه خواهممي تو از را امعقدنامه من... ديوانه نيست مربوط من به -

 هرچه. خوردمي همبه تو از حالش و ندارد را ديدنت چشم مدثره که بگو زادهاموي يابوي آن به. يافت نخواهي زنده
 !خالص و کن اشطالقهسه ترسريع
 :گرفت دودستش ميان را سرش قاضي

 .دهي زمان من به اندکي بايد چيست؟ براي کشيدنت فرياد ديگر فهميدم، گفتي باريک. ستکافي... خب بسيار -
 :بود افتاده شماره به مدثره هاينفس

 خبر؟ چه الفسادشام مادر و زادهحرام محمد آن از -
 :داد پاسخ سمير

 .است نکرده صادر هاآن براي حکمي ابوالحسن هنوز اما اند؛کرده پيدا انتقال قصر زندان به -
 :کرد مشت را هايشدست ملکه

 .بود سوري همه هادادگاه اين هم اولش از و ندارد را عايشه قصاص جسارت دانستممي -
 حال به تا عايشه دستگيري شب از سراجبني. نيست تنها عايشه. کرد صادر او عليه حکمي زودي اين به شودنمي -
 اشاهالي سر بر را الحمرا يا و کنيدمي آزاد را ملکه يا که اندکرده اطراق بازار و کوچه در روزشبانه. اندنرفته خانه به

 قبول با و شدند او فوري آزادي خواستار همگي علما با قضات هفتگي جلسات در آن، بر عالوه. کنيممي ويران
 را مردم خشم که چرا. باشند زندان در ايشان که ندانستند مملکت صالح به اما است کارگنه عايشه کهاين

 .تابندبرنمي
 :شد کالفه مدثره
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 به. است اسالم شرعي ذبح فقط مصلحت بخوريم؟ را کلمه اين چوب بايد کي به تا... مصلحت مصلحت مصلحت -
 شده شهر ميدان کفتارهاي خوراک اشجنازه االن به تا بود محمد و عايشه جز به ديگري هرکس که سوگند خدا
 .بود

 :چسبيد را او ييقه و برداشت خيز سمير طرف به سپس
 !منفعت بفرماييد قاضي، جناب مصلحت نگو -

 بود، شده سمير و خودش بين يفاصله متوجه تازه که مدثره. فروخورد را خود خشم و بست را هايشچشم قاضي
 :کرد مرتب را آن و رها را او ييقه
 چيست؟ من تکليف حال -

 :کرد خارج آن از را هافشنگ و گذاشت کنار را سالحش قاضي
 دوم يملکه همين شوي حاضر سلطان محضر در گونهاين. بکش خود صورت و سر به دستي و شو بلند فعالً -

 .دهيمي دست از نيز را بودن
 :کرد سنگيني اخم حال اين با اما کردند؛مي آب قند خبر اين شنيدن از دلش ته
 شدم؟ دوم يملکه که دانيمي کجا از -

 :داد دستش به را ابوالحسن حکم
 .گرفتم خليفه از را آن امضاي خودم گذشته شب -

 ...کشيد سردي آه و انداخت حکم به نگاهي مدثره
 :انداخت مدثره دور را دستش سوخت،مي ملکه حال به دلش که سمير

 کني؟مي پيدا حضور فرديناند عاليجناب گذاريتاج مراسم در -
 خير؟ يا شودمي خوب حالم ببينم بايد... دانمنمي -

*** 
 سمير
 عمارت ورودي هايپله ابوالحسن،سعدبن وليعهد، و ثريا دوشادوش کماشه،ابن و سمير. رسيد فرا موعود روز صبح

 سال هايسال که ملکه سلطنتي يکالسکه بر و کردند طي بود، شده مزين قرمزي فرش با که قصرالحمرا تشريفات
 .شدند سوار بود، عايشه به متعلق

 اين که بودند ميز مراسم آسايسيل باران ماندگانباقي تنها مدثره، ملکه و نصر شاهزاده کنار در رضوانبنابوالقاسم
 از موجي کالسکه، حرکت با. کردندمي ياري حکومت امور ياداره در را احوالوحالخوش چنداننه ابوالحسنِ روزها
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 را ايلحظه چنين آرزوي خود يشبانه روياي در که ثريا و شد برپا بودند ايستاده تماشا به که مردمي بين در شادي
 .دادندمي تکان دست مردم براي و بودند ايستاده کالسکه کوچک يمحوطه روي بر پسرش همراهبه کرد،مي

 ديدن. کردند نظاره را بيرون پنجره از و نشستند خود جاي بر وليعهد و ملکه قصر، يدروازه از درشکه شدن خارج با
 جايگاه اين در ثريا ديدن به سمير چشمان هنوز. بود کرده حاکم فضا بر را معناداري سکوت مردم گرسنگي و فقر

 .بردميپي مشترک احساس اين به کماشه،ابن گرفتن نظر زير با هرازچندگاهي و بود نکرده عادت
 سرد بدنش کند را دو آن جان قصد کسي مبادا کهآن ترس از و شد زهرا و پدرش درگير ذهنش لحظاتي براي

 از قبل که چرا شد،مي راحت اشخانواده از مراقبت بابت از خيالش انديشيد،مي مدثره و اسامه به که هربار اما گشت؛
 .بود کرده توجيه آنان از نگهداري در را مدثره و اسامه گذاري،تاج مراسم براي سفر

 :آمد خود به گفتمي سخن او با کاستيايي زبان به حال که ملکه صداي با
 است؟ کرده مشغول را فکرت چيز چه بپرسم توانممي... سمير... سمير -

 به کماشهابن گنگ هاينگاه متوجه و کرد جمع را خودش اندکي بود، خورده جا ملکه صميمي لحن از که قاضي
 :شد خودشان

 سردرد اندکي اخير، روز چند کاري فشارهاي سبب به. نکنند مکدر را خود اوقات ملکه... نيست خاصي چيز -
 .امگرفته
 کرد سکوت بود، مردد ليوان برداشتن در که سمير. شدند حاضر آنان پيشگاه در طبيعي هايآبميوه با ثريا هاينديمه

 :کرد دستيپيش سعد که بکشد دست خواست و
 کردن رعايت در القضاتقاضي که دانيممي. سيب و است انار آب فقط اين. قاضي جناب ندهيد راه دل به ترديد -

 .هستند حساس قضاوت کسوت در مسئله اين
 به نداشت، اعتمادي هاآن به که هاييجمع در شده که هم ظاهر حفظ براي بود، گشته الجماعهقاضي وقتي از

 را او مسير شدن طوالني که ملکه. شدمي مطمئن مقابل، طرف دوستي از کههنگامي مگر زد،نمي لب نوشيدني
 :آورد بيرون ميز زير از مهره زيادي تعداد با سفيدوسياه ايصفحه و برد دست بود، کرده کالفه

 ايد؟کرده بازي وصفحهمهره حالبهتا -
 :داد پاسخ داشت، تريبيش اطالعات گويا کماشهابن
 افتاده آن ساخت فکر به ايزابال با مالقات در گويندمي که ستهندوستاني فردي آن مخترع. است جالبي بازي -

 .است
 :داد ادامه کماشهابن توضيحات تکميل در وليعهد

 .ايزابالست شخصيت از گرفته الهام وزير يمهره و است شطرنج نامش دانممي من کهجايي تا -
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 :کرد هامهره چيدن به شروع سمير
 مسلط آن با بازي به حدودي تا شدم کنجکاو چون و رسيد گوشم به پرونده چند طي در آن اطالعات و اخبار -

 .گشتم
 :داد قرار خود جاي در را هرکدام زدني برهم چشم در و برداشت را سياه هايمهره ملکه

 گرانادا هايکافه در آن اندازيراه با سلطان فعال اما است؛ کرده پيدا رواج آندلس سرتاسر در شطرنج اينکه با -
 .کنيم فراهم را مردم اين آزادي اسباب بايد ترسريع هرچه اما است، کرده مخالفت

 :کرد نگاه را سعد اما بود؛ ثريا مخاطبش کهاين با و برداشت را وزير يمهره قاضي
 .دارند احتياج مهرهوصفحه از تراساسي کاالهايي به و انددرمانده خود زندگي ياوليه مايحتاج در مردم کنممي فکر -

 :کرد عوض را بحث سخن، اين شنيدن با ملکه
 سومم شکار دارم دوست دادم، شکست را سعد و ابوالقاسم حالبهتا است؟ من حريف تنسه شما از کسي چه -

 .باشد قاضي جناب
 :کرد حرکت شاه مقابل سرباز با دوخانه سمير

 ...اهللبسم -
 :زد ايقهقهه ثريا

 !ببنديم شرط بايد شود،نمي که طوراين -
 شرطي؟ چه -
 .بدهيد ياد تيراندازي من به بايد باختيد شما اگر -

 :پرسيد و زد پوزخندي سمير
 چه؟ باختيد شما اگر و -

 :کرد دستيپيش بار اين سعد
 موافقيد؟ صدراعظمي پيشنهاد با -

*** 
 کارال

 شروع باران نم نم آراگون، سلطنتي کاخ مقابل باز يمحوطه به سرخوان عاليجناب فقيد، پادشاه تابوت شدن وارد با
 سرخوان،. گريستندمي آراگون کبير رهبر فقدان در و بودند متاثر حادثه اين از نيز فرشتگان گويا. کرد باريدن به

 .بود امان در موروها اندازيدست از مسيحيان سرزمين حکومتش، دوران در که بود مسيحياني محبوب پادشاه
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 کنار در سال هايسال که فرزندي. بود رسيده فرناندو يا فرديناند يعني او ارشد پسر به بهاگران ميراث اين حال و
 واحد هيسپانياي حکومت تشکيل تا روزها اين که بود ايکشتي ناخداي حال بود، کرده سياست و جنگ مشق پدر

 .نداشت ايفاصله
 هايلباس در هردو. بود کارال و آدريان يعهده بر تربيش هاروز اين خارجي ميهمانان به آمدگوييخوش نقش اما و

 همسايه هايحکومت سفراي و وزرا با و رفتندمي پيش گرفت،نمي بر در را جنسيت که خود کاستيلي ديپلمات
 بود؛ الحمرا روزهاي اين يک شماره مرد جستجوي در کارال چشمان هرچند. دادندمي انجام ديپلماتيک هايرايزني

 .يافتمي گرانادا حکومت همراه هيئت از اثري ترکم گشت،مي تربيش هرچه ولي
 آمرزش دعاي و بود بـرده آسمان به دست اسقف. بازگشت ايزابال طرف به سمير ديدن از ناکام مراسم پايان در

 سانچز ووعيدهايوعده رغمعلي. کردندمي تکرار را آن همگي و خواندمي مراسم در حاضر جمعيت براي را مسيح
 او کاري هايمشغله دليل به خاکسپاري اين در او کردن شرکت هم باز اما مراسم؛ اين در پاپ حضور بر مبني

 .بود گشته مراسم دارعهده اسقف بازهم و بود شده منتفي
 اما و. دادندمي هديه را آرامش مادرشان به پدر، سوگ در و بودند کرده احاطه را تابوت اطراف فرناندو خواهران
 سرزمينش روزهاي اين اميد او که چرا آورد،نمي ابروبهخم و ايستاده متفکرانه و بود گذاشته تابوت بر دست فرديناند

 !مراسم در کننده شرکت هايآراگوني غرور شدن شکسته يعني ملت برابر در او شکستن و بود
 از ترس آيا است؟ بوده چه امروز مراسم در موروها حضور عدم علت که انديشيدمي اين به خاکسپاري پايان در کارال

 از را فرصت اين مسلمانان دربار بازارآشفته يا و است بازداشته مسيحيان خاک به ورود از را هاآن محترمانه، بازداشت
 بود؟ گرفته او با مالقات براي سمير
 و بود روز آن مسيحيت دنياي به کجي دهان معناي به ايزابال ملکه ينامهدعوت به ندادن پاسخ بود، که هرچه
 شعارهاي از را تنفر اين و. گذاشتمي نمايش به آندلس غاصبين از را کاستيل مردم انزجار پيش از بيش امر، همين

 .کرد درک شدمي خوبي به سرخوان خاکسپاري لحظات در تيزشانوتند
 راهي گرفت، ملکه محافظين از را او سراغ چون و گشتمي ايزابل دنبال به مراسم، پايان هياهوي از خسته کارال

 يمحاصره يحلقه با رسيد، که فرديناند اقامتگاه راهروي ورودي به. کند خلوت او با اندکي تا شد وي عمارت
 ...بود بيزار تجمالت اين از قدرچه. گشت مواجه ويژه ماموران امنيتي

 آزاد رسمي، مسئوليت هيچ بدون که دوري چنداننه روزهاي... اشنوجواني روزهاي براي کشيد پر دلش لحظهيک
 .گشتمي خود کوچک هرچند آرزوهاي دنبال به رها و
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 با. شد ملکه و پادشاه عمارت وارد محافظين هايصحبت به دادن گوش بدون و کرد عبور محافظان يحلقه از
 هشدارهاي تازه. کشيد کناري به را خود و زد خشکش درجا ناشناسي مرد و ايزابال گويوگفت صداي شنيدن

 .شد زنده خاطرش در عمارت به ورود از قبل محافظين
 تاب را خود هايسبيل و بود نشسته صندلي روي بر ملکه مقابل در داشت، تن بر رزم لباس که نظامي مردي

 :دادمي
 روزها، اين. است آشفته کنيدمي فکر شما که چهآن از بيش برادرم حکومت اوضاع کردم، عرض که طورهمان -

 که ستکافي فقط. اندگرفته برعهده را قصرالحمرا امور فرزندانش و ثريا و انداختند زندان به را دوفرزندش و عايشه
 ياغي ابوالحسن چنگ از را غرناطه زدني برهم چشم در که ديد خواهيد چشم به کنيد، حمايت من از اندکي شما

 .کنممي حکومت شما امر تحت و آورمدرمي
 :انداخت پا روي پا و داد سر ايقهقهه ايزابال

 را شما هايمحبت آراگون، و کاستيل حکومت! محمد جناب گذاشتيد من اختيار در را مفيدي بسيار اطالعات -
 .هستيد ما کنار در سخت روزهاي اين در که خصوص به. کرد نخواهد فراموش
 به زدن ضربه درصدد بود، گرفته دل به را برادرش يکينه سال هايسال که سعدبنعلي سلطان برادر سعد،محمدبن
 .اندکرده غصب را او حق پدرش، مرگ از پس کردمي فکر که بود درباري

 و صه*ـا*رقـ زنان با همبستري به او روزگار. است اتمام به رو ابوالحسن دولت کار ميز، مراسم سيل از پس -
 و اندمانده خويش يروزانه خرج در سپاهيان. اندکرده جدا مردم از را او پيش از بيش که گذردمي خوانيآوازه

 از بتوانند تا کنندمي خويش سالح فروختن به اقدام اوقاتگاهي هانظامسواره که اندرسانده من اطالع به جاسوسان
 .برآيند شانخانواده پس

 .کردمي يادداشت ورق روي بر را نکاتي گاهي و بود فراداده گوش سعدمحمدبن هايصحبت به دقت با ملکه
 کف بر گرسنه گروهي. اندکرده خويش هايدکان بستن به اقدام کسبه... است يافته افزايش عمومي نارضايتي -

 اول روز از ابوالحسن اصالً... کنندمي مذهبشان و دين عليه تندوتيز شعارهاي به اقدام و اندشده حاضر بازار و کوچه
 و افسوس ولي شوم؛ وي جانشين من بود کرده وصيت که ديدمي را روزها اين پدرم نبود، حکومت مرد نيز

 من از را خالفت گوي سراج،بني خاندان آراي جلب و پدرم رساندن قتل به با مجسم، شيطان اين که صدافسوس
 .ربود

 :کرد باز لب تأمل، و درنگ مدتي از پس و فرورفت فکر به اندکي ايزابال
 چيست؟ گرانادا دولت سرنگوني براي شما پيشنهاد -
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 دربار گيردامن عمومي خشم است، رسيده آندلس مردم گوش به فرزندانش و عايشه شدن زنداني خبر وقتي از -
 سعد، روزهاي اين شدن وليعهد با اند،نداشته اول روز از را ثريا ديدن چشم که سراجبني خاندان. است گشته الحمرا
 .کنند تالش ابوالحسن دولت سرنگوني براي و بريزند بازار و کوچه به شبانه که کنندمي ک*تحـريـ را مردم
 :رفت رژه قدمي چند گرانادا، سلطان برادر سعد،ابن مقابل در و برخاست کارش ميز پشت از ملکه

 است؟ چطور شما حکومت مردم اوضاع -
 :شد باز بناگوش تا سعدابن نيش

 از ستکافي فقط. باشممي شما گوشبهحلقه غالم هم بنده و هستند من دستورات پيرو کف، بر جان مالقه، مردم -
 و ملکه دستورات پيرو را گرانادا چگونه که ديد خواهيد وقتآن برسم، حکومت به غرناطه در تا کنيد حمايت من

 .گردانممي پادشاه
 :کرد مزه خودش را يکي و داد محمد به را يکي و کرد پر را نوشيدني دوجام ايزابال

 از که کنيد ک*تحـريـ را مردم توانيدمي تا. باشيد من پيام منتظر و بازگرديد ماالگا به زودتر هرچه... خب بسيار -
 .کنند تالش ابوالحسن حکومت سرنگوني براي و بيايند بيرون هايشانخانه
 خاکسپاري براي را شما عمد، روي از من. کنند نرم پنجهودست فقر با مردم بگذاريد و نفرستيد گرانادا به غذايي مواد

 براي که اينامهدعوت و کنم معرفي مسلمين ينماينده عنوان به را شما آرامآرام تا کردم دعوت سرخوان عاليجناب
 .بود فرديناند عاليجناب همسرم، گذاريتاج براي فقط و فقط فرستادم، غرناطه حکومت

 :داد ادامه و بازگشت ميز پشت به ديگر بار ملکه
 هاآن همراه هيئت دروني اوضاع از بتوانم من تا نکنيد شرکت گذاريتاج مراسم در که خواهممي شما از پس -

 و کنم برگزار ايجلسه مشاورانم با تا کنيد صبر اندکي ستکافي. کنم اعالم شما به را نهايي ينتيجه و شوم مطلع
 کردن شرکت با کهاين ضمن. ماند نخواهيد نصيببي ما هايحمايت از باشيد مطمئن. کنم اتخاذ را تصميم بهترين

 غيرممکن هاآن درون به ما نفوذ صورتاين در و شده تيره ما با برادرتان دولت روابط گذاري،تاج مراسم در شما
 .شودمي

*** 
 را دمش که نري طاووس چون بود، دربرگرفته رنگيکرمي خز را دورش تا دور که قرمزي بلند شنل با جديد پادشاه

 با همسرش دست در دست و دوشادوش ايزابال خراميد،مي شدمي نواخته که آرامي و دلنواز موسيقي با کرده باز
 حکايت نيز آراگون يملکه يعني جديدش سمت از کاستيل، بر خودش حکمراني بر عالوه که ايرسمي لباس

 .داشت سر بر سفيدرنگي حجاب و داشتبرمي قدم داشت،
 .نبود مستثني قاعده اين از نيز کارال و داشتند سر بر مشابه حجاب او، از پيروي به نيز دربار زنان
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 را جوان يملکه و پادشاه همسرش، و سانچز آدريان کاستيل، ارشد مشاور و صدراعظم الخصوصعلي درباريان،
 قرمز فرش با را سلطنتي يرژه مسير. بودند حرکت در درباريان و وزرا ساير هاآن سر پشت و کردندمي دنبال
 جلوس محل روزآن کهجايي. داشت ادامه پادشاهي تخت نزديکي تا که بودند داده زينت مجللي و قيمتگران

 .بود قدرت مسند بر جوان فرديناند
 زندگي او فکر با تنها روزگاري که شد پرت مردي قديمي و آشنا عطر به کارال حواس که داشت ادامه رژه هنوز
 کنارش در و بود؛ ايستاده گرانادا روزهاي اين خوشبخت يملکه ثريا، و جديد وليعهد کنار در سمير. کردمي
 يعني ندارد؛ حضور هاآن هيئت در مدثره چرا که بود متعجب کارال. داشت قرار گرانادا دربار از وزيري کماشهابن

 !باشد؟ بوده الحمرا هايبازداشتي جزو هم مدثره که داشت امکان
 آن زمان. بودند ايستاده دو آن کنار در همراهان، و بودند سلطنتي جايگاه در فرديناند و ايزابال ايستاد، موقع به کارال

 کردند،مي حمل زربفت قرمز يتشکچه روي را پادشاه سنگين تاج که مقدس مرد چندين با اسقف تا بود فرارسيده
 .دهند ادامه را مراسم

 در شکست از پس دخترک. کرد جلب را کارال توجه پرتغال، جديد پادشاه و ملکه آلفونسو، و جووانا حضور بار اين
 رفته ايزابال نزد عذرخواهي و بوسيدست براي گذاريتاج مراسم از قبل و کرد ازدواج آلفونسو با سرعتبه جنگ،

 .شود پرتغال مانند مهمي حکومت يملکه اکنون و کند ـا*ارضـ را اشطلبيقدرت نياز بود توانسته او. بود
 تا خواست ملکه از اسقف. بود شده خيره ونگارپرنقش و زيبا تاج به هاچشم يهمه. گرفت قرار فرديناند مقابل تاج

 کارال. پذيرفت را مسئوليت اين عرق از خيس صورتي و پريده وروييرنگ با ايزابال کند، برگزار را گذاريتاج مراسم
 .ديدمي ايزابال وجود در را بارداري هاينشانه وضوح به

 با تاج تماس محض به. نداشته وجود صدايي زماني هيچ انگار کهطوري بود، فرماحکم سکوت رفت، جلو ملکه
 پرتاب هاآن سمتبه دسته دسته عطر،خوش هايگل و برخاست جمع ميان از شادي غريو فرديناند، بلندنيمه موهاي

 را قدرتمندشان يملکه و شاه از مردم يگسترده حمايت نويد و رسيدمي آسمان گوش به مردم شعارهاي شد،مي
 .دادمي

*** 
 با و داشتند حضور مختلف هايحکومت دولت هيئت و بود شده برپا قصر مهمانان تاالر در باشکوهي مهماني
 .گفتندمي سخن درباريان

 مراسم يادامه به را خود سرعتبه تا بود داده قرار جاآن در را اشمهماني لباس قبل از که شد اتاقي وارد کارال
 گذاشتمي نمايش به را بازوهايش و سرشانه زيبايي که مانند،قايق اييقه با رنگياقوتي زيباي و بلند لباس. برساند
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 و برداشت رنگيسرخ لب پودر و رفت آينه مقابل. بود کرده تزيين را بازوهايش آستين عنوان به کوچک ايتکه و
 .گشود را لعلش و ياقوت جواهرات يجعبه و کرد مزين را لبانش

 در و آورده ارمغان به زيبايش کارالي براي رم، به سفرش آخرين در آدريان که نظيريکم و درشت جواهرات
 :بود کرده زمزمه گوشش

 ...داري را کمياب هايياقوت اين داشتن لياقت که هستي زني تنها -
 تمام توانستمي که مردي است، درآمده هيسپانيا کل در مرد ثروتمندترين همسري به که انديشيدمي کارال
 .کند خريداري را هيسپانيا هايزمين

 قطعاً. کرد محکم هايشگوش در شد،مي ترکوچک هايشسنگ پايين، به باال از که را بلندش هايگوشواره
 .بودند رسيده مهماني سالن به هانديمه همراهبه کودکانش

 آراگون، درپيپي هايمراسم با شدن درگير آن از بعد و بودند بازگشته گرانادا از که زماني از کرد،مي دلتنگي احساس
 .گرددبازمي عادي شرايط به اوضاع کم کم که بود خوشحال. بود کرده کم فرزندانش به را توجهش

 پايين سرسرا به منتهي مدور هايپله از خرامان. شد خارج اتاق از و نگريست را سرتاپايش و رفت کنار آينه جلوي از
 در که ديد را پادشاه خواهران. کرد مکث ايلحظه خنديدمي و بود داده لم سمير کنار در که آدريان ديدن با. رفت
 گويي. بود متعجب سمير با همسرش يصميمانه صحبتيهم از کارال. بودند ارشدش پسر و ثريا با صحبت حال

 .است نشده نوشته هم کنار در کارال و او از نامي تقدير دفتر در که بود پذيرفته را اين سمير
. لغزيدمي هاآن روي ولعابي رنگخوش و کوچک قرمز ماهي چون کارال که بود هاييپله جلب زيادي هاينگاه

 از استقبال براي و بود شده همسرش حضور متوجه تازه آدريان. نگريستمي عشقش زيبايي به حسرت با سمير
 را دستش ظرافت، با کارال و برد باال را دستش و برداشت را کالهش آدريان شد، ترنزديک کارال. برخاست همسرش

 .نهاد همسرش دست بر ايـوسـه*بـ و شد خم مرد گذاشت، آدريان دست روي
 :ستود را همسرش زيبايي و برازندگي غرور، با آدريان

 .شدي دنيا زن تريندلفريب هميشه مانند -
 .شد قفل هاآن يـوسـه*بـ روي باراين که بود سمير بارحسرت چشمان اين و

*** 
 :گفت آدريان به رو و بود انداخته ديگرش پاي روي بر را پايشيک ايزابال

 .دارند را گرانادا به بازگشت قصد موروها -
 :گفت مکث بدون فرديناند

 .کنيد بازداشت را کماشهابن و سمير بايد -
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 :گفت پرسشگرانه شد،مي طوالني سمير اقامت کهاين از بود خوشحال شد، زده کارال دل در ايجرقه
 ...باشيم داشته کار اين براي منطقي دليلي بايد اما -

 :گفت مکارانه لبخندي با و برد باال را هايششانه و گشود را دستانش ايزابال
 نظر تا کنند ارائه کنندهقانع داليل بايد هاآن. دارد اعتراض گرانادا در ما اجباري اقامت به آراگون سلطنتي شوراي -

 .شود جلب آراگون شوراي
 :داد ادامه را ملکه سخنان فرديناند

 آخرين در وليعهد عنوان به و شوم حاضر پدرم بالين بر موقع به نتوانستم که اندخشمگين بسيار درباريان و اشراف -
 .کنيم ختم خوبي به را قائله تا کنيم اقدام زودتر است بهتر. باشم کنارش در عمرش لحظات
 باريکي راهروي از که پشتي حياط در. زدندمي قدم اقامتگاهشان به بازگشت قصد به قصر حياط در کارال و آدريان

 هنگام را کارال توجه که بود سمير شمايل ديدن آن از بعد و آمدمي هاييگام صداي شد،مي وصل اصلي حياط به
 شوند هامهمان حياط وارد که اين از قبل و اصلي حياط درگاه در بود، فکر در شديداً که آدريان. کرد جلب زدن قدم

 همان در که بود او به پيوستن براي راهي وجويجست در و کردمي نگاه سمير به چشم يگوشه از کارال. ايستاد
 .رساند دلش مراد به را او آدريان لحظه

 ممکن شوم، جدا تو از آراگون از موروها خروج از جلوگيري جهت امنيتي مامورين با هماهنگي براي بايد! کارال -
 کردنت همراهي براي را نگهباني مايلي. باشي من همراه کار اين انجام براي نيستي مجبور. بکشد طول مدتي است
 کنم؟ خبر

 کرد قانع را آدريان زبانيچرب با و گذاشت کمر بر دست و کرد مرتب اشمهماني لباس روي را سفيدش شنل کارال
 :ندارد نياز نگهبان به که
 و آلخاندرو دنبال به و زنممي قدم اندکي برگردي تو تا و است کوتاه راه. نيست نگهبان به نيازي عزيزکم، نه -

 .رفت خواهم هانديمه نزد سارا،
 حياط راه گاهآن شود، دور کامال آدريان تا ماند منتظر کارال. کرد ترک را او کارال، پيشاني بر ايـوسـه*بـ با آدريان
 پيچيده قامت به پشت از. ببخشد التيام را اشقديمي دلسوختگي اي،کنايه و نيش با بتواند تا. گرفت پيش را پشتي
 .نگريستمي آب در را تصويرش بازتاب و بود ايستاده استخر کنار. شد نزديک مشکي گرم لباس در سمير

 .بيايي گذاريتاج مراسم به مدثره، ملکه شفيقت، رفيق بدون کردمنمي گمان -
 :کنند ديدار تجديد آب، پر استخري کنار در ديگر بار تا کردنمي فکر خورد، جا کارال ديدن از سمير

 کنيد؟مي چه اينجا سانچز بانو -
 :کرد حلقه خودش دور را دستانش کارال
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 ...کنند جلوگيري کماشهابن و تو شدن خارج از صبح فردا است قرار -
 :شد جويا را علت عصبانيت با سمير

 اي؟ادله و علت چه با -
 :انداخت باال شانه کارال

 عاليجناب گرانادا، حکومت يخردانهبي رفتارهاي خاطر به چرا که اند،عصباني شدتبه آراگون درباريان و اشراف -
 .فرادهد گوش را او وصاياي آخرين و شود حاضر مريضش پدر بالين بر نتوانسته آراگون وليعهد عنوان به فرديناند

 :داد ادامه آن از پس و کرد مکث کمي
 و شويد حاضر آراگون سلطنتي شوراي يجلسه در خود دولت طرف از بايد حکومتتان وزير آن و تو حاال -

 .دهيد پاسخ را سواالتشان
 :زد لگد پايش جلوي خيالي جسم به تربيش خشم با سمير

 ...ندارد پاياني من بدبياري و بدشانسي -
 ...نداشت را سابق درخشش آن چشمانش ديگر و زدمي فرياد را روحي خستگي سمير صورت و شمايل

 شدن الخروجممنوع تنها که چرا چيست؟ سمير ناراحتي و قراريبي شدت علت بفهمد تا بود کنجکاو بسيار کارال
 .بشکند چنين اين را سمير توانستنمي
 :پرسيد مهابابي
 .است بحراني الحمرا در اوضاع حتما -

 :کرد رد را کارال سخن تنديبه سمير
 ...دارد روالي به رو و خوب وضع الحمرا اتفاقا. نيست طوراين اصالً -

 :داد پاسخ حاضرجوابي با کارال
 مردم از ايعده و... پيچيده آندلس تمام در عايشه، اولتان، يملکه دستگيري خبر. بگويي دروغ من به توانينمي -

 ...اندناراضي
 :گفت و آورد باال را اشاشاره تهديدآميز انگشت نداشت، سراغ خودش از گاههيچ که عصبانيتي با سمير

 مسائل در که داد نخواهم اجازه اما داري؛ من قلب در و من نزد را خودت جايگاه تو که است درست! کارال -
 .کني دخالت ما حکومتيدرون
 :برد باال را صدايش نيز کارال

 درضمن،... کنيدمي پيدا نياز ما به زوديبه دانيدمي خوب هم خودتان نفروشيد، فخر تمدنتان و دين با قدراين -
 ...است غروب حال در ابوالحسن حکومت آفتاب باش مطمئن
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 :کرد سمير تحقير و کنجکاوي از آميخته حسي کردن ـا*ارضـ در سعي دوباره مکث، ايلحظه از بعد و
 .نکرده اتهمراهي مدثره که نيست مرادت وفق بر زياد اوضاع حتماً -

 :برد باال را ابرويش سمير
 باشد؟ هم او بروم من هرجا است قرار مگر -

 :داد پاسخ پوزخند با کارال
 مراسم در که است عجيب کنيد،مي صبح هم کنار نيز را هاشب حتي شما چون ببينم، کنارت را او داشتم انتظار -

 و گذاشته تنها را تو کردي، قالب مردمت بر ملکه عنوان به را او که زماني اتمدثره که هستي ناراحت. نيست کنارت
 داده؟ ترجيح تو به را سلطان
 صورت نزديک صورتش کشيد، خود سمت به بازوانش گرفتن با را او و ايستاد کارال يـينه*سـ به ـينه*سـ سمير
 :بود کارال

. نداشتم ارتباطي مدثره با من کني باور تا بخورم قسم چيزيچه و کسيچه به دانمنمي! کارال کنيمي اشتباه تو -
 گاههيچ که خيانتي خاطر به را من و بوده دروغ اند،کرده ايجاد من درمورد ذهنت در هرچه شوي متوجه که روزآن
 .سوزاندمي را قلبت ابد تا که ستبزرگي حسرت کنيمي حاصل که چيزي تنها کردي، رها نداده رخ

*** 
 مدثره
 هايشگوش در باد پيچش صداي. کند سقوط پايين به باال از بود نمانده چيزي. خورد ليز هاپله از يکي روي پايش
 بود شنيده قبل لحظاتي که هاييحرف. سوختمي گلويش که بود زده پس را بغضش قدرآن بود، کرده اشکالفه
 .بود نگذاشته باقي پاهايش براي تواني

 راه هدفبي بود، آمده آن با که ايکالسکه به توجه بدون. آمد پايين قصر طبيب عمارت از لرزان پاهايي با زحمتبه
 به باز و نگريستمي سرش پشت به هراسان و زدمي چنگ را موهايش گاهي. گرفت پيش در پياده را ديگري
 از سرد عرق. کشيد صافش و تخت شکم روي دستي. انداخت گرفته ابر آسمان به نگاهي. دادمي ادامه راهش
 :دادندمي جوالن سرش در گنگ اصواتي. بود گرفته راه پايين به کمرش هايمهره

 .هست خاطرتان چيزي ديشب از بانو -
 :زندمي لب که ديدمي را سمير سرخ هايچشم. شدمي تکرار سرش در بار چندين اسامه صداي

 ...يافتيم شما کنار نامناسبي وضع در را محمد ديشب -
 .بود زده امانبي که هاييضجه صداي و لباسش روي خون هايلکه
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 از طبيب اما. بود شده شروع بطنش در ابوالحسن تبار از ايزادهحرام رشد بود، ريخته دستش روي را پاکي آب طبيب
 و است ابوالحسن سلطان يترکه و تخم از ديگري فرزند که خيالخوش چه و نداشت اطالعي طفل بودن زادهحرام

 .آيدمي دنيا به
 .است محمد از حرام ولد اين که دانستمي خودش فقط

. دادمي تاب هوا در را موهايش و وزيدمي سردي باد. چکيدمي فرو چشمانش از ديگري از بعد يکي اشک هايقطره
 حالتي با. خورد زمين به شدن داخل موقع و نداشت توان پاهايش. شد داخل سراسيمه. ديد عمارتش جلوي را خود
 براي مسلمانان و قربان، عيد بود، عيد روز. بود وکورسوت عمارت. انداخت اطرافش به نگاهي. برخاست زمين از زار

 قرار دهانش جلوي را دستش. کردمي حس را دهانش به معده اسيد هجوم. بودند رفته شهر اصلي ميدان به جشن
. زدمي چرخ و گشودمي يکي يکي را عمارت هاياتاق درب هدفبي. نداشت را شلوغي و جشن هيچ يحوصله. داد
 محکمي يضربه. بود هايشهنرنمايي گرنظاره بارها که سالني. رسيد مراسمات اجراي سالن به و رفت باال را هاپله
 بلندي فرياد و گرفت پايين را سرش و گذاشت زمين روي را دستانش. انداخت زمين را تار و زد زانو. نواخت تارها به

 .شد هزارتکه و شکست سالن سکوت در صدايش کشيد،
 :گرفت صورتش جلوي را لرزانش هايدست کف. لرزيدمي هايشدست

 در را پايت که تو به لعنت. کردي قمار را اتزندگي جايتنابه هايـوس*هـ با که تو به لعنت! مدثره تو به لعنت -
 .گذاشتي ابوالحسن قصر
 :کوبيد ديوار به محکم و برداشت را گيتار و کشيد ديگري جگرخراش فرياد

 !کنم؟ چه کاشتيد؟ من در که حرامي تخم اين با کنم چه. کرديد تباهم که هايت،زادهحرام و ابوالحسن تو به لعنت -
 گوشش به سمير صداي و خوردمي را مغزش خوره چون فکري. برخاست زمين از زحمتبه. لرزيدمي بدنش تمام
 :رسيدمي
 ...را تو محمد ديشب -

. شد وارد و گشود را کارش اتاق درب. رفت پايين را سالن هايپله سرعتبه و کشيد زمين روي را اشبرهنه پاهاي
 ليواني با را محتوياتش و. کرد خارج کنسول کشوي از را سفيدرنگ ايجعبه و زد پريشانش موهاي انبوه ميان چنگي

 و کرد آغشته جوهر به را قلم و نشست ميز پشت سرعتبه. بود نمانده باقي برايش زيادي فرصت. فرستاد پايين آب
 :نوشت دستش زير کاغذ باالي در
 :سمير براي» -

 .شودمي پوچ آدم آرزوهاي تمام غفلت لحظهيک با گاهي
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 به آرزوهايت کاخ و گرددبرمي ورق بارهيک به توست، دستان در چيزهمه کنيمي فکر که ايلحظه در درست
 کنندمي فدايمان که هستيم سربازاني تو و من. نيست بيش قماري زندگي. شودمي تبديل شدنت غرق براي گردابي

 .هادستپايين ما از بهتر کساني چه و خواهندمي فدايي فقط هاآن. بروند باالتر هاشاهزاده و شاه تا
 ثريا به را تو من و بودي کارال با مالقات در که زماني به کردم، حقت در که خيانتي به سمير کنم اعتراف خواهممي

 نيست، تربيش توضيح براي مجالي. کردم محروم عشقت از را تو سانچز، آدريان کمک با که زماني به. فروختم
 .نيست آن در بازگشتي که ابدي خوابي. است ربوده را چشمانم خواب

 «.مدثره تو، هميشگي داردوست
 .«سمير دست به برسد»: نوشت نامه روي نداشت بازماندن ناي ديگر که چشماني با و زد تا زحمت به را کاغذ
 .شد بسته آراميبه چشمانش و افتاد ميز روي سرش که بود انگشتانش ميان قلم هنوز
*** 
 سمير

 .رساندند ثريا اقامتگاه درب به را خود و کردند عبور وليعهد و ملکه محافظين امنيتي هايحلقه از کماشه،ابن همراهبه
 داري؟ اطمينان گوييمي چهآن از -

 :ايستاد کنار و نواخت اتاق درب به آهنگين ضرباتي سمير
 .شدمنمي ملکه مزاحم شب موقع اين که نداشتم اگر -

 و قاضي ديدن با و بست قامت در چهارچوب در خواب لباس با سعد که داد تکان تاسف حالت به سري کماشهابن
 :پريد سرش از خواب سفير جناب

 آقايان؟ آمده پيش مشکلي -
 :کرد اشاره داخل به سمير

 است؟ بيدار ملکه -
 :داد ادامه و کرد تعارف داخل به را هاآن سعد

 کنم؟ خبرشان داريد، مهمي فرمايش اگر شدند، آرميدن مهياي پيش لحظاتي -
 «...دهيد اطالع است ممکن اگر»: کماشهابن

 کشيدمي سرک گاهوبيگاه ملکه. کرد مادرش با وگوگفت به شروع و رفت باال را ثريا اتاق به منتهي هايپله وليعهد
 هايپله بود، لباسش تريندسترس در گويا که عربي بلند لباس پوشيدن با پايان در و شود مطمئن سعد يگفته از تا

 .آمد پايين را پذيرايي به ورودي
 .نشستند خود جاي بر نکرده، تعظيم ثريا، دست ياشاره با که برخاستند احترامش به کماشهابن و سمير
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 :کرد موهايش آبشار بستن به شروع ملکه
 درآوردند؟ ما اقامتگاه از سر شب موقع اين که شده چه را آقايان -

 سمعتان به فوراً ديديم صالح که آمد پيش ضروري کاري اما شديم؛ استراحتتان مزاحم که طلبيممي پوزش»: سمير
 .«برسانيم

 :زد صدا را وليعهد ثريا،
 .آمده پيش مشکلي چه بفهمم تا بنشين... سعد نايست من سر روي گونهاين -
 :چرخيد دوآن طرف به سپس و
 ...شنوممي -

 .شد خيره سفير و قاضي به و نشست مادرش کنار سعد
 را آراگون خاک از خروج حق دونفر ما صبح فردا که است رسيده سمير جناب گوش به قصر درون از اخباري گويا -

 .نداريم
 «منظور؟ چه به»: وليعهد

 ايهفتهيک خروج منع خصوص در تا کردند احضار مجلس به را کماشهابن و من آراگون، پارلمان نمايندگان -
 .«دهيم ارائه را توضيحاتي ميز مراسم در ايزابال ملکه و فرديناند عاليجناب

 :کرد مشت را دستانش ملکه
 .برخواهندآمد جويانهتالفي اقدامي صدد در دانستممي -

 :کرد زدن قدم به شروع و برخاست جا از سعد
 .نشود احتراميبي ايزابال و فرديناند به ديگر تا کنند مثل به مقابله خواهندمي -
 آشنايان سوي از غيررسمي اخبار اين و است نشده ابالغ چيزي امورخارجه سفير عنوانبه من به هنوز حال اين با -

 .است قاضي جناب
 :انداخت سمير به معناداري نگاه ثريا

 .رودنمي الحمرا به کسهيچ يا گرديمبازمي گرانادا به باهم همه يا... خب بسيار -
 :شد مضطرب سعد

 ...شودنمي که طوراين -
 :پريد حرفش ميان ملکه

 .گشتبازخواهيم نيز باهم و ايمآمده باهم... گفتم که همان -
 :نشست ثريا کنار در و برخاست جا از سمير
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 وقتي تا و شود طوالني آراگون در ما توقف ترسممي. نوپاست فرزندانتان و شما دولت. است شاهزاده با حق -
 .شود دشوار رضوان حاجب کار بازگرديم

 :گفت نيز کماشهابن
. باشد وليعهد و ملکه بدون قصر که نيست صالح کنوني حساس شرايط در. برويد الحمرا به وليعهد و شما -
 .کنند آزاد را عايشه ملکه تا آوردندمي فشار طرفآن و طرفاين از که خصوصبه

 :کرد ملکه کردن متقاعد در سعي ديگر بار قاضي
 مسيحيان از مرتب. است کار در ايدسيسه که ندارم شک. بدهيد باشآماده اعالم نيروها به و بازگرديد غرناطه به -

 .است پايان به رو نصربني دولت کار که شنوممي
 عايشه ماندگانباقي از دونفر که کردنمي باور و بود مضنون کماشهابن و سمير خيرخواهانه سخنان به که ثريا

 :رفت باال را تاالر هايپله و برخاست جا از بگويند، او به را حقيقت
 .گشتبازخواهيم باهم همه. گفتم که بود همان دستور -
 .بست را اتاقش درب سپس و

*** 
 ثريا

 بود ايدوگانه احساس بدهد، دست از را سمير توانستنمي يا خواستنمي. کنند بازگشت به متقاعد را او نتوانستند
 به و چرخيد قاضي سوي به کماشه،ابن و سعد شدن راهي با. بود داده اختصاص خود به را ملکه روزهاي اين که
 :کرد اشاره آراگون پارلمان عمارت به منتهي هايپله
 .قاضي جناب هستند شما گوييپاسخ منتظر آراگون مجلس -

 و گرفت پيش در را پارلمان راه او، سماجت از کالفه دانست،نمي بيش قماري را ايزبيال با شدن پيالههم که سمير
 !او دنبال به نيز ثريا

 :انداخت باال را ابرويش تاييک و کرد تيز را صدايش بود، شده او اعتناييبي متوجه که ملکه
 رفت؟مي فراتر او از هايتقدم هم باز بودي همگام عايشه با اکنونهم اگر -

 لب زير و کشيد عميق چندنفس و بست را هايشچشم. آوردمي هجوم قاضي صورت به خشم شدت از که بود خون
 :کرد زمزمه

 !کنم چه نفهمزبان زن اين با! خدايا -
 قاضي؟ جناب فرموديد چيزي -



 

 

164 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

 به و. چشيدمي سپس و کردمي مزهمزه ابتدا. بود چنين اين او يشاخصه. کردمي خطابش مفرد گاهي و جمع گاهي
 .کشيدمي پيش پا با و زدمي پس دست با معروف قول

 مگر. هستيد الحمرا دوم شخص حاضر حال در شما من؟ بانوي چيست براي از مقايسه همه اين. آورمسردرنمي -
 وليعهد و شما که کردم عرض. نداريد قبول مرا هايصحبت که است اين سبب به من ناراحتي خواستيد؟نمي را اين
 ...شما ولي آيم؛برمي پارلمان يعهده از خودم من. بگيريد برعهده را امور ياداره و بازگرديد الحمرا به

 .کرد سکوت و خورد را حرفش
 چه؟ ولي -

 :کرد مشت را دستانش سمير
. کردمي کفايت اينجا در من حضور. گذاشت خالي را قصر نبايد. من بانوي است شده دگرگون اوضاع -

 از مسلمانان. کنيد رسيدگي غرناطه امور ياداره به و بازگرديد الحمرا به بايد. است جهتبي شما هايحساسيت
. شد خواهد نمايان کمکم که دارد ايگسترده ابعاد ميز مراسم از ناشي خسارات. هستند مضيقه در معيشتي لحاظ

 نبايد. کند گيرزمين مسيحيان خاک در را السلطنهنايب شخص که نبود امري کماشهابن و من شدن الخروجممنوع
 که دارم آن بيم اسالم، سپاه يآشفته لشکريان و آمده پيش اوضاع با. داد جلوه مهم دشمن براي را موضوع اين

 .ببرند يورش کشور به هرآن
 :گزيد لب سپس و فرورفت فکر به اندکي ثريا

 نگه را تو شک بدون ماندمنمي اگر ثانياً. ستديگري کس شما بانوي. قاضي جناب نيستم تو بانوي من که اوالً -
 .داشتندمي
 داريد؟ اطمينان من آزادي از -

 .کشاند خود دنبالبه را سمير و گرفت پيش در را پارلمان عمارت راه اعتناييبي با ملکه باراين
*** 

 پوشانده را لبانش روي سمير. کردمي کر را ايشنونده هر گوش آراگون، پارلمان در حاضر جمعيت هياهوي صداي
 به خيره و نماند دور ايزابال تيزبين چشمان از شکبي که هاييصحبت. کردمي هماهنگ ثريا با را چيزهايي و بود
 .کردمي نگاه دوآن

 اخير اتفاقات درمورد تا فراخواند جايگاه به را سمير کاستيل، روزهايآن صدراعظم سانچز، آدريان لحظاتي از پس
 .بدهد مجلس نمايندگان به ايکنندهقانع توضيح
 اما چرا؛ دانستنمي. گرفت قرار کارال پاي زير در درست و پارلمان سخنگوي جايگاه در تأخير لحظاتي با قاضي

 ايلحظه مسيحي، زادگاننجيب اعتراضات از موجي ميان در. شنودمي را او يتپنده قلب صداي کرد احساس آنيک
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 و برگرداند روي سپس. داد تشخيص را کارال گلوي در گيرکرده بغض. شد خيره عشقش زيباي چشمان به و چرخيد
 .کرد مرتب را نطقش از پيش هاييادداشت

 :کرد آغاز قرآن از ايآيه با را خود سخنان چنيناين و
 کهاين است، مشترک شما و ما بين که ايکلمه سوي به بياييد کتاباهل اي بگو... الي تعالوا الکتاباهل يا قل -

 ...و نگيريم شريک او با را چيزي و بپرستيم را يکتا خداي
 :داد ادامه چنيناين قاضي و شد حاکم جلسه بر غريبي سکوت

 منطقهاين بوميان استقبال با ابتدا در هرچند که حضوري. گذردمي آندلس در مسلمانان حضور از قرننُه حدود -
 به بلکه نه، مسلمانان به خويش زمان حاکمان ظلم از که بودند شما اجداد و مسيحيان خود اين و گرفت صورت
 ...روزهااين اما آوردند؛ پناه اسالم

 !خاموشي و سکوت هم باز
 عمل دستور اين به قدرچه دانمنمي اما. باشيد برابر غيرمسلمان با و برادر مسلمانان با که فرمود ما به اسالم -

 را ما حتي و کنندمي تلقي غاصب را ما گونهاين مسيحيان امروز که کرديم عمل آن به قدرچه دانمنمي. کرديم
 دانندمي نيز مسيحيان شايد دانمنمي. خبرندبي آن از الناسعوام که غريب ايواژه... مورو... کنندنمي خطاب مسلمان

 .کنندمي خطاب مورو را ما سبب اين به و نيست اسالم اين که
 :کرد عوض را ورق

 بر حمل را ما هايمحبت گاه،گـه و بدانند خود دشمن را ما مسيحيان که است شده باعث اخير وقايع يمجموعه -
 مردم گونهاين که است بوده تزوير و چشميوهمچشم سر از نماز هنگام ما وضوهاي شايد دانمنمي. کنند ريا و تزوير
 .اندگشته اعتمادبي ما به نسبت

 :کرد بلند سر
 در گاههيچ بوديد چشيده اگر که ايدنچشيده را واقعي اسالم طعم حال به تا شما. هستم واقعي مسلمانيک من -

 بر حمل را آن ولي اسالم؛ با نه ايدکرده پيدا مشکل مسلمانان غلط عقايد با شما... گرفتيدنمي موضع آن مقابل
 .کنيدمي اسالم
 :برخاست نمايندگان از يکي

 اذهان فريب براي گرفتن مخالف موضع. هستيد اسالمي يجامعه حاکمين از خود شما... قاضي جناب است بس -
 .نيست الهي اديان از يکهيچ پذيرش مورد عمومي

 .کرد حفظ را پارلمان نظم که بود فرديناند يبرآمده هايدست اين اعتراضات از موجي شدن شروع از قبل
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 عزيز قدرآن اسالم در مهمان حرمت. بودند ما مهمان همراهشان هيئت و ايزابال ملکه و فرديناند عاليجناب» :سمير
 به باشم، خليفه جان نگران کهاين از بيش من شد، تيراندازي طلبه جايگاه به کههنگامي. داندمي خدا که است

 را اين ضاربآن هرچند. بودند گذاشته ما مراسم در پاي و کرده اعتماد ما به که انديشيدممي عزيزي مهمانان
 اين با اما باشد؛ نداشته مهمانان به کاري و است سلطان با شخصي خصومت يک يتسويه هدفش که بود فهميده

 مکان ترينامن به را شما سلطنتي يخانواده که بودم من اين اول يوهله در شخص، آن شدن متواري از پس حال
 .«شود کم آنان از مو تاريک مبادا تا گماردم هاآن از حفاظت به را ويژه گروهي و کردم منتقل قصر

 يخانواده يگفته به و شوند خارج مرز از تا کنيد تامين را ايشان امنيت نشديد حاضر شما اما»: پارلمان رياست
 .«بردندمي سر به محترمانه بازداشت در هاآن سلطنتي،

 ...پاخاست به هياهو از موجي دوباره
 غذاي همان از. بود بهتر الحمرا سلطنتي خاندان استراحت اتاق از استراحتشان اتاق که بازداشتي چه»: قاضي

 دستگير را ضارب هنوز که بود دليل اين به نشديم کاستيل به هاآن انتقال به حاضر اگر و داديممي هاآن به خودمان
 «خير؟ يا گرفت خواهند قرار سوءقصد مورد کنيم، ظاهر عموم انظار در را هاآن اگر که دانستيمنمي و بوديم نکرده

 .شدند مشورت وارد سلطنتي خاندان و رسيد پايان به جلسه پارلمان، رياست ميز بر چکش ضرب صداي با
*** 
 کارال
 هايپيغام. بود بخشيده شهر تمام به بلکه قصر، به تنهانه را خاصي شور خوانا، از ايزابال روزهاي اين شدن فارغ

 قلب در ملکه يويژه جايگاه از حکايت آندلس نشينمسلمان تا نشينمسيحي هايسرزمين سرتاسر از تبريک
 رمز همان درست اين و بخشيد شخصيت سرزمينش به رسيدنش، قدرت به با که ايملکه. داشت روزهاآن اسپانياي
 .بودند باخته را خود بيگانه تمدن برابر در سال هايسال که مردمي براي هويت يافتن. است ملت هر پيروزي

 .کرد تقويت مردمش در را حس اين ابتدا در ايزابال و
 و شناختنمي پا سراز که کوچک ايزابالي و بود کرده انتخاب او براي مادرش که بود لقبي جانشين خواناي يا خوانا

 .ببيند لحظاتي براي را کوچکش خواهر تا کردمي وخيزجست پدرش و ملکه اطراف در محابابي
 به ملبس مردي با وگوگفت حال در که آدريان ديدن با و آمد بيرون ملکه استراحت اتاق از شوق اشک با کارال
 .شتافت سويش به هميشه از کنجکاوتر بود، نظامي لباس

 :بازگشت کارال طرفبه و طلبيد پوزش و گذاشت نظامي فرد يشانه بر دست همسرش، ديدن با سانچز
 خبر؟ چه فرديناند عاليجناب و ايزابل ملکه از -

 :داد پاسخ بود، ملبس مرد واکاوي حال در که کارال
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 .وليعهد دنياآمدنبه از خوشحال و شاد همگي... هيچ -
 :کرد زمزمه صدابي و آرام بود، شده نظامي شخص به همسرش يپرسشگرانه هاينگاه متوجه که سانچز

 .دارد سر در قدرت سوداي بدجور روزهااين! ابوالحسن برادر. است سعدمحمدبن -
 زدمي قدم آرام انداخت،مي ايبينندههر دل بر را وحشت و رعب که براقي هايچکمه و نظامي هيبت همان با محمد

 .سوختمي الحمرا قصر فقدان آتش در شايد. بود مانده خيره قصر هايونگارنقش به و
 .بودم کرده رويت ملکه با خصوصي مالقات در را او هم باريک -

 به را چيزهمه ديگر و بود شده اشوليعهدي دوران از دارترخويشتن رسيدن، قدرت به از پس ايزابل که بود عجيب
 .گفتنمي اشصميمي دوستان

 حکومت دريافت نامزد گويا اما بگير؛ نشنيده من از فعالً... اينجاست فرديناند عاليجناب و ملکه شخص دستور به -
 .است غرناطه جديد

 را هايشنقشه ايزابال که بود رسيده آن زمان ديگر. پيوست يقين به کارال شک سانچز، دهان از جمله اين شنيدن با
 .کرد رويت خود مقابل در را محمد که بود ذهنش پنهان زواياي در افکار کردن پايين و باال حال در. کند عملي
 :گفت کارال به اشاره با آدريان

 .کاستيل حکومت امور در ايزابال ملکه و من اعظم مشاور سانچز، کارال همسرم. کنممي معرفي -
 :کرد اشاره محمد به سپس و
 !مالقه فرمانرواي و حاکم. سعدبنمحمد جناب -

 اندکي دستانش، فشار از و داشت گيرايي چشمان. ماند چشم در چشم محمد با ايلحظه و داد را دستش پاسخ کارال
 .پيچيد خود به
 !محمد جناب وقتمخوش شما با آشنايي از -

 مشغول مدثره چون هاييصه*ـا*رقـ با طوالني روزگار که او. بود چه الخمردائم ابوالحسن پس بود، فرمانروا او اگر
 حفظ را اشچاالکي و جذابيت چنانهم بود او سنهم تقريباً که برادرش اما ماند؛بازمي حکومت اداره از و شدمي

 .دوختمي يکديگر به را آسمان و زمين خالفت، وجويجست در و بود کرده
 آدمي بر اگر مقام و جاه. نداشت ابوالحسن از کمي دست روزهايش اين روزگار رسيد،مي قدرت به نيز او اگر شايد
 .کندنمي که هاچه شود سوار
 هاياحوالپرسي و سالم از پس. بود حاضر حال در موروها شرايط به نسبت کارال افکار از ايگوشه تنها هااين

 بود نشسته خود يشده طالکاري تخت روي بر کش درازنيمه حالت به ملکه. شدند راهنمايي ايزابال اتاق به معمولي
 .بود پدرش دست در دست نيز کوچک ايزابالي و آغوشش در خوانا و



 

 

168 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

 دقيق، خواندن با ابتدا او و زدمي ورق ملکه ديدگان مقابل از يکي يکي خدمتکاري همچون را روز هاينامه آدريان
 .نبود خبري امضا از شدنمي قانع تا و پرسيدمي سوال و کردمي مکثي گاهيگـه. کردمي امضا را هاآن

 :کشيد خود حالتخوش موهاي به دستي و انداخت نگاهي محمد به سپس ايزابل
 .کردم ارسال برايتان پيکي که بود وقت خيلي...محمد جناب آمديد -

 ساخته رام چنين را او قدرت عطش شايد بود، کرده گم را وپايشدست ملکه مقابل در نظامي هيبت همان با محمد
 :بود
 .بودم لشکريانم آوريجمع حال در شما دستور حسب بر کهاين ضمن. ناامن و بود طوالني راه -

 :داد ادامه فرديناند
 .بگيريد برعهده را جنگ فرماندهي فقط شما. داريم کافي ياندازه به مهمات و لشکر -

 و بودند پنداشته غريبه را او کهآن همه از دردآورتر و خونريزي؟ و جنگ هم باز! شنيد؟مي درست کارال هايگوش
 يا کردندمي مخفي او از را مهم اخبار که بودند اعتمادبي او به نسبت آيا. بود نگرفته صورت او با ايهماهنگي هيچ

 بود؟ ساخته منزوي چنيناين را او سمير به آتشينش عشق يسابقه
 :گرفت محمد طرف به را او کرد، امضا که را نامه آخرين ملکه

 به شهر نشده صبح اذان خواهممي. ببر يورش حمه شهر به عظيم لشکري با نشده صبح تا و بگير را حکم اين -
 .بيفتد ما دست

 هامدت از شک بدون و باشد ناگهاني توانستنمي فرمان اين. بود موروها با مقابله در ايزابل صريح حکم اولين اين
 خروجي راه اجازه بدون و زد پس را بغضش بود؟ نگفته سخني کارال به کسي چرا اما. بودند آن طراحي صدد در قبل
 .گرفت پيش در را اتاق

*** 
 سمير
 را او مدثره خودکشي خبر که بود نشده زدوده وجودش از مسيحيان خاک از شدن الخروجممنوع خستگي هنوز
 شک بدون. رفتنمي کنار چشمانش جلوي از قصرالحمرا يموردعالقه يخواننده يگانه کبود يچهره. کرد زدهبهت

 .بود ناگوار نيز آندلس مردم براي بلکه قصر، اهالي براي تنها نه خبر اين شدن پخش
 هنرمندان روح و. شد خواهد حک بشريت تاريخ دل در سال هايسال که بود حوادثي آبستن آندلس، که راستيبه

 .داشت نخواهد را جامعه در ناآرامي و تشنج همهاين تاب
 درد خوابي،بي. داد استراحت هايشپلک به ايچندلحظه و گذاشت کارش ميز روي را سرش موجود، وضع از نااميد

 .کردمي تالش اسالمي تمدن حفظ براي توانش يهمه با که بود مردي روزهاي اين درمانبي
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 :پريد جا از اتاق درب صداي با
 ...بفرماييد -

 .گذاشت سختي و سفت احترام و شد داخل اسامه
 :کرد آزاد را او دست عالمت با سمير

 کرديد؟ ابالغ را مدثره فوت خبر سلطان به -
 ...قاضي جناب بله -

 :کرد باز را لباسش باالي يدکمه و داد صندلي به را اشتکيه
 داد؟ پاسخ چه -
 .کنيد ارسال برايشان را تربيش جزئيات که خواست و گريست اندکي -

 :کشيد آتش به و درآورد را برگش
 و تازگي. شناسممي خوب را ابوالحسن امثال! الخمردائم مردک ريزدمي تمساح اشک. نکن باور... اسامه نکن باور -

 .شود پژمرده تا زنندمي پس ايماندهته مانند را او گيرند،مي که را زن يک طراوت
 :کرد سد را گلويش راه بغض و ايستاد پنجره پشت

 افتاد جانش به قدرت سوداي که داشت کم چه... محبوبيت و زيبايي شهرت، ثروت،. داشت چيز همه مدثره -
 .بردند را خود يبهره او از خليفه امثال اما دانم؛نمي

 :گرفت عميقي کام و زد پس را بغضش سپس
 گشتيد؟ کامل را اششخصي وسايل -
 !شما براي اينامه جز نيافتيم خاصي چيز... بله -
 :شد خيره خود مشاور هايچشم در و برگرداند رو
 من؟ براي نامه -

 خارج اتاق از و گذاشت مجددي احترام بازگشت، عقب عقب. گذاشت سمير ميز روي بر را کاغذ و آمد جلو اسامه
 .شد

 مچاله را نامه. شد دگرگون اشرخساره رنگ نامه، خط به خط خواندن با. کرد باز را نامه و خاموش عجله با را برگ
 :انداخت ايگوشه به را آن خشمگين و کرد

 ...آدريان تو به لعنت -
*** 
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 سمير اما بود آمده سلطان توسط تيربارانش حکم. کند مالقات فرج با خواستمي. گرفت پيش در را قصر زندان راه
 اما آمدمي جوش به خونش مدثره و آدريان ـيانـت خــ فهميدن از هم هنوز. بدهد دست از هم را او خواستنمي
 .برسد راز اين افشاي وقت تا کردمي سکوت بايستمي فعالً بود؟ چه چاره

 به بايد. باشد شده حساب هايتمهره حرکات يهمه بايد که بود شطرنجي بازي همانند الحمرا روزهاي اين شرايط
 .شد خواهي مات سپس و کيش مدثره همچون وگرنه باشي مسلط بازي قوانين
 مقابل در. آمد داخل به شده زنجير وپايدست و بسته چشماني با فرج درنگ، چندلحظه از پس. نشست ميز پشت
 .کرد باز را او هايچشم اسامه قاضي، ياشاره با و نشست سمير
 .آمد خود به سمير يچهره ديدن با ناگهان. کرد بسته و باز را چشمانش و سد را نور راه دستانش کف با فرج

 مخفي درب شد، خواهد شلوغ قصر که صبح نماز هنگام امشب. گويممي چه ببين کن باز را هايتگوش خوب -
 .شو دور غرناطه از توانيمي تا و بردار را جانت. کنيممي باز برايت را زندان
 :پرسيد متعجب فرج

 شده؟ چه بپرسم توانممي -
 :کرد اشاره اسامه به و برخاست جا از سمير

 اگر و. است بسته قتلت به کمر سلطان که بگويم را همين فقط. داد خواهند توضيح را چيزهمه برايتان مشاورم -
 .انداختمنمي خطر به دادنت فراري با را منصبم و مقام شک بدون نبود، زهرا امخاله هايسفارش

 .شد خارج اتاق از سمير و کرد تغيير وضوحبه فرج يچهره
*** 
 يمحله هايکوچهپس کوچه وبرقش،پرزرق يکالسکه با. بود آورده درد به را قلبش زهرا، ناخوش حال خبر

. نداشت را رئيسش با گفتن سخن جرئت و بود کرده سکوت ولي بود کنارش اسامه. کردمي وروزير را اشمادري
 يسفره سر بر هرچند که دادمي نشان را کسي پاک هويت بودند، بسته صف درش بر که ايخانه... رسيد باالخره
 .ندانست آنان از را خود گاههيچ اما گشت؛ مدثره يپيالههم و شد بزرگ عايشه

 :گفتمي چيزي هرکسي... آورندمي هجوم سويش به مردم. بازکردند برايش را راه
 .بپذيرد حضور به را ما بگوييد خانم به خدا به را تو... آقا -

 :داد سمير به رطب مقداري و آمد جلو يتيم کودکي
 .گيردمي را زهر اثر بخورند، را هااين خانم اگر -
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 دعا التماس خود ينوبه به هرکدام که نامفهومي و گنگ اصوات جز نشنيد چيزي ديگر نگرفته، گرفته را خرما
 نرسيده نتيجه به مستقيماً اگرچه زهرا کردن مسموم براي عايشه ناموفق هايتالش. بود زده حدس درست. داشتند

 .کردمي اثر داشت کمکم ولي بود؛
 چيزي. گشتمي شکافته موسي عصاي از دريا امواج چون که بود جمعيت موج رسيد، که اشخاله بالين به

 .گريستمي سرش باالي ديوار بر سر که پدرش جز شناختنمي را کسي و فهميدنمي
 که شد خواسته حاضر جمعيت از. بود گرفته دهان به حسرت آستين سمير و ريختمي اشک سمير، ديدن با زهرا

 .بگذارند تنها را خواهرش يادگار تنها و او لحظاتي
 و ماند او ديگر حاال. کرد مرخص نيز را پدرش و اسامه سمير. داشت وجود نامحرم هم باز اما شد؛ خلوت اتاق
 !اشخاله

 ...شدممي نااميد آمدنت از داشتم ديگر -
 .گذاشتمي او صورت بر را نمناک دستمال و ريختمي اشک قاضي

 .بروم بعد و ببينمت خواستم فقط. است گذشته هاحرف اين از کار. سميرجان نکن -
 .زد زار و گرفت ـوش*آغـ در را او سمير

 دهي؟مي گوش. کنم صحبت ايکلمه چند خواهممي -
 :کرد پاک را هايشاشک دست پشت با و گرفت فاصله قاضي

 ...بفرماييد -
 :بود افتاده شماره به زهرا هاينفس

 ...است تمام حکومت کار القضات،قاضي جناب -
 :داد ادامه اشخاله که شد سرد سمير بدن

 !اسالم نام به چه؟ هم آن کردند، غارت و خوردند و بردند -
 ...اما -

 :کرد قطع را حرفش
 مصرف المالبيت از و خواندمي اميرالمومنين را خود. خير ظلم با اما ماندمي باقي کفر با حکومت. ندارد اگر و اما -

 .کردند فرض رعيت را مسلمين و اربـاب را خود. کردند فرض مملوک را مردم و مالک را خودشان کرد؟مي شخصي
 !گله؟ براي از است چوپان مثل مردم براي حاکم مثل که اينشنيده مگر
 چون کردند خيال کردند؟ بيچاره را نشينانکوخ و ساختند کاخ چقدر کردند؟ اهمال مسلمين امور به نسبت قدرچه
 لرزاند؟نمي را قصرهايشان چيزهيچ ديگر کشندمي يدک را اسالم نام
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 :داد قرار بلندتر بالش روي را سرش و کشيد باالتر را خودش زهرا
 کهآن حال شدند،مي ديگر سرزميني وارد نداده، سامان داخلي مرزهاي به هنوز. بودند کشورگشايي فکر به هميشه -

 .برندمي سر به فقر در مسلمين خود
 .است گشته ما خاک وارد دشمن گويا گوييدمي چنان شما -

 :زد لبخندي زهرا
 .آورندمي برايت را سقوطش خبر ظهر اذان تا و شد حمه شهر وارد صبح نماز از قبل امروز دشمن -

 ...نگريست اطرافش به زدهوحشت سمير
 جا همه بر فقر. آورندميدر مسلمين چنگ از را آندلس شهر به شهر ايزابال سپاهيان که را روزي بينممي خدا به -

 .خورندمي قاطر گوشت قحطي از مردم و شده مسلط
 .نشست قاضي پيشاني بر سرد عرق

 ...دارم بيم تو يآينده از فقط. ندارم را مسائل کردن بازگو ياجازه اين از بيش -
 من؟ -

 :داد ادامه گفتمي سخن سختيبه که زهرا
 را تو ايتوطئه زوديبه. باشدمي آندلس در اسالمي تمدن هاقرن يشناسنامه که است اسنادي تو نزد در سمير -

 .برساني آيندگان دست به را اسناد اين که بس همين تو رسالت. اندازدمي خطر به را آثار اين حفظ که کندمي احاطه
 .نرسيد گوش به قلبش از تپشي ديگر و کرد زمزمه لب زير را خود اشهد. رفت سفيدي به رو زهرا چشمان

*** 
 سپاهيان. رسيد غرناطه به شهر سقوط خبر روزهمان ظهر بود، زهرا با حق. گذشتمي حمه سقوط از روزي چند

 صبحگاهي ناز خواب در مردم کهدرحالي بامدادان و بودند بـرده را استفاده کمال مسلمان لشکريان آشفتگي از ملکه
 .را مسلمان زنان بردند کنيزي به و! غارت و کردند چپاول و کشتند و شدند شهر وارد بردند،مي سر به
 تقريباً. راند حاشيه به را مدثره خاکسپاري مراسم حوادث، طوفان که بود دردناک گرانادا براي حمه سقوط خبر قدرآن

 در ايفاتحه قرائت با سمير تنها و نکردند پيدا را مراسماين در شرکت فرصت کشوري و لشکري مقامات از يکهيچ
 زهرا خاکسپاري به را خودش سريعخيلي سپس و يافت حضور قصرالحمرا مشهور و محبوب خوانآوازه هواداران بين

 .رساند
 در شد،مي روروبه چاپلوس و متمول افراد با مدثره، مراسم در قدرهرچه. بود ديگري نحو به ايشان بيت در اوضاع
 .تمام و شدمي پذيرايي ساده خرماي يک با تنها بود، هرچه و بود هرکه. نبود خبري چنين زهرا مراسم
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 سر قصرالحمرا اموال قبول از خود ينامهوصيت در زهرا که چرا بپردازد، را اشخاله تدفين مراسم پول نتوانست حتي
 .بود گرفته مراسم خود براي خود، اندازپس اندک با و بود زده باز
 از گاههيچ که ايمنظره. ايستاد اتاقش يپنجره پشت و برخاست. يافت ميزش مقابل در را اسامه آمد، خود به تا

 :شدنمي سير تماشايش
 آمد؟ -

 :کرد نگاهي سرش پشت درب به و چرخاند سر اسامه
 ...قاضي جناب بله -

 :کرد اشاره او به و چرخاند روي سمير
 .شود داخل بگوييد -

 قامت در قاب در که بود فرج آوررعب هيبت اين بعد ثانيه چند. شد خارج اتاق از و کرد ادا لب زير چشمي اسامه
 :بست

 عليکم سالم -
 !قاضي براي نه اما بود آوررعب

 سالم عليک -
 با و آمد جلو. بود رهانيده مرگ از را او که القضاتقاضي براي نه شناخت،نمي را او که بود آوررعب کسي براي
 :داد دست سمير

 .برسم خدمت الساعه که فرستاديد پيغام -
 :سپس و کرد سکوت لحظه چند سمير

 نشوي؟ شناسايي آييمي من ديدار به وقتي بودي مراقب -
 .نيامدم اصلي مسيرهاي از... جمع خيالتان -

 فرج طرف به و برداشت را کارش ميز روي هايپرونده و داد تکان او هايحرف تاييد ينشانه به سري قاضي
 :گرفت

 گذاشت؟ ماموريت اين جريان در را شما اسامه -
 :گرفت را هاپرونده فرج

 .دادند ارائه کامل توضيح ايشان بله، -
 کند؟نمي ايجاد افکارت در خللي که موضوع اين. دهينمي انجام اعتقادات خالف کار که دانممي -

 :گذراند نظر زير از را هانوشته فرج
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 حرام کار اين هرچند. شماست جواني دوران يعالقه بهراجع خصوصي يپرونده يک موضوع دانم،مي که جايي تا -
 اگر کردم،مي جبران را محبتت بايد اوالً چون کردم قبول را آن انجام من اگر و ندارد هم خاصي ثواب اما نيست؛

 .مندمعالقه شما شخص به تانمادري يريشه سبب به ثانياً و بودم خاک زير در االن بنده نبوديد شما
 مراقب کنم،مي تاکيد... گرديميباز تعلل و مکث بدون و رسانيمي سانچز خانم دست به را هااين... خب بسيار -

 .کردند فوت نيز پدرشان که روزها اين خصوص به هستند، حساس ايشان. نترسد که باشيد
*** 

 اعضاي از جمعي و وليعهد و ملکه و سلطان حضور با سريفوق يجلسه. بود گرفته پيش در را سلطان بارگاه راه
 !سپاه لشکري
 باز لب خورد،مي را خونش خون که ابوالحسن. طلبيد پوزش خليفه حضور از و گرفت قرار خود جايگاه در باعجله

 :کرد
 .بنشيند شماها انتظار به بايد سلطان روزهااين. است شده عوض دنيا گويا -

 :چرخاند آلودشگوشت دستان زير را تسبيح خليفه، که کردند سکوت همگي
 .است شده سرمان بر خاکي چه بفرماييد توضيح! ابوالقاسم جناب -

 :کرد عذرخواهي جمع از و برخاست سلطان درخواست بنابه بود، نشسته سمير کنار در که رضوان حاجب
 حمه شهر به پيش دوروز صبح سعد،محمدبن برادرتان، فرماندهي به ايزابال ملکه امر تحت نيروهاي متاسفانه -

 و آنان نظامي نيروهاي کثرت دليلبه درنهايت تا بودند درگير ما سپاهيان با ظهر هاينزديکي تا و بردند هجوم
 .گرفتند دست به را شهر کنترل شان،پيشرفته نظامي تسليحات

 :زد مي فرياد وقتي. بود مشهود خليفه صورت به خون هجوم
 برسد؟ ما به بايد دوروز از پس کاريکثافت اين خبر قاضي، جناب -

 :کند دفاع خود امنيت و اطالعات دستگاه کيان از تا بود سمير نوبت بار اين
 اکثر. دادم دست از را خود امر تحت نيروهاي از نيمي از بيش من ميز، مراسم تلخ يحادثه از پس! اميرالمومنين يا -

 درگير يا و کنندنمي کار حقوق بدون و انددرمانده خويش يخانواده و خود يروزانه خرج در يا هم ماندهباقي افراد
 .باشندمي اندريخته بازار و کوچه به محمد و عايشه بانو از حمايت در که سراجبني يفتنه کردن خاموش

 :داد ادامه و سرکشيد نفسيک را آب ليوان ابوالحسن
 .امانيم در داخلي يفتنه شر از گونهاين. کنيد آزاد را محمد و عايشه -

 :پريد حرفش ميان مضطرب ثريا
 .کنممي سلطان تقديم را خودم استعفاي هم من باشد، چنين اگر -
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 و کرد سکوت مادرش از حمايت به نيز وليعهد. نگريست سعد به و گرفت سلطان از روي ـوه،*عشـ و ناز با سپس و
 .انداخت پايين را سرش
 :کرد فوران بود، تختش و تاج دادن دست از هيجان از ناشي تربيش که خليفه خشم آتش ناگهان

 ببرند؟ يغما به را آندلس در ماندهباقي اسالم تا بگذارم دست روي دست کنم؟ غلطي چه گوييدمي پس -
 قبل اما گرفت؛ پيش در را مراسم از خروج راه محافظانش کمک به و برخاست جا از استيصال حالت همان با سپس

 :آورد باال تهديد ينشانه به را اشاشاره انگشت عمارت، از خروج از
 را بدنتان و کنند تيربارانتان دهممي. گردد باز غرناطه به کاستيل يبـدکـاره اين پاي اگر تکتانتک حال به واي -

 .کرد خواهم آندلس هايسگ خوراک
 او موقع چه و دادمي کيش را ابوالحسن سرهيک. بود چيده شده حساب را شطرنجش هايمهره ايزابال. بود فايدهبي
 و تهديد يا و وفريادداد با و نبود بلد را بازي يقاعده که بود خليفه اين مقابل در و. دانستمي خدا کردمي مات را

 .شدنمي موفق اما بگيرد؛ پس دوباره را داده دست از اراضي داشت قصد ارعاب
*** 
 کارال

 اما ندارد، دوامي پدرش حال دانستمي. نگريستمي پدرش مرطوب مزار به فراوان اندوه با و بود ايستاده
 و اشک. داشتند طلب زمين ساکنين از گويي که غريدندمي چنان آسمان خشمگين ابرهاي. کند باور توانستنمي
 تنها و يتيم واقعي معناي به. نبود ممکن خودش جز کسي براي هاآن تشخيص و غلتيدمي کارال صورت بر باران
 در را او ايزابال بود فهميده که زماني از. دهد انجام کاستيل براي کاري تواندنمي ديگر که کردمي احساس. بود شده

 ياستفاده. بود گرفته شکل او در احساس اين است، نداده قرار واحد هيسپانياي طرح براي حمله شروع جريان
 .بود کرده سرخورده را او آدريان همسرش و ايزابال توسط قدرت به رسيدن براي کارال از ابزاري
 در خود همتايان مراسم براي تنها که ايملکه بود، يافته حضور خاکسپاري اين در همگان تعجب کمال در ايزابال
 .دانستمي سلطنتي خاندان سطح در را دومينگز خاندان يعني اين و. کردمي پيدا حضور هاحکومت ديگر

 پايان با بود، آمده گرد خاکسپاري براي که عظيمي جمعيت. آمد خود به اششانه بر ايزابال دست گرفتن قرار با
 .بود شده پراکنده باران گرفتن شدت و مراسم يافتن

 حتي. را ديگري شخص هيچ نه و اسقف سخنراني نه. بود نشده متوجه مراسم جريان از چيزي مدت تمام در
 سايه اشزندگي بر عمر طول در که خفيفي نارضايتي! ؟...نه يا بگويد سخن تا شده درخواست او از دانستنمي

 نياز پدرش به هميشه از بيش که اکنون و نبود ميلش مطابق زندگي گاههيچ. بود شده پررنگ اکنون بود انداخته
 .بود کرده ترک را او داشت
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 دوست ايزابال ملکه که کند قانع را او توانستمي حتماً. ببخشد قلب قوت کارال به توانستمي دومينگز آنتونيو قطعاً
 تثبيت قدرتش که حاال و کند سوءاستفاده او از کارال خانوادگي محبوبيت و شهرت از استفاده با نداشته قصد و اوست
... اما بود؛ سلطنتي سري جلسات اصلي رکنچهار جزو کارال بود، شده دارجريحه غرورش. بگذارد کنار را او شده
. داد خواهد او به را اخبار و است ارتباط در سمير با کارال کردمي فکر و دانستمي اعتمادغيرقابل را او ايزابال قطعاً
 دور خود از را بد احساسات توانستنمي بود، شده جاجابه چيزي قلبش در انگار اما کند قانع را خود کردمي سعي
 جريان در را کارال ماجرا، فهميدن محض به هم او که چرا بود، چرکيندل هم همسرش به نسبت حتي. کند

 .بود نگذاشته
 هم بود، اشزندگي تمام پدرش،. نداشت رفتن راه توان بود، شده غالب او بر محيط و هوا سرماي لرزيد،مي بدنش

 .نداشت چيزي و بود هميشه از تنهاتر کارال انگار بود، رفته کارال پيش از که اکنون و پدرش هم و بود مادرش
 و وزرا درباريان، بود قرار. کشيدمي زمين روي را پاهايش کارال و کردمي حمل کالسکه تا را او آدريان واقع در

 .بگذرانند آنتونيو ياد به را شب و شوند جمع صدراعظم قصر در سلطنتي، خاندان
 آرام تازه کودکانش. بود نخوابيده سررسيد سابق صدراعظم مرگ خبر با آدريان کهزماني از داشت، سردرد شدتبه

 .شدند بيدار شبنيمه آن در او بلند هايگريه صداي با که بودند شده
 تعويض براي اما. بگذراند جمع در را شام بود مجبور اما کرد،مي خستگي احساس شدتبه قصر فضاي به ورود با

 يپنجره از آسمان ابري و گرفته هواي ديدن از. شد وارد اتاقش به و خارج جمع از اشمشکي بلند و خيس لباس
 با ديگري مشکي لباس اتاق، بخشـذت*لـ گرماي در. بودند کرده گرم را هااتاق خدمتکاران. گرفت دلش اتاق

 .کرد تن بر شدمي کشيده زمين روي که بلندتر دامني
 از نيز سرد افکار. داشتمي نگه گرم را قلبش که بود روشني يشعله کودکانش فکر. کردمي گرما احساس کمکم

 برحسب که بود دوستي ايزابال و. کردمي کارال براي را تالشش تمام که بود مردي همسرش. شدندمي دور ذهنش
 .نگذارند ماجراها جريان در را او تا بود داده تشخيص مملکت، صالح

 شوق سر از فريادي با سالهسه آلخاندروي و سارا. رسيد کودکانش اتاق به راهرو امتداد در و شد خارج اتاق از
 در را خود خواهرش بر پيروزي از مسرت با آلخاندرو و خورد زمين سارا. دويدند مادرشان سوي به کودکانه

 سمت در را خود بياورد ابرو به خم کهاين بدون و برخاست کمک بدون و باعجله سارا. انداخت مادرش ـوش*آغـ
 .داد جا مادر ديگر
 ماند، حال همان در دقيقه چند. بود آراسته خوبي به را هردو پرستار آورد،مي قلبش به را بهار فرزندانش خوش بوي

 کوچک هايدست در دست. کند پيدا ادامه ابد تا لحظهآن خواستمي دلش فراگرفت، را وجودش غليظي آرامش
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 به باز رويي با کردمي سعي. پيوستند جمعيت به و آمدند پايين مدور هايپله از آراميبه. شد خارج اتاق از دوآن
 .بگويد آمدخوش مهمانان

 همراهبه ايزابال شاهزاده. نداشت راحتي احساس اما نشست؛ آدريان و فرديناند ايزابال، کنار اشهميشگي جاي در
 .کردمي ستايش را کودکانش گيرچشم زيبايي خود دل در کارال. شدند بازي مشغول آلخاندرو و سارا

 :گذاشت کارال بازوي بر دست ايزابال
 .آزاردمي مرا بودنت آشفته گونهاين. باشي آرام کن سعي! کارال -

 :بست نقش کارال لبان بر کجي لبخند
 ...ملکه هستيد من نگران که متشکرم -

 :کرد اضافه مکث کمي با شد، اشغيرصميمي و ساختگي لحن متوجه خودش
 .دارند نياز پرانرژي و سرحال مادري به کاستيل و کوچک خواناي نکنيد، ناراحت را خودتان شما هستم، خوب من -
 :کرد اعالم حضار يبقيه سپس و فرديناند ايزابال، به رو ابتدا خدمتکاران ياشاره با آدريان ميان اين در
 .بفرماييد شام صرف براي. گذاريمنمي منتظر را شما اين از بيش عزيز مهمانان ملکه، عاليجناب، -

 که بزرگي ميز و غذاخوري مجلل سنگ تمام سالن سمت به را مهمانان و داد نشان را مسير دستش با آدريان
 براي انگار که بود مجلل چنان شام، ميز بود؛ کرده عمل کارال تصور فوق سانچز. کرد هدايت بود ديده تدارک
 .بود شده ديده تدارک الملليبين مراسم
 دستان و شده پر هاجام تمام چرخاندند، ميز دور را نوشيدني يخمره خدمتکاران يافت، پايان شام صرف که زماني
 .آوردند زبان بر را دومينگز آنتونيو نام صدايک همه و رفتند باال حضار
 اتاق سمت به پرستار کمک با و کودکانش همراهبه و خواست عذر جمع از. بود شده ضعف دچار خستگي از کارال

 .سپرد پرستار به و بوسيد را کودکانش. رفت خوابش
 طبيعي و يافته تغيير اتاق در چيزي کردمي احساس بود، آمده بند باران آمد،نمي باد زوزه صداي ديگر شد، اتاق وارد

 .ببيند بود محال که هرچند را مهتاب نور شايد کرد، باز را هاپرده تمام. نيست
 روبند حتي که را سياه کامالً پوششي با بلندقد، هيبتي تصوير عميق، وحشتي با ماه، جاي به اما ايستاد، تراس مقابل

 اما بکشد، جيغ تا کرد باز دهان. بود ايستاده سرش پشت ديگري فرد يعني. ديد شيشه در داشت، صورت بر مشکي
 و افتاد الحمرا در سوءقصد ماجراي ياد به او ديدن با. بود ترسريع کارال يحنجره از مرد دستکش در پوشيده دست
 .انداخت چنگ دلش بر عجيبي ترس
 :کرد زمزمه گوشش در اي،وپاشکستهدست کاستيلي زبان با و آراميبه مرد
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 قول بايد اما دارم؛برمي دهانتان از را دستم من ببخشيد مرا جسارت ندهيد، راه خود به نگراني بانو، باشيد آرام -
 حاال. کندمي قانع را شما مدرک و سند با که دارم مهمي اخبار هستم، سمير يفرستاده من باشيد، آرام که بدهيد
 نکنيد؟ ايجاد صدا دهيدمي قول

 .نزند فرياد که کرد قبول و داد تکان را سرش فرستاد، لعنت سمير بر دلش در کارال
 :پرسيد و رفت عقب چندقدم داشت ادامه هنوز که وحشتي و تعجب با کارال. برداشت را دستش پوشسيه مرد

 فريب را نگهبانهمهاين چگونه هستيم، سلطنتي يمحوطه قلب در ما بگذري؟ ما امنيتي حصار از توانستي چگونه -
 دادي؟

 .است شده مجسم که باشد روحي او ترسيدمي دلش در
 :ايستاد ترعقب مرد

 .است اختيار در کمي فرصت بانو -
 را هاآن. بود آن روي سمير مهر و نام که آورد بيرون شده دوخته هاينخ با شده مهروموم ايبسته لباسش زير از و

 :گرفت کارال سمت به
. نيفتد کسهيچ دست به که کردند تاکيد و فرستاده شما براي را هااين قاضي جناب... بانو شماست براي هااين -

 .شد خواهند مظنون شما به اين از بيش که چرا
 چنداني اهميت کارال به ديگر دانستمي که بود کسي چه او يعني بود؛ عجب در مرد سخن معني دريافت از کارال
 :کرد برانداز و گرفت را بسته! دهند؟نمي

 کني؟ معرفي را خود خواهينمي -
 :کرد باز را اشروبنده مرد

 ...بانو کنم معرفي را خودم توانممي حدهمين در تنها -
. شدمي دور لنگانلنگ برکمر، اياسلحه با که بود ديده الحمرا قصر حياط در شبآن که افتاد مردي ياد به کارال

 .شد ترمشکوک
 :داد قرار مخاطب را او لکنت با

 …تو ت -
 :کرد قطع را کارال سخن فرج

 دست نگذاريد اما بسوزانيد؛ را هاآن خواستيد، اگر حتي. است اسناد اين مهم! کيستم من که ندارد اهميتي! بانو -
 به را خطر که بود مصمم چنانآن شما به عشقش در اما. افتدمي خطر به قاضي جان که چرا برسد، هاآن به کسي
 ...نشده شما به خيانتي مرتکب قاضي که است اين اثبات براي تنها هااين. کند اثبات را آن تا خريد جان
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 :کند جلوگيري او رفتن از خواستمي کارال. گشود را ايشيشه درب و رفت تراس سمت به
 ...بدهي توضيح بايد کن، صبر -

 :کرد قطع را حرفش فرج
 .کرد تلف را وقت تواننمي اين از بيش بانو نه -

 !پريد سپس و انداخت کارال به نگاهي و برگشت و ايستاد تراس يلبه بر بود، سرش پشت کارال و شد تراس وارد
 موجوداتي چه ديگر هااين! کشت؟ را خودش مرد گرفت، دهانش بر دست داشت، زدن جيغ قصد کهدرحالي کارال
 آگاهي از موجي و پريدمي ديگر ديوار به ديواري از کنانوخيزجست که ديد را پوشسياه هيبت بعد ايلحظه... بودند

 .اساسين بودند، هااين بودند، شده منتشر آندلس تمام در چندوقت اين در که معروفي گروه پس: فراگرفت را ذهنش
 اتاق درب به که رسيدمي گوش به کسي پاي صداي. کشيد را پرده و بست را درب بازگشت، اتاق به سرعتبه

 زير را بسته سرعتبه بود، دستانش در هنوز بسته و نداشت رو به رنگي بود، کرده يخ بدنش تمام. شدمي نزديک
 و سريع حرکات اين آدريان نکند ترسيدمي شد، وارد آدريان لحظههمان در. نشست آن روي و انداخت تخت

 .باشد ديده را اشعجوالنه
 قاضي جناب»: بود فرج سخنان فکر در سخت و بود زده چمباتمه تخت يگوشه گرفته و غمگين ايچهره با کارال

 .«نشده شما به خيانتي مرتکب
 .بود داده فريب را او بزرگ دروغي با و کرده ـيانـت خــ او به که بوده آدريان اين نکرده، ـيانـت خــ سمير اگر پس

 .کردمي غريبگي آدريان ـوش*آغـ در کارال سرد تن گرفت، ـوش*آغـ در را سرش و نشست کنارش آدريان
 گفتمي مردآن که چهآن اگر. کند تحمل را وضعيت اين اين، از بيش توانستنمي. ديدمي آينه در را خود تصوير
 آدريان. بود سخت کشيدمي نفس آن در سانچز آدريان که هوايي در کشيدن نفس تحمل حتي داشت، حقيقت

 :کردمي نوازش را کارال بازوهاي
. مده آزار را خودت و من اين از بيش. هستيم غمگين آنتونيو، دادن دست از غم در ما يهمه من، عشق! کارال -

 .هستند تو نگران همه
 :گفت مقدمهبي و کشيد بيرون آدريان يـينه*سـ از را سرش

 .باشم تنها امشب خواهممي -
 :داد ادامه مظلومانه کند، مشکوک را آدريان خواستنمي کرد، ترمهربان را لحنش

 زندگي به تا خواهدمي قوي ياراده است، سخت او از بعد تنهايي. کنم خلوت پدرم خاطرات با امشب خواهممي -
 .بازگردم امعادي
 :زد کارال پيشاني بر ايـوسـه*بـ آدريان
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 .بگذران آرامش در را امشب... دهممي قول شود،مي درست چيز همه نباش، نگران -
 .نداشت وجود آرامشي زد،مي ريشخند او به دل در کارال

 .کرد بدرقه را آدريان ساختگي البته و تشکرآميز لبخندي با
 حقيقت پي در حريصانه. کشيد بيرون تخت زير از را بسته سپس کرد، قفل را درب آدريان، رفتن محض به

 از اينامه و ديگر چيزهاي سرييک و قراردادها از ايمجموعه آورد، بيرون را اوراق و کرد پاره را بسته گشت،مي
 .داشتند مهر همگي که بود بستهآن محتويات يهمه هااين... مدثره از ديگري ينامه و سمير
 :گشود را سمير ينامه

 سالم عزيز يکارال»
 عاملي چه فهميدم کهزماني از. ببرم بين از خودم به نسبت را اتخصمانه قضاوت تا نويسممي اين براي را نامه اين
 که داد توضيح آن در و نوشت برايم اينامه مرگش از پيش مدثره. بودم واقعيت کشف دنبال به کرده جدا ازهم را ما
. اندکرده را هاسازيصحنه اين خانه،بـدکـارهيک ياجاره و مرد و زن يچندخدمه همکاري و آدريان طراحي با

 ينامه. بودند کرده تنش بر را من هايلباس و يافته بوده من شبيه ظاهر و هيکل و قد لحاظ از که را سربازي
 نيز اندکرده دريافت کار اين ازاي در که هاييسکه ميزان حتي و هاخدمه و هانديمه مذکور، سرباز با قرارداد مدثره،

 را وقتت ازين بيش. باشد خبربي ماجرا اين از نيز ايزابل ملکه دانمنمي بعيد بگويم، نيز را اين البته. است شده ذکر
 .گيرمنمي

 هاآرزو بهترين با
 «سمير

 بالها اين تمام رفتند،مي رژه چشمانش مقابل در هانوشته و ارقام و اعداد بست، را چشمانش خواند، را نامه بارچندين
 .بود آدريان و مدثره سر زير

 آدريان هايحرف تمام. ديدمي طلبانقدرت چنگال در اسيري را خود. بود متنفر کسهمه و چيزهمه از بود، عصباني
 خواستنمي. بودند کرده سوءاستفاده او از قدرت به رسيدن براي همه. آمدمي آميزتنفر نظرش در هايشعاشقانه و

 .يابد ادامه اين از بيش وضعيت اين
 اتاق از و گشود را اتاق درب. گذاشتمي ميان در ايزابال با را مشکل هميشه مانند بايد گفت،مي سخن کسي با بايد

 .شد خارج
*** 
 و ايزابال وگويگفت! زد خشکش. رسيد داشتند، اقامت آن در پادشاه و ملکه اکنون که مهمانان اتاق درب پشت

 :کرد وادار تامل اندکي به را او فرديناند
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 .دارم وجدان عذاب احساس او به نسبت هنوز و سوزدمي برايش دلم -
 .کرد تيزتر بود، شنيده که چهآن براي را هايشگوش

 .نداشتيد ايمداخله امر اين در که شما. است جهتبي شما نگراني -
 گفتند؟مي سخن موضوع کدام از
 .کردم سکوت اما نداشتم ايمداخله -
 آن از پس اتفاقات به آيا. ساختيمي مطلع آدريان ينقشه از را او تو که هم فرض بر! ايزابل باش منطقي -

 شد؟مي عملي هايمانبرنامه اکنونهم آيا گفتي،مي دوستت به را حقيقت تو اگر بودي؟ انديشيده
 گفتند؟مي سخن کارال نظر مورد موضوع از دوآن آيا
 شود، آگاه موضوع اين از کارال روزي اگر و کردم کاريپنهان من که دانممي فقط... دانمنمي... فرديناند دانمنمي -

 .داشت نخواهد خوشي پايان
 شکل قدرت مربع اکنون گفتيد،مي دوستتان به را حقيقت اگر. کرديد سکوت مملکت صالح سبب به شما -

 افتاديد؟ ماجرا اين ياد مدت همه اين از بعد شده چه حال. نبود کار در واحدي هيسپانياي و گرفتنمي
 .دارد را آن انتظار آدم که نيست چيزي آن هميشه حقيقت اما نبود؛ هضم قابل برايش موضوع اين باور

 ...مدثره سوي از تدبيري نقشه، اين. افتادم روزهاآن ياد ديدم را کارال حاالت و چهره وقتي امروز... هيچ -
 ميان از که چهآن فقط و نفهميد، چيزي هاصحبت يادامه از ديگر. کرد تبديل يقين به را شکش مدثره نام آمدن

 .بود سمير پرمحتواي يکلمه رسيد، گوشش به دوآن سخنان
 ليوان به راست دست و جيب در چپ دست. شد ظاهر ساختگي ژست همان با ديدگانش مقابل در آن يک که کسي

 !نوشيدني
 ....درآورد خوشايندي شکل به را خود که دارد را اين توان اهريمن و

 اتاق سمت به گلويش در پيچيده غمباد با و گرفت را هايشگوش. يافتمي انعکاس سرش در مدام جمله اين
 باال و بود شده سنگين هايشنفس. داد شده بسته درب به را اشتکيه! بست و گشود را اتاق درب. دويد فرزندانش

 .آمدنمي
 چند گشودن با که نبود چيزي اطرافيان ـيانـت خــ... بود فايدهبي. کرد باز را لباسش بااليي هايدکمه و زد چنگي
 به را خودش قيمتي؟ چه به اما! نياورد خود روي به و بماند بود؟ چه اول راه! کردمي کاري بايد. بيابد التيام دکمه

 کنند؟ سوءاستفاده هايشحماقت از تربيش گذاشتمي و زدمي ندانستن
 از و کرد تمرکز. بست را چشمانش ايلحظه. نبود راه اين آدم اصالً بود، متنفر کار اين از. نداشت امکان اين... نه

 .طلبيد ياري بود، الهام منبع که القدسروح خداي
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 سارا به نگاهش ناگهان. بود همين شد جاري زبانش بر ناخودآگاه که ايواژه تنها... روممي... کرد باز را هايشچشم
 .افتاد بودند آرميده گهواره در معصومانه که آلخاندرو و

 خاک تاييسه گفتمي او به که ايواژه... برممي... جست ياري پدر خداي از بار اين و بست را چشمانش بازهم
 .گويند ترک را کاستيل

 حالت به و بازگشت. نبود خبري پوشسياه مرد از اما رفت؛ ايوان به باريک. داشت نياز راه بلدراه به چگونه؟ اما
 درب به و رفت عقب و کشيد بلندي هين. ماند خيره اتاق ايوان به چشمانش ناگهان. نشست زمين روي بر استيصال
. غريدند ابرها آن دنبال به و شد روشن دوباره آسمان! باهيبت پوشسيه مرد... بود نرفته هنوز. کرد برخورد خروجي

 باريدند؟مي ابرها آمدنش محض به که داشت چه مرد اين. افتاد ميز مراسم طوفان ياد به ناخودآگاه
 اندکي را کالهش فرج،. نگريست فرج به هازدهصاعقه مانند به و گشود را آن. رفت ايوان درب طرف به مردد کارال
 :شود نمايان صورتش راست ينيمه تا کشيد عقب

 داريد؟ رفتن قصد -
 !نيست بيش نماييانسان او که شدمي مطمئن داشت ديگر دانست؟مي کجا از او
 وقتي است، شده قبل از تنهاتر اشزندگي حامي تنها فوت با که تنها زني. نيست سخت زياد موضوع اين فهميدن -
 کرد؟ خواهد چه شود، مواجه اطرافيان ـيانـت خــ با

 .آمدمي فرود سرش بر آهنين پتکي همچون «تنها» يواژه
 مطالعه را پرونده. داشت نخواهيد ماندن تاب دانستممي. بياييد ايوان به تا بودم منتظر و چرخيدم حوالي همين -

 .کردم
 :زدمي تپق کارال

 است؟ من منتظر سمير... س -
 :داد عقب کامل را کالهش

 منصرف نه و بود خويش گناهيبي اثبات قاضي جناب نيت که هرچند شود،مي خوشحال شما ديدن با مطمئناً -
 ...کاستيل در زندگي ادامه از شما کردن

 :داد ادامه فرج باز که شد فرماحکم دوآن بين سکوت
 .نديدم اتهام رفع براي تالش در چنين اين را قاضي يک حال به تا شايد -

 .شد روشن ديگر بار آسمان
 !بياورم خود با را هاآن خواهممي چه؟ فرزندانم... ف -

 .بود آوررعب ابرها مهيب صداي
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 .شد خواهند تلف غرناطه تا. آورندنمي دوام باران، اين در -
 :نشست فرزندانش کنار کارال

 .گذاشت نخواهد قدم مکاني هيچ در فرزندانش بدون کارال بگوييد قاضي جناب به پس -
 :داد سانچز خانم اتاق قدي هايشيشه به را اشتکيه فرج

 بودن پاک اثبات دنبال به فقط ايشان. نيستند شما منتظر قاضي جناب! نشديد بنده عرض متوجه کهاين مثل -
 .بودند عشقشان

 :زد اشآشفته موهاي به چنگي کارال
 مانديد؟ من منتظر شما چرا گوييدمي راست اگر -

 :انداخت زمين بر را محکمي يکوله و گرفت فاصله شيشه از فرج
 ...اما بازگردم غرناطه به مدارک تحويل محض به که گفتند من به ايشان -

 :نگريست کوله به کارال
 چه؟ اما -

 :داد سر طرفش به پا با را کوله فرج
 قتل به را ديگران يا و زنيدمي آسيب خودتان به يا و آورد نخواهيد دوام صبح تا شما من رفتن با دانممي اما -

 .رساند خواهيد
 نيز غم اين خواهمنمي. آويزندمي مجازات دار به واحد هسپانياي عليه ـيانـت خــ جرم به را شما که است وقت آن
 .برود بين از شما سالمتي از نيز ايشان اميد اندک و شود افزوده قاضي جناب مشکالت به

 :چرخاند ديگر سمت به را رويش کارال
 .بروم جايي به فرزندانم بدون است محال -
 .است موقتي فرزندانتان و شما جدايي -

 :يافت افزايش دومينگز قلب در هاانگيزه
 .شومنمي منظورتان متوجه -
 .آورممي شما براي را کودکانتان مناسب، فرصت اولين در -

 :زدمي قدم مضطرب و برخاست جا از کارال
 داريد؟ حرفتان اين براي تضميني چه -
 .ندارد ترسي پرستاريک از دوکودک دزديدن و امنيتي حصار يک از است، رفته پيش سلطان قتل پاي تا که کسي -

 :گرفت ديدگانش مقابل را کوله فرج... کرد سکوت کارال
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 .است کوهستان سفر مختص و ترامن... بگذاريد اين در را تانوسايل -
 ...نگريست کودکانش به مردد هم باز کارال

 دوباره زندگي من به باريک ايشان. بود خواهيد قاضي جناب براي بهاگران ايهديه شما. ندهيد راه خود به ترديد -
 .باشم کرده محبت جبران اندکي نزدشان به شما بردن با خواهممي من و بخشيدند

 .ايستاد حرکتبي اما گرفت؛ را کيف باوقار و آرام کارال،
 ايد؟آموخته کوهستان سوارياسب -

 .ريخت اشک فرزندانش معصوم يچهره ديدن با و داد تکان تاييد ينشانه به را سرش کارال،
 انتظار به قصر يدروازه کنار در من. داريد کردن فکر فرصت خورشيد طلوع از قبل تا... نيست کار در اجباري -

 .بگذاريد راه اين به قدم سنجيديد، را کار جوانب که خوب. ايستممي
 فرصت آخرين اين شايد اما بترسانمتان؛ خواهمنمي. ندهيد راه خود به ترديد ديگر گرفتيد را تصميمتان وقتي اما

... داريد اطمينان قدرچه سانچز آدريان با يتانآينده به دانمنمي اينکه ضمن. باشد قاضي جناب به رسيدن براي شما
 .کنيد باز حساب من قول روي توانيدمي فرزنداتان بابت اما

*** 
 ثريا

 تخت روي بر چسبانده، پيشاني به را ساعدها هردو. افتاد کنارش نيز ابوالقاسم که بود افتاده شمارش به هايشنفس
 حاجب براي خلوتي حياط روزها اين بود، سلطان جايگاه فقط که تختي. بودند شده خيره سقف به و کشيده دراز

 .بود شده اشموردعالقه يملکه و رضوان
 را ثريا و خودش بين معنادار سکوت و کرد باز لب باالخره بود، دوخته چشم فانوس به مضطرب که ابوالقاسم
 :شکست

 ثريا؟ کرديم چه امشب ما -
 :برخاست حاجب کنار از و کشيد ايکالفه پوف بود، کرده قبضه را وجودش سرتاسر ضعف احساس که ملکه

 .ندارم را تو يبچگانه هايترس يحوصله. است رفته و شده تمام ديگر کرديم که هرکار -
 سلطان جايگاه از پاهايش و برخاست تخت روي از نيز صدراعظم بود؟ ترسيده ابوالقاسم ياندازه به نيز ثريا آيا

 اين رسمي يملکه يگانه که خصوص به. بود شده تسليم ملکه هايـوه*عشـ مقابل در باالخره. ماند آويزان
 !بس و بود او قصرالحمرا روزهاي

 ماست؟ انتظار در عاقبتي چه برسد، ابوالحسن گوش به اتفاق اين خبر اگر دانيمي -
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 موهاي به ايشيشه تصوير داخل از و زد خشکش حرکتبي بود، آينه مقابل در آرايشش کردن پاک حال در که ثريا
 کردن شاد براي را هرکاري بود حاضر و داشتمي دوست را او چقدر. کرد نگاه ابوالقاسم پريشان يچهره و آشفته
 .دهد انجام اشجواني دوران عشق

 براي فرصتي و است گزيده خلوت آندلسي زيباروي هاده با شب وقت اين ابوالحسن! حاجب بافيمي مهمل داري -
 .ندارد را ما امثال به کردن فکر

 :آمد ثريا طرفبه و شد بلند صدراعظم
 خليفه گوش و چشم را خود که است القضاتقاضي جناب به من توجه تربيش. نبودند سلطان شخص من منظور -

 .ماندنمي مخفي تيزبينش نگاه از چيزهيچ و داندمي
 :چرخيد ابوالقاسم طرفبه برافروخته ملکه

 کرده فراموش کهاين مثل کند؟ بدنام سلطان نظر در مرا که رسيده جايي به کارش! گستاخ پسرک کندمي غلط -
 وگرنه. داشتم احتياج وجودش به چون کردم سکوت امروز به تا اگر. است من نزد مدثره و عايشه و او يپرونده
 اربابش مانند به نيز خودش طورچه ديديمي وقتآن کنم، فاش خليفه نزد را مدثره و محمد ماجراي بود کافي
 .خوابيدمي خاک زير در مدثره، بسترش، شريک همانند يا شدمي قصر زندان يروانه

 :داد ادامه بود، شده ترنزديک ثريا به حاال که رضوان حاجب
 ـناه گـ قضيه، اين وجود اثبات برفرض درثاني،. است ابهام از ايهاله در هنوز مدثره و محمد بين اتفاق که اوال -

 چيست؟ سمير
 :ريخت سرش پشت را بلوندش موهاي ملکه

 ابوالحسن اگر حال... و حمه سقوط ميز، مراسم هايانگاريسهل. است پر خليفه پيشگاه در قاضي خط چوب -
 چنگ به موقت، يملکه آزار از پس پسرش و کنند دستگير ابتدا در را محمد اندنتوانسته اسامه و سمير که بفهمد

 خواهد رفتار چگونه قاضي با نظرتبه است، محمد از بارداري هم مدثره خودکشي علت و افتاده امنيتي نيروهاي
 کرد؟
 :بازگشت ابوالقاسم يچهره به لبخند

. بياموزد گريحيله مشق شما مکتب در شيطان بايد اصالً. دهيدمي درس هم را شيطان زنان، شما که قسم خدا به -
 !خورد را حوا فريب هم ابوالبشر آدم
 :داد او به ميوهآب ليوانيک و برد دست بود، نشسته حاجب کنار در حال که ثريا

 .بيايد جا حالت تا بنوش را اين -
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 از را هايشدست بود، گشته فارغ موز چندين خوردن از که ملکه. زد لبخند رويش به و گرفت را ميوهآب صدراعظم،
 :داد ادامه وارزمزمه و گذاشت ابوالقاسم هايشانه روي بر پشت

 سخنان تاثير تحت سلطان ترسممي. اندريخته بازار و کوچه به و اندکرده پاره افسار سراجبني کنيم؟ چه عايشه با -
 عايشه مسلکهم جوانان يوسف، و محمد شدن زنداني با که خصوص به بدهد، دخترعمويش آزادي به رأي علما
 .شدند خارج جنگجويان سپاه از و اندکشيده تخت و تاج حمايت از دست ديگر

 :زد آتش برگي رضوان حاجب
 امور ياداره خودشان نه و کنيم حکومت ما گذارندمي نه هااين. نياور را نامشان. ثريا است بس... علما علما، علما، -
 .کنندمي تنگ سياسيون بر را عرصه فتواهايشان با فقط. کنندمي قبول را

 :زد آن به عميقي پک خود، و ربود را ابوالقاسم هايلب ميان برگ ملکه،
 .کنم بازگو را آن هستي، آن شنيدن به مايل اگر که دارم طرحي دوفرزندش و عايشه مورد در -

 .شد خيره ثريا چشمان در کنجکاو و کشيد نوشيدن از دست رضوان، حاجب
*** 

 عايشه
 خود اعمال به و کرده مرور را گذشته بارها و بارها مدت اين در. بود شده خاموش هايششب و سرد روزهايش
 پست دنياي در که دانستمي تنها. دانستنمي هيچ بود؟ المالقاتممنوع يا آمدنمي مالقاتش به کسي. بود انديشيده

 نزد در بارهيک به هاآن دادن دست از محضبه و داري ارزش باشي، داشته ثروت و مقام کهزماني تا روزگار، اين
 .اينزيسته مردم بين در و اينبوده ازل روز از گويي. مرد خواهي عمومي افکار
. بود کرده تربيش را او تنهايي هايشب وجدان عذاب ديگر طرف از زهرا فوت و طرفيک از مدثره خودکشي خبر
 خوب اما دانست؛نمي بود، نستانده جايک را مادرش و زهرا انتقام و بود نيامده سراغش به حال به تا سمير چرا
 .بود گرفته را قاضي جناب يخاله جان و بود کرده اثر کمکم مسمومش غذاهاي که فهميدمي

 يريشه و رفتمي سردي به رو گرانادا هواي. کشيد دوش به را خود فامسرخ شنل و گرفت فاصله پنجره کنار از
 که نبود ايمسئله حمه سقوط! ابوالحسن حکومت يريشه مانند به درست. بود شده خشک پيش از بيش درختان

 مسيحيان گذاشت و کرد سکوت. بود داده انجام نسبواصلبي ثرياي که کاري... گذشت آن کنار از راحتي به بتوان
 آن، پي در و حمه سقوط خبر شک،بدون. بريزند مسلمانان به را زهرشان باالخره کينه، هاسال از پس جوانتقام

 .بود تحقيرآميز و دردناک بسيار مردم براي شهر، گيريپسباز در حکومت ناتواني
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 تحقيرآميز. بيابي خود ناموس سر باالي را مسيحي سربازان ناگاه،به و باشي صبحگاهي خواب در است تحقيرآميز
 اگر است، تحقيرآميز ابد تا و است تحقيرآميز. کني سکوت فقط پاسخ در اما کنند؛ ـاوز*تجـ خاکت به که است

 .کني دفاع تمدنت و هويت از نتواني و ببيني را دشمن جنايات
 بود؟ تحقيرآميز اندازه همين به نيز اشطايفههم ابوالقاسم و ثريا چون ايزادهمسيحي براي امر اين راستيبه آيا اما

 ايمسئله. بود روزگار آن اسالمي تمدن نگفتني دردهاي از يکي الحمرا، قصر سردمداران رأس در ديني تعصب نبود
 بود، سوار قدرت مسند بر چنانهم سلطان دخترعموي اگر و آمدمي چشم به تربيش سراجبني و عايشه نبود با که

 .خوردمي رقم ديگر ايگونه به اوضاع شايد
 سرد کمي زندان هواي. ماليدندمي را هايشانچشم و بودند شده بيدار خواب از تازه يوسف و محمد آمد، که خود به

 با هنوز مدثره خودکشي سبب به هرچند. بود کرده نگران اندکي فرزندانش سالمتي بابت را ملکه امر، اين و بود
 .باشد تفاوتبي آرزوهايش وليعهد به نسبت آمدنمي دلش اما بود؛ قهر محمد

 داشت، بقيه به نسبت تريبيش افسردگي حالت که يوسف. نگريستند يکديگر به هرسه زندان درب صداي با
 .کرد حرکت خروجي درب طرفبه اميدوارانه

 «...يوسف کن صبر»: عايشه
 خودش دست از روزها اين که محمد. آمد داخل و شد جدا محافظينش از کماشهابن و شد گشوده بازداشتگاه درب
 :ايستاد او به پشت و برگرداند روي عايشه. نداد را کماشهابن دست پاسخ حتي بود، شاکي هم
 !باشي گريزان ما از سمير مانند به هم تو که کردمنمي فکر. بودم منتظرت هااين از زودتر آمدي؟ باالخره -

 حتي پايان در و نکرديم او به که هاييمحبت چه. است خون دستش از دلم که نياور را نامرد آن اسم»: يوسف
 .«دهدنمي خود به هم را ساده مالقات يک زحمت

 :انداخت پايين را سرش ميزبان، روحبي و سرد استقبال از پس کماشهابن
 جدا تنش از سر آمده شما ديدار به کسي که بفهمند سلطان! نيست کنيدمي خيال شما که سادگي اين به مسئله -

 آشوب را آندلس. کنندنمي مالقات نيز را پدرشان ماه به ماه که هستند درگير قدرآن هم قاضي جناب. کندمي
 .کردند آغاز را لوشه جنگ که نگذشته حمه سقوط از چيزي هنوز. ناپذيرندسيري ايزابال سپاهيان... فراگرفته

 :برخاست جا از محمد
 لوشه؟ -

 :آمد جلو کماشهابن
 !کنند آزاد را شما و ببرند يورش قصرالحمرا به تا شدند متحد سراجبني نيز طرفي از. سرورم بله -

 :نشاند لب روي اميدواري لبخند ملکه ديد؟ خواهد را آزادي رنگ ديگر بار او آيا. بازگشت يوسف چشمان به اميدها
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 بچينم را هايممهره چطور دانممي. امشناخته را دشمن و دوست بيفتد، ما دست به قدرت ديگر بار ستکافي فقط -
 هرحکومتي بقاي ضامن مردم. امنيافته خود به نسبت دووفادارتر اين از! مردم هم و شوند راضي سراجبني هم که

 .بود خواهند
 :گرفت خود به متاثري حالت کماشهابن
. نتوانستم اما نيايم شما با مالقات به که دوختم و بريدم خود با هرچه. رسيد من دست به اينامه صبح امروز اما -

 .دهممي نجات را شما جان ولي بدهم؛ دست از را خود جان راه اين در است ممکن هرچند
 «بگويي؟ خواهيمي چه»: محمد
 :شد ريز کماشهابن چشمان در عايشه

 شده؟ سرمان بر خاکي چه ببينم بکن جان -
 .بگويد را اخبارش تا بود دوخته او دهان به چشم فقط که يوسف و

 :سپرد ملکه به را نامه کماشه،ابن
 .دارند قصاص اجراي به نظر سلطان متاسفانه -

 و کرد لرزيدن به شروع يوسف... يوسف اما و داد فرو زحمت به را گلويش آب محمد،. پريد عايشه رخسار از رنگ
 .گرفت را مادرش پاي

 :کشيد ـوش*آغـ در را پسرش و زد زانو ملکه
 همين تا. بست خواهند توپ به را قصرالحمرا سراجبني. کند رض*تعـ ما به تواندنمي کسي! باش خونسرد يوسف -

 اياجازه چنين يک او به پدري ترحم. شماست پدر او. اندنوشته پدرت به سرگشاده ينامه علما از بسياري هم االن
 .دهدنمي را

 افسار چون و گرفت را کماشهابن ييقه که بود محمد اين و لرزيدمي خود بر بيد چون شاهزاده... بود فايدهبي
 :کشيد ايگوشه به را آن چهارپايي

 کردند؟ پيدا قصاص اجراي به نظر سلطان چطور بفهمم تا بزني حرف درست شودمي -
 را يوسف هايش،نوازش با که عايشه. برد پناه ملکه به و داد نجات محمد چنگال از را خودش زحمتبه کماشهابن
 :کرد باز لب و چرخاند سر بود، کرده ترآرام

 معناي به سلطنت از من شدن حذف که داندمي خود او. باشد شده خارج ابوالحسن ذهن از تواندنمي فکر اين -
 بگو را ماجرا اصل حال. نصربني دولت غروب يعني سراجبني شدن حذف و است حکومت از سراجبني شدن حذف
 .دارم را امور برخي توانايي هنوز که دانيمي خود تو. درآورم را قضيه اين ته و کنم احضار را سمير کهآن از قبل

 :افتاد لکنت به و کرد گم را پايشودست داشت، را حقيقت شدن فاش بيم که کماشهابن سمير، نام آمدن با
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 سمير؟... س -
 :راند زبان بر رسيد، ذهنش به که را چهآنهر ناگهان

 !ستقاضي جناب شخص درخواست به هستم اينجا اکنون من اگر -
 :داد ادامه کماشهابن که انداخت، باال را ابرويش تاييک عايشه

 ابوالقاسم جناب با کردند سعي ابتدا سازند، منصرف شما قتل ينقشه از را ثريا ملکه نتوانستند ايشان وقتي -
 امضاي ما، از مسيحيان حمايت توخالي ووعيدهايوعده با توانست رومي ايزبيالي بين، همين در که کنند وگوگفت
 ايزابال و فرديناند از اينامهامان شما، قتل صورت در که کرد قانع را خليفه او. بگيرد سلطان از را سراجبني حذف
 .بگيرد سلطنتش بر وي ماندن باقي بر مبني

 سردي آه و برخاست زمين روي از ملکه که رفتمي سردي به رو بدنش محمد و بود رفته خواب به يوسف شاهزاده
 :کشيد

 را زهرش تا و شودنمي راضي نيز فرزندانم و من شدن زنداني به دانستممي. کرد را خود کار رومي شياد اين پس -
 .داردنميبر ما سر از دست نريزد

 شرمگين گفتمي ملکه به را آشکاري دروغ چنين کهاين از و بود نديده سوخته پروبال گونهاين را عايشه تاکنون
 چنين به دست بود داده اجازه او به ملکه جان نجات شايد. نوشيدمي انتها تا را جام اين بايد اما چرا دانستنمي. بود

 .بزند کاري
 يشده منقبض هايرگ به و گرفت انگشتانش ميان را خود بازوهاي و انداخت محمد به نااميدي نگاه عايشه
 ...دادمي آزارش شود،مي خارج بدنش از زودي به خون اين کهآن فکر. کرد نگاه دستش
 :شکست را سکوت کماشهابن بود، شده چيره محمد و او بر دلسردي و يأس که ايلحظه در درست

 .بگريزيم زندان از نشده سحر تا که هستم شما نزد در االن من قاضي، جناب خواست به اما -
 :پريد جا از هازدهصاعقه مثل محمد

 بگريزيم؟ -
 «کجا؟ به»: ملکه
 :گذاشت عايشه يشانه بر دست و آمد جلو کماشهابن
 قتلگاه اين از و برداريم را خود جان بايد. من بانوي نيست فرصت... مخوف زندان اين از غير به هرکجا به -

 .بگريزيم
 «آيي؟مي هم تو مگر»: محمد
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 شما دادن فراري عامل عنوان به مرا قاضي جناب شد قرار. نيست قصر اين در من براي جايي ديگر شما رفتن با -
 .کنند معرفي سلطان به

 :پرسيد داشت شک او هايگفته صحت به هنوز که عايشه
 کجاست؟ مقصد -
 !شماست با مسئله اين انتخاب -

 :رفتمي رژه را زندان عرض مدام محمد
 ايد؟کرده هم را آن فکر چه؟ بيفتيم گير اگر -
. اندايستاده ما انتظار به زندان حياط پشت در سراجبني جوانان از گروهي همراه به تيزرو هاياسب و کالسکه -

 رياست با قاضي جناب ديدار در چنينهم و است شده الزم هايهماهنگي مسير، طول در نگهبانان با درضمن
 .است شده سنجيده خوبيبه جوانب يهمه زندان،
 :افزود محمد به خطاب و بيايد هوشبه تا داد تکان را يوسف هيجان، با ملکه

 را ما هم وقتآن بگيرند، مسير طول در را ما که هم برفرض هست؟!... نيست رنگي ديگر که سياهي از باالتر -
 .آزماييممي نجات براي را خود شانس گونهاين الاقل. کشت خواهند
 :زد زانو عايشه کنار محمد

 کرديد؟ انتخاب را مقصد -
 :شود گرم اندکي تا انداخت يوسف دوش روي را شنلش عايشه

 .امنکرده مالقات را خويش قوم که است وقت خيلي. رويممي آش وادي به -
 :کرد نگاه کماشهابن به سپس ملکه

 .دهيد اطالع سراجبني به را مقصد -
 لحظاتي تا اگرچه که فهماند کماشهابن به انتخاب اين با و بود سراجبني آباواجدادي شهر آش، وادي متولد عايشه
 .پروراندمي سر در را قدرت سوداي اکنونهم اما بود؛ نااميد ماندن زنده از پيش
*** 

 در سال هايسال. برد اشنوجواني دوران به را او زادگاهش توت و زيتون خوش عطر رسيد، که شهر يدروازه به
 آن خاطرات از شد پر و کشيد عميقي نفس بست، را چشمانش! کردمي شيطنت و دويدمي شهر اين هايباغکوچه
 عشق اولين هميشه. شد جاري زبانش بر که بود ايواژه تنها عيسي،... کرد لمس را گردنبندش و برد دست. دوران

 !بود ديگري چيز
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 قدومش مسير، دوطرف در طرفدارانش از کثيري خيل. شدندمي نزديک ملکه، پدري يخانه مکلين، حصن به ديگر
 .ابوالحسن قفس در بودن ملکه صدتاي به ارزيد مي ايقبيله چنين داشتن شک بدون. کردندمي گلباران را
 تنها قصبه. کردند مشايعت امر اين در را او نيز کماشهابن و يوسف و محمد و برخاست جاي از مردم احترام به

 نقاط از سراجبني و بود فرديناند و ايزابال سپاهيان دسترس از خارج منطقه، بودن کوهستاني دليل به که بود ايمحله
 .کردندمي قطع را ملکه زادگاه به هرمتجاوزي دست و داشتند کامل اشراف منطقه بر مرتفع

 بود کرده سفر آش وادي به مادرش و پدر ديدار براي پيش چندي که محمد، همسر حميرا، کالسکه، از شدن پياده با
 .بوسيد را عايشه دستان احترام رسم به و آمد جلو بود، بازنگشته الحمرا به ملکه يتوصيه به ديگر و

 پس و کشيد خود انبوه هايريش به دستي. آمد جلو بود، سراجبني مشاهير از و داشت نام عثمانشيخ که حميرا پدر
 :داد قرار خطاب مورد را محمد معمول، احوالپرسي و سالم از
 از غير به ديگري جاي اگر که قسم واحد و احد خداي به ولي کند؛نمي قبول بگويم، مادرتان به اگر دانممي -

 .گذرمنمي حميرا و شما به نسبت امپدري حق از برگزينيد، اقامت جهت را ما درويشي يکلبه
 :چرخيد عثمانشيخ طرفبه قبيله، سران با رسمي وگوهايگفت از پس عايشه که کرد بيان طوري را جمالت اين

 ...طاعتاً و سمعاً... چشم روي به داديد، قسم اما ترم؛آسوده امپدري منزل در بفرماييد باور -
 :زد زانو مادرش کنار و شد جدا عثمانشيخ از يوسف غذا، يسفره شدن جمع از پس و هنگامشب

 .شويد فرماتشريف مردانه مجلس به و کنيد رها را زنانه مجلس مهماني، از بعد که فرمودند شيخ جناب مادر، -
 :کرد غرغر لب زير زد،مي لبخند مهمانان روي به که طورهمان ملکه

 اي؟شده شيخ و من بين آورپيغام تو که کندمي چه الابالي محمد آن پس -
 :داد ادامه و گزيد لب يوسف

 که بدهيد حق او به. اندنديده را يکديگر که است وقتخيلي. هستند باغ در زدن پرسه مشغول حميرا با خب -
 .کنند خلوت يکديگر با اندکي تا کردم قبول را مسئوليت اين خودم. کند دلتنگي

 تا... داشت نخواهيم جايگاهي نيز شيخ نزد در پس زين وگرنه نبرد بويي مدثره يقضيه از حميرا که باش مراقب -
 .دانمنمي بخورم را پسر دو شما هايکاريندانم چوب بايد من کي
 با اتاق دورتادور. آمدند هم گرد سنتي سبک به طويلي اتاق در قبيله سفيدانريش و بزرگان مهماني، اتمام از پس

 آن روي بر که محکمي ميزهاي و گردو درخت چوب از هاييصندلي. بود شده روشن دستي کوچک هايفانوس
 سراجبني مهم هايگيريتصميم و اجتماع محل چندبار کشيد،مي را ميهمانان انتظار آندلسي مرغوب هايميوه انواع
 .دانستمي خدا بود، شده
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 صدر در عثمانشيخ. دادمي منطقه کوهستاني وهوايآب در اتاق، به رطوبت نفوذ از نشان کاهگلي، خيس ديوارهاي
 محمد. دادمي انجام دامادش خصوصبه و خود اطرافيان با را الزم هايهماهنگي هرازگاهي و بود نشسته مجلس

 دست به با و داشت تن به رنگيسبز عباي و يشمي قباي بود، گرفته خود به جانببهحق و پخته ايچهره حال که
 !پروراندمي سر در را قدرت سوداي خود، رنگمشکي حديد انگشتر کردن

 در شرکت جهت را سفيدرنگي بلند لباس ملکه. برخاستند جا از احترامش به همگي مجلس، به عايشه شدن وارد با
 قدم شدهرنگ هايناخن با و کرد باز را رنگشايپسته جلوباز هايکفش بند ورود، بدو در... بود کرده انتخاب جلسه

 رنگششرابي موهاي! دادندمي قرار تفقد مورد را او و آمدندمي جلو يکبهيک هرطايفه بزرگ. گذاشت صحنه به
 آمدن برايش بود سخت و بود کرده رشد درباري فرهنگ با سال هايسال او. زدمي مجلس دل به آتش گاهوبيگاه
 معمول، هايصحبت از پس. کردمي ظاهر به اگرچه حجابش حفظ در سعي حال اين با... بازاري و کوچه قيدوبند در

 که چهآن. دانستنمي کسي را ابوالحسن دربار از شدنزدهپس حسرت يا بود شوق اشک... کرد پاک را هايشاشک
 .بود حکومت به بازگشت در وي مصمم چشمان بود، مشخص
 موقعچه قرارشبي دل قرارهاي... بود طوفان از قبل آرامش هرچند. گرفت آرام مجلس و نشست شيخ کنار سرانجام

 :کرد شروع را جلسه بزرگان محضر از اجازه کسب با شيخ. دانستمي خدا کردمي فوران
 با امروز آندلس من، عزيزان... داد سروري امم ساير بر را مسلمان امت و بخشيد عزت ما به که را خداوند سپاس -

 دندان تا دشمن بجنبيم، دير اگر که ستحوادثي آبستن مسلمان اسپانياي. نيست قياس قابل گذشته روزهاي آندلس
 فخر به روزها اين کرديم، خليفه خود ما که را کسي. گذاردنمي باقي مسلمين و اسالم از اثري مسيحي، مسلح

 .کندمي زنداني را دوفرزندش و او و کرده هتاکي قصر الحمراي
 .شدمي شور وارد خود اطرافيان با و گفتمي چيزي لب زير هرکسي

 سنگ گونهاين بود، شيخ جاي نيز ديگري هرکس که بگوييد خود پيش شما از گروهي شايد دانممي»: عثمانشيخ
 مادر اگر حتي عايشه... نيست خويشي و قوم بحث که قسم واحد و احد خداي به اما زد؛مي ـينه*سـ به را دامادش

 مگر نرسيده؟ ما به علما از ـينه*سـ به ـينه*سـ او نام مگر. دادممي ايشان با بيعت دست هم باز نبود هم من داماد
 بگذاريم دست روي دست کي به تا سکوت؟ کي به تا نيامده؟ ما بزرگان شبنيمه روياي و پيشگويي در تولدش خبر

 اين به من از بيش خود شما. بنشينيم نظاره به را خداست حق شدن پايمال که دوفرزندش و او حق شدن پايمال و
 که شمشيري. کنم تمام شما بر را حجت که بود اين براي کردم بازگو ديگر بار را موضوع اين اگر... واقفيد سخنان

 .«شودمي زده خدا دشمنان رکاب در نشود، زده محمد رکاب در
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. بود شده خيره محمد به و کرده سکوت ملکه... زد هم بر را جلسه نظم حضار لبي زير سخنان و همهمه صداي
 بزرگان ساير شدن قانع به او شدن قانع برخاست، جا از آمدمي حساب به سراجيبني يچندطايفه بزرگ که ابوشعيب

 !بود هرمجلسي وزين يوزنه او... انجاميدمي
 اصالً! قبول ندارند فرزندانش و رومي ثرياي آن که دارند حقي خالفت در دوفرزندش و عايشه بانو کهاين»: ابوشعيب

 حمايت اگر که دانندمي همه بود؟ ما يملکه به احترام و عزت جز چيزي ابوالحسن با سراجبني بيعت شرط مگر
 ساير و من خاطر که موضوعي اما نبودند؛ بيش شترچراني ابوالحسن، امثال نبود، ما جوانان شمشيرهاي و سراجبني

. است محمد جناب و بانو با مذاکراتي باب کردن باز بر مبني کاستيل صدراعظم پيغام کرده، مکدر را مجلس بزرگان
 و کليسا يملکه روياي ناکرده خدايي پارهشکم غاصب يخليفه آن از خالفت گيريبازپس براي خواهيمنمي ما

 «!بزنيم رقم را مسيحي دستيک حکومت تشکيل
 «شويد؟مي ما با بيعت به حاضر شما شود، داده پاسخ شما سوال اين به اگر يعني»: عثمان شيخ

 :کرد اشاره مجلس کل به و کرد باز را دستانش ابوشعيب
 خواهم محمد جناب و عايشه بانو براي را بزرگان ساير بيعت بلکه خودم، تنهانه شوم قانع اگر که قسم شرافتم به -

 ...گرفت
 خود به را همگي توجه و شد او سخنراني از مانع ملکه يرفته باال دستان اما برخاست؛ جا از پاسخگويي براي محمد
 :ايستاد جمعيت به رو و آمد پايين بلندي هايپله از عايشه. کرد جلب

 بايد پس دانيد،مي مومنين مادر مرا اگر. نداريد يا و داريد قبول خالفت به را فرزندم و من يا سراجبني بزرگان شما -
 که شودمي چگونه! معصيت به رسد چه داند،مي اشتباهي و خطا هرگونه از بري را مومنين مادر قرآن، که بدانيد

 خــ و هانصراني با همکاري به متهم مرا وقتآن و کرد دعا حقشان در اسالم پيامبر که باشند مومنيني من، فرزندان
 چون زورگويي طلبانقدرت تا است ايوسيله فقط ايزابال و فرديناند با مذاکره من، براي کنيد؟ اسالم به ـيانـت
 که گويممي را اين اما ندارم؛ احتياج مسير اين طول در شما هايحمايت به گويمنمي. بنشانم سرجايشان را سلطان
 بايد آخرت در بلکه شد، خواهد سلطان هايخودکامگي قرباني دور چنداننه يآينده در تنهانه بکشد، پس پا هرکس

 !باشد نيز ناحقش به سکوت اين پاسخگوي رسولش و خداوند پيشگاه در
 باقي ابوالحسن يالسلطنهنايب سال هايسال بيانش طرز همين دليل به اصالً. کردمي قانع و گفتمي سخن خوب
 .شد ميدان کاربلد سياس و ماند

*** 
 ايزابال
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 سپاهيان. خاست پا به شهر ساکن مسيحيان فرياد غريو آش، وادي شهر اعظم مسجد يمناره و گنبد فروريختن با
 کليساي بناي به شروع سپس و ويران را شهر اصلي مسجد ابتدا رسيدند،مي که نشينمسلمان هرشهر به ملکه

 .کردندمي آن روي بر مجللي
 سرزمين براي مهمي پيام شهر، هايويرانه روي بر روزها آن محبوب شايد و مغرور ايزابالي و فرديناند حضور

 پيغام اين مخالف، نشينمسيحي هايحکومت ساير و مسلمانان به شکبي که حضوري. داشت مسلمان هيسپانياي
 .آمدند ميدان به خود ملکه و پادشاه که دادمي را

 بايد و بودند بيزار صوري گزارشات سرييک به دادن گوش و قصر در نشستن از پادشاهان ساير خالف بر دوآن
 به طرفدارانش و محافظان امنيتي يمحاصره در که ملکه. کردندمي رصد را منطقه تحوالت و تغيير نزديک، از خود،
 ميدان در حاضر جمعيت به را پاپ ينامه مساجد، تخريب از تاسف ابراز ضمن رفت، شهر اصلي ميدان جايگاه روي

 :کرد آغاز گونهاين را خود سخنان قرآن، و انجيل از آياتي خواندن از پس و داد نشان شهر اصلي
 خود ديني فرماندهان امر تحت ما يهمه اما نيستم؛ و نبوده موافق ديگران مقدسات به زدن آسيب با گاههيچ -

 !نيستيم مستثني قاعده اين از نيز فرديناند عاليجناب و من و هستيم
 اين با و بود آندلس گيريبازپس براي او هايدسيسه هزارن از يکي کلمات با بازي! بود چنين اين اهريمن شگرد

 :کرد حفظ مسلمانان يکينه آتش از را خود و جلب پاپ سوي به را هاتوجه تمام جمالت،
 نسبت شما هايمحبت از... دانيدمي آندلس حقيقي يخليفه را عليمحمدبن همگي آش، وادي مردم شما دانممي -
 بيعت براي را شهر اهالي امضاي سراج،بني از نمايندگي به عثمانشيخ دانممي حتي و هستم آگاه نيز عايشه ملکه به
 .است کرده آوريجمع محمد با

 :است گذاشته را خود تاثير سخنانش که رساند باور اين به را ايزابال حضار، لبي زير وارزمزمه صداي
 هايسرزمين به حمله دستور و بنشينيم خود کاخ در توانستيمنمي فرديناند عاليجناب و من کنيدمي خيال شما -

 کنيم؟ صادر را مسلمين
 :چرخاند شهر بزرگان و علما سمت به را رويش

 اما بود؛ سختي سفر چنين مشقت خريدن جان به از ترآسان بسيار پادشاه و من براي کار اين انجام شک بدون -
 .نيست شما هايسرزمين تصرف ما هدف

 :بود شده حاکم جمع بر معناداري سکوت
 از يهودي، اتباع تا گرفته مسلمان و مسيحي از ما، يهمه. است حاکميتي اصالحات سرييک انجام ما هدف -

 اين کنار و گوشه در خودمختار و کوچک هايحکومت آمدن وجود به... هستيم ناراضي آندلس چنينياين ياداره
 .داشت نخواهد معيشتي مشکالت و غارت و قتل و ناامني جز آورديره مقدس، سرزمين
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 :انداخت نگاهي خود هاييادداشت به ديگر بار ملکه
 چرا پس هستم، ناراحت حمه سقوط از اگر بگوييد خود پيش شايد... بود دردناک ما يهمه براي حمه سقوط -

 .درآورديم خود تصرف به را آش وادي و کرديم آغاز را لوشه جنگ
 .رسيدمي گوش به هاييزمزمه مردم سوي از هم باز
 امري را اسالم پيامبر جايگاه بر او نشستن و ندارم قبول را ابوالحسن خالفت شخصاً من که است اين پاسخ -

 يورش اسالم و مردم به ما! نيست اسالم با جنگ معناي به ما پيدرپي هايجنگ رو اين از. دانممي نامشروع
 مردم خون صفتيبي زالوي همچون سال هايسال که است غاصبي يخليفه با ما مخالفت يهمه بلکه بريم،نمي

 .است رسيده جانشان يشيره به اکنون و مکيده را آندلس
 :زد لبخندي حاضر جمعيت به سرانجام ايزابال

 اجباري بيعت اصالً! نيست کار در اجباري نداريد قبول پادشاهي به را فرديناند عاليجناب و ملکه عنوان به مرا اگر -
 در و مکاناين در اکنونهم من. ايمانديشيده مسئله اين براي حليراه همسرم و من اما... است مردود شما دين در

 کنممي دراز محمد و عايشه سمت به دوستي دست شهر، مردم و سراجبني بزرگان شما يهمه مقابل در و زمان،اين
 .دهم قرار نشينمسلمان مناطق فرمانرواي را آنان حاضرم و
 از همگان و فراگرفت را شهر اصلي ميدان تشويق، اوقاتگاهي و تشويش و همهمه صداي ملکه، آخر سخن با

 .بودند متعجب عربي زبان به ايزابل يشکستهوپادست تسلط
*** 

 و شدند خط به ملکه سپاهيان لشکري سران کاستيل، سلطنتي يکالسکه از ايزابال و فرديناند شدن پياده محض به
 يرژه با زمانهم و گذاشتند ملکه و پادشاه به سختي و سفت نظامي احترام آش، وادي حکومتي مقر مقابل در

 .شد برافراشته دوآن اقامتگاه بام بر کاستيل پرچم و نواخته آراگون پادشاهي سرود ها،نظامسواره
. گذاشتند قدم خود يمحاصره تحت کاخ به خويش هوادار جمعيت فشار در ايزابال و فرديناند مراسم، اتمام از پس
 داد ترجيح ملکه اما شد؛ قصر فوقاني يطبقه راهي ابوالحسن، برادر سعد،محمدبن با صحبت براي فرديناند ابتدا

 .بگيرد قشتاله روزهاي اين واحوالحال خوش چنداننه صدراعظم از سراغي
 طول در. کرد حرکت صدراعظم دفتر طرفبه محافظينش همراهبه و بوسيد را همسرش يگونه دليل همين به

 عالمت و ابروها کردن نازک با تنها ايزابل و شدندمي راست و خم مقابلش در که بود نگهبان فوج فوج مسير،
 .کردمي ابراز مسلمانان به نسبت را خود اعتناييبي دست،
 بدون و زد در به کوچکي يتقه. کشيد عميق نفس چند و کرد مرخص را محافظانش رسيد، که سانچز دفتر مقابل

 .شد اتاق وارد باشد، او طرف از اياجازه منتظر کهآن
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 وجورجمع را خودش تنها ايزابل، شدن وارد با که بود انداخته ميز روي را پاهايش و نشسته ملکه به پشت آدريان،
 .زد آتش را برگي سخني، هيچ بدون و کرد

 کرد باز را مانندشروباه خز شنل هايدکمه باعصبانيت بود، شده کالفه صدراعظمش يخلسه هايحالت از که ملکه
 :انداخت طرفي به را آن و
 !...آدريان دارم ارزش برايت هااين از بيش کردممي فکر -

 :داد حالتشخوش موهاي به موجي و درآورد را هايشچکمه سپس
 .بيايي اتملکه استقبال به که ندادي زحمت خودت به حتي -

 :فرستاد بيرون را وارشحسرت نفس و زد هايشلب بين برگ به عميقي پک سانچز
 ندادند؟ را نامه پاسخ محمد و عايشه -

 :شد نزديک او به پشت از بود، شده بحث از آدريان فرار متوجه که ايزابل
 مذاکره ميز پاي بايد زود يا دير چه؟ که باالخره. ماست يمحاصره در شهر. ندارند را ما با آمدن کنار جز ايچاره -

 .بنشينند
 :ورزيدمي امتناع او صورت به کردن نگاه از چنانهم اما چرخيد؛ ملکه طرفبه سانچز

 کرديد؟ چه سعدمحمدبن با -
 دواين با سراجبني. کنم او جايگزين را محمد و عايشه خواهممي. کند خارجش دور از اندکاندک گفتم فرديناند به -

 .هستند
 .خوردمي رقم ميلتان مطابق چيزهمه که است خوب -

 :آورد باال را سانچز يچانه ،ملکه
 بگيري؟ باال را سرت که کنم خواهش توانممي -

 .کرد درک خوبيبه چشمانش خيس و لغزان هايمرواريد از شدمي را اين! ناگفته هايحرف از بود پر آدريان چشمان
 .دهممي را اطمينان اين تو به من. برخواهدگشت شده که هم آلخاندرو و سارا خاطر به... آدريان گرددبرمي کارال -
 ...شد نخواهد من با زندگي به حاضر ديگر اما -

 :کشيد ـوش*آغـ در را او ملکه
 ...صدراعظم جناب شد خواهد درست چيزهمه -

 :چکيد ايزابل يشانه روي بر سانچز هاياشک
 ...چگونه؟ اما -

 :کرد نوازش را او ملکه
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 ديگر کارال حال و کردي سکوت به وادار مرا تو اما دادم؛ هشدارت هم موقع همان. گفتيمي دروغ او به نبايد تو -
 .ندارد اعتماد هم من به

 به رسيدن براي و تمرکز هدفمان روي بر سابق همانند که ستکافي فقط. دارد وجود چاره راه هم هنوز ولي
 .کنيم تالش اهدافمان

 :گرفت فاصله ملکه از آدريان
 اهدافمان؟ -

 :زد لبخندي ايزابل
 نام به را آن سند و رفت خواهيم پيش قصرالحمرا قلب تا ما! غاصب موروهاي از خالي و واحد هيسپانياي... آري -

 .داد خواهيم نجات دستش از را کارال و کشيد خواهيم بند به را سمير امثال. کرد خواهيم خود
 مشت نفس به اعتماد ينشانه به را دستانش او و شد تزريق سانچز هايرگ در ايتازه خون جمالت، اين گفتن با

 .کرد
*** 

 عايشه
 ترکم بود، افتاده زندان به که وقتي از. کردمي بازي اششدهرنگ هايناخن با و بود انداخته يکديگر روي را پاهايش

 روزي از امان اما گذاشت؛نمي کم چيزي خودآرايي در برد،مي سر به قدرت اوج در که هروقت. رسيدمي زيباييش به
 .بردنمي خود يسرمه و آينه به دست ولي گذشتندمي هم پي از روزها. کردمي غلبه او بر ضعف حس که

 مو به زدمي طعنه موهايش رنگ شک، بدون. کرد برانداز آينه در را خود ديگر بار ايزابال، ملکه شدن وارد از قبل
 قرطبه حرير از که را کيفش و کرد بوخوش غرناطه عطر به را خود اندکي سپس! هيسپانيايي پرستنژاد بورهاي

 ناچيزي بهاي به فرهنگش و تمدن از که نيست کسي عايشه بدانند همه تا گرفت دست در طوري بود، شده تهيه
 و ثريا چونهم هاييونسباصلبي دست از الحمرا قصر نجات براي تنها مذاکره ميز سر بر او امروز نشستن و بگذرد

 .بود ابوالقاسم
 با را خودش. داد انجام گرمي احوالپرسي هردو با و برخاست جاي از احترام رسم به سانچز، و ايزابال شدن وارد با

 :داد جاي ملکه ـوش*آغـ در و نجات آدريان حريص هاينگاه از محسوسي زحمت
 .الحمرا محبوب بانوي شدممي نااميد آمدنت از داشتم ديگر -

 :آورد دست به را دلش تا کند تعريف عايشه از چطور دانستمي
 و سراجبني بايد من و رسيد من دست به دير شما پيغام کهاين ضمن. ستباقي جانمان در هم هنوز مسير خستگي -

 .کردممي قانع پيشنهاد اين پذيرفتن براي را محمد
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 :نشستند هم کنار در و برداشتند مقابل سيني از را نوشيدنيشان هايليوان. گرفتند فاصله يکديگر از هردوملکه
 نياورديد؟ خود با را محمد جناب چرا پس -

 :داد فاصله جام از را هايشلب عايشه،
 به کاغذ روي بر را پيمان مفاد تا امآمده من. است مسئوليت اين قبول براي فرزندم سازيآماده حال در کماشهابن -

 .برسانيم توافق
 :کرد اشاره صدراعظمش به و انداخت باال ايشانه ايزابال

 .برسانيد ملکه استحضار به را فرديناند عاليجناب و من توافق مورد متن! سانچز -
 رخ به را هايشچکمه برق و انداخت پا روي پا. نشست دوملکه مقابل در و آمد جلو شده مزين ورقي با آدريان
 :کشيد عايشه

 آراگون، و کاستيل پادشاهي هايحکومت با دوفرزندتان و شما همکاري ازاي در آن موجب به که ستتوافقي اين -
 و حقبه وليعهد علي،محمدبن با بيعت در وچراچونبي شهر آن مسلمين، شهرهاي از هريک سقوط صورت در

 .گرفت خواهد قرار ابوالحسن، سلطان يشايسته
 :زد آن به معناداري پوزخند و گرفت را ورق عايشه

 .زنيدمي وآتشآب به چنين اين محمد، رسيدن قدرت به براي فقط شما که کنم قبول توانمنمي -
 :داد پاسخ کاستيل يملکه که انداختند يکديگر به نگاهي سانچز و ايزابل

 هستيم محمد رسيدن قدرت به براي تالش در ما اگر و!... ملکه گيردنمي موش خدا رضاي محض ايگربه هيچ -
 اين و کنيم هماهنگ واحد هيسپانياي هايسياست با را قصرالحمرا هايسياست خواهيممي که است خاطر اين به

 .است غيرممکن ابوالحسن وجود با امر
 :داد ادامه و گذراند نظر از را توافقنامه بند بند عايشه،

 با نيز شما اند،نپرداخته قتال به شما با که زماني تا گويدمي و دهدمي برابري به دستور کتاب اهل برابر در ما دين -
 و من چرا هستيد، متقابل احترام با توام يـطه رابـ يک خواهان فرديناند عاليجناب و شما اگر. نکنيد پيکار هاآن

 اين که کردند توصيه من به نيز آش وادي علماي از بسياري کهاين ضمن نپذيريم؟ را شما دوستي دست سراجبني
 .آوردمي عزت مسلمين براي توافقنامه

 ...کرد مهر را ورق پاي و گفت را جمالت اين
*** 
 سمير
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 را محمد و عايشه فرار خبر وقتي خوردمي را خونش خون. بود درآورده لرزه به را قضاوت عمارت فريادهايش صداي
 :انداخت زمين به و گرفت را افسارش چهارپايي همچون و شد ورحمله اسامه طرفبه. رساندند گوشش به
 .دهيدمي تکان مسيحيان براي را دمش و خوريدمي را المالبيت نان! گوياوه هايخورمفت -

 خيره قاضي جناب براق هايکفش به ايشده خشک چوب چون و کردندنمي بلند زمين از سر سپاه، سرداران باقي
 .بودند شده

 :نشست کارش ميز پشت و کرد عبور مفلوک ياسامه کنار از سمير
 در را او خوانخروس و سپردم شما به را همسرم شبانه گويدنمي بدهم؟ چه را سلطان پاسخ بگوييد حال -

 يافتم؟ مسيحيان ـوش*آغـ
 :شد برزخ ديگر بار قاضي که کند باز لب خواست اسامه

 کماشهابن مراقب که دادم هشدار را تو... شودمي بلند تو گور از هاآتش يهمه! خورمفت مردک شو خاموش -
 نه؟ يا دادم هشدار... باشي
 :ايستاد جمعيت به پشت و برخاست جاي از القضاتقاضي. دادمي تکان سر فقط اسامه

 ما که بگويم زباني چه به آخر. کندنمي ـيانـت خــ است، خودي کماشهابن فرموديد داديد؟ پاسخ چه حضرتعالي -
 مسلمين از که قدريآن من. کشدمي خائن مسلمانان اين از کشدمي هرچه اسالم. خورديم خودي از خورديم هرچه

 .هراسمنمي خارجي دشمن از ترسممي
 :کشيد آتش به را برگي و چرخيد سمير

 و کردم جمع را شما يهمه آراگون، به سفر از قبل. افتاد اتفاق قضيه همين هم مدثره يپرونده با ـطه رابـ در -
 بازگشت هنگام در و کرديد انگاريسهل هم باز. ندارند خوشي حال ايشان. باشيد مدثره بانو مراقب که دادم تذکر

 .داديد تحويل من به را جسدش
 :کرد خارج بيني از را دودش و زد برگ به کوتاهي پک

 به را کفنش که مدثره مورد در! خواندمي السلطانامين مرا او. دارد حق بياويزد دار به مرا سلطان اگر قسم خدا به -
 .برسانم سمعش به را مسيحيان با اشدستيهم خبر بايد که عايشه از هم اين. دادم تحويل او

 :گرفت سپاهش سرداران به رو و زد جا را اسلحه خشاب
 که کنم چه اما بياييد؛ عقل به بلکه تا کنم فرو شما پوک مغزهاي در فشنگ يک يکي که است اين مطلب حق -
 .ندارم شما جز ياوري و هستم تنها قصر اين در

 :کرد نزديک سرخش هايلب به را برگ و گذاشت کنار را اسلحه
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 به سرعتبه. بماند باقي الحمرا قصر در اينفوذي عامل هيچ نبايد. کنند بازرسي را زندان نيروهاي کل بدهيد -
 خواهم بازديد به مبدل لباس در شبانه خودم. است محض باشآماده ثانوي اطالع تا که شود ابالغ واحدها يکليه
 با حسابش. کنم دستگير خواب يا استراحت حال در يا و نيابم خدمت محل در را کسي اگر حالتان به واي آمد،
 .است الکاتبينکرام

 اسامه و او فقط و شدند غيب ديدگانش مقابل از زدني برهم چشم در سرداران يکليه قاضي، دست عالمت با
 .ماندند

 :کرد صدايش سمير که شود خارج قاضي کار دفتر از خواست و گرفت را خود راه صدابي و آرام معاونش
 ...کن صبر تو -

 مقابل در عذرخواهي حالت به را معروفش سفيد دستمال و برداشت قدم طرفشبه طمأنينه با سمير... ايستاد اسامه
 :گرفت خود مشاور

 او دوباره و دهد عايشه آزادي به رأي سلطان سراج،بني فشارهاي با که داشتند آن بيم. است ابوالقاسم و ثريا کار -
 عايشه دست به ملکه فرزندان قتل عنوان با اينامه و ربودند را سلطان مهر دليل همين به. شود دربار اول يملکه

 .رساندند
 :داد ادامه سمير که بود گرفته دهان به حيرت انگشت قاضي، دقيق اطالعات همه اين از اسامه

 .است نهاده فرديناند و ايزابال دام در پا و پذيرفته را ايبيهوده سخنان چنين که عايشه از عجبم در -
 کماشهابن او رود؟مي عايشه ملکه از انتظاري چه ديگر شود، کاسههم ثريا با کماشهابن چون حراميبهنمک وقتي -
 هم خطور ذهنش به حتي. آوردمي حساب به قاضي جناب حرف را او حرف. پنداشتمي خود چشم و گوش را

 .باشد بافته را بزرگي دروغ چنين او دادن فراري براي کماشهابن که کردنمي
 :فشرد را اسامه دستان سمير،

 حال در اما گشت، بازخواهد عادي حالت به چيزهمه قصرالحمرا در عايشه ماندن صورت در داشتم حتم اينکه با -
 اين از ديگر بار خواهمنمي. برندارند ابوالقاسم و ثريا از چشم نيروها بگوييد. نداريم ثريا از مراقبت جز ايچاره حاضر
 به کند،مي صادر را دخترعمويش آزادي فرمان زود يا دير سلطان که دانستمي او. بخوريم رودست رومي شياد

 .شد کاربهدست ما از ترسريع دليل همين
 اششانه سمير که ببوسد را قاضي جناب دست تا شد خم بود، دريافته خود به را رئيسش محبت ديگر بار که اسامه

 :گرفت را
 خدمت قصرالحمرا در که هرچند. نکن قياس درباريان با مرا و نبوس مرا دست وقتهيچ اسامه؟ کنيمي چه -

 .دانمنمي آنان از را خودم اما کنممي
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 .کشيدند ـوش*آغـ در را يکديگر و زد حلقه معاونش چشمان در اشک جمله، اين گفتن با
*** 
 نثار بود، اطرافيانش و خود اليق که را هرچه ابوالحسن... بود شده سست هايشقدم. بازگشت خليفه بارگاه از شبانه
 به را کاخ کهاين جز نداشت ايچاره ديگر حال. بود کرده منع قضاوت از موقتاً را او و کرده قصرالحمرا القضاتقاضي
 .کند ترک نامعلومي مکان قصد

 پيدا دربار در رئيسي هيچ شايد. داد اسامه تحويل و درآورد را اشباراني آمد،مي باال عمارت هايپله از که همانطور
 .کند ناراحت را محافظانش چنين اين رفتنش، با که شدنمي

 :گرفت معاونش طرف به و کرد خارج کمر از را سالحش رسيد، که اتاقش درب جلوي به
 .نيستم ايکاره که فهماند من به خداوند اما کنم، برکنار کار از را تو خواستم! اسامه ببخش مرا -

 :کشيد باريحسرت آه و گرفت را سالح اسامه... دادمي تحويل را تفنگش بايد
 ديگر کسي را آشش. قاضي جناب شودنمي که طوراين! هرگز سلطان تنبيه اما بود؛ جا به... بود حقم شما توبيخ -

 .کنم صحبت سلطان با روممي... بسوزد شما دهان و خورده
 :گرفت را دستش سمير

 در ما... است چشمانم مقابل مدثره ينامه هنوز. است گونهاين درباريان رسم. است بوده همين بوده تا... بايست -
 .است ملکه و سلطان مخصوص بي،بي و شاه. نيستيم بيش سربازي قمار اين

 ...اما -
 دنياي در اما ثرياست؛ کار که گفتممي سلطان به خودم است کارساز سخنم دانستممي اگر... ندارد اگر و اما -

 .نيست پذيرفته سخنت سند، و شاهد بدون قضاوت،
 :گذاشت رئيسش يشانه بر دست اسامه

 ...ببريد پناه علما بيوت به الاقل -
 :زد پوزخندي قاضي

 ...کنم جبران را محبتشان بايد وقتآن چون نکنم؛ گدايي کسي از را مقامم دهممي ترجيح -
 احساس... کشيد ممتد و عميق نفس چند. زد تکيه آن به و بست را اتاق درب. چرخاند قفل در را کليد و گفت را اين
 تحويل را سالحش کاش، اي که کرد آرزو لحظهيک. هستند اتاق در نيز ديگري اشخاص خودش، جز به کرد
 .نداشت باور ديدمي که را چهآن. آمد باال ايشواليه توسط فانوس،. دادنمي
 قاضي؟ جناب اتاق در شب وقت اين هم آن... کارال و فرج
 :کشيد عمارتش اندروني به را او نشود متوجه کارال که طوري و گرفت را فرج ييقه
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 اي؟شده کودک يا شده زايل عقلت بياوري؟ خودت با را کارال گفتم من داد؟ اياجازه چنين تو به کسيچه -
 به را او خود، قدرتمند بازوهاي با و گرفت را سمير هايدست مچ پذيرفتنمي را احدالناسي تحقير و توهين که فرج

 :راند حاشيه
 بايد کي به تا هستيد، يکديگر عاشق دونفر شما. خواهدنمي مدرک و دليل ديگر که اين! قاضي جناب بردار دست -
 کنيد؟ فرار احساس اين از

 :آورد جلو را صورتش و بست را چشمانش فرج. آورد باال ايکشيده براي را دستش و برد يورش طرفشبه سمير
 .نبود صالح به کاستيل در کارال بانو ماندن ديگر که بدانيد را اين اما بزنيد؛ توانيدمي -

 ...کرد سکوت و آورد پايين را دستش سمير
 اتاق طرفبه هيجان با بارچندين! شد برزخ چطور شواهد، و اسناد خواندن با دخترک که ديديدمي و بوديدمي بايد -

 .گشتبازمي فرزندانش اتاق به آشفته و کشيدمي دست هربار اما برد؛ هجوم ملکه و پادشاه
 :کشيد درهم ابرو قاضي

 کرديد؟ چه هاآن با فرزندانش؟ -
 :چکيدمي موهايش از باران آب. داد عقب را کالهش فرج،

 آورديم؟مي خود با نيز را خردسال دوکودک طوفان، اين در که نداشتيد توقع -
 :گرفت نظر زير را کارال پرده، کنار از آرام و رفت پنجره کنار سمير

 شود؟ راهي فرزندانش بدون کرد قبول چطور -
 :زد پوزخندي فرج

 .آورددرمي حرکت به را ايهرجنبنده قاضي، جناب به عشق -
 :فشرد را او گلوي و کرد حرکت طرفشبه سمير

 کنم؟ اتخفه مکان همين در يا گوييمي سخن درست -
 :زد آرامي يقهقهه فرج

 اطالع محض اما هستيد؛ ديدني چهره اين در کنيد باور. بوديم نکرده رويت گونهاين را قاضي جناب حال به تا -
 .امداده تريمناسب فرصت در را فرزندانشان آوردن قول کارال، بانو به که کنممي عرض حضرتعالي

 :آورد پناه پنجره کنار به دوباره و کشيد فرج گلوي از دست سمير،
 جنگ آتش کاستيل، صدراعظم همسر دزديدن جرم به که اينکرده را اين فکر. هستي ديوانه تو که قسم خدا به -
 شود؟ پا به

 :گرفت قرار او کنار و برداشت قدم قاضي طرف به فرج،
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 به را قصر ترک علت يادداشتي در سانچز خانم ثانياً،... است شده پا به که است وقتخيلي جنگ آتش که اوالً -
 .دادند توضيح سلطنتي خاندان
 :کرد هايشلباس تعويض به اقدام سمير

 .دهم اطالع شما به خودم تا باشد. شود آگاه من عمارت در ايشان حضور از کسي نبايد فعالً... خب بسيار -
 :کرد مرتب آينه در را اشآشفته موهاي قاضي،

 .فرستممي سراغتان به پيکي آمد، پيش کاري. شويد خارج عمارت پشتي درب از توانيدمي حال -
 :کرد قاضي يحواله چشمکي شد،مي خارج درب از که طورهمان فرج

 ...باشيد داشته ما با کاري ديگر دانممي بعيد -
 .نمود اصابت بسته در به که کرد پرتاب او طرف به را شانه سمير،
*** 
 اما شد؛ ظاهر کارال مقابل در رسمي هايلباس همان با وقتي کشيدمي زبانه عمارتش کوچک هايفانوس يشعله

 چه. بود گذاشته قدم راهاين در شبهه با هم ابتدا همان از! کردمي رها را اشزندگي نبايد شايد... بود مردد دومينگز
 در قاضي جناب تأخيرهاي هم شايد. بود کرده رامش... بود کرده خامش گونهاين که بود فرج کالم در جادويي
 را احساسش لحظات آن در که بود ايواژه تنها عشق، ترديد!... بود انداخته دلش در را ترديد اين او با مالقات
 .کردمي توصيف

 .برخاست جا از و گرفت را تصميمش لحظه يک
 ...سالم -

 :بست را مسيرش زدني برهم چشم در قاضي. کرد حرکت خروجي درب طرفبه نداده داده را قاضي جواب
 سانچز؟ خانم رويدمي کجا -

 :کرد برخورد سمير بلند قامت با هم باز که کند عبور کنارش از خواست کارال
 .برگردم خواهممي... قاضي جناب کنار برويد -
 آمديد؟ چرا پس بازگرديد خواستيدمي اگر -

 :برداشت گام و زد کنار را قاضي کارال،
 .باشم فرزندانم کنار خواهممي... آمدم که کردم اشتباه -

 :کرد دنبال را او سمير
 نداد؟ را آلخاندرو و سارا آوردن قول فرج مگر -

 :کرد بلندتر را هايشقدم کارال
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 !نيست اعتمادي هيچ مورو يک هايحرف به -
 در که خواست عايشه ملکه هم باريک زن؟ يک توسط هم آن قاضي؟ جناب دست از فرار. نداشت امکان اين اما

 .نتوانست اما کند فرار او دست از خلوت،
 :بود شده اسير قاضي جناب بازوهاي يحلقه حصار در آمد، خود به تا دومينگز

 ...کنيد صبر بايد بازگشت براي اما بود؛ خودتان با آمدنتان -
 :کشيد فرياد باعصبانيت کارال

 ...بگيريد فاصله من از -
 :آورد باال را هايشدست اطاعت ينشانه به سمير

 .کنيد حفظ را خود آرامش دارم تقاضا فقط... خب بسيار -
 :پرسيد سپس و کشيد عميق نفس چند کارال

 بمانم؟ بايد کي به تا قاضي؟ جناب کي به تا -
 .بازگردانم کاستيل به راحت خيال با را شما و شوم مسلط قصر امنيتي اوضاع بر ديگر بار بتوانم کهزماني تا حداقل -

 :زد عصبي زهرخند دومينگز
 ندارد؟ تسلط قصر امنيتي اوضاع بر الحمرا القضاتقاضي يعني -

 :انداخت پايين را سرش سمير
 ...خير من اما دارد؛ تسلط القضات قاضي -

 :داد ادامه تعجب با کارال
 ؟...شما مگر... م -

 :برساند پايان به را ناتمامش يجمله نگذاشت و کرد قطع را حرفش سمير
 ...است شده سلب من از عنوان اين اکنون اما بودم؛ القضاتقاضي من -

*** 
 کارال

 رسمي برخورد از داشت؟ گله چه از دلش دانستنمي. گذشتمي خاموشي در هايششب و سکوت به روزهايش
 داشت انتظار شايد يا کاستيل؟ به بازگشتش بر مبني قاضي نکردن ممانعت از يا الحمرا؟ به ورودش بدو در سمير

 امنيت؟ تا داشتمي عالقه يجنبه تربيش او ممانعت
 به الحمرا سابق القضاتقاضي يعالقه از اينشانه خود اين پس بود؟ مهم سمير براي جانش کهاين نه مگر اما

 :آمد خود به درب ناگهاني يتقه از که بود احساسش با رفتن کلنجار حال در نبود؟! بود سانچز خانم
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 ...بفرماييد -
 :شد وارد بود، رفتهگ عهده بر را کارال پيشخدمتي کار سمير، دستور به که پوستيسرخ مغربي ينديمه

 .دارند کار را شما آقا! خانم -
 :کرد پرخاش و آمد جوش به نديمه کنجکاو هاينگاه از
 .بياورند تشريف من اتاق به خودشان دارند کاري. کند احضار مرا که نيستم زيردستش و بـرده من بگو اربابت به -

 :کرد نشينيعقب و خورد جا اندکي داشت، تسلط کاستيلي زبان به که نديمه
 مزاحم خواهندنمي و هستيد راه يخسته شما که گفتند ايشان اما کردم؛ عرض خدمتشان را مطلب همين هم من -

 .برويد ايشان کار اتاق به توانيدمي شد، تمام استراحتتان که هروقت. شوند خلوتتان
 رها را اششدهحبس نفس و شد آرام. کرد سکوت اندکي. گفتمي تحسين دل در را سمير متانت و ادب هميشه مثل
 :کرد

 .شوممي آماده ايشان با مالقات براي بعدازظهر... خب بسيار -
 :گزيد را لبش پيشخدمت،

 بگيرم؟ شما از را ناهار قول توانممي -
 :شد براق چشمانش در کارال

 .ستکافي ساده عصرنشيني همان... خير -
 :کرد عذرخواهي سانچز خانم از باشند، پاشيده رويش بر سردي آب کهاين مثل

 ...هستند منتظرتان بعدازظهر پس -
 .شد خارج اتاق از سپس و
 در و برخاست جا از. گفت دل در را اين« !غاصب موروهاي... هستند لجباز و دندهيک خودش مثل هم نيروهايش»

 ولي دهد؛ انجام استحمام ابتدا بود بهتر. برسد خود به اندکي داشت دوست اما چرا دانستنمي. گرفت قرار آينه مقابل
 .داشتبازمي شادابي فعاليت هرگونه از را او آلخاندرو، و سارا فکر

 را ـيانـت خــ بود؟ چه سمير ـناه گـ بين، اين در کهاين آن و دادمي آزار را ذهنش سخت سوال،يک هرحال، به
 کسي بايد را تاوانش وقتآن و بود کرده همکاري خائن با نيز دوستش ترينصميمي و بود داده انجام ديگر کسي

 !بود نشسته عشقش پاي به سال هايسال که پرداختمي
*** 
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 دست سپس. کرد موهايش چفت را رنگشسرخ سرگل و داد انجام ماليمي بسيار آرايش ها،شرقي متعارف رسم به
 هايساق دور به نکند، ايجاد پوستش روي خطي کهطوري را بندهايش و کرد پا به را خود بندي هايکفش و برد

 .پيچيد تراششخوش
 يتوصيه به را عربي کهاين با. کردمي تزريق بدنش هايمويرگ در را خوشايندي حس الحمرا، عصرگاهي موزيک
 نظيربي سمير عمارت سنتور و تار صداي اما شد؛مي مفاهيم متوجه سختيبه و بود آموخته وپاشکستهدست ايزابال

 .بود
 را در و شد خارج اتاقش از. کرد پخش فضا در را عطرش و داد موهايش به موجي. انداخت دوش روي را کيفش

 و شد مواجه محافظينش تيم و اسامه با مسير طول در که کردندمي مشايعت را او اطرافش ينديمه چند. کرد کليد
 .داد تکان سر فقط اعتنايي هيچ بدون
 متمرکز حفاظت کار روي و انداخت پايين را سرش و زد خود به نهيبي بود، شده سانچز خانم تماشاي محو که اسامه

 .شد
 منع قضاوت از را او کهاين نه مگر. ديد فرج با بلند هايقهقهه مشغول را او رسيد، که سمير اتاق ورودي به کارال
 بود؟ چه سرزندگي و شادابي همهاين دليل پس بودند، کرده

 اشاره با! بود سانچز خانم منتظر درواقع و ايستاده عمارت داالن در فرج با وگوگفت يبهانه به که بود مشخص
 .چرخيد او طرفبه سابق قاضي فرج، وابرويچشم
 سانچز خانم اما زد؛نمي هم پلک حتي و حرفي نه و سخني نه. گذشت کارال تماشاي به فقط نخست، يلحظه چند
 عربي با و گرفت قرار فرج درمقابل و گذشت سمير کنار از کوتاهي سالم با بود، کرده کار رفتارش روي حسابي که

 :کرد سالم او به آوريخنده
 ...نداشتيد حضور گويا. هستم دنبالتان به قاضي جناب عمارت در که است مدتي -

 :داد پاسخ و زد معناداري پوزخند بود، شده متوجه کارال هايمحليکم از را سمير عصبي هايحالت که فرج
 به تا دادم ايشان به دوستي دست که روزي از کنيد باور. بود قاضي جناب با رفاقت هم آن و کرديم اشتباه يک ما -

 !حضر در يا امبوده سفر در يا. امنديده را آرامش رنگ حال
 .شد نزديک دوآن به و کرد مشت را دستانش سمير

 .نبينم آسيب موروها از باراين اميدوارم. امکرده باز حساب شما قول روي من فرج، جناب -
 .داد قورت نگفته را سخنش کهطوري گرفت، را قاضي حال بدجور حرفشاين

 را سخني يا زهرا، پيروان ما. کنيد جدا درباري مرفه جماعت اين با مرا حساب... راحت هرجهت از خيالتان -
 .مانيممي قولمان سر جان پاي تا يا و گوييمنمي
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 ييقه و زد جستي زخمي، پلنگي مانند سمير کارال، شدن محو با. رفت سمير اتاق به و کرد خداحافظي او از کارال
 :گرفت را فرج

 ...دانيمي درباري مرفه جماعت ما از جدا که هم را خودت! نديدي را آرامش روي که -
 :داد پاسخ کرد،مي کنترل را اشخنده زور، به که فرج

 انتظار... جنگل در يا کوهستانم در يا. کنممي پخش آندلس سرتاسر در نامه صد روزي برادر؟ گويممي دروغ مگر -
 بين فرقي يک بايد باالخره! کنم؟مي امضا را کاغذ سرييک و زنممي قدم عمارتم در شب تا صبح بگويم داشتي

 و زنيمي حرف شما. کنيممي اطاعت ما و دهيمي دستور شما... رسانيممي ما و نويسيمي شما نه؟ يا باشد تو و من
 ...ما

 .کردندمي آب قند سمير هايحالت اين از دلش در. کرد سکوت و خورد را حرفش
 .بده ادامه چه؟ شما -
 ...کنيممي عمل ما -

 :چسباند ديوار يـينه*سـ به را او قاضي
 يا گوييد،مي سخن مشکوک شما هردوي گويي؟مي شعر بينيمي را کارال تا چرا گويممي... فرج نباف مهمل -

 ...يا و زنيمي حرف
 .آمد بيرون اتاق از سانچز خانم ناگهان
 :کرد مرتب را فرج ييقه سمير،

 .فرستممي سراغتان به پيکي هم باز داشتم کاري. فرج جناب متشکرم بسيار هاپرونده بابت -
 :کرد نوازش را گلويش زير فرج،

 .باشم شما هايزحمت و هامحبت قدردان اميدوارم -
 :انداخت هردو به مرموزي نگاهنيم کارال،

 .برسم کارهايم يبقيه به بايد. کنيد عجله اندکي شودمي اگر! قاضي جناب -
 .آمد اتاق داخل به و کرد خداحافظي فرج از سمير
*** 

 انديشيدمي اين به و بود ايستاده اتاقش يپنجره به رو و کارال به پشت سمير،. بود حاکم دوآن بين معناداري سکوت
 .کردند گفتن سخن به شروع هردو ناگهان بکشد؟ پيش را نظر مورد بحث چگونه که
 ...بفرماييد شما اول -

 :انداخت پايين را سرش کارال



 

 

208 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

 .بزنيد را حرفتان شما ابتدا... کرديد احضار مرا شما -
 :بود رسمي چيزهمه يعني اين و نشست کارش ميز پشت و چرخيد او طرفبه قاضي

 ...آيندمي من عمارت به شام صرف براي همراهشان هيئت و ثريا ملکه امشب -
 خب؟ -

 :زد دريا به دل باألخره دهد، قورت يا بگوييد را سخنش دانستنمي که سمير
 در شما حضور از کسي خواهمنمي. نشويد خارج اتاقتان از هستند، من مهمان ايشان کهزماني تا خواهممي شما از -

 شک. بياورد گير ضعفينقطه من از تا دوزدمي آسمان به را زمين که ثريا خصوصبه کند، پيدا آگاهي من عمارت
 تاثيربي خليفه گوش زير در وخالخطخوش مار اين هايزمزمه سلطان، توسط من از قضاوت عنوان سلب در ندارم
 .است نبوده
 :داد پاسخ نداشت، قصر هايملکه با قاضي روابط از خوشي دل که کارال

 .برسيد هاملکه با خلوتتان به ترراحت توانيدمي کنيد، کاستيل راهي مرا شما اگر -
 :دادمي نشان کارال هايکنايه و نيش از را او عصبانيت شدت يکديگر، بر سمير هايدندان سايش صداي

 را بازگشتتان جلوي من آمديد، که هم حاال آمديد؟ چرا پس داشتيد رفتن قصد اگر شما سانچز، خانم ببينيد -
 .کنيد ترک را گرانادا خاک تربيش خاطرامنيت با تا دهيد مهلت اندکي کردم عرض فقط گيرم،نمي

 راه نه و داشت پس راه نه که پنداشتمي سربااليي تف را خود گرفت،مي لجش تربيش سمير، تفاوتيبي اين از
 :پيش

 امورات باطن، در ولي ايد؛شده منع قضاوت از الظاهرعلي هرچند شما... قاضي جناب است خودتان دست چيزهمه -
 مدثره، و عايشه مانند تا دهيد نشان نرمش اندکي ثريا ملکه مقابل در ستکافي فقط. چرخدمي شما نظر زير الحمرا

 فرزندانم به خواهممي کنيد، امضا گرانادا از مرا خروج ينامه ترسريع هرچه لطفاً پس. بشويد نيز يکي اين سوگلي
 .کنم رسيدگي

 :پرسيد و کشيد عميقي نفس چند سمير
 است؟ نداده را فرزندانتان آوردن قول فرج مگر -

 :داد گردنش و سر به موجي کارال
 .است کرده زيرورو من آوردن دست به براي را آندلس حال به تا آدريان شک بدون. است کاستيل در من زندگي -

 :شد مشت قاضي جناب دستان
 کاغذهاي اين و است زندگي مرد سانچز، کنيدمي خيال... نداريد باور دادم، ارائه شما به که را اسنادي يعني پس -

 گويم؟مي درست. سندسازي سرييک من
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 :کشيد درهم ابرو کارال
 ...دارم شک هانامهآن صحت به -

 وگويگفت آيا چه؟ را ايزابال و فرديناند سخنان اما برد؛ سوال زير را هانامهآن صحت شدمي شايد...گفتمي دروغ
 بود؟ توهم نيز آدريان ـيانـت خــ مورد در فرارش شب در دوآن

 .کند وجوجست اشقديمي عشق قلب در را خود يعالقه عيار داشت دوست فقط کارال... خير
 است؟ آخرتان حرف اين -

 :رفت خروجي درب طرفبه و برخاست جا از سانچز خانم
 ...بله -

*** 
 ثريا

 و کرد باز را دستانش. آمد استقبالش به رسمي طوربه سمير الحمرا، سابق القضاتقاضي عمارت به ورودش هنگام
 براي که بزرگي ميز طرف به قاضي جناب دست مشايعت با و انداخت راهرو سرتاسر به مجذوبي نگاه. زد چرخي

 .کرد حرکت بود، شده ديده تدارک شام
 قرطبه حرير از که را رنگشآبي شنل نيز سعد و کشيد کنار برايش را صندلي نصر رسيد، که مخصوصش جايگاه به

 .گرفت دست به بود، شده تهيه
 :زد سمير به دلفريبي چشمک و داد موهايش آبشار به موجي. انداخت تراششخوش هايساق روي پا و نشست ملکه

 است؟ خودتان کار آن چيدمان!... قاضي جناب باشيد داشته زيبايي عمارت چنين کردمنمي فکر -
 جوان نسبتاً يملکه مقابل و داد ترعقب را ثريا مقابل صندلي داشت، تن بر سفيد دستيک لباس که سمير

 :نشست قصرالحمرا
 !بزنيد سر ما به تربيش و بدانيد قابل اگر البته... ندارد را شما قابل -
 .دوختند مادرشان هايلب به چشم و نشستند ملکه دوطرف در تکلمي گونههيچ بدون فرزندش دو ثريا، ياجازه با
 !بود خواهيم تريبيش يمراوده به مجبور يعني... زد خواهيم سر تربيش بعد به اين از -

 به را زهرا يادگار تسبيح و داد تحويلش آرامي لبخند حالاين با. کردنمي استشمام را خوبي بوي او سخنان از سمير
 :پيچيد دستش مچ دور

 ...کنيد پذيرايي خودتان از بفرماييد -
 :چرخيد وليعهد طرفبه سپس و
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 قابل را ما هم اول از ايشان. بوديم فرستاده دعوتنامه هم ايشان براي که ما نياوردند؟ تشريف رضوان حاجب چرا -
 ...دانستندنمي
 نيروهاي که دادمي رازي به گواهي خود ثريا، دستان در ليوان لرزش و لرزاندمي را ملکه بدن تمام ابوالقاسم، نام

 با ارتباطبي قاضي، عمارت در ملکه ناگهاني حضور دليل شايد. بودند رفته پيش آن افشاي نزديکي تا سمير
 .نبود موضوعاين
 .شد معطوف سعد چشمان به ثريا دستبند لرزش از سمير نگاه هرحال، به

 فرصتي در دادند قول و کردند عذرخواهي پيشاپيش کاري زياد يمشغله دليل به صدراعظم جناب»: وليعهد
 .«برسند خدمت ترمناسب

 دور به ايپروانه همچون رنگ،خوش اناريآبي فرم هايلباس با هاپيشخدمت و سوختندمي محفل ياسي هايشمع
 .کنند ترک را مجلس که فهماند آنان ارشد به دست اشاره با سمير. چرخيدندمي شام ميز
 يا هستيم پيش ما است؟ حال چه در اسالمي بالد اوضاع خبر؟ چه ميداني هايجنگ از سعد، جناب خب -

 مسيحيان؟
 عنان و انداخت سمير به نگاهي ناگاه به بود، بشقابش داخل يبره گوشت با کردن بازي حال در موقع،آن تا که ثريا

 :گرفت دست به را سخن
 خبري؟بي جنگ اخبار از که بگويي خواهيمي يعني -

 :کرد پر را جامش و کشيد غذا از دست قاضي
 رود؟مي من از ايغيرمنطقي توقع چنين چرا بدانم تا بپرسم را سمتم توانممي باشم؟ مطلع جنگ اخبار از بايد چرا -

 :داد پاسخ بيهوده بحث اين به دادن پايان براي وليعهد
 شهرهاي يکييکي ما يخورده قسم دشمنان دست در دست دوفرزندش و عايشه. نيست دست در جالبي اخبار -

 .کنندمي حکومت مسلمين بر ايزابال نظر تحت و خارج سلطان چنگ از را آندلس
 يکديگر به متعجب وليعهد، و ملکه. پرداخت غذايش خوردن به تفاوتبي و گذاشت ميز روي را جام سمير،

 .نگريستند
 «آيد؟مي مسلمين سر بر چه که ندارد اهميتي برايتان»: ثريا

 :داد پاسخ کند، هاآن به نگاهي کهاين بدون قاضي
 دارد؟ اهميت شما براي مسلمين يآينده که کنم باور خواهيدمي -

 :شد عصباني سعد
 سمير؟ جناب داريد شک شما -
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 .«شويمنمي منظورتان متوجه»: ملکه
 :افتاد زمين روي بر قاضي دستان از قاشق

 مهمان با بحث اخالقي لحاظ از و هستيد بنده مهمان شما و داريم عقيده تفاوت شما و من که است اين منظور -
 .است نيفتاده دهان از تا کنيد ميل را غذايتان پس... نيست درستي کار

 :داد سر قاضي طرفبه را آن و گذاشت ميز روي جديدي حکم ثريا،
 ...سمير جناب باشيد پذيرا ما از را هديهاين -

 :گذاشت کناري و برداشت را قاشق سمير
 چيست؟ اين بپرسم توانممي -

 «!سلطان مهر به شده مزين... است قضاوتتان جديد حکم»: سعد
 سکوت باالخره. بود حاکم مجلس بر سنگيني سکوت. رفت فرو فکر به چندقدمي و برخاست صندلي پشت از قاضي

 .شکست را
 چه؟ نکنم قبول اگر -

 :کرد مشت را دستانش ثريا
 .است زده باز سر مسئوليت قبول از امور، تنگناي هنگام در شهر القضاتقاضي که فهمندمي مسلمين وقتآن -

 عايشه با پيکار به مجبور صورتآن در که چرا کرد، نخواهيد قبول را حکماين شما که گفتندمي قصر اهالي»: وليعهد
 .«شد خواهيد

 عايشه؟ با پيکار -
 :زد آتشيني زهرخند ثريا

 جنگ به شما چون اميني قاضي جهاد حکم با فقط هاآن. است جوانان از خالي نبرد هايجبهه... قاضي جناب بله -
 .پرداخت خواهند عايشه با

 :کشيد منظمش و ساده ريشته به دستي سمير
 ربوديد؟ سلطان از مرا قضاوت حکم چرا پس بوديد من خواهان واقعبه اگر شما -

 :کرد اشاره دوفرزندش به ملکه
 .بگويم سخن خلوت در قاضي جناب با خواهممي -

 ـل*بغـ را خود بازوهاي و زد تکيه ديوار به قاضي. شدند خارج عمارت از کالمي بدون و برخاستند جا از نصر و سعد
 .کرد
 :کرد ترتنگ را محاصره يحلقه و شد نزديک او به ثريا
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 گذاشتي؟مي باالطاقچه همهاين آن قبول براي بازهم داد،مي سراجبني عروس را حکم اين اگر -
 :کوبيد او يـينه*سـ به دستانش کف با ثريا که برهاند ملکه دستان حصار از را خود که خواست سمير

 بگريزي؟ جاآن به که داري را کجا اصالً کني؟ فرار خواهيمي کجا -
 :زد کنار را ثريا دستان بود، آمده تنگ به ملکه زورگويي از که سمير

 !شدهخراب اين جز هرکجا به -
 :کرد حس پهلويش در را ملکه تيز هايپنجه که برود اتاقش طرفبه خواست

 کرد؟ خواهي چه کارال با -
. بود ملکه وحشي هايناخن توسط شده ايجاد جراحت از تربيش بسيار خبر،اين شنيدن از قاضي پوست سوزش

 دورش به و زد ايفاتحانه لبخند ثريا. گرفت پيش در را اشپيشاني راه عرق و زد خشکش هازدهصاعقه مانندبه
 :چرخيد

 باشم؟ آگاه موضوع اين از کردينمي را فکرش شد؟ چه -
 :گرفت قرار سمير مقابل در مجدداً و شد کامل دورش ملکه. گزيد لب و کرد سکوت قاضي

 .شود دوفرزندش و اربابت همانند عاقبتت نگذار... سمير نداري اطاعت جز ايچاره تو -
 !توست کار عايشه دادن فراري دانستممي -

 :داد تحويل او به پوزخندي ثريا
 آوري؟درمي را هابازيچموش اين و دانيمي -

 .شد خيره زمين به و دزديد را نگاهش سمير
 مقاومت تاب و االجراستالزم... ندارد تعارف کسي با ايزبيال فرمان! قاضي جناب نيستم مدثره و عايشه من، -

 بشکافمش؟ برايت تربيش يا است روشن منظورم. پذيردنمي را احدي
 :فشرد را سمير يچانه و شد تربيش خشمش. کردمي ترعصبي را ملکه قاضي، سکوت

 تا بکنند آستينت در چوب بدهم... الابالي جلآسمان پسرک زني؟مي چوب مرا سياهزاغ که رسيده جايي به کارت -
 کني؟ فراموش داري خاطر به کودکي از را چههرآن
 :آورد باال تهديد ينشانه به را اشاشاره انگشت ثريا. شد جاري قاضي يگونه از خون و کرد رها را او يچانه

 با شودنمي تو با... هستي رضوان حاجب و من از گيريمچ درصدد بفهمم اگر حالت به واي... سمير حالت به واي -
 .است زور زبان حضرتعالي زبان! گفت سخن ووعيدوعده زبان

 :گرفت باال قاضي طرف به را دودستش سپس
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 را کارال با آرام ايآينده اگر. است خودت با انتخاب. است تنبيه ديگري در و تشويق من دستيک در که بينيمي -
 کنممي کاري روشهمان به ربودم، سلطان از را قضاوتت حکم که طورهمان وگرنه پذيريمي را حکم خواهي،مي
 .شوي کشيده مقدس صليب به مسيحيان سبک به کاستيل، صدراعظم همسر دزديدن جرم به که

 اياماين قمار در که انديشيدمي اين به سمير و. رفت بيرون قاضي عمارت از باعجله و انداخت دوشش روي را کيفش
 !سرباز نه کند،مي تعيين ملکه را حکم الحمراقصر

*** 
 سمير
 سوار نيز مرکب اين گويا. نشست کارش ميز پشت و شد اتاق وارد. کرد باز را اتاقش درب و گرفت اسامه از را کليد
 و هافشنگ... اسلحه. گشود يک به يک را ميز کشوهاي. دادنمي سواري صاحبش به جز و شناختمي را خود

 .کردندمي يادآوري او به را جايگاهش که اضافي چندخشاب
 عمارتش يشدهکاريآينه سقف به و گذاشت سرش زير را دستش و کرد تکيه صندلي پشتي به. انداخت پا روي پا

 را اشانگيزه و بود زدوده روحش از را خستگي اما بود؛ مدتکوتاه هرچند داشت، احتياج استراحتاين به. شد خيره
 .بود کرده مضاعف هاپرونده پيگيري براي

 قاضي؟ جناب نداريد کاري ديگر بنده با -
 :گذاشت ميز روي را ثريا يپرونده

 .شوند پراکنده ملکه عمارت اطراف از نيروها بگوييد... کن صبر -
 :شد متعجب اسامه

 ...قاضي جناب اما -
 :انداخت او به ايپرجذبه نگاهنيم
 اي؟کرده فراموش هم را دستور معناي امنبوده که چندوقت اين در نکند. اسامه است دستور... ندارد اگر و اما -
 و ثريا ملکه بهراجع خوبي هايسرنخ به من امر تحت نيروهاي که برسانم عرضتان به بايد اما شودمي اطاعت -

 ...اندرسيده رضوان حاجب
 :آمد خود مشاور طرفبه و برخاست ميز پشت از سمير

 .کنم خبرتان خودم تا باشد... شود پيگيري پروندهاين که دانمنمي صالح فعالً -
 :داد تحويل او به اينامه ديگر دست با و نشست اششانه روي بر سمير دست که شود جدا او از خواست اسامه

 .برسان ابوالقاسم جناب دست به و بگير را نامه اين -
 چيست؟ ديگر اين -
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 .نماند خالي مسيحيان با نبرد هايجبهه تا گرفتم آندلس علماي از زياد سختي با که است جهادي حکم -
 :گذراند نظر زير از را آن امضاهاي و گشود را نامه اسامه

 داريد؟ را عايشه با پيکار قصد که کنم باور خواهيدمي -
 امر و بود ملکه وقتي تا عايشه گويي؟مي سخن بقيه همانند چرا شناسيمي مرا که تو... اسامه است بعيد تو از -

 براي ايزابال سپاهيان با و بسته رو از را شمشير که حال. بود واجب ما بر احترامش داشت برعهده را سلطان از نيابت
 داري؟ انتظاري چه من از است، کرده تيز دندان اسالمي بالد تصرف
 :داد قرار پاکت در را نامه اسامه

 نداشت؟... داشت مادري حق شما گردن به اول يملکه -
 :برداشت را اشنوشيدني ليوان و کرد فرو جيب در دست سمير

 کردم؟مي مدارا او با کردمي را کار اين هم مادرم اگر کردي فکر -
 محمد حمايت از دست سراجبني علماي بالشک. است خاندان اين عروس عايشه کنيد؟مي چه سراجبني با -

 .کشندنمي
 :گذاشت کنار را آن و کرد مزه را نوشيدني ليوان قاضي

 را دستوري! دهم؟ پس جواب هم تو به کنممي که کارهايي بابت بايد من گويا اسامه؟ پرسيمي سوال قدرچه تو -
 ثانياً. خداست دست نتيجه و ايموظيفه اجراي به مامور ما کهاين اول: نکن فراموش را دوچيز و کن اجرا دادم که

 يملکه پيمان اينکه ضمن. هستند نظرهم ما با نيز زيادي هايقبيله. نيست آش وادي و سراجبني که آندلس يهمه
 .است کرده مردد محمد وليعهدي به نسبت را مسلمانان از گروهي ايزابال، با اول

*** 
 عايشه
 در دست کفر و نفاق مشترک فکر اتاق و کردمي خودنمايي ايزابال ميز روي بر آندلس جغرافيايي مرزهاي ينقشه
 .انديشدندمي مسلمين مرزهاي تصرف براي يکديگر دست

 :کرد اشاره بلش دشت به آدريان
 ...شود نواخته قسمتاين از جنگ شيپور که است اين بر فرديناند عاليجناب و من نظر -

 :کرد تر زبان با را لبش محمد
 اما ندارم؛ جسارت قصد. گيردمي نيروها از را توان قسمت اين خشک و گرم هواي. است آندلس زارشوره بلش -

 مانمسيحي دوستان مطمئناً ولي کنند تحمل را آن جوي شرايط بتوانند هاآفريقايي خصوص به من، سپاهيان شايد
 .خورد برخواهند مشکل به



 

 

215 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

 .کردمي ترجمه را دوطرف سخنان و چرخيدمي جمع دور به پيوسته کماشهابن
 :مدآ جلو بود، کرده تن به مبدل لباس و بود درآورده را خود پادشاهي يجامه که فرديناند

 کنيم؟ آغاز کجا از را جنگ چيست؟ مسلمانمان دوستان نظر پس -
 :گرفت ـوش*آغـ در را عريانشنيمه بازوهاي عايشه

 است؟ بيازينربض شهر به يابيدست جز چيزي شما هدف آيا -
 :شکست را سکوتش ايزابال

 .قصرالحمرا و گرانادا قدمييک به رسيدن يعني بيازينربض به يابيدست. نيست اين جز چيزي... ملکه خير -
 :نشست صندلي روي و برداشت قدم خرامانخرامان عايشه

 پيروزي به نود صدي احتمال شوند، داخل جاآن از ما سپاهيان اگر. کنممي پيشنهاد را مالقه شرق شما به من -
 .يافت خواهيم دست

 :نشست او کنار بود، شده مسلمين يملکه زيبايي مجذوب که آدريان
 امير. شناسندمي خالفت به را سعدمحمدبن جناب مالقه مردم اند؟انديشيده خود شوهر برادر به الحمرا بانوي آيا -

 اکنون و دادند استعفا مسيحيان لشگر ساالريسپه از فرزندتان، و شما به کاستيل دربار نزديکي دليل به محمد
 .آيندمي حساب به ما براي سرسختي دشمن
 :داد قرار خود مخاطب را آدريان محمد،

 محال. پرستندمي را او مالقه شرق که است شخصي فرزند عايشه ملکه. است من مادربزرگ زادگاه مالقه، شرق -
 .بکشند شمشير ما روي به مادرم يچهره ديدن با است

 :زد مسلمين يملکه به گرمي لبخند فرديناند عاليجناب
 .خورد خواهد را نايابي گوهر چنين حسرت زود، يا دير ابوالحسن سلطان شکبي -

 مسيحيان مرزهاي يضميمه را آندلس خاک خود، حضور با شهر به شهر و آمده بيرون قصر از روزهااين که ايزابال
 :برد باال سکوت ينشانه به را دستانش کرد،مي
 و کند حرکت مسلمين و ما مشترک سپاهيان پيشاپيش شتري، بر سوار عايشه ملکه که است اين من پيشنهاد -

 !داد خواهم ترتيب آميزيمسالمت يمذاکره مسيحيان با من که کند اعالم مالقه مردم به دائم محمد
 .بودند دوخته چشم مسيحيان يملکه به خاصي سکوت با همگي

 ما پيمان که بدهد را اطمينان اين مردم به بايد. گويدمي سخن ما با خود پيمان از و کندمي قرائت را متني محمد -
 ...است مشترک اقدامي و جامع ايبرنامه
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 و مذاکره هاتحريم از رهايي راه تنها که کنيم القا هاآن به بايد. هستند مضيقه در مالي فشار از مسلمين»: فرديناند
 .«است مسيحيان با مصالحه

 :آورد باال را جامش و برخاست جا از عايشه
 .سازم قانع را مسلمانان چطور دانممي... بسپاريد من به را مهم اين -

*** 
 سمير

 روي. بود جاهمان درست. بپردازد عشقش تماشاي به تا آمد پنجره کنار و کرد روشن را اشدستي کوچک فانوس
 کشيده پايين به آرام و کرد لمس را پنجره ايشيشه قاب لحظاتي براي قاضي هايدست. سمير به پشت و ايوان

 .شد
 ديگر بار. کردمي پايين و باال را اشـينه*سـ قلبش، آهنگين ضربان. انداخت را پرده سمير و برگشت ايلحظه کارال
 .کردمي نجوا مهتاب نور زير در بسته چشماني با چنانهم دخترک. کرد لمس را پرده و برد دست
 و قمر دوراني حرکت بين رازي چه دانستنمي. شدمي مساعد نيز کارال روحي حالت بود کامل ماه که هاييشب
 شب در کهطوري رفتمي تيرگي به رو سپس و روشن ماه اواسط تا ماه ابتداي از که بود سانچز خانم پوست رنگ

 او مجذوب پيش از بيش را سمير همين و شدمي ديده او موهاي و هاچشم رنگ در عجيبي درخشندگي چهارده،
 .ساختمي

. نيست کسهيچ با سخنش ميل و است فرزندانش تاببي کارال که آورد ياد به اما کند؛ صحبت او با که خواست
 ياري به آلخاندرو و سارا گيريبازپس براي را پدر خداي که بود شنيده بارها و بارها او يشبانه هايمناجات در آخر
 .طلبيدمي
 مورب هايلب اش،خورده وتابپيچ مژگان پلکش، باالي و ابرو زير خط. بود پرستيدني و ناز ايالهه سمير براي او

 و عقل دوراهي. بود داده قرار سختي دوراهي در را قاضي همه و همه... موهايش آبشار پايان، در و آلودشگوشت
 و داشتبازمي عشقش به رسيدن براي فعاليتي هرگونه از را او خطيرش مسئوليت طرفيک از! احساس يا دين دل،

 حق کارال کني؟ خفه را احساست خواهيمي کي به تا»: زدمي نهيبش سرهيک که بود قلبش اين ديگر طرفي از
 .«بگيري دنيا از را آن بايد و توست

 اگر که! کند رد او به دستيابي براي را قرمز خطوط خواستنمي. هرقيمتي به نه اما خواست؛مي را کارال او
 ياد به ناگهان. کشيد آتش به و درآورد برگي. گرفتمي کام و بود آورده دست به را او هزارباره حال به تا خواستمي
 .دهدمي انجام خوبي به را اشوظيفه که دانستمي. شد آرام اندکي و افتاد ماموريتش و فرج

 :انداخت را پرده و آمد خود به اتاقش، درب يتقه صداي با
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 ...بفرماييد -
 :کرد تعظيمي و شد داخل اشمغربي پوستسياه خدمتکار

 .خواهندمي دخول اذن اسامه جناب... آقا -
 :انداخت او به آميزيمحبت نگاه

 .شوند داخل بگوييد -
 :کرد مشايعت را پوستسياه زن شدن خارج نگاهش، با و شد وارد در از اسامه

 دارند؟ خاصي ارادت پوستانسياه به قاضي جناب -
 :کرد زمزمه آرام و گرداند او از روي سمير

 .بياورند برايم آفريقايي خدمتکاران گفتم. شدم خسته سفيدپوستان از... خير -
 :زد پوزخندي اسامه

 .است کسالت رفع و تنوع ايجاد براي پس -
 :گرفت نظر زير را کارال ديگر بار قاضي

 و ندارند جايي آندلس سراسر در هااين امثال که امگرفته خدمت به را هاآن اين براي من اما کن؛ فکر طوراين تو -
 .اندشده رانده حاشيه به پوستشان رنگ سبب به
 ندارد؟ خوبي يوجهه خارجي ميهمانان جلوي کنيدنمي فکر -

 :چرخيد او طرفبه سمير
 داشت؟ خوبي يوجهه کردند،مي دلبري و بودند سفيد اگر -
 ...اما خير؛ -

 :کرد قطع را حرفش قاضي
 اي؟آمده اينجا به سخناناين براي -

 :داد پاسخ بود، درآمده صدا به گوشش در خطر هايزنگ تازه که اسامه
 .آوردم مهمي خبر راستش -

 :داد تکان تاسف ينشانه به را سرش سمير
 کني؟مي جدل من با کارگرانم پوست رنگ سر گونهاين و داري مهمي خبر -
 !طلبممي پوزش -

 :نشست کارش ميز پشت سمير
 ...بگو را خبرت -
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 .اندآمده ديدارخليفه به اکنونهم سلطان، برادر سعد،محمدبن جناب -
 :پريد جا از هازدهصاعقه مانند به قاضي

 است؟ شده قصرالحمرا وارد سعدبنمحمد گفتي؟ چه -
 :آمد سمير طرفبه بود، آمده وجد به مافوقش هيجان از که اسامه

 !هستند خليفه بارگاه در اکنونهم سلطان برادر... قاضي جناب ايدشنيده درست بله، -
 :داشتبرمي قدم اتاق طول در متفکرانه و کرد مشت را دستانش سمير

 پذيرفت؟ را او چگونه سلطان اصالً نفهميدي؟ را مالقات علت -
 .است آنان مورد در مهمي اخبار حاوي و است گذاشته ميدان به پا مسيحيان عليه اتحاد براي گويا -

 :کرد ريز را چشمانش سمير
 داري؟ اطمينان گوييمي چهآن از -

 :داد قورت هيجان با را گلويش آب اسامه
 ميهمان که چرا کنم، بررسي مجدداً را قصر امنيت که فرمودند و فرخواندند مرا ثريا ملکه بعدازظهر، امروز... بله -

 ...است داده مالقات درخواست سلطان برادر که گفتند شدم جويا را امر علت وقتي. دارند ويژه
 آمده؟ بيعت براي -

 :چرخيد قاضي جناب دور اسامه
 همکاري پيمانيک بستن قصد فقط گويا که است اين شد دستگيرم ثريا ملکه سخنان از که چهآن. دانممي بعيد -

 .کنند خفه نطفه در را عايشه و ايزابال يفتنه تا دارند
 چيست؟ ملکه و سلطان نظر -

 :انداخت واصله گزارشات به نگاهي اسامه
 .برسانم ملکه سمع به را شما نظر تا هستم جااين من اکنون. پذيردنمي حضور به را او خليفه اخبار، آخرين طبق -
 من؟ نظر -

 :کرد تاييد را حرفش سر، با اسامه
 ايشان به نامهيک طي را خود مخالفت يا موافقت گفتند. بدانند باب اين در را شما نظر خواهندمي ثريا ملکه... بله -

 .کنيد اعالم
 :کرد زمزمه گوشش کنار اسامه که بود رفته فرو فکر به سخت قاضي. شد حاکم فضا بر ايکرکننده سکوت

 به نيمي و دهندمي رأي توافقنامه بستن به نيمي... است نيم نيم دربار رأي. دارد بستگي شما نظر به چيزهمه -
 !خليفه بر است حجتي اتمام شما چون مجتهدي نظر شک بدون... آن با مخالفت
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 دليلبي. کنندمي رهبري را آن و اندآمده جنگ ميدان به مستقيماً و اندکرده رها را خود کاخ ايزابال و فريناند -
 .انددرآورده خود تصرف به را آندلس شهر به شهر که نيست

 ...خب -
 با که داندمي و است دلخور آنان از اش،برادرزاده محمد، و عايشه با مسيحيان همکاري دليل به هم سعدمحمدبن -

 ...او نه رسدمي عايشه فرزند به خالفت برسند، پيروزي به مسيحيان اگر آنان وجود
 :دوخت قاضي جناب سخنان يادامه به چشم بود، شده آمده پيش قضاياي متوجه تازه که اسامه

 که است سبب همين به و بيندمي گذشته از بيش قصرالحمرا در را خود رسيدن خالفت به احتمال دليل همين به -
 .است کرده دراز ما سوي به ياري دست
 :آورد باال را اشاشاره انگشت قاضي

 صورت آن در که چرا شوند؛ خبر با نبايد هم ملکه و سلطان حتي کسهيچ سخنان اين از که اسامه باش آگاه -
 .زنندمي پس را سعدمحمدبن امير دست

 ...خواهيدمي شما يعني -
 :برداشت قلمي و کاغذ سمير

. کنم استفاده او نظامي قدرت از خواهممي فقط من. برسد حکومت به سعدمحمدبن خواهمنمي من... نکن اشتباه -
. شد خواهد ترقوي ما نظامي قدرت ايشان آمدن با و برندمي رنج واحد نظامي يفرمانده نداشتن از ما لشگريان
 به خود قواي تمام با فرديناند و ايزابال که کن دقت. بگيريم را مسيحيان پيشروي جلوي جايييک در بايد باالخره
 با توانيمنمي مسلمين ما وقتآن و کنندمي استفاده نيز دشمن و دوست از هدفشان به رسيدن در و اندآمده ميدان

 .شويم متحد خودمان برادرهاي
 مشترک اقدام جامع پيمان برعکس است، حکومت به وفاداري عين قرارداداين چون شود؛ بسته بايد پيماناين

 !مسيحيان با عايشه
 :سپرد اسامه دست به را آن و کرد معرفي آندلس القضاتقاضي عنوان به را خود آن، در و نوشت را نامه سمير

 .ماست آن از پيروزي خدا ياري به و کرد خواهيم شرکت نبرد هايجبهه در شخصاً سعد،محمدبن امير و من -
*** 
 کارال

 اکثر به ثريا ملکه هماهنگي با و قاضي جناب دستور به کهآن با. بود شده خسته قصر در تفريح و گردش از
 در کهاين جالب و... را فرزندانش يبهانه گرفت،مي بهانه دلش باز اما داشت؛ دسترسي الحمرا ديدني هايمکان
 .رفتمي نشانه سمير سوي به را اتهام انگشت ناخودآگاهش ضمير
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 را سمير عمارت هايپله. دانستمي فرزندانش از جدايي و آشفتگي اين مسبب را قاضي جناب به عشق گويا
 خود اتاق به بايستمي قصر، ساکنين تردد اوج زمان و مغرب يهنگامه در که دانستمي. آمد باال و کرد دوتايکي
 .برگردد

 اسير مسلمان ببرهاي چنگال در که آهويي مانندبه و زدمي خود تنهايي قفس به کبوتري چون روزها، اين دومينگز
 .شناختنمي را مقصرش که ايگذشته افسوس. خوردمي افسوس باشد، شده

 بازگشته قضاوت منصب به سمير که حال. داد موهايش به موجي و کرد باز را شالش رسيد، که عمارت ورودي به
 .سازد سرزمينش راهي را او و کند عمل قولش به بايستمي بود،
 را ابروهايش کشيد،مي قاضي جناب براي ذهنش در را هاونشانخط آخرين که طورهمان و چرخاند قفل در را کليد

 .شد وارد پرافاده و مغرور و کشيد درهم
 از آلخاندرو و سارا. گذاشت قلبش روي بر دست و کشيد بلندي هين کرد،مي جلوه مقابلش در که چهآن ديدن با

 .دويدند مادرشان طرفبه کودکانه هايگام همان با و شدند جدا فرج ـوش*آغـ
 اطراف به درآمده حدقه از چشمان با و کرد باز را دستانش ناخودآگاه نداشت، باور ديدمي را چهآن هنوز که کارال

 .شد جاري دومينگز چشمان از اشک و گرفتند جاي او دوسوي در شيرينش دوکودک. نگريستمي
 به آرامش هاياشک و زد زار بود، اسامه کمک به هاپرونده آوريجمع مشغول راهرو يگوشه در که سمير ديدن با

 .بود قاضي جناب به نياز احساس از ناشي که هقيهق. شد تبديل عجيبي هقهق
 انگار ديد،مي را کارال هاياشک وقتي... نبود خودش دست. آمد سمير سراغ به داشتنيدوست قلب تپش همان باز
 .برگرداند اشدريايي پري يچهره به را لبخند تا کند هرکاري بود حاضر و اندکرده فرو قلبش بر خنجري که
 را کودکانش و بود زده زانو دومينگز. آمد کارال طرفبه و داد اسامه دست به را هاورق. بود دارخويشتن حال اين با
 .کرد آبي ليوان تقاضاي فرج از دست ياشاره با و نشست کنارش سمير. فشردمي ـينه*سـ در

 کارال ديگر که هرچند. گرفت سمتش را آب ليوان و گذاشت کارال يشانه روي بر دست چندلحظه، گذشت از بعد
 و هايشگونه از اشک دست پشت با. نبود بيش دخترکي چنانهم قاضي جناب براي اما بود؛ شده ايافتاده جا بانوي

 .شد شنيده صدايش زحمتبه کهطوري. کرد آرامي تشکر و گرفت سمير از را جام
 :گذاشت احترام و آمد پيش اسامه

 فرماييد؟مي دستور چه. هستند شما فرماييتشريف منتظر سرداران ساير و محمد امير! قاضي جناب -
 .بود شده دوخته سمير هايلب به کارال نگران نگاه

 .رسانممي را خودم ديگر لحظاتي تا بگوييد -
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 روي اخيرش هايبداخالقي خجالت از که کارال. شد خارج عمارت از نيروها ساير همراهبه و کرد اطاعت اسامه
 :داد قرار خطاب مورد را فرج نداشت، را سمير با مستقيم سخن

 کنيد؟ عملي را مهم اين توانستيد چگونه -
 :زد لبخندي و انداخت باال را خود هايشانه فرج

 .شد خواهد ممکن هرناممکني باشيم، داشته قاضي جناب چون استادي وقتي -
 :گرفت را او هايشانه زير توجهيهيچ بدون قاضي اما شد؛ سمير متوجه کارال، قدردان نگاه

 .کنيد استراحت قدري است بهتر -
 نگاه سمير به بارها و بارها مسير طول در کارال. کردند حرکت فرزندانش و سانچز خانم اقامت محل طرف به همگي

 به را او و گرفت را سمير دست فرج رسيدند، که اتاق ورودي به. بود شده سنگ از قاضي جناب قلب گويا اما کرد؛
 :کشيد کناري

 شده؟ چه را تو است معلوم -
 .بست را درب و شد اتاقش وارد شنيد،مي را آنان هايزمزمه که کارال

 .شومنمي منظورت متوجه -
 :گرفت را قاضي هايشانه فرج،

 داري؟برنمي دست تو آمده، کوتاه کارال که حاال -
 :رفت دومينگز اتاق طرفبه و زد پس را دستش سمير،

 .هستم من اشزندگي شدن پاشيده ازهم مسبب او نظر از. زد من عمارت به ورود بدو در را حرفش او -
 :چسبيد را سمير بازوي عصبانيت با فرج

. رود هدر به دونفر شما خودخواهي و غرور با که امنکشيده زحمت همهاين من... القضاتقاضي جناب کن صبر -
 آوردن به وادار مرا چرا خواستيدنمي را يکديگر اگر. باشم يکديگر به شما يپيونددهنده که کردم هزينه و وقت کلي
 کرديد؟ آلخاندرو و سارا

 .بسپار خودمان به را بعد به جااين از... کردي که کرديمي عمل قولت به بايد تو -
 :آورد باال را دستانش فرج

 کارال از اگر حالت به واي. بدانم را شما مذاکرات ينتيجه تا نشينممي انتظار به در همين پشت من... خب بسيار -
 .بگويد سخن تو مهريبي از او و بپرسم
 :کرد اشاره کارال اتاق درب به سمير

 دهيد؟مي اجازه -
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 ...گرفت فاصله قاضي از و کرد پرتاب هوا در را دستانش فرج
*** 

 مسلط خود به تربيش قاضي درمقابل کردمي سعي. بود سارا موهاي کردن شانه مشغول و بود خوابانده را آلخاندور
 وجودش آتشفشان که بود ممکن آنهر و خروشيدمي احساساتش طوفان هرلحظه داشت؟ امکان مگر اما باشد

 :شکست را سکوت و زد کجي لبخند. کند فوران
 !قاضي جناب گويممي تبريک قضاوت مقام به را بازگشتتان -
 مطمئن خودش به نسبت او احساس از که بود زماني براي هايشگفتن سمير. کردنمي خطاب سمير را او عمد از

 .شدمي
 او به عشقش از و کند باز را دلش يسفره داشت دوست زد، تکيه ديوار به و گرفت خود بازوهاي به دست سمير

 !قضاوتش و بماند او باز و برود پيشش از هم باز مبادا کهاين ترس... ترسيدمي اما بگويد؛
 ...بگويم را ايمسئله خواستم راستش... سانچز خانم کنممي تشکر -

 پرستار دست را او و چسباند را سرشگل نامحسوسي، دستپاچگي با. شد خشک سارا موهاي روي بر کارال دستان
 .بگويد داستان برايش و کند خارجش اتاق از تا سپرد جديدش

 .درخدمتم من... قاضي جناب بفرماييد -
 هم باز اما بزند؛ او به را دلش حرف تا کردمي ک*تحـريـ را قاضي امر، همين و بود شده ترمهربان سمير با لحنش

 ...گزيد لب
 ...روممي دارم من -

 :آورد هجوم کارال يچهره به نااميدي
 ايزابال؟ با جنگ به -

 :زد زهرخندي سمير
 ...عايشه با جنگ به -

 :انداخت پايين را سرش کارال
 .کنممي موفقيت آرزوي برايتان -
 کند؟ موفقيت آرزوي برايشان موروها از متنفر و متعصب سانچز خانم که شودمي چطور -

 :کرد او به نيازي از پر نگاه کارال
 .است داده احساس به را خود جاي منطقم روزها اين -
 :شد روشن اميدي نور قاضي دل در
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 کنيد؟مي قبول. دارم شما از درخواستي -
 :شد رويانده دومينگز قلب در عشق هايجوانه

 ...ميل کمال با -
 کنيد؟نمي رد را درخواستم که هستيد مطمئن -
 .نپذيرم را تقاضايتان توانممي چگونه. بازگردانديد من به را امزندگي تمام شما -

 :آمد او طرفبه و گرفت فاصله ديوار از سمير
 ...بازگردانم آدريان به را آلخاندرو خواهممي -

 .شد سنگين کارال هاينفس
 آدريان به که بده اجازه ديدي، را او که اکنون اما نکرديد؛ عمل قولتان به که گفتيدمي آوردم،نمي را او اگر -

 .بسپارمش
 :کرد پرخاش و شد سرخ کارال

 بسپارم؟ آدريان چون ناشايستي مرد به را تنم يپاره داريد توقع است؟ درخواستي چه ديگر اين -
 .کند تجربه را احساس اين که دارد حق هم او. است پدر نيز آدريان... هستي مادر تو که قدرهمان -

 :بود زدهحيرت چنانهم کارال
 است؟ مربوط چه شما به مسئله اين. بفهمم را منظورت توانمنمي -

 !بردندمي کار به مفرد را ضماير ناخودآگاه
 با پدريک که نده اجازه و بيفت فرزندانت از جدايي روزهاي بد حال ياد به! بودي آدريان جاي تو پيش لحظاتي تا -

 .شود شکسته غرورش يهمه
 .شد ريخته دومينگز آتش روي بر سردي آب جمله، اين گفتن با
 کسي با و زندنمي غذا به لب. رودنمي بيرون اشخانه از و شده افسرده گرفتيم، او از را آلخاندرو و سارا وقتي از -

 .گويدنمي سخن هم
 :زدمي تپق کارال

 سمير؟ بگويي خواهيمي چه... چـ -
 اما گرفتنش؛ ـوش*آغـ در ايلحظه براي کشيد پر قاضي جناب دل کارال، هايلب ميان از سمير نام شنيدن با

 :کردمي عمل اشوظيفه به مصمم چنانهم
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. بدهم ايغيراخالقي کار چنين به تن توانمنمي. است انسان يک هم او است، داشته آدريان که اشتباهاتي از جدا -
 از هم را فرزندانش توانينمي اما شوي؛ جدا او از که داشتي حق تو... صحيح گفت دروغ و کرد ـيانـت خــ تو به او
 .بدهي او به را يکي بايد. بگيري او

 :کرد زمزمه آرام کارال
 چه؟ ندهم اگر -
 !نيستم پشت از زدن خنجر آدم هم من و شودمي نابرابر نبرديک چون! رفت نخواهم او با جنگ به وقتآن -

 :فشرد را قاضي بازوهاي کارال
 کني؟مي چه من مجروح قلب با پس کني؟ آرام را خودت دردوجدان خواهيمي -

 :آورد زبان به را عشقش نام تپنده قلبي با و داد خرج به جرئت نيز سمير
 که است چيزي عدالت. نده قرار عقلم مقابل در مرا. امداده عدل به حکم هاسال... کارال هستم قاضي من -

 و آثار و شد خواهد گوارا زمان گذر از پس اما رسد؛مي نظر به تلخ ابتدا در اگرچه. امگرفته انس آن با هاستمدت
 .داشت خواهد زيادي برکات
 :کرد سکوت مدتي کارال

 ...بينديشم بايد -
 هم شکستهدل پدر يک به. نگير نظر در را خودت تنها مندمخواهش فقط... داد خواهم فرصت تو به فجر طلوع تا -

 .کن فکر
 :کرد صدايش کارال که شود خارج دومينگز اتاق از خواست

 ...است کرده بد تو به آدريان اما -
 :گشود را درب سمير

 !بينديش امگفته که سخني به... نباش من نگران تو -
*** 
 کل داناي
 مشترک سپاهيان اين ميدان، ديگر طرف در. کرد اقتدا سعدمحمدبن امير به مسلمين سپاه که بود ظهر اذان حوالي

 .بودند شده فرخوانده گرانادا مسلمانان با نبرد به آش وادي از اکثراً که بودند سراجبني خاندان مسلمانان و مسيحيان
 ينشانه به سري محمد امير. رساند او به را مادرش پيغام و زد زانو عمويش کنار در سعد جماعت، نماز اتمام از پس
 کرده خلوت اسامه با شهر يالجماعهقاضي طرفي از. فراخواند ملکه چادر داخل به را سپاهش سران و داد تکان تاييد

 .بودند نيروهايشان بررسي حال در و
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 ثانيه چند از پس. گذراند نظر زير از را همه خاصي غرور با ملکه و زدند حلقه ثريا چادر در همگي بعد، ايلحظه
 ظاهري ثناي و حمد از پس و کرد جمعيت به رو. آمد پايين را سخنراني منبر هايپله و برخاست جا از سکوت،
 :کرد آغاز چنيناين را خود سخنان مطهرش، رسول و خداوند

 امير به را آن فرماندهي که دانيدمي و هستيد آگاه نبرد اين اهميت از همگي! ندارم گوييگزافه به عادت -
 او برابر در شهر القضاتقاضي که بس همين ايشان کارداني و لياقت در. امسپرده شوهرم، برادر سعد،محمدبن

 و اهللرسول امر خليفه امر و است خليفه امر که کنيد اطاعت را او امر. است فرمانبهگوش و مطيع سربازي چونهم
 .شويد رستگار که باشد... است متعال خداوند

 شروع هميشه مانند به و آمد جلو ملکه از اجازه کسب با محمد. ايستاد کناري و گرفت را بلندش دامن يگوشه ثريا
 :رسيد مطلب اصل به و کرد چينيمقدمه به
 را خطير و مهم مسئوليت اين که کندمي ايجاب اسالم مصلحت اما دانمنمي جايگاهي چنين اليق را خود هرچند -

 .کنم ادا مسلمين به را خويش دين تا بپذيرم
 :چرخيد سعد طرف به ابتدا

 .زد خواهد شمشير من چپ بال در هزارنفرسه بر بالغ قوايي با علي،سعدبن ام،برادرزاده -
 :کرد اسامه و سمير به رو سپس

 سمت در باشند،مي ديدهآب سربازکهنه چهارهزار به نزديک چيزي که خود مخصوص نيروهاي با نيز قاضي جناب -
 .جنگيد خواهند تفنگ با من راست

 :کرد سپر را خود يـينه*سـ پايان در
 .پرداخت خواهم فرماندهي به مالقه سپاهيان با ميدان قلب در نيز من خود -

 :آورد باال را دستش و طلبيد پوزش اسامه
 فرستاد؟ خواهيد ميدان به ابتدا را سپاه سرداران از يککدام تن،بهتن جنگ براي -

 :کشيد فرياد و کرد نگاه جمعيت طرفبه محمد امير
 دارد؟ را شهامتي چنين کسيچه -

 داد،نمي اجازه اين از بيش غيرتش که سعد... طلبيد مبارز هم باز محمد که شد حاکم چادر بر سنگيني سکوت
 .شد او تصميم اين از مانع مادرش دستان که برود ميدان به خواست

 دليل همين به گذاشت، خواهد جنگجو اولين دوش بر خطيري يوظيفه مسئوليت،اين شکبي محمد، جناب»: ثريا
 .«گذاشت نخواهد نبرد ميدان به پا کسي نگيريد، تصميمي شما تا

 :داد تحويل برادرش همسر به معناداري لبخند محمد
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 سرورم؟ چيست شما پيشنهاد -
 و بگذارد ميدان به قدم ترآسان بتواند تا آورد،در را هايشکفش او. کرد عبور ثريا مخمور چشمان از درخشاني برق

 :گرفت را او دست و زد اشچهره بر محوي لبخند... ايستاد رسيد، که سمير مقابل. گرفت نظر زير را همه سپس
 !يابمنمي قاضي جناب شهامت و شجاعت به ايگزينه گردم،مي هرچه -

*** 
 سمير
 با نبرد ميدان به شدن وارد از قبل. گرفت خود مقابل را آهنين سپر و برداشت را شمشيرش. کرد تن به رزم لباس
 .شد مواجه اسامه

 .کنيد رد را ملکه پيشنهاد که دارم اصرار هم باز من اما -
 :نهاد او يشانه روي دست سمير

 .دانيمي که هم را دستور معناي بود، دستور! برادر نبود کار در پيشنهادي -
 :زد چرخي اطرافش در اسامه

 سعد توسط آن اجراي به حاضر ملکه که است دستوري چه اين!... قاضي جناب دارم شک دستور اين به من اما -
 .است کار در ايدسيسه که دهممي قول. نشد

 :داد شمشيرش به را اشتکيه و نشست صندلي روي بر لحظاتي براي سمير
 از دليل همين به بدهد، دست از را وليعهد ترسدمي ثريا که است قرار اين از قضيه. نکن درگير را فکرت زياد -

 .کندمي گيري جلو او تنبهتن جنگ
 :داد ادامه قاضي و شد کنجکاو اسامه

 به ما که گفته و کرده غالف را شمشيرش است، ديده شتر بر سوار را عايشه هرکس حال به تا صبح از طرفي از -
 در را رعب اين نبرد، ميدان به شهر يالجماعهقاضي کردن روانه با خواهدمي ملکه. رفت نخواهيم برادرکشي جنگ

 .بشکند سربازان
 بايستيد؟ عايشه درمقابل داريد تصميم -

 :شد خارج اششخصي چادر از و برخاست جا از سمير
 !گرفت را تاريخ يفتنهاين جلوي بايد هرحال به -

 .شود سوار تا نگهداشت برايش را قاضي جناب اسب اسامه
 !بياور برايم را آلخاندرو زدم، صدايت هروقت -
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 مقابلش ينقطه در درست. شد خيزنيم اسب، بر سوار و زد چرخي. رفت ميدان به و شد جدا سپاهيان از. گفت را اين
 ارشد فرزند علي،محمدبن کنارش در و بود ايستاده ترک نژاد از اسبي ماده بر سوار قصرالحمرا سابق و اول يملکه

 .کردمي دعوت مسيحيان با آبرومندي صلح به را مسلمانان پيوسته که بود ابوالحسن، و او
 خود شيپورهاي ملکه، ياشاره به جارچيان و کشيدند هلهله از دست دوطرف سپاهيان نبرد، ميدان به سمير آمدن با
 :کشيد فرياد قاضي سر بر و کرد پنهان زرينش تاج پشت را رنگششرابي موهاي عايشه. کردند قطع را
 آندلس القضاتقاضي چون کردي خيال دادي؟ را ايگستاخي چنين جرئت خودت به چطور سمير؟ شده چه را تو -

 بکشي؟ من روي به تيغ توانيمي هستي
 :چرخيد خودش دور و زد اسب بر نهيبي ملکه

 را خودت جان. دهممي فرصت يک تو به. کردند ک*تحـريـ را تو! نيامدي مبارزه اين به خود اختيار به دانممي -
 .داد خواهم دستت به اينامهامان شخصاً. شو ملحق من به و بردار
 :نگريست عايشه به فاصله همان از سمير

 بکشيد؟ تيغ فرزندانتان روي بر شديد حاضر که افتاده اتفاقي چه ملکه؟ شده چه را شما -
 .بجنبد ترکم تا کشيد را اسبش افسار بود، رفته فرو فکر به قاضي يشدهحساب و دقيق سخنان از که عايشه

 بر که را زني کرد لعن پيامبر که ايدنشنيده مگر چه؟ که شديد کفار سپاه دارطاليه و ايدآراسته را خود طوراين -
 گناهي خليفه بر خروج که دانيدنمي آيا کنيد؟ تکرار را جمل داستان خواهيدمي آيا شود؟ سوار مرکب

 ست؟نابخشودني
 :چرخيد طرفشان به خشمگين سمير که خاست پا به ثريا سپاهيان يهلهله

 خواهممي. کنم کور را فتنه چشم خواهممي امروز من! زنيدمي کفم و سوت که کنمنمي رجزخواني... ساکت -
 .بيافزايم را دنياپرست امت اين بصيرت
 سياست مشق فقط بودي من کنار در که وقتي تا است؟ داده يادت هم ديگري چيز دادن شعار جز به ثريا»: عايشه
 «!باشي کرده تنبهتن يمبارزه که ندارم ياد به و کردي
 :ماند خيره سابق يملکه به دوباره و نگريست اطرافش به سمير

 براي امآمده ميدان به امروز اگر. کند ميلم خالف بر کاري به مجبور مرا تواندنمي احدي که دانيدمي خوب شما -
 .داندمي مردود را کتاب اهل با شما همدستي نيز شهر القضاتقاضي که بدانند ساده الناسعوام که است اين

 :آمد عايشه کنار نفسيتازه اسب با عليمحمدبن
 مادر؟ کنم جدا تنش از سر دهيدمي اجازه -
 .داندمي شايسته نبرداين براي را شما ملکه بگو. فراخوان ميدان به را آدريان و بازگرد چادر به -
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 :گرفت قرار عايشه کنار سانچز. سپرد آدريان به را خود جاي محمد زدني برهم چشم در
 !بانو شما اعتماد حسن از متشکرم بسيار -
 .آدريان نده امانش... ميدان اين و گوي اين پس. ايتشنه خونش به که دانممي -

 :ايستاد مقابلش در و کرد حرکت سمير سوي به اسب بر سوار سانچز
 بودم؟ ايلحظه چنين منتظر عمريک دانستيمي. رسيد فرا موعود يلحظه باالخره -

 .برسد پايان به او هايحرف تا کرد سکوت قاضي
 برد؟مي ـذت*لـ تو بستر در و من از دور داري؟ خبر چه کارال از -

 :داد ادامه آدريان که شد سرخ خجالت از سمير
 به ما. برديد غارت به ما از نيز را ثريا ملکه کهاين نه مگر. است مسلمين شما قاموس در ديگران ناموس دزديدن -

 .داريم عادت شما کارهاي اين
 .گرفت را آلخاندرو و سارا سراغ وقتي شد جاري سانچز هايگونه از اشک

 برادر؟ شد تمام هايتحرف -
 .کردمي خطاب برادر را او سمير وقتي خوردمي را آدريان خون خون

 خانم که است اينامه آن حرفم،اين گواه. است ندزديده را او کسي که دانيمي خوب خودت کارال مورد در -
 که نرسيده آن وقت آيا. است داده شرح کمال و تمام را رفتنش علت و است نوشته سلطنتي خاندان به دومينگز

 بپردازيم؟ را خويش يگذشته رفتارهاي تاوان اندکي
 .لرزيدمي سانچز هايلب
 از را حضرتعالي که ندارد حق احدي و پدري تو. است محفوظ شما حق بگويم بايد آلخاندرو و سارا مورد در اما و -

 .کند محروم احساس اين
 :زد فرياد سمير که بود قاضي سخنان گنگ هنوز سانچز

 .بياور را آلخاندرو... اسامه -
 !آرام طرفين صداي و بود زياد فاصله اما سردربياورد؛ دوآن بين وگويگفت از تا کرد ريز چشم عايشه
 باور ديدمي را چهآن آدريان و بود کرده جلب خود به را همگان تعجب اسامه دستان روي بر چهارساله کودک
 !بوييدمي را او و کرده رها را شمشير سانچز و گريستمي پدر ـوش*آغـ در آلخاندرو بعد ايلحظه. نداشت

 .دربگيرد ما بين جنگي خواهمنمي. بازگردي اتخيمه به کنممي تقاضا! آدريان -
 .بازگشت خود چادر سوي به خيس چشماني با و کشيد ـوش*آغـ در را آلخاندرو سانچز
*** 
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 عايشه
 از را مسلمانان از کثيري خيل هايشخوانيخطبه با بتواند سمير کهآن خيال. بود مشوش ذهنش و پريشان افکارش
 سرباز او از قضاوت هاسال و بود قاضي او اما. رسيدمي نظر به غيرممکن تقريبا کند، منصرف يکديگر با جنگيدن

 .بود شده تبديل آندلس تمام در همتابي سخنوري به دليل همين به و ساخته ايديدهآب
 عرض در بود، قاضي جناب دريدن يآماده وحشي، ببر چونهم که را آدريان و خورد سنگ به نيز آخرش تير حتي
 هايگونه با ايزابال. کشيدمي ـوش*آغـ در را آلخاندرو فقط که بود شده تبديل آرامي آهوي به ساعتيک از ترکم

 :گذاشت کمر بر ديگري دست و پيشاني بر دست يک عصبي و آمد بيرون فرماندهي يخيمه از سرخ
 ...قاضي جناب اين است داده وشوشست را ما صدراعظم مغز کمال، و تمام -

 :کرد سوال ديد،مي باخته را قافيه که عايشه
 چيست؟ حسابش حرف -

 :چرخيد عايشه طرفبه و انداخت همسرش عبوس يچهره به نگاهينيم ايزابال
 !بکشم تفنگ و تيغ رويش بر توانمنمي. ندارم را سمير با جنگيدن ميل من گويدمي -

 :کرد رها را اششدهحبس نفس مسلمين، يملکه
 و آوردهپس برايش را فرزندش. بجنگد سمير با شدنمي رويش بود، آدريان جاي نيز ديگري هرکس. اوست با حق -

 بيفتد؟ روانش و روح ناجي جان به سالح با وقتآن
 :انداخت پا روي پا و نشست صندلي روي بر نداشت، عايشه از را صريحي برخورد چنين توقع که ايزابال

 رود؟ هدر به فکريمانهم و تالش هاماه ينتيجه که بگذارم دست روي دست کنم؟ چه گوييدمي -
 خبر؟ چه جنگ ميداني اخبار از -

 :داد پاسخ و کرد باز لب بود، کرده سکوت موقعآن تا که فرديناند
 اسارت به نيز را ما بجنبيم خود به دير اگر و هستند پيشروي حال در پيوسته سعدمحمدبن امير نيروهاي... هيچ -

 .گرفت خواهند
 .کرد احاطه را ملکه دو اندام لرزه

 «فرديناند؟ عاليجناب دانيدمي صالح چه راه يادامه براي شما»: عايشه
 :داد ادامه و برداشت برانگيزتامل قدم چند فرديناند،

 .کرد خواهم نشينيعقب اعالم و نوشت خواهم پاپ براي اينامه اکنونهم -
 «...اما»: ايزابال

 :کرد قطع را او سخن فرديناند
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 خواهيم فنا باد به ايمکرده تصرف امروز به تا که را چههرآن زود يا دير نکنيم، نشينيعقب... ايزابل ندارد اگر و اما -
 .داد
 کنيم؟ چه آدريان با -

 :انداخت سانچز چادر به باريتاسف نگاه پادشاه
 پاپ گوش به مسلمانان با جنگ از ورزيدنش امتناع خبر نبايد. بگيرد آرام آلخاندرو با را روزي چند بگذار فعالً -

 .برسد
 چه؟ دهد ادامه ما با همکاري به نخواست اگر -

 :کرد مشت را دستانش فرديناند
 گذاردمي يا گيرد،مي پس را ناموسش و جنگدمي مرد مثل و ايستدمي يا. ندارد کاراين جز ايچاره. دهدمي ادامه -

 .شود سمير چون ايمايهدون مرد يهمخوابه
 :داد ادامه خوردمي را خونش خون که ايزابل

 تا بدميم او در بايد. شود خاموش هايماندل در کينهاين آتش بگذاريم نبايد. گفت خواهم سخن او با خودم -
 !نشست نخواهيم پاي از قصرالحمرا تصرف تا و شود ورترشعله

 آيا انديشيد؟مي نبرد ميدان در سمير، ظهر اذان هنگام هايحرف به و بود کرده سکوت عايشه بين اين در و
 ظالم هرچند يخليفه عليه مسيحيان با شدن دستهم آيا بود؟ آمده درست را راه مسلمانان اول يملکه راستيبه

 بود؟ درستي کار مسلمين
 کرد؟ خواهد قضاوت چه عايشه مورد در تاريخ يآينده
*** 
 کارال

 ترس. ترسيدمي چنانهم اما بود؛ گرفته فرج از را سمير سالمتي خبر بارها و بارها کهآن با. دادنمي امانش دلشوره
 که بود کرده بد فرزندانش و او به قدرچه روزگار و. بدهد دست از نيز را اشزندگي پناهگاه آخرين مبادا کهاين
 .گشتمي ترغريب آغوشي وجويجست به غريب سرزميني در چنيناين
 او در سمير به نسبت تنفري احساس گاهگـه و آوردمي درد به را قلبش آلخاندرو دوري غم کرد،مي نگاه که سارا به

 .گرفتمي شکل
 اعتقادات فداي را عشقش يخواسته حتي که باشد پايبند خود اصول به نسبت توانستمي حد چه تا انسان يک و

 .کردمي قصرالحمرا در موجود هايظلم بر مرهمي را قاضي وجود که بود امر همين شايد کند؟ خودش
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 زانو روي کارال. کرد طي کودکانه دوندگي همان با را مادرش و خود بين يفاصله و شد جدا فرج ـوش*آغـ از سارا
 کارال به دلنشيني لبخند بود، مادرش و آدريان از ترکيبي اشچهره که دخترک. کشيد ـوش*آغـ در را او و نشست

 .کرد لوس مادرش براي را خودش و زد
 سبيکه دشت باز يمحوطه در چندقدمي نداشت، قاضي جناب عشق از مراقبت جز ماموريتي روزهااين که فرج

 :شد نزديک کارال به و برداشت
 ايشان باشد، راحت خيالتان کردم عرض بنده... هستند مکدراالحوال قاضي جناب از خبريبي بابت هنوز بانو گويا -
 .برندسرميبه کامل سالمتي و صحت در

 :برخاست جا از و کرد مرتب را سارا موهاي کارال
 .آمدند بيرون ميدان از پيروزي با باراين موروها امشنيده قصر اهالي از -

 سرش و شد لفظش زشتي متوجه فرج، متعجب نگاه با که داشت حکايت تبارشمسيحي نفرت عمق از مورو يکلمه
 .انداخت پايين را
 .آمدند بيرون سربلند بلش جنگ در مسلمانان گويا... بله -
 :کرد زمزمه را آيه اين لب زير و
 «...وَالفتح نصرُاهلل جاءَ اذا» -

 :کردند زدن قدم به شروع و گرفت را سارا دست کارال
 بپرسم؟ شما از شخصي سوال يک توانممي! فرج جناب -

 :داد پاسخ و کرد مشايعت برداشتن گام در را دوآن فرج
 ...بانو درخدمتم -
 نيستيد؟ مسلمان قاضي جناب و شما مگر -

 :زد او سوال به پوزخندي فرج
 داريد؟ ترديد شما آيا -
 ...اما...خير -

 :ايستاد حرکت از فرج
 چه؟ اما -

 :کرد زدن قدم به وادار را او دوباره کارال
 !نيستيد هاآن از دونفر شما کنممي احساس اما -

 :زد فهميکج به را خود اما بود؛ شده دومينگز خانم منظور متوجه تقريباً فرج
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 بگوييد؟ سخن ترواضح شودمي. شومنمي منظورتان متوجه -
 يبقيه از دونفر شما مسلماني جنس کنممي احساس اما شويد؛ متذکر شما کنممي اشتباه را جايي اگر. دانمنمي -

 درست من حس اين آيا. داريد تفاوت علما ساير و وقت يخليفه با اعتقادات در کنممي احساس. جداست قصر اهالي
 هستيد؟ آندلس مذهبي هاياقليت از جزئي شما آيا است؟

 :کرد تأمل اندکي فرج
 کند؟مي فرقي شما حال به -
 .باشندمي مسلکي چه پيرو سمير جناب است مهم برايم -

 :آوردمي زبان به سومي نفر مقابل در را سمير نام که بود باراولين براي اين
 .هستيم عشرياثني شيعيان از قاضي جناب و من بله. کنندهقانع دليليک شد اين -

 :کشيد باغچه کنار اطلسي هايگل روي به دستي کارال
 است؟ متفاوت قصرالحمرا سلطنتي خاندان با شما دين يعني -
 .داريم جداگانه مذهبي اما هستيم يکي دين در... خير -

 :داد نوازش را کارال مشام مطبوعي، يرايحه
 دهيد؟ توضيح برايم تربيش توانيدمي -
 تنها هستيم؛ يکي ديگر موارد سرييک و قبله آسماني، کتاب پيامبر، خدا، در سنت اهل با شيعيان ما بانو، ببينيد -

 يعني ايشان داماد به امت زعامت اکرم، رسول از پس معتقدند شيعيان. است امامت مبحث هاآن با ما مهم تفاوت
 .رسدمي( ع)علي اميرالمومنين

 :بپردازد وخيزجست به تا کرد رها را سارا دست کارال
 است؟ درست نشد، گونهاين اما -

 :کشيد باريحسرت آه فرج
 !بشود که نگذاشتند... بانو نه نشد -

 :کرد ريز را چشمانش کارال
 دارد؟ معنا چه ابوالحسن چون ايصحابه پيرو از شما حمايت گويي،مي که است طوراين اگر -

 :نگريست او چشمان به خاصي برق با فرج
 اين. هستيم شيعيان منافع فکر به بعد و انديشيممي مسلمانان مصلحت به ابتدا ما... بانو است متفاوت ما طريق -

 !گرفتم سمير جناب از که بود بزرگي درس
 باشند؟ ابوالحسن اسارت يوغ زير که است اين موروها مصلحت -
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 :ايستاد حرکت از ديگر بار فرج
 بيفتد اجنبي دست به مملکتمان بگذاريم و کنيم نشينيعقب اگر کنيد؟مي فکر چه شما ولي ندارم جسارت قصد -

 هروقت ما! نيست ايزابال ملکه از ترضخيم باشد، ضخيم که هم قدرهرچه ابوالحسن اسارت يوغ است؟ درست
 مسيحيان شما کهاين اما کرد؛ نخواهيم درنگ ايلحظه بياوريم سرکار بر ابوالحسن از ترمناسب حاکم يک بتوانيم

 به حاضر مسلمين روزي اگر و تابدبرنمي را مسئله اين ما روح... خير بگماريد عليبنمحمد چون ايخليفه ما براي
 !است مسلمانان سقوط روز روز،آن شوند، اجنبي يگماشته با بيعت
 امثال فکر در که انديشيد اين به کارال و شد دور دومينگز خانم از اياضافه کالم هيچ بدون و گفت را اين فرج

 براي غريبي يواژه چه دورانديشي و! بودند قصر اهالي باقي از تردورانديش بسيار هاآن گذرد؟مي چه فرج و سمير
 الناسعوام بين در شايد دهي، گسترش را نگاهت افق هميشه و نبيني را اتبيني نوک تنها کهاين. بود مسلمانان

 .بود واجب صفتي خواص بين در اما آيد شمار به خوب خصلت يک
 خواهند بيرون سربلند تاريخي مهم هايپيچ از را اسالمي تمدن باشند، مسلح آن به جامعه نخبگان اگر که صفتي

 .آورد
*** 
 سمير
. بود قصر محافل و مجالس نقل هايشدالوري ذکر و القضاتقاضي. گفتندمي او از همه و بود او از سخن جاهمه
 هايزيرکي از ايگوشه تنها بود، کرده شرمنده خود بزرگواري با را آدريان و خنثي را عايشه يتوطئه چگونه کهاين

 ثريا سلطنتي يکالسکه از که هنگامي. بود ساخته خود مديون پيش از بيش را قصرالحمرا روزهااين که بود مردي
 .دادمي خبر ابوالحسن نزد رفيعش جايگاه از اين و بود رفته استقبالش به نيز سلطان خود شد، پياده

 مسيحيان، برابر در مسلمانان کردن متحد در اشالعادهخارق توانايي و مخالفين با برخورد در او خاص پذيريانعطاف
 داخلي يساده اختالفات نتوانستند سال هايسال که بود درباري اصلي هايشخصيت ساير با او اصلي تمايز وجه
 .کنند حل شود دير کهآن از پيش را قصر

 به هرچند خونريزي، و جنگ هاسال از پس را برادر دو يکينه توانست که بود کسي او کرد، را کاراين سمير اما
 وخالخطخوش ملکه ثريا، نگراني يمايه که چيزي کند، ـوش*آغـهم را برادرش و ابوالحسن و ببرد بين از ظاهر

 و نبود برداردست هم باز ملکه گويا! دريافت عمويش به سعد معاند هاينگاه از شدمي را اين. بود شده قصرالحمرا
 .پذيرفتنمي السلطنهنيابت امر در را مزاحمي هيچ حضور
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 بود کسي چه وگرنه. کرد تبديل دشمن پنجم ستون به را سراجبني و عايشه و داد دستشان کار که ايانحصارطلبي
 هايپل تمامي عملي، هر از قبل که بود دوم يملکه اين اما دارد نيز را ملکه دو آشتي توانايي قاضي جناب نداند که

 .کرد خود ديار و شهر يآواره را او و خراب را عايشه و خود سر پشت
 دنبال به. کردمي وجوجست را اطرافيان از غير به کسي هايشچشم شد، جدا سلطان ـوش*آغـ از کههنگامي سمير
. کرد نگاه را عمارتش ايوان و سرچرخاند! شود ظاهر عمومي محافل در توانستنمي کارال اما بود روياهايش بانوي
 لب به زبان. بود ديده انتظار حال در مبدل هايلباس با را سارا و کارال وقتي کردمي خودنمايي لبانش روي بر لبخند
... داشت حکايت عشقش مجدد زدن جوانه از او قلب آهنگ. نواختمي گذشته از تندتر قلبش ضربان و کشيد

 کرد سکوت. سوختمي فراقش در سال هايسال که عشقي ناب احساس! رسيدن يکديگر به يدوباره اميد روييدن
 .کرد همراهي کشتي تاالر ورودي تا را صدراعظم و ملکه و

 :برگشت طرفش به ثريا
 برويد؟ سفر به قصر هياهوي از دور به چندروزي و بگيري را سارا و او دست خواهينمي -

 :دادنمي سمير به انکار براي مجالي که بود آورده رويش به را قاضي قلب صداي ناگهاني، و صراحت با قدرآن
 زند؟نمي ضربه کاخ امنيت به قصر در من نبودن شرايطي، چنين در اما -

 سرخ هايالله چفت را هايشگوشواره ديد، پايکوبي و جشن مشغول را هرکس چون و نگريست را اطرافش ثريا
 :داد ادامه و کرد هايشگوش

 بودن با. برويد استراحت به چندروزي و بگيري را عشقت دست کهآن براي است فرصت بهترين اتفاقاً -
 کرديم، وارد مسيحيان بر که سنگيني شکست با و نيست خبري داخلي شورش از مطمئناً ما کنار در سعدمحمدبن

 .کنند بعدي جنگ مهياي را خود تا دارند الزم زمان ماه يک کم دست
 ادامه لبخند با ثريا و شد ملکه امر مطيع زير،سربه پسري چون و نبود خبري اشماجراجويانه هايلجاجت آن از ديگر

 :داد
 و توست حق کارال. بگذاري وقت اتشخصي زندگي براي چندروزي که توست حق اين. نباش شهر اوضاع نگران -

 .ببري ـذت*لـ احسن نحو به آن از بايد
 را خودش خواستمي حال و. بود پرانده سرش از هوش و ربوده سلطان از دل زبان، همين با زن؟ اين گفتمي چه
 .کند جا شهر يالجماعهقاضي دل در
 شنوي حرف نيز من از او مانندبه و پنداشتيمي عايشه چونهم مرا اگر شدمي چه. کن گوش هايمحرف به -

 !داشتي؟
 :داد ادامه ثريا و کرد سکوت سمير
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 پس. مانيمي پسرم مانند و هستي ارزشمند سعد ياندازه به من براي تو. خواهممي را اتزندگي صالح کن باور -
 .بده گوش را مادرت حرف

 :انداخت ملکه مخمور چشمان به مرموزي نگاه قاضي،
 دوباره و بيابد ايرخنه دشمن که دارم آن بيم. نکنند رها را الطارقجبل يتنگه دهيد دستور نيروهايتان به پس -

 داخل به جنگ اگر... شود خير به ختم من امثال رجزخواني با که بود نخواهد ميداني جنگ ديگر باراين. کند نفوذ
 .داد خواهند چاک گريبان دوملکه هواداران و شد خواهد آغاز برادرکشي شود، کشيده شهر
 :داد تحويل وي به دلفريبي چشمک ملکه

 .ايزابال سپاهيان به برسد چه نزند، پر جاآن در ايپرنده هيچ تا ببندند را تنگه دهممي الساعه -
*** 
 کارال و سمير
 چطور دانستنمي. نگريستمي بيرون به ملکه يکالسکه يپنجره از و بود کرده سکوت مسير طول تمامي در سمير

 کرد باز دهان بار چندين. رسيدمي نظر به مشکل برايش کار سارا بودن با طرفي از و کند؟ باز کارال با را صحبت سر
 سرانجامبي را کارال منتظر هاينگاه و بستمي را گلويش راه عجيبي بغض هربار اما بگويد؛ را سخنش تا

 .گذاشتمي
 ناسزاي و لعن دل، در قاضي جناب و نبود تأثيربي ارتباط برقراري کردن سخت در نيز کالسکه شديد هايتکان

 .کردمي فرج راندن ينحوه يحواله شديدي
 :آورد ميان به سخن ملکه امانتي يکالسکه از و شکست را سکوت که بود کارال اين باالخره

 .امديده آن در را ثريا ملکه بارچندين نکنم، اشتباه اگر. ستزيبايي يکالسکه -
 :شد دستپاچه کمي بود، جاخورده اندکي او ناگهاني گفتن سخن از که سمير

 .است من براي اين -
 :کرد اصالح را حرفش و گزيد را زبانش

 .اندداده قرض من به امانت صورت به را آن ايشان يعني -
 :چرخاند کالسکه در سري کارال

 .رسدمي نظر به مجهز... عالي هم بسيار -
 :انداخت آن انتهاي به نگاهي قاضي

 .است شده تعبيه ايدونفره استراحت اتاقک کالسکه انتهاي در... بله -
 :کرد اشاره آن يميانه به سپس
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 .است حاجت قضاي و روشويي محل که هم جاآن -
 :دوخت کارال رنگي چشمان به را نافذش نگاه پايان، در
 .کنيم اطراق مجلل کاروانسراي اولين در دهم اطالع تا بگوييد شديد، گرسنه هم اگر -

 ـذت*لـ داشت دوستش که کسي با چنينياين گفتن سخن از گويا که شدمي ادا آرام و شمرده چنان سمير جمالت
 آرام آرام کرد،مي تريبيش راحتي احساس حاال که دومينگز خانم. بود کارال به او قلبي ارادت ينشانه اين و بردمي
 :نهاد گهواره درون و سپرد خواب به را سارا

 .قاضي جناب متشکرم بسيار شما محبت از -
 سمير يپنجره کنار و پريد پايين هااسب پشت از فرج. ايستاد وهواآبخوش ايبرکه کنار در کالسکه بعد ايلحظه

 :داد ادامه سمير و شد رانده کناري به کالسکه که شد ردوبدل دوآن بين ما گوييوگفت چه نفهميد کارال. آمد
 موافقيد؟. برويم ارتفاعات به شکار براي بعدازظهر و کنيم صرف جااين در را ناهار است بهتر -

 باز لب و شد ظاهر چشمانش در شادي برق گنجيد،نمي خود پوست در خوشحالي از محل زيبايي ديدن با کارال
 :کرد

 ...دانيدمي صالح شما هرطور -
 سمير. گرفت را او کت و آمد جلو محافظين از يکي آمدن، پايين محض به و شد پياده کالسکه از سمير ابتدا

 وسط در خاصي طراحي با او دستور حسب بر هاصندلي و ميز... گذراند نظر از را منطقه و زد باال را هايشآستين
 .گذشتمي آن زير از نيلگوني آبشار و بود شده چيده دشت

 هر قلب به را آرامش و کردمي منتشر فضا در را مطبوعي عطر بوي مرطوب، هايجام درون يپرپرشده رز هايگل
 زدني برهم چشم در و لغزيد پايش بود، مقابلش در پاشده بر محشر صحراي محو که کارال. کردمي تزريق ايبيننده
 .شد او مدتطوالني کشيدن جيغ از مانع و گرفت را او دست قاضي جناب

 سانچز؟ خانم است خوب حالتان -
 .بود شده خيره سمير داشتنيدوست يچهره به فقط و بود آمده بند کارال زبان

 کنيد؟نمي احساس خاصي يناحيه در دردي است؟ خوب حالتان! هستم شما با -
. بود انداخته سفر اين در سمير که بود صليبي زنجير به نگاهش و کرد نفي را او هايگفته سر، عالمت با فقط کارال
 بـرده باال را نش*بد رت*حرا او، سـت*پـو با دستانش س*ـمـا*تـ و کشيدمي پر او گرم ـوش*آغـ براي دلش

 .بود
 .دارند حضور مقابل يدرشکه در ايشان کنم؟ خبر را طبيب خواهيدمي -

 .کردمي ترجذاب کارال نظر در را او امرهمين و بود کرده را جاهمه فکر
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 :نشست دخترک لبان روي بر لبخند
 ...لغزيد پايم فقط. قاضي جناب ندارم مشکلي که کردم عرض -
 آرام تو وحشي موهاي نوازش با تنها من، تاببي دل اين که بگويم چطور»: بود ديگري چيز دلش حرف اما

 «گيرد؟مي
 .بود داده انتقال سمير به را عشقش عمق نگاهش، يصاعقه
 :کرد بلند را کارال و کشيد را او دست قاضي

 .کنيد احتياط پس زين است بهتر -
... گذرد؟مي چندروز و چندماه و چندسال آغوشيمانهم آخرين از دانيمي»: بود ديگري خبرهاي نيز سمير دل ته اما

 تو تن عطر حسرت در را ايام گذر من اما... من و بودي خويش زندگي سرگرم چون خبريبي آن از تو آري
 براي ست،عادي ديگران براي که امروز سفيدي و سياهي اين و شدمي سپيد مرور به مويم تارهاي و گذراندممي
 .«است دل و دين نبرد از حاکي من
 .گفتندمي سخن نگاه با و داشتندبرمي قدم يکديگر يشانه به شانه مسير، طول در

 دين کردم، سقوط قصر خلوت حياط استخر در که روز همان من سمير؟ گوييمي سخن دل و دين کدام از»: کارال
 دوباره اميد کورسوي آب، سرد امواج ميان در من کشيدن ـوش*آغـ در با که بودي تو اين! باختم تو به را دلم و

 .«کردي روشن من قلب در را کردن زندگي
 :کرد نشستن تعارف او به و کشيد کنار کارال براي را مقابلش صندلي سمير،
 فکر از که هاشب چه. باختم داشتم که را چهآن هر عشق قمار در هم من! نباختي تو تنها را دل و دين»: سمير

 جواب در و زدممي قدم استخر لب تا پياده تو فراق غم از که هاشب چه... بردنمي خوابم آدريان با تو آغوشيهم
 کند؛مي فکر هايشپرونده به هاشب قاضي جناب که گفتندمي. کردممي بسنده تلخ لبخند يک به تنها ديگران سوال

 غم از رهايي براي کرد کارش مشغول را خود سمير اگر... نبود بيش ظنّي هاآن يهمه که صدحيف و افسوس اما
. داشت تپيدن ميل تو سوي به که بود قلبش آهنگ خاطر به تنها نکرد ازدواج کسي با امروز به تا اگر و بود تو عشق
 .«ساخت شهر القضاتقاضي سمير از تو عشق... کارال آري

 !کشيدندمي را سفره خاص چيدمان انتظار يکديگر چشم در چشم و نشستند يکديگر مقابل در هردو
*** 
 سمير و کارال
 خز. خواستمي تنهايي دلش اکنون بود، گذرانده سمير کنار در را آن که گذشته روز آرام يعاشقانه يک از پس
 از ترروشن را او زيباي يچهره از نيمي مهتاب، نور يباريکه. رفت عمارت ايوان به و کشيد دوش به را مانندشروباه
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 نوازش گذر در سخاوتمندانه را صورتش کوتاه هرچند لحظاتي براي و بست را چشمانش. بود کرده ديگر ينيمه
 .داد قرار شبانگاهي ماليم نسيم

 تالش اهدافش براي سال هايسال که بود کسي مانند او حال. کردمي تجربه را سختي روزگار ايام، اين کارالي
 ديار يآواره پوچ، سرابي دنبال به و بود کرده رها را چيزهمه نتايجش، نشستن ثمر به يلحظه در درست و بود کرده

 .بود شده موروها
 ...مه در سرابي چونهم هدفبي سرابي

. بود مسلمان پسري به قديمي عشقي هايشعله بود، کرده ايجاد قلبش در را نامحسوسي گرماي که چيزي تنها
 درپيپي هايسکوت اما کرد؛مي خود مال را شهر القضاتقاضي و دميدمي آن در... دميدمي آن در امروز بايد شايد
 بايد آيا کهاين ترديد. بود بـرده فرو عميق ترديدي در چنانهم را کارال جمالتش، در گاهوبيگاه تضادهاي و سمير

 کرد؟مي چه آلخاندرو غم با هيچ، آدريان کرد؟مي رها را آدريان
. شدمي فارغ ديگر وزشي با و عاشق نسيمي با. بود باد روحش بر حاکم عنصر روزهااين. نداشت را الزم ثبات حالش

 را بازدمش و کشيد عميقي نفس چند هدفبي. زدودمي روحش از را ترديدها و گفتمي سخن او با سمير کاش اي
 هايستاره تمام روزگاري. شد خيره شب هايستاره به و گشود را چشمانش. داد پس شهر آسمان به پدر ياد به

 !نداشت خودش براي چيزي آسمان هفت در پدرش فوت از پس اما بود؛ مشتش در آسمان
 است؟ زده سرتان به خوابيبي -

 نفس آرام و گذاشت قلبش روي بر دست سمير، يچهره ديدن با. برگرداند را سرش سرعت به و کشيد خفيفي جيغ
 :کرد رها را اششدهحبس

 قاضي؟ جناب شماييد -
 :برداشت ايوان ميز روي يجعبه از برگي و زد لبخندي سمير

 بوديد؟ ديگري شخص منتظر -
 :زد عقب را موهايش کارال

 .بريدسرميبه خواب در کردممي خيال اما... خير -
 :نشست ايوان نرم هايصندلي از يکي روي و کرد دستش کنار کوچک فانوس يشعله نزديک را برگ انتهاي سمير،

 !ندارم وحسابيدرست خواب هاشب که شودمي چندسالي -
 .هايشخوابيبي از حال و گفتمي سخن نبودنش منتظر از اول روز! متناقض سخنان هم باز
 نشينيد؟نمي -
 !بود وصال تمناي از پر نگاهش اما کرد سکوت. نشست مقابلش کن،گوشحرف کودکان مانند به
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 :زد هايشلب ميان برگ به عميقي پک سمير
 !داد دست من به حالتاين تو ازدواج شب از درست -

 !مفرد؟ ضمير... خوابيبي سمير،... نداشت اعتماد شنيدمي چهآن به سانچز خانم هايگوش
 از. ايستاد شيران نمايآب يمحوطه به رو و برخاست جا از. نبود برداردست و داشت عجيبي حال قاضي جناب اما

 :داشت حذر کارال با گفتن سخن چشم در چشم
 آمد؟ سمير سر بر چه من کردن رها با که کردي فکرهيچ -

 بينيپيش غيرقابل که دانستمي خوب اما بيند؟مي خواب يا است بيداري در دانستنمي. بود آمده بند کارال زبان
 .است سمير خاص هايويژگي از بودن،

 :بود کرده آبستن را او چشمان گلويش، در بغض چرخيد، کارال طرفبه و انداخت حياط به را برگ ناگهان
 ندادي؟ شرح برايم را رفتنت علت وقتهيچ چرا -

 قرار کارال مقابل ميز روي بر قاضي يشدهمشت دستان. توانستنمي اما بدهد؛ را سمير سوال پاسخ خواستمي
 :گرفت

 کني؟ رها خود مبهم دنياي در مرا و کني سکوت هم باز خواهيمي بدهي؟ را پاسخم خواهينمي -
 :نوشيد آن از اندکي و کرد پر را جامش سمير. انداخت پايين را سرش کارال

! آمدندمي من سراغ به رسيدندمي بستبن به که هرجا قصرالحمرا در... کارال کردم حل را زيادي هايپرونده -
 ...اما آندلس بازنشدني هايقفل تمام براي بودم کليدي

 :کشيد سر را جام هاينيمه تا
 چرا؟ دانيمي. بودم بازمانده خود زندگي قفل کردن باز در اما -

 :داد ادامه و کرد خالي را جام
 !بودي تو... کارال بودي تو من قلب قفل کليد چون -

 :شکست را سکوت کارال باراين کرد، پر که را بعدي جام
 !بگذار کنار را جام آن -

 :زد زهرخندي سمير
 است؟ مهم من سالمتي برايت خيلي -

 :شد سرازير کارال هايگونه از اشک
 کني؟ تمام را هايتوکنايهنيش شودمي -

 .کرد عصبي ايخنده سمير
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 کردم؟مي چه اينجا نبودي مهم من براي اگر -
 .بست را هايشاشک راه دست، پشت با سمير

 .سپردمنمي آدريان به را آلخاندرو و کردممي اعتناييبي درخواستت به نبودي مهم برايم اگر -
 را دستش سمير که بنشيند جايش سر خواست. نهاد کناري را آن و گرفت قاضي دست از را جام. کرد خم را سرش
 :کرد اشاره خود کنار به و گرفت

 .هست جا نشستن براي هم جااين -
 :نشست مورو يک يشانه به شانه و کرد اطاعت تکلمي هيچ بدون

 ديدممي مدثره با را صميميتت که هربار اما بپرسم؛ را رفتارت علت و بيايم! بيايم مالقاتت به خواستم چندباري -
 !کنيمي اعتناييبي طوراين که ايداده او به دل حتماً که گفتممي خود پيش. شدممي پشيمان

 :داد تکان تاسف ينشانه به را سرش سمير
 يمدثره و آدريان که دانستممي چه من! وقرارهايمانقول يهمه به ايزده پا پشت کردم خيال اعتنايي؟بي کدام -

 .اندکرده دسيسه ما عليه لعنتي
 ...از را عشقم و بگذارم پا زير را اصالتم و غرور توانستمنمي... سمير توانستمنمي -

 !خورد را حرفش و کرد سکوت
 کني؟ گدايي زادهرعيت يک از را محبتت نبايد که گفتي خود پيش چه؟ را عشقت -

 هم باز. کشيد ممتد عميق نفس چند. بست را چشمانش قاضي. انداخت پايين را سرش و پريد کارال يگونه از رنگ
 باالخره. زدمي نهيب خود به گاهي و شدمي متمايل کارال سمت به گاهي. بود دودل! بود کرده رخنه جانش به ترديد
 هم خودش پس. کشيدمي نفس تکاني هيچ بدون دخترک. کرد حلقه کارال دور را دستانش و زد دريا به را دلش
 لحظاتي براي فقط و نداشت را هايشچشم کردن باز جرئت قاضي. زدنمي پس را سمير دست که بود راضي
 :يافت کارال سر براي گاهيتکيه را اششانه

 .يابمنمي کاستيل قصر کجايهيچ در کنممي پيدا تو ـوش*آغـ در که را آرامشي -
 .دادمي پاسخ کارال را ديگري و زدمي سمير يکي... تاک تيک. بود آميخته در يکديگر با هردو قلب ضربان صداي

 نيز تو و. باشم تو براي ابد تا خواهممي. امبريده مردمانش و شهر تمام از... امبريده. کارال ندارم تاب ديگر من -
 حتي ماند، خواهي کنارم در ابد تا که بده قول. کنينمي رهايم ديگر که بده قول... کارال بده قول من به. من براي

 .ديگر جهاني در
. بزند زار يتيم کودکي مانند به گونهاين سمير چون مردي کردنمي باور و بود شده شبيه هقهق به کارال هاياشک
 .بود داشته نگه خود ـوش*آغـ امن حصار در را سمير نيز، کارال دستان حال
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 تا بودنت از شدن مطمئن براي شب هاينيمه در گاهي حتي! پرممي خواب از کابوسي چه با هرصبح دانينمي -
 از هرچند هستي دانممي که همين. دارد لذتي چه عمارتم در بودنت دانينمي که آخ. آيممي اتاقت درب پشت

 .خوشحالم بهانهبي هم باز محرومم، آغوشت ـذت*لـ
 :داد پاسخ لبخندي با و کرد ترتنگ را دستانش حصار و بلند سمير يشانه روي از را سرش کارال

 (اول جلد به اشاره) ناميدي؟ شبنيمه روياي مرا دليل همين به پس -
 کارال. خزيد او امن ـوش*آغـ در و داد تکان تاييد عالمت به را سرش بود، کرده باز را چشمانش ديگر که سمير

 لحظهاين ياندازه به عمر تمام در گاههيچ شايد. بود دوخته آسمان به چشم و کردمي ش*از*نو را قاضي هاي*مو
 پس او به را دنيا تمام انگار حال و نداشت آسمان در هم ستاره يک حتي پيش لحظاتي. کردنمي خوشبختي احساس

 همسر و دختر نه و بود واحد هيسپانياي تشکيل روياي نه ديگر او دنياي آسمان. آسمانش به برسد چه بودند، داده
 !بودن کاستيل صدراعظم

 و مردمش و کشور و ملت به متعهد اما بيگانه مردي. بود مسلمان مردي با آغوشيهم فقط و فقط او روياي آسمان
 يهمه به متعلق او. کرد محدود مکان و زمان ظرف در شدنمي را سمير! عشقش به متعهد باالتر هااين يهمه از

 سند و بود کرده تصاحب را او. داشت را او که بود خوشبخت قدرچه کارال و بود هازمان يهمه گروي در و هامکان
 اگر شايد. فصول تمام براي مردي. بيايد دنيا به سميري هردوره در بايد او نظر از. بود زده خود نام به را قلبش

 در که صدحيف و افسوس ولي افتاد؛نمي روز اين به مردمانش اوضاع داشت او جنس از تربيش چهارتا قصرالحمرا
 .آفريندمي مشکالت تمام براي را مرد يک روزگار دوره، هر

*** 
 به و برخاست جا از کارال. آمدند خود به سارا هايگريه صداي با که بردند سر به حالتاين در مدت چه دانستندنمي

 خواست. بود سمير گروي در دلش چنانهم اما کرد؛ نوازش به شروع و کشيد ـوش*آغـ در را دخترک. دويد اتاقش
 با را موضوعي فرج و اسامه. شد هاآن ينفرهسه يحلقه متوجه اما کند؛ خداحافظي قاضي با و برگردد ايوان به که

 جدا سمير از عجله با دوآن. شدمي ترعبوس لحظهبهلحظه قاضي جناب يچهره و دادندمي شرح سمير براي هيجان
 :آمد بيرون خود کارال در، شدن کوبيده از قبل. دويد کارال اتاق طرف به قاضي و شدند

 آمده؟ پيش مشکلي -
 :کرد پنهان لباسش در را تفنگي سمير

 .شويد ظاهر عمومي اماکن در ترکم و بمانيد عمارت در سارا با کن سعي. نباشم روزي چند است ممکن -
 :گرفت را او دست کارال

 .بگويي من به را حقيقت که دهممي قسم مشترکمان خداي به را تو! ترسممي من سمير؟ است افتاده اتفاقي چه -
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 :گرفت دستانش بين را کارال صورت سمير
 .است رکهمع پس کالهمان بجنبيم دير اگر که دانممي را اين فقط. نيست مشخص چيزي هنوز -
 در و شد سياهش اسب سوار. شد سياهش اسب بر سوار بلندش باراني با و شد جدا کارال از زدني برهم چشم در

 گرفته ـوش*آغـ در را سارا ايوان، روي بر کارال و تاختند قصر يدروازه طرفبه فرج و اسامه با همراه شب تاريکي
 کند؟ فرق سالشوسنهم دختران تمام با او روياهاي اسب بايد چرا که کردمي فکر اين به شديد ايآشوبه دل با و

 يک براي چرا پس. است ترسپيدپوش سواري با سفيد اسبي هاقصه خانمشاهزاده روياهاي اسب اينکه نه مگر
 را سارا. انداخت را درب چفت و برگشت اتاقش به کودکانه افکار اين از نتيجهبي نبود؟ چنيناين واقعي خانمشاهزاده

 .کشيد سمير خالي جاي به دستي و زد غلتي تخت روي و گذاشت گهواره درون
 دين حتي و زادهرعيت يا باشد شاهزاده نيست مهم. نيست مهم من براي سياهش و سفيد! باشد خواهدمي هرچه او»
 براي. تپدمي او براي فقط روزهااين که است من يخوردهزخم قلب مهم. ندارد اهميت برايم ديگر هم مذهبش و

 چه مرا نباشد و باشد قاضي او. بزنند صدا را او خواهندمي هرچه اصال! آن يالجماعهقاضي يا شهر القضاتقاضي
 چه و قاضي با چه... سمير. گيردمي جان ناميک شنيدن با فقط که است متحرک يمردهاين هاينفس مهم سود؟

 «!قاضي بي
 و زدن قدم ايلحظه براي را کاستيل دربار ثروت و مقام و جاه که بود زني پراحساس امواج از ايگوشه تنها اين

 .بود کرده تعويض موروها ديار از مردي با شدن شانه به شانه
*** 
 سمير

 سمير. آمدند قصر اصلي ميدان به و شدند اسب بر سوار هرسه فرج، و اسامه همراهبه که بود صبح روشن و تاريک
 :داد قرار مخاطب را اسامه

 .ببند را آن و برو شهر يدروازه به بردار، را ملکه نيروهاي -
 :چرخيد فرج طرفبه اسبش با سپس

 .کنيم جلوگيري احتمالي خطرات از تا آوريمدرمي خود کنترل به را قصرالحمرا ورودي نيز ما -
 «شويم؟ آگاه چگونه بعديتان دستورات از شوم، قربانتان»: اسامه
 :کشيد را اسبش افسار سمير

 تصميمات از آگاهي براي پيکي رضوان، حاجب و ملکه با مشورت از پس و شد خواهيم مستقر قصر ورودي در ما -
 .فرستاد خواهيم شما سوي به بعدي
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 به ترتمام هرچه سرعت با نيز فرج و سمير. کرد حرکت شهر يدروازه طرفبه اسبش يشيهه با و کرد اطاعت اسامه
 ايستاده حاجب سخنان پاي که شدند مواجه الحمرا اهالي عظيم سيل با بعد لحظاتي. راندندمي قصر يدروازه سمت
 .دادندفرامي گوش او هايدلداري به و بودند

 .دويدند طرفشبه نصر و سعد سمير، آمدن با
 .«شماست ديدار خواهان قصر ورودي اتاقک در ملکه»: وليعهد
 سوال شهر سقوط درمورد او از که طرفشبه جمعيت هجوم به توجه بدون و آمد پايين اسب از باعجله سمير

 .شد ثريا با ديدار جهت مسير، بازگشايي خواستار کردند،مي
 اند؟شده شهر وارد ايزابال سپاهيان که دارد حقيقت اين آيا! قاضي جناب -

 :راندمي کنار به را جمعيت خود تنومند هيکل با فرج
 .برسد اشجلسه به قاضي جناب دهيد اجازه -

 :آمد جلو بود، قصر در عايشه طرفدار هايماندهته از که سراجيبني يزادهاشراف پيرزن
 نيابت امر يعهده از توانستيدنمي که شما بگوييد و برسانيد را ما سالم ثريا ملکه به بنده قول از! قاضي جناب -

 داديد؟ راه مسلمان شهرهاي قلب تا را دشمن و کرديد مسئوليت قبول چرا بربياييد سلطان
 :کردمي عبور جمعيت بين از زحمتبه سمير

 .نريزيد دشمن آسياب به آب هاپراکنيشايعه اين با لطفاً! دوستان نيست مشخص چيزي هنوز -
 :کرد نازک چشمي پشت کماشهابن دختر

 مسيحيان تبار از خود ايشان کهاين نه مگر! باشد راضي امر اين به او که نيست بعيد. نيست توقعي ايزبيال از -
 باشند؟مي آندلس

 سکوت بود، شده آگاه خود گوييگزافه از که دخترک. زد کنار را اطرافيان و کرد توقف سمير سخن،اين شنيدن با
 .انداخت پايين را سرش و کرد

 :زد نهيبش رسيد، که مقابلش به سمير
 و ادله بدون بفهمي تا بکشند بيرون حلقومت از زبان دادممي مسلمين، و غرناطه به پدرت خدمات اندک نبود اگر -

 .ببافي مهمل و نکني باز دهان مدرک
 :کرد جمعيت به رو سپس

 ايد؛افتاده يکديگر جان به و لرزيدمي خود بر گونهاين ايدنديده را دشمن يچهره هنوز الناس؟ايها شده چه را شما -
 !شويد روروبه آن با که ايلحظه بر واي

 :داد ادامه سمير و فراگرفت را حاضر جمع سکوت،
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 فراموش را هاآن و بيفتيم خودزني به ما کهاين. خواهندمي را همين ايزابال و عايشه! غيرتتان به حاشا... مرحبا -
 .کنيم

 :آورد باال را دستانش قاضي
 به آن عاملين و شود پخش قصر در کافي يادله و شهود بدون سخني پس زين اگر قسم واحد و احد خداي به -

 .سايرين براي باشد عبرتي درس تا ببرند را زبانش دهممي بيفتند، من دست
 .خاست پا به قصرالحمرا در تکبير صداي

 دشمني ما براي است ايستاده مسيحيان پرچم زير در قصراين هايدروازه پشت که کسآن بدانيد، نيز را اين -
 دوران بازيهم که يوسف يا و محمد پسرش خواه و باشد عايشه ملکه خواه. است فرديناند و ايزابال از ترکثيف

 با رويارويي هنگام متعهد، مسلمان يک بدانند همگي تا گذرانممي تيغ دم از را همه باشد الزم. است من کودکي
 .دارد گردنش بر مادري حق تنها که کسي به برسد چه کند،نمي رحم نيز خويش مادر به نفاق و کفر
 .بود قاضي جناب سخنان به مشکوکي پاسخ مسلمين، سکوت باراين

 وليعهد و ملکه را هاآن چنانهم و زندمي ـينه*سـ به را منافقين سنگ احدي نبينم پس زين تا گفتم را اين -
 در سعي صوري، پيمان يک با نه بزند شمشير اسالم نفع به دروازه طرفاين که است کسي وليعهد و ملکه. داندمي

 .باشد داشته را مسلمانان به ـيانـت خــ و ظاهري يمصالحه
 سمير به را خود سعدمحمدبن امير مسير در. برداشت قدم ثريا اتاقک طرف به و شد خارج الحمرا اهالي بين از قاضي
 :رساند

 .رفت خواهيم اسامه کمک به نيروهايم و من -
 :کوبيد او يشانه روي قاضي

 .دهد ياريتان خداوند -
 «قاضي؟ جناب چيست من تکليف»: فرج

 :کرد زمزمه او گوش در سمير
 .کن مراقبت قصر کودکان و بانوان از و بازگرد عمارت به شما -

 :کشيد درهم چهره فرج
 کنيد؟ حواله من به که نبود ترمهم اين از کاري -

 :نشوند متوجه اطرافيان که داد پاسخ طوري و ايستاد حرکت از سمير
. اندپرداخته مهم اين به بشريت حيات طول در تابناکي ستارگان. نيست کوچکي کار بودن هاخيمه علمدار اوالً -

 فرج؟ جناب داريد خاطر به که را ميز مراسم يپرونده کنم؟ رودررو عايشه ملکه با را حضرتعالي که نداري انتظار ثانياً
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 .شد جدا او از نصر و سعد همراهبه سمير و کوبيد پا عصبانيت شدت از فرج
 .«بکنيد کاري دامانتان، به دستم. است بسياربد مادرم حال! قاضي جناب»: نصر

*** 
 و زدمي زار ديدمي را سمير متفکر يچهره و آمدمي هوش به تا. رفتمي حال از و ريختمي اشک مدام ثريا

 .کردمي پنهان دستانش پشت در را اشچهره
 افتاده اتفاق که را چههرآن شرح مفيد، و مختصر خيلي بدهيم، دست از را وقت اين از بيش کهآن از پيش شودمي -

 کنيد؟ بازگو ما براي است
 :کشيد فرياد قاضي سر بر بود، شده لبريز صبرش اش،ـوقه*معشـ هاياشک ديدن با که ابوالقاسم

 حکم سلطان ايشان، سياست لطف به کهاين نه مگر کنيد؟مي بازخواست گونهاين را ملکه حقي چه به شما -
 بستيد؟ رگبار به را ايشان و کرديد پاره افسار که شده چه حال کرد؟ مهر را شما مجدد قضاوت

 :کرد او يروانه آميزيطعنه پاسخ و زد آرامي لبخند قاضي جناب
 نازکدل را شما چنيناين ثريا ملکه هايناآرامي هرحال به. صدراعظم جناب کنممي درک را شما حال من اوالً -

 مسئلهاين به سلطان ويژه بازرس عنوان به دارم وظيفه هستم، آندلس القضاتقاضي من اگر ثانياً. است کرده
 .برسم امشخصي زندگي به دهيد اطالع اگرنه. کنم رسيدگي

 است؟ ديگران زن شما شخصي زندگي -
 االاهللالاله -

 چشم دوآن بين يمشاجره به پرسشگرانه کردند،مي نوازش را ملکه هايشانه چيز،همه از اطالعبي که نصر و سعد
 .دوختند
 :کشيد فرياد ثريا ناگهان

 سرمان بر خاکي چه ببينيم تا بگذاريد هم روي را عقلتان. نگوييد يکديگر سفيد هايپرونده از قدراين... ساکت -
 .است شده

 :نگريست ملکه به و گرفت حاجب از روي قاضي
 اند؟شده ما شهرهاي وارد مسيحي سپاهيان چگونه که دهيد شرح بنده براي لطفاً -
 !کردند عبور الطارقجبل يتنگه از -

 :بازماند تعجب از سمير دهان
 کنيد؟ مستقر تنگه در را نيروهايتان که نداديد قول شما بنده، مرخصي از قبل مگر -

 :زد آب مشتي را اشبرافروخته هايگونه و برد تشت به دست ملکه
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 غنايم تقسيم مشغول قصرالحمرا اهالي که است کرده شايعه هاآن بين در حراميبهنمک کدام دانمنمي اما بله -
 زده دور را پاليو هايکوه بازگشت، راه در نيز دشمن. شدند قصر يروانه و کرده رها را تنگه نيز هاآن. هستند جنگي

 .است کرده عبور تنگه از و
 :افتاد سمير دست از تفنگ

 اند؟کرده پيشروي کجا تا ايزابال سپاهيان حال سادگي؟ همين به -
 .«شهر هايدروازه پشت تا»: سعد

 .گرفت دودستش بين را سرش و زد زانو قاضي
*** 

 سعدبنعلي ابوالحسن سلطان بارگاه - قصرالحمرا
 را حضار قلب ضربان صداي تنها قصر، وحشتناک سکوت و شده جمع کشتي تاالر در کشوري و لشگري سران تمام

 نگاهينيم مخصوصش خدمتکار به لرزان دستان و ژوليده موهاي سرخ، چشمان با ابوالحسن. رساند مي گوش به
 و کرد نزديک لبانش به را جام سوزيخانمان غضب با سلطان. داد دستش به را ليواني عجله با خدمتکار. انداخت
 .چشيد اندکي
 قصر کف هايکاريکاشي زدني، برهم چشم در. کرد پرتاب ثريا طرفبه را جام و کرد فوران خشمش فرياد ناگهان

 يورش ثريا طرفبه همگي خون رنگ ديدن با. شد جاري ملکه صورت چپ ينيمه از که قرمزي رنگ از شد پر
 :کرد ميخکوب را همه سلطان يدوباره فرياد که بردند

 شتافتيد؟ او ياري به خطاييبهمادر کدام ياجازه با... ببينم بايستيد -
 حتي. بود شده مجنون و داده دست از را خود عقل سلطان راستيبه. بود فراگرفته را حکومتي سران حيرت، و بهت
 غصب را آن زور به که منبري هايپله از ابوالحسن. دادندمي ترجيح را سکوت حرکت،اين برابر در نيز علما ساير
 :داد او به را خود يلباده رسيد، که ملکه به. برداشت قدم ثريا طرفبه آهسته و آمد پايين بود کرده

 !کنم مشخص را تکليفت تا بگذار زخمت روي و بگير را اين -
 و درد شدت از ملکه لرزيد،مي دو هر دستان. گذاشت چپش يگونه و چشم بر وارده جراحت روي را پارچه ثريا

 !خالفتش سقوط وحشت و رنج شدت از سلطان
 :رسيد رضوان حاجب به تا کاويدمي را جمعيت چشمانش با ابوالحسن

 زندان به را عايشه بايد گفتيد آمديد راست و رفتيد چپ. نرويد چاه به زنان يدسيسه با که فرمودم شما به چندبار -
 پايان نزاعاين به و برگزينم وليعهدي به را سعد گفتيد. دارند تريبيش شايستگي سعد و ثريا ملکه گفتيد. بياندازيم

 نگفتيد؟ يا گفتيد... دهم
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 :آورددرمي لرزه به را ابوالقاسم زانوهاي و شد،مي بلندتر سلطان صداي لحن اندکاندک
 ...سلطان... سـ -
 بکنيد؟ خواهيدمي توجيهي چه باز! درمانبي درد و سلطان! هالهل زهر و سلطان -

 :چرخيد ثريا طرفبه سپس
 عايشه اگر اصالً شود؟ بلعيده راحتي اين به که نيست ايلقمه عايشه ديدي کردي؟ خرابمانخانه ديدي شد؟ چه -

 دستيهم ينتيجه هم اين... بفرماييد! برسيم خالفت به و کنند حمايت ما از سراجبني نداشت امکان نبود ما همسر
 !ايمکوچه يک خم اندر هنوز ما و آمده شهر هايدروازه پشت تا دشمن. جانتان از عزيزتر صدراعظم و شما
 به ابوالحسن. نزند فرياد تا بود کرده فرو دهانش در را سلطان عباي يگوشه و لرزيدمي خود به درد شدت از ثريا

 :گفتمي سخن قصر ديوار و در با و زدمي قدم هاديوانه مانند
 !زيبايم کنيزکان آه... خوابگاهم طالي هايفانوس از... بارگاهم زيباي ونگارهاينقش از بکنم؟ دل شما از چگونه -

 به سخن خودش روابط ترينخصوصي از جمع، رعايت بدون که داشت او ايلحظه جنون از نشان سلطان جمالت
 او به و گذاشت قلبش روي دست سلطان خليفه، با شدنش چشم در چشم و تاالر به سمير ورود با. آوردمي ميان

 :نگريست
 !دانستممي را تو قدر هااين از بيش کاش اي... قاضي جناب آمدي آه -
 از کف و افتاد زمين روي بر ناگهان. شد سفيد چشمانش و رفت کبودي به رو ابوالحسن يچهره جمله،اين گفتن با

 هواي رسيدن براي خليفه اطراف کردن خالي در سعي و دويدند پدرشان طرفبه نصر و سعد. ريخت بيرون دهانش
 !راجعون اليه وانّا انّاهلل... چرخيدند ملکه طرفبه همگي ثريا فرياد با اما داشتند؛ تازه

*** 
 کارال
. بود فايدهبي اما خوابانيد؛ تختخواب در سپس و گهواره در را او چندباري. شدنمي آرام دادمي تکان را سارا هرچه

 پوستتيره مغربي ينديمه. بود باخبر راه در شوم يحادثه از نيز او گويا! کشيدمي جيغ و کردمي لجاجت دخترک،
 مصلحتي ايسرفه و زد کنار را دومينگز خانم استراحتگاه يپرده آفريقايي، بلند لباس و عربي آرايش همان با کارال
 :کرد

 .شودمي سرد شامتان. دارند جلسه سلطان بارگاه در ديروقت تا آقا... خانم -
 خارج بودند، کرده مزين راش درخت هايچوب با را آن کف که خود ونگارپرنقش اتاق از راحيل، حرف به توجهبي
 :کشيد باال طبقه فلزي هاينرده به دستي و شد
 .زد نخواهم غذا به لب او بدون من -
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 ـذت*لـ اياماين يلحظه لحظه از! او با خانگيهم از داشت آرامشي احساس چه که آه. زد سمير عمارت در چرخي
 دلباز و بزرگ اگرچه سمير يخانه. بلعيدمي را قاضي جناب عمارت يتازه هواي بدنش هايسلول تکتک با. بردمي
 ونگارهاينقش از بود پر بود هرچه نبود، شده طالکاري نماهاي از خبري او يخانه در. بود ساده بسيار اما بود؛

 !چوبي
 :بود داده پاسخ قاضي و پرسيده سمير از را علتش چندباري

 .داشت عالقه بسيار چوب به مادرم مرحوم که شنيدم پدرم از -
 او عمارت در. کردندمي منتشر فضا در را مطبوعي عطر آن، هايپرده زدن کنار از قبل پنجره کنار هايگلدان
 کارال چندباري. دهدمي اهميت اشخانه نظافت به گونهاين عذب مردي که بود جالب قدرچه و زدمي برق چيزهمه

 اما بود؛ پرسيده مکاناين در زيبارو زنان وآمدرفت بر مبني سواالتي راحيل از و بود آورده زبان بر اشذهني درگيري
 :بود داده پاسخ و کشيده درهم ابرو راحيل هربار

 بانوي به( خودش به اشاره) تو جزبه و امکرده ازدواج شغلم با من گويدمي هميشه آقا خانم؟ زنيدمي هاحرف چه -
 .است من با عمارتش امورات زحمت که است آن دليل به اين و ندارم توجه ديگري

 به سمير بنديپاي از کردندمي آب قند دلش ته و بود زده لبخند مغربي ينديمه خياليخوش به کارال هربار و
 !احساسش

 :بود گفته راحيل و بود پرسيده مدثره بهراجع باريک
 به فقط و نداشتند ايشان به ايعالقه آقا که بخورم قسم توانممي اما آمدند؛مي آقا ديدن به زياد مدثره بانو مرحوم -

 هايدرددل در بارها و بارها وگرنه شدندمي قدمهم ايشان با نيست باخبر آن از احدي که هاييسياست دليل
 نفس الحمرا تا افکندمي زندان به را ملکههرسه کردنمي ايجاب کاري هايسياست اگر که گفتند من با شانشبانه
 .بکشد هاالفتنهام اين دست از راحتي
 خانگي درختان وبرگپرشاخ تاب روي. سپرد پرستارش دست به را سارا و زد لبخند وگوهاگفتاين يادآوري با کارال

 از پس آمد،مي خانه به که شبهر. بود ساخته خودش دست با و او براي سمير را تاب اين. خورد تابي و نشست
 .کردمي عاشقانه نجواي او با و دادمي تاب و نشاندمي آن روي بر را کارال شام، صرف

 و زد تلخي لبخند کارال زحمت جواب در تنها شده چيده يسفره به اعتنا بدون و آمد دير. آمد دير شبآن سمير اما
 :گفت

 !کرد فوت... کارال کرد فوت ابوالحسن -
 چانه خود کاستيلي دلبري و ظرافت با کارال. نشست سفره کنار صندلي روي و انداخت کناري را اشباراني سپس و
 :گذاشت قاضي جناب يشانه روي بر
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 !يابد نجات آندلس مردنش با شايد نداشت، سودي مردم براي که حياتش. مرد که بهتر همان -
 :انداخت او به رمقيبي نگاه سمير. زدمي موج وجودش عمق در تباري مسيحي خوي هم هنوز

 در نزاع آتش سلطان فوت با کنوني حساس شرايط در که است اين مسئله. نيست سلطان صالحيت مسئله -
 .شد خواهد ورشعله قصرالحمرا

 :کند لمس و ببيند بهتر را عشقش يچهره تا زد کنار را سمير موهاي کارال
 بايد ما آيا. باشدمي کنوني حساس شرايط در که است قرن يک به نزديک آندلس کنيم؟ چه گوييمي خب، -

 زندگي حق آندلسي پسران و دخترها آيا سمير؟ رسدمي ما بازيعشق وقت کي پس کنيم؟ خراب را خود زندگي
 بخوريم؟ را حکومت جوش کي تا ندارند؟
 :کشيد مشام به را هاآن بوي و برد کارال پريشان موهاي به دست قاضي

 بانو؟ است خودتان کار سفره -
 :کرد تعظيم او برابر در و داد سروگردنش به وتابيپيچ کارال

 .مسلمان مسيحي عشقيک از ترکيبي... گرانادا مرغوب روغني نان با کاستيلي خورش! سرورم بله -
 از تا چيدندمي زمين روي بر را سفره هاشب. بود طورهمين هميشه. نشست سفره کنار و زد ـل*بغـ را او سمير

 .بکاهند ميزنشيني پشت بر مبني قاضي جناب خستگي
 خيس خود هايلب با را مرغ ابتدا و کرد اشحواله چشمکي قاضي. گرفت سمير طرفبه و برداشت مرغي تکه کارال
 .داشت دوست را هايشخندهاين قدرچه سمير و خنديدمي دل ته از کارال. گذاشت کارال دهان در سپس و کرد
 بيتي سمير. چسباندندمي يکديگر به را سرهايشان و نوشيدندمي. نوشيدندمي و کوبيدندمي يکديگر به را هاجام
 در بود، جاهمان اشوکاشانهخانه واقعبه و کردنمي حس را زمان گذر گويا کارال. دادمي را پاسخش کارال و خواندمي

 !مورو يک ـوش*آغـ در و مسلمان حکومتي قلب
 اربابش هايلب روي به خنده آمدن سبب به و کردمي شکر را خدا دزدکي، هاينگاه پس از که بود راحيل اين و

 .نبود کار در شهري سقوط که انگار بود، خوشحال
*** 
 سعد،بنعلي ابوالحسن. درآمد صدا به آندلس تمامي در بلکه قصر، در تنهانه توپي چونهم سلطان مرگ خبر

 خاک نقاب در چهره( م ????. )ق.ه ??? سال الحراممحرم شبانگاه در غرناطه، اميرالمومنين و وقت يخليفه
 کامل فتح جهت فرديناند و ايزابال براي مناسبي فرصت جديد، يخليفه انتخاب بحران در غرناطه ديگر بار تا کشيد

 .آورد فراهم قصرالحمرا
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 در شنتفي، نام به کوچکي شهر در او، کاري هايسياست و عايشه خواست در بنابه فرديناند عاليجناب و ايزابال ملکه
 سراجبني سپاهيان کمک به لزوم صورت در تا کردند بنا خود نيروهاي دائم استقرار براي پادگاني غرناطه، اطراف
 .بشتابند

*** 
 سمير
 کار ميز پشت و گرفت فاصله رنگخوش چوبي هايپنجره کنار از. انداخت را اتاقش يپنجره مخملين سبز هايپرده
 رسيده پايان به اتاقش ترميم کار تازگي به. دادمي نوازش را مشامش تازه رنگ بوي هنوز. نشست رنگشايقهوه
 .رسيدمي پايان به هم قصر اين کار زودي به شايد و بود

 در جانانه که سپاهي سردار اسامه. بود ربوده شهر القضاتقاضي از را وخوراکخواب روزشبانهچهل تا اسامه، شهادت
 سمير ودلدست ديگر کهآن با. رسيد قتل به محمد چون ابليسي تير با و دليرانه درنهايت و ايستاد نفاق مقابل

 اشخاص تنها. کند مشخص را جديد يخليفه تکليف تا داد ترتيب ايمهماني اما رفت؛نمي کار به بايد که طورآن
 شد اين بر قرار و! سعدمحمدبن امير و ابوالحسنبنسعد... بودند دونفر مسلمين نظر از منصب اين دريافت يشايسته

 و شود غرناطه اميرالمومنين آندلس، علماي از نمايندگي به کند، امضا را حکمش القضاتقاضي که را کسهرآن
 .کند تن به را مسلمين زعامت يجبه

 اول يملکه شمعدان و آينه بود، گرفته يادگار به عايشه از را آينه آن. ايستاد شده طالکاري قدي يآينه مقابل
 موهاي به. شد خيره اشپيشاني روي خطوط به. کرد خود گندمگون يچهره نثار تمسخرآميزي لبخند! غرناطه

 !شدمي دير زود قدرچه و بود شده پير زود قدرچه. مواجش لبان و جذاب اما پشتکم ابروهاي... سپيدوسياهش
 و بود گرفته دامن به که را سري. داشت خاطر به خوب شهادت يلحظه در را اسامه نگاه يصاعقه هم هنوز

 به قاضي جناب هايلباس روي بر اشمشکي و ـان*عـريـ موهاي و. زدمي حرف او با هنوز که سبزرنگي چشمان
 پيوستند؛ عايشه سپاه به و کرده رها دشمن دل در را او که شد سرداراني ـيانـت خــ قرباني اسامه. بود مانده يادگار

 .کرد جدا او تن از سر ملکه شخص پايان در و کرد ايستادگي جان پاي تا سمير جوان معاون اما
 :چرخيد خروجي درب طرفبه و زد پلک. زد پلک سمير قاضي، اتاق درب درآمدن صدا به با
 .بفرماييد -

 هااين. سفيد پوستي و ايتيله چشماني رنگ،ايقهوه موهاي! معصوم ايچهره و هميشگي لبخند همان با. بود کارال
 .بود آندلس روزهاي آن اسپانيايي بوميان اکثر ويژگي بلکه نبود؛ زيبا دختريک از ايافسانه توصيف

 !من سرور است آماده تشريفات سالن -
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 از کارال که طورهمان... مسيحي دختريک از کاستيلي چيدماني. بود سپرده او به را شبآن مهماني مديريت سمير
 زيباي انگشتان پشت ايـوسـه*بـ و آورد باال را او دست و رفت طرفشبه سمير آمد،در شوخي و مزاح تعظيم حالت

 .بود آموخته خوبي به کاستيل در سفارت هايسال در را غربي يمآبانهجنتل رفتارهاي اين. کاشت او
 اتاق به ترکم شايد بود؟ نديده را هاآن حال به تا چرا. ماند خيره سمير کار اتاق شمعدان و آينه به کارال نگاه ناگهان

 ...هم شايد و داشت وآمدرفت قاضي کار
 :واضح و پردهبي... صريح و رک خيلي آورد؛ زبان بر ناخودآگاه را سوالش هرحال به
 سمير؟ کيست براي شمعدان و آينه اين -
 .کرد سکوت فقط او پاسخ در قاضي و

*** 
 سالن دوطرف در اندازهيک و دستيک هايفانوس. بود شده تعبيه خصوصي مراسماين جهت بزرگي شام ميز

 رنگ به سراجبني دست به شده غارت مسلمين هزاران و سلطان مرگ احترام به و شده ميخکوب ديوار به تشريفات
 و کردنمي کوتاهي خود وظايف انجام در اما بود؛ قهر قاضي جناب با چنانهم کارال. بودند شده مزين مشکي
 را سرخي گلشاخه شخصاً و رفت هاگلدان سراغ به سپس. بود مراسم ميز روي بر مشکي حرير کردن پهن مشغول

 .گذاشت هريک درون
 مدثره يپرتره روي نگاهش. دوخت چشم سالن قدي تابلوهاي به و کرد خاموش پا زير را محبوبش برگ سمير
 علت کمکم. بود کاخون ساز نواختن حال در که گرانادا موقت ملکه موهاي بازارآشفته از محو لبخندي. ماند خيره

 دو مملکت يک که طورهمان گنجد؛نمي دوعشق قلبيک در شک بدون. فهميدمي را کارال سنگين رفتارهاي
 مجددي تنهايي منتظر هرلحظه بايد وگرنه کردمي پاک را قبلي زندگي آثار ترسريع هرچه بايد. تابدبرنمي را پادشاه

 .باشد
 غذا صرف مشغول همگي ايشان، راهنمايي با و رفت آنان استقبال به خود قاضي شخص مهمانان، شدن وارد با

 :کرد آغاز گونهاين را خود سخنان سمير ميوه، خوردن و شام از پس. شدند
 اسالمي يجامعه تا ايمشده جمع مکاناين در ما. هستيد آگاه خصوصي يجلسهاين علت از که دانممي! دوستان -
 .دهيم نجات سردرگمي از را

 :گرفت نظر زير گزيدمي را لبانش هيجان، شدت از که را ثريا سپس
 نصيببي خود يهوشمندانه رهبري از را ما و پيوسته اعلي ملکوت به فقيد، يخليفه که است ماههفت از بيش -

 .دهد عبور اياماين وخمپرپيچ هايگذرگاه از را ما توانستمي او چون بزرگواري پدر داشتن شکبي. است کرده
 :داد ادامه چنيناين بود، کرده يادداشت هاييورق در را خود هايصحبت که سمير
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 روزگار چنين شاهد تاريخ، تيزبين چشمان بلکه امت، چشم تنها نه که بگويم اگر چيست؟ ما تکليف حال -
 تاريخ بزرگ پيچ اين از هم ياري با بياييد پس. امنگفته ايگزافه سخن باشد،مي سبز يقاره قلب در ايپرحادثه

 .بگذاريم يادگار به خود از سبز برگي و کنيم عبور
 :کرد جمعيت به رو و نهاد ميز روي را سالحش سعد،محمدبن

 هايدعوتنامه در هاآن. اندکرده حکومت يمصادره و مسلحانه قيام به دعوت مرا و اندزده نامه من به وقت علماي -
 ...اما است؛ من وچرايچونبي حق خالفت که اندکرده عنوان صراحت به خود
 از ترسياستبا جوان، وليعهد اما شنيد؛مي را خود عموي يگستاخانه اظهارات اين وقتي خوردمي را سعد خون خون

 انتظار شهر هايدروازه پشت در محمد و عايشه چون رقيبي که خصوصبه کند، پا به جاروجنجال که بود آن
 .کشيدندمي را دو آن بين يتفرقه
 سقوط جز چيزي مهمي، ايام چنين در هم آن سالح، يقبضه به بردن دست که دانممي خوب اما»: محمد امير

 .«پذيرممي منت يديده با دهند راي آن به جمع که را چههرآن پس داشت، نخواهد بر در را اسالم پايگاه نهايي
 :ايستاد جمعيت به رو و شد بلند خود جاي از سمير

 خود نهايي حکم عزيزان،اين با کردن مشورت و قبايل سفيدانريش و بزرگان نظران،صاحب با مکرر جلسات طي -
 اعالم چنيناين کند،مي پيدا شرعي معناي خالفت او مهر با تنها که کسي و شهر القضاتقاضي عنوان به را

 ...دارممي
 و کارال طرفي از. بودند دوخته او دهان به چشم حکومت بزرگان و علما تمامي و شده حبس ـينه*سـ در هانفس
 جان به ترديد هم باز و. کردندمي تماشا را نامهنطقاين بود، برپا زنانه مجلسي که عمارت باالي يطبقه از سارا

 و آينه قصرالحمرا اول بانوي بايد چرا آخر. بود يافته افزايش شک اين شمعدان و آينه آن ديدن با و کرده رخنه کارال
 بود سردي آب دربار مالئک با قاضي جناب مشکوک روابط بدهد؟ هديه سمير چون ايزادهرعيت به را خود شمعدان

 !کارال عشق يشعله روي بر
 فعلي شرايط وجود با و مختلف هايبررسي از پس. سپارممي سعدمحمدبن امير به را امت زعامت و خالفت»: قاضي
 خالفت قانوني مبناي وليعهد، عنوان به سعد شاهزاده که هرچند. دانمنمي حقي چنين يشايسته را ايشان جز کسي
 از کنوني حساس موقعيت در و بمانند باقي وليعهدي منصب در چنانهم ايشان که دانممي صالح بنده اما است؛

 .«کنند پيروي خود عموي رهبري
 :برخاست جا از و دررفت کوره از نداشت، را قاضي جناب هايبافياراجيف تاب که ملکه

 مرحوم وصيت شدن پايمال پاسخ کسي چه چه؟ ورزيدند مخالفت سعد، فرزندم، عهدي واليت با محمد امير اگر -
 دهد؟مي را شوهرم
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 :زد حلقه ثريا چشمان در نفاق هاياشک
 بـرده يغما به من جانشيني در فرزندم حق مبادا که شدندمي متذکر را مسئلهاين پيوسته موت سکرات در ايشان -

 .شود
 :داد ادامه ملکه که گرفت بر در را جمع معناداري سکوت

 از موقتاً کنممي تاکيد موقتاً، حاضريم ما! نيست بحثي آمده گرفتار امر اين به مسلمين يجامعه سرنوشت که حال -
 .خواهيممي ضمانت اما کنيم؛ پوشيچشم حق اين

 .«بانو؟ ضمانتي چه»: سمير
 :برداشت قدم جمع ديدگان مقابل در خاصي يکرشمه و ناز با ملکه

 با ما که است صورت آن در شود، قيد وچراييچون هيچ بدون سعد جانشيني محمد، امير خالفت حکم در بايد -
 ...وگرنه کرد خواهيم بيعت حضرتش جناب

 دخالت با درنهايت تا پاخاست به بود مهم يجلسهاين ميزبان که قاضي جناب عمارت در درگوشي سخنان و همهمه
 :يافت پايان چيزهمه سعدمحمدبن

 داريد؟ امري چه ديگر... پذيرممي را شرط اين -
 :ايستاد خود برادرشوهر چشم در چشم و زد چرخي ثريا

 ...است ابوالقاسم جناب من ديگر شرط -
 .نگريستند رضوان حاجب به و برگشتند حضار

 !درخدمتم... بفرماييد -
 آن قدمييک به که حال دوخت،مي هم به را وزمانزمين خالفت، امر وجويجست در هاسال که سعدمحمدبن

 ثريا به را خالفت عمالً درواقع شروطاين پذيرفتن با کهاين از غافل و پذيرفتمي کورکورانه را هرشرطي بود رسيده
 .نبود بيش کاغذ روي بر نامي تنها خود و سپرده

 .نگيريد پس را رضوان حاجب صدارت عنوان بايد -
 .کند مهر تأسف با را او خالفت حکم قاضي جناب تا کرد امضا وقت فوت بدون را ملکه دوشرط محمد امير

*** 
 سمير
 چه. بست را خود چشمان و کشيد باريحسرت آه. داد تکيه آن به و بست را عمارت درب ميهمانان، رفتن از پس

 محمد امير خرديبي غم بود، کم اسامه دادن دست از غم دانست؛مي خدا بيايند عقل سر خواستندمي قوم اين موقع
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 به سير دل يک و کرد باز چشم کرد؟مي چه دوفرزندش و عايشه نفاق با! بود شده اضافه آن به نيز ثريا طلبيجاه و
 .است روزگار زيباي اين هاينفس آخرين که دانستمي خوب. پرداخت قصرالحمرا تماشاي
 براي شايد الحمرا. بود کارال از جدايي تلخ ايام در قاضي جناب نشينهم و همدم. نبود کاخيک تنها که قصري
 تمدن عظمت و شکوه اوج. نداشت تربيش معنا يک سمير براي اما بود؛ گرياشرافي و تجمل از نمادي ديگران
 !مسيحي اسپانياي قلب در اسالمي

 با. بود نکرده استراحت آن خنک يسايه در که روزها چه و نکرده خلوت آن هاکاريکاشي با صبح تا که هاشب چه
 خاصي شوق نامش که کشتي تاالر سلطانش، بارگاه با شيرانش، نمايسنگ با. داشت خاطره هايشفانوس تکتک

 که آمد خواهد روزگاري دانستمي خوب. بگذرد سادگي به توانستنمي هم کمارسش برج از. کردمي تزريق او به را
 که است مادراني آورخواب تلخ الاليي شعر آن، داستان و گذرندمي قصر کنار از حسرت با مسلمان کودکان

 .کرد خواهند مرور را آندلس ينامهغم و نشينندمي خود فرزند بالين سر بر هنگامشب
 اما بود؛ رسانده او به را اسپانيا در اسالم سقوط خبر عمرش لحظات واپسين در زهرا کهاين با بود؟ چه تکليف اما

 .ببيند را آندلس در مسلمين پايگاه آخرين رفتن تاراج به و بگذارد دست روي دست توانستنمي سمير
 !رودمي جانم که ديدم خويشتن چشم به خود من -

 عمارتش ونگارنقشپر هايستون از يکي به کوتاه هرچند لحظاتي براي و بست را چشمانش کشيد،مي تير سرش
. آمد خود به ايدلبرانه و ظريف انگشتان لمس با که است گذرانده حالتاين در را مدتچه دانستنمي. داد تکيه
 را قمار شک بدون شدمي رو بازي اين آخر لحظات در اگر که داشت را ايبرنده برگ حکم برايش کارال روزهااين
 !بردمي

 :فشرد را سمير دست کارال
 .گذرانيمي را سختي ايام چه که کنممي درکت -

 لمس را او لبان اشاره انگشت با کارال اما دهد؛ شرح برايش را شمعدان و آينه ماجراي و کند باز لب خواست قاضي
 :کرد

 .بکشيم وسط را هابحثاين که نيستيم شرايطي در االن. نيست توضيح به الزم -
 :کرد اشحواله چشمکي و آمد قاضي جناب براي وابروييچشم سپس

 !برسم حسابت به بعد تا باشد -
 :زد ـل*بغـ را سارا و شد خم سمير

 است؟ طورچه ما کوچک دختر حال... متشکرم -
 :کرد مرتب را سارا پيراهن ييقه کارال،
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 .گيردمي بهانه است چندشب -
 طور؟چه -

 :گرفت قاضي جناب از بود شده متمايل مادرش سوي به که را دخترک کارال،
 کافي استراحت پرستارش و من گذاردمي نه و دارد ودرمانيدرست خواب خودش نه که دانممي فقط دانم،نمي -

 .باشيم داشته
 :کرد حرکت کارش اتاق طرفبه قاضي

 .بيايد عمارتم به معالجه جهت که کنممي خبر را طبيب اکنونهم -
 :چرخيد سمير طرفبه سپس. سپرد او دست به را فرزندش و کرد صدا را نديمه کارال،

 ...سمير -
 :چرخيد دورش و کرد حرکت طرفشبه کارال. برگشت او سوي به و ايستاد قاضي

 .بيايد جااين به معاينه براي بعدازظهر است قرار. امکرده خبر را طبيب -
 .بانو کردي خوبي بسيار کار -

 :ايستاد قاضي پشت در درست کارال
 آمده؟ لشکريانش همراه به هم او -

 :زد فهميکج به را خودش سمير
 کسي؟ چه -

 :کرد قالب قاضي دور را دستانش شد، مطمئن شدنشان تنها از حسابي وقتي کارال
 .است آدريان من منظور که دانيمي خوب خودت -

 :سوختمي وارديوانه او ـوش*آغـ حسرت در بود، دور قاضي جناب از چندروزي که کارال. کرد سکوت سمير
. هستي سخت روزهاي مرد تو که دانممي چيست؟ براي هيجان و تشويش همهاين تو؟ هستي چه نگران -

 .ندارند هراسي مرگ از خدا مردان... باشد ريخته همبه چنيناين را تو شهر يمحاصره که کنم باور توانمنمي
 «....قتلوا الذين التحسبن و» شد زمزمه قاضي جناب دل در آيهاين سپس

 داده روزي پروردگارشان نزد و اندزنده هاآن بلکه. مردگانند اندشده کشته خدا راه در که آنان مبر گمان و -
 .شوندمي

 :نهاد او يشانه بر را خود يچانه کارال،
 .شدند رستگار که اسامه امثال چه؟ پس -

 :کرد قطع را حرفش سمير
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 .است ترسخت نگفتنشان از سخنان بعضي گفتن کارال دانيمي -
 .دادمي گوش او سخنان به مبهم و گنگ کارال،

 .ستديگري چيز بابت من نگراني -
 گذرد؟مي چه بوده دور عشقش از سال هايسال که قلبي در بدانم خواهممي. شنوممي... سمير بگو -

 :گرفت خود يکشيده و بلند انگشتان ميان را کارال زيباي صورت و برگشت قاضي
 در مقاومت تاب کند، تحمل را چههرآن يا و بيايد کنار هرچه با القضاتقاضي شکبي چه؟ بگيرند من از را تو اگر -

 .کرد خواهد خم کمر غم اين سنگيني زير. ندارد را عشقش دادن دست از برابر
 :انداخت سمير ـوش*آغـ در را خود و زد حلقه کارال چشمان در اشک

 .کرد خواهم آويزحلق را خود برسد من به آدريان دست که آن از پيش روزآن نکن شک -
 :گرفتند فاصله يکديگر از سپس و ماندند باقي حالتاين در ايچندلحظه

 را آدريان به تيراندازي شرايط بارها و بارها کردي، ارسال برايم فرج توسط که ايادله و اسناد آن در آيدمي يادم -
 بود؟ چه علتش سمير؟ چرا. نکردي چنين اما داشتي؛
 :نشست خود عمارت يحوضچه کنار قاضي

 .نبود حلراه يک ما براي کردن حذف چون -
 .دوخت چشم او به پرسشگرانه و نشست کنارش کارال

 تفکر طرز يک اين. نشوند حذف تا کنندمي حذف. شودمي چيزشانهمه سالح رسند،مي قدرت به وقتي هابعضي -
 ...اما است؛
 :آورد بيرون را خود تفنگ و برد دست قاضي جناب

 جز فهم اين و! نکني شليک کسي چه به بداني که است اين مهم گيريمي دست به سالح وقتي من، نظر از اما -
 .نگذاري کنار شرايطي هيچ در را کردن فکر که است اين راهش تنها. آيدنمي دست به کردن فکر با
 ...آدريان اما -
 !شخصي خصومت يک بود؟ کرده چه آدريان -

 :انداخت کناري را سالحش قاضي

 کشيده شمشير مسلمين روي به که چکانندمي کسي روي به را اسلحه. نبود کردنيشليک آدريان …کارال خير -
. بود جسته سود تهمت و دروغ از عشقش به رسيدن براي که بود ايپيشهعاشق صدراعظم آدريان کهآن حال. باشد

 .ندارد شرعي حجت کسي چنين به کردن شليک
 .اميافته تاکنون که هستيد ايگونه ترينعجيب فرج و تو مسلمانان، شما ميان در -
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*** 
 درآمدن صدا به با. کردمي مطالعه را سراجبني و مسيحي سپاهيان اطالعات آخرين و بود نشسته کارش ميز پشت
 :کرد بلند هاسياهه انبوه روي از را سرش درب،

 .بفرماييد -
 از بلند هايريش و پشتکم و تراشيده موهاي سبزه، پوست بست؛ نقش در چهارچوب در فرج رعناي قامت

 :بود الحمرا روزهاياين تاريکي يشواليه خاص هايويژگي
 دهيد؟مي اجازه -

 :داد تحويل او به ايدوستانه لبخند قاضي
 داري؟ حاجتي چه ببينم تا شو داخل. نکن لوس را خودت -

 :نشست صندلي روي و زد پوزخندي فرج
 .کنم عرض خدمتتان خواستم که دارم اولي دست اخبار... ياشيخ شکراً -

 :داد پاسخ بياورد، باال را سرش کهآن بدون بود، زيبايي پر قلم با بردارييادداشت حال در که طورهمان سمير
 .برادر شنوممي -
 يدروازه فرماندهي به را نيارابن خواهدمي محمد امير! بگذريم... است بدتر ناسزا صدتا از گفتنت برادر لحن اين -

 .بگمارد شهر
 :برداشت نوشتن از دست سمير

 شود؟ منصوب اسامه جاي به خواهدمي که است اين منظورت -
 :کردمي دست به حديد که بود جنگ حال در پيوسته گويا چرخاند، را خود مشکي انگشتر فرج

 !متاسفانه بله -
 :کشيد پرپشتش هايريش به دستي سمير

 نيست؟ مناسب پست اين براي بگويي خواهيمي يعني شناسم؛مي دورادور را نيارابن -
 .ندارد را حساسي مقام چنين يک شايستگي من نظر از... بله -

 :انداخت فرج به مرموزي نگاه قاضي
 .باشد نگذاشته تاثيري تو نظر روي بر مسئله اين اميدوارم. داري نيارابن با شخصي خصومت دانممي -

 :دررفت کوره از فرج
 .بودم اشتباه در گويا اما. انديشيدمي درست بنده يدرباره حضرتعالي حداقل کردممي فکر که باش مرا -
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 قصد وجههيچ به الّا و بگيرم نظر در را متعددي هايفرض که است اين من شغل اقتضاي. برادر نشو برزخ -
 است؟ ساخته من دست از کمکي چه حال. نداشتم جسارت

 :فرستاد بيرون را خشمش هايبازدم فرج
 .کنند نظرصرف انتخاب اين از که کنيد متقاعد را ايشان و بنويسيد محمد امير به اينامه توانيدمي شما -

 :ايستاد فرج مقابل در و کرد آويزان چوبي آويزرخت از را بلندش سبز عباي برخاست، جا از سمير
 به روزانه ندارد، هانامهتوصيه اين از خوشي دل امير روزهااين کهاين اول! نيست پذيرامکان دليل دو به کاراين -

 .کندمي کفايت برسد ابوالقاسم و مرحومش برادر همسر ناشتاي اردهاي همان
 را خودشان جز احدي لشکري هايبحث باب در و دارند شنوي حرف من از کشوري مسائل در جديد سلطان ثانياً،
 !دارند ساالريسپه و فرماندهي يداعيه که؛ دانيدمي ندارند، قبول

 :کرد زمزمه آرام و نشست فرج چشم در چشم سپس
 داني؟نمي مقام اين يشايسته را او علت چه به نگفتي کهاين ثالثاً -

 :برخاست جا از و شد عصبي ديگر بار فرج
 ايام عاشقي ماجراي و شخصي خصومت دليل به من که کنيدمي فکر شما. دارد پايک قاضي جناب مرغ... خير -

 چنين شما به اگر و امسپرده فراموشي به را قضيه آن هاستسال کهآن حال دارم، مشکل نيارابن با امجواني
 .شناسممي را نيارابن خيانتکار ذات من که است اين بابت کنممي ايتوصيه
 :داد ادامه و ايستاد ايلحظه اما کرد؛ حرکت در طرفبه سپس

 جز کسي اطالعات به و دانيدمي کل عقل را خود کهاين هستيد، شبيه يکديگر به خيلي محمد امير و شما -
 .ببريد پي اشتباهتاناين به نشده دير تا اميدوارم. دهيدنمي اهميت خودتان نيروهاي

 .گذاشت تنها مبهم سوال کلي با را القضاتقاضي و شد خارج اتاق از
*** 

 ثريا
 به راحت خيالي با شوهرش مرحوم نبود در. کشيدمي را ابوالقاسم انتظار چنانهم او و بود گذشته نيمه از شب

 قرار طاليش شمعدان و آينه مقابل و برخاست جاي از شد، کالفه کمکم. پرداختمي شبشنيمه هايبازيعشق
 بودن ميزان از و کرد بسته و باز را درشتش چشمان زد، پلک. کشيد فردارش هايمژه به و برداشت ايسرمه. گرفت
 .شد مطمئن اشزيتوني موهاي طرفين
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 از بود هرچه. داشت متفاوت رنگي گيسوانش آبشار وگرنه بود، زده موهايش به حاجب يعالقه سبب به را زيتوني
. بود کرده دير عشقش و بود شب نيمه انداخت؛ ساعت به نگاهي هم باز! داشت تنفر عايشه مشهور شرابي

 .داشت دوست را انتظارهااين
 قرمزرنگي حرير! اشسلطنتي جواهرات و مجلسي هايلباس اختفاي محل. کرد باز را اشگنجينه درب و برد دست

 توانستمي. کردمي خود رام تربيش را حاجب آن، رنگهم و تنگ شلواري شکبي. پوشيد و کرد انتخاب را
. کرددمي ذخيره تريبيش ثروت توانستمي تا بايد! بگيرد او از المالبيت به اندازيدست براي را تريبيش امضاهاي

 .بود شده ترکيب ابوالقاسم و ثريا ارت*حر*پر هايزدننفسنفس با و کشيدمي را آخرش هاينفس الحمرا
 حرير هايدنباله کشور؟ ذخاير برداشتن از بهتر تضميني چه و کردمي تضمين را فرزندانش و خود يآينده بايد

 روي و کشيدمي پر که روزهايش اين خيال کبوتر چونهم قيد،بي و آزاد. بودند آويزان دوطرفش از رنگسرخ
 به و کرد انتخاب جفتي دستبند و پابند. شود رها قفس اين از آن يبهانه به بتواند شايد تا نشستمي وآناين يشانه
 .نشست اشدونفره تختخواب روي و کرد پر دوجام. انداخت خود

 در خزيدن مهم. نداشت اهميتي برايش ديگر صدراعظم، و ملکه خوابتخت يا و بود سلطان و ملکه خوابتخت
 !کاري و عميق زخمي و قديمي عشقي يتشنه... بود تشنه. بود بهرهبي آن از سال هايسال که بود امني ـوش*آغـ

 طعم برايش مهتاب نور زير در شقه*معـا. کشيد را هافانوس يفتيله و زد کنار را اتاقش يپرده زيباي هايواالن
 و شد سرخ. لرزاند را فرمشخوش بيني هايپره عجيبي سوز. زد لب و آورد باال را جام. داشت تريمتفاوت

 باالطاقچه تاب. داد دست او به خوشايندي يخلسه حالت تا نوشيد قدرآن. رفت گرمي به رو هايشپلک
 .باشد تنها اندکي محبوبش صدراعظم نبود در داد ترجيح. نداشت را رضوان حاجب جايبي هايگذاشتن

 افراد لحظه به لحظه. کرد سقوط سرخ، هايگل با شده مزين و نرم تختخواب روي. فهميدنمي را خودش حال ديگر
 هم گاهي و سعد گاه... طاليش نمايدندان لبخند آن با المنظرکريه ابوالحسن گاهي. کردندمي تغيير سرش باالي
 طعم داشت دوست و زدنمي هم محمد امير و سمير امثال يـينه*سـ به رد دست اشايلحظه جنون حتي نصر،

 .بود ابوالقاسم ستبر هايشانه تجسم بردمي ـذت*لـ حد از بيش چهآن از بين اين در اما بچشد؛ را همگي
 و زد ايقهقهه. کرد حس سرش باالي را باهيبتي مرد سارسايه که بود شبنيمه روياي حالت همان در درست
 :کشيد خود هايشانه روي ايدلبرانه حالت به را سرش

 عشقم؟ آمدي -
 .گرفت فاصله او از و کرد سکوت سايه اما
 .ندارم پناهي تو جز من که دانيمي خوب خودت گريزي؟مي من از چرا -

 .گرداند روي و شد تند هايشنفس سايه
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 !من پناهبي هايشب پناه اي بنشين کنارم بيا -
 چنداننه حالت با و شد بلند تخت روي از ملکه. برداشت گام ايوان طرفبه و کشيد خود دور به را شنلش سايه

 :پرسيد مناسب
 حاجب؟ شودمي چه قرارمان پس روي؟مي کجا -

 :ايستاد سايه
 .بانو شدم مزاحم بدموقع کهاين مثل -

 .بست يخ ثريا هايرگ در خون
 :برنگشت سايه

 !بزنم همبه را خلوتتان خواستمنمي. نداشتم جسارت قصد -
 .بود شده سفيد گچ مانند به رنگش و سرد ملکه بدن

 .شوممي مزاحم مناسب فرصتي در و روممي -
 :گرفت فاصله هم از زحمتبه ثريا رنگبي هايلب
 تو؟... ت -

 :برداشت تخت کنار از را مخصوصش ياسلحه و زد شيرجه ناخودآگاه
 .کرد خواهم قصر کفتارهاي خوراک را مغزت کني، خطا پا از دست -

 :بود رفته نشانه ناشناس سوي به را تفنگ وقتي لرزيدمي ثريا دستان
 !ببينم را اتچهره خواهممي برگرد -

 :گفتمي و زدمي فرياد وقتي بود کرده سرايت نيز صدايش به ملکه دستان لرزش. کرد درنگ اندکي شواليه
 .ببينم را اتچهره خواهممي... حرامي برگرد گفتم -

 :زد را آشنا محو لبخند همان و برگشت فرج
 بانو؟ شناختيد -

 :گذاشت نمايش به را هايشناخن جيغ رنگ و کرد سد را دهانش آزادش، دست با ثريا
 نکرد؟ امضا را قتلت حکم سمير مگر... مـ اي؟زنده هنوز... هنـ تو... تـ -

 :شد ترنزديک ملکه به و داد ترعقب را کالهش فرج
 ...بگيرد را يکي توانست فقط القضاتقاضي! بانو داريم جانهفت هااساسين ما -

 :رفتمي عقب عقب ثريا
 .دهممي نشانت را شستم ضرب وگرنه... حرامي نشو نزديک -
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 .شد ترتاريک بود که چهآن از محيط و خورد تخت کنار کوچک فانوس به ثريا دست
 !بخورد هدف به تيرتان است بعيد محيط شفافيت اين و شما دست لرزش اين با -

 :کرد برخورد سرش پشت ديوار به و کشيد خفيفي جيغ ملکه
 .دارم را قصر جايگاه ترينامن من بشکني؟ مرا امنيتي يحلقه توانستي طورچه -

 :بود پيوسته و کوتاه چنانهم فرج هايگام
 !است ترآسان بس کاري ملکه يحلقه شکست، را مرحوم سلطان يحلقه که کسي براي -

 :شدمي باالوپايين و کوبيدمي اشـينه*سـ هايديواره به شدت با ملکه قلب
 .کن کار من براي فقط دهممي برابرسه اصالً... دهممي دوبرابر من کني؟مي کار کسي چه براي -

 :ديدندنمي را يکديگر يچهره يکهيچ اما ايستاد؛ ثريا يـينه*سـ به ـينه*سـ فرج
 !ندارند؟ قيمت مسائل از بعضي دانينمي آيا بخري؟ سکه و زر با توانيمي را همه کنيمي فکر چرا -

 .کشيد را اسلحه خشاب ثريا
 :داد ملکه نشان را هافشنگ و آورد باال را دستش درون فانوس فرج

 .کردم خالي اتاقتان به ورود محض به را تفنگ آن -
 :چسباند سرش پشت ديوار به توانستمي کهجايي تا را خودش و افتاد ثريا دست از تفنگ

 بکشي؟ مرا خواهيمي -
 :برداشت زمين روي از را اسلحه و شد خم فرج

 !داشتم اياجازه چنين کاش اي -
 :داد نشان ملکه به و کرد باز را اسلحه فرج. کرد فرو تنش رنگسرخ حرير در را اشکشيده و بلند هايناخن ملکه

 .است بسيار دست باالي دست. نيستيد زرنگ کنيدمي فکر که هم قدرهاآن! بود پر اسلحه بانو؟ بينيدمي -
 :گذاشت نمايش معرض در را اششدهرنگ هايپلک پشت و بست را چشمانش. نشست ثريا پيشاني به سردي عرق

 خواهي؟مي چه من جان از هستي؟ که واقعاً تو -
 :انداخت تخت روي را اسلحه فرج

 نظرصرف تصميمم از کنيد اجابت اگر که دارم ايخواسته. الموتملک جناب! عزرائيل حضرت کن فکر شما -
 .کنممي

 .داشت وحشت شواليه با شدن چشم در چشم از چنانهم و بود بسته را چشمانش ملکه
 !دارم حکومتي تقاضاي. ندارم بدي درخواست... بانو نترسيد -

 :کرد اشاره تختخواب به اشبرهنهنيمه دستان با ثريا
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 .بگو را اتخواسته و بايست تختآن کنار و برو... خب بسيار -
 .زد پوزخند ملکه وحشت همهاين به و کرد درنگ اندکي فرج

 .بگير فاصله من از کنممي خواهش -
 و اسلحه تخت، کنار در درست. نشست تخت روي و برگشت عقب عقب و داد تکان تاسف ينشانه به سري فرج

 اما کرد؛ باز را چشمانش و کشيد راحتي نفس ملکه. گذاشت آرايشش ميز روي بر ثريا ديدگان مقابل در را فانوس
 :داشت وحشت فرج به کردن نگاه و برداشتن قدم از چنانهم
 ...شنوممي -
 !برداريد شهر يدروازه فرماندهي از را نيارابن خواهممي -

 :کرد نگاه ديگري طرفبه ثريا
 است؟ ساخته من دست از کاراين کنيمي فکر چرا -

 :داد دستش ملکه پوشاندن جهت را ايملحفه فرج
 .دارم يقين... بانو کنمنمي فکر -

 :انداخت کناري و گرفت را ملحفه ثريا
 را خود لشکري مسائل در برادرشوهرم که دانيمي. کنممي را خودم سعي تمام اما دهم؛نمي قول... خب بسيار -

 !داندمي کل عقل
 :کرد حرکت ايوان طرف به و شد بلند نااميد فرج

 !نگوييد ايشان به چيزي مالقاتمان از است بهتر. رسدمي ديگر لحظاتي تا. است راه در حاجب -
 :برداشت قدميک ثريا

 .شناسمنمي را شما من اما -
. نگرديد دنبالم به رفتنم از بعد کهآن ديگر ينکته نيست؟ کافي اين نظرتان به. شناسممي را شما من اما -

 .آيممي ديدارتان به مجدداً شد که وقتش. کنيد اجابت را امخواسته
 .انداخت تخت روي ياسلحه به واريجرقه نگاه ثريا
 :گرفت باال را تفنگ سوزن فرج

 .کندنمي شليک واقعاً. برداشتم را سوزنش باراين -
 .شد ناپديد و پريد ايوان بلندي روي از زد، لبخندي

*** 
 عايشه
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 :فشرد را عايشه سرد دستان ايزابل
 داريد؟ اطمينان گوييدمي چهآن از -

 :زد صدا را دوفرزندش و داد تکان را سرش تلخي به نوشيد،مي را زهر جام گويا که سراجبني يملکه
 .بطلبيد حضور به را نيارابن و برويد -

 :گذاشت پيش قدم و کشيد زبانه سمير مخصوصاً و موروها به نسبت نفرتش هايشعله ديگر بار آدريان
 .نپذيرد را درخواستتان شايد -

 :کرد ريز چشم و کشيد ترپايين را رنگشمشکي دامان ايزابال
 .نکند قبول را مالقات شايد اصالً -

 :کوبيد زمين بر را پايش و ايستاد قلعه وسط در عايشه
 .دهيد انجام دادم که را فرماني ترسريع هرچه! يوسف و محمد -
 .تاختند شهر يدوازه طرفبه اسب بر سوار هردو که نکشيد ثانيه به

 .دادمي انجام را ترجمه کار تنها بين اين در کماشهابن
 :داشتبرنمي عايشه سفيد شنل از را اشخيره نگاه آدريان

 ابوالحسن که اکنون اگر. کنندمي مقاومت شهر به ما هجوم برابر در گرانادا سپاهيان که هست ماههفت از بيش -
 غير در... هيچ که کرديم کاري است، شده سلطنت دارعهده کار،تازه محمد امير و داده دست از را خود جان
 .شد خواهد ترسخت شهر به نفوذ و تربيش هاآن قدرت بگذرد که هرروز صورتاين

 کاستيل به مملکت امور به رسيدگي براي که فرديناند ياد به و نگريستمي بيرون به قلعه يپنجره از ايزابال
 :کردمي دلتنگي بود، بازگشته

 محمد امير آذوقه، و نيرو آوريجمع بر عالوه تا بگيرند وقت ما از سلطان فوت از پس خواهندمي يارانش و سمير -
 .کنند مسلط سلطنت اوضاع بر را

 :گزيد را سرخش هايلب متفکرانه و کرد وارسي را رنگشسبزه پوست خود، دستي يآينه از عايشه
 ابوالحسن پيمانهم را خود هاآن. بشتابند غرناطه مردم کمک به افريقيه و مغرب سپاهيان که دارم آن بيم -

 .کند ارسال ايشان به کمک درخواست براي پيکي الحمرا دربار که ستکافي و دانندمي
 .«داد دست از را وقت نبايد»: آدريان
 :کرد لمس را مسلمين يملکه بازوهاي ديگر بار ايزابل

 .بود خواهم آن اجراي به حاضر کنيد موافقت شما اگر که دارم پيشنهادي من -
 :کردمي خشک را الحمرا سابق يملکه احساسات شنتفي، نظامي پايگاه آهنين هايدرب
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 پيشنهادي؟ چه -
 :بود شده آماده ايجلسه چنين براي زحمت با متروکه، ساختمان يکهنهنيمه ميزهاي و صندلي

 .است زودبازده اما کند جلوه آميزتوهين اندکي ابتدا در شايد -
 :نگريست ايزابال بلوند موهاي به عايشه

 ...شنويممي -
 :کرد تر زبان با را لبش ايزابل

 درهم خود به خود گرانادا مقاومت ديگر ماه يک از ترکم. بکشيم آتش به را شهر اطراف مزارع دهيد اجازه اگر -
 .گرفت خواهند قرار تحريم شرايط در مالي لحاظ از که چرا. شکست خواهد
 :داد قورت را گلويش آب هيجان با آدريان

 طبخ باعث که است آنان کشاورزي اين. است مزارعاين به وابسته مسلمين اقتصاد. ستايهوشمندانه پيشنهاد -
 .کنندمي تجارت هاآن با هايشانبازرگان و خورندمي تازه هايعلوفه از چهارپايانشان. شودمي نان

 به رسيدن براي اما نيست؛ سلطنتي خاندان شأن در پادگان اين يکهنه ديوار و درب دانستمي خوب ايزابال
 :کردمي تحمل را هاآن اهدافش

 من البته. شد خواهند تسليم و ما با مذاکره به حاضر خودخودبه دهيم قرار مالي يمضيقه در را هاآن اگر شکبي -
 .بپردازم شما به را آن خسارت جنگ پايان از پس داد خواهم قول

 :گرفت اشچانه زير به دست و برداشت ايمتفکرانه چندقدم عايشه
 ...شود جمع خيالم نيارابن بابت از دهيد اجازه ابتدا اما ندارم؛ مشکلي مسئله اين با -

*** 
 مانند به چشمانش. زدنمي همبر پلک ايلحظه و بود شده خشک اشرافي هايکيسه بر ديدگانش نيارابن

 :کرد اشاره مقابلش صندلي به و داد تحويل او به گرمي لبخند عايشه. بود کرده سکوت و درخشيدمي جادوشدگان
 سردار؟ نشينيدنمي چرا -

 .بودند مسلمين مزارع کشيدن آتش به براي الزم تمهيدات حال در آدريان و ايزابال
 از نشست، يوسف و محمد ميان در خاصي احتياط با و کشيد خود پريشان هايريش و بلند موهاي به دستي نيارابن

 :است نديده خود به حمام رنگ هاستماه که بود مشخص اشآشفته حالت
 .بيايم ديدارتان به که بوديد داده پيغام -

 :کشيد باالتر را شنلش ملکه
 .است آندلس محافل نقل اسمتان ايد،شده منصوب شهر يدروازه فرماندهي به که وقتي از -
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 سرخي سيب و برد دست انداخت، نيارابن قرمزرنگ رزم لباس به نگاهي عايشه. کرد ايلوحانهساده يخنده نيارابن
 :برداشت

 را؟ ثريا يا دانيمي آندلس يملکه مرا تو! نيارابن -
 :داد پاسخ بود، کرده تعجب شنتفي وخاشاکپرخس ساختمان در ملکه استقرار از که نيارابن
 ...اما بوديد؛ ما امرولي شما وهلل؟ بگويم چه -

 :بوييد را سرخ سيب عايشه
 داني؟نمي پدرش جانشيني اليق را محمد که بگويي خواهيمي يعني -

 :شد ناراحت نيارابن
 براي نفس آخرين تا و امکرده حمايت فرزندتان وليعهدي از مجالس يهمه در من که دانيدمي خود شما -

 ...اما ام؛گذاشته مايه دل و جان از مسئلهاين
 :انداخت پايش روي پا عايشه

 چه؟ اما -
 :کاست خود صداي شدت از نيارابن
 .است ناپذيرتوجيه قضيهاين. گذاشتيد ما دشمنان دست در دست و کرديد خروج خليفه بر شما اما -
 :بوسيد را او پيشاني و گذاشت محمد يشانه بر دست سپس و
 مرا جان بارها و بارها محمد نداند؟ محمد امير عمويش و سعد برادرش از برتر را ايشان که است کسي چه وگرنه -
 لشکري بلند هايجايگاه به را بنده و گرفتيد مرا وپربال زير شما خود. است داده نجات مختلف هايجنگ در

 .شماست وسيع لطف و منيع طبع از پروريبنده. رسانديد
 :داد موهايش به موجي ملکه

 .انددرآمده کار از حرامبهنمک سمير چون اکثرشان اما ام؛کرده تربيت زيادي شاگردهاي من -
 .انداخت پايين را سرش و کرد سکوت نيارابن

 خواهي پيدا را اسامه سرنوشت زود يا دير کني، مقاومت بخواهي اگر! است خودت با انتخاب برادر، ببين»: محمد
 .«کرد

 .«شد خواهند يتيم فرزندانت و جدا تنت از سر»: يوسف
 :برد باال را صدايش و برخاست جا از نيارابن
 کنيد؟مي تهديد مرا شما -

 :گرفت رو او از و شد بلند عايشه
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 .دادند نشان شما به را شانتنبيه دست فقط فرزندانم... سردار نرويد قاضي به طرفهيک -
 :داد ادامه سپس

 .است تنبيه دستم يک در. دانندمي مسلمين مادر مرا آندلس مردم -
 :کرد نگاه اشرافي هايکيسه به نهايت در
 .است تشويق ديگرم دست در اما -

*** 
 کارال

 در زندگي عمر يک و هايشنبودن از! گفتمي سخن هايشدلتنگي از کههنگامي کرد،مي نوازش را سمير موهاي
 .بود نفهميده را او اما بودند؛ وگلآبيک و خونيک از اگرچه که مردي با وساختنسوختن و... آغوشش حسرت

 و زدمي بيرون عمارت از نماز از قبل هاصبح. کند بازيعشق او با بتواند که بود آن از ترخسته قاضي جناب روزهااين
. گشتبرمي عمارتش به بود، نشسته انتظارش به شب هاينيمه تا و سپرده خواب به را سارا کارال وقتي هنگام، شب
 مردمي از... روزگار از اشگرفته دل و هايششکايت براي! سمير يآشفته افکار براي بود پناهگاهي کارال ـوش*آغـ
 کرده بيعت عايشه و محمد با و فروخته را خود دين شب، نان ترس از و ديدندمي. کردندمي سکوت و ديدندمي که

 .بودند
 در صلح هواداران يطايفه به گروه گروه مسلمين طرفي از و بود کرده اثر سراجبني يملکه تهديدهاي باألخره
 .کردندمي حمايت مسيحيان با عليبنمحمد مشترک اقدام پيمان از و بردندمي پناه شهر اطراف
 :گذاشت کارال پاهاي روي را سرش و کرد لمس را شده پرپر سرخ هايگل زد، تخت روي بر غلتي سمير

 .بگويي را راستش که بده قول... بپرسم تو از سوالي خواهممي -
 :شد متوقف قاضي جناب قوي و درشت بازوهاي روي بر کارال دستان حرکت

 !سرورم ميل کمال با -
 :شد خيره چشمانش زاللي در و زد کنار را او موهاي سمير،

 کرد؟ خواهي چه تو کند، سقوط قصر آن از تبعيت به و شهر اگر -
 !آزاد سقوط... الحمرا بستبن... خط پايان. شوندمي نزديک راه پايان به که دانستندمي دو هر گويا

 ...بکني تو که چههرآن -
 :کرد لمس را او هايگونه قاضي،

 تنم از سر شکبي برسد، من به آدريان و ايزابال دست اگر! است متفاوت تو با من سرنوشت که دانيمي خود تو -
 .کنندمي جدا
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 :زدمي برق اشآبي چشمان در اشک
 کرد؟ خواهند رحم من به که کنيمي فکر تو -
 کني؟نمي فکر طوراين تو -

 :چسباند قاضي هايلب به را اشاشاره انگشت
 .يابم آرامش اندکي بگذار...هيس -

 نور و شد روشن شهر بايستد، قلبش کهآن از قبل اما کرد؛ نزديک سمير يساده و منظمهاي ريشته به را صورتش
 .افتاد اتاق داخل به پنجره از آن آتش
 کشيد تن به لباس عجله با سمير. کرد دوچندان را هيجانشان عمارت، درب وحشتناک صداي و شدند خيزنيم هردو

. دويد پنجره طرفبه سمير. افتاد تخت روي بر و آمد عقبعقب. کشيد بلندي هين. زد کنار را هاپرده کارال و
 چنانهم اما بزنند؛ ايوقيحانه اقدام چنين به دست شهر، اهالي گذاشتن فشار تحت براي که زدمي را حدسش
 .کردنمي دريغ اقداميهيچ از هدفش به رسيدن براي که عايشه وروييچشمبي شدت از تعجب. بود متعجب

 پايين را عمارت هايپله ديدنش براي سمير و شد قاضي جناب عمارت وارد فرج وقتي سوختندمي آتش در مزارع
 .آمد
 :رفت مطلب اصل سر مقدمه،بي فرج

 .کرد سقوط شهر -
 :شد کشيده را آخر يپله چند زده،بهت قاضي

 است؟ مزارع زدن آتش منظورت -
 .کردمي تماشا را دوآن بين يمناظره باال، يطبقه از کارال

 .زد را فتنهاين يجرقه و آمد پايين خود اسب از ايستاد، پاليو هايکوهرشته در مشعلي با ايزابال... خود جاي به آن -
 :داد دست او با تريآرام خيال با سمير

 ...اما کردند؛مي حرکتي بايد آذوقه تحريم براي باالخره... زدممي حدس خود که را اين -
 :گذاشت ناتمام را حرفش و زد پوزخندي فرج

 .ستديگري چيز من منظور القضات،قاضي جناب خير -
 :داد ادامه فرج وقتي کرد يخ سمير دستان

 .گشود را شهر يدروازه و کرد عليمحمدبن با بيعت به وادار را سپاهيان مقاومتي هيچ بدون نيارابن -
 روي بر صليب حرکت با و بود بسته را خود چشمان کارال. کرد سکوت و نشست زمين روي بر القضاتقاضي

 .طلبيدمي ياري مسيح خداي از اشـينه*سـ
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 پاي به گذاشتيد را هايمحرف شما اما! نيست پستاين براي موجهي آدم نيارابن که کردم گوشزد شما به قدرچه -
 .شخصي خصومت و ورزيغرض

 هستي؟ خشنود کردم، اشتباه مورد اين در کهاين از زني؟مي پوزخند دليل همين به -
 :داد تکان تاسف ينشانه به را سرش فرج

 !شدم نيز ثريا دامان به دست خائن سرداراين جاييجابه براي حتي من... خير -
 :گرفت را فرج ييقه و آمد جلو بود، داده تکيه عمارتش وسط گچي ستون به لحظه آن تا که سمير

 را تو هويت ثريا نگفتي فرج؟ ايشده نفهم قدراين حال به تا کي از رفتي؟ ملکه ديدار به تو گفتي؟ چه تو -
 دهد؟ باد به را دودمانمان و دهد تشخيص

 :کرد جدا خودش از زحمت به را سمير دستان و بست را چشمانش گزيد، لب فرج
 پشت تا دشمن و کرده سقوط شهر. آندلس يالجماعهقاضي... شهر القضاتقاضي... قاضي جناب بردار دست-

 شما براي ثريا و عايشه هستيد؟ درباري تشريفات و آداب نگران حضرتعالي وقتآن. آورده هجوم قصر هايدروازه
 مگر زني؟مي حرف ملکه کدام از اصالً. است باالتر دواين از شما، مغربي خدمتکار راحيل، من نظر از است، ملکه

 باشد؟ داشته نياز ملکه به که مانده عمارتي و حکومت
 :داد ادامه فرج و کرد رها را اششده حبس نفس سمير

 امير نتوانست چرا دانمنمي... دانمنمي اما داد؛ هم همکاري قول که بدانيد است جالب و شناخت مرا ايشان اتفاقاً -
 کند؟ مجاب نيارابن تعويض به را محمد

 .کردمي گذشته از تندتر را کارال قلب تپش و آمدمي فرود قاضي جناب سر بر آهنين پتکي چون فرج سخنان
 :گرفت زانو به دست سمير

 !برد خواهند تاراج به را اسالم و کرد خواهند نفوذ قصر داخل به زود يا دير! فرج شد تمام -
 :گرفت را قاضي جناب بازوهاي زير فرج

 !رفت خواهند تاراج به مسلمين... مسلمين... سمير نه اسالم -
 .رساند سمير دست به را آبي ليوان شتاب، با کارال

 !دانستممي. شودمي عملي زهرا هايوعده دانستممي -
 .کرد سکوت و کشيد سر نفسيک را آب ليوان قاضي
*** 
 ايزابال



 

 

269 

 

 سرابی در مه جلد دوم رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

  شايگان سروش

. رفتند وي استقبال به همراهش هيئت و سانچز آدريان مسيحيان، نظامي پايگاه به رضوانبنابوالقاسم ورود با
 در سعي و ديدمي شده تمام را کار بود، شده دشمن نظامي تسليحات محو ورودش بدو در که رضوان حاجب
 .داشت خود کاستيلي همتاي با محتاطانه ايمذاکره

 يک مقدمات و برود مسيحيان ديدار به صدراعظم عنوان به ابوالقاسم مسلمانان، دربار طرف از که شد اين بر قرار
 پيروان و سمير و محمد امير چون افرادي قصرالحمرا داخل در هرچند. آورد فراهم ايزابال با را آميزمسالمت پيمان

 همين و بود متمايل خويش محبوب صدراعظم نفع به ثريا ملکه نظر اما ورزيدند؛مي مخالفت مذاکراتاين با هاآن
 .شد مقاومت ديدگاه بر مذاکره ديدگاه پيروزي باعث مسئله

 يملکه مقابل صندلي در و کرد تازه ديداري داشت، عهده بر را ترجمه کار که کماشهابن با ايزابال مقر در ابوالقاسم
 :نشست صدراعظمش و کاستيل

 .دارم را مشهورش صدراعظم و محبوب ايزابالي ملکه آندلس، فخر با مالقات سعادت که ستخشنودي باعث -
 :داد پاسخ ايزابل، محضر از اجازه کسب با و انداخت پا روي پا بست؛ کش با را بلندش موهاي سانچز

 .کندمي استقبال ديپلماتيک ديدار اين از نيز قشتاله نشينمسيحي دولت -
 :کرد آغاز را سخنش گونهاين و کرد مصلحتي ايسرفه بود، دارعهده را جلسه رسمي رياست که ملکه

 شکبي و آمده وجود به آندلس سراسر در که ستبازاريآشفته تکليف تعيين مکان، اين در شدن جمع از ما هدف -
 .کرد نخواهيم عبور سالمت به بحران اين از سرزمين، اين بزرگان همکاري بدون

 :گفت بنابراين شود، ايزابال چون شخصي يپرعشوه هايحرف خام که بود آن از ترسياس ابوالقاسم
 پايان کشتار اين به تا دارد انتظاري چه قصرالحمرا از هيسپانيا دولت مطلب؟ اصل سر برويم راستيک شودمي -

 دهد؟
 :آمد وجد به رضوان حاجب يعاجزانه اظهارنظر اين از و زد پوزخندي آدريان

 .سعدمحمدبن امير غيرقانوني دولت تسليم و قصرالحمرا کليد تحويل... صدراعظم جناب است روشن -
 :برد جام به دست و شد خيره سانچز مغرور و بلند باراني به ابوالقاسم

 .ماست انتظار سطح از باالتر کمي شما يخواسته شود،نمي که طوراين -
 عنوان براي او يقيافه نظرش به نگريست، حاجب يشده خضاب تازه هايريش و کوتاه نسبتاً قد به ايزابل

 :رسيدمي نظر به مضحک بسيار صدراعظمي
 ...نيست ما يخواسته اين -

 :کرد اشاره شهر هياهوي صداي به و برخاست جا از ملکه
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 آيا. است آندلس مردم يخواسته صدالبته و گرانادا مسلمانان يخواسته اين! شنويد؟نمي را صدا اين واقعاً يعني -
 دارد؟ قانوني مبناي دولتي چنين آيا ايستاد؟ مردم تقاضاي مقابل در شودمي

 :کرد مزه را جام ابوالقاسم
 !تابندبرنمي خود بر را تبارمسيحي يک حکومت مسلمانان، اما -

 :زد پوزخندي رضوان حاجب بيني کنار گوشتي خال به آدريان
 قرار. هستند سراجبني يملکه و عليمحمدبن بيعت در ايشان کنند، حکومت مسلمانان بر مسيحيان نيست قرار -

 .کنند اقتدا محمد به موروها است
 :انداخت باال شانه ابوالقاسم

 !شماست ينشانده دست محمد کند؟مي تفاوتي چه -
 :زد ايقهقهه ايزابال

 دين به قلباً که دانممي خوب. هستيد آندلس مسلمان تازه مسيحيان از خود شما... ابوالقاسم جناب نگيريد سخت -
 .بازداريم خود ديني فرائض انجام از را موروها ما نيست قرار کهاين ضمن. داريد خاصي ارادت خود مادري
 :کرد نگاه را زمان و درآورد را اشجيبي ساعت آدريان،

 خواهند آزاد کامالً خود ديني عبادات انجام در موروها آن، موجب به که شودمي امضا شما و ما بين پيمان يک -
 .بود

 :زد تلخي لبخند ابوالقاسم
 خواهيد؟مي چه ما از آن ازاي در و -

 :تکاند را شنلش روي بر خاک ايزابال
 !عليمحمدبن به خالفت و ما به الحمرا کليد دادن تحويل -

 :کردمي ترتنگ و تنگ را غرناطه صدراعظم هاينفس پادگان، محوطه در سربازان رژه از حاصل غبار
 ...يعني -

 :گذاشت تمامنيمه را حرفش آدريان
 .کند واگذار اشبرادرزاده به را خالفت که کنيد متقاعد را محمد امير داريد وظيفه شما... زديد حدس درست بله -

 :برداشت سر از را اشکشيده و بلند کاله ابوالقاسم
 نشد؟ چنين اگر و -

 يمحاصره به را کاخ تا کنم اشاره محمد و عايشه به که ستکافي. ماست يمحاصره در قصرالحمرا»: ايزابال
 .«درآورند سراجبني
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 .کرد معناداري سکوت رضوان حاجب
 نخواهيم تضمين را کسهيچ جان ما و ابوالقاسم جناب سوخت خواهند باهم وترخشک ديگر وقتآن»: آدريان

 «!کرد
*** 
 سمير
 تنها باران، بارش و فراگرفته را گرانادا آسمان غليظي دود. دادمي غرناطه کامل سقوط از خبر شهر يگرفته هواي

 در صلح هواداران جمع به گروهگروه آندلسي بزرگ طوايف و قبايل. کردمي نازل مردم سر بر را سياهي اسيدهاي
 .بود شمشير پاسخش ورزيد،مي مخالفت محمد خالفت با کسي احياناً اگر و پيوستندمي غرناطه
 اخبار آخرين. کردندمي غارت را يکديگر و افتادند برادرکشي به مسلمين مالي، يمضيقه اثر در که نکشيد طولي
 پايان سوت يعني اين و کردندمي تهيه روزانه مصرف براي را قاطر گوشت مناطق، بعضي در که بود آن از حاکي
 .اسالمي تمدن و عزت
 گذشته از ترپيچيده را قصرالحمرا ايام آخرين حوادث سيالب طوفاني، مثل محمد امير استعفاي خبر روز،آن صبح
 .شد احضار دو آن عمارت به وليعهد و ملکه با ديدار براي باعجله سمير و کرد

*** 
 قاضي جناب شدن وارد با. بودند روم به سفر آماده و نموده جمع را خويش وسايل و اسباب دوفرزندش، همراهبه ثريا
 مانند که سمير. برخاستند جا از وي تعظيم براي و تکريم را ايشان هميشگي رسم به نصر و سعد ها،آن عمارت به

 :نهاد پيش پا کرد،مي تجربه را خوشي چنداننه حال قصرالحمرا اهالي ديگر
 دارند؟ خاطر اطمينان گرفتند که تصميمي از ملکه -

 :گزيد ندامت دندان و کشيد باريحسرت آه ديد،مي بربادرفته را آرزوهايش که ثريا
 قاضي؟ جناب است مانده باقي ديگري يچاره مگر -

 :شد خيره شاهزاده هردو به و گرفت ملکه سلطنتي جواهرات از نگاه سمير،
 ...توانيممي ما. باشندمي غرناطه مردم قانوني وليعهد سعد، شاهزاده عهدنامه، آخرين طبق -

 :شکست را سکوتش سعد
 ملکه هايگريميانجي يواسطه به هم اآلنش همين تا. ندهيد ادامه ديگر لطفاً... قاضي جناب کنممي خواهش -

 .است شده مادرم، اجدادي و آبا شهر روم، به ما تبعيد به حاضر و گذشته ما خون از عايشه رضوان، حاجب و ايزابال
 :آمددرمي صدا به شهر القضاتقاضي براي ديگري از پس يکي خطر هايزنگ

 اند؟گرفته من يآينده براي تصميمي چه دانيدنمي نياوردند؟ ميان به سخني من درمورد -
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 .«اندگرفته ما براي تصميمي چه بگوييد است بهتر»: ثريا ملکه
 ما؟ -

 :افزود و داد نشان قاضي به را پاپ ياطالعيه آخرين نصر
 بار توبه، غسل انجام و کليساها به رجوع با توانندمي گرانادا تبارمسيحي اهالي يهمه اطالعيه، اين موجب به -

 .بمانند امان در همسرش و فردينانند عاليجناب خشم از و بازگردند خود نياکان دين به ديگر
 :پرسيدمي وقتي کرد حبس را نفسش سمير

 شود؟مي چه قصر مسلمانان سرنوشت پس -
 .کرد معناداري سکوت و انداخت اتاقش در صليب به نگاهي ثريا
 .«است امان در جانت و دارند نياز تو به هاآن! نباش نگران تو سمير»: سعد

 .نگريست سه هر به پرسشگرانه قاضي
 را تو که اندداشته اصرار محمد و آدريان است، داشته مسيحيان با که ايجلسه آخرين در گويدمي ابوالقاسم»: نصر
 .«دهند تحويل قشتاله نشينمسيحي دولت به و کنند سالح خلع

 :کرد لمس را آن و برد تفنگش يقبضه به دست قاضي
 اند؟داده پاسخ چه رضوان حاجب خب؟ بسيار -

 :زد کشداري پوزخند ثريا
 که است داشته اصرار و کرده مخالفت مطلب اين با اتهميشگي حامي بدهد، پاسخي ابوالقاسم کهآن از قبل -

 .بماني باقي شهر يالجماعهقاضي چنانهم
 سراجبني يملکه غيرمنطقي هايمحبت. نبود مشخص داشتبرنمي سرش از دست نام اين چرا... عايشه... عايشه
 به چنگي و برد دست. بود خوانده را شيطان دست باراين سمير اما داد؛مي آزار و کردمي کالفه را او پيش از بيش

 :زد اشآشفته موهاي
 .خواهدنمي مرا ديگر عايشه! دوستان نباشيد لوحساده -

 .دوختند چشم سمير دهان به متعجب سه هر
 .دهم شرعي يوجهه او غصبي خالفت به محمد سلطنت امضاي با خواهندمي... خواهندمي مرا قلم هاآن -

 :کرد پنهان هايشلباس اليالبه در نيز را تفنگش سعد، شاهزاده
 طبق. کرد خواهيم ترک روم مقصد به را غرناطه خاک ظهر اذان از قبل ملکه و ما... سمير است خودت با انتخاب -

 بدون است قرار و شد بازخواهد عايشه و ايزابال سپاهيان روي به قصر هايدرب بعدازظهر امروز توافق، آخرين
 .درآيد دشمن نظاميان اشغال به الحمرا وخونريزيخون
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 :گذاشت سمير يشانه روي بر دست نصر
 زياد برخورد حال به تا کهاين با. هستند شما طرف از مقاومتي ترينکوچک دنبال به هاآن... برادر کن گوش خوب -

 را محمد خالفت يا... بياييد پايين شيطان خر از پس،. هستيد موجهي آدم که دانممي اما ام؛نداشته شما با نزديکي
 .شويد همسفر ما با و برداريد را کارال بانو و خود جان يا و کنيد امضا

 :برخاست جا از قاضي
 پخش آندلس در قصرالحمرا از من فرار خبر اگر! است غيرممکن من براي پيشنهادات اين هردوي... کدامهيچ -

 خواندند،مي نماز کردند،مي جهاد من احکام با هاسال مسلمين. شد خواهد وارد مسلمانان به مهلکي يضربه شود،
 سقوط از ترمهم. بزنم ضربه هاآن باورهاي به خود فرار با توانمنمي حال... پرداختندمي زکات و گرفتندمي روزه
 .امبوده شانديني الگوي من سال هايسال که است مردمي اعتقادات سقوط شهر،
 :آمد جلو سعد

 .کنيد امضا را محمد خالفت حکم پس -
 :گرفت دستش دو ميان را سرش و نشست سمير

 .شودنمي... شاهزاده شودنمي -
 :کرد باز لب ثريا

 .کندمي را جانت تضمين خود ايزابال ملکه دهي، انجام را آن اگر که دهممي نشان تو به راه يک -
 :کشيد درهم ابرو قاضي

 بانو؟ راهي چه -
 :کرد مشت را دستانش ملکه

 محمد و آدريان چشم از دور به دهممي قول دهي، تحويل ايزابال به را هاآن اگر... سمير قصرالحمرا تاريخي اسناد -
 .بستانم را کارال و خودت جان ينامهامان

 در نگهداري جز به که دانممي بعيد و دانستمي السلطانامين مرا چون بود؛ سپرده من به سلطان را اسناد آن -
 .بيايد ديگري کار به قصر يکتابخانه

 :کردندمي حمل را وي ياثاثيه و اسباب خدمتکاران، و کرد حرکت خروجي درب طرفبه فرزندش دو همراه به ملکه
 اين سند دنبال به ايزابال چشمان اما آيد؛نمي خاصي کار به و نيست بيش کاغذپاره چند اسناد آن... توست با حق -

 .دهد نجات را عشقت و تو جان که باشد داشته را آن ارزش شايد. است مجلل کاخ
 !انداخت گير دل و عقل دوراهي بين و برد خود درون خلوت به را سمير سکوت،

 :دوخت سمير به را خود پاياني نگاه درب، بستن از قبل ثريا
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 يک شناختم، را تو که اخير سالده اين در مخصوصاً و بودم مسلمين شما يملکه که سالهبيست مدت اين در -
 از دور به و گرفت را مردم طرف هرکس. است مردم کنار در بودن هم آن و. گرفتم شما از مهم درس

 شخصي منافع دنبال به هرکس و شد رستگار گذاشت امت امور اصالح را هدفش بازيجناح و کاريـي*سيـاس
 .شد هالک و رسوا عاقبت بود خويش
 .شد دقيق او در شود خارج ثريا دهان از سخنان اين کردنمي باور که قاضي

 و نفهميديم که ماييم اين واقع در. زنيممي گول را هاآن و فهمندنمي مردم که کنيممي خيال حکومتي سران ما -
 هستند مردم اين نکنيم هاآن حال به فکري اگر و يافت خواهند را حقيقت زود يا دير مردم. زديم گول را خودمان

 .کنندمي ما حال به فکري که
 :آورد زبان بر را حديثاين وقتي شد جاري ثريا هاياشک

 ...الظلممع اليبقي و الکفرمع يبقي الملک -
 :داد ادامه سپس و
 .داشتم روا مردم اين به که هاييظلم دليل به ببخشايد مرا محمد خداي -

 رومي ايزبيالي که کرد قبول شدمي سخت وگرنه گريستمي گونهاين ديدمي رفته باد بر را آرزوهايش چون شايد
 !باشد داشته دين درد
 :کردمي تکرار را نبوي حديث اين پيوسته سمير و رفت ثريا

 ...خير ظلم با اما ماندمي باقي کفر با حکومت -
*** 

 ثريا
 جدايي تلخ يلحظه. گرفت سرخش هايگونه از اشک دست پشت با. آمد بيرون ابوالقاسم ـوش*آغـ از و خزيد آرام

 که کند خواهش او از تا کرد باز لب بارچندين. بود شده ترتلخ برايش رضوان حاجب از جدايي با الحمرا، از
 کرد؟مي چه نصر و سعد با اما بيايد؛ روم به همراهشان

 داشتن بر مبني را هاآن شک و زدمي خود به نسبت پسرش دو هايظن تمامي بر تاييدي مهر کاراين با شک بدون
 ابوالقاسم کرد،مي باز دهان که هربار کهاين عالوهبه. کردمي تبديل يقين به رضوان حاجب با نامشروع ايـطه رابـ

 :گفتمي و گرفتمي را جلويش
 .نکن ترمپاشيده ازهم ام،پاشيده ازهم خود من... دهم انجام را آن نتوانم که نکن من از تقاضايي -
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 زده دوآن نام به قرعه و شده سکنه از خالي قصر تمام تقريباً. کردندمي سرهيک را کار سمير با و ماندمي بايد حاجب
 دوش به و برداشت را کيفش ملکه .آورند فراهم هيسپانيا حکومت به را قصرالحمرا انتقال مقدمات تا بود شده

 .خورد را حرفش بازهم اما بگويد چيزي که خواست. انداخت
 :کرد ميخکوبش حاجب صداي که شود خارج محبوبش صدراعظم عمارت از تا کرد تند قدم

 ...ثريا -
 و بود متنفر کشيدن انتظار از قدرچه. ايستاد اشـينه*سـبهـينه*سـ و آمد جلو صدراعظم. چرخيد ابوالقاسم سوي به

 .گذاشتمي منتظرش قدرآن حاجب
 ...نبوديم يکديگر قسمت ما -

 !باشد شده سرد چنيناين روياهايش مرد ـوش*آغـ که شدنمي باورش بگويد؟ را همين تا نگهداشت را او همين؟
 که حال و بربايد من از را تو سلطان تا گذاشتي و کردي دست دست باشي، من با توانستيمي تو که وقتآن -

 من و شدي خلع شدن ملکه از تو و کرده تنگ ما براي را عرصه روزگار جبر گفته، وداع را فاني دار ابوالحسن
 .هستم همکاري به مجبور صدراعظم کسوت در چنانهم
 . «درآورد مرا شدن سلطان همسر تالفي و بگيرد انتقام من از خواهدمي او. گويدمي دروغ»

 ثريا چشمان در اشک. کشيد آتش به و درآورد برگي حاجب. کرد عبور ملکه ذهن از لحظه آن در که بود فکري اين
 .نداشت تلخي طعم لبانش گاههيچ آخر. نبود آگاه بودنش دودي از موقعآن تا چرا. زد حلقه

 .باشي موفق رويمي هرکجا اميدوارم -
 شايد. گفت قاطعي خير او به عمل در و اشجواني عشق از برگرداند روي. برگرداند روي و گفت را اين حاجب

 را ملکه يشبانه پيشنهادهاي چرا پس نداشت دوست را او اگر... هم شايد و شود همسفر او با توانستمي
 بود؟ خليفه از انتقام براي آيا پذيرفت؟مي

*** 
 سمير

 با سمير. شدمي ديده سفيدتر قاضي چشم به سفيدش لباس و بود آمده گرفتار مه از ايهاله در! ديدنمي را او درست
 :زد صدا را نامش و کنار را غبارها دست

 هستي؟ تو... زهرا -
 زهرا به شبيه اشچهره. کردمي نظاره را او فقط نامفهوم و گنگ سمير. انداخت ايخريدارانه نگاه را قاضي و برگشت

 :نبود زهرا اما بود
 پسرم؟ نشناختي! فاطمه... سمير هستم من -
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 او زن؟ اين گفتمي سخن چه از پسرم؟. دهد جان و کند تهي قالب بود مانده کم. کرد قفل بدنش تمام لحظهيک
 ـوش*آغـ در که نداشت. دهد نسبت خود به را او دادمي اجازه خودش به هرکس که نداشت. نداشت مادر که

 سمير... نه. خواندندمي بـدکـاره را او که بودند ابله قدرچه و گشتمي عاطفي خأل اين دنبال به مدثره و عايشه
 چون نگذاشت؛. گذاشتمي خطا را پايش شده که هم باريک براي هاآغوشيهم اين در بود اگر که نبود؛ بـدکـاره

 .شدمي ـوش*آغـهم طوراين اشگمشده ـوش*آغـ وجويجست در و نداشت مادر
 مادر خواستمي. کند لمسش خواستمي... کرد نزديک فاطمه اطراف مقدس نور به را آن و آورد باال را دستش
 .کند تجربه را داشتن
 :گرفت را دستانش فاطمه

 .نيستم غريبه که من تو؟ کشيمي خجالت چه از -
 داشت؟ مادر هم او يعني. بود شده تندتر قلبش ضربان

 هستي؟ چه منتظر پس خواهد؟نمي مادر دلت مگر -
 و کشيد نفس. کشيد نفس و داد قرار مادرش يـينه*سـ روي را سرش. گرفت قرار فاطمه ـوش*آغـ در ناخودآگاه

 .فاطمه يعني آشنا غريب حس از شود پر تا کشيد نفس هم باز و مادريبي عمريک بابت زد زار. زد زار
 :کشيد پسرش موهاي به دستي فاطمه

 کنم؟ وصيت دارم حق چه پس ام،نکرده مادري برايت دانممي -
 نيز را جانم اختيار هيچ، که وصيت و هستي من يگمشده همان تو که بگويد خواست. بزند حرف خواست سمير
 :کرد سد را فرزند هايلب راه مادر، انگشتان اما داري؛

 .توانممي که نصيحت اما بکنم؛ نتوانم وصيت شايد -
 .گفتمي سخن نگاه زبان با و نداشت تکلم قدرت

 .ترسممي روپيش روزِ چند از. پسرم هستم نگرانت -
 :بگويد خواست سمير

 .شوممي ملحق شما به زوديبه که است اين نهايتش مادر؟ ترسيمي چه از -
 .ستديگري چيز بابت من نگراني... سمير نه -

 .شد ريز چشمانش در سمير
. کني تکرار را تاريخي اشتباه اين مبادا. بدهي عايشه و ايزابال به را هاآن نکند. قصرالحمرا سند... سمير اسناد -

 تحريف هم را تاريخ خواهندمي هاآن. دهند تحويل دودستي هم را تمدنشان سند نبايد اما باختند؛ را قافيه مسلمانان
 .کنند محو را مسلمين هم کاغذ روي از بلکه عمل، در تنهانه خواهندمي. کنند
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 :گرفت فاصله او از فاطمه. گرفت آتش جمالت اين حرارت از و شده سنگين سمير بدن
 .کند عبور صراط پل اين از بايد خواهدمي را تو هم او اگر! سمير کن سرهيک را تکليف... پسرم ديدم را کارال -

 :داد ادامه و کشيد درهم را ابروهايش
 تا کني متقاعدش بايد خواهيمي را او اگر. بردمي سر به آدريان عقد در نشده مسلمان وقتي تا و است مردم زن او -

 !من براي شودمي آتشي شما نامشروع هرتماس وگرنه بياورد؛ ايمان
 .رفت آسمان به و کرد عروج. کرد عروج و گفت را اين

*** 
 :نشست و برخاست جا از کارال شديد هايتکان با
 است؟ شده چه -

 :داد دستش را آبي ليوان کارال
 است؟ افتاده اتفاقي. کرديمي صحبت خودت با و زديمي وپادست. پريدم خواب از هايتناله صداي از. دانمنمي -

 عطشش تا کشيد سر نفسيک را ليوان. کردمي احساس هايشگونه بر را فاطمه يـوسـه*بـ آخرين گرمي هنوز
 .بخوابد

 شده؟ چه بگويي خواهينمي -
 :کرد پاک را لبانش دست، پشت با سمير

 .مادرم... کارال مادرم -
 :زد عقب را موهايش کالفه کارال

 نه؟ يا شده چه گوييمي... سمير کردي امديوانه -
 :رفت کارش اتاق طرفبه و برخاست جا از
 ...بيا دنبالم -

 .کردند حرکت قاضي کار اتاق طرفبه هردو
 :ايستاد ناگهان قاضي

 .دهي پاسخ آن به رودربايستي هيچ بدون دارم تقاضا و بپرسم تو از سوالي خواهممي کارال -
 :زد لبخندي کارال

 .سرورم ميل کمال با -
 :کرد نگاهش سمير

 هستي؟ من خواهان واقعاً تو -
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 :انداخت باال ايشانه کارال
 نيست؟ مشخص يعني -
 :داد ادامه و آمد وابروييچشم سپس و
 .دارد وجود دربار هايملکه شوم مثلث و تو به راجع ابهاماتي هنوز البته -

 :برگرداند کارال از روي و بست انتها تا را بلندش خواب لباس هايدکمه سمير،
 ندارد؟ وجود ابهامي ما روابط در کردي خيال -

 :پرسيد کارال وقتي شد صدتکه قصر هايکاريآينه در سمير تصوير
 ما؟ -

 :زد اشجوگندمي موهاي به چنگي کالفه سمير،
 شما دين ديدگاه از شايد خوابيممي و خوريممي. هستيم هم کنار در آزادانه کهاين! تو و من يعني... کارال ما... بله -

 .ابهام و است مشکل سراپا خودش ما دين نظر از اما باشد؛ نداشته مشکلي
 ديوار روي بر شده حکاکي قرآن آيات به تمسخرآميزي نگاه و آمد سراغش به زادگينجيب نخوت همان ديگر بار

 :انداخت قاضي جناب عمارت
 عملاين مسيحيت منظر از کردي خيال دارد؟ شرعي مشکل هم کنار در تو و من خوابيدن که افتاده يادت تازه -

 است؟ جايز
 :داد ادامه زحمتبه اما بست؛ را گلويش راه بغض سپس

 کردي خيال. قاضي جناب ايمانده کوچهيکاندرخم هنوز چه؟ تو اما عشقم؛ به رسيدن بابت گذشتم دينم از من -
 است؟ بوده تو و من آغوشيهم شاهد فقط قرآن آيات اين
 :گفت وقتي شد نمناک هايشمژه

 و نفاق نقاب زير در و قصر اين جايجاي در بيفتد، هاپرده اگر دانيمي خوب خودت! القضاتقاضي جناب خير -
 !شودنمي انجام که هاـناه گـ چه آسماني کتاب همين خنک سارسايه در و تزوير
 :افزود طعنه با و زد پوزخندي سپس

 ...براي محلي خودش عمارت همين شايد -
 .داد افزايش را قلبش ضربان و کرد خشک کارال دهان در زبان که بود قاضي آوررعب نگاه باراين

 ...دومينگز بانو بدان را چيزيک اما بستي؛ من به بود افترايي و توهين هر و گفتي خواستي هرچه -
 :ايستاد آن مقابل در و کرد حرکت کارش اتاق درب طرف به قاضي
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 گاهي. دانندمي هم اکنونهم و دانستندمي السلطانامين مرا مردم. بودم شهر القضاتقاضي من که بدان را اين -
 يعني اين و کردممي بررسي را ملکه هرسه سلطنتي جواهرات تا بايد هايمپرسش پاسخ به رسيدن براي

 .هاآن هايخلوت ترينخصوصي
 :آورد باال کارال مقابل در را اشاشاره انگشت سپس

 هاسال و خوردي فريب مدثره و آدريان يدسيسه يپرونده سر. کنيمي اشتباه داري هم باز... کارال تو اما و -
 .کنيمي تکرار را آن داري هم باز و... انداختي عقب را وصالمان

 :کرد لمس را کارش اتاق براق يدستگيره و انداخت را دستش سمير
 باريک نديدي؛ اينتيجه آخرش و کردي اعتماد اتکودکي دوران دوست ترينصميمي ايزابل، به مدت همهاين -

 لغزيدم؛ و داشتم لغزش. امنکرده ـيانـت خــ تو به حال به تا من که قسم مقدسات تمام به. کن اعتماد من به هم
 !هرگز ـيانـت خــ اما

 :چرخيد کارال طرفبه و نهاد آن داخل قدم گشود؛ را اتاقش درب سپس
 يعني. دهدنمي را ما ازدواج ياجازه اينشده مسلمان تو که زماني تا من دين که بگويم را اين خواستم فقط من -

 عقد خودخودبه وقتآن. بياوري اسالم تو که است اين راهش تنها شوهر؟ دو و زن يک. نيست پذيرامکان اين اصالً
 ...من و شويمي آزاد زني تو و شد خواهد باطل باشدمي مسيحي يک که آدريان و تو

 و وحشت پل اين از چگونه که انديشيدمي اين به کارال... کارال اما و. انداخت پايين را سرش و خورد را آخرش حرف
 کند؟ عبور اضطراب

*** 
 کارال
 هاآن تنها کودکي از. کردمي سمير دين بهراجع تحقيق و وجوجست صرف را خود وقت تمام که شدمي روزي چند

 از تنها و کورکورانه خواستنمي! داشت اکراه مسلمين نام آوردن زبان بر از حتي و کردمي خطاب مورو يواژه با را
 محضر در پاک لباسي با و داده انجام طهارت غسل... بود کافي نشانهيک فقط پس بياورد، ايمان هواوميل روي
 .بود نشسته آسماني کتاب
 از مانع سنگيني هايوزنه چونهم جابي و خشک تعصبات همان هنوز اما بود؛ قرآن ـوش*آغـ در پريدن يآماده

 ...آسماني يا زميني پاک، مقدس، عشقي با اوج تا رفتن و معنوي پرواز يک شدند،مي او پريدن
 !محمد معراج مانند به شايد. خواستمي شبهيک پرواز او. نبود او کار خدا با مالقات تا پلهپله

 مجتهدين با. نشست بحث به علما با را قصر جايجاي و کرد حرکت. گرفت را تصميمش. کرد را جزم را عزمش
 يا و صبحگاهي ماليم نسيم يک حد در... باشد معجزه نبود الزم. بود نشانه يک دنبال به چنانهم اما کرد؛ مباحثه
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 نشد خبري اما! عيسي رب و موسي خداوند! جهانيان پروردگار هستم من اين بگويد او به که کوچک وبرقرعديک
 .نشد که

 حال اصالً بود، گذاشته سرش روي را عمارت سارا. برگشت اتاقش به نااميد. شد گرفته هم بسيار شد، گرفته حالش
 دخترک! بود فايدهبي کردندمي پايين و باال را او پرستارش با هرچه. کشيدمي جيغ سرهيک و فهميدنمي را خودش

 کرده بسنده آوردنش ايمان براي سارا شدن ساکت به ديگر کارال. کشيدمي ويله و بود داده دست از را عقلش پاک
 :غريد لب زير کالفه و عصبي. دادنمي اينشانه خداوند هم باز اما بود؛

 !بياورم ايمان خواهينمي خودت پس... باشد -
 من؟ بانوي گفتيد چيزي -

 :گرفت کمر به را ديگر دستي و گذاشت اشپيشاني بر دستي
 کني؟ مهمان هم مرا اندکي معروفت هايدمنوش آن از توانيمي. دارم سردرد کمي... راحيل خير اوه -

 هايالبه و عجز از ديگر که کارال. رفت بيرون اتاق از و داد مادرش دست عجله با را سارا زد، لبخندي راحيل
 :زد خشکش درجا ناگهان انداخت، قاضي جناب عمارت ديوار به نگاهي بود، آمده تنگ به دخترش

 گويد؟مي سخن من با او آيا -
 قدم آرام. نهاد گهواره داخل وحشتناکش فريادهاي همان با را سارا موقعچه نفهميد شد، سنگين هايشگوش ديگر

 نظر از را اشترجمه و خواند را آن چندباري... آمدنمي باال نفسش. رفت شده حکاکي يآيه طرف به و برداشت
 .گذزاند

 طلب خداوند از که بود شرمنده قدرچه او و بود داده را پاسخش... گفتمي سخن او با داشت خدا. بود نظيربي واقعاً
 فکر به مقابل، ديوار ومبهوتمات کارال. شدنمي بلند سارا از صدايي ديگر اما شد؛ داخل راحيل. بود کرده نشانه

 اما پيچيد؛مي مادر گوش در سارا صداي چنانهم. نهاد کارال يشانه روي دست و شد نزديک راحيل. بود فرورفته
 :گفت جملهيک و زد پس را راحيل دمنوش و دست توجهبي کارال

 .بخوان را آيهاين معناي -
 انديشند؟نمي آيا ست؛هايينشانه خرد اهل براي روز و شب آمدن پديد در و زمين و هاآسمان در و -

 :شد سرازير کارال چشمان از اشک
 است؟ سوره کدام به مربوط آيه اين راحيل -

 :داد پاسخ شنيدنمي را سارا صداي ديگر که راحيل
 من؟ بانوي شده چيزي... عمرانآل نودم يآيه نکنم اشتباه اگر -

 :داد تکان تأسف ينشانه به را سرش کارال
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 !خواستممي اختصاصي ينشانه او از که بودم احمق قدرچه من و -
*** 
 سمير
 :گفت و داد فرج دست به باعجله را الحمرا مالکيت مدارک و اسناد

 از برنگشتم من وقتي تا و ببريد پناه قصر زيرزمين به سارا و کارال با و بردار را هاورق اين! برادر کن عجله -
 .نياييد بيرون خود مخفيگاه

 :داد پاسخ و گرفت را ارزشبي خودش نظر از کاغذهاي عصبانيت با فرج
 هاباطله اين نگران شما وقتآن و درآورده خود اشغال به را قصر دشمن چيست؟ کارها اين معناي فهممنمي من -

 باشيد؟مي
 :کشيد آتش به را اسناد سري يک و برگشت کارش ميز پشت سمير

 در نيز من حضور... شد خواهد برگزار کشتي تاالر در قدرت انتقال يجلسه ديگر لحظاتي تا. فرج نکن بحث من با -
 زيرزمين در و کرده استفاده فرصت از شما دهممي طول را محمد تاجگذاري مراسم من تا. است الزامي جلسه اين

 .بزنيم بيرون قصر از و برسانم شما به را خودم آفتاب غروب تا دهممي قول. بگيريد پناهجان قصر
 :پيچيد گلويش در بغضي و برداشت را نظر مورد هايورق فرج

 را قصر. کني تاخير اگر حالت به واي اما رفت؛ خواهم مخفيگاه به فرزندشان و کارال بانو همراه به من خب بسيار -
 .کنند کم شما سر از مو تار يک بخواهند اگر کنممي خراب اشاهالي سر بر

 !گريستند سخت و گرفتند ـوش*آغـ در را يکديگر باريک
*** 

 کشتي تاالر - م???? سال - قصرالحمرا
 را او. نگريستمي تاالر در حاضر جمعيت به خاصي غرور و ابهت با و بود نشسته پدرش صندلي بر عليمحمدبن

 صداي. است کرده تن به خالفت رداي و رسيده قدرت به نصربني خاندان از که دانستندمي محمدي دوازدهمين
 آندلس علماي ويژهبه کشور دو حکومتي سران بين نظراختالف و بحث از حاکي حضار، لبي زير و آرام يهمهمه

 .بود
 اسقف، و سانچز آدريان واحد، هيسپانياي حکومت از و رضوانبنابوالقاسم و قاضي جناب غرناطه، حکومت از

 قصر سلطنتي يکتابخانه در آندلس تاريخ از برگي عنوان به که بودند پيماني تنظيم مسئول کليسا، و پاپ ينماينده
 مادريد شهر يموزه در اسپانيا دولت گردشگري صنعت براي ايجاذبه عنوان به آن از آينده در تا شد نگهداري

 .شود استفاده
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 به و درآوردند ابوالحسن اسارت يوغ از را آندلس نهادن، هم دست در دست با که ابليسي و شيطان عايشه، و ايزابال
 .دادندمي انجام هم با را هاهماهنگي آخرين و نشسته يکديگر کنار در دادند، تحويل آن از بدتر اسارت يوغ
 جمعيت و برخاست جا از سمير نوشاندند،مي قاضي جناب به را زهر جام گويا که مشترک اقدام پيمان امضاي از قبل

 از ايآيه با را خود سخنان مکرمش نبي و متعال خداوند ثناي و حمد از پس و دعوت آرامش به را تاالر در حاضر
 :کرد آغاز چنيناين قرآن

 خداي سنت در و... ملت آن خود ياراده و خواست به مگر دهدنمي تغيير را ملتي و قوم هيچ سرنوشت خداوند -
 !بينينمي تغييري و تبديلي تعالي و تبارک

 .گفتمي چيزي لب زير هرکس و رسيد گوش به حضار همهمه هم باز
 اسالمي حکومت سال هايسال... بود نخواهيم و نيستيم مستثني پروردگار قانون اين از نيز مسلمان ملت ما -

 .گرفت را ما دنيا منصب و مقام حبّ کهاين تا چرخيدمي دست به دست ما دستان در امانتي چونهم
 .بودند گرفته نظر زير را او خوب و داشتندبرنمي سمير از چشم عايشه و ايزابال
 :داد ادامه چنيناين بود شده خاکستري سرش موهاي مانند به نيز هايشريش روزها اين که سمير

 اصالً که زديم را يکديگر قدرآن و افتاديم خودزني به. افتاديم خودزني به که شديم غرق ماديات در قدرآن -
 را کساني چه و شديم پيمانهم کساني چه با نفهميديم. کرد تغيير طارق انقالب يدرشکه مسير وقتچه نفهميديم

 !گرفتيم هدف
 چه ديگر اما درآورد؛ صدا به مسلمين هايدل در پيش از بيش را خطر هايزنگ قاضي، جناب دوپهلوي سخنان

 .شودمي سخت برايت کشيدن نفس که است اين مهم نيست؛ مهم مقدارش گذشت، سر از آب کههنگامي سود؟
 .«نشويد متفرق و بزنيد چنگ الهي ريسمان به همگي»: فرمايدمي قرآن در خداوند -

 و بودند نشسته جايگاه بر تمام وقاحت با که انداخت عايشه و محمد به معناداري نگاه کرد، ادا که را کلمه آخرين
 .کردمي ترجمه موبهمو را کاستيل به حکومت انتقال سند او، سخنان به توجهبي که ايکماشهابن
 خواهندمي مردم که شود اميرالمومنين کسي بايد. است مردم خواست چون کنم؛مي امضا را خالفت اين حکم من -
 است؟ مطابق مردم خواست با خداوند خواست هميشه آيا اما

 :آمد پايين پدرش منبر از و دررفت کوره از بود، رسيده پايان به صبرش ديگر که محمد
 پدرم جور و ظلم از هاآن. خواهندنمي را شما مردم. بافتيد مهمل هرچه ستکافي ديگر... قاضي جناب است بس -
 من تصدي که بگوييد بارهيک به کنيد؟مي ايجاد تشويش قدراين چرا. دانندمي خالفت اليق مرا و اندآمده تنگ به
 به يکي و زنيدمي نعل به يکي چرا گوييد؟مي سخن دوپهلو چرا! خالص و دانيدنمي مشروع را سلطان جانشيني بر

 ميخ؟
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 :داد پاسخ و زد لبخندي سمير
 از خالي نيز آندلس و است مسلماني يخليفه هرگونه از خالي قصرالحمرا که را روزي بينممي قسم خدا به -

 .است نزديک روز آن و مسلمان
 :برخاست جا از علما از يکي

 يشايسته را محمد شما اگر. ايمکرده باز حساب شما حرف روي ما! القضاتقاضي جناب شودنمي که طوراين -
 کرديد؟ امضا را حکم آن زير چرا پس دانيدنمي پدرش جانشيني

 يشايسته نيز را پدرش حتي من که بگويد خواستمي... گرفت دندان به زبان اما بدهد را پاسخش خواست سمير
 هايحرف از پر... بود ورازرمز از پر قاضي جناب چشمان. خورد را حرفش و کرد سکوت اما دانستم؛نمي عنوان اين

 .نشست جايگاهش در و انداخت را قلمش حکم، امضاي از پس بنابراين. نگفتني دردهاي و ناگفته
 :گفت ديگري

 حال که خصوصبه... پيغمبر سنت خالف بر ستکاري مسيحيان با مشترک پيمان که دانستممي هم اول از من -
 .کنيم حکومت هاآن نظر زير بايد

 .گيردمي دستور هاآن از و ايزابالست ملکه يگمارده محمد... نيست خالفت ديگر اين -
 :قرطبه يجمعه امام

 شروط از يکي وجود و هستند الزم باهم هردو دواين... باشد مردم حمايت مورد و خداوند تاييد مورد بايد خليفه -
 .نيست کافي
 :برد باال را دستانش داد، تشخيص ناآرام را فضا که ايزابال

 گيرد؟مي دستور ما از محمد که گفته کسي چه. کند ايجاد تفرقه ما بين در خواهدمي شيطان... دوستان باشيد آرام -
 خود نظامي نيروهاي با ما اکنون اگر و! هاصحنه يهمه براي عيارتمام مردي. است بالغ و عاقل مجتهدي خود او

 .است بوده خودتان يخليفه و مردم درخواست به ايمکرده اشغال را قصر
 :شد مستولي تاالر بر ايکرکننده سکوت

 مسلمانان يهمه. کنيد مراقبت دينتان از که هستيد آزاد شما يهمه. شد نخواهد عوض چيزهيچ محمد خالفت با -
 زن هيچ به. شد نخواهد خراب مسجدي هيچ. دهند انجام را خود عبادي اعمال و بمانند باقي خود دين بر توانندمي

 به اهانتي ما از سربازي تاکنون اگر و ايمکرده امضا مشترک اينامهصلح ما که چرا شد؛ نخواهد رض*تعـ کودکي و
 .است کرده فوران خشمش جنگ و رزم اثر در شايد و بوده من دستورات برخالف است داده انجام شماها از يکي

 :برد باال و گرفت را عايشه دست ايزابال
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 نيست شايسته و اندبوده متعال خداي حقّ بر پيامبران از هردو محمد و عيسي. برابرند باهم مسلمان و مسيحي -
 .بيفتند يکديگر جان به چنيناين پيروانشان که

 با مسلمان و مسيحي و شد خواهد رونمايي اسالمي تمدن از جديدي عصر دهممي قول شخصه به»: عايشه
 .«گزينندبرمي را خود نظر مورد دين آزادانه هرکدام و... زيست خواهند يکديگر کنار در صميميت

 اهريمن و. نهاد آن بر ايـوسـه*بـ و گرفت ايزابال دست از حضار هياهوي در را خود خالفت حکم محمد پايان، در
 .درآورد خوشايند شکلي به را خود تواندمي

*** 
 ياشاره با. برداشت قدم تاالر خروجي درب طرف به و کشيد عقب را خود. کرد استفاده جمعيت شلوغي از سمير

 .پرداختند او تعقيب به يوسف و آدريان ايزابال، و عايشه
*** 
 سمير
 به مبدل لباس و نمود تعويض را هايشلباس زدني برهم چشم در. شد پنهان راهرو عريض هايستون از يکي پشت

 از آرام خيلي. گرديد مطمئن هاآن بودن پر از ديگر بار و کرد لمس را خشابش چندقبضه و برد دست. کرد تن
 .انداخت نگاه راهرو انتهاي به ستون يگوشه
 کرد،مي کاري بايد. کردندمي بررسي را ستون هر پشت و گفتندمي سخن يکديگر با واشارهايما با آدريان و يوسف
 .افتادندمي دام به نيز کارال و فرج بلکه شد،مي افشا خودش مخفيگاه تنها نه زود يا دير وگرنه

 پشت نگاهي يوسف. کرد پنهان هااتاق از يکي پستوي در را خودش قاضي رسيدند، سمير ستون به که هنگامي
 :کرد زمزمه آرام کاستيايي، زبان به و انداخت ستون

 !نيست هم جااين -
 .است قصر سند دنبال به ايزابل ملکه بيندازي، گيرش زنده کن سعي -

 .شد ظاهر سمير ديدگان مقابل در يوسف لباس از ايگوشه
 بدون. افتادمي فرج و کارال ياد به بردمي اسلحه به دست که هربار اما دهد؛ قرار هدف مورد را او توانستمي قاضي
 !افتادمي خطر به نيز دوآن مخفيگاه قصر، در تيراندازي با شک

 :داد پاسخ بود، سمير به پشتش درست که يوسف
 .کنم ثبت خود نام به را او قتل افتخار داشتم دوست خيلي وگرنه خواهدمي زنده را او نيز مادرم که حيف -

 .کرد حرکت مخفيگاه طرفبه هانظافتچي پوشش در و شد خارج پستو از قاضي سمير، از دو آن شدن دور از پس
*** 
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 فرج
 براي مناسبي مکان قصر، نمور و تاريک زيرزمين. نبود سمير از خبري اما گذشت؛مي ظهر اذان از ساعتي چند

 درازا به خانهظلمت آن در توقفشان اگر شک بدون. نبود اشسالهچهار کودک و جوان خانميک مدتطوالني اقامت
 .ببرنددربه سالم جان عفونت و بيماري از که نبود مشخص انجاميد،مي

 :کرد خشکي يسرفه کارال
 .باشند کرده دستگير را او ترسممي -

 :کشيد آرامي نفس و بست را چشمانش فرج
 .گرددبرمي شاءاهللان. است روشن من دل شما، عکس بر -

 :بيابد کاهش اشگريه صداي تا دادمي تکان را سارا کارال،
 چه؟ شود فاش مخفيگاه و کنند تعقيب را او اگر -

 :کشيد ايکالفه پوف فرج
 .بيفتيم دام به گذارندنمي و هستند مسلط قصر فرعي هايراه تمامي به قاضي جناب نباشيد، نگران -

 :چرخيد صدا سمتبه فرج. داد افزايش را هاآن هردوي قلب ضربان ناشناسي، پاي صداي
 .نشانممي عزايت به را مادرت برداري، ديگر قدميک چيست؟ نامت کيستي؟ -
 .هستم عزادارش من و کرده فوت که هاستسال من مادر -

 در را او و داد دست فرج با قاضي جناب. دويدند سمير سمت به و شد نمايان کارال و فرج چشمان در شادماني برق
 :گرفت ـوش*آغـ
 !برادر ايزنده که هنوز -

 :کرد ايخنده فرج
 .گذاشت نخواهم زمين بر آرام سر ندهم، آدريان و عايشه تحويل را تو تا -

 :داد ادامه و زد چشمکي سپس
 .رسيمي نظر به ترجذاب بسيار لباس، اين در -

 .دادندنمي دست از را خود يروحيه نيز شرايط آن در حتي
 :کرد عوض را بحث آمد،نمي خوشش هم حرفاين شوخي از حتي که کارال

 .است سردمان سارا و من -
 :انداخت بود رفته خواب به او ـوش*آغـ در که سارا و کارال هايشانه روي بر و درآورد را کتش سريع سمير

 بازگردم؟ غذا با و بروم خواهيمي نيستي؟ گرسنه -
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 :آورد زبان بر را دلش حرف ناخودآگاه کوبيد،مي ـينه*سـ به قلبش مجدد، جدايي سخن شنيدن با که کارال
 .خواهمنمي چيزهيچ ديگر بمان، فقط تو... سمير نه -

 خود چشم به را مرگ بارچندين جدايي، ساعات آن در که بگويد خواست... بگويد هايشدلتنگي از تربيش خواست
 آرامش آن ياد به حتي اشزندگي لحظات ترينسخت در که بود کسي يمردانه ـوش*آغـ نبودن آن و است ديده
 .گرفتمي
 قاضي جناب نزد لحظات آن در خاطرش عزيزبودن از خواستمي شايد بود؟ چه هايشگرفتن بهانه اين پس

 .بيابد تريبيش اطمينان
 .گردمبرمي غذا با و روممي من دهيد اجازه اگر -

 تاريک شايد اما چرا دانستنمي. کند رعايت تربيش بايد و دارد حضور جاآن در نيز فرج که بود آمده يادش تازه کارال
 پروابي طوراين که زدمي پرسه مسيحيت وهوايحال در هنوز شايد يا و بود کرده گستاخ طوراين را او مکان، بودن
 .کردمي عالقه ابراز

 :چرخيد فرج طرفبه و گرفت فاصله او از سمير
 .است خطرناک االن. شود تاريک کمي هوا بگذار -
 .برداريم مسير طول براي آذوقه اندکي الاقل بگذاريد. رويممي جااين از شود تاريک که هوا -

 :نگريست فرج يچهره به و آورد باال را فانوس سمير
 .بيفتد آسيا از هاآب تا کنيم اتراق مکان همين در روزي چند شويم مجبور شايد... برادر خير -
 اين که،اين عالوهبه! بگريزيم قصر از بتوانيم تا بزنيم را هاآن بايد زود يا دير چه؟ که باالخره گرفته؟ اتشوخي -

 .نيست خردسالش دختر خصوصبه و کارال استراحت براي مناسبي جاي مکان
 :رسيدمي گوش به صدايش تنها و آورد پايين را فانوس سمير

 ضارب من. بکشم اسلحه توانمنمي نکشيده سالح رويم به کسي تا. باشم کنندهشروع خواهمنمي من هرحال به -
 .کنممي دفاع امخانواده حريم و خودم از و مدافعم يک فقط نيستم،

 :زد زهرخندي فرج
 از قبل تا جنگممي من ولي نشود؛ کشته تا جنگدمي او. است اين در سمير و من تفاوت خانم؟ کارال بينيمي -

 .برسانم قتل به را هاآن بکشند، مرا کهاين
 ...هستيد مختار شما. کنم عمل اعتقاداتم خالف بر توانمنمي من -

 :گرفت را قاضي هايشانه فرج،
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 هستند، ما يبريده سر دنبال به دردربه بيرون آن که هاييآن کنيمي فکر آيا گويي؟مي سخن اعتقادات کدام از -
 را جملهاين معناي خواهيمي موقعچه کرد؟ خواهند دريغ ظلمي و ـاوز*تجـ هيچ از برسد ما به دستشان اگر

 .«کنيم قطع بچکاند، ما عليه ايماشه کهآن از قبل را متجاوزي هر دست بايد امروز» بفهمي؟
 .کرد خشک درجا را هرسه کسي، هايکفش صداي دوباره
*** 
 کارال
 در بارچندين کارال. کردندمي طي ديگري از پس يکي را قصر زيرزمين راهروهاي و دويدندمي توان تمام با هرسه
 زانو روي آدريان. دادمي ادامه تالشش به و خاستبرمي جا از فرج و سمير کمک با هربار که خورد زمين مسير طول

 :زد هوايي تيري و نشست
 و خون بدون پس. است خوردن آب مثل نيروهايم و من براي عشقت و تو گرفتن هدف کن باور... کارال کن صبر -

 .کنم شليک هدفم به راحت قصر، تاريکي اين در بگذار و کن تسليم را خودت خونريزي
 :گرفت پناه جاآن اوراق هايدرشکه از يکي پشت در زد،مي نفسنفس که طورهمان و سپرد فرج به را سارا کارال،

 .بردار ما سر از دست خواهي؟مي جانمان از چه... است منتفي ما عقد اکنونهم! آدريان امشده مسلمان من -
 :آزردمي را سمير روان آدريان، هايچکمه صداي

 برابر در را آنتونيو اعتبار هم شايد يا و کيسه؟ يک يا اشرفي؟ دو اشرفي؟ يک به کارال؟ فروختي چه به را دينت -
 .ايگذاشته حراج به سمير چون ايزادهرعيت چشمان
 :بيابد ترسريع را هدف قصر، زيرزمين تاريکي در تا کردمي تيز چشم و داشتبرمي قدم آرام آدريان

 ببيند تا کاستيل کبير صدراعظم کجاست کني؟مي معامله چه با را پدرت آبروي... کارال است بعيد تو از -
 است؟ افتاده حرامي کدام دست به دخترش هايزنانگي

 :داد پاسخ لرزان صداي با و ريخت اشک صدابي نشست، زانو روي کارال
 !است من مرگ روز شکبي بيفتم، تو چون خائني دست به که روزآن بدان، را اين اما کن؛ فکر مايلي هرطور -

 :نماند پنهان قاضي جناب تيز چشمان از اش،تازه طالي دندان برق و آدريان پوزخند
 است؟ کرده راضي شوهردار زني با ازدواج به را خود طورچه شهر القضاتقاضي که بدانم دارم دوست خيلي -
 !کنندمي توطئه ما عشق عليه و شوندمي کاسههم مدثره امثال با کاستيل صدراعظم که گونههمان -

 :کرد کمانه و برخورد درشکه کنار آهن به گلوله که کرد شليک و چرخيد صدا طرفبه يوسف
 به خواهيمي کي به تا. شد خليفه برادرم و کرديم فتح را آندلس تمام ما. شد تمام ديگر بازي... سمير بردار دست -

 بگريزي؟ آمدي گرفتار آن در که منجالبي اين از توانيمي کنيمي خيال دهي؟ ادامه وپنهانپيدا بازي اين
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 !نسازد آگاه خود حضور از را دوآن چنانهم داشت قصد و بود کرده سکوت فرج
 حياط سال هايسال زيرزمين، اين کردي فراموش کهاين مثل کجاست؟ مخفيگاهتان دانستمنمي کردي خيال -

 .بود تو و من کودکي دوران هايبازي خلوت
 صداي. کرد زمين بر نقش و رفت نشانه را آدريان سربازان از يکي و آمد بيرون کالسکه پشت از ايلحظه سمير
 .لرزاند را کارال رنجور قلب سرباز،کهنه «مادرِ مادر،» فرياد

 فرج. کرد پنهان ايگاري در را خود و استفاده تاريکي از زدن، معلق با سمير و کردند عوض خشاب آدريان و يوسف
 .بود کشيده دراز پشتي گاري در سمير و رفتند درشکه داخل کارال و

 را هاآن راهرو انتهاي به انداختن فانوس با و آمدندمي دور از خود يويژه نيروهاي همراهبه آدريان و يوسف
 غير در که چرا نداشت، زدن لب جرئت کسي و بود شده حاکم فضا بر وحشتناکي سکوت. کردندمي وجوجست

 .بود خودش پاي خونش صورتاين
 سرنشينان منقطع و تند هاينفس با که بود آدريان و يوسف هايقدم صداي رسيدمي گوش به که صدايي تنها

 .نبود تفکيک قابل يکديگر از و شدمي ترکيب گاري و درشکه
 :کرد نزديک درشکه به و آورد باال گاري داخل از آرام را سرش سمير

 ...کنيد تيراندازي من سر پشت شما و روممي من -
 اظهارنظر توانايي و بود شده منجمد کارال هايرگ در خون. داد تکان را سرش ديد،مي را شبحي فقط که فرج

 .فشرد محکم را کارال دست و کرد استفاده تاريکي از سمير. نداشت
 از کارال هاياشک. شود سرازير راهرو سراشيبي از تا داد آن به تکاني و گفت اللهيبسم. برگشت گاري داخل سپس
 .چکيد گونه
 «!معنا اهلل انّ... التحزن»: فرج

 :آورد باال را فانوس يوسف
 .آيدمي ما طرفبه شيئي -

 :کرد صدا را نيروهايش آدريان
 .کنيد شليک طرفشبه -

 سنگي فضاي در را مواجي انعکاس آن، آهنين يبدنه به فشنگ برخورد و رگبار صداي و گرفت شتاب گاري
 ناگهان. کشيدند کنار را خود آن هولناک صداي از نيروها رسيد، که جمعيت ميان به گاري. بود کرده ايجاد راهروها

 .کشيد آن داخل را آدريان و آورد باال را سرش سمير
 :زدندمي فرياد کاستيايي زبان به و دويدندمي گاري به رو و درشکه به پشت نيروها صحنه، اين ديدن با
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 .برد خود با را رييس... برد را رييس -
 اثر در يوسف. داد قرار خود امانبي رگبارهاي اصابت مورد را جمعيت پشت، از و پريد پايين فرج زدني برهم چشم در

 تا که سارا. شدند زخمي و کشته ميان در يکي نيروها يبقيه. افتاد زمين به و کشيد فريادي بازويش به گلوله برخورد
 به و زد ـل*بغـ را او کارال. کشيدمي جيغ وحشت از حال بود، کرده سکوت فرج اذکار و اوراد ياري به لحظه آن

 .گرفتند پيش در را قصر زيرزمين از خروج راه فرج دنبال
*** 
 سمير

 تند هايشنفس. بود گذاشته آدريان يشقيقه روي بر را تفنگ و ايستاده جمعيت به رو شيران، آبنماي يمحوطه در
 سمت به را تفنگشان و ايستاده قاضي دوطرف در فرج و کارال. فشردمي را اشـينه*سـ جناق قلب، تپش و بود شده

 .بودند گرفته ويژه نيروهاي
 محشر قصر، ايوان در که عايشه و ايزابال طرفبه را او خونين صورت و بود بسته پشت از را سانچز دستان سمير

 :زد فرياد بلند صداي با و گرفت کردند،مي نظاره را برپاشده
 باز ما براي را قصر از خروج راه و ندهيد قرار اختيارمان در نفستازه هاياسب و کالسکه اگر ديگر ساعت يک تا -

 .ستانممي را جانش که قسم واحد و احد خداي به نکنيد،
 که دادمي هاآن بين در شديدي زدوخورد از نشان اين و نداشت آدريان از کمي دست نيز قاضي جناب صورت و سر

 .بود سمير با پيروزي عاقبت
 .فرورفت فکر به و برداشت ايوان روي بر چندقدمي ايزابال
 :انداخت عايشه به گذرا نگاهي سمير

 آن از دست بخورم قسم اگر که داندمي. آشناست من روحيات با تربيش او. بپرسيد سراجبني يملکه از نداريد باور -
 .کشيد نخواهم
 :شد خيره پيچيدمي خودش به درد از که يوسف به عايشه

 .بربياييد پسش از نتوانستيد جنگي سازوبرگ همهاين با که سرتان بر خاک -
 :کرد دستيپيش مادرش که کند باز لب خواست يوسف

 .کنند گم را گورشان بروند تا دهيد قرار اختيارش در خواهدمي هرچه. بگويي چيزي خواهدنمي -
 :داد قرار مخاطب را يوسف و آمد جلو ايزابال

 ...سانچز شدن آزاد محض به و کنيدمي تعقيب آدريان آزادي يلحظه تا را هاآن -
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 سمير حکم کردن صادر انتظار او از عايشه چشمان به کردن نگاه با هم شايد. کرد سکوت و خورد را حرفش ايزابل
 گويا کهطوري داد، بيرون سختيبه را بازدمش و کشيد عميقي نفس. بست را چشمانش سراجبني يملکه. داشت را
 :کرد صادر را سمير حکم وقتي شدمي شنيده زحمتبه صدايش... زنندمي چنگ قلبش به
 !ندهيد امانشان آدريان، شدن آزاد محض به -

 .آمد پايين ايوان هايپله از عجله با و کرد تعظيمي يوسف
*** 

 چنانهم سمير. زدمي تازيانه را نوابي هاياسب خود، يوحشيانه هايشالق با فرج و تازيدمي تندي به درشکه
 اما بود؛ پدرش که نگريستمي مردي به معصومانه نگاهي با سارا و بود نشسته کارال کنار در و کرده اسير را آدريان

 :کرد زمزمه لب زير و بود خورده گره دخترک به بغض با آدريان نگاه. شناختنمي را او
 .متنفرم شما هردوي از -

 .کردند سکوت و انداختند يکديگر به نگاهينيم کارال و سمير
 .کشمتانمي که خورممي قسم -

 چشمانش و شسته سانچر خوني صورت که نکشيد طولي... باريد آسمان و غريدند ابرها. جهيد آسمان در نوري
 .شد آشکار

 .داد خواهم نجات دستتان از را فرزندم و کشت خواهم را شما تايهرسه -
 يوسف فرماندهي به نظام،سواره يويژه نيروهاي و تازيدمي درشکه. چسباند مادر يـينه*سـ به را سرش دخترک

 :کرد دراز سارا طرفبه را دستش و ريخت اشک سانچز. کردندمي تعقيب را هاآن
 .بگيرم ـوش*آغـ در را او خواهممي -

 :شد مانع سمير
 رفتارها، اين با نکن سعي پس. دادم تحويل تو به کمال و تمام دادم،مي را حقت بايد که جاآن... آدريان خير -

 .کارال سهم سارا و توست سهم آلخاندرو. کني احساسي را ما يهمه
 جانت کاستيايي سربازان ينيزه همان با بودم آورده گيرت استخر کنار که موقعهمان کاش اي... حرامي عوضي -
 ...نکني زبانيبلبل برايمان امروزي چون تا گرفتممي را

 فرج از داد،مي تشخيص قبل يلحظه از ترنامناسب هرلحظه را موقعيت که سمير. شد سرازير نيز کارال هاياشک
 اين اسب، شدن رها از قبل اما کرد سوار اسبي روي بر بسته دست را آدريان سپس. کند کم را سرعت که خواست
 اصلي يجاده واليگل خوراک را سمير تفنگ تا کرد وارد قاضي جناب صورت به ايضربه پا کف با که بود سانچز

 .کند
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 گرفتن فاصله با. گرفتند سبقت فرج هايتازيانه از آسمان امانبي هايشالق باراين و شد روشن آسمان ديگر بار
 گروهي و رفتند صدراعظم نجات دنبال به گروهي شدند، تقسيم دوقسمت به نيروها درشکه، از آدريان اسب
 .پرداختند سمير تعقيب به چنانهم

*** 
... سمير اما و بود بريده را کارال امان گريه هقهق. بودند گرفته پناه زارهابوته زير در و هداره بزرگ يرودخانه کنار
 نعره بود حاضر که بود آورده کم قدرآن. بود آورده کم عشقش هاياشک درمقابل بدجور الحمرا سخت روزهاي مرد
 ساحل ها،آن وجويجست در ترطرفآن کمي فقط که يوسف و آدريان نيروهاي طرفبه را گلوله رگبار و بزند

 .بگيرد کردند،مي زيرورو را جنگلي
 !بخشيدمي قلب قوت او به و کردمي قاضي جناب هيجان يضميمه را عقل فرج، بخشآرام سخنان هربار اما

. داد جا سمير ـوش*آغـ در را خود جنگل، درختان از يکي دل در و کرد پاک را هايشاشک دست پشت با کارال
 !بود درنيامده قاضي جناب عقد به هنوز هرچند نداشت؛ سانچز نام به شوهري و بود آورده اسالم ديگر حاال
 ينيمه طرفبه را دستش و برگشت درنگ مدتي از پس بود، شده جدا دوآن از اطالعات از ايپاره براي که فرج

 :داد ادامه سمير به رو و کرد دراز ساحل شرقي
 !بگريزيم دستشان از قايق يک با توانيممي راحت خيلي برسانيم، جاآن به را خودمان بتوانيم اگر -

 پاسخ و کرد کارال براي نجاتي چتر را رنگشخاکستري باراني سريع خيلي. دادنمي قد جايي به عقلش ديگر سمير
 :داد
 !برهان مخمصمه اين از را ما فقط... برادر بده انجام است الزم که هرکاري -

 چون سارا دادن دست از غم در چنانهم بود؛ شده سرخ و متورم رويپياده زياد فشار اثر در سفيدش پاهاي که کارال
 کالسکه هايتکان اثر در دخترک. کردمي ترتاببي را قاضي جناب هاتابيبي اين و... شدمي آب و سوختمي شمعي

 فرياد فقط دانست؛نمي درست کسي سرما، يا و کشيد مرگ کام به را او ترس کهاين. شد تلف باران شديد بارش و
 .بود کرده جلب خود به را همگان توجه لحظه آن در مادرش جگرخراش

 .خزيدندمي ديگر درخت پشت به درختيک پشت از و گرفتند را خود راه زحمت،به و آرام خيلي هرسه
 طورهمان تنومند؛ و هيکلقوي پاروزن دو و نبود يوسف و آدريان نيروهاي از خبري رسيدند، ساحل به کههنگامي

 چونهم او و نداشت تمامي کارال هاياشک اما. کشيدندمي را هاآن انتظار قايق کنار در بود داده را قولش فرج که
 !کردندمي فرو سمير قلب به خنجري گويا کردمي فينفين که هربار و باريدمي. باريدمي بهار ابر
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 اما! بودند قصر يخسته مسافر سه اين خوشبختي کليد گويا که پاروزن دو و فرج و سمير کارال،... افتاد راه به قايق
 شده فضا بر دلگيري سکوت سبب امر همين و آمدمي چشم به بدجور سارا نبود! آري. بود کم وسط اين چيزي يک
 .بود

 تلخ خاطرات يهمه با قصرالحمرا تصوير رفتمي که طورهمان و گرفت فاصله ساحل از و چرخيد روان خيلي قايق
 ـوش*آغـ در را کارال که آمد خود به ايلحظه .شدمي ترکوچک و کوچک قاضي جناب قلب و چشم در شيرينش و

 .ديدنمي خاطراتش چنينهم و قصر از اثري ديگر و يافت خواب خود
 يتنگه به را خود رودخانه طريق از بود قرار! خسته همگي و بود طوالني راه. زدمي چرت وبيشکم نيز فرج
 .آندلس از خروج يعني اين و کنند سفر مغرب به جاآن از و برسانند الطارقجبل

 که طوفاني از ابتدا بايد و آمدنمي دست به سادگي همين به خوشبختي. زدمي لنگ کار جاي يک هم باز اما
 ...اما بود؛ طبيعي سيالب اين کاش اي و. بردنددرميبه سالم جان خاستمي پا به بعد لحظاتي

 زدن پارو از دست ناگهان بودند، پوشيده چوبي کالهک همراهبه دستيک مشکي پانچوي هايلباس که پاروزن دو
 :زد نهيب را دو آن بود ايحادثه منتظر آن هر که سمير. انداختند يکديگر به نگاهي و کشيدند

 برادران؟ آمده پيش مشکلي -
 !بود آب همه کردمي کار چشم تا و نبود کار در ساحلي ديگر

 موهاي و کشيد عقب را کالهک آدريان که برد سالحش قبضه به دست سمير. کردند سکوت پوشمشکي دومرد
 بد عشاق براي چرا خدايا! کرد زخمي را قاضي جناب جان عمق تا کريهش پوزخند. شد نمايان اشآشفته و بلند
 .بستي چنيناين را دنيا قالب اصالً! است محال يکديگر به معشوق و عاشق رسيدن تو تقدير در گويي خواستي؟مي
 دوستان؟ کجاست مقصدتان بپرسم توانممي -

 فرج يشقيقه روي را تفنگ و آمد بيرون ديگر کالهک زير از که بود يوسف اين اما پريد؛ خواب از او صداي با فرج
 :گذاشت

 ...بده تحويل را سالحت! شواليه شد تمام بازي -
 و نگريستمي کارال يرفتهخواب يچهره به و بود کرده تنظيم سمير پيشاني با را تفنگ نوک چنانهم آدريان
 :زدمي پوزخند

 به ترسريع هرچه خواهممي چون کن بيدارش زودتر! القضاتقاضي جناب کرده خوش جا خوب ـوشـت*غـ*آ در -
 .دهم پايان مسخره نمايشاين
 و نشست آدريان که کردمي نگاه او به خشم با سمير. کرد سالح خلع را او يوسف و برد باال را هايشدست فرج

 :انداخت هم روي را براقش هايچکمه
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 .است تيز شما هاينقشه شنيدن براي زيادي ما جاسوسان هايگوش! قاضي جناب است تقصيربي فرج -
 :زد ايپيروزمندانه يقهقهه يوسف

 را يکديگر با امروزتان قرار و فرج با خود مالقات شرح و آمد قصر به ساحلي زنپارو دو آن از يکي وقتي ديشب -
 حساب تسويه به تصميم و خواستيم را نيروها عذر ملکه، دو محضر از اجازه کسب با آدريان و من کرد؛ فاش

 !گرفتيم شخصي
 :کشيد آن به دستي و انداخت آب سريع اموج به نگاهي تفريحي، صورت به آدريان

 .ببينم بزنگاه سر را او يچهره دارم دوست خيلي. کن بيدار را کارال ترسريع هرچه حاال... خب بسيار -
 کني؟ چه خواهيمي -

 !کرد ـل*بغـ را سمير محکم و پريد خواب از وحشتناکي جيغ با کارال و کشيد فريادي آدريان
 :کردمي کيفورتر را او قاضي جناب يرفته باال هايدست و خنديدمي وارديوانه آدريان

 !نمانده چيزي من مقابل در زدن زانو تا که بينيمي... کارال کن نگاهش خوب -
 :کردمي هقهق کارال

 ديگر تو. امآورده اسالم من خواهي؟مي جانمان از چه! بردار سرمان از دست آدريان؟ کنيمي غلطي چه جااين تو -
 .نيستي من شوهر
 :گفت و کرد جدا خود هايچکمه از را او تحقير با برد؛مي ـذت*لـ کارال هايزدن زانو از حاال که آدريان

 برگزيدي؟ همسري به را زادهرعيت اين حتماً -
 در و بود ساکت فرج اما! بکند کاري وضعيت اين از نجات براي توانستنمي وقتي خوردمي را سمير خون خون
 .کردمي فکر تسليم حالت همان
 :کردمي التماس و زدمي ضجه کارال

 ...که کنممي التماست. کن رها را ما آلخاندرو جان به را تو -
 :گرفت را کارال دستان و کرد قطع را او حرف سانچز ناگهان

 شد؟ چه سارا پس گفتي؟ چه تو -
 :کشيد فرياد آدريان که انداختند يکديگر به معناداري نگاهنيم فرج و سمير

 کرديد؟ چه دخترم با! هاحرامي -
 :آورد پايين اندکي را دستانش سمير

 !آدريان باش آرام اندکي... خب بسيار -
 :داد ادامه خودش دلداري براي و کرد پرت عقب به را کارال لگد با زد، پس را بغضش سانچز
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 .دهد تحويل شما به را او تنگه در سپس و کند نگهداري او از تا سپرديد ايدايه به را او شما دانممي من -
 :داد تکان تاسف ينشانه به را سرش فرج

 ...که بود حدي به باران و کالسکه هايتکان شدت متاسفانه -
 آب اندکي. خورد وحشتناکي تکان قايق و کشيد نعره سانچز. زد آدريان وحشت بر تاييدي مهر همگي سکوت باراين
 .شود گالويز آدريان با زدني برهم چشم در و بزند ايشيرجه زخمي ببر مانند به سمير تا آمد داخل به

 را چشمانش کارال. خوردمي محکمي هايتکان قايق... زدندمي غلت هم روي مشابه طريق به نيز فرج و يوسف
 قاضي يـينه*سـ روي که بود سانچز اين بعد ايلحظه و آمدمي رو سمير گاهي. کشيدمي جيغ فقط و بود بسته

 صحنهاين ديدن با کارال و بود شده پرت قايق از ايگوشه به تفنگ. داد قرار خود مشت ضربات آماج را او و نشست
 .کرد خالي آدريان کمر در ايگلوله و برداشت خيز. نرسيد مغزش به خون آن يک

 باز سمير گردن دور از دستانش. شد خارج دهانش از کف و جهيد بيرون کمرش از خون! شد جانبي کمکم آدريان
 و رساند سمير سر باالي را خود باعجله کارال! کرد سقوط آب داخل به و زد کارال به محوي لبخند. برگشت و شد
 خفگي حس از تازه که سمير. کرد قاضي جناب هايشانه نوازش به شروع فرج و يوسف تنبهتن جنگ به توجهبي
 طرفبه و برداشت را تفنگ سريع! فرستاد پايين را گلويش آب زحمت به و رفت سياهي چشمانش بود، شده رها

 :گرفت يوسف
 !الشخور کثافت بينداز را سالحت -
 شدن خارج و نبود يار هاآن با بخت باراين. کرد خشک درجا را همه فرج و يوسف بين تفنگ شدن شليک صداي اما

 .بود او شکم به گلوله اصابت ينشانه فرج، دهان از خون
 در زحمتبه را خود پيچيدمي خود به درد از که فرج! ريخت بيرون را يوسف مغز و کرد جگرخراشي فرياد سمير

 .گذاشت او زانوهاي روي را سرش و داد جا سمير ـوش*آغـ
 :ريختمي اشک قاضي

 .کنند طبابتت جاآن دهممي. رسيد خواهيم تنگه به ديگر ساعاتي تا خدا به! برادر بياور طاقت -
 !ديگر ساعاتي به برسد چه بيايد، باال ديگر دقايق تا که بود آن از ترسنگين شواليه هاينفس. بود فايدهبي اما

 :زدمي لب کشيد،مي نفس زحمت به که فرج
 !اندازدنمي پايين... را سرش که مسلمان... مسـ. برادر... بياور باال... را سرت... سـ -

. بماند زنده فرج اما بدهد نيز را جانش بود حاضر اما چرا دانستنمي. چرخيدمي هاآن دور به ايپروانه چونهم کارال
 شخصيت يشيفته چنيناين را او بودنش وصال يفرشته و کاستيل قصر ايوان در مالقاتشان اولين يخاطره شايد
 !آلخاندرو و سارا آوردن بر مبني پيمانش و عهد به کردن وفا هم شايد و بود کرده فرج
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 :زدمي لب فرج و ريختمي اشک سمير
 !بودي... ملت يک اميد... که تو انداختي؟ پايين را سرت... چرا تو... تـ -

 :کردمي پاک برايش کارال و ريختمي اشک قاضي باراين داد، تکيه او يشانه به و زد زانو سمير کنار کارال
 .باشد... اجانب دست به... چشممان که ايمکرده عادت... مسلمين ما! بوده همين... بوده... تا -

 :فشردمي ـوش*آغـ در را فرج آلودخون صورت سمير
 بمانم؟ زنده اميدي چه به من بروي هم تو اگر فرج. توانمنمي ديگر که قسم خدا به... برادر بياور طاقت -

 :رفت سفيدي به رو چشمانش فرج
 ...کنيد حالل مرا -

 :کردمي گريه بلند بلند سمير
 .بياور طاقت قسم زهرا و فاطمه به را تو -
 !بنوشان آبم اندکي... آب -

 !راجعون اليه انّا و انّاهلل... اما کرد؛ نزديک فرج خشک لبان به را آن قاضي و داد سمير دست را آبش يقمقمه کارال
 سر کهدرحالي قاضي و دادمي آزار را کارال و سمير خون، بوي! آمد بيرون خورشيد و شد باز آسمان. رفتند کنار ابرها
 بود شده رها قايق کف در جانبي که يوسف چشمان به و ريختمي اشک داشت، ـوش*آغـ در را فرج
 .نگريستمي

*** 
 (بعد سال چهارده) ميالدي1506 سال - قصرالحمرا

 ايزابال ملکه
 تريبيش فرصت بود؛ رسيده پايان به آندلس سازييکدست و گرانادا فتح کار که حال رسيد، آرزويش به سرانجام

 کليسا و پاپ وچرايچونبي هايحمايت و واحد هيسپانياي حکومت تشکيل. داشت خويش سرگرمي و تفريح براي
 .بدهند را کاتوليک فرمانروايان لقب دوآن به بود شده باعث فرديناند، همسرش، و او از

 تا رفتمي ايزابل عمر سنين و گذشتمي يکديگر پي از روزها کهآن با. پرستيدندمي را او اسپانيا تمامي در شکبي
 روزگار آن اروپاي تمامي براي بلکه آندلس، مسيحيان براي تنهانه چنانهم اما کند؛ پر را سالگيپنجاه يآستانه
 .بود بخشرهايي نامش که داشت را نازي يالهه حکم
 به را فرزندانشان او شيرين و تلخ خاطرات با هاشب که بود مادراني الاليي هايشورزيسياست و زيرکي يقصه

 يکديگر براي را ايزابال نام خود يروزانه هايبازي در دختران همان هنگام، صبح و بردندميفرو ناز خوابي
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 آزاريبي موجودات شايد کنندمي داريخانه و اندنشسته خانه در وقتي تا زنان که کرد ثابت ايزابل! پسنديدندمي
 .بگذارند سياست يعرصه به قدم که روز آن از واي ولي کنند؛ جلوه

 ابتدا او نبود؛ خاک فتح کرد او که کاري! شودنمي هاآن حريف کاريکهنه سياس مرد هيچ ديگر که است زمان آن
 ظلم و شنيده زور حرف خود مسلمان اصطالح به حاکمان از سال هايسال که کرد فتح را سرزميني مردم قلوب
 شده ترسيم سراب سوي به اختياربي بودند، ديده را زن يک خواهيدموکراسي ـوش*آغـ که هنگامي و بودند ديده

 منبر روي از که بود اهريمن اين و کردندمي نرم وپنجهدست آن مه و دود با حال و بودند شده کشيده ابليس توسط
 :راندمي زبان بر را قرآن در شيطان مشهور يجمله همان و زدمي لبخند هاآن به قصرالحمرا

 دعوتتان فقط و نداشتم تسلطي شما بر من... گفتم دروغ من و داد حق يوعده خداوند... بيزارم شما از خود من» -
 «...گفتيد لبيک آن به که بوديد شما اين... کردم
 عمارت اين در کشيدن نفس. زد چرخي و کرد باز را دستانش آمد؛ پايين سلطان بارگاه سبزرنگ منبر روي از ايزابل

 هايشدهخراب به ارزيدمي و کردمي جوان را آدمي اکسيري چون شکبي اشسلطاني هايحوضچه کنار در و
 .آراگون و کاستيل

 برابر در سخاوتمندانه را صورتش و کرد لمس را کشتي تاالر جويبار درون آب و برد دست. زد زانو و شد خم ملکه
 قرار قصر هايکاريآينه مقابل در برخاست، جا از سپس. داد قرار فضا در شده منتشر هايشبنم معلق و ريز ذرات

 سفيدش پوست به. کرد مرتب اشپادشاهي زرين تاج زير در را خود بلوند موهاي. شد صدتکه تصويرش و گرفت
 را خودش تابلوي و کشيد پايين را قبلي هايملکه تمثال و رفت باال را هاستون يکييکي گذاشت؛ نردبان و نازيد
 .کرد نصب
 شبيه بلکه تا ساخت موهايش از بازاريآشفته سپس. کشيد دوش به را گونشسرخ شنل و آمد پايين سپس
 خود به پرستش حالت هم باز و زد زانو خود تصوير مقابل در و زد پوزخندي! مدثره يا و شود ثريا و عايشه هايپرتره

 بهتر يا بود ايزابال بود هرکه او اما کرد؛مي قبول را عقلش سالمت ترکم يافتمي حالاين در را او کسي اگر. گرفت
 يعني معروف يگانهسه آن از ديگر و الحمرا ستايش قابل ييگانه. کاتوليک فرمانرواي... ايزابل ملکه بگوييم است

 !نبود خبري مدثره و ثريا و عايشه
 که بود بزرگ اياندازه به قصراين ترديدبي! روزگار زيباي اين قبلي صاحبان بودند احمق قدرچه راستيبه و

 .ملکه سه به برسد چه باشد داشته را ملکه ده تحمل وتوانتاب
 يسالههجده پسر... آلخاندرو جز باشد توانستمي کسي چه. آورد خود به و کند جا از را او عمارت درب صداي
 را کارال به گناهش بار از اندکي توانستمي شايد کم سن اين در او به صدراعظمي منصب دادن. کارال و آدريان
 .کردنمي خوب هرگز اما دهد؛ کاهش و بخشد التيام
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 را شبش يک نان شايد زحمت به! زدهآفتاب ايچهره و ژوليده موهاي با بود مردي آن سر پشت و آمد جلو آلخاندرو
 .گفتمي چنيناين اشظاهري ووضعسر الاقل. آوردميدر

 :زد زانو ملکه برابر در اشياقوتي رزم شلوار و زردرنگ بلند پيراهن با آلخاندور
 کشور و ايبري يجزيرهشبه... آندلس سرزمين خداوندگار و روم خداوندگار. آراگون و کاستيل خداوندگار بر درود -

 ...هنگام صبح خورشيد که همان! اسپانيا همتايبي
 :گرفت را لبانش روي و زد ايقهقهه گرداند؛ روي او از ايزابل

 !ايشده باززبان پدرت مانند به هم تو... آلخاندرو است بس -
 وادار را او و زد غريبه مرد پهلوي به ايسقلمه خود آرنج با بود، رفته کارال به اشايتيله چشمان رنگ که آلخاندرو

 :کرد تعظيم به
 .کردند عنايت سرزمين اين به فرشتگان که بوديد الهي موهبتي شما شکبي -

 :کردمي درک را سمير به عايشه احساس کمکم ملکه
 .اينيامده جااين به وتمجيدهاتعريف اين براي که دانيمي خوب خودت... باززبان بگو را کارت -

 سير دل يک را اشعالقه مورد يملکه ونقصعيببي هيکل پشت، از و زد مردک به ايموزيانه پوزخند آلخاندرو
 :کرد تماشا

 هايسرزمين فتح براي شما دستور به حال به تا که معروفي دريانورد. هستند ايشان گفتممي که کريستف -
 .اندگرفته پيش را دريا و کوه راه بسياري، يناشناخته

 :کرد برانداز را مرد پايين تا باال از خوب و داد موجي موهايش به چرخيد؛ ايزابل
 است؟ ساخته من دست از کمکي چه -

 :داد پاسخ کرد،مي زنده را کارال تصوير خنديدن، هنگام به اشگونه روي چال که آلخاندرو
 بلکه تا پيمايندمي را اطلس اقيانوس عرض شما، فرمان کردن اجرا سريع براي و خود ماموريت آخرين در ايشان -

 ...اما برسند؛ هندوستان کشور به زودتر
 :زد پلکي را فردارش هايمژه و آمد جلو ملکه

 چه؟ اما -
 :کرد اشاره کريستف به سر عالمت با آلخاندرو
 هايديگ که پوستسرخ مردمي! نبود خوارهاآدم يجزيره به شباهتبي که شدم مواجه سرزميني با من»: کريستف

 .«کردمي پا به جزيره سرتاسر در دودي جوشانشان
 :شد خيره آلخاندرو به و داد سر ايـتانه*مسـ يخنده هم باز ايزابل
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 .نيست بيش ايخرافه مردم يعامه نظر از که داري را پنهاني ثروت به دستيابي سوداي آدريان، مانند به -
 هايشنقشه اجراي براي پيش از بيش را او ايزابل معطر يرايحه. شد نزديک ملکه به و برخاست آلخاندرو
 :کردمي ک*تحـريـ

 سفر براي که است دريانورد يک... ديوانه نه و است ساحر نه مرد اين. کنيد اعتماد اندکي من هايطرح به شما -
 .دارد کليسا مالي هايحمايت به نياز قاره آن به مجدد
 :شد نزديک کريستف به و گرفت فاصله آلخاندور از ملکه

 .کن معرفي کامل را خودت و بايست و شو بلند -
 :برخاست جا از کريستف

 .فرديناند عاليجناب عزيزتان همسر و شما سلطنتي دريانورد... کلمب کريستف -
 :زد بود، ايستاده او يشانه به شانه حاال که آلخاندرو بازوي به مشتي و زد پوزخندي ايزابل

 .است آموخته خوبي به که هم را نزاکت و ادب -
 :انداخت باال ايشانه و آمد وابروييچشم ملکه جواهرات درآمدن صدا به با آلخاندور

 !ملکه دهيممي پس درس -
 :کرد مصلحتي ايسرفه و برگشت مرد طرف به ايزابال

 .دارم مهم شرطيک اما دهم؛مي را شما سفر خرج کليسا، از نه خودم، شخصي اموال از من. کريس خب بسيار -
 :داد پاسخ سپس و کرد آلخاندرو به نگاهي مرد

 سرورم؟ شرطي چه -
 :برگشت کارش ميز پشت ملکه

 ناشناخته يقارهاين از معدني ذخاير و طال چههرآن آن، موجب به که کرد خواهم امضا شما با اينامهتفاهم من -
 .برسد شما شخص به درصدسي فقط و ما دولت به هفتاددرصد کرديد؛ استخراج
 :زد نهيبش آلخاندرو. انداخت ايزابل چشمان به مرددي نگاه کريستف

 با که آوريمميدر قاره اين از قدرآن باش مطمئن. شماست فکر از ترباارزش ملکه وقت. کريس نکن دست دست -
 !درصدسي به برسد چه داشت، نخواهيم کردن کار به نيازي ديگر آن، درصديک

 بشکنم؟ يا کنم جوهري را قلم کنم؟ چه -
 :داد پاسخ بااکراه کريستف

 !کنيد جوهري -
*** 
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 عليمحمدبن
 انتظار از ترپست چيزي مسلمان پادشاه يک براي! بود گرفته ضرب کمارس برج ونگارپرنقش فرش بر پاهايش با

 !نبود مسيحي يملکه يک با مالقات براي کشيدن
 بود، پدرش وتختتاج حقيقي وارث که محمد و کرده جلوس سلطان بارگاه در همسرش و او حاال که مخصوصاً

 .داشت اقامت تريپايين جايگاه در مستأجري چونهم
 بازوهاي حکم دخترش، يعني کاستيل؛ دوم ايزبالي چپش سمت در و آلخاندرو راستش سمت در. شد وارد ايزابل

 .کردنمي عمل مسلمانان با مشترک اقدام پيمان مفاد از يکهيچ به روزهااين که داشتند را ايملکه قدرتمند
 :کرد تعظيمي نيمچه ناخودآگاه و برخاست جا از ملکه برابر در محمد

 .برسم خدمت بوسيدست براي بوديد گفته -
 جا مخصوصش صندلي روي بر آلخاندرو ياري به بدهد، را جوابش کهآنبي و کرد او يروانه بارينخوت نگاه ملکه

 :افزود و داد خويش جوان صدراعظم دست به را آن و درآورد را شنلش سپس. کرد خوش
 مهماين براي يا هستيد ما دستورالعمل اجراي به حاضر مسلمين؛ بالعزل يخليفه... عليبنمحمد جناب خب -

 بينديشيم؟ ديگري يچاره
 :داد نشان واکنش سريع خيلي و شد دستپاچه بدهد، دست از را وتختشتاج وجههيچ به خواستنمي که محمد

 نيست؟ طوراين... بگذاريد آزاد خود عبادي اعمال انجام در را مسلمين بايد مادرم با قرارداد مفاد طبق شما اما -
 :داد مادرش دست و کرد پر را جامي دوم ايزابالي

 هم پيمان آن پيوست، ايزدي رحمت به عايشه بانو که حال و بوده دوطرفه قرارداد يک آن که کنيدنمي فکر خب -
 رفت؟ خواهد اعلي ملکوت به

 :برخاست جا از و کرد فوران محمد خشم
 و زور اعمال و نشينمسيحي حکومت طرف از مساجد تخريب هرگونه! برويد قاضي به طرفهيک توانيدنمي شما -

 .شد خواهد داخلي جنگ به منجر مسلمانان مذهب و دين تغيير براي فشار
 :داد قرار خطاب مورد را دوم ايزبالي و آلخاندرو و زد لب را جامش خاصي يطمأنينه با ملکه

 جفتتانهر به حواسم که است وقت چند دانيدمي نکنيد؟ اشاره و ايما يکديگر به من گوش زير در شودمي -
 !باشدمي

 :کرد اشاره محمد به ايزابال. انداختند پايين را سرشان و شدند سرخ هردو
 کنيد؟ تهديد را ما که نيستيد جايگاهي در کنيدنمي فکر -
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 شنلش کند؛ ترک را جلسه کهآن از پيش و برخاست جا از ملکه! بست را چشمانش و کرد سکوت خجالت از خليفه
 :کرد اضافه محمد به خطاب و گرفت را
 از احدي که ببرم بو ستکافي فقط. داد خواهم تشکيل عقايد تفتيش اسم به آندلس سراسر در هاييدادگاه -

 بايد يا ماندمي اسپانيا در که کسي. بکشندتان صليب به دهممي است، مانده باقي خود دين بر آندلس در مسلمين
 و من که حکومتي در. کند داريدين جاآن و کند سفر افريقيه و مغرب به يا و شود مسيحي و کند تعميد غسل

 !نيست پذيرفته مسيحيت جز ديني هستيم آن پادشاه همسرم
 نهيب را دخترش و آلخاندرو عصبانيت با کرد،مي طي برج از شدن خارج براي را عمارت طول که طورهمان ملکه

 :زد
 کهاين ضمن. گرفت خواهند تصميم فرديناند عاليجناب خصوصبه مورداين در که امگفته شما به هزاربار -

 مرا آبروي هايتانبازيعشق با مجلسآن و مجلساين در ترکم پس. ستالزامي ازدواج اين براي پاپ يتاييديه
 .ببريد
 روزهاهمين که انديشيدمي اين به خليفه و شدمي ترکوچک و کوچک محمد، چشمان در تصويرش و رفتمي ملکه
 !کند سفر مغرب به مسلمين يبقيه همراه به و بگذارد زمين را وتختتاج بايد

*** 
 بعد سال سي

 آندلس در نوجواني
 به روزشبانه طول در مرتبهسه پدربزرگ که بود چه ممنوعه اتاق آن در مگر! بود کرده مشغول را ذهنش سخت

 فقط شد،مي جويا مادربزرگ از را علت که وقت هر و. شدمي خارج آن از دگرگون حالي با هربار و بردمي پناه جاآن
 :گشتمي مواجه تکراري پاسخ يک با
 .است پدربزرگ خاطرات مرور محل اتاق، آن -
 بود چه پدربزرگ يگذشته در باشد؟ خانواده اعضاي ساير براي ممنوع مکاني بايد چرا ساده؛ خاطرات اتاق يک اما
 ترسيد؟مي شدنش فاش از و داشت هراس رازش شدن برمال از طوراين که
. خوابيدمي کم و خوردمي کم گفت،مي سخن کم رفت،مي بيرون خانه از کم. بود عجيبي آدم پدربزرگ مجموع در

 موروها باستاني قصر کنار برگشت، راه در و رفتمي شهر بازار به خانه مايحتاج خريد براي هرازچندگاهي فقط
 و گرفتمي پيش در را خانه راه سپس. کردمي نجوايي لب زير و ريختمي اشک ايقطره چند نشست،مي

 .گشتبازمي
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 از که روز هر شود؟نمي خسته اشزندگي يکنواختي اين از پدربزرگ آيا که کردمي فکر خود پيش گاهي نوجوان
 انجام سرهمپشت و تکراري کارهاي سرييک گذاردمي بالش روي بر سر که هنگام شب تا شودمي پا خواب

 .معناستبي هاآن تربيش او نظر از که دهدمي
 با پدربزرگ يروزانه هايصحبت با ارتباطي چه و گذردمي چه شدهقفل درآن پشت بداند داشت دوست کهآن با

 به نوجوان. کند وجوجست را درونش و بردارد را اتاق آن کليد بار يک نشد حتي. کردنمي کنجکاوي اما دارد؛ قصر
 غيرعادي رفتار باب من سخني کهآنبي کرد؛مي پر را هشتادسالگي يآستانه پدربزرگ و بود رسيده تکليف سن

 .شود وبدلرد دوآن ميان پدربزرگ
 کشورش غني تمدن تاريخ و سرزمين اين يگذشته از. خواندمي کتاب و بود نشسته اتاقش در نوجوان روزي

 داخل در و شهر همين در حال که هاييهمان... فرديناند عاليجناب و ايزابال ملکه هايدالوري حالشرح. خواندمي
 به او اکنون و بودند گذشته يادگار به را بزرگشان، دختر خوانا، ملکه حال که هاييهمان. بودند شده دفن قصر همان
 !راندمي حکم و کردمي فرماندهي اسپانيا بر و بود شده ملکه مادرش جاي

 به ايجمله. بردمي ـذت*لـ و کشيدنمي کتاب از دست چنانهم اما شد؛ داغ هايشپلک تا خواند و خواند نوجوان
 :بود شده نوشته کاتوليک فرمانروايان قبر سنگ عکس روي بر يادگار

 «!کردند تباه را گذارانبدعت و اخراج سرزميناين از را محمدي پيروان که است کساني مدفن اينجا» -
 روحت عذاب يمايه کهاين نه کني، افتخار آن به و بخواني را سرزمينت تاريخ وقتي است بخشـذت*لـ قدرچه و

 .باشد
 سفيد هايريش ديدن با و پريد جا از هازدهصاعقه مانند به کرد؛ حس اششانه روي بر را لرزاني هايدست ناگاه به
 :کشيد عميقي نفس و گذاشت قلبش روي بر دست پدربزرگ، يخميده قامت و
 پدربزرگ؟ شماييد -

 :زد دخترک روي به لبخندي درخشيد،مي سفيدش بلند لباس در که طورهمان پيرمرد
 يارين؟ خوانديمي چه -

 :کرد لوس را خودش و بست را کتاب دخترک
 هاينوشته بندبند با زنممي ورق را کتاباين هرگاه پدربزرگ، دانيمي. خواندممي را هيسپانيا تمدن تاريخ داشتم -

 .ورزممي عشق و کنممي زندگي آن
 !شد خيره بود غرناطه جامع مسجد محل روزي که شهر جامع کليساي به اتاق، يپنجره از و کرد سکوت پيرمرد
 :کرد اضافه و داد تکاني را فردارش ايقهوه موهاي يارين
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 داديممي رو هاآن به اگر. گذاشت دستشان کف را غاصب موروهاي اين حق خوب ايزابل ملکه که من نظر به -
 .گرفتندمي سواري ما از نيز اکنون
 .آوردمي خاطر هب را الحمرا در زندگي دور چنداننه روزگار آينه، هر و کرد سکوت هم باز پيرمرد
 :داد ادامه و گشت خالي بادش پرآبي مشک مانند به و شد کالفه ديد، را پدربزرگ سکوت که يارين

 موقع؟چه نگفتيد اما شدند؛ شهيد وطنشان سرافرازي براي هاآن گفتيد شما. بودند زنده مادرم و پدر کاش اي فقط -
 جنگ؟ کدام و کجا در

 شدن برمال از نه. ترسيدمي اما بگويد؛ را رازش و کند باز لب خواستمي. دوخت چشم اشنوه به و برگشت پيرمرد
 بيابان به سر و کند تهي قالب حقايق دانستن با مبادا کهاين ترس. داشت هراس دخترک طاقتيکم از بلکه رازش،
 !بدهند اشنوه خورد به را شده تحريف تاريخ تا بگذارد دست روي دست توانستنمي حالاين با. بگذارد

 :گفت جمله يک فقط
 را جوان نسل ذهن خواهندمي فقط که مهمل مشت يک. نيست بيش ايخرافه آن. بگذار کنار را کتاب آن -

 .کنند منحرف
 :داد ادامه و کرد اشاره خود يـينه*سـ به سپس

 من خوانيمي را هايشفداکاري شرح تو که ايزاباليي آن. است اسرار يصندوقچه اين درون خواهيمي هرچه -
 از را اشخونخواري من ايشده هايشدالوري عاشق که فرديناندي آن و امديده نزديک از را هايشغارت و قتل

 .امکرده لمس نزديک
 پرت اتاق داخل را خودش بود؛ ايستاده گوشفال موقعآن تا که مادربزرگ. نشست يارين پيشاني روي بر سرد عرق
 :زد فرياد و کرد

 حقايقاين با که ندارد سالي و سن. است بچه هنوز او. بگويي او به هااين از بيش گذارمنمي... نگهدار دست -
 .شود آشنا دردناک

 او و است خانه اين در رازهايي که گفتمي او به نيرويي يک هميشه. زد خشکش درجا و افتاد يارين دست از کتاب
 بود؟ نکرده باور را هاآن گاههيچ چرا اما است؛ خبربي

 سعي الغرش و نحيف هيکل با مادربزرگ. برد ممنوعه اتاقک سمت به کشانکشان و گرفت را اشنوه دست پيرمرد
 .نبود موفق و توانستنمي اما داشت؛ ممانعت در
 .است رسيده تکليف سن به که است چهارسال و شده سالهسيزده او! است شده دير کلي هم االنش همين تا -

 آيا تکليف؟ سن. شدمي تکرار دخترک ذهن در نامفهومي و گنگ اصوات چونهم پيرزن و پيرمرد ميان وگويگفت
 بود؟ شده مجنون پدربزرگ
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. گريستمي و ريختمي اشک چنانهم مادربزرگ. شد آن وارد يارين همراه به و بازکرد را اتاق درب پيرمرد
 شده زدهبهت مقابلش يمنظره ديدن از يارين. گشود را هاآن و زد کنار را پنجره مخملين سبز هايپرده پدربزرگ

 .خوردنمي تکان و بود
 :گفتمي و بود کرده دراز يارين طرفبه را هاآن وقتي لرزيدمي پيرمرد هايدست

 .قصرالحمراست بينيمي که را کاخ اين... کن نگاه خوب. دخترکم بيا جلو -
 .بود شده قصر مسحورکننده زيبايي مجذوب و شدمي نزديک پنجره به اختياربي يارين

 نوشته کتابي هيچ در است نهفته من نزد که اسراري! قصر السطانامين. بودم شهراين القضاتقاضي من روزگاري -
 .کردمي آشکار را حقيقتش و کشيدمي پايين اهريمن رخ از را نقاب چون بنويسند، نگذاشتند يعني. است نشده
 :ناليدمي پيرزن

 .ندارد را مسائل اين شنيدن طاقت او خدا به... سمير است بس -
 :آورد باال تهديد ينشانه به را اشاشاره انگشت سمير

 .کندمي را پدرش خون طلب ما از که اوست همين فرداپس نگوييم، او به را حقيقت امروز اگر... کارال باش ساکت -
 شده نوشته نستعليق خط به آن روي که قطور کتاب جلد يک و تسبيح مهر، سجاده،. زد تکيه اتاق ديوار به يارين

 .«المجيدقرآن» بود
 و سرخورد. نداشت را پاهايش روي بر ايستادن توانايي اما کرد؛مي درک را پدربزرگ منظور داشت کمکم دخترک

 .نشست زمين روي
 :داد ادامه و کشيد عميق نفس چند سمير

 و صدها قاتل زني،مي شانآزادانديشي از دم و ايشده عاشقشان طوراين که فرديناندي عاليجناب و ايزابال ملکه -
 .اندشده يتيم والدينشان بودن مسلمان جرم به که هستند گناهيبي کودک هزارها

 !کنيد مسلمان زور به مرا خواهيدمي. ندارد واقعيت هااين. گوييدمي دروغ شما -
 .انداخت يارين مقابل در و آورد بيرون را الحمرا تاريخي سند لباسش، زير از و برد دست سمير
 .رفتمي سفيدي به رو اشچهره و بست رخت يارين رخ از رنگ

 دختر که کاراليي و... تو پدربزرگ... يارين هستم من گرددمي دنبالش به شهر کتاب، اين در که القضاتيقاضي -
 که بود اين سبب به کرديممي استفاده مستعار نام از تاکنون اگر. توست مادربزرگ بود آدريان همسر و صدراعظم

 خودت با انتخاب شناسيمي را وچاهراه خودت ديگر که حال. برسانيم سرانجام به و کنيم بزرگ را تو خواستيممي
 .دهيمي تحويل حکومت به را ما و مانيمي باقي مسيحيت دين در يا آوريمي اسالم و مانيمي يا! است
 .نداشت را سابق سرخي لبانش رنگ و شکافتمي را اشـينه*سـ دخترک، قلب تپش
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 :ايستاد آخر بار براي شدن خارج از قبل اما کرد؛ حرکت خروجي درب طرف به سمير
 هردو پدرت و مادر که طورهمان... مسلماني يک تو که بدان را اين اما بپرس؛ مادربزرگت از داشتي سوالي هر -

 .شدند فرديناند و ايزابال عقايد تفتيش هايدادگاه قرباني اسالمشان، سبب به و بودند خواهآزادي و مبارز
 !زدمي زار کارال ـوش*آغـ در يارين و رفت بيرون سمير

 
 ...تمام

*** 
 دفتر رسدمي پايان به

 !باقيست چنانهم حکايت
 

 خواستار عليرضا
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