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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

  دیعاشقانه دانلود کن یرمان ها تیازسا نیتونیرمان رو م نیا یقبل یفصل ها 

WWW.ROMANKADE.COM 

  

 ...نینام خداوند آسمانها و زم به

                   Ωافسانه شاه قهرمانΩ 

 

 .[نیسیچهار:].اَسرارِ قِد فصل

 یشد؛زندگ دیناام دی!...!اما نبایادامه ده ی....اما نتوانیبگذار یسخت است؛که قدم در راه#

 یکیتار ر،تایرا سخت نگ یبخورند!...زندگ توانند؛شکستیهم م انیخدا یهمچنان ادامه دارد...حت

 #نتواند وجودت را غم آلود کند.

 سجاد م س.                                           

________________________________________ 

 

 بشر بودند. یِاتفاق برا نیر،بزرگتریبود(::}اساط یرمردیلرزانِ پ یِ)صدا

http://www.romankade./
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 ها... نِشیآفر نیتمام ا یِزگال؛خدایا

 بود که آنها را فرستاد... او

 رُکن! ۱٣اسطوره از  ۱٣

 به شانه... دند،شانهیجنگ داگیبا ه آنها

 از بشر در مقابل او محافظت کردند.... و

 ...دندیدر آسمانها سُکنا گُز انیدر پا دند،ویسالها جنگ آنها

 ...سکونت...نه!...حکومت.هه

داشتند...و به کمک آنها،نوع بشر در  ییها ییکند....و هر کدام از آنها توانا رییتغ تواندیم یکس هر

 حکومت قرار گرفت. کی ریز

 !کنندیدست و چشمِ آنها عبور م ری!...از زخیتار یفاقات....همه ات ی...همه زیچ همه

آنها  یِفقط به تماشا زگالین،ایب نیکرد...و در ا رییتغ انیرفته اسم و لقب آنها به خدا رفته

 ...هه...ستادیا

 ترس را به وجود آوردند! آنها

 از ماوراء...ترس از خطر.... ترس

 .!از مرگ و جنگ...ترس از اَسرار... ترس

 کردند!؟......{ ییهستند!؟....و چه کارها یچه کسان آنها

(...همه او jadiwus)ووسیبود به نامِ ژاد یبیجادوگرِ عج  ____                                               ____

 نوشت که کامال احمقانه و مزخرف بود! یم ی...چون اَشعارکردندیرا احمق صدا م
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به  یسالگ ۱7٣تمام شد....و در سنِ  زیگذشت! و اشعار او تمام شد...با اتمامِ کار...عمر او ن زمان

 خاک سپرده شد...

 نیکه در کل ا یکه تمامِ اتفاقات دندیفهم یدَه ها سال بعد از او....جوامع جادوگر یعنیبعد..!.. سالها

 شده است!! ییشگویاو پ یِسالها اتفاق افتاده است؛در شعر ها

 نابغه ساختند.... یِ وانهید کیاز  یادبودیمجسمه به رسم  کیکتاب او را برداشتند...و  جادوگران

megri)تیتینامِ کتاب او را....مِقر و ti t...گذاشتند) 

 !"اشعار خوانده نشده" یعنی

 شده از آن سوزانده شد... یکپ یِشد و تمام نسخه ها دهیکتاب دزد نیا اما

 شده است! ییشگویروز.....پ نی.....تا آخرنیتفاقاتِ زمکه در آن تمامِ ا ندیگو

 زمان.... یِ...تمامِ مرزهاخیتار یِرمزها تمامِ

 احمقانه نگاشته شده است.... ی؛در آن به صورت اشعار"نیسیاسرارِ قد"تمامِ  و

 کتاب کجاست!؟ نیا اما

 اند! دهیآن را دزد ریخودِ اساط دیشا

 

 ] اِر کونار پِدو کولدِز

 رود مِنو وُلدِس کامیف

 سودا رِباک دِزموالژ آن

 لون دِکوراژ[ تیاِسان ا آن
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 جهان ی)باشد که روز

 برسد یکیافکار خود به تار در

 اسرار کهن سَر باز کنند و

 Ωها در آن دست دراز کنند( هیسا و

 

 ٢صـ

 شو....!{ داری:}شاوُر...شاوُر...باکی یفر یصدا

خود را باز کرد...اطراف خانه اش را باچشمانش جست چشمان  دیسف شیر یرمردیلحظه پ نیا در

 نکرد... دایرا پ یو جو کرد...کس

 زد و گفت:}خودتو نشون بده...{ یلبخند بعد

 فرونشست... نهیآتشِ شوم یِحال فانوسها خاموش شدند...و شعله ها نیا در

به همان رنگ....در خانه پخش  یی..با گَرده هاییطال یسقوط کرد......ناگهان نور یکیجا در تار همه

 شد....و همه را روشن کرد...

..و .یبه خاکستر لیما اهِیچهره...با دو بالِ س بایز اکِی یلحظه شاور به باال نگاه کرد....فر نیا در

 بود... ستادهیو هوا ا نیزم انیو بلند و لَخت مانند..ِِِدر م ینقره ا ییموها

از  یخوایم یگفت:}باز چ یعکس العملِ خاص چی..بدون هاست. دهیکه انگار قبال او را د شاور

 من!!؟{

 زد و گفت:}درود بر شاوُرِ دانا و ارجمند....{ یبخند اکی یفر

 ...{یبه کاندوج کمک کن خوامیپا گذاشت...و ادامه داد:}م نیبر زم یبه آرام بعد
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 ....!؟{دمید شیکه دو روز پ یتأمل گفت:}کاندوج!؟....همون پسر دهات یبا کم شاور

....و حاال وقتشه به او کمک فتهیاون اتفاق ب خواستمیگفت:}آره جناب شاور...من م اکی یفر

 {یکن

 ی!؟...اصال چه کمکادیبرم یشده ام...از دست من چه کار ری...من پیدونیگفت:}خودت که م شاور

 بکنم!؟{ تونمیم

مرد  کی..که در اون به مسافرت بره. کیزد و گفت:}کاندوج فردا قراره به  یلبخند اکی یفر

 ...{ادیب رونیامتحان سربلند ب نیتا از ا یکمکش کن دی....تو باکنهیم دایپ اجیباتجربه مثل شما احت

 از جا برخاست و با تعجب گفت:}مگه قراره کجا بره..!؟{ شاور

 ادتی....یفردا اول صبح در کنار جاده...منتظر او بمان دیگفت:}به شکار مانتاگ....و تو با اکی یفر

 ...{یبا اون بر دیباشه...تو با

 ی...کدوم تاقِنِ احمقهیوانگید نیتعجب زده شد و گفت:}اما ا یاسمِ مانتاگ کم دنیبا شن شاور

 ...{راینام یِ والیه کیبه جنگِ  رهیم

 دی...حال من باستین راینام یموجود چیکه ه یدونیگفت:}تو خودت بهتر از من م اکی یفر

 انجام دهم...{ دیهست که با یادیز یبرم...کارها

 گفت:}نه نه صبر کن....{ شاور

 شد.... بیاز مقابل او غ اکی یشده بود...و فر رید اما

 خود برگشت... یبه حالت عاد زی.ِِِهمه چاکی یشدن فر دیاز ناپد بعد

 آخر زارنیگفت:}آه...نم زانیآو یخسته شده بود...با حالت اکی یفر یِکارها نیکه انگار از ا شاور

 ...{میبکن یاستراحت یعمر

 از خانه حرکت کرد... یبه سمت گوشه ا بعد
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 ...کردی..دوباره قد الم منهیکه نور فانوس ها برگشته بود...و شعله آتش شوم یحال در

____              ___              ____             _____ 

 زده بود... رونیقصر ب اطیح یِشرق یِوارهایرنگ از پشتِ د ییطال دِیاز خورش گوشه

 کرده بودند... ییصف آرا اطیقصر...در ح انِی...و دربارانیسربازان...جنگجو یِ همه

 استاده بودند... ی...در گوشه ایسلطنت ییبر اسبها ز،سوارین وکیو ما کاندوج

درِ تاالر  یِجلو یِسکو یِحکومتش...بر رو یِ دانا رانِی..و دو تن از پرشیبه همراهِ وز ابانیل شاه

 بود... ستادهیا

 .....ستیبه باال نگر نیهم یِ...برادیدیبه جمع انداخت....عشقش را نم ینگاه کاندوج

ا کاندوج ر یبود...و وقت اطیح یِاتاقش...در حالِ نظاره  یِنگران از پشتِ پنجره  یبا چشمان نیمرس

 ...دیدزد ی...نگاهش را کمدید

 هم در کنار او وکی....ماستادیدر مقابل پادشاه ا ی...و بعد کماسب را حرکت داد یبا لبخند کاندوج

 بود....

چرخاند...و گفت:}کاندوج  نیدر جمعِ حاضر گرید یبه او انداخت و بعد نگاه ینگاه ابانیل شاه

 چکسیثبت خواهد شد...ه گانیآت نیسرزم خِ ی..در تاریدیکه تو امروز انجام م ی....کارنیپسر الب

 چیکه ه ی...در حالیبه خرج داد ی...جه شجاعتتیمأمور نیا یِفراموش نخواهد کرد که تو...برا

 یِهابال ی...و بتونی...نتوانست اونو قبول کنه...کاندوج....اگه موفق بشینام دار و مشهور یِجنگجو

تو...پادشاهِ  که دارمی...و اعالم مکنمی...تو رو داماد خودم میاریرو برام ب یمنیاهر یِوالیاون ه

شد...و البته...ممکنه بعد از  ی...فراموش خواهینش روزی.....اما اگر پیهست نیسرزم نیا یبعد

 ...{رهیگیهم زنده نمونه...چون مانتاگ انتقام خود رو از ما م یتو...کس

...کار کامال سخت و دونمیانداخت و ادامه داد:}م اطیح نِیناراحت آلود به زم ینگاه بعد

فرستادن تو واسه  دی...سخت....و سخت تر...شامیتالش کن دی..اما ارزش خطر رو داره....بایِناممکن
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 اگهخودمو بکنم...تا بعدا  ی...اول سعدمیم حیها اشتباه باشه...اما من ترج یاز نظر بعض نکاریا

 ...{سپارمیم انینشم...پس....تو را به خدا مونیشکست خوردم...پش

بزار...اما  یخوایم یرو هر چ نکاریگذاشت و گفت:}سرورم....اسم ا نهیس یِدستش را بر رو کاندوج

 ...{جنگمیعشق م ی...من برادمیکار رو انجامدنم نیثروت ا ایحکومت و  یِمن برا

 نجایو قبل از حرکت ادامه داد:}من بعد از هفت روز...به ا دیرا گفت و به سمتِ دروازه چرخ نیا

 ....{نیکرده باش ین خداحاظ...و اون روز بهتره از دخترتوامیم

 خارج شد... وکیداد و از قصر به همراهِ ما یسپس اسب را هِ  و

برجا  یِغبارها نی...از پشت پنجره..به دنبالِ آخرنیبود که چشمانِ اشک آلودِ مرس یدرحال نیا و

 مانده از کاندوج بود....

 پسره نیاز حد به ا ادیز کنمیشد و گقت:}سرورم...احساس م کیبه پادشاه نزد ریلحظه وز نیا در

 نباشه!....{ هیمثلِ بق نیکار سرنوشت ا دوارمی...فقط امدیاعتماد کرد

...احساس نیبود پاو یبیاون پسره...درخششِ عج یبه او انداخت و گفت:}در چشما ینگاه ابانیل

ره .پس......بهتجنگه.. نیا روزی...!...من مطمئنم اون پیکجا و کِ دونمی...اما نمشناختمیاونو م کنمیم

 ..ِ.{میآماده شو یجشن عروس یِبرا

 به سمتِ تاالر حرکت کرد... یو با خنده ا دیچرخ بعد

 ...ستندینگریکه همه تعجب وار به او م یحال در

___________________________________________ 

 

 ٣صـ

امال هموار...و ک یبه دشت دیرسیکوه...م نِییاز برف...و پا دهیقله...پوش یِسرسبز بود....باال یا دامنه

 سرسبز...
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 بزرگ از غار وجود داشت... یدامنه..دهانه ا نِییپا در

ه لحظه آکور...ک نیداد...و در ا هیآن تک یرونیب یِ وارهیرنگ به د یبزرگ و طوس یدست کدفعهی که

 آمد... رونیسوار بود...از درونِ غار ب ژایشانه اش چ یِبر رو

 یزده شده بود...با لبخند جانیه اری،بس شیروبه رو یِبایز تینهایب یِ منظره  ِدنیکه از د ژایچ

 چقد خوشگله....!{ نجایگفت:}واااو...ا

 یکی...و کادون سوار بر آن اهشیسوار بر اسب س ازیآمد...و به به دنبال او...کال رونیاز غار ب آکور

 آمدند... رونیاسب...از غار ب

 آمد... جانیکوهستان...به ه یِآن سو دنِینشسته بود...با د ازیکال یِشانه  یکه بر رو مالیچ

نام  دانستی...نمگذاشتیناشناخته م یِمرزها یِدر آن سو یبارش بود پا نیاول یکه برا ازیکال

 زده شده دیترد یلی...و خجانزدهیه یلیکه خ دانستی...چه بگذارد...فقط مکردیرو که م یاحساس

 است...!

 تازه...{ یو گفت:}آه..هوا دیکش یقینفسِ عم کادون

 رهیمقابل چشمانشان خ یِانتها یب یِنهای...و به زمستادندیدر مقابلِ آن دشتِ سرسبز ا همه

 ماندند...

 !؟{هیچ نجایگفت:}اسمِ ا ازیکال

سرسبز  نجایدر زمستان هم...ا ی...حتگنیم نکیدشت ..فار نیکرد و گفت:}به ا یخنده ا مالیچ

 ....{مونهیم

 !؟...{می...اماخب..قراره از کدوم سمت برهیخوب یلیخ یِگفت:}پس جا ژایچ

دهکده  هیها  یکینزد نی...در امیحرکت کن میمستق دیو گفت:}با ستیبه آسمان نگر مالیچ

 ...{میکنیوجود داره...اونجا استراحت م

 ...{میکنیگفت:}حرکت م ازیخطاب به کال بعد
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 همه به دنبال او به راه افتادند.. نگونهیداد...و ا یاسب را هِ ازیبعد کال و

من سوار تو  یستیناراحت که ن نمیخطاب به آکور گفت:}بب ژاینرفته بودند...که چ یادیز راهِ

 شدم؟!{

 گفت:}ناراحت!...ناراحت!....نه....{ دادیهمانطور که به راه رفتن ادامه م آکور

 یخوایورد نژاد خودم بهت بگم....مدر م خوامی...میهست یگفت:}خوبه...حاال که پسر خوب ژایچ

 !؟{یبشنو

 ...بشنود...{خوادیگفت:}م یپس از کم آکور

...اشکال نداره...خودم یستیبه زبونِ تاقِن ها وارد ن ادی...پس زیکرد و گفت:}اله یخنده ا ژایچ

 به حسابِ قبول کردن....{ زارمیرو م یکه گفت ی...اون حرفی...ولدمیم ادتی

...که شهیم یبند میبه جلو انداخت و ادامه داد:}خب...نژاد من به هزاران گونه تقس ینگاه بعد

 منه.......{ یِجمع اونا...گونه  نیالبته بزرگتر

 ....آنها به راه خود ادامه دادند......ژایچ یِبا سخن ران نگونهیا و

هستانِ مولکان هم از کو یِشده بود...اما سرما رهی...بر دشت چدیخورش یِهنگام بود....گرما ظهر

 شده بود.... جادیدر دشت ا یمطلوب یِدو هوا...هوا نیپشت سر...هنوز ادامه داشت...و با ادغامِ ا

 آمده بودند... یادیز راهِ

 اهی...اونا گزننیو منگ م جیگ کمی:}...البته نژاد ِدارول ها گفتیهنوز در مورد نژادش م ژایچ

وقته که خودشونو جدا  یلیمخصوصِ خودشونو دارن...قبال از ما بودن...اما خ نیخوارن...و سرزم

 کردن.و اما...نژادِ بوگاالت!..{

 ...ستندینگر گریکدیاو خسته شده بودند...به  یِها یاز سخن ران گریو کادون که د ازیکال

نفر داره به ما  هیشد...و بعد با تعجب گفت:} رهیکادون به جلو خ نِیب زیلحظه چشمانِ ت نیا در

 ...{شهیم کینزد
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 ...ستادندیحرف او همه ا با

 !{هیچ ای...هیک یبگ یتونیگفت:}م مالیچ

 سمت...{ نیبه ا ادی...داره مادهیپ یِپوشِ...با پا اهیمَرده س هی نکهیگفت:}مثل ا کادون

 با تعجب گفت:}تنهاست!؟{ ازیکال

 هم نداره..{ یسالح چیگفت:}آره...و انگار ه کادون

 ....{میمواظب باش دی...باکینزد ادیتا ب مینیشیم نجایگفت:}پس هم مالیچ

 نشست... نیبر زم عایخسته شده بود..سر ژایحرف او...آکور که از دست چ با

 آمد... نییآکور پا یِاز باال زین ژایشدند...و چ ادهیو کادون از اسب پ ازیکال

..و .میو از کجا اومد میهست یبدونه ک دیباباشه ن یگفت:}هر ک مالیبه دور هم جمع شدند...چ آنها

 ..{میرفتار کن یعاد دیمقصدمون کجاست...با

گرفت...و هر چهار نفر به او  دنیچیبادِ شکمِ آکور در آنجا پ بِیعج یِلحظه صدا نیا در

 ..ستندینگر

 !؟{میرفتار کن یگفت:}که عاد کادون

 ......دندیهر چهار نفر خند سپس

 ۴ص

 گذشت.... یمدت

 ...ستادیدر مقابلِ آنها ا یشد...و بعد از کم کیپوش نزد اهیمرد س آن

گوناژها  یِ...و لباسِ کادون که کال عالئمِ سلطنتژایچ یِبائی...و زکردیآکور نگاه م بتِیتعجب به ه با

 آن وجود داشت... یبر رو
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 ازیبود...به کال پوشانده اهیس یخود را با پارچه ا یبر تن داشت....و چهره  اهیس یمرد که شنل آن

 ...ستینگر

 ی...چبهیغر ی...و گفت:}هِستادیزد و در مقابل او ا یبشکن ازیاسبِ کال یِاز رو مالیحال...چ نیا در

 !؟{یخوایم

 بیعج یبه جمع انداخت...و بعد با حالت یشگفت زده شده بود...نگاه اریاو بس دنیمرد که از د آن

 ....{فتهیب ی...خوب است...انگار قراره اتفاقِ جالبرابیگفت:}موق...گوناژ...تاقِن...و و

مُرَدَد..به آن مرد ناشناس  ی(از جا برخاست...و با حالتازیاو..آنتار)اسب کال یلحظه...با صدا نیا در

 ماند.. رهیخ

 ست...{ بهیغر هیآنتار...آروم باش...اون فقط  یافسار اسب را گرفت و گفت:}هِ ازیکال

 ...{بهیغر هیانداخت و گفت:}آره...فقط  ازیکال بِیعج رِیبه شمش یمرد نگاه آن

...و بعد از دیانداخت و به سمتِ او دو یرا به کنار ازیکرد و کال یا ههیلحظه آنتار ش نیدر ا ناگهان

 ...دستنی...آرام شد...همه با تعجب به او نگردیمالیم بهیآن غر یِکه خود را به دستها یدر حال یکم

 !؟{یهست یگفت:}تو ک مالیچ

لب زمزمه  ریو ز دیمالیو سرش را به سر او م دادیکه اسب را نوازش م یمرد در حال آن

 ...{یرسوند نجای...ممنون که اونو تا ادونمی...مدونمیاومدم....م ری...ددونمی:}مکردیم

 زیاون اسب...مالِ وِل یگفت ادمهیو گفت:} ستادیا ژایبا تعجب از جا بلند شد و در کنار چ ازیکال

 بود!{

 بود....!{ یزیچ نیهمچ هیگفت:}آره... یتکان داد و به آرام یسرش را کم ژایچ

 خود را باز کرد... اهیاز اسب جدا شد و نقاب س بهیحال...آن غر نیا در

 شدند.... خکوبیخود م یِبا تعجب بر سر جا ژایو چ ازیکال
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 بود... ستادهی....در مقابلِ آنها احیمل ی....ِبا لبخندزیوِل

ِِ  ارانِیانداخت و گفت:}درود بر شما..... ازیبه چشمانِ متعجبِ کال ینگاه زیول  صلح{........ِ

________________________________________ 

  

 ۵صـ

 ...دیباریم باران

 ...کل شهر را در غبارِ غم آلودش فراگرفته بود....یسردِ باران یهوا

انِ نش یشده بود...تابوتِ خوش طرحِ سلتنط لیتبد رانهیو مهین ی....که حاال به شهرگارتیا شهر

 ...کردیدوش خود حمل م یموتاک را بر رو

 نِیو اشراف زاده در مراسمِ تدف یبود....و تمام اقوامِ سلطنت زشیدر حال ر یاشک آلود باران

 موتاک حضور داشتند...

مراسم بود...و آرام آرام اشک  یِدرحالِ تماشا یدر کنار پدر و مادر و خواهرش...از کنار ژایچ

 ...ختیریم

 گوناژ در سمتِ چپ تابوت...و شِش دارول در سمتِ راستِ آن... شِش

 ...و دارول ها با لباس و فرمِ سبز و زرد(یو آب دیسف یِ)گوناژها با لباس ها و فرم ها

 در مراسم حضور داشتند... زیمردم شهر ن و

 یگذاشتند...در کنارِ تل نیموتاک را بر زم یِباین...تابوتِ زبارا ری...و در زستادندیحال ا نیهم در

 بزرگ از آتش!....!

 ...کردیو به او نگاه م ستادهیا اطیاز ح یبه کادون نگاه کرد که در گوشه ا ژایچ
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...آمد و در کنارِ شدیناروخ محسوب م نیسرزم دِی...که اکنون پادشاه جدژایموقع پدرِ چ نیهم در

 حاضر انداخت... تیبه جمع زیسکوت آم یو نگاه ستادیا نیچوب ییسکو یِتابوت...بر رو

 ...{یژوزان یِنژادها یِبلند گفت:}درود بر گوناژها...و دارول ها...و باق ییبا صدا بعد

 بلند...دادند.... یجواب درود او را با درود نیحاضر همه

را برکت دادند...و نژاد ما را  نیزمسر نی...اانیکوتاه ادامه داد:}خدا ی(پس از تأملژای)پدر چنیبوج

 یِنقطه  نیسرسبزتر نیسرزم نی...ایشمال یِزده  خی یِها نیبا وجود سرزم یگسترش...حت

ه ک انگونههم نیسرزم نی......اما...امینظر آنها را شکرگزار هست نی....و از اباشدیم ستالیا نِیسرزم

 نازیبه اسمِ ف یخطرناک یِاغیاز آنها... یکیدارد...ِو  زین یدارد....دشمنانِ فراوان یادیدوستان ز

...اما....دو روز دیآ یاز دستش بر م ییکه چه کارها دانندی...و همه مشناسندیهست!...همه او را م

 نی..و ا.فتدیاتفاق ب یحمله ترسناک نیانتظار نداشت که چن چکسی...همیشد ری...ما غافلگشیپ

اتفاق افتاده است...ما در حال  نیچگونه و چرا ا ستیعلوم نتکرار نخواهد شد...هنوز م گرید

 بود....!{ نیکه اتفاق افتاد....ا یزی...اما چمیمورد هست نیدر ا قیتحق

دارولها و  نِیاتحاد ب لیدل نیبعد با دست تابوت را نشان داد و ادامه داد:}...بزرگتر و

 ...{دیبه قتل رس یاغی نازِیکه به دستِ ف یبزرگ یِگوناژها....داماد من...و جنگجو

 و گفت:}...و من واقعا متأسفم....{ ستینگر نیغم آلود...به زم ینگاه با

آنها را بپوشاند...دوباره با  یِاشکها توانستیباران هم نم یحرف..پدر و مادرِ موتاک که حت نیا با

 ...ستندینگر نیمخزون بر زم یچهره ا

اجازه را به من دادند که فرزندِ  نیجامعه دارول ها ا که کنمیادامه داد:}و من افتخار م نیبوج

 میو دوباره به آتش باز خواه میشده ا دهیخاک به آتش بکشم...ما از آتش آفر نیرا در ا رشانیدل

 گشت....{

...او را در آنجا ستیکادون نگر ستادنِیدوباره به محلِ ا یرا شروع کرد...و وقت هیدوباره گر ژایچ

 ...دیند
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 یابنگاه انداخت....کت نییبا تعجب به پا ژایبرخورد کرد...چ شیکفشها یِ به پاشنه  یزیچ کدفعهی

 در آن جا بود... اهیس یکهنه با جلد

 را که تو خورده بود...باز کرد.... یمتعجب کتاب را برداشت و صفحه ا یبا حالت ژایچ

در  میکوهِ عظ کیورِ وجود داشت که به د کریغولپ یِاژدها کیاز  یبیعج یِآن صفحه...نقاش در

 حالِ چرخش بود...

عکس را که با  نِییآن صفحه سپر کرد و مطلب پا یخود را بر رو یباران شنلِ باران ریدر ز ژایچ

مرده ها  تواندیم یکوهستان....حت یِخواند:}...خونِ اژدها نگونهیزبانِ ژوزان ها نوشته شده بود...ا

 زنده کند!....{ زیرا ن

ه در ک یبه سمتِ راست خود انداخت....کوه ینگاه کرد...و بعد نگاه یره به نقاشبا تعجب دوبا ژایچ

که آن  دیکرد....و بعد فهم یبار آن را بررس نیچند ژایبود...در آنجا قرار داشت...چ ریتصو

 است که در آنجا قرار دارد... یکوه یِ..ِهمان نقاشینقاش

 ...شودیبلند م نیزم یکه آرام آرام از رو ستیبا تعجب به تابوت نگر بعد

 زده شد... یدیلحظه رعد و برقِ شد نیا در

خود را به تابوت رساند...و قبل از آن که تابوت را به آتش  بیعج یبا سرعت ژایچ ناگهان

 ...!{نی...و گفت:}صبر کنستادی...در مقابلِ آتش افکنندیب

 ...ستندینگر ژایاست...با تعجب به چ ستادهیدر آنجا ا یاو کِ دانستندیکه نم نیحاضر همه

 قطع شد... باران

 

 [٢۱:۰٢ ۱۵,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۶صـ
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 بود... ژاینگاه ها به چ همه

 به خانواده موتاک نگاه کردند.. فیبالتکل یو با چشمان ستندینگر نیبه بوج سربازان

 لیدل نی..اما ایخورد یسخت یضربه  دونمیجلو آمد و گفت:}دخترم...م نیحال بوج نیا در

 کنار{ ایوقت و مکان خود رو داره...ب زی...همه چیکن یاحترام یب یبخوا ینجوریکه ا شهینم

سرورم...من  یعنیکه کتاب را در دست داشت...به پدرش نگاه کرد..و گفت:}پدر... یدر حال ژایچ

 ...{کنمیم کاریدارم چ دونمیم

تونم پسرتونو زنده  ی..منیگه به من شش روز وقت بدبه پدر موتاک نگاه کرد و گفت:}ا بعد

 کنم!...{

 به پا شد.... تیاعتراض و همهمه در جمع یصدا

 گهیخطاب به او گفت:}د تیعصبان ینگاه کرد..و بعد با کم تیبه جمع نیشرمگ یبا حالت نیبوج

 ....{نیجا ببر نیرو از ا ژای...سربازان...بانو چهیکاف

ون نوشته خ نجایصفحه کتاب را باز کرد و گفت:}ا ژایشوند...چ کیتا خواستند به او نزد سربازان

...بزار تالش خودمو کنمیمرده رو زنده کنه...پدر...خواهش م تونهیکوهستان م یِاژدها

 بکنم..پدر...{

گان دمر یایتا حاال از دن چکسیمزخرفاتو بس کن...ه نی....اژایگفت:}چ تیدوباره با عصبان نیبوج

 برنگشته...اون فقط...{

 لحظه پدر موتاک جلو آمد و گفت:}سرورم...{ نیا در

..اون نیحضرت...دختر منو ببخش یاحترام مانند گفت:}اعل یبه او نگاه کرد و بعد با حالت نیبوج

 ..{دونهینم

 !{؟یکه گفت یاز حرف یشدو گفت:}تو مطمئن کینزد ژایمصمم به چ یبا چهره ا او

 ارزه...{ یگفت:}آره...به امتحانش م یجد یبا حالت ژایچ
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 یافسانه مزخرفه..ِکه عوام درستش کردن...در ضمن...صدها ساله کس هیگفت:}اون فقط  نیبوج

 امکان نداره...{ نی...پس ادهیند ییاژدها

انو فرصت به ب هی خوامیکه به شما قائلم..م یبه او کرد و گفت:}با تمام احترامات یموتاکنگاه پدر

 دم..{ب ژایچ

 تعجب کردند... همه

 گفت:}اما....!{ نیبوج

م ...تمایو ادامه داد:}فقط شش روز...اگه نتون ستینگر ژایاو..دوباره به چ یبدون توجه به حرفها او

 ..{شهیدارول ها و گوناژها لغو م نیصلح نامه ب

 ...{کنمینم دیو گفت:}شما رو ناام ستیمصمم به چشمان او نگر یبا چشمان ژایچ

که  یزیپدرش انداخت و گفت:}به من اعتماد کن پدر...در مورد چ دیبه چشمانِ ناام ینگاه بعد

 گفتم...مطمئنم..{

 

 ...آنجا را ترک کرد...یکلمه ا چی...بدون هتیعصبان یناراحت...و کم یبا حالت نیبوج

 صحنه را ترک کردند... نیهمه حاضر واشی واشی

نگران گفت:}دخترم...لطفا موفق  یشد و با چشمان کینزد ژایلحظه مادر موتاک به چ نیا در

 من به توست...{ دیشو...همه ام

 ...{کنمینم دتونی...ناامالیاو را در دست گرفت و گفت:}بانو اِج یزد و دستها یلبخند ژایچ

 از آنجا رفت... بعد

ر ...شش روز منتظنیببر نجایبه سربازانش انداخت و گفت:}تابوت رو از ا یموتاک نگاه پدر

 ..{میمونیم
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 به همراه همسرش از آنجا رفت... بعد

 آرام...همه از آنجا رفتند... آرام

لحظه کادون در کنار او  نیدر فکر فرو رفت....در ا بیعج یداد و با حالت هیتک یواریبه د ژایچ

 یعنی...یاژدها رو بکش هی دی...اما کارت سخته...بایگرفت یدرست میحاظر شد و گفت:}تصم

 ارزشش رو داره!؟{

 نیهمه تالشمو بکنم...وگرنه تا آخر عمر غمگ دیبا ی...ولدونمیو گفت:}نم ستیبه او نگر ژایچ

 خواهم بود...{

 ..منم کنارتم!{یشیشانه او گذاشت و گفت:}مطمئنم موفق م یدست بر رو کادون

 و گفت:}ممنونم...{ دیزد و او را در آغوش کش یلبخند ژایچ

او را جدا کرد و  یزد و بعد از کم یبود...لبخند دهیاو به آرامش رس که از آغوش کادون

 ...!؟{میحرکت کن ی...قراره کمیسفر سخت آماده ش هیواسه  دیگفت:}خب...با

 گفت:}فردا صبح...{ ژایچ

 {-...یباش یقو دیکن و واسه فردا آماده شو...با یگفت:}خوبه...پس برو استراحت کادون

 از آنجا رفت... بعد

با  انداخت و یبه آسمان ابر یبه کتاب انداخت و بعد نگاه ی...نگاهکردیکه به رفتن او نگاه م ژایچ

 موفق شوم...{ دی...بادوارمیخود گفت:}ام

 از آنجا به سمتِ قصر حرکت کرد.... بعد

________________________________________ 

 

 [۰۹:۰۸ ۱۶,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان
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 7صـ

 ...ستینگر زیبه ول یعصبان یبا چشمان ازیکال.....

 لحظه آروم باش!{ هی!....ازیگفت:}کال یاو شده بود..با نگران بیکه متوجه حالت عج ژایچ

 یدکه موفق ش نمیبیکاتام....م ریگفت:}آه شمش ینگاه کرد و با خوشحال ازیکال ریبه شمش زیول

ه ...حاال مطمئن شدم کادیب رونیب روزیدرخت پنتوانسته بود از امتحانات اون  ی..تاحاال کسازیکال

 زهایچ یلیاز خ دیهدف بزرگ...با هیکه...واسه  یخودت درک کن دوارمی!...امیا دهیتو همون برگز

 گذشت.{

 نی...با همخوامی...منیتعصبانه گفت:}آره...واسه هم یو با حالت دیکش رونیرا ب ریشمش ازیکال

 دو تکه کنم تو رو....{ ریشمش

که  یهست یانگار هنوز همون کله شق یزد و گفت:}هه....ول یآرام لبخند یبا حالت زیوِل

 !..{یانجام بد یکار اشتباه نکهی...قبل از اازیفکر کن کال کمی!؟..یبود

 غرق شدند... گریکدیدر چشمان  زیو وِل ازیکال

را تحت نظر  ازیکه تمام حرکات کال یوضع ناراحت و نگران بود...در حال نیکه از ا مالیچ

 نکن...{ یوانگی!...لطفا دازیداشت...گفت:}کال

 حیچپ او را گرفت و گفت:}آروم باش...تا کل ماجرا رو خودم واست توض یِهم بازو ژایچ

 ...{ازیبدم.....کال

 ...ستینگریم زی...و فقط به ولدیشنیاز آن حرفها را نم چکدامیه ازیانگار کال اما

 ...دادندیانجام نم یحرکت چیو ه کردیهم به او نگاه م زیول

 گرفت... دنیدم ریدر شمش یلحظه نور نیدر ا ناگهان

بود که هر دو  یدر حال نیفرو برد....و ا بشیآن عالمت...آرام آرام دست خود را در ج دنیبا د زیول

 .شدندیسخت آماده م یمبارزه ا یبرا
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 ...خود را عقب کِشاند.!...دهیترس ییها ههیبا ش کردیکه احساس خطر م آنتار

انند موج م یقدرت کهیبرد....در حال ورشی زیبه سمتِ وِل بیعج یبا سرعت ازی....کالکدفعهی ناگهان

 ...دادیجوالن م رشیشمش یِدر بدنه 

 ....دیرس زیبه ول ی..وقتاما

 ...{ازیکال دامیکاتام...اِو کانیآورد و گفت:}وِل رونیب بیدست خود را از ج زیول

 پخش کرد.... ازیدر هوا...و در مقابلِ کال یرنگ یریپودرِ ش کدفعهی و

آن  یشد و کم بیغ شیهم از سر جا زیشد....و خود ول زیاز ول یبه بدل لیبه سرعت تبد پودر

 و موج... ریاز شمش یمحکم یِبا ضربه  ازیطرف تر ظاهر شد....اما کال

 تِ انفجار....به عقب پرتاب شد....با قدر زیرا منفجر کرد...و خودش ن زیبدلِ ول پودرِ

 حمله ور شد.... زیدست بردار نبود.....و بالفاصله دوباره به سمت ول ازیکال اما

 کرده بود..... یرا وحش ازیبه همراه قدرت....کال خشم

 ...{لوکیِ...گفت:}دیند یچون چاره ا زیلحظه ول نیا در

و سه سر در دستانش ظاهر شد و بعد با  بیجع یریبه او برسد...شمش ازیقبل از آنکه کال ناگهان

 ...دفع کرد....بیو غر بیعج رِیرا با آن شمش ازیمحکمِ کال یِ....ضربه بیعج یسرعت

 شدند... دهیکش یشد....و هر دو به کنار جادیتند ا یا جرقه

در  نکیو بُرَّنده...که ا زیو درخشان...دو لبه و با سه سرِ ت ینقره ا ینسبتاً بزرگ با بدنه ا یریشمش

 قرار داشت.... زیدستانِ وِل

 ...کردندینگاه م گریکدیبه  یجنگ یدو با حالت هر

کار رو نکن...اون مرد  نیاو را گرفت و گف:}ا یِبرود...کادون بازو ازیتا خواست به کمک کال ژایچ

 برسونه....{ یبیآس ازیقصد نداره به کال
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 ...ستادیا ژایچ و

 !؟{میحرف بزن میتونیگفت:}اگه تموم شد...م ازیکال خطاب به زیوِل

 خود را شروع کرد... یبه او...دوباره حمله  یتوجه چیبود...بدون ه نیکه خشمگ ازیکال اما

 !{گهیخدا...بس کن د یِحوصله مانند گفت:}آه...محض رضا یب یبا حالت زیوِل

 .....وستیآن دو به وقوع پ نیدر ب بیعج ی...جنگکدفعهی و

 

 [۱۵:٢۴ ۱۶,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۸ص

 ...ستادیداده بود...ا هیتک ریبر شمش کهیدر حال یحالت خستگ یبا کم ازی...کال

تو رو  یفرو کرد و گفت:}من عمو نیرا بر زم رشیانجام نداده...شمش یکار چیکه انگار ه زیوِل

 نکشتم!...{

 ...{یتو باعثش شد یبه او کرد و گفت:}درسته...ول ینگاه ازیکال

 به سمت او کرد.... عیسر یبعد دوباره حمله ا و

 ......{هیکاف گهیگفت:}د تیبا عصبان مالیچ ناگهان

 به صورت آهسته در آمد... زیهمه چ کدفعهی و

 نیر بد مالیشدند...چ کینزد گریکدیبه  ی...وقتیدفاع یبا حالت زی...و ولیهجوم یبا حالت ازیکال

 )در جهت آن دو( قرار داد...نیرا به سمت طرف شیرار گرفت و بعد دستهاآن دو ق رِیدو شمش

 تند...به عقب پرتاب شدند... یهر دو با ضرب کدفعهی ناگهان
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پخش و پاَل  نیزم یدور از هم بر رو زیو ول ازیکال کهیفرد آمد....در حال نیبر زم یبه آرام مالیچ

 شده بودند...

 !{یمنگ از جا برخاست و گفت:}اوووه...چه ضربه ا یبا حالت زیول

 را برداشت.... رشیشده بود..شمش الیخیب کهیهم از جا بر خاست...و در حال ازیکال

به  نجایکه ما ا ی...در حالشهیتر م یروز به روز قو منیبه آن دو کرد و گفت:}اهر ینگاه مالیچ

 {میتانه حل کن...بهتره موضوع رو دوسهیکاف گهی...دمیجون هم افتاد

 ...{کهی...شب نزدمیکن دایسرپناه پ هی دیسرِ آکور ظاهر شد...و گفت:}با یِزد و بر رو یبعد بشکن و

 دهکده وجود داره هی یکینزد نیگفت:}در ا یو پس از گرد روب دیلباسش کش یِبر رو یدست زیول

 ....{میمونی...امشب رو همونجا مرانایبه اسمِ ا

 ...{رمیجا نم چیگفت:}من با اون ه ازیکال

 حی...من خودم بهت همه ماجرا رو توضازیشد و گفت:}کال کینزد ازیبه کال ژایحال چ نیا در

 ...{می...بهتره امشب رو در همون دهکده بموندمیم

 !{یی...تو هم مثل اون دروغگوخوامیبه او کرد و گفت:}نم ینگاه ازیکال

 بعد به سمتِ اسب رفت... و

 یو بعد با حالت ستیبه او نگر یعصبان یکه از حرف او متعجب و ناراحت شده بود...با چشمان ژایچ

 تو.....تو....{ یحلش کنم....ول خوامی...میفهمیدرستش کنم...م خوامیمانند گفت:}م یشاک

 ....هرگز...{یتونیو گفت:}نم ستادیا ازیکال

 بعد دوباره به راه خود ادامه داد.... و

 کرد... یدور ازیاز کال زی...اسب ندیبه اسب رس یوقت
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 یآن برداشت و با ب یِخود را از رو نیخورج یِ سهیاست...فقط ک نگونهیا دیچون د ازیکال و

 به راه خود ادامه داد... یتوجه

بشکن در مقابل او ظاهر شد و گفت:}تو حق  کیناراحت بود...با  ازیرفتار کال نیکه از ا مالیچ

 ....{یندار یانتخاب

 ...{رهیمنو بگ یِجلو تونهینم چکسیو گفت:}ه ستادیا ازیکال

ه که چ یدونی...و میایبا ما ب دیاالن از جادوهام استفاده نکنم...با نیهم یخوایگفت:}اگه م مالیچ

 ....{ادیاز دستم برم ییکارها

 ...{ستیگفت:}هه...واسم مهم ن ازیکال

 بعد به راه خود ادامه داد... و

 ...ستینگفت و فقط به رفتن او نگر یزیچ گریبه او بزند...د یبیآس خواستیکه نم مالیچ

که متعجب شده بود به پشتِ سرش  یبلند شد...و درحال نیزم یِاز رو ازیلحظه کال نیدر ا ناگهان

 ....ستینگر

شانه اش گذاشت و  یِاو...او را بر رو یبه تقالها و تالشها توجهیاو را بلند کرد و ب آکور

 ....بمون{یرویگفت:}نم

 بعد به حرکت خود ادامه داد.... و

خود  یبر سر جا یکلمه اضافه ا چیدل او را بشکند..مجبور شد بدون ه خواستیکه نم ازیکال

 بماند...

 نیناراحت بر زم یکه با حالت ژایسوار اسبش شد و در کنار چ زیسوار بر آنتار شد...کادون ن زیول

 ..{میگفت:}بهتره حرکت کن یو دست خود را به سمت او دراز کرد و با لبخند ستادینشسته بود...ا

کادون با  کهیبه او...به راه خود ادامه داد...درحال یتوجه چیبلند شد و بدون ه نیزم یاز رو ژایچ

 ...کردیبه او نگاه م بیعج یحالت
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از کدام  دی.حاال باظاهر شد و گفت:}خب مشکل حل شد.. زیشانه ول یِبشکن بر رو کیبا  مالیچ

 !؟...{میسمت برو

 یبگ یتونستیبود که م یکلمه ا نیبهتر نیقلب خوشحال بود..گفت:}ا میاز صم کهیدرحال زیول

 کوچک...به سمت جنوب...{ رمردیپ

 داد... یبعد اسب را هِ  و

 عبور کرد.... ادهیپ یِژایاز کنارِ چ یتوجه یداد و با ب یهم اسب را هِ  کادون

 آکور نشست... گرِید یِشانه  یِسرسام آور رفت و بر رو یراه رفتن...با سرعت یپس از کم ژایچ

 به او نگاه کرد... ازیکال

 بودم...{ نجایگفت:}من اول ا یالیخیبا ب ژایچ

 گفت:}من....{ مانیپش یبا حالت ازیکال

 ....{ستیحرف او را قطع کرد و گفت:}مهم ن ژایچ

 مفرما شد....آن دو حک نیبعد سکوت در ب و

 ناراحت فقط به جلو نگاه کرد.... یبا چشمان ازیکال و

_________________________________________ 

 

 [٢۱:٣۶ ۱۹,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۹صـ

چشمِ چپِ آکاروس  یِرو د،بریاز خورش یبزرگ و کوچکِ سقف....نورِ نازک یِسوراخها یِالبه ال از

 !...با همان نور...او چشمان خود را باز کرد....دیتاب یکه بسته بود؛م
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دست راست خود را در مقابلِ نور  نیهم ی...براکردیم تیچشم او را روشن کرد...اما اذ دیخورش 

 آن گرفت...

 به خود آمد... یجیحالت گ یکم با

 جا تار بود... همه

...در مقابل زیو درشتِ ت زیر یِدانهاپر از دن ی...ناگهان دهانِ بزرگافتیوضوح  زیکامال همه چ یوقت

 ...افتیخود  یِچهره 

 ...دیو خود را عقب کش دیترس یبلند و ترسناک آن کم غِیج یِاز دهان و صدا آکاروس

ه اما متروک یکلبه ا یِچوب نِیبه زم شیپاها ریبود که با زنج یرنگارنگ و نسبتا کوچک یا پرنده

 بسته شده بود... زیتم

 نکرد... دایپ یزیتا خواست سالح خود را بردارد و آن را بکشد...چ آکاروس

 !؟{یمهمونامونو بترسون یخوایگفت:}آروم باش وِدِس..تو که نم یمرد یِلحظه صدا نیا در

 شیمعصوم بر سر جا یرنگارنگ برگشت و به صورت آرام و ظاهر بِیعج یِحرفها...پرنده  نیا با

 نشست...

 ..به او نگاه کرد. آکاروس

 یچوب یِصندل یِ...که بر روبیو غر بیعج ییالغر و با مدل موها بایبود...تقر یژنده پوش مردِ

 نشسته و در حالِ خوردنِ غذا بود...

 !؟{یهست یگفت:}تو ک دیبا ترد آکاروس

 افتاده بودند... هوشیب یو خولوز هم در گوشه ا سیلیبه اطراف انداخت...ج ینگاه بعد

 کلبه بود... یِدر آن سو زیآکاروس ن یِو عصا ریشمش

 غذا را خورد و از جا بلند شد... یِتکه  نیمرد آخر آن
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زمرد  یِو به سبز اقوتی یِها به خوب هیسا انیبه آکاروس انداخت...چشمانش در م ینگاه و

 ...دیدرخشیم

.تو که ...او گفت:}اوه...صبر کن..دیبگو یزیبود تا خواست چ دهیکه از چشمان او ترس آکاروس

 ...؟!{یبه ترسِت اعتراف کن یخواینم

و  شیو با ر یآرام...معمول یظاهر شد که چهره ا یمرد ییروشنا انِیجلو آمد...در م یکم بعد

 ...کردیم زینسبتا بلند...داشت...اما چشمانِ درخشانِ سبزش...او را متما یلیسب

 !؟{یخوایم ی!؟...و از ما چیهست یآرام شد و گفت:}تو ک یکم آکاروس

 نرویشد سؤال!؟...اگه من اون ب نمی!؟...اخوامیم یگفت:}آه پسر...ازشما چ زیتمسخرآم یبا حالت او

 ی...پس آروم باش و اول تو بگو...شما کیباز کن نجایا یتونستی...االن چشماتو نمکردمینم داتونیپ

 !؟{نیکنیم یچه غلط نجایو ا نیهست

و بدونِ  اهیس یا نهیمتروکه...با شوم ی...کمنیچوب یبه اطراف انداخت...کلبه ا ینگاه آکاروس

 کهنه... یِچوب یِصندل زویم کیآتش...و 

...حاال تو سیلیمنن..خولوز و ج یِبه او کرد و گفت:}اسم من آکاروسِ...و اونا دوستا ینگاه بعد

 بگو...!{

و خولوز انداخت و گفت:}واااو...شما  یلیبه ج یاش نشست و نگاه یصندل یدوباره بر رو او

 ...عجوزه...سحر کننده...طلسم گر....!؟{دونمیچه م ای...درسته...جادوگر...نیآکروست

 ...{یحالت کالفه گفت:}فقط آکروست معمول یبا کم آکاروس

 هستم...{ گیزیمن ا ی...راستدونمیگفت:}اوه..ناراحت نباش..خودم م او

خوشش  کمیو مهمون  بهید و گفت:}اونم وِدِسِ...البته ودس از غربه پرنده اش کر یاشاره ا بعد

 نجایاز ا یلیخ سیرِکارد نِی!...فکر کنم سرزمن؟یکردیم کاریچ نجای...خب...حاال بگو اادینم

 درسته!؟{ نییآ یدوره...و شما هم از اونجا م
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 گیزیبه ا ی...بعد نگاهداندینم نجایآمدنش به ا یِاز چگونگ یزیچ دیفکر کرد...و د یکم آکاروس

 کجاست!؟{ نجایانداخت و گفت:}ا

..باشه در هر یاومد نجایا یچجور یدونیکه تو نم نهیا یِبه معن نیکرد و گفت:}ا یخنده ا گیزیا

شهر  یِ...و تو هم االن در محدوده گانِیآت نجای...ایتاقِن ها..خوش اومد نِیحال...به سرزم

 گوالس...{ یِ اچهیهم داره...در اچهیدر نجایالبته ا...یمُلث هست یِ...در جنگلهامیماقر

 به اطراف انداخت... گرید یبا تعجب از جا برخاست و نگاه آکاروس

 کرد... یقرار یشد و ب یعصب یاز حرکت او کم بایز یِ پرنده

 شدند.... داریو خولوز هم از خواب ب سیلیلحظه ج نیا در

 

 [٢٢:۱۴ ۱۹,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۰صـ

 از دوستات...{ نمیزد و گفت:}بفرما...ا یلبخند گیزیا

 از جا برخاستند... سیلیو ج خولوز

او را  یکه پا یری...اما زنجدیترسناک به سمتِ آن دو جه یو دهان غیحال وِدِس دوباره با ج نیا در

 نها شد...او به آ دنیقفل کرده بود...مانع رس نیبر زم

و خود را عقب  دندیکوچک ترس یِوالیآن ه دنِیهم همانندِ آکاروس از د سیلیو ج خولوز

 ...دندیکش

 سر جات..!{ نیکرد و گفت:}انگار وِدِس از شما خوشش اومده...وِدِس...بش یقهقهه ا گیزیا

 نشست... شیحرف او را گوش کرد و دوباره بر سر جا ودس
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م ه یلیوفا داره...و خ یلیو گفت:}خ دیبر سرِ پرنده اش کش یخم شد و دستِ نوازش یکم گیزیا

 ...{کنهیلقمه چپ م هیشما رو  نجایشکمو...اگه ولش کنم هم

 ...{نیهست یخوب یِبلند شد و گفت:}اما نه...فکر کنم شما آکروست ها بعد

 انداختند... به آکاروس ی..نگاهکردندیکه با تعجب او را نگاه م سیلیو ج خولوز

 با عالمت سرش آنها را آرام کرد... آکاروس

زالوت!...حتما واسه  یِزالوت را برداشت و با حالت تعجب گفت:}واااو...عصا یِرفت و عصا گیزیا

 ...درسته!؟{نیدیزحمت کش یلیکردن و گرفتنش خ دایپ

 ...{میالهه رو ناکار کن هی میگفت:}آم...در واقع مجبور شد خولوز

که به دست  یبا حالت تمسخر به او نگاه کرد...و گفت:}واقعا!؟...حاال اسم اون الهه بدبخت گیزیا

 بود!؟{ یشما کشته شد چ

 گفت:}موال...اسمش موال بود...{ آکاروس

اسم  نیبه ا یالهه ا چی....من هیبه سقف کرد و گفت:}اووه...موالاا...ول ینگاه گیزیا

....هرگز نیسی...قدری...الهه ها...اساطانیخدا یکنم...ول ندتوینا ام خوامی...البته نمشناسمینم

 ...{شنیاگه کشته بشن...دوباره زنده م ی...حترنیمینم

 ..!؟{هیگفت:}اسمت چ سیلیج

 یکن یلطفا منو معرف شهی...آکاروس مزارمیب یتکرار یگفت:}آه...از جواب دادن به سوالها گیزیا

 به دوستات..؟!{

 میازش تشکر کن دیو جون ما رو نجات داده...با گِیزیبه آنها کرد و گفت:}اسمش ا ینگاه آکاروس

 رفقا...{

...واقعا یکه ما رو نجات داد نی...از اگیزیدوباره به او نگاه کرد و گفت:}خب جناب ا سیلیج

 !؟...{یمارو نبست یچرا دست و پا یبگ شهیم ی...ولمیممنون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 30 

...و سوال سیلیبانو ج یگفت:}وااو...تو چقد باهوش بیجع یبه او توجه کرد و با حالت گیزیا

 !{؟یدیپرس یهوشمندانه ا

 یازیاش نشست و گفت:}خب من ن یصندل یگذاشت و دوباره بر رو شیعصا رو بر سر جا بعد

 ....؟!{نیتکون بخور زارمی....و نمکشمتونی...درجا منیبکن یکار نداشتم...اگه حرکت اشتباه نیبها

 کجاست!؟...{ نجایبا حالت کالفه گفت}ا خولوز

 ...آکاروس...جوابشو بده...{نیپرسیم یتکرار یگفت:}آه..همش سوالها گیزیا

...شما ی...راستمیمُلث هست یِ...و ما االن در جنگلهاگانِیآت نِیسرزم نجایگفت:}ا آکاروس

 !{نجا؟یا میاومد یما چجور نیدونینم

 بودم تو دوارمیام یگفت:}نه...ول یخولوز با حالت فراموشنگاه کردند و بعد  گرید کیدو به  آن

 ...{یبدون

 ی!؟ ....اگه سوالنیگرسنه باش یلیاز جا بلند شد و گفت:}خب...فکر کنم خ گیزیحال ا نیا در

 واستون شام درست کنم...{ خوامی...منیندار

 سوال مونده...{ هیآمد...گفت:}فقط  یکه از چشمانِ او خوشش نم سیلیج

 گفت:}خب بپرس!{ گیزیا

 !؟{یهست یادامه داد:}تو چ سیلیج

 ...حداقل باهوش از اون...{یشدم...واقعا باهوش ریزد و گفت:}و باز هم غافلگ یلبخند گیزیا

 به خولوز اشاره کرد... بعد

 زدند... یلبخند سیلیو ج آکاروس
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نن ژوزان)اجنه( هم ...و مطمئستمیندارم...تاقن)انسان( ن یادامه داد:}خب...من نژاد خاص گیزیا

 ی...آاا...چنیگی....البته شماها به من و نژاد من...مستمی( هم نوی...گِثا)کوتوله( و دوس)دستمین

 خدا(...!!!!!!!!!!{ مهی)ننی...ووثنیگیهم م گهیاسم د هی)دورگه(...البته خیشیبود...آها...ا

 بود که...دهان آن سه نفر از تعجب باز شده بود ......... یدر حال نیبه لب آورد...و ا یلبخند بعد

_________________________________________ 

 

 [۱۰:٣۶ ٢۰,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۱صـ

 ی...و همه جا را تار و کمدیشنیرا م انشیگنگ و مبهمِ اطراف یچشمانش را باز کرد...صدا یآرام به

 ...دیدیم رهیت

 ...دیچیپیصوت و زنگوله در هم م یِصدا شیگوشها در

 شیدر گوشها یزن یِآشنا یِ...صدایجیآن همه...همهمه و گ انِیحال در م نیا در

 :}کاندوج..کاندوج....{دیچیپ

 چهره اش افتاد... یِبر رو یا هیسا و

 ...{ادیبود...گفت:}فکر کنم داره به هوش م ستادهیدژا ا نیسرِ آک یکه بر باال نویلحظه ج نیا در

اش  یشانیپ یِاو آمد...دست بر رو نیگذاشت و به بال ی...آن را کنارخواندیکه داشت کتاب م ژاکس

 یزیچ ییخونه...اونجا حتما دوا ضیمر مشیهر چه زودتر ببر دیگذاشت و گفت:}تب داره....با

 داره...{

.کل شهر سقوط ..نکهی...دروازه ها قفل هستند...و اامیم رونیاآلن از ب نیگفت:}من هم نویج

 ....{ادهیگوشتخوار شده...تعدادشون ز یِوالهایبه اون ه لیکرده...همه شهر تبد
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و چسبناک اطرافِ زخمِ  زیل یبسته بود...باز کرد...ماده ا یدژا را که با پارچه ا نیزخمِ آک ژاکس

 او را گرفته بود.. یِ نهیس

نو عفونت او یِتا جلو میدار اجیاحت نیاُسدُقُدّوس و گِالمال اهِیگفت:}زخم عفونت کرده...به گ ژاکس

 ...{میاونو به مطب برسون دی...بامیدی...وگرنه از دستش ممیریبگ

...اسم همه داروها رو رمیمانع شد و گفت:}من م نویدژا را بردارد...ج نیتا خواست آک و

 خطرناکه...{ رونی...اون بکنمیم داشونی...من پسیبنو

 او انداخت و گفت:}باشه دخترم...فقط...مواظب باش....{ یبایبه چشمانِ ز ینگاه ژاکس

 ....ستیو به شهر نگر ستادیبزرگ ا یساختمان یِبا نقاب ژان بر رو نویج یاز کم بعد

 یب ییوالهای....که کل مردم آن...همانندِ هختهیدر هم ر ی....و سازمانرهیت یسوخته با آسمان یشهر

 شهر هستند.... یِو کوچه پس کوچه ها ابانهایدر خ یو قدم زن یاراده...در حالِ گشت زن

 قابلِ تحمل دارند..... ریو غ حیکر یی...و چهره هاکِشندیم یبیعح یخُرناس ها کهیحال در

 یِفراتراز حد تصور برا یشهر تجمع کرده و آشوب یاز آنها در مقابلِ دروازه خروج یادیتعداد ز و

 ....درست کرده اند!رونیاز شهر و رفتن به ب ییرها

گذشته  یِآن روزها ادی....و به ستینگر نیناراحت بر زم یآن صحنه...با چشمان دنیبا د نویج

 افتاد...

 در کوچه بودند... یبچه ها در حال باز که

 

 بودند... یشهر درحالِ تجارت و کار و زندگ مردم

 در شهر نازل شد.... بیعج یِبال نی...انکهیبر طبقِ روال بود...تا ا زیهمه چ و
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خانه در کنارِ  ضیکار تمرکز انداخت...مر یاشک خود را پاک کرد...و بر رو یقطره ها نویج

 از آنجا داشت... یادیفاصله ز نویشهر قرارداشت...که ج میعظ یِکتابخانه 

 ساختمانها و خانه ها کرد... یِبر باال دنیعزمِ خود را جذب کرد...و بعد شروع به دو نویج

 ....گذشتیشده هم م رانیو یِخانه ها یِاز رو نیب نیا در

 یستیبه بعد را با نجایبه هدفش انداخت...از ا ی...نگاهستادیخانه ا نیلبه آخر یِکه بر رو نیا تا

 ..رفتیم ادهیپ

 متحرک در آنجا حضور داشتند........ یِوالهایانداخت...ده ها تن از آن ه نیبه زم ینگاه

 

 [۱۰:٣7 ٢۰,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱٢صـ

 از ییسر و صدا چیو بدون ه یکرد...و به آرام یلبه جاساز یشکل خود را بر رو یطناب قالب نویج

ال مکا ابانیخ یوقت یها پنهان شد...منتظر ماند..و بعد از کم هیسا یِکیآمد..و در تار نییآنجا پا

 آهسته و آرام به سمتِ هدفش حرکت کرد... ییخلوت شد...با قدمها

 نیا نیاز راه را نرفته بود که ناگهان...الماسِ دور گردنش...شروع به درخشش کرد....با ا یمین هنوز

 جلب شد.... نوی..به سمتِ جوالهایاز آن ه یلیدرخشش...توجهِ خ

 و گفت:}آـآ....{ ستادیا والهایه تِیآشکار شده بود...در وسطِ جمع گریکه د نویج

داس مانندش...شروع به  یِبا خنجرها نویآوردند...و ج ورشیبه سمت او  والهایهمه ه ناگهان

 جنگ با آنها کرد....

آنها را تجسم  یِواقع یِ...چهره زدیکه م ی...و با هر ضربه اکردی...آنها را فقط از خود دور ماما

 ...کردیم
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راه...چند تا از آنها را  نیکرد...در ب دنیخود باز کرد...و شروع به دو یبرا یراه نویحال...ج نیا در

 خانه بزرگ شهر... ضی...مردیانداخت...و بألخره..به هدفش رس نیبر زم زین

 وارد شد... بالفاصله

 در آن پهن شده بود... یفراوان یِبود که رخت ها یتاالرِ بزرگ همانندِ

 بودند.... دهیدر آن خواب ضهایبود که مر ییآن پر از رختها یِجا همه

 ....داشتیآنها قدم برم انیدر م یکند....به آرام داریآنها را ب خواستیکه نم نویج

 یادیز یِبرخورد کرد...و سر و صدا یبه سطلِ آبِ فلز شیبود...پا ضهایکه حواسش به مر یوقت اما

 به راه افتاد... بیدر آن خلوتِ عج

 نویفاسد شده...به سمتِ ج یلحاف در آورد...و با چهره و دهان ریسر از ز ضهایاز مر یکی کدفعهی

 ...دیکش ینعره ا

او حرکت  یمتحرک...به سو ییهمانندِ مرده ها کدفعهیاز جا برخاستند...و  ضهایهمه مر ناگهان

 کردند...

رساند...و وارد شد و خود را به داروخانه  نکهیآنها کرد...تا ا انِیاز م دنیبا تعجب شروع به دو نویج

 آن را قفل کرد... یِدرِ چوب

و  ییدارو یِو کتابها یاهیگ یِاز داروها یبزرگ یبه داروخانه انداخت....قفسه ها ینگاه نویج

 در آنجا بود... یپزشک

 درآورد... بشیکاغذ را از ج نویج

 اُسدُقُدّوس اهی]گ

 نیگِالمال اهیگ دانه

 لیاورافِن اهیگ پودر
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 مور وان[ اهیو جوانه گ شهیر

با خود  نویداروها وجود نداشت..ج یِبر رو یاسم چیبه قفسه ها انداخت...اما ه ینگاه نویج

 برگردم...{ یاومدم...محاله که دست خال نجایگفت:}حاال که تا ا

 را برداشت...و همه داروها را در آن جمع کرد... یپارچه ا یِ سهیک بعد

 کوچک قرار داشتند... یِرنگ یِها سهیدر ک داروها

بر پشتش قرار داشت...در پشتِ در  نینسبتا بزرگ و سنگ یا سهیکه ک یاز اتمام کار...در حال بعد

 ...ستادیا

آمد...با حالت کالفه به خود گفت:}مجبورم...مجبورم بکشمشون...وگرنه  یخرناسها هنوز م یصدا

 به موقع برسم....{ تونمینم

 را آماده کرد... شیخنجرها بعد دوباره تمرکز کرد...و و

....که با دیاول را بزند....ناگهان...لونس را د یدر را باز کرد...و تا خواست ضربه  کدفعهی سپس

 است.... ستادهی...در مقابل او احیکر یچهره ا

 در آنجا جمع آمده بودند... والهایهمه ه بایجز او...تقر به

 انداختند... نیاو را بر زم والهایبود که ه یدرحال نی....و استادیاو...از حرکت باز ا دنیبا د نویج

از  یتل ری....به خود آمد که در زکردیبه لونس نگاه م یکه از تعجب و ناراحت یدر حال نویج

 افتاده است... ریمتحرک گ یوالهایه

 بود یلدرحا نی...و ادیایاز آنها بر تن و صورتش به وجود ب یهزاران زحمت نگذاشت زخمِ کوچک با

 او را بخورند... کردندیم یکه آنها سع

متوجهِ الماس درخشانش شد...و بعد با خشم و با زحمت فراوان آن را  نویج نیب نیا در

 گرفت.... والهایبرداشت...محکم به سمتِ ه
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 همه آنها مسخ شدند... ناگهان

 ضیخود گرفته بود...از مر ریکه آنها را در تسخ یآمد...و در حال رونیب والهایآوار ه ریاز ز نویج

 آمد... رونیخانه ب

 ...راه رفته را بازگشت...کردیهمانگونه که به لونس نگاه م بعد

_________________________________________ 

 

 [۱۶:۱۴ ٢۱,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱٣صـ

 ها باز شدند.... دروازه

 .آمدند.. رونیاز شهر ب وکیبه همراه ما کاندوج

تا  یبود دهیند نویگفت:}آه...ا وکیکه ما کردیشهر نگاه م بیو عج میعظ یِبه دروازه  کاندوج

تمام  گنیفکرِ دوران باستان...م رهیگاالمون...بازمانده از معماران ت یِدروازه  گنیحاال!؟...بهش م

 اون هک شده...{ یِرو ستالیا نِیکل سرزم خِیو تار نیسیاسرارِ قد

 بود...به راه خود ادامه داد... نیزر یِالجثه  میعظ یِکه نگاهش به آن دروازه  یدرحال کاندوج

 !{نیگفت:}آه...خوبه...حداقل به موقع اومد ییراه نرفته بودند که صدا یکم هنوز

 دو به صاحبِ صدا نگاه کردند... هر

ارِ بود...در کن یکه سوار قاطر یبه دست...در حال بیعج یینسبتا بزرگ...و عصا یبا کوله بار شاور

 بود.. ستادهیجاده ا

 نگاه او را شناخت...و با تعجب گفت:}شاوُر!...{ نیدر اول کاندوج
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 هی...یدیکه انجام م ی...خودمم و اومدم به تو در کارنیگفت:}بله جنابِ کاندوج...پسر الب شاور

 کمک کنم...{ ییجورا

مثل تو  یا وونهیت ما چطور به کمک دبه حالت تمسخر کرد و گفت:}واقعاً...اونوق یخنده ا وکیما

 !؟{میدار اجیاحت

پسرِ ناخلفِ  وکی...و گفت:}ماستادیداد و در مقابل آن دو ا یقاطر را جلو هِ شاور

 شهر...{ یِفاحشه  نی...مشهورتررایمِد

 شد... یمضطرب و عصب یاسمِ مادرش کم دنیبا شن وکیما

نرفته که چطور با خنجرِ زنگ زده سرِ  ادشونیشهر هنوز  نیاز مردمِ ا یادامه داد:}بعض شاور

 که اون...داشت.....{ یدر حال یدیمادرتو بُر

 ...{یدونینم یچیخرفت...تو ه رمردِیشد و گفت:}خفه شو پ یعصبان وکیما

 داره!؟{ قتیحق نینگاه کرد و گفت:}ا وکیبا تعجب به ما کاندوج

 داره...{ رمردیپ نینه...ا خود را سر داد و گفت:}معلومه که یِعصب یِخنده  وکیما

 ...{گهیرو م قتیگفت:}حق شاور

 زد.... یلبخند بعد

ه...ما نداشته باش یراه برگشت چیخطرناکه و ممکنه ه یلیبه او نگاه کرد و گفت:}سفر ما خ کاندوج

 ...{میریم میدار

 ...باورامیبا تو ب خوامیم نی...من واسه همدونمیحرف او را قطع کرد و گفت:}شکار مانتاگ...م شاور

 ...{یدار اجی...به من احتیاز اون چه که درک کن شتریکن ب

 گفت:}باشه..{ کاندوج

 با حرص گفت:}نـــه....{ وکیما
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بعدا در مورد گذشته تو...حرف  نکهی...و اادی...او با ما مستیبا تو ن مشیگفت:}تصم کاندوج

 ...{میزنیم

 بعد به راه خود ادامه داد... و

...از کنار او عبور کردینگاه م وکیما یِبه لب داشت و در چشمانِ عصب یکه لبخند یالدر ح شاور

..با خود گفت:}آه کردیبه آنها نگاه م کهیهم درحال وکیکرد و به دنبالِ کاندوج به راه افتاد...ما

 ...{یلعنت

 رفتند...حرکت داد..... یکه آن ها م یبعد اسب خود را به سمتِ راه و

 مراتع و مزارعِ کشاورزان و دامداران عبور کردند... نِیاز ب آنها

 راه خود را به سمتِ کوهستان ادامه دادند... و

 بادها...بارانها...و طوفانها... انِیم در

 روز در راه بودند.... دو

 ...کردندینسبتا بزرگ عبور م یدهکده ا انِیم از

خود هم  ی...در کارهاکردندیآنها نگاه م که به یژنده و کهنه درحال یِلباسها انِیدهکده در م مردم

 مشغول بودند...

 کجاست!.؟{ نجایبا تعجب گفت:}ا کاندوج

 قانوتاس تِر...{ یِدهکده  گنیم نجایگفت:}به ا شاور

 ...ستینگریو در ظلمِ مردمِ دهکده م دهیبه مردمانِ زجر کش کاندوج

...خب..صلح و کنهیکردنِ شکمِ سربازاش استفاده م ریس یِ...از اونها برایگفت:}پادشاه وکیما

 ...{کننیمردم پرداخت م نیداره...و بهاشو ا یی...بهاتیامن

 ظلمه...{ نی.!؟..ای...صلح...تا چه حدتیحالتِ خشم گفت:}امن یبا کم کاندوج
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 یخودشون اونو قبول کردن...و دارن باهاش زندگ نهایا یداره...وقت ییگفت:}ظلم چه معنا شاور

 یعادت دادن...دارن باهاش زندگ تیوضع نی...به چشمهاشون نگاه کن....خودشون و به اکننیم

که  یی..پس مواظب حرفهایشینابود م نهای...به دستِ همیبد رییتغ نویا ی...و اگه تو بخواکننیم

 باش...{ یزنیم

دهکده خارج ...از کردیآنها نگاه م ی دهیترس یو کم دهیکه در چشمان ظلم د یدر حال کاندوج

 ادامه دادند..... ماتویشدند...و راه خود را به سمتِ کوهستان...و کوهِ بزرگ ه

 

 [۱۸:۰۵ ٢۱,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۴صـ

 ...ستادندیا ماتویکوه ه یِ...ظهر بود...که آنها در دامنه 

 شده بود.. دهیآن سر به فلک کش یبود که قله  ی...کوهِ پر اُبُهتستیبا باال نگر کاندوج

 یکه از جنگلِ سرخ م یگرفت..باد سرد و نمور دنیاز سمتِ شرق..وز یمیلحظه باد مال نیا در

 آمد...

تر حرکت  عی...البته اگه همه راه رو سردیسه روز طول کش بایگفت:}خب سفر ما تقر شاور

 ...{میدیدی...نصف آن را ممیکردیم

 ...{میاستراحت کن یه کم...بهترمیاومد نجایگفت:}حاال که تا ا وکیما

 ..{میدیگفت:}نه...به راهمون ادامه م کاندوج

 ..؟{میحرکت کن میتونیبه شاور انداخت و گفت:}از کجا م ینگاه بعد

 ....{میباش یقو دیجنگ...با میریم می...داریگفت:}بهتره به حرف دوستت گوش کن شاور

 شد... ادهیبعد از قاطر پ و
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 شد... ادهیهم از اسب پ وکیما

 شد... ادهی...از اسب پخواستینم نکهیکاندوج هم با ا و

 جمع آمده بودند... یشده بود....و هر سه به دور آتشِ کوچک شب

 بسته بودند... یرا هم به درخت اسبها

 ...!؟{میرو بکش راینام یِوالیه هی میتونیم یبپرسم چطور شهی...ممیینجایگفت:}حاال که ا وکیما

 میشکیم نهیباال...و قلبشو از س میری..گفت:}مخوردیغذا م نیچوب یدر کاسه ا که یدر حال کاندوج

 ...{رونیب

 بود که ینجوریهاست...اگه ا یراحت نیبه ا یکنی!؟..تو فکر منیکرد و گفت:}هم یخنده ا وکیما

 ...{شدنیاون جنگجوها داوطلب م یهمه 

جام ان ییهستم...و چه کارها یمن ک یدونیتو که نم ی...ولدونمیبه او کرد و گفت:}م ینگاه کاندوج

 دادم...{

 ییو چه کارها یقبال کجا بود ستی...مهم نگهیراست م وکیکاندوج...ما نیگفت:}بب شاوُر

...و شکارهاشو انجام شهیم داریمانتاگِ...و طبقِ محاسبات من...فردا شب از خواب ب نی....ایکرد

 زا نکهیقبل از ا میتونی...ممیبر شیه عاقالنه پدختر...به مدت چهار روز...و اگ کی...هر روز دهیم

 ...{میبشه...اونو بکش داریخواب ب

 بشه!؟..{ داریاون ب می!؟..تا بزارمیستادیا نجایکه ا نهیگفت:}خب واسه هم کاندوج

 ...{میاالن حرکت کن نیهم دیبلند شد و گفت:}با بعد

 گفت:}واااو...صبر کن...{ وکیما

تا راه  زارهیمرد عاقلتر...م ی..ولکنهیراه درست رو انتخاب م شهیمرد عاقل هم کیگفت:} شاوُر

 کنه...{ یمانتاگ رو زخم تونهینم یدرست..خودشو نشون بده...هر سالح
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 !؟{میکن کاریاالن چ یگیبا تعجب گفت:}خب م کاندوج

ر ت فی...اون موقع ضعشهیم داریبه او کرد و گفت:}فردا موقع غروب مانتاگ از خواب ب ینگاه شاوُر

 یتن نیتا قدرتِ روئ کشهیدو ساعت طول م بای...مثل ما...و تقری...فانشهیم یا گهیاز هر موجود د

 ...{میکنیشه...پس ما همون موقع اونو نابود م دهیاش در وجودش دم

 ماند... رهینشست و به آتش خ شیشده بود...دوباره بر سر جا جیکه گ کاندوج

کوه بود...حرکت خود را به سمتِ قله  یِتنه  یِکه رو یکیاربه سر آمد و صبح آنها از راهِ ب شب

 شروع کردند..

ظهر...به قله  یِدَمدَما نکهی....تا ادندیکوه جنگ یِو طوفان و بارانِ تابستان یروز با سرد نصف

 !...دندیرس

 را بستند.... اسبها

با  وکی...مادر آن جمع آمده بود یوجود داشت که آبِ زالل یکوچک یِ اچهیوسط قله در در

 ...دیاز آن را نوش یجرعه ا جانیرفت و خود را به آب رساند و در کمالِ ه یخوشحال

درست کرده  ییبای..واقعا صحنه زاچهیاطرافِ در یِ افتهیو گاهاً شکل  بیو عج زیت یِها صخره

 بود...

 بودند... دهیتا به حال ند وکیکه کاندوج و ما یبِکر عتِیطب

 کجاست!؟{ والیاش را در آورد و گفت:}خب...حاال اون ه یکمانِ خوش طرحِ شکار کاندوج

 !؟{ستین ییوالیه چیه نجایکرد و گفت:}صبور باش پسرم...ا یخنده ا شاور

 !؟...{یچ یعنی!...؟یو گفت:}چ ستیبا تعجب به او نگر کاندوج

ر برسد...اون موقع تا غروب س میصبر کن دینشست و گفت:}با یصخره ا یِرفت و بر رو شاور

 ...{مینیمانتاگ رو بب میتونیم
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....از آنجا کلِ ستادیقله ا زِیت یِمرموز او کلتفه شده بود..رفت و در لبه  یِکه از حرفها کاندوج

 دهید یلوئومار و شهر لوئومار...به همراهِ دهکده ها و مراتع و جنگل و رودخانه ها...به خوب نِیسرزم

 ....شدیم

 {...ستین یکردیکه تو فکر م یزی!؟...چیدیو گفت:}حاال د ستادیدر کنار او ا وکیحال ما نیا در

 نشست... یصخره ا یِرفت و بر رو یدیبه او کرد و بعد با حالت ناام ینگاه کاندوج

 گذشتند... ساعتها

 ...ستادیدر غرب ا دیخورش و

 قرار داشت...( او در مقابلِ چشمانِ کاندوج نِی...و لبخندِ دلنشنیمرس یِبای)نگاهِ ز

 وکی...ماستیبه او نگر یجیشد...با حالتِ گ داریاز خواب ب وک،کاندوجیما یِبا صدا کدفعهی که

 شو...{ داریشو...ب داریگفت:}ب

 .است.. ستادهیا یمکعب یکه در مقابلِ تخته سنگ ستیاز جا برخاست...و به شاور نگر کاندوج

 به سمتِ او رفت... وکیهمراه ما به

 آن تخته سنگ افتاده بود........ یِبر رو دیشکل ِِِنورِ خورش یمخروط یِوسطِ دو صخره  از

 

 [٢۰:٣۱ ٢۱,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۵صـ

 ...دیتابیدر آنجا م نیذره ب کیکه انگار از  یقدرتمند نور

 چه خبره!؟{ نجایبا تعجب گفت:}ا کاندوج

 .!{نی...آماده باششهیم داریگفت:}مانتاگ داره ب شاور
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 در کمان گذاشت و آن را به سمتِ نور گرفت... یریت کاندوج

 هم خنجر خود را آماده کرد.... وکیما

آن هر سه به  دِیشد...با موجِ شد جادیاز نور ا یانفجار کدفعهیشد که  ادیقدرتِ نور آنقدر ز ناگهان

 پرتاب شدند... یسمت

 غروب کرد....... دیبعد خورش و

 کل مکان را روشن کرد... بیعج ینور بالفاصله

 از نور ی...هاله ادیکه د یزیچ نیبه خود آمد...اول یو منگ شده بود...وقت جیکه گ یدر حال کاندوج

 بود... دهیچیمردِ تنومند و قد بلند پ کیبود...که به دورِ 

 افتاده بود... یدر گوشه ا هوشیانداخت که ب وکیبه ما ینگاه کاندوج

 اور از جا برخاست...حال ش نیا در

 هم بلند شد... کاندوج

 ...ستادندیا یهر دو در مقابل آن مرد نوران و

 از پشت او باز شد... لیو طو میدو بالِ عظ ناگهان

 او پرتاب کرد... یبه سو یریبا تعجب کمان خود را آماده کرد و ت کاندوج

 افتاد... نی...شکست و بر زمیاو برخورد کرد...و در کمال ناباور یِ نهیبا شدت به س ریت

گفت:}کاندوج  ینیدلنش یِکرد و با صدا ینور گم شده بود..خنده ا انِیمرد که چهره اش در م آن

 ....{دی...پسر نادوران....به قلمرو من خوش آمدری...و شاوُر پنیپسر الب

 نگاه کردند..... گریکدیو شاوُر با تعجب به  کاندوج

 !{؟یثینتاگِ خبتو همون ما ایگفت:}آ کاندوج
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من گذاشته  یها بر رو یکه شما فان هیهمون اسم نی!!؟...اثیکرد و گفت:}خب یخنده ا مانتاگ

 !؟...{دیا

 ....{هفی....کاندوج...بهش حمله کن...اون االن ضعیقاتل کمی!...فقط یستین ثیگفت:}تو خب شاور

 ...دیکش رویخود را از غالف ب ریبالفاصله شمش کاندوج

 منو شکست ینیزم یِسالحها نیبا ا دیتونی...مدیکنیکرد و گفت:}شما فکر م یخنده ا مانتاگ

 باطل....{ الیخ ی..هه....زهدیبده

 آوردند... ورشی گریآن دو به سمت همد کدفعهی و

 آورد و رونیب یلباسش کتابِ کهنه ا رِیپنهان شد..و از ز یحال شاور در پشتِ تخته سنگ نیا در

 باز کرد...از آن را  یصفحه ا

 کاندوج و مانتاگ  در گرفت..... نیدر ب یبیناگهان جنگِ عج 

...در مقابلِ حمله دهیجنگ د یِ...اما همانندِ مردهادادیتجربه نشان م یکه جوان و ب نیبا ا کاندوج

 شد... یبود که رفته رفته از نورِ مانتاگ کم م یدرحال نی...و ادیجنگ یم والیامانِ آن ه یب یِها

 ابِلیخود را به سمتِ آن دو گرفت و گفت:} یِآمد و عصا رونیشاور از پشتِ صخره ب کدفعهی

 فوجاک...اِر مانتاگ مونات روک....{

 گرفت... دنیاز عصا به سمتِ آنها جه ینورِ زرد رنگ کدفعهی

 .مانتاگ زد و خود را از او جدا کرد... یِ نهیبه س یحرکتِ شاور...لگد نیاز ا اریهوش کاندوج،کامال

 و حباب مانند،قرار گذاشت.... اهیس ی...با برخوردِ آن نور به مانتاگ...او را در هاله اکدفعهی

درآمد...با دوبالِ  شیزشت و وحشتناک از او به نما یمانتاگ کامال محو شد و چهره ا نور

 و بزرگ.... یخاکستر

 گفت:}االن وقتشه کاندوج...بال هاشو بزن...{ شاور
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ضربه بالِ سمتِ راست او را  کی...با یشده بود...از جا بلند شد و بدون معطل که تعجب زده کاندوج

 قطع کرد..........

 

 [٢۰:۵٢ ٢۱,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۶صـ

که  کنمیمبتال م ینی...تو را به نفریکار را بکن نیو گفت:}اگر ا دیخشم کش یِاز رو ینعره ا مانتاگ

 ...{یخالص شو یتوانیتا ابد از آن نم

 قطع کرد... زیبالِ سمتِ چپ او را ن گرید یشد و با ضربه ا نیخشمگ کاندوج

 افتادند.... نیزم یِدو بال بر رو هر

 ییکه از آن تا ابد رها کنمیطلسم م ینیدرد...ادامه داد:}من تو را به نفر یاز رو یبا نعره ا مانتاگ

 شد...{ یواهداشت...تو هرگز از گذشته خود با خبر نخ ینخواه

 کی ی...و گفت:}به حرفهاستادیکه او را در هاله نگه داشته بود...در کنار کاندوج ا یدر حال شاور

 اعتماد کرد...کار رو تموم کن...{ شهینم والیه

 ی....و بعد از کمستیمحزون و رحم آورِ مانتاگ نگر یِکه در فکر فرو رفته بود...به چهره  کاندوج

 یِخون اون تو خوامینداره...نم یخطر چیپرواز کنه...و ه تونهینم گهیتامل گفت:}نه...اون د

 بمونه...{ یدستهام باق

 نیکه ناتوان شده بود....بر زم یدر حال دیشد یخود را قطع کرد...و مانتاگ با ضرب یِجادو شاور

 افتاد..

 که همراه داشت گذاشت.... یبزرگ سهیبالها را برداشت و آنها را در ک کاندوج

 از شرق در حال تابش بود... دیبود...و خورش دهیدم فرارس دهیسپ
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 خودش ادامه بده...{ یبه کار ها تونهیگفت:}اما هنوز هم م شاور

 قله کِشاند... یِ مانتگ را گرفت...و او را به سمتِ لبه  یِبازو کاندوج

 داتیو گفت:}پ ستیبه چشمانِ او نگر نیخشمگ ی..مانتاگ با چشمانستادندیدر لبه ا یوقت

 ...مطمئن باش.....کاندوج...{رمیگی....انتقاممو ازت مکنمیم

 به دست کردیفکر نم یکه حت یاو...او را رها کرد...و مانتاگ در حال یِبدون توجه به حرفها کاندوج

 مخوف سقوط کرد.... یو ناراحت...در دره ا دهیترس ی...با چهره اخوردیانسان شکست م کی

 روبه شاور کرد و گفت:}خب...تموم شد...{ کاندوج

 اش...همه جا را روشن کرد... یطالئ یِطلوع کرد و با نور افشان دیلحظه خورش نیا در

 آمد... یم رونیب یهوشیآرام آرام از حالت ب وکیما

 ....ستادیسر او ا یِبر باال کاندوج

 از دست دادم!؟{ رو یزیشده گفت:}چه چ جی..با حالتِ گدیکاندوج را د یوقت وکیما

 ...{یاز دست نداد یادیز زیزد و دست او را گرفت و بلند کرد و گفت:}چ یلبخند کاندوج

 !؟{نیبب نویا ای:}کاندوج...بدینگرانِ شاور به گوشِشان رس یِحال صدا نیا در

 .....ستادندیقله ا یِبا تعجب در کنار او در لبه  وکیو ما کاندوج

 بلند شده بود... یاهیدور دستها....از شهرِ لوئومار...دودِ بزرگِ س از

 !؟{هیچ گهید نیگفت:}ا کاندوج

 .......{یعنی نیبا تعجب گفت:}ا وکیما

 گفت:}جنگ.........{ شاور

_________________________________________ 
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 ۱7صـ

 !؟{ینیبیم یچ ی:::}دار

 بود( ازیکال یکامُر...عمو یِ)صدا

 

...که بهم لبخند نمیبیم یتازه ا ی...دارم زندگنمیبی...دارم عشق رو منمیبی:::}دارم طلوع رو م

 ...{زنهیم

 بود( نیمرس یِ)صدا

 

 

 !...{یدونیم نوی...خودت اشهیاونم عوض م یادامه داد:}ول کامر

 ...بهم قول بده...{یاجازه رو بد نیا دی...اگه منم نبودم...تو نبازارمیگفت:}نه....من نم نیمرس

 ...{کنمیرو م میَسع یبدم...ول تونمیگفت:}قول نم کامر

بده...خوندن  ادی...بهش دانش یحفظ کن رونیب یِاونو از تمامِ تمدن ها خوامیگفت:}ازت م نیمرس

بهش بگو...از پدرش...که چگونه با شجاعت جون خودشو  زهایچ یلیبده...در مورد خ ادیو نوشتن 

 بشه.....{ کینزار...لطفا نزار به شهر نزد یاز من...که چقدر دوستش داشتم...ولما کرد... یفدا

___                      ____                         _____ 
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 شده بود.... صبح

 بودند.... دهیخواب یو آکور هر دو در اصطبل بزرگ ازیکال

 ...کردندیم یدیشد یِو آکور خُروپُف ها ازیوارد اصطبل شد...کال ژایچ

 کرد... دایرا پ یبه اطراف انداخت و سطلِ آب ینگاه ژایچ

ز ا بیعج یادیبا ترس و فر ازی...و کالختیفرور ازیدرون سطل را بر سر کال یِآبها یِهمه  کدفعهی

 ...دیخواب پر

 ...دیهم از خواب پر آکور

 شد و گفت:}چه خبرته!؟{ ژایبه اطراف انداخت و بعد متوجهِ چ ینگاه ازیکال

بود...و در  روزتید یِبه خاطرِ حرفها نیگفت:}ا یانداخت و با حالتِ شاک یسطل را کنار ژایچ

 ....{رونیب ایقبل از حرکت باهامون حرف بزنه...پاشو ب خوادیم زی....ولشهیم ریضمن...داره د

 ...{دیننک ریبه آکور سردرگم انداخت و گفت:}با تو هم هستما...د ینگاه بعد

 بعد رفت... و

 ...ندستینگر گریکدیاو نگاه کردند و بعد به  بیو آکور با تعجب به حالت راه رفتنِ عج ازیکال

 با تعجب گفت:}واقعا!؟{ ازیکال

 آمدند... رونیدر کنارِ آکور از اصطبلِ بزرگِ دهکده ب ازیکال یاز کم بعد

 ...ستندینگریدهکده با تعجب به او و آکور م مردم

 ستادهیدر وسط دهکده ا ژایاو نشسته بود...و کادون به همراه چ یِشانه  یکه بر رو مالی...چزیول

 و آکور هم به آنها ملحق شدند... ازیبودند که کال

 دهکده هم به دور آنها جمع شده بودند... مردم
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 یِده انداخت و گفت:}من از شما مردمِ دهک ازیبه کال یگریبه جمع انداخت و نگاهِ د یزنگاهیول

ممنونم...که ما رو در خونه خودشون راه  اریبس اری...واقعا ممنونم...و از جنابِ سِندور هم بسرانایا

 کردند....{ ییرایدادند...و از ما پذ

از جمع جدا شد...و با خنده و لبخند گفت:}ما به تو  یانسالیپوستِ م رهیلحظه مردِ ت نیا در

 ما بود...{ فهیوظ نی...و ازیجناب وِل میونیمد

 نکردم...{ یزد و گفت:}آه...واقعا ممنون..من که کار یهم لبخند زیول

 ...{یحرفارو به کامُر هم گفته بود نی...ایبا خود گفت:}لعنت ازیکال

...و ممکنه میکن ریی...ممکنه تغمی....ممکنه کشته بشمیدار یادامه داد:}ما اهدافِ خطرناک زیول

جبهه  کی...همه ما در میداشته باش نهیاز هم ک دی...نبای.ولممکنه.. یزی...هر چمیبش روزیپ

 ...{میجنگیم

 ...(گفتیم کردینگاه م ازیکه به کال یحرفها را در حال ی)ا

بهتون بگم...در اون شهر همه  دی...قبل از حرکت بامِیما شهرِ ماقر یِگفت:}خب...مقصد بعد مالیچ

آماده  زی..پس بهتره...واسه همه چمیآشنا بش یدیجد یِو خوبه...قراره با دوستها یواقعا عال زیچ

 ...{میبش

 ....!؟{میکنیحرکت م یگقت:}خب کِ ازیکال

 االن پسر جان...{ نیگفت:}هم مالیچ

هم خود را  ژایشانه خود گذاشت...چ یرا برداشت و بر رو ازیبه آکور کرد...و او کال یاشاره ا ازیکال

 او رساند... گریشانه د یِبر رو

 ار اسب شد...سو کادون

 شد... بیغ زیشانه ول یِزد و از رو یبشکن مالیلحظه چ نیا در
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روستا انداخت و گفت:}مواظب خودتون  تیدوباره به جمع یقبل از سوار شدن بر آنتار...نگاه زیول

 ...{نیباش

او را در آغوش گرفت  ی...بعد با لبخندستادیجدا شد و جلو آمد و در مقابل او ا تیاز جمع سِندور

 ....{دیشو روزیهدف شما درسته....پس لطفا پ دونمیو گفت:}تو هم مواظب خودت باش....م

 ...ستادیجدا شد و در کنار همسر و دختر کوچکش ا زیاز ول بعد

 حرکت سوار اسب شد... کیزد و با  یلبخند زیول

 به سمتِ جنوب به حرکت در آمد.... سپس

 از او...به راه خود ادامه دادند... تیهم به تبع هیبق

 ظاهر شد... ازیشانه کال یِبر رو مالیچ

 خوب تونسته با همتون ارتباط برقرار کنه...{ نمیبیگفت:}خوبه...م ازیکال

 ...{ی...ولیبه خاطر اون اتفاق ازش متنفر دونمیگفت:}م مالیچ

ماجراها  نیوارد ا خواستمیداشتم....از اولش هم نم یآروم یِ!....من زندگ؟یچ یگفت:}ول ازیکال

 ...{نجامیمتاسف نباشم....پس چرا االن ا یچی...به خاطر هیشم.....تو خودت گفت

 یتونیچون...نم ی....تو ازش متفریدونیم نوینداره...خودتم ا یریتقص چیاون ه یگفت:}ول مالیچ

که قدم  یراه نی....اگه در استیتو هم ن ریتقص ی....ولیاتفاقاتِ گذشته رو جبران کن

 خواهد افتاد....{ یتصور کنم بعدش چه انفاقات تونمی...اوه پسر...نممی...موفق نشمیبرداشت

 ..!؟{میجنگی!؟....چرا مهیگفت:}اصال هدف ما چ ازیکال

 سکوت کرد.... مالیچ

 ....{جنگمیباشه...من به خاطر اون نم یکرد و گفت:}هدف ما هر چ زیبه ول یاشاره ا ازیکال
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 [۱۸:۱۴ ٢٣,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

آمدند و راه خود را به  رونیبود که آنها از دهکده ب یدر حال نیکامال  طلوع کرده بود...و ا دیخورش

 گرفتند...... شیسمتِ جنوب در پ

 

 [٢۱:۵۰ ٢٣,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۸صـ

 دندیرس نیبزرگ و چوب یبه پُل یو گوسفند گذشتند...بعد از کمگاو  یِاز کنار مراتع و گله ها آنها

 شده بود... دهیکش یو پر آب لیطو یرودخانه ا یِکه رو

 ...ستادندیدر مقابل پل ا آنها

 ·{پل بتونه وزن تو رو تحمل کنه... نیا کنمیبه آکور انداخت و گفت:}فکر نم ینگاه زیول

 ..دیرسیرودخانه تا کمر او م خود را به آب زد...آب یحرف چیبدون ه آکور

 پل عبور کردند... یِو کادون هم از رو  زیول

 !{ه؟یرودخانه چ نیگفت:}اسم ا کادون

رودخانه  گنی...بهش مگانِیآت نیسرزم یِرودخانه  نیبزرگتر نیزد و گفت:}ا یلبخند زیول

 هی...شهیگوالس در غرب ختم م یِ اچهیو به در رهیگیدر شرق سرچشمه م کیپالوس...از کوهِ نور

 رو نیسرزم نیا ییجورا

 ...{کنهیم میبه دو قسمت تقس 

 گفت:}واااو....چقدر جالبه!...{ رتیانداخت و با ح لیبه رودخانه طو ینگاه کادون

 ...{یدیادامه داد:}هنوز کجاشو د زیول



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 52 

 ...{رسهیمن)ناروخ( نم نیسرزم یِباشه...به پا یهرچ یگفت:}ول کادون

 پل گذشتند... یبود که از رو یدرحال نیکرد...و ا یخنده ا زیول

 ...کردیجلو را نگاه م ازیکال یِشانه  یِکه از رو مالیلحظه چ نیهم از رود عبور کرد...در ا آکور

 !{دیو با تعجب گفت:}صبر کن دیرا د یظیدور دستها...دودِ غل از

 ...ستادندیا همه

 و کادون به کنار آنها آمدند... زیول

 شده!؟{ یگفت:}چ زیول

 گفت:}آتش!{ بیعج یبا حالت کردیلحظه آکور که جلو را نگاه م نیا در

 جلو را نگاه کرد... کادون

 ...سوزهیم شیداره در آت میگفت:}فکر کنم شهر ماقر ژایچ

 ...ستیبا تعجب به آنجا نگر زیول

 !{فتهیقراره ب یگفت:}انگار اتفاق بد کادون

 به راه افتادند.... میبا هم به سمتِ شهر ماقر یهمگ سپس

 ...ستادندیا میشهر ماقر یِبسته  یِ...آنها در مقابل دروازه هایاز کم بعد

 و مرموز... بیعج یدر سکوت بود...سکوت زیچ همه

 !؟...دَربانها...نگهبانها...سربازها...{ستین نجایا یبلند گفت:}کس یسکوت را شکست و با صدا زیول

 ......دینشن یجواب چیه اما
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را چ ی...ولستین نجایا یکه کس بهیعج نیشانه او ظاهر شد و گفت:}ا یبر رو مالیلحظه چ نیا در

 دروازه ها بسته شدند..!؟{

 ...{میفهمیگفت:}االن م زیول

 ...{وارهاستیاونور د یزیچه چ نیبرو باال بب واریخطالب به آکور گفت:}از د بعد

 بلندِ شهر رفت... یِها واریگذاشت....و به سمتِ د نیرا بر زم ژایو چ ازیکال آکور

 لحظه دروازه ها تِکان خوردند... نیدر ا ناگهان

 با تعجب گفت:}صبر کن...{ زیول

 ...دروازه ها دوباره تکان تکان خوردند....ستادیا آکور

 .....دیاز پشتِ دروازه ها به گوششان رس یخرناس مانند بِیعج یِصداها کدفعهی و

 واسم آشنا هستند...{ کمیصداها.. نیبا تعجب گفت:}ا مالیچ

 گفت:}واسه منم....{ زیول

...ِ  ِِ 

 

 [٢٢:۴۵ ٢٣,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۱۹صـ

 هستند..!؟{ یصدا ها چ نیشد و گفت:}ا کیبه آنها نزد ازیکال

 شده...{ نیشهر نفر نیا کنمیگفت:}احساس م زیول

 !؟{ینیگفت:}چه نفر ازیکال
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ه ب رهی...ناگهان از تعجب چشمانش کامال خستادیبلند دروازه ا وارید یِزد و دبر رو یبشکن مالیچ

 شهر ماند...

 ..!؟{ینیبیم یگفت:}چ زیول

 قابل تحمل بود.... ریبود...واقعا وحشتناک و غ مالیکه در چشمان چ یا منظره

 !{ادیمُرده م یو گفت:}بو دیلحظه آکور هوا را بوئ نیا در

 ...{نجایا زننینم شیهم گفت:}اره...انگار مرده ها رو آت ادونک

 خاک..{ ریز کننیدفن م نجایگفت:}نه ا ژایچ

 ....{یبیگفت:}واقعا!!؟...چه رسم عج کادون

 !؟{مالیچ ینیبیم یشد و گفت:}چ کیبه دروازه نزد یلحظه کاالز کم نیا در

 تر شد... دیخرناسها شد یِبه دروازه وارد شد و صدا دیشد یِحال ضربه  نیا در

 جادیاز آنها ا یمیآمدند...و لشکر عظ یمتحرک(به سمت دروازه م یزامال ها)همان مرده ها همه

 شده بود...

 افتاده؟!{ یچه اتفاق نجایبا خود گفت:}ا مالیچ

 !؟{مالیدوباره گفت:}چ زیول

 ...{میباش نجایا دیسر آکور فرود آمد و گفت:}ما نبا یزد و بر رو یبشکن مالیلحظه چ نیا در

 !!{میباش دیبا نجایگفت ا اکی یفر یگفت:}ول زیول

 یزیچ نجای...اندازمیگفته...من جونِ دوستهامو به خطر نم یاون چ ستیگفت:}واسم مهم ن مالیچ

 کردن وجود نداره...{ دایواسه پ

 شده!؟{ یگفت:}چ زیول
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 سکوت گفت:}زامال ها....!{ یپس از کم مالیچ

 ...نه...امکان نداره....{نیبا تعجب گفت:}اما ا زیحرف...ول نیا با

 ...{میبر نجایاز ا دیگفت:}با مالیچ

 !؟{هی...!؟...زامال چنیگیم یچ نی...شما دوتا دارنیصبر کن نیگفت:}صبر کن ازیلحظه کال نیا در

آن  ریعقب رفتند تا در ز یلحظه دروازه ها شکستند....همه با تعجب و سردر گم نیدر ا ناگهان

 الجثه نمانند... میدروازه عظ

 شد.... ریاز زامال ها به سمتِ آنها سراز میعظ یلشکر کدفعهیگرد و غبار... دنِیاز خواب پس

 ماندند... رهیآنها...از تعجب خ دنی....با دازی....آکور...و کالژای...چکادون

 سرکش شدند... اسبها

شده....سرهاشونو قطع  رید گهیو گقت:}د دیخود را کش ریشد و شمش ادهیاز اسب پ زیول

 ...{نیشی...وگرنه کشته منیکن

 برد... ورشیتنه به سمت آنها  کی سپس

 هم به او ملحق شد... ازیکال

 ...{نیربزنیظاهر شد و گفت:}فقط به سَرهاشون ت ژایشانه چ یبر رو ملیچ

 یچه حال یغول سوار مینیبب میشد و بر شانه آکور فرود آمد و گفت:}خب بزن بر بیغ سپس

 داره!...{

 {..کننیرو مبتال م ستالیزنده بمونه....وگرنه همه جهانِ ا نهایاز ا یکی نیزد:}نزار ادیفر سپس

 ....وستیپ انیبعد آکور هم به جمع جنگجو و

 ...کردیتند سرها را قطع م ییبا ضربه ها زیول
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 ...کردیموج دار...آنها را تکه تکه م ییبا ضربه ها ازیکال

 قرار داده بودند... رهایآتش ت ریو کادون هم از دور آنها را در ز ژایچ

 ...کردیتن از آنها را له م نیآکرو با هر قدم..چند و

 کند........... دایادامه پ خواستیم یجنگ تا کِ نیا اما

 آمدند.... یزامال ها هنوز جلو م و

ه خرناسها ب یگذاشته و در خواب فرو رفته بود...که با کم شدن صدا نیآک نهیس یِسر بر رو نویج

 خود آمد...

 شد... داریبود...ب دهیخواب یهم که در گوشه ا ژاکس

 دو با تعجب به هم نگاه کردند... هر

 را به سمتِ کوچه باز کردند... گاهیدرِ مخف یاز کم بعد

 ...کنندیشهر حرکت م یدروازه خروجکه همه زامالها به سمتِ  دندی...دیدر کمال ناباور و

 ..{ میریجلوشونو بگ دیرو نابود کنن...با ایهمه دن توننی...اگه پخش بشن..میگفت:}لعنت ژاکس

 !؟{یچجور یگفت:}ول نویج

 !؟{میهست یدژااز پشت سر گفت:}پس منتظر چ نیآک ییلحظه صدا نیا در

 بود... ستادهیدژا سالم و سرحال در آنجا ا نی...آکستندیدو با تعجب به او نگر آن

 به لب آوردند.... یاو لبخند دنیو ژاکس از د نویج

 ......کردندی...به سمتِ دروازه حرکت میصف طوالن کیبود که زامال ها در  یدر حال نیا و
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 [۰۹:۴۱ ٢۴,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٢۰صـ

 در مقابلش ظاهر شد... یه ادختر بچ کدفعهیدر حال جنگ بود که  ازیکال

 که در اثر جادو...ورم شده و ترسناک بود... یشد...چشمان رهی...و در چشمانِ او خستادیا ازیکال

 {میلطفا..ما زنده ا نیآمد:}ما رو نکش یکه از درون قلبش م دیاو را شن یِلحظه صدا نیا در

 ...ستیبا تعجب اطراف را نگر ازیکال

 شده بود را از خود دور کرد... کیاز آنها را که نزد یکی بعد

 ....{نیبلند گفت:}اونها رو نکش یادیعقب رفت و با فر سپس

 ...دندیبا حرف او عقب کش همه

 از کشتن آنها دست بر داشتند.... و

 !؟{ازیشده کال یگفت:}چ زیول

اون  دیاونها زنده اند....ما نبابود انداخت و گفت:} ستادهیآکور ا یِکه بر رو مالیبه چ ینگاه ازیکال

 ....{میکشتیها رو م

 ونی....افتهیُدر خطر م ای...کل دنمیاالن نابود نکن نیگفت:}نه پسر جان...اگه اونها رو هم مالیچ

 ..!؟{یخوایم

 به کشته شده ها انداخت....صدها کشته...بدون سر..و له شده... ینگاه ازیکال

 آن...کتاب را برداشت... نیبه طرف آنتار رفت...و از خورج بعد

 !؟{یکنیم کاریچ یشانه او ظاهر شد و گفت:}دار یزد و بر رو یبشکن مالیچ

 .دیکه به قسمتِ زامالها رس نیبدون توجه به او کتاب را ورق زد...تا ا ازیکال
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 زد و کتاب را بست... یبا خشم بشکن مالیچ

 زد و همه زامالها را عقب کِشاند.... گرید یلحظه بشکن نیا در

 شده.... رید یلینجات اونها خ یگفت:}برا بعد

 گفت:}چرا!؟{ ازیکال

از  کی....خونِ معصوم...و الماسِ شِمِرا.....کدوم میالزم دار لهیدو وس نکاریا یگفت:}برا مالیچ

 .!؟...{میرو دار نهایا

 ....{کشمی..من اونها رو نموجود داره. یبه او نگاه کرد و گفت:}پس راه ازیکال

 ....{میکن دایتا راهشو پ میکن یاونها رو زندان دی...باگهیدرست م ازیگفت:}کال زیلحظه ول نیا در

 افتاده بود.... شانیپا ریاز جنازه در ز یبود که تل یدر حال نیا

...راه آنها را کردندیم ریکه آنها را با الماسِ شِمِرا تسخ یو ژاکس...در حال نی...آکنویآن طرف...ج از

 ...کردندیکج م یگریبه سمتِ د

 و دوستانش زامالها را با هزاران زحمت به داخل شهر هُل دادند.... ازیآن سمت هم...کال از

 شی...آن را دوباره بر سر جابیعج یشهر را بلند کرد و با زور نِیسنگ یِآکور دروازه ها و

 گذاشت....

به جلو انداخت....دروازه ها بسته  ی...نگاهکردیمالها را گمراه مکه دسته دسته از زا یدر حال نویج

 بودند...

 گفت:}دروازه ها بسته شدند...{ یبا خوشحال بعد

که  گرید یریسر و صدا در مس جادیو ژاکس هم خوشحال شدند...و بعد دوباره به کار خود)ا نیآک

 (ادامه دادند...کندیآنها را جذب م
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از مقابلِ دروازه ها دور  زیدسته را ن نی...آخریبعد از کم نکهیکار را ادامه دادند...تا ا نیا آنها

 کردند...

 شهر پخش شدند... یِکوچه پس کوچه ها انِی...سر در گم...در مزامالها

آمد...و  یم یینه صدا گریآرام شد....د یکه با زحمت فراوان دروازه ها را نگه داشته بود....کم آکور

 وجود داشت.... یشارنه ف

 افتاد!؟{ یگفت:}چه اتفاق ازیکال

 گفت:}زامالها رفتند...!{ زیول

 نفراتِ زامالها... نیاز گمراه کردنِ آخر بعد

در آنجا نبود که دروازه ها را ببندد...پس چگونه بسته  ی....کسستیبا تعجب به دروازه نگر نویج

 شده است!؟

 مالیو چ زیژا،کادون،ولیاز،چیآن...آکور،کال یِ..و از آن سوافتاد.. نیدروازه بر زم کدفعهی ناگهان

 ظاهر شدند....

 دژا و ژاکس  نینو،آکیج دنِیاز د زین آنها

 ماندند.... یباق رتیتعجب و ح در

_________________________________________ 

 

 

 

که معلوم بود خود را به زور به کلبه  یزخم خورده...درحال یپاره و بدن ییبا لباسها اجیبا

 سقوط کرد... نی...بر زمدهیرسان
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 ...فتدیب نیآورِ خود رفت و نگذاشت او بر زم رتیبا سرعت ح ژایچ اما

 شده؟!{ ی....و گفت:}چستیتعجب به حالِ زارِ او نگر با

 هم خود را به آنجا رساند... کادون

 شد:}زوزام...زوزام...زوزام...زوزام...زوزام..زوزام....{ شروع اجیلبِ با ریدر ز یلحظه زمزمه ا نیا در

 با تعجب به کادون نگاه کرد... ژایچ

 کرده....{ نکارویاژدها باهاش ا هیاژدهاست....احتماال  یِگفت:}زوزام به معن کادون

گرم...او را  یِها نیقرار دادند...و با لحاف و پوست نهیرختِ خواب در کنارِ شوم یرا بر رو اجیبا آنها

 پوشاندند..

 !؟{یریبلند شد و تا خواست برود...کادون دست او را گرفت و گفت:}کجا م ژایچ

 ....{خوامیاطراف باشه...م نیا دی...باوالیبه چشمانِ کادون انداخت و گفت:}اون ه ینگاه ژایچ

 ...تا فردا صبر کن...{میدیشنیجا بود...صداشو م نیگفت:}نه...اگه ا کادون

 اجی...در کنار بانی...آرام آرام بر زمکردیکه نگران آلود در چشمان او نگاه م یدر حال ژایچ

 نشست...

 فرو نشست.... نیبر زم یرفت و در گوشه ا یهم کنار کادون

فرو رفت....کادون هم  ینیمانده بود...در خوابِ سنگ رهیخ اجیبا یبایهمانطور که به چهره ز ژایچ

 بود... دهیدر همان گوشه خواب

 در خواب...تکان تکان خوردند.......! اجیبا یِگوشها کدفعهی ناگهان

که به  ی....بعد از کمیشگیچشمان خود را باز کرد....با همان لبخندِ هم یبه آرام ژایبود...چ صبح

 نبود...! شیبر سر جا اجیبه کل خانه انداخت....با یخود آمد...با تعجب اطرافش را گشت...و نگاه
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 کند...دست نگه داشت... داریتا خواست کادون را از خواب ب بعد

 رفت. رونیخود را به در کلبه رساند...و بدون آنکه کادون متوجه بشود...ب یبه آرام بعد

وزن و  چیرا بلند کرد و بدون ه شیبرفها پاها نیاز ب یبه آرام ژای...چدیرسیاو م یِتا زانو برف

 برف بود... کردیبه اطراف انداخت...تا چشم کار م ی...نگاهستادیبرفها ا یِ...بر رویجاذبه ا

 ....دیتابیهم م دیاز برف بود...اما خورش دهیکوهستان و مناطق اطراف کامال پوش تمام

 ...دیکش رونیگوزنِ کادون را از آنجا ب یبه سمتِ آغلِ کوچکِ کلبه رفت...و به آرام ژایچ

ه ک یداد...گوزن در حال یکوه آنجا انداخت...و گوزن را به سمتِ آنجا هِ نیبه قله بزرگتر ینگاه بعد

 به حرکت در آمد.... ژای....به سمتِ مقصدِ چرفتیتا زانو در برف فرو م

________________________________________ 

 

 [٢٣:۰۶ ٢7,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٢7صـ

 ..در مقابلِ دروازه تلمبار شده بود...مردم شهر. یِسر و له شده  یب یجسدها

 خطاب به آنها گفت:}قاتل ها..{ نیخشمگ ییشد...و با صدا نیآن صحنه...خشمگ دنیبا د نویج

دژا مانع شد  نیو تا خواست به سمتِ آنها حمله کند...آک دیشکلش را کش یهالل یِبعد خنجر ها و

 هستن!؟{ یک مینیو گفت:}نه...بزار بب

هر ش نیا یِگفت:}درود به شما...انگار شما تنها بازمانده ها یجلو آمد و با لبخند زیلحظه ول نیا در

 !؟...{نیهست

 !؟{نیهست یشما ک یبه او کرد و گفت:}درسته!...ول ینگاه نیآک
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که  یبود...شروع به درخشش کرد...به طور زانیآو نویلحظه الماسِ شمرا که از گردنِ ج نیا در

 همه متوجه آن شدند...

 ظاهر شد... زیول یِشانه  یِزد و بر رو یآن...متعجب شد..و بعد بشکن دنیبا د مالیچ

 او تعجب کردند... دنیو ژاکس از د نویج

 !؟{یاز کجا آورد نویبه الماس کرد و گفت:}تو ا یاشاره ا مالیچ

 !...{شهیشنلش پنهان کرد و گفت:}به تو مربوط نم ریبه الماس کرد و آن را در ز ینگاه نویج

 گفت:}اون الماسِ شِمِرا بود...{ مالیچ

 گفت!؟{ یدخترم چ نیستیمتوجه ن نکهیگفت:}مثل ا ژاکس

و با غرور گفت:}نه...انگار  ستادیبه دست در مقابل آنها ا ریجلو آمد و شمش ازیموقع کال نیا در

 !{نیزنیحرف م ییبا چه کسا نیستیشما متوجه ن

از غرور مدفون شده بود....بعد  یآوار ریبه چشمان معصومِ او انداخت که در ز یدژا نگاه نیآک

شما  ...نه از غولنی....اما بدونمیبش ریبا شما درگ میخوای...و نممیگردیگفت:}ما به دنبال دردسر نم

ن واسه گردش و ی...و نه از تو.....اگه اومده بودرابیو نی...نه از اون گوناژها...نه از امیترسیم

که  نهی...فقط اادیکه از دست ما بر م ینابود شده...و تنها کار گهیشهر د نیبگم....ا دی...باحیتفر

واسه  گهید یجا هی نیتونیمنتقل شه...شما هم م گهید ی...به جاهایماریب ایجادو  نیا مینزار

 ...{نیکن دایخودتون پ

 بود...و در مورد اون الماس... { نیزد و گفت:}اتفاقا ما هم قصدمون هم یلبخند زیول

ن رو به کمک او یماریب نیا تونهیم کنهیدوست ما فکر م نیکرد و گفت:}ا مالیبه چ یاشاره ا بعد

 امتحان بکنه...{ خوامی...من منیالماس درست کنه....اگه اجازه بد

 شد و گفت:}من به اونا اعتماد ندارم{ کیبه او نزد نویانداخت...ج نویبه ج ینگاه نیآک

 تو کارشون باشه....{ یا لهی..ِحادیممکنه درست بگن...و به نظر نم یگفت:}ول نیآک
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 به چشمانِ مصمم اون نگاه کرد و با عالمت سر...حرف او را قبول کرد... نویج

 اگه...{ یکرد و گفت:}باشه...ول زیرو به ول نیآک

 ...{نیکار کاربرد داره...نترس هی نیحرف او را قطع کرد و گفت:}...اون الماس فقط واسه هم مالیچ

 زد الماس را در دستانِ کوچکش گرفت.... یبشکن بعد

ظاهر شد...و الماس را بر  نیزم یزد و بر رو یکرده بود...بشکن دایالماس در بدن او انعکاس پ نور

 .به جمع انداخت.. یگذاشت...نگاه نیزم

 !{؟یهست یگفت:}به دنبال چ زیول

 معصوم....{ کیگفت:} مالیچ

 خوبه....{ ازیافتاد و گفت:}کال ازیبه اطراف انداخت و نگاهش به کال ینگاه زیول

که تا چهل روز قبل با  یکیسکوت گفت:}نه.... یاو انداخت و بعد از کم یِبه چهره  ینگاه مالیچ

 رابطه نداشته....{ یزن چیه

 دژا...{ نیجلو آمد و گفت:}جناب آک ژاکس

 !{ه؟یدژا ک نیبه آنها کرد...و گفت:}جناب آک ینگاه مالیچ

 جلو آمد و گفت:}من...{ نیآک

شانه او فرود آمد..و بالفاصله  یزد و بر رو یزد...و بشکن ی...بعد لبخندستیبه چهره او نگر مالیچ

 ..صورت او انداخت. یِبر رو یزخمِ کوچک یکوچک یِبا چاقو

 .... کردندیاو نگاه م بیبا تعجب به کارِ عج همه

 کیآن را به کمکِ چاقو برداشت و با  مالیآمد...چ رونیاز زخم ب ی...قطره خونِ زاللیاز کم بعد

 در مقابل الماس فرود آمد.... گریبشکن د
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 ....ختیالماس ر یِتمام درست در وسطِ منحن قهیو سل اطیآن قطره خون را با احت سپس

...وِرموردِن مکاسون ایلب گفت:}اِنوسا کانتا پو ریو ز ستادیا ید کناربع و

 اِلونا...اِنوسا...اِنوسا...اِنوساااا{

 در آمد.... یقطره خون کوچک در الماس جذب شد...و کل الماس به رنگِ سرخِ خون کدفعهی

 (افتی میدژا خود به خود ترم نیاتفاق زخمِ آک نی)بعد از ا

 سرخ...به رنگ خون... یشدن کرد...نور یبعد الماس شروع به نورلن و

 همگان در آمده بود... رتیو ح تعجب

نقطه در شهر قرار  نیدر باالتر دیالماس با نیبه جمع انداخت و گفت:}و حاال ا ینگاه مالیچ

 ...{گردنیمخود بر هیباران...همه مردم شهر...دوباره به حالت اول نی...اونوقت بعد از اولرهیبگ

 به پشتِ سرش انداخت... ینگاه نویج

 بلندتر از قصرِ حاکم.... یساختمان شهر...درست در وسطِ شهر قرار داشت...حت نیبزرگتر

 (کیمعبدِ الهه نور و آفتاب....)راب ساختمانِ

........ 

 

 [٢٣:۱٣ ٢۸,۰٢,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٢۸صـ

 ...ستادندیا کیالب رِیکه مواظب اطراف بودند...در مقابلِ معبد کب یدر حال یهمگ یاز کم بعد

به شکلِ  رهیدا مین ی...که تاجبایز اریزنِ بس کیغول آسا از  یمجسمه  کی یِبا نما یساختمان

از  یو در دست چپ خوشه ا ریبر سر داشت...و آن مجسمه در دست راست شمش دینماد خورش
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ساختمان را همان نوکِ  زِیکه نوکِ ت یرا به سمتِ باال گرفته بود...به طور ریگندم داشت...و شمش

 ...کردیدرست م ریشمش

 باشم...{ دهیکه تا االن د هیمعبد نیبزرگتر نیگفت:}فکر کنم ا زیول

 ...کردندیهم با تعجب به عظمت ساختمان نگاه م ژایو چ ازیکال

 اون باال..!؟{ رهیم یگفت:}حاال ک مالیچ

 یساختمون باال برم...ول هیاز  تونمینم ی...ولکنمیحرکت م عتریو آمد و گفت:}من سرجل ژایچ

 خودمو بکنم...{ یسع تونمیم

 ...{تونمیگفت:}من م آکور

 ...{میانجام بد عیسر دی..بایکنیتو کُند حرکت م یبه او انداخت و گفت:}وا ینگاه کادون

 ...{تونمیگفت:}منم م ازیکال

برداشت و گفت:}فکر خودم بود...خودم  مالیجلو آمد و الماس را از آغوش چ نویلحظه ج نیا در

 انجام بدم...{ تونمیم

 زد.. یبا تعجب به او نگاه کردند...ژاکس لبخند همه

 کنار...{ یبچه...بهتره بر یانداخت و گفت:}هِ ازیبه کال ینگاه نویج

 ...دیکشکنار  بیعج ریغ یکه از حرف او راحت نبود...با نگاه ازیکال

شکلش را در دستانش گرفت...به  یهالل یقرار داد...و بعد خنجر ها بشیالماس را در ج نویج

 ...چشمانش را بست...کردیکه تمرکز م یزانو زد...و در حال نیبر زم یآرام

 ...کردندیبه حرکات او نگاه م همه

تکان  یتمسخر بر لب آورد و سر یاز رو ی...لبخندکردیاو را احمقانه تصور م یکه کارها ازیکال

 داد...



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 66 

برداشت...و بعد چند قدم  زیبه سمت ساختمان خ کدفعهیچشمانش را باز کرد..و بعد  نویج ناگهان

 وارید یباشد...بر رو دهیچسب واریکه به د یمثل عنکبوت قایگرفت...دق دنی...جهواریمانده به د

 نشروع به باال رفت واریشکلش...از د یلهال یِکه به کمک خنجرها یقرار گرفت...و سپس در حال

 کرد....

 ...کردندیبا تعجب به او نگاه م همه

 ...{شهیمعمول یِاز کارها یکی نیگفت:}ا یبا خنده ا نیآک

 ....{شناسمشیباال انداخت و گفت:}خب م ی...و او شانه استندیبه او نگر همه

 ...به سرعت خود اضافه کرد...رفتیراست باال م واریهمانطور که مثل عنکبوت از د نویج

 مانده بود... یلیمجسمه...خ رِیتا نوک شمش ی...ولستادیسرِ مجسمه ا یِساعت بر رو کیاز  بعد

 کیشکلش را از دسته به هم وصل کرد... یهالل یِموقع کمربندش را باز کرد...و خنجر ها نیا در

نوک وصل  یکیرا به آن  گریدبه طناب را به نوک خنجر وصل کرد و آن سمت  هیسر کمربندِ شب

 بود را باز دهیشنل به دور بدنش کش ریرا که در ز یکمانِ ساده درست شد...بعد طناب کیکرد...و 

در آورد و با  یخنجر کوچک اهشیس یِبود...از پشتِ چکمه ها یبلند یلی...طناب نازک و خکرد

 کیکوچک اما دِراز)در حد  یِقالبِ چهارسو کیبه  لیآن...خنجر تبد یِفشار به دسته  کی

 (شد...کانیپ

را از دسته به طناب وصل کرد...و آن را در زه کمانش قرار داد...و بعد با دقت آن را به سمتِ  قالب

 مجسمه نشانه رفت... رِینوکِ شمش

 قالب را رها کرد... کدفعهی

 ...در لبه قفل شد....رینوکِ شمش یِبا سرعت رفت و سپس در باال قالب

 ...شروع به باال رفتن از آن کرد...زانیطناب را چند بار امتحان کرد..و بعد به صورت آو نویج

 ..  ..ستادیساختمان ا یِدر باال یاز کم بعد
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 بود .. دهیکه تاکنون د ینقطه ا نیبلندتر

اطراف...مراتع...کل شهر در  ی...دهکده هاشدیم دهید یبه خوب زیبه اطراف انداخت...همه چ ینگاه

 ...شدیم دهید یبه خوب یکوهستان مولکان هم از آن بلند یقرار داشت...حت شیپاها ریز

 ...زدیدر چشمانش موج م یبیعج جانِیزد...ه یلبخند

الماس را در آن حفره قرار  زِی...سمتِ نوک تنویحفره کوچک وجود داشت...ج کیوسطِ آنجا... در

 داد...

 در آن وجود نداشت...آسمان صافِ صاف بود... ییابر باران زا چی...اما هستیبه آسمان نگر سپس

 آمد... نییکه رفته بود...از ساختمان پا یبا همان روش یاز کم بعد

روبه رو  نیحاضر یِزده و کامال تعجب زده  رتیقرار گرفت...با چشمانِ ح نیدر زم شیپاها یوقت

 شد....

 ...{کنمیم گفت:}من به تو افتخار یلحظه ژاکس جلو آمد و با لبخند نیا در

انداخت و  مالیبه چ یدرآمد و نگاه یزد...سپس لبخندش به حالت جد یهم لبخند نویج

 کار انجام شد...{ نیگفت:}خب...ا

 {میمنتظر باران باش دیگفت:}حاال با مالیچ

 ی...اگه نقشه تو عملنکهیا گهیها باران بباره....و د یزود نیبه ا کنمیفکر نم یگفت:}ول نویج

 ...{یمنتظر عواقبِ سختش باش دینشه...با

 ...تاقنِ احمق...!؟!؟{یبه چشمان او انداخت و گفت:}مثال چه عواقب ینگاه مالیچ

 گفت:}خب...فکر کنم بتونم باران درست کنم....{ زیلحظه وِل نیا در

 به او نگاه کردند... همه

 کهنه خود را در دست گرفت و آن را باز کرد.... کتابِ
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 [٢٣:٢۱ ٢۸,۰٢,۱7هرمان, ]افسانه شاه ق رمان

 ٢۹صـ

دورتر  کمیبه همه انداخت که در اطرافش جمع شده بودند...بعد گفت:}بهتره  ی...نگاه

 !...{دیستیبِا

 با حرف او چند قدم عقب تر رفتند... همه

 عقب....{ دیبر شتریگفت:}نه...ب زیول

 قدم عقب تر رفت... کیآکور هم  یدوباره چند قدم عقب رفتند...حت همه

خود را روبه آسمان باز  یمربوط به آب و هوا در کتاب باز کرد...و سپس دست ها یصفحه ا زیول

....زاد میدو ه میگونه خواند:}زاد لِنان وِرتوپ اِکوپ را نوس،مِث تا ل نیکرد...و ا

 ....{کیاِکورنا....مِکت

فضا و زمان  انِیآن کلمه در م کهیرا زمزمه کرد...به طور "کیمِکت" یِلب کلمه  ریدر ز سپس

 گرفت.... دنیچیکرد...و در کل شهر پ دایپژواک پ

 به آسمان نگاه کردند... همه

 رفتن کرد... نییشروع به باال و پا زیبه برق در سرتا سرِ وجودِ وِل هیشب ییلحظه موجها نیا در

 و ادیو ز ادیگشت...و رفته رفته ابرها ز داریپد یدر آسمان آب اهیس ییابرها یبعد از کم ناگهان

 شدند..... ادتریز

که پژواکها هنوز  یدر حال یبسته رو به آسمان کرد...و بعد از کم یبا چشمان زیموقع وِل نیا در

پژواک ها قطع  کدفعهیشده بود..... دیادامه داشتند...چشمان خود را باز کرد...چشمان او کامال سف

 رادوک...{ کیاِدالوت...مِکت کیبلند گفت:}مِکت یادیبا فر زیشدند...و ول
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 در آسمان زده شد.... دیشد یلحظه رعد و برق نی...ناگهان در استندیبا تعجب به او نگر همه

 کدفعهیالماسِ قرمز فرود آمد.. یِرها شد...و درست بر رو نیقطره از آسمان به سمتِ زم نیاول

از  یکه انگار هاله ا یبه طورشهر پخش کرد... یِبر رو یبی..و نورِ سرخ رنگِ عجدیالماس درخش

 شد... دهینور سرخ...بر آسمان شهر کش

 ییبه قطره ها لی..تبدشدندیوارد هاله نور سرخ م یباران وقت یِ...و قطره هادیناگهان باران بار و

 ...شدندیم نیسرخ و خون

 ...دیباریخون از آسمان م انگار

جسمِ آنها...آثار جادو  یِآلوده شده ها...به آسمان نگاه کردند...با فرود آمدنِ هر قطره بر رو یِ همه

 ...رفتیم نیهم از ب

 ...دیباریم یدیشد بارانِ

با  یآثار خوب باران از خوشحال دنیدژا،ژاکس..با د نیمال،آکور،آکیژا،کادون،چینو،چیاز،جیکال

 ...دندیبلند خند یِصدا

 شده بودند...در حالِ خوب شدن بودند... لیعبد هم که تبدم یراهِب ها یحت

 بکنه...{ تونهیم ییقطره خونِ پاک...چه معجزه ها کی!...کنهیباور م یگفت:}ک مالیچ

 افتاد... نیبر زم زیلحظه ناگهان وِل نیا در

 با تعجب به سمتِ او رفتند... همه

 ر حالِ منحل شدن بود....د شیباران خون آلود شده...و صفحه ها ریکهنه در ز کتابِ

 را برداشتند...و به داخلِ معبد رفتند... زیوِل آنها

 گریکدیکه تعجب وار به  یکردند...و در حال داینجات پ اهیخطرناک و س ییمردمِ شهر از جادو همه

 ...کردندینگاه م نی...به بارانِ خونستندینگریم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 70 

 مرده بود........... گریافتاد....او د نیاش برگشت....اما دوباره بر زم یهم به حالتِ انسان لونس

 خواباندند... یتخت یِرا بر رو زیلحظه وِل نیا در

 ...شدیم ریاز دهانش سراز یدیسف کفِ

بوده...بعد با تعجب اطراف را  یقو یلیجادو براش خ نی...اادیگفت:}به احتمال ز مالیچ

 !{...و با خود گفت:}کتابستینگر

از آن جا  گرید یزد و در کنار کتاب ظاهر شد و آن را برداشت و دوباره با بشکن یبشکن سپس

 شد... بیغ

 کنار...{ دیبود...گفت:}بر ستادهیا زیسر ول یِکه بر باال ژاکس

 رفتند... یکنار همه

را زنده نگه  زیداشت ول ی...سعی...و چند بار تنفس مصنوعزیول نهیبه س ییبا تلمبه ها ژاکس

 تخت نشست... یو با همان نفس بلند شد و بر رو دیکش یقینفسِ عم زیول کدفعهیدارد...که 

 !؟{دیشد!؟...بارون بار یانداخت و گفت:}چ انشینگران آلود اطراف یِبه چهره ها یتعجب نگاه با

باران آن انداخت و گفت:}هم  یِتخت ظاهر شد و کتاب را بر رو یبر رو مالیلحظه چ نیا در

 کردند...و هم کتاب خراب شد...{ دای...هم مردم نجات پدیبار

نداره...من چندهزار بار اونو  ی!؟...اشکالنیگفت:}آه...من فکر کردم شما اونو برداشت زیول

 ...{میکنیاستراحت م نجایشدم...ا فیضع کمیهمشو از حفظم...االن  بایخوندم...تقر

 ...دیتخت دراز کش یبعد دوباره بر رو و

 نشستند... نیراحت بر زم یالیبا خ همه

 داده بود...در فکر فرو رفته بود... هیتک واریکه بر د یباران...درحال ری...در زرونیدر ب آکور

 ...شدندیبود که مردمِ شهر....با تعجب به دور او جمع م یدر حال نیا و
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 افتاده بود... ریگ رهایزنج ریکه هنوز در ز یکارال

 لختش یِکه با دست آلت ها یآمد و در حال رونیب نیسنگ یها ریآن زنج ریر از زکمک چند نف به

 خلوت رساند.... ی....خود را به کوچه هاکردیرا پنهان م

 ...دندیخندیبارانِ سرخ م نیبُهت و تعجب...به ا ریشهر در ز همه

 خود برگشت.... نیبود که رنگِ سرخ الماس تمام شد...و به همان شکلِ بلور یدر حال نیا و

________________________________________ 

 

 [۱۶:۰۹ ۰۱,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣۰صـ

 .بود.. ستادهیمصمم در مقابلش ا ی...و او با چهره اکردینگاه م سیلیج یِبایبه چشمانِ ز آکاروس

 !..دیکه کرده بود چه بگو یدر جواب سؤال دانستینم

 آمده اند؟!؟ چگونه

 سواالت نداشتند..  نیا یبرا یپاسخ چی!؟!...آنها هچرا

خوب  ادیز نجایا یِبه کلبه....شبها میجلو آمد و گفت:}خب..بهتره برگرد گیزیلحظه ا نیا در

 ...{ستین

 به او نگاه کردند... همه

 ...شماگردمیمن برم ی...ولنیبود...هر جور راحت شنهادیپ هی نیزد و گفت:}خب ا یلبخند گیزیا

 ...{دیمورد بعدا حرف بزن نیدر ا نیتونیهم م

 حالمون به هم خورد...!{ ی....امروز به حد کافمیبرگرد ایگفت:}باشه...ب خولوز
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 به آکاروس زد و از مقابلش رد شد... یطعنه ا بعد

 ...یاز کم بعد

 نشسته بودند... نیگرم و آتش نهیکلبه در مقابلِ شوم یِدر آنسو سیلیو ج خولوز

 ....گریسمت...و آکاروس در سمت د کیدر  گیزیا

 ...شدیدر آسمان زده م یدتریشد یِ...و رعد و برق هادیباریم یدیشد بارانِ

 ....{هیرِعادیبارون....به نظرم غ نیگفت:}ا گیزیا

 یکه در فکر فرو رفته بود....به او نگاه کرد و بعد بلند شد و در مقابلِ او نشست...بعد از کم آکاروس

 ...گفت:}واقعا چرا!؟...{گیزیماندن در چشمانِ سبزِ درخشانِ ا رهیخ

 چرا!؟{ ینگران زده شده بود....با تعجب گفت:}چ یکه از رفتار او کم گیزیا

که من و دوستام از  ی.....تا اون لحظه اشمینشست و گفت:}من متوجه نم نیکامال بر زم آکاروس

 یچه اتفاق دونمیبعدش...نم ی...ولادیم ادمی ی...به خوبمیفرار کرد یدستِ سربازان سلطنت

 ...!؟!؟!{میاومد نجایبه ا ی...چجورادینم ادمی یزیافتاده...اصال چ

 ستمتونیداشتم...م نجایا یکتابِ جادوگر هیاز جا بلند شدو گفت:}آه...اگه  یبا حالت کالفگ بعد

 ادمی یزیبوده...آه...چرا چ یقو یلیخ یِجادو هیحتما  نی...انجایا میاومد ییبفهمم با چه جادو

 ...!؟!{ادینم

 یو خولوز انداخت که با حالت سیلیبه ج ی...نگاهکردیاو نگاه م یرعادیغ یِکه به کارها گیزیا

 او بودند.... یِدر حالِ تماشا الیخیب

 را برداشت... شیو عصا ریرفت و شمش آکاروس

 کرد... یرا به کمرش بست و عصارا در پشتش جاساز ریشمش

 !{؟یکنیم کاریچ یگفت:}دار سیلیج
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 دوباره با کِلوداو حرف بزنم...{ دی...بارونیبرم ب خوامیگفت:}م آکاروس

 ..{یگردیزنده برنم یخطرناکه...اگه بر یلیخ رونیگفت:}نه...ب گیزیا

 ها متنفرم...{ یخبر یب نی...من از استیگفت:}مهم ن آکاروس

 به سمتِ در کلبه رفت... و

 و مانع شد... ستادیمقابل او ا بلند شد و در گیزیا

 ...{یریجلوشو بگ یتونیکله شقه....نم یلی...اون خقیگفت:}رف گیزیخطاب به ا خولوز

بعد از اون  ی!؟...حتیترسیتو نم یعنیبه چشمانِ آکاروس انداخت و گفت:} ینگاه گیزیا

 نشونتون دادم!؟{ رونیکه اون ب یموجودات

 هستم...{ نجایمبارزه کردم....و االنم ا والهایگفت:}من با بدتر از اون ه آکاروس

 ینکن یکار دوارمیپرنده اش را به سمتِ او گرفت و گفت:}فقط ام ریسرِ زنج گیزیموقع ا نیا در

 ...{یاِثاف استفاده کن یِاز جادو دیکردنِ کِلوداو...با دای!...در ضمن...واسه پیبش مونیپش

 او رد شد و به سمتِ در رفت!را گرفت...و از  ریزد و زنج یلبخند آکاروس

 نگران از جا برخاست و گفت:}آکاروس!...{ یبا حالت سیلیج

 آمد... رونیتأمل...در را باز کرد و ب یبه چشمان او انداخت...و بعد از کم ینگاه آکاروس

 بود... کی...و همه جا تاردیباریم یدیشد بارانِ

 ...ندیاطراف را بب توانستیشد؛میکه در آسمان زده م ییبا نور برق ها فقط

 شنلش را بر سرش انداخت... زِیکالهِ نوک ت آکاروس
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 ...{ایلب گفت:}اِنوسا مِن...کانتاپو ریز سپس

لحظه سرِ عصا شروع به نور دادن کرد...و کل اطرافِ او را روشن  نیبر سرِ عصا کرد...در ا یفوت و

 کرد...

که  یاو نشست....و آکاروس در حال یِشانه  یِبر روبه پا داشت... ریکه زنج یهم در حال پرنده

 ...به سمتِ اعماقِ جنگل حرکت کرد....دییپایاطراف را م

 

  

 ٣۱صـ

 دنبالش!؟{ میبر یخوایبه خولوز انداخت و گفت:}نم ینگاه سیلیج

...در ضمن...من شهی...واسش خطرناک ممی...اگه ما باهاش باشهیگفت:}اون پسرِ زرنگ خولوز

 ندارم...{ هیقض نیبا ا یمشکل

 ....{رمیبار جون ما رو نجات داده...اونوقت...اصال خودم م نیگفت:}واقعا که!...اون چند سیلیج

دور شده...و  یلیخ گهیگفت:}صبر کن...اون د گیزیلحظه ا نیبعد به سمتِ در حرکت کرد...در ا و

 ...{یکنیکه تصور م هیزیخطرناک تر از اون چ یلیخ رونیاالن هم شَبه...باور کن اون ب

 خطرناکه...و آکاروس هم تنهاست...{ رونی...!؟...اون بمیکن کاریگفت:}پس چ یبا نگران سیلیج

 ..{.یاریدووم نم ادی...زرونیب یاگه تو بر ی...ولفتهینم یاتفاق چیگفت:}واسه آکاروس ه گیزیا

 واریو به د دیکش یآه تینگاه کرد...و بعد با عصبان رونینگران آلود از پنجره به ب یبا حالت سیلیج

 نشست... نیداد و بر زم هیتک

 ...دیخندیم خولوز
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 نه...{انتخاب ک تونهیم یکیکه  یهست یدوست نی...تو بدترقیبه او کرد و گفت:}رف ینگاه گیزیا

 نشست..... شیدوباره بر سرجا بعد

 

 ه بود...در حرکت بود...کرد جادیکه ا یبا آن نور یکیتار انیدر م آکاروس

 واناتِیو باران و مِه و بوته و ح د؛درختیدیکه م یزیبه اطرافش انداخت...تنها چ ی...نگاهستادیا

 شب گرد بود...با خود گفت:}فکر کنم گم شدم..{

 ...اِثتوندای...اِث مولکتایلب زمزمه کرد:}اِثاف رانچ ریکرد و چشمانش را بست و ز یتمرکز سپس

 ...اِثاااف کِلوداو..{یراتاک...اِثاف را

و روشن  دیدر چشمانش به رنگِ سف زیباز کرد...همه چ یلحظه چشمانش را به آرام نیا در

 ...شدیم دهید یبه خوب زیبه اطراف انداخت...همه چ یبود...نگاه

 ..دادیآکاروس به رنگِ زرد در آمده بود و نور م چشمانِ

 ...!!!!{هینطوریا گیزیا دِیاز د ای:}پس دنزد...و گفت یلبخند

 شده بود...نتوانست ریو شروع به پرواز کرد...آکاروس که از کار او غافلگ دیکِش یغیوِدِس ج ناگهان

ه بلند ب ییغهایبه پا پرواز کرد و با ج ریرا نگه دارد و پرنده از دست او رها شد...وِدِس با زنج ریزنج

 سمتِ آسمان رفت...

و  ریشمش یدفاع یآن شد و با حالت الِیخیب گرینگران زده شده بود...د تیوضع نیه در اک آکاروس

 ...ستیعصا را در دست گرفت و اطراف را نگر

اِغوا و  انِیو ترسناک...در م بیعج ییگرفت....صداها دنیحیدر فضا پ ییلحظه صداها نیا در

 پژواک...

 ...دییپایبا دقت اطراف را م آکاروس
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 گشت.... رهیدر مکان چ یبیعج یِقطع شد...و سرد باران

ا ر اهیس یِاز برق،ابرها یدتری...نورِ شدی...و بعد از کمدیچیدر آسمان پ یدیرعدِ شد یِصدا ناگهان

 ...دیدرنَوَرد

 شد.... داریبرق...هزارانِ چشمِ ترسناکِ زد..در مقابلِ آکاروس پد دِینورِ سف انِیم در

 ....ستیاطرافش را نگر آکاروس

 جنگل محاصره شده بود...... یِکیتوسطِ موجوداتِ تار او

 

 [٢۰:۱۹ ۰۱,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣٢صـ

 چند قدم به عقب انداخت... یآرام به

ه ک یترسناک یِ...چشمهاشدیم دهید یکیتار انیدر م شانیبودند...و فقط چشمها یآنها نامرئ همه

 انداخت... یم یرعشه بر تن هر کس

گرفت...و آکاروس با تعجب به  دنیچیدر گوشش پ یپژواک مانند یِلحظه...صدا نیدر ا ناگهان

 ...ستیپشت سرش نگر

 در آنجا قرار داشت... نیبا دو شاخِ بلندِ فوالد ی...و کاله خوداهیس یِبا لباسِ زره یموجود

 ...یداشت نه چهره ا یچشم نه

چند متر عقب تر پرتاب کرد...و بالفاصله به سمت ضربه،آکاروس را  کیزد و با  یادیموجود فر آن

 برد... ورشیاو 

 را به سمت او چرخاند... ریبه خود آمد و شمش عایسر آکاروس
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او برخورد کرد و آن را شکست)شاخ سمت راست(...آن موجود  یِاز شاخها یکیبه  ریشمش ضربه

 شد... بیو از مقابلِ او غ دیکش یادیفر

 بلند شد.... آکاروس

که به  یو ترسناک در مقابل او ظاهر شدند...و آن موجود حیآن موجوداتِ کر یِهمه  ناگهان

 آنها ظاهر شد... یآکاروس حمله کرده بود...با همان شاخِ شکسته...جلوتر از همه 

زرد و ترسناک...و  ی...و چشمانبیمُبهم و عج ییتنه نداشتند...با چهره ها نییپا چکدامیه

 ....نیکهنه و چرک ییلباسها ...بااهیس ییدستها

 ...دادندیاز خود سر م یبه عبادتِ دسته جمع هیشب ییصدا که

 اطیزد:}شِ ادیفر تیترسناک و ناهنجار آنها را نداشت...با عصبان یِتحملِ صدا گریکه د آکاروس

 ...اِگورنادوز{نیم

 ...دیکوب نیعصا را محکم بر زم یِ هیپا و

در اطراف پخش شد...و آن  رهیاز آتش به صورت دا یموج کدفعهیشد و  جادیا یا جرقه

 شدند... بیدر هوا شنا کرده و غ یبه ترس...همانندِ ماه هیشب ییادهایموجودات...با فر

 دوباره جمع آمدند.... اما

که زره بر تن داشت...انگشت اشاره اش را به سمتِ آکاروس گرفت و  یموجود

 گفت:}خووووو...واووو...مِندوووووو{

 ترسناک به سمتِ آکاروس حمله ور شدند.... ییغهایو ج ادهایآن موجودات با فر نناگها

 چه کار کند..چشمان خود را بست... دانستینم گریکه د آکاروس

 ...و او با تعجب چشمانش را باز کرد...دیاو رس یِبه گوشها ییآشنا غِیج یِناگهان...صدا اما
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از  میعظ یبتیات به آکاروس برسند...وِدِس با هِآن موجود اهِیس یِقبل از آنکه دستها کدفعهی

زد...و جانِ آکاروس را نجات داد...در  یکیتنه به دلِ سپاهِ موجودات تار کیو  دیآسمان سر رس

 و به جنگِ آن موجودات رفت... دیلحظه کِلوداو هم از راه سر رس نیا

 وانی..به جمعِ آن دو حینور یِنَنِشَست و با جادوها کاریدر گرفت...آکاروس هم ب یسخت جنگِ

 ...وستیپ

 بیغ یکیو به سمتِ تار دیکش ینیعقب نش یِبه نشانه  یغیآن موجودات ج سِیزمان...رئ نیا در

 شد...

 

 [٢٣:۱۱ ۰۱,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣٣ِصـ

 کردند... ینیعقب نش سشانیاز رئ تیآن موجوداتِ شرور به تبع یِلحظه همه  نی...در ا

 داد.. هیتک یکه خسته شده بود...به درخت آکاروس

 بال زنان آمد و در کنار او نشست... وِدِس

....اگه اون نبود تو االن زنده یدار ییباوفا یِو گفت:}پرنده  ستادیجلو آمد و در مقابل او ا کِلوداو

 !{ینبود

خوشحالم که  ی...ولستیو گفت:}مال من ن دیبر پشتِ وِدِس کش یزد و دست یلبخند آکاروس

 کنار منه{

 !؟{یداشت کاریگفت:}خب...آکروست جوان...با من چ کلوداو

 به او انداخت و گفت:}چندتا سوال دارم!{ ینگاه آکاروس

 گفت:}خب...من منتظرم!{ کِلوداو
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 !{ه؟یگفت:}شاه قهرمان....اون ک آکاروس

باهاش روبه رو  ی!...خودت به زودیخودت کشف کن دیبا نویکرد و گفت:}ا یخنده ا کِلوداو

 !{یشیم

اون ها رو  خوامیمن....م یِادامه داد:}خانواده  یدر فکر فرو رفت و بعد از کم آکاروس

 بودم...{ دهی...انگار تا کنون نشنیاسم هاشونو گفت یبشناسم!...وقت

باخبر  زیناراحت او انداخت و گفت:}خب....فکر کنم وقتشه از چند چ یِبه چهره  ینگاه کِلوداو

 ..لطفا سوارم شو...{.یبش

 پشت به او کرد... سپس

 سوار بر کِلوداو شد... یجلو رفت و سپس به آرام یبا تعجب بلند شد...و بعد کم آکاروس

 ...{ری....حاال منو سفت بگیباش نیانقدر سنگ کردمیگفت:}اوه...فکر نم کِلوداو

او برد و محکم آنها را گرفت...و گفت:}کجا  دیسپ یِها الی انِیرا در م شیدستها آکاروس

 !؟{میریم

 !{یفتی...ممکنه بنی...حاال محکم بشیفهمیگفت:}خودت م کِلوداو

 خود را محکم به پشتِ او چسباند... آکاروس

 شد.... بی...در آسمان غبیعج یو چند بار بال زد و بعد با سرعت دیکِش ینعره ا کِلوداو

 پرواز کرد و از آنجا رفت........... زیند...و بعد او نجنگل تنها ما انِیدر م وِدِس

________________________________________ 

 

 [٢٣:۱۴ ۰۱,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

 ٣۴صـ

 ...سوختیشده بود..شهرِ لوئومار در آتش م رانیجا و همه

کنندگان در شهر پخش از حمله  یمیبودند...و ارتشِ عظ اهویشهر از ترسِ جانشان در ه مردم

 شده بودند...

 و کشتار و تجاوز...خون...آتش... کشت

 افتاده بود... نیشهر بر زم یِجا یدر جا یسربازانِ سلطنت یِجسدها

 اطِی....در داخلِ حگریسربازِ د نیو چند شیبه همراهِ چند تن از فرماندهانِ با وفا ابانیل شاه

 قصر،در حالِ جنگ با متجاوزان بودند...

 از سربازان دشمن قرار داشتند... یمیعظ لِیخِ یِآنها در محاصره  اما

 کنم...{ دایاونها رو پ دیاز فرماندهان گفت:}همسر و دخترم...با یکیبه  ابانیل

 ...{میبر نجایاز ا دیبا جنابیشده عال میوخ یلیو گفت:}اوضاع خ ستادیدر کنار او ا فرمانده

 ...{ستمیو گفت:}نه...من ترسو ناو را گرفت  یِ قهیبا خشم  ابانیل

با  گرفتیبعد او را رها کرد و شروع به کشتارِ سربازانِ دشمن کرد...هر کس در مقابل او قرار م و

 ...شدیناکار م ریشمش یِضربه  کی

 افتادند... نیبر زم ختهیاز کمان گُس یِرهایت طِیتو ابانیسربازانِ ل یِلحظه همه  نیا در

 بود.... ستادهیآن همه سرباز ا نِیکس در ب ی...تنها و ببانیل

 شود.... کیبه او نزد کردیکس جرأت نم چیه

به سربازانِ دشمن که او را در  گرید یبه سربازانِ کشته شده اش انداخت...و بعد نگاه ینگاه

 محاصره گرفته بودند...
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 !{یش میه تسلکارِت تمومه پادشاه...بهتر گهیاز پشتِ سربازان گفت:}د ییلحظه صدا نیا در

خون آلود  یریجوان از پشتِ سرِ آنها با شمش امُشِیلحظه ک نیسربازان کنار رفتند...و در ا یِ همه

 شد.... داریپد

 ...با تعجب گفت:}تو...!؟{دیاو را د یوقت ابانیل

حاضر شدند...که در  امشیثروتمندِ کشور هم در کنار ک یِلحظه چند تن از بزرگانِ خاندانها نیا در

 تروگ(هم حضور داشت... رانیآنها بزرگِ خاندانِ تروگ ها )زاب نِیب

زد و  ی..لبخندکردیکارها نگاه م انتیکه با چشمانِ خونبارش به آن خ یدر حال ابانیل شاه

 سخته...{ یلیکه باورش برام خ نمیبیم ییزهای....دارم چبهیگفت:}عج

کرده  سیمِ خاندان شما رو تقدانداخت و گفت:}پدر من...تما ریپ رانِیبه زاب ینگاه بعد

...به تو از چشمهام هم یبود..فرزندان تو...خودت...و کل خاندانت...تو از نان و نمک ما خورده بود

 اعتماد داشتم....اما...{ شتریب

 دیبا...هینجوری...زمانه اجنابیمن نبود عال ریتقص نیبر لب آورد و گفت:}ا حیکر یخنده ا رانیزاب

 !..{یکنی...وگرنه سقوط میبر شیطبقِ روالِ کار پ

 گفت:}فقط متأسفم...{ ابانیل

 تأسف تکان داد... یِبعد سر خود را به نشانه  و

بود..به  زانیتاالرِ جوهامِ سبز آو وارِیگِئونات ها که از د یِاز سلسله  یمیلحظه پرچمِ عظ نیا در

 شد... دهیآتش کش

 لب آورد... بر گرید یبه آن آتش انداخت و لبخند ینگاه ابانیل

 یاتفاقات نیچن گهید دوارمیگِئونات ها تلخ بود...و ام یِگفت:}خب..سقوطِ پادشاه امشیک

 ...{فتهین

 او آورد... یو کمان برا ریت یسرباز بعد
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مجازات  یکه انجام داد یبه خاطر تمام گناهان دیدر زِهِ کمان گذاشت و گفت:}تو با یریت امشیک

 !{یتقاص پس بد یکه کرد ییتمامِ کارها یبرا دی..بایش

را به سمتِ آسمان باز کرد و  شیانداخت....بعد دستها نیرا بر زم ریبلند شد...و شمش ابانیل

 گفت:}دوستت دارم راکِنا!....{

 یِفرو رفت و از آن سو ابانیدر چشمِ راستِ ل ریرا رها کرد...و ت ریت یرحم چیبدون ه امشیک

 ...دیجه رونیسرش ب

 افتاد....... نیبر لب...بر زم بایز ی...با لبخندیهت و نگرانبُ انِیدر م بانیل

 

 [۱٣:٣7 ۰٢,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣۵صـ

در حال فرار از دستِ چندِ سرباز  یتنگِ قصرِ مارتوکو یِدر راهرو ها نیراکِنا و شاهزاده مِرس ملکه

 دشمن بودند...

 ...{میبرسون بیبهتون آس میخوایخانوم کوچولوها..نم نیگفت:}صبر کن ادیاز سربازها با فر یکی

در هم  یا رانهیبه و لیلحظه آن دو با ترس و اضطراب واردِ تاالرِ جوهامِ سبز شدند که تبد نیا در

سربازِ  ستیب نِیو غارت برده شده بود...ملکه و شاهزاده در ب غمایبه  زیبر هم شده بود...همه چ

 ود...دشمن..در تاالر محاصره شده ب

 ...{نینداشته باش یگفت:}لطفا با دخترم کار راکِنا

 بر لب آورد و گفت:}چشم...حتماً...{ یاز سربازها لبخندِ زشت یکی

محکم به او زد...و  یلیس کیبعد جلو آمد و تا خواست لباسِ شاهزاده را از تنش در آورد...ملکه  و

 به او انداخت... ینگاه تیسرباز با عصبان
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 ..ستیآلود...به مادرش نگرنگران  نیمرس

 یرا در شکم او فرو برد...به طور ریبه او بزند...سرباز با خشم شمش یگرید یِلیتا خواست س ملکه

 جست.... رونیملکه ب فیبدنِ نح یِاز آن سو ریکه نصف شمش

 ...دیکش یغیج یاز ناراحت نیمِرس

 افتاد.... نیبود...بر زم شیبایکه نگاهش به دختر ز یدر حال یبا نگران ملکه

دفاع در  ینگاه کردند که ب یصفت بایبه دخترِ ز ی...و همگدندیاز مرگ ملکه خند سربازها

 مقابلشان قرار داشت...

 ....شدندیم کیآرام به او نزد آرام

 ...{کنمیگفت:}نه...خواهش م شاهزاده

 او دراز کرد....... یاز سربازها دستش را به سو یکی

 آلود...نگاهش را بست.... هیگر یآمد...با چشمان یتش بر نماز دس یکار گریکه د نیمرس

 رفت.... یکیدر نگاه او به تار زیچ همه

 یِکه با بالها یتاالر شکست...و از آسمان....کاندوج در حال یِا شهیلحظه ناگهان..سقفِ ش نیا در

لخت...در وسطِ سربازان فرود آمد...و بالفاصله  یریو شمش بیعج ی...با قدرتکردیمانتاگ پرواز م

 ...سرِ همه آن ها را از بدن جدا کرد....ریضربه شمش کیبا 

 افتادند... نیباره بر زم کیسرِ سربازان به  یب یِجسدها

 یِاشک آلود...به چهره  ییچشمان خود را باز کرد...و بعد با خنده ها دیبا شک و ترد نیمِرس

 ...ستیکاندوج نگر یِبایز

 ....شدینم باورش

 ....دندیرا در آغوش کش گریهمد بیعج یبعد با سرعت و
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 رو شکر...{ انیرو شکر...خدا انیگفت:}تو....آه خدا هیبا گر نیمِرس

 ...{زمیعز شتمینباش..ِمن پ یزینگران چ گهیگفت:}د کاندوج

 آوردند... ورشیموقع چند صد سرباز از درِ تاالر به داخل آمدند..و به سمتِ کاندوج  نیا در

 ..{ریغرق شد و گفت:}منو محکم بگ نیدر چشمان مرس کاندوج

اش  نهیو بعد محکم در س دیدر آغوش کش یرا پاک کرد...و کاندوج را به آرام شیاشکها نیمرس

 او را رها کند... گریکه د ستیفشرد...انگار قرار ن

شروع به بال زدن کرد...و بعد قبل از آنکه سربازان به آنها برسند...او از همان شکافِ سقفِ  کاندوج

 فرار کرد... نیتاالر...با مرس

در حالِ  دیلوئومار به سمتِ جنگلِ سرخِ آپاروپان پرواز کرد....خورش یِشده  رانیشهرِ و یِباال در

 غروب بود......

 فرود آمد... دنیگیو یِدر وسطِ دهکده  کدفعهی...یاز کم بعد

 

 [۱7:٣۵ ۰٢,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣۶صـ

 گذاشت... نیرا بر زم نیمرس کاندوج

 ...ستینگر بایز یِبا تعجب به آن دهکده  نیمرس

هم در آنجا حضور  وکیشاور و ما یبودند...حت ستادهیکوچک ا دانِیمردم دهکده در م همه

 شدند. بیکاندوج غ یِلحظه بالها نیداشتند...در ا

 به کاندوج... گرید یبه اطراف انداخت و بعد نگاه ینگاه نیمرس
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 !{دِنیگیزادگاهِ منه...و نجایزد و گفت:}ا یلبخند کاندوج

 دنیگیزد...و به مردمِ دهکده و یغمِ مادر و پدرش را فراموش کرده بود...لبخند گریکه د نیمرس

 ...ستینگر

احمق ها...اَدبتون کجا  ینه چندان بزرگِ دهکده گفت:}ا تیاز پشتِ جمع ییلحظه صدا نیا در

 !{دی!....احترام بزارنجاستیشاهزاده ا هی یرفته!؟...ناسالمت

 پِیکه پ یلحظه.....کامُرِ جوان...در حال نیکردند...در ا نیدر مقابلِ مرس یمیبا حرفِ او تعظ همه

 ظاهر شد... تیدورِ سرش را گرفته بود...از پشتِ جمع یظیدر دهان داشت و دودِ غل یبزرگ

 زد.... یهم لبخند نیبه او نگاه کرد...مرس یبا لبخند کاندوج

گفت:}وااااااااو....آه...فکر کنم  رتیمالِش داد و با ح یچشمانش را کم نیمرس یِبائیز دنِیاز د کامر

 وقت گذاشته اند...{ یلیتو...خ دنیآفر یِواسه  انیخدا

 ...دی...آن را بوسمی...سپس دست او را گرفت و به همراهِ تعظستادیجلو آمد و در مقابلِ او ا بعد

 برداشتند... میبلند شد...مردم دهکده هم به همراه او سر از تعظ یوقت

همه زحمت  نینبود ا یازیبرخوردِ آنها خوشحال شده بود...گفت:}خب...ن نیکه از ا نیمرس

 ...{ستمیشاهزاده شما ن گهی...من دنیبکش

 شده...{ کیشب نزد گهی...دمیخب...بهتره جشن رو شروع کن یلیگفت:}آه..خ کامر

 گفت:}جشن!{ کاندوج

 که...{ ادتهیرسمه  هی نی...اگهیگفت:}خب...به مناسبت ازدواج تو با شاهزاده خانومِ د کامر

 ...ستیکنار تماشاگرِ ماجرا بود...بعد به کامر نگر انداخت که از وکیبه ما ینگاه کاندوج

 ...{میخوش بگذرون کمی...بهتره کهیداداش کوچ الیخیگفت:}آه ب کامر
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..اون تازه خانوادشو از دست داده...بهتر یانداخت و گفت:}ول نیبه چشمان مرس ینگاه کاندوج

 !؟...{میصبر کن کمی ستین

 ...{کنمی...وگرنه خودم باهاش ازدواج منیزودتر ازدواج کنگفت:}صبر!؟...چرا!؟...بهتره هرچه  کامر

 ...دندیخند نیحاضر همه

عروس خانوم تموم  یِ تا عزا میسه روز صبر کن دیجلو آمد و گفت:}خب...طبقِ رسومات...با وکیما

نا او یِپادشاه ی...وقتمیافرادِ دشمن آماده باش یِ شه...تا اون موقع بهتره واسه هرگونه حمله احتمال

 نجای...و به ارنیاعالم شه...سربازها واسه اعالمِ خبرش به همه دهکده ها و شهر ها م یبه طور رسم

 ...{انیهم م

کرد و گفت:}خوبه...سه روز  یرا گرفت و در چشمانش نگاه نیمِرس یِدستها کاندوج

 رودخانه لوهانس....{به  میریروح پدر و مادرت...م یِ....االن هم واسه دعا برامیکنی...ازدواج مگهید

آلود..با  هیگر ی...با چشمانکردیکه انگار داغِ از دست دادنِ پدر و مادرش را تازه احساس م نیمِرس

 ....از جمع جدا شد...نیغمگ یکرد و بعد از او جدا شد و با حالت دییعالمتِ سر حرف او را تأ

با  کمی یگفت:}نه...بهتره بزاراو را گرفت و  یِتا خواست به سمت او برود...شاور بازو کاندوج

 خودش خلوت کنه...{

 خب دوستان...{ یلیبلند گفت:}خ یِلحظه کامر با صدا نیا در

ه خون نی...بهتره برگهیروز د هیزد و ادامه داد:}...انگار جشن موند واسه  پیبه پ یظیپُکِ غل بعد

 ...{نیهاتون...به کارهاتون برس

 متفرق شدند... دانیاز م همه

دهکده  رونیدر حال حرکت به سمتِ ب انیکه همانطور گر نیو مِرس وکیکاندوج،شاور،کامر،ما

 ماندند... یبود...باق
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 ی...بهتره بررهیقهرمان...عشقت داره همونطور م یو گفت:}هِ ستادیدر کنار آن دو ا کامر

 ...{شهیخطرناک م یلیخ رونی...شبها اون بشیبرگردون

 رفت... نیو به سمتِ مِرس دیکش رونیتِ شاور بخود را از دس یبازو کاندوج

 ...{نییایبه خونه...ب میانداخت و گفت:}خب....ما هم بهتره بر وکیبه شاور و ما ینگاه کامر

 بعد به سمتِ کلبه بزرگ خود حرکت کرد... و

 به دنبال او به راه افتادند... یالیخیبه هم نگاه کردند و بعد با ب وکیو ما شاور

________________________________________ 

 

 [٢٣:۱٢ ۰٢,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣7صـ

 به کوهِ بزرگِ کوهستان بود... دنی...در حالِ رسدیاز برفِ سف یانبوه انِیسوار بر گوزن...در م ژایچ

 فرو برود...آمد...بدون آنکه در برف  نییبا تعجب از آن پا ژای...چستادی..گوزن ایاز کم بعد

 رفت... جلو

 در مقابلش قرار داشت... یبزرگ یِسه پنجه ا یِردپا

 در ادامه اش نبود... ییردپا چیه گریکرد...چهار قدمِ بزرگ بود...و در د یردِ پاها نگاه به

 ردپاها تازه هستن...!{ نیو با خود گفت:}ا دیآن کش یِبر گود یخم شد و دست ژایچ

 ...دیاز پشتِ سرش شن یو آرام بیعج یِلحظه صدا نیا در

 بشیو کمانِ عج ریگرفت و بعد ت دنیدر بدنش دم یلحظه نور نیبلند شد...در ا یبه آرام ژایچ

 ظاهر شدند...
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 و پا به فرار گذاشت.... دیکش یادیبود؛فر دهیموقع گوزن که ترس نیا در

 ....دیرخ(چدادیدر زه کمان قرار م یریت کهیبه سرعت به سمتِ پشت)در حال ژایچ

 از درونِ برف به هوا برخاست... یزیچ کدفعهی ناگهان

 بتواند بکند..به عقب پرتاب شد و در برف فرو رفت... یقبل از آنکه کار ژایچ

پَردار...دو دستِ کوچکِ چهار  یِ...با دوبالِ غول آسایالجورد یِالجثه...به رنگِ آب میعظ یموجود

 ....یبزرگِ سه پنجه ا یِ...و دوپایچنگال

 ...بایهمانندِ اجنه...و دو چشمِ سبزِ ز زیبه گرگ داشت...با دو گوشِ بزرگِ نوک ت هیشب یسر

 و بلند... زیت یِبود...و پشت آن پر از شاخ ها زیآن موجود بلند و نوک ت دُمِ

 ...شدیم دهیاو به رنگِ سرخ د یرنگ بود...و فقط بال ها یاز پَرِ آب دهیبدن آن موجود پوش تمامِ

به  هیشب یو درشت بود...چند بار نعره ا زیر زِیت یِبه نوکِ عقاب...که پر از دندانها هیشب یپوزه ا با

 آسمان شتافت.. یِاز خود سر داد...و با چند بار بال زدن...رو به سو لهایف یِصدا

 ...ستیالخلقه نگر بیبلند شد و به آن موجودِ عج ژایچ

 کوه شروع به دور زدن کرد... یِورِ قله به سمتِ نوکِ قله رفت و به د والیه آن

 به سمتِ او شتافت... یترس چیبدون ه ژایچ

 به سمتِ اژدها پرتاب کرد.... یریو ت ستادیبزرگ ا یتخته سنگ یِبر رو یاز کم بعد

 ...دیبه او نرس ریاژدها دور بود و ت اما

 در کمان گذاشت...و بعد با دقت به سمتِ اژدها نشانه گرفت... گرید یریت نباریا

 رها کرد... بیعج یرا با قدرت ریکرد...و بعد ت یتمرکز
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بزرگ...به بالِ سمتِ راستِ او  ینور به سمتِ اژدها رفت..و ناگهان با انفجار یهمانندِ ذره ا ریت

 برخورد کرد...

 سقوط کرد... نیتعادل خود را از دست داد...و به زم اژدها

 اتفاق خوشحال بود...به سمتِ او شتافت.. نیکه از ا ژایچ

 کرد... جادیکوچک ا یافتاد و لرزه ا نیبر زم بینَه ییبا صدا اژدها

 در آن جا نبود... یزی...اما چدیبه محلِ سقوط رس زایچ یاز کم بعد

 سرش افتاد... یبر رو یا هیلحظه سا نیا در

 ...ستینگر هیبا تعجب به آن سا ژایچ

 ...دیکوب یخی یا وارهیوارد کرد...و او را به د ژایسخت به چ یبالفاصله اژدها ضربه ا ناگهان

 از جا بلند شد... دیشد یبا احساسِ درد ژایچ

قرار  ژایو خطرناک در مقابلِ چ یزخم ییوالیه نباریشده بود...و ا یسمتِ راستِ اژدها زخم بالِ

 داشت...

 ...ستادیابل آن موجود اجلو آمد و در مق ژایچ

 و به سمتِ او حمله ور شد... دیکش ینعره ا اژدها

 هم به سمت اژدها شِتافت... ژایچ

 ...دیضربه زدن....به سمتِ او کِش یو دُمِ خود را برا ستادیا اژدها

 کرد... دنیدم اژدها شروع به دو یِ...و بعد بر رودیبه هوا پر بیعج یبا سرعت ژایچ اما

گرفت..و قبل از آنکه اژدها بتواند  دنیبه سمتِ پشتِ اژدها جه ژایبه خود داد...اما چ یتکان اژدها

 پشتِ او در آنجا نگه داشت... یِبکند...خود را به کمکِ شاخ ها یکار
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 کرد... دنیو شروع به دو دیکش ینعره ا اژدها

 کرد......مصمم تر از قبل با کمکِ همان شاخها شروع به حرکت به سمتِ باال  ژایچ اما

 

 [٢٣:۱۶ ۰٢,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣۸صـ

و  یزخم شیبا آنکه دست ها ژای...اما چدیاز سنگ کوب میعظ یا وارهی....ناگهان اژدها خود را به د

 شده بودند...شاخ ها را رها نکرد... نیخون

 ژایلحظه چ نینشد...در ا باز هم موفق ی...ولردیسر خود را به پشت کِشاند تا بتواند او را بگ اژدها

 سرِ بزرگِ اژدها رساند... یِبه زحمت خود را به باال

 بعد تمرکز کرد...اژدها همچنان در تقال بود... و

چشم به هم  کیبلند به سمتِ آسمان کرد و در  یجهش ژایلحظه چ نیدر ا ناگهان

را به سمتِ سرِ اژدها رها  ریقابلِ باور..ت ریغ یدر کمان گذاشت...و بعد با سرعت یریزدن)همزمان(ت

 کرد...

 اژدها فرو رفت... یِدر جمجمه  بیعج یبا قدرت ریت

 نکرد... ییتقال گرید اژدها

 سقوط کرد... نیو به سمتِ زم ستادیتعجب زده و در حالِ مرگ...ا یبا چشمان ناگهان

 تاد.....فرو اف نیجان هم بر زم یب یِ افتاد...اژدها یم نیمحکم بر زم ژایکه چ یدر حال و

 موفق شده بود.... ژایچ

 ...شدیم یکوهستان جار دِیبرفِ سف یِخونِ زردِ اژدها بر رو یاز کم بعد
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 شده بودند... بیو کمانش غ ریبلند شد...ت ژایچ

 ...زدینفس نفس م یزد...و از فرطِ خستگ یبه آسمان لبخند رو

 همان لبخند به سمتِ جسدِ اژدها حرکت کرد... با

 شد.... خکوبیم شیزده و در بُهت مانده بر سر جا رتیح ی...با چشماندیرس یوقت اما

 افتاده بود.....!!! نیبر زم اجیجانِ با یب یِاژدها جنازه  یِجا به

 نی...بر زمشیزانو ها یِ...بر رویافتاده است...با تعجب و ناراحت یچه اتفاق دانستیکه نم ژایچ

 افتاد...

 یکار چیه گری...و دشدیم ریاشک از چشمانش سراز نِیبلور یِشده بود...قطره ها دیخودش ناام از

 آمد..... یاز دستش بر نم

 ژاینبرد رسانده بود...در پشتِ سرِ چ یلحظه کادون که خود را به زحمت به صحنه  نیا در

 ...ستادیا

 !...{گمیم کی...!....تبریآمد و گفت:}موفق شد جلو

 {کشته شد... گرید گناهیب کی...گناهیب کینجات  یبغض کرده گفت:}آره...برا ییبا صدا ژایچ

 رفت... اجیبا یکرده بود..برداشت و به سمتِ جنازه  زانیرا که از کمر آو یظرفِ کوچک کادون

 ...بعد او را بلند کرد...به سمتِ گوزنش رفت...ختیاز خونِ زرد او را در ظرف ر یکم

 قرار داد... نیدر خورج زیانداخت و ظرف را ن نیز یِرا بر رو اجیبا یِ جنازه

..وگرنه .میبرگرد گارتیزودتر به ا دی...بامیندار یکار گهید نجاینگاه کرد و گفت:}ا ژایبه چ سپس

 ...{شهیم یصلح نامه منتف

 حرکت کردند... نییبه سمتِ پا یبلند شد....و بعد هر دو به آرام یلیمِ یبا ب ژایچ
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 آرام بود... یبیبود...کوهستان به طرزِ عج غروب

 کلبه درست کرده بودند.... یِدر جلو یکوچک قبرِ

 آن نوشته بود... یبر رو و

 ....."کولدِز تِر کیاِدولفامون ف کیهول زاکور دام"

 موجود جهان است( نیقبر متعلق به معصوم تر نی)ا

 را آزاد کرد... یکوه یِدرِ آغل را باز کرد و همه بزها کادون

 ...ستادندیلبه او او در مقابلِ ک ژایچ

 را به سمتِ کلبه انداخت... ینیمشعلِ آتش کادون

 لحظه کلبه آتش گرفت..... نیا در

 لیآتش به خاکستر تبد انیدر م زی...کلبه نشدیم ریسراز ژایهمانطور که اشک از چشمانِ چ و

 ...شدیم

و ت دونستمی...من نمیمنو ببخش دوارمی...اماجیبه قبر انداخت...و با خود گفت:}با ینگاه ژایچ

...کاش هرگز با تو دادمیمسافرت رو انجام نم نی...وگرنه از اول ایکوهستان هست یِهمون اژدها

 !{شدمیآشنا نم

 !؟{میرو آتش بزن اجیبا یگفت:}چرا نزاشت کادون

...اگه اونو آتش مونهیم یخون اون در دل کوهستان باق ینجوریبه او انداخت و گفت:}ا ینگاه ژایچ

 ...{موندینم یجز خاکستر از او باق یزی...چمیزدیم

 ...{میانداخت....و گفت:}بهتره حرکت کن دیبه غروب خورش ینگاه کادون

 گوزن.... کیسوار بر گوزن شد..و کادون هم بعد از او سوار شد...هر دو سوار بر  ژایچ
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 حرکت کردند.... نییبه سمتِ پا یبعد به آرام و

 

 [٢٣:٢۴ ۰٢,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ٣۹صـ

 ...کردندیدل شب حرکت م در

 هنوز غرق در افکار خود بود... ژایچ

 از درختانِ کاج و سَرو...در حرکت بودند... یجنگل انبوه انِیآمده و در م نییکوهستان را پا آنها

 !؟{یگفت:}در چه فکر کادون

 !؟{یگفت یداخت...و گفت:}چبه اطراف ان یبه خود آمد و نگاه یکم ژایچ

 !!{ینزد یحرف چیتا االن ه میزد شیکلبه رو آت یزد و گفت:}از وقت یلبخند کادون

 ...{ستین یزیگفت:}چ ژایچ

 یزیچ یگی...بعد حاال می...اونو شکست دادیدیاژدها جنگ کیتنه با  کیگفت:}تو  کادون

 !!؟{ستین

 در موردش حرف بزنم....{ خوامینم نکهیخسته ام...و ا کمیگفت:} ژایچ

 !؟{میاستراحت کن کمی یخوایگفت:}م کادون

 ...{میزود به شهر برگرد دی...بامیکرد رید شمینجوریگفت:}نه...هم ژایچ

 خندانِ کادون افتاد.... یِبه لبها ژایحرف ها بودند...چشمانِ چ نیهم در

 گوزن را نگه داشت... کادون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 ...کردندیه منگا گرید کیبه  یبیدو به طرزِ عج هر

کادون هم  نگونهیداد! و ا هیکیاو ت یِرا به لبها شیچشمانش را بست و لبها ژایلحظه چ نیا در

 او کرد... یِلبها دنِیشروع به بوس

 نیزم یرا بر رو دنیبوس یِآمدند..و ادامه  نییگوزن پا یِهر دو با همان حالِ داغ از رو ناگهان

 انجام دادند...

 ...دندیبوسیرا م گریشدت و با ولع همد به

 زرهِ خود را در آورد... کادون

 ادامه داد... دنیدوباره به بوس و

 هم دست برد و تا خواست لباسِ خود را در آورد... ژایچ

 شد... جادیو هوا ا نیزم انِیاز نور در م یانفجار ناگهان

 ...ستندیبا تعجب به آن نور نگر ژایو چ کادون

 مَکَنده و ترسناک.. یشد...حفره ا جادیوسطِ نور ا در بیعج یحفره ا کدفعهیبعد  و

 و با تعجب از جا برخاستند.... یدو به آرام هر

 !؟!{هیچ گهید نیگفت:}ا کادون

 ...کردیم یقرار یبود...ب دهیکه ترس گوزن

...به خاطرِ یشد دهی...تو برگزژای:}چدیچیدر فضا و مکان پ ییبایزنانه و ز یِلحظه صدا نیا در

 بود....{ یاالن...و تا به ابد....تو محافظِ صلح خواه نی...از همیکه در دل دار یشجاعت

خودش  ایشد...و قبل از آنکه کادون  دهیبه سمتِ حفره کِش زیناچ یهمانندِ ذره ا ژایچ کدفعهی

 شد... دهیدر درونِ حفره مک ژایبکند...چ یبتواند کار
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 و نگران زده شده بود... دهیاتفاق ترس نیکه از ا کادون

به پشتِ  یبرگرد...من هم خواهم آمد..بعد ضربه ا گارتیو در گوش گوزن گفت:}به شهر ا رفت

 داد... یگوزن زد و او را از آنجا فرار

 نجاتت بدم{ امی...دارم مژایدر زه کمانش گذاشت و گفت:}نگران نباش چ یریت کادون

ادون هم خود را به درونِ آن پرتاب کرد...و بعد قبل از آنکه آن حفره بسته شود...ک و

 دوباره به حال اول خود بازگشت.!. زی...حفره بسته شد...و همه چکدفعهی

_________________________________________ 

 

 [۱۰:۴۶ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۰صـ

 بند آمده بود... باران

 بود... دهیفرا رس شب

 بود... ستادهی....ژاکس هم در کنار او اکردیم هیبر سرِ مزارِ لونس گر نویج و

 قهرمانها در آنجا حضور داشتند... ی همه

 داد... نیرا تسک نویدژا جلو آمد و ج نیلحظه آک نیا در

 غم آلود او را در آغوش گرفت... یبه چشمانِ او انداخت با چهره ا ینگاه نویج

 ...ستینگر ژایبود...به چنشسته  یکه در گوشه ا ازیکال

 دوارمیگفت:}ام مالیلحظه چ نی...در اکردینگاه م یچشم ریهم متوجه او شده بود...اما ز ژایچ

 ...{ردیآرامش قرار بگ نِیروحش قر
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 انداخت... وکیبه قبرِ ما ینگاه نیآک

 ...دیرا از آنجا کنار کش نویبعد ج و

 ...ستادندیا گریکدیدر کنار  همه

 ...وستیهم به جمع آنها پ ازیکال

 .!؟..{ازیبه او انداخت و گفت:}کال ینگاه نویج

 ...{نویگفت:}بله بانو ج او

 نبود...{ نی...قصدم توهخوامیکه بهت گفتم معذرت م یادامه داد:}از بابت اون حرف نویج

 ...{گهید ادیم شینداره...پ یکرد و گفت:}اشکال یخنده ا ازیکال

 اسبش برداشت و آن را باز کرد... نیاز خورج یطومار زیلحظه ول نیا در

 شده بود... دهیکش گانیآت نِیسرزم یِ آن طومار تمامِ نقشه  در

 ...کردندیبا تعجب به آن نقشه نگاه م همه

 ما شهرِ لوعانِ....{ یِبه جمع انداخت و گفت:}خب...انگار مقصد بعد ینگاه زیول

 ...{میمواظب باش دی...بادمیناز اونجا ش یعاتیمن شا یگفت:}اره...ول مالیچ

که انگار در خلوت  ازیآرام آرام محو شد....کال ازیآنها در گوش کال یِحرفها یِلحظه همه  نیا در

 به قبرستان انداخت... یخود فرو رفته بود...نگاه

 ...{ااااازی!!!!...کالسسسیدر گوش او زمزمه کرد:}ه یو اِکو دار بیعج یِصدا ناگهان

 ...ستیبا تعجب چند بار اطراف را نگر ازیکال

 ...افتیقبرستان  انِیخود را تنها در م کدفعهی
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 ...دادیآسمان نور م یکامل در باال ماهِ

 در وسطِ آنجا قرار داشت... دهیخشک یبود...و تک درخت کیجا تار همه

 از دوستانش در آنجا حضور نداشت... کی چی...هستیبا تعجب دوباره اطرافش را نگر ازیکال

 {اااازززی!!....کاااالسسسسسیکرد...:}ه دایدر مکان...نجوا پ بیعج یِموقع دوباره آن صدا نیا در

 !؟{یهست یگفت:}تو ک یحالت عصب یبا کم ازیکال

 ......{ااازیهستم...کااال یکیتار یِاطراف را فرا گرفت:}من صدا یزنانه ا یِدو حنجره ا یِصدا ناگهان

 را فرا گرفت... ازیاطرافِ کال یزنانه و ترسناک یِبعد خنده ها و

نو م دیکردم....با دای....من منتظر تو هستم.....سالها منتظر تو بودم....و حاال...تو رو پازززززی::}کال

 کن....{ دامی.....پیکن دایپ

 خود را سر داد... یخنده ها دوباره

 ده بود...گفت:}خودتو نشون بده....{او کالفه ش یِکه از صدا ازیکال

ال منو دنب یِبه سمتِ تپه ها....صدا ای...بکنمیم یکن....من در اعماق زندگ دامیپ ایصدا گفت:}ب آن

 ...{دیکن...بعد من تو را خواهم د

گشت...چشمِ بزرگ و  داریپشتِ سرش پد یِکیتار انِیچشمِ بزرگ و غول آسا در م کی ناگهانِ

 شد........ بیغ یکیمتوجه آن نشد...و دوباره در همان تار ازیکه...کال یترسناک

 

 [۱۴:۵۱ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۱صـ

 چشمانش را باز کرد... ازیکال
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 ...رفتیم جیگ سرش

 را نگاه کرد... اطراف

 ...قرار داشت...بایز یاتاق انِیمجلل در م یتختِ خواب یِرو بر

 ....دیچیپیدر اتاق م دیرنگِ کنار تخت،نور خورش ییطال یِپنجره  از

 !ستیکه در آن قرار داشت؛نگر ییبایو حالتِ تهوع از جا برخاست...با دقت به اتاقِ ز جهیسرگ با

 واردِ اتاق شد... ییپر از غذا یِنیبا س ژایلحظه در باز شد و چ نیا در

 قرار داد... زیم یِرا بر رو ینیزد و س ید،لبخندید داریرا ب ازیکال یوقت

 خود را محکم به آغوشِ او چسباند.... سپس

 !...{نجام؟یشده؟!...چرا ا یبا تعجب گفت:}چ ازیکال

 دیداشتم ازت نا ام گهی!....دیهوشیاو انداخت و گفت:}دو روزِ ب یِبایبه چشمانِ ز ینگاه ژایچ

 !{شدمیم

قبرستان  یِز!؟!؟...اما من توو گفت:}دو...رو ستیزده به چشمانِ او نگر رتیح یبا چشمان ازیکال

 !{ارمیم ادیکه به  هیزیچ نیآخر نیبودم...با شما!!!...ا

 رو شکر....{ انیو گفت:}آه...خدا دیدوباره او را در آغوش کش ژایچ

 واردِ اتاق شدند... مالیبه همراهِ کادون و چ زیلحظه در دوباره باز شد و وِل نیا در

 ..خوشحال شدند...افتندیرا سر حال  ازیکال یوقت

 دیداشتم ازت نا ام گهیفرود آمد...و گفت:}پسرجان!...د ازیکال یِشانه  یِزد و بر رو یبشکن مالیچ

 ...{نمتیبی...اما االن خوشحالم سالم مشدمیم

 گفت:}االن حالِت خوبه!؟...{ زیول
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 کجاست!؟{ نجای...اما امیتخت بلند شد و گفت:}عال یِاز رو ازیکال

 یآهسته و آرون یِ...و با صداستیو تا چشمِ بزرگ از پنجره به داخلِ اتاق نگرموقع د نیا در

 !؟{ی....خوبازیگفت:}کال

 و گفت:}ممنون از تو دیچپِ او کش یِگونه  یِ بر رو یزد به کنارِ پنجره رفت...دست یلبخند ازیکال

 آکور....{

 !؟{یچ یِگفت:}ممنون!؟....برا آکور

 کرد... یخنده ا ازیکال

 ....دندیهمه خندبعد  و

 ...دی...سرِ تاسِ خود را خاردیفهمینم یزیکه چ آکور

 ...{ازیکال یگفت:}بهتره استراحت کن ژایچ

 !؟{یشد هوشیب هوی...اما چرا یکشیدوباره نفس م نمیبیجلو آمد و گفت:}خوشحالم م کادون

که در آن لحظه بر او گذشته بود...از مقابلِ  یدر فکر فرو رفت...تمامِ حرفها و اتفاقات ازیکال

 !{ادینم ادمی!...دونمیچشمانش گذشت...بعد گفت:}نم

 و ژاکس وارد اتاق شدند.... نویدژا به همراهِ ج نیموقع آک نیا در

 ...ستیبا تعجب به آنها نگر ازیکال

 انه اش...که واقعا او رابا لباسِ مجللِ زن نویشده بود...ج پی..که خوشتاهیدژا با لباسِ فرمِ س نیآک

 ...دادیاز هر کس نشان م باتریز

پسر  یکه حالت خوب شده...!!...تو ما رو نگران زده کرد نمیبیزد و گفت:}م یلبخند نیآک

 جان!...{

 {گفتینم یزیو چ کردیبا تعجب به آنها نگاه م ازیکال
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 حالت خوبه...{ نمیبیگفت:}منم خوشحالم م نویج

 !{یاوریشانس رو ن نیگفت:}البته اگه جناب ژاکس نبودند...ممکن بود ا زیول

 نکردم..{ یکرد و گفت:}آه...نه من که کار یخنده ا ژاکس

 ...کردیهنوز با تعجب به آنها نگاه م ازیکال

 شده!؟{ یزیاز نگاه او لباس خود را مرتب کرد و گفت:}چ نیآک

 !{نیباش پیوشتخ نهمهیا کردمیگفت:}نه...فقط فکر نم ازیکال

 خنده........ ریهمه زدند ز بعد

 

 [۱۵:۰۱ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴٢صـ

 و باشکوه بود... بای...زقصر

 بودند... ریدر حالِ ساخت و تعم میشهر ماقر یِها یرانیها و و یخراب

 در شهر حاکم بود... یآرامشِ خاص و

 ...واردِ تاالر شد...کردیقصر نگاه م بِیو غر بیعج یِها یکه به معمار یدر حال ازیکال

 بود... دهیند یشهر چیداشت...او تاکنون ه یمبهم بود و تازگ شیبرا زیچ همه

 قهرمانها در تاالر حضور داشتند... همه

 !...شدیجز آکور که بزرگتر از درِ تاالر بود...و جا نم به

 حالش خوب شده..{ گهیهم د ازی...کالمیگفت:}خب...بهتره به راهمون ادامه بد زیول
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 ...{مییایبا شما ب مییخوایگفت:}ما هم م نویج

 :}واقعا!.؟..{ مالیچ

 

به ما گفته بود که منتظرتون  یکیبه او انداخت و گفت:}قبل از اومدن شما... یدژا نگاه نیآک

 ...{میبا شما همراه ش مییخوای...اره ممیباش

 یِقطعه ها یِ...خب...همه اکِی یگفت:}کارِ فر زیانداختند...ول گریکدیبه  ینگاه مالیو چ زیول

 ...{دندیپازل به هم چسب

در مقابلش ظاهر شدند...بعد قلم را برداشت و شروع به نوشتن  یزد و کاغذ و قلم یبشکن مالیچ

 کرد...

 یعابها و معمارکه به رنگها و ل ی...در حالریمتح یبا چشمان ازیلحظه درِ تاالر باز شد...و کال نیا در

 تاالر شد... کرد؛واردیتاالر نگاه م یِها

 ...{می....همه منتظر تو بودازیکال نجایا ایزد و گفت:}ب ی...لبخنددیتا او را د ژایچ

 ...وستیزد و به جمع آنها پ یهم لبخند ازیکال

 دهیند ییسازه ها نی...من تا حاال چنباستیمکان...واقعا ز نیبه جمع انداخت و گفت:}ا ینگاه بعد

 بودم...{

قصر...مگه تو تا حاال به شهر  گنیمجموعه م نیتاالر...و به کل ا گنیمکان م نیگفت:}به ا کادون

 !{؟ینرفت

به او انداخت و گفت:}نه..من کل عُمرَم رو با گوسفند و گله گذروندم...اصال به ذهنم  ینگاه ازیکال

 .{باشم.. ییجا نیچن یِتو یروز هی کردیخطور نم

با  ییو دستش را گرفت و گفت:}خب...به نظرت چطوره...!؟...آشنا ستادیبا لبخند در کنار او ا ژایچ

 تمدن!؟{
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 ...{شدمی...کاش قبال هم آشنا میعال اریبه او نگاه کرد و گفت:}بس یهم با لبخند ازیکال

 نیالزم دار ی...هر چمیگفت:}اهم اهم...خب...پس بهتره واسه حرکت آماده باش زیموقع ول نیا در

 ....{نی..و تا حد امکان سَبُک باشنیبردار

 ...!{دیرو روشن کن یاول همه چ شهیگفت:}خب...م نیآک

 رو!؟{ یگفت:}چ زیول

 !؟{هیسفر چ نیگفت:}هدف!...قصد ما از ا نیآک

 ...دیبگو یزیتا خواست چ زیول

 بدم...{ حیمن توض دی...:}بزارافتیدر تاالر پژواک  یزن یِبایز یِصدا ناگهان

 به نشانه احترام زانو زدند.. نیبر زم زیو ول مالیصدا چ نیا دنِیشن با

 در تاالر به شدت بسته شد... کدفعهی

 شد.... رهیدر مکان چ یسرد یِکیمشعلها خاموش شدند...و تار یِ همه

 ...کردندیبا تعجب به اطراف نگاه م همه

 

 [۱۵:۱۱ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴٣صـ

 گشت.... داریسر آنها پد یِدر باال یکننده ا رهیلحظه ناگهان نورِ خ نیا در

 وقتشه...{ گهیزنانه با همان ابهت خود...ادامه داد:}فکر کنم د یِصدا آن

 ..از وسط نور باز شد...دیبه سف لیما یِلحظه...دو بالِ بزرگِ خاکستر نیا در
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را  شیها و آلتها نهیلخت...)که فقط س مهیمجلل..اما ن یصفت...با لباس بایز اکِی ی...فرکدفعهی و

 پوشانده بود(...در مقابلِ چشم آنها ظاهر شد...

 بر لب داشت... ییبایز لبخندِ

 !ستینگری...او را مبیعج یتعجب زده شده بود..و کادون هم...با نگاه اریاو...بس دنیبا د ازیکال

 (دیچیپ ژایاز برف در ذهنِ چ دهیکوتاه از کوهستانِ پوش یلحظه صحنه ا نی)در ا

گذاشت...با چشمانِ  نیو در وسطِ آنها پا بر زم نیی..بال زنان آمد پابیعج یبا ابهت اکی یفر

 بود... یبه همه انداخت...بدنش نوران ینگاه نشیبلور

 مانده یکامل باق رتیاما ژاکس در ح...کردندیبودند...تعجب نم دهیکه قبال او را د نویو ج نیآک

 بود...

 نیبود...من به دنبال هم یزد و گفت:}کارِ همتون عال یلبخند اکی ی...فرگفتینم یزیچ چکسیه

 بودم...{

 به سمتِ او رفت... یزیآم طنتیانداخت و با لبخندِ ش ازیبه کال ینگاه بعد

 دهیتو رو ند کیو گفت:}واااو...از نزد دیاو کش یِبایز یِهَوَسناک بر چهره  یانگشت بعد

 ...{ازی...کالیخوشگل یلیبودم...خ

 گفت:}تو...؟!؟{ ازیکال

 رفت... ژایاز او جدا شد به سمتِ چ اکی یفر

 و کمانش ظاهر شدند... ریمضطرب بود..شروع به نور دادن کرد و ت یکه کم ژایچ

 گفت:}از من نترس شاهزاده خانوم...{ یبا لبخند اکی یفر

 !{ژایام...چ دهیکه تاکنون د یهست یشجاع نیباتریو گفت:}تو ز ستادیدر پشتِ سر او ا عدب

 الشأن...{ میعظ اکِی یگفت:}درود بر فر مالیلحظه چ نیا در
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 و بزرگم...{ یمیبه او انداخت و گفت:}اوه...دوستِ قد ینگاه اکی یفر

 ...ستادیا مالیو چ زیکنار رفت و در مقابلِ ول ژایاز پشتِ چ اکی یفر

 من!{ یبانو نمتیبیگفت:}خوشحالم م زیول

 نیا تیممنونم...هر دو با موفق یلیبه آن دو انداخت و گفت:}من از شما دو نفر خ ینگاه اکی یفر

 !{نیرو انجام داد تیمأمور

 افتاد..{ یماجراها اتفاق نم نیکدوم از ا چیه نی...اگه شما نبودمینکرد یگفت:}ما که کار مالیچ

 ...البته هنوزنیگروهِ بشر رو ساخت نیبه جمع کرد و گفت:}شما دو تا بزرگتر یاشاره ا اکی یفر

 ....{شهیکامل م یبه زود یکامل نشده...ول

 !!{یما رو جمع کرد یچ یدژا گفت:}چرا!!؟...برا نیموقع آک نیا در

 بهتره بگم...کاندوج!{ ایبه او انداخت و گفت:}اوه....جنابِ دژا... ینگاه اکی یفر

دژا هستم...و منتظر جوابِ  نیاالن مرده...من آک گهیکه بود..د یدژا گفت:}کاندوج هر کس نیآک

 سوالم!{

 نیاز تو هنوز در ا یا مهیگفت:}نه...کاندوج نمرده...فقط اسمش عوض شده...در ضمن...ن اکی یفر

....و اما جواب یاریب ادیرو به  زیکه هنوز هم منتظره تا خودت همه چ یا مهیجهان وجود داره...ن

 سوالت...!{

 لی...سالها قبل گروه محافظانِ صلح رو تشکاکی یبه جمع انداخت...و ادامه داد:}من...فر ینگاه

 یها نیتصاحبِ سرزم یِدوباره برا داگیبجنگند...تا نزارن ه منیدادم...تا در مقابلِ اهر

 قابلِ ریجا بودم...جنگ واقعا غ نی...در اخی...من قبل از همه تارنی...قد الم کنه...باور کنستالیا

ها...تکرار بشه....اما محافظانِ صلح  خیدوباره آن تار میخوایکدوم نم چیه ریاساط ایتحملِ...و من 

 ...در آن زمان بود که من با کاندوج آشنا شدم...{دیاز هم پاش

 دژا نگاه کردند... نیبه آک همه
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و  یپاک نی...ادونستمیپاک و معصومِ...و م یلیاو خکه درونِ قلب  دونستمیادامه داد:}...م اکی یفر

 ایپسرِ بادوز پسرِ گوم پسرِ اِزر نیپسرِ روگ نی.......کاندوج پسرِ البگرفتیاز کجا نشأت م ییبایز

 !.........{غانیپسرِ عوجال...پسرِ آل نیپسرِ موگ

 دژا....... نیخودِ آک یتعجب زده شدند...حت یهمگ

 

 [۱۵:۱٣ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۴صـ

 ...نیبه آک یانداخت....و بعد نگاه ازیبه کال ینگاه مالیچ

ازدواج  بینج ی....و من کمک کردم تا اون بتونه با شاهزده انهیهم قتیادامه داد:}..حق اکی یفر

نده هنوز ز غانیسلِ آلن نیکه آخر دیفهم منیافتاد...اهر ینیب شیقابلِ پ ریکنه...اما بعد اتفاقِ غ

 کیخود رو فرستاد تا اونو نابود کنن...کاندوج زنده موند...اما با  یوالهایه نیهم یاست...برا

 آمد....{ ایپسر به دن کی...از حاصل ازدواجش ی....ولگهید تیهو

شده بودم....اونو  دیکه نا ام یانداخت و ادامه داد:}..درست در همان لحظه ا ازیبه کال ینگاه بعد

رو کامال  غانیکه شجاعتِ آل یجهان...همون پسرِ...کس یِکه کلِ هدفِ اصل دمی...اون روز فهمدمید

 به ارث برده.....{

 شده بودند... خکوبیم شانیاز تعجب بر سر جا نیو تمامِ حاضر ازیکال

زخم بر او  یه اادامه داد:}با تمام توانم در بزرگ شدن او کمک کردم...نزاشتم ذر اکی یفر

 نیکه ا دمی...او بزرگ شد...اون روز هم فهمنکهینشد...تا ا یخون از بدن او جار ی...ذره افتهیب

 یِ...و دو تن از محافظانِ قبلریساخته شده است......من به کمکِ اساط یهدفِ بزرگ یِپسر برا

 ستالیا یِها نیها از سر تا سرِ سرزم نیبهتر یِصلح....شروع به جمع آور

شده  ی...دشمنِ....خلقت....جمع آورنی....جنگ...با...بزرگتریِ......شما...برامیکرد

 یکی...از اعماقِ تارزیها و موجوداتِ نفرت انگ والیاز ه میعظ یبا ارتش ی....اون به زودداگی!....هدیا
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 یم یستادگیبود که در مقابل او ا دیفقط شما خواه نی...و در آن روز...ااستبه پا خواهد خ

به شما اعتماد  ری...اساطدیآسمان عبور کن یِاز تمامِ دروازه ها دی....اما قبل از آن...بادیکن

 ....{دیاونها ثابت کن یخودتونو برا دیندارند...با

 .!؟..{میآسمان برس یبه دروازه ها یچجور دیگفت:}ما با مالیچ

واردِ  ...ودیعبور کن تاالزیا یِای..از دردیسفر کن نیسرزم نیتر یبه جنوب دیگفت:}...با اکی یفر

مسافرت...از  نی...ادی...اما مواظب باشدیبه اهداف خود برس دیتونی...اونجا...مدیاسرار بش یِ رهیجز

..من دی...و در راهِ خود..مصمم باشدیرا نخور منیاهر بیبه بعد..خطرناکتر خواهد بود...فر نجایا

مقام هم  نی...اما...از همستمیسفر همراهتون ن نیدر مسائلِ بشر دخالت کنم...در ا تونمیچون نم

 نظر دارم...و به کمکتون خواهم اومد....{ ریشما رو ز

 محو شد... بایز یو با لبخند یبعد به آرام و

 خود باز گشت.... هیبه حالت اول زیچ همه

 مانده بودند.... ی...باقگریکدیهنوز غرق در  نیو آک ازیکال

 دژا!؟!{ نی!...آکنیهم یعنی...شهیپسرِ کاندوج م ازیاوصاف...کال نیگفت:}با ا زیول

 جمع شد......... ازیدر چشمانِ کال یاشک قطره

بدون  نیهم یخود شک داشت...برا تیبود...هنوز در هو دهیرا که شن یزی...چشدیباورش نم نیآک

 ...آنجا را ترک کرد...و از تاالر خارج شد...دیبگو یزیآنکه چ

هم به دنبال او به راه افتاد  ژایخود را پاک کرد...و از تاالر خارج شد...چ یِ هم با دست اشکها ازیکال

 و تاالر را ترک کرد...

 دژا رفتند... نیو ژاکس هم به دنبالِ آک نویج

 تاالر را ترک کرد... یحرف چیانداخت و بدون ه مالیو چ زیبه ول یهم نگاه کادون

 تنها ماندند... مالیو چ زیول
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...مگه تو هم محافظ ادینم ادمیمن چرا تو رو  یروشن شد...ول زیگفت:}فکر کنم همه چ مالیچ

 !؟{یبود

 ....{میحرفها...بهتره هر چه زودتر حرکت کن نیا یِبه او کرد و گفت:}به جا ینگاه زیول

 تاالر را ترک کرد... زیبعد او ن و

از آنجا  زیزد و او ن یرا نگاه کرد و بعد بشکن یالرِ خال...تایتعجب زده و عصب یبا حالت مالیچ

 رفت......

_________________________________________ 

 

 [٢٣:۱۸ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۵صـ

 ...ستادیا اچهیدم بود...آکاروس لباسِ خود را درآورد...و بعد در مقابلِ در دهیسپ

کرد و چوبِ  یو بعد تمرکز دیخود را به هم مال یِهوا او را به جنبش درآورده بود....دستها یِسرد

 گردن خود گذاشت و گفت:}آواکادرو مِنتو{ یِرا بر رو شیجادو

 ...چشمانِ خود را بست..دینسبتا شد یشد و آکاروس با احساسِ درد جادیا یجرقه ا ناگهان

 ارزش داشته باشه...{ دوارمیام که به خود آمد..گفت:}فقط یاز کم بعد

 رفت... رجهیش اچهیبدونِ مقدمه به داخلِ آبِ سردِ در بعد

 شکل از درختانِ تنومدِ سَرو...قرار داشت! رهیدا یبود...که در وسطِ حصار ینسبتا بزرگ اچهیدر

نور شد و ناگهان آکاروس سوار بر کِلوداو از داخل آن  جادیا اچهیدر کنار در یلحظه نور نیا در

 شد... دی...نور ناپددیجه رونیب
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 باال آورد... یآمد و در کنارِ درخت نییاز پشتِ او پا عایسر آکاروس

 انداخت...تعجب کلِ وجود او را فرا گرفت...! اچهیبه در یبه خود آمد...نگاه یوقت

 کردم....!{ دایمدالِ آرابول رو پ نجایمُرده هاست!؟...من از ا یِ اچهی...درنجایتعجب گفت:}ا با

 !؟{یزد رجهیآب ش یاالن هم تو نیدرسته....و هم یگفت:}بل کلوداو

 االن ما...{ یعنی!؟یزده گفت:}چ رتیح یبا چشمان آکاروس

به کمک  یاالن نر نی...و اگه هممیگذشته هست یگفت:}آره آکروست جوان...ما تو کلوداو

 ...{یخودت...ممکنه کشته شو

اون  یعنیمن... یِگفت:}خدا یبی..و با حالِ عجستادیا اچهیدر جلو رفت و در کنارِ یکم آکاروس

 اون لحظه نجات داد...خودم بودم!؟{ یِکه منو تو یموجود

 و گفت:}عجله کن...{ ستادیدر کنار او ا کلوداو

 یِال یِآب بود..وبا کمکِ پره ها ریدر حالِ تنفس در ز یبیداخلِ آب...آکاروس که به شکل عج در

 ...کردیشنا م  یانگشتانش به راحت

راحت...در حال  یالیبغلش برجسته شده بود و او با خ ریچانه و ز ریآبش...از ز ریز یِتنفس یِمجار

 بود... اچهیدر اهِیشنا و رفتن به اعماقِ س

 ....نیو دلنش بایز یی...صدادیاز اعماق شن یی...صداکردیکه شنا م همانطور

 ...ستیو اطراف را نگر ستادیا

 در مقابلِ چشمانش قرار نداشت.. کیتار یِبه جز آبها یزیچ

 را در دست به صورت آماده به جنگ گرفته بود.. شیراه خود ادامه داد...چوب جادو به

 ...دیرس اچهیدر یشنا...به کفِ ماسه ا یاز کم بعد
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و  ستادیشکسته ا مهین یقیقرار داشت...آکاروس در پشتِ قا اچهیدر کف در قیقا یادیز تعداد

 اطراف را نگاه کرد...

 بودند... اهیس یِدر حال شنا و رفت و آمد در آن آبها یکوچک یِها یمارماه

 لب گفت:}اِثاف...اِثاف آرابول گِدان....اِثاف روک...{ ریکرد و بعد ز یتمرکز آکاروس

که چشمانش در  ی...به طوردیجه رونیاز چشمانش ب یچشمانش را باز کرد...نورِ زرد رنگ یوقت

مثل روز در مقابلِ  زی...دوباره به اطراف نگاه کرد...همه چدیدرخشیآب،به رنگ زرد م ریز

 چشمانش قرار داشت...

خوب  یافتاد...که در سمتِ راستش قرار داشت...وقت یسرخ رنگ یِلحظه چشمش به نقطه  نیا در

بود...و آن اسکلت به  زانیآو یسانگردنِ اسکلتِ ان یِکه بر رو دیدقت کرد...مدال را آرابول را د

 قرار داشت... یرنگ ییطال یِصندل یِصورتِ نشسته بر رو

آواز  نِیدلنش یِزد..اما تا خاست به سمتِ آن اسکلت شنا کند...ناگهان صدا یلبخند آکاروس

 کرد... دایآب نجوا پ ریدر ز یمانند

غرق شده پنهان کرد...و  یِشکسته  مهین قِیو خود را در پشت همان قا ستادیبا تعجب ا آکاروس

 ....ستیبه اطرافِ اسکلت نگر یبه آرام

 یِداخل یِکل اجزا ی)به طوریا شهیو ش نیبلور ییبه انسان...با بدنها هی...شببیعج یموجودات

 ..(...در حالِ شنا در اطراف آن اسکلت بودند...شدیم دهیبدنشان د

 ییشکل...دستها یماه یِاز باله  یا مهی...با ننیورکه به شکلِ زنها بودند...لخت..و بل یموجودات

 یی...که صدابیو غر بی...و عجباینسبتا ز یی...و چهره هادیبلند و سف یی...موهایدراز و استخوان

 ...دادندیبه آوازِ زنها..از خود سر م هیشب

 موجودات...در حالِ شنا در کنارِ آن اسکلت بودند... نیاز ا یادیتعدادِ ز و

 ی...پریدست نگه داشت...و با خود گفت:}لعنت یاز انجام هرگونه حرکتِ اضاف اطیبا احت آکاروس

 ....{اچهیخونخوارِ در یِها
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 شد....... دهیاز آنها..در کنارِ گوش او شن یکی نِیدلنش یِ...صداکدفعهیافکار بود که  نیهم در

 

 [٢٣:٢٣ ۰٣,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۶صـ

ترسناک در کنارِ گوشش  اهِیلحظه دو چشمِ س نیبه پشت سرش نگاه کرد...در ا با تعجب آکاروس

 ...دید

 ..ستادیحرکت ا یب بالفاصله

 آمد... رونیاز داخل آن ب دیزبانِ درازِ سف کیباز شدند...و  گریکدیاز  یبیبدونِ لبِ عج دهانِ

 ...دیسر و صورتِ آکاروس کش یِبر رو یموجود زبانِ خود را به آرام آن

 خود را آماده کرد... یچوب جادو یعجله و حرکتِ اضافه ا چیبدون ه آکاروس

به داخلِ دهانش جمع  عایآن را سر کدفعهی...و دیآکاروس کش یِموجود...زبانِ خود را به لبها آن

از خود سر  یدلنواز یِکرد...و همانطور که صدا بیعج یکرد....و شروع به خواندنِ آواز

 ...کردیخود را باز م زیو ر زیت یِگِ ترسناک و پر از دندانها...دهانِ بزردادیم

آن موجود...جوب جادو را به  عِیسر یِقبل از حمله  کدفعهیاو با خبر شده بود... تِیکه از ن آکاروس

را از خود دور کرد...و خودش را هم به  حی...آن موجودِ کرینور یِجادو کیسمتش گرفت و با 

 پرتاب کرد... گرید یسمت

 ..وستیهمراهانش پ رِیبه ترس از آنجا دور شد و به جمعِ کث هیشب ییموجود با صدا آن

 انداخت... والهایاز آن ه میعظ یبه ارتش یپنهان نبود...نگاه گریکه د آکاروس

به  هیترسناک و شب یگرفت...کلمات دنیچیپ اچهیاعماق در رِینامفهوم در ز یلحظه کلمات نیا در

 آواز...
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و ترسناک  اهیس ی...با چشماندندیدیکه آکاروس را به شکلِ قرمز م اچهیدر یها یپر

 ...ستندینگریم

 جهان شدند... یِچهره ها نیبه ترسناک تر لیآنها تبد یِبایز یِچهره  کدفعهی

 آوردند... ورشیبعد بالفاصله به سمتِ آکاروس  و

 با آنها کرد... دنیهم شروع به جنگ آکاروس

 ...کردیآنها را از خود دور م یقدرتمند و نوران یی..و بعد با جادوهاستادیدو پا ا یرو بر

از آن موجودات او را در محاصره خود  میعظ یکه توده ا دینکش یبود و طول ادیها ز یتعداد پر اما

 گرفتند...

 

امانِ خود ادامه  یب یِ...و به حمله هاشدینم دیچه کار کند...فقط ناام دانستینم گرید آکاروس

 ...ددایم

 ...کردیاز آنها را از خود دور م یادیهر جادو...تعداد ز با

 هم بر آنها اثر نداشت... شیجادوها یحت گریکه د ی...به طورشدیمحاصره تنگتر و تنگتر م اما

 از آن موجودات دفن شد... ادیو ز اهیس یتوده ا رِیآکاروس در ز ناگهان

 یماه مهیانسان و ن مهین یبه موجود هیآکاروس که شب یکیلحظه بود که ناگهان آن  نیا در

زالوت را به  یِ...با خشم عصاستادیآب ا انِیو بعد در همان حال معلق در م دیبود...از راه سر رس

 کابال....{ نایواکاال...م نیتِر یگرفت و گفت:}آ والهایه یِسمتِ توده 

از برق  یبا برخورد به آن توده...انفجار کدفعهی...و دیجه رونیموج مانند از عصا ب ینور ناگهان

 شد.... جادیا

 بزرگ از وسط منفجر شد.. ی..مثلِ بمباهیس یتوده  یطور به
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موقع آکاروسِ  نیباز شدند...در ا گریکدیشده بودند...از  حرکتیکه ب یهمه آن موجودات در حال و

 هوش... یو ب یآمد...زخم رونی...بوالهایآوارِ ه ریجان از ز مهین

زد و با خود گفت:}احمقِ  یخودش انداخت...و بعد لبخند یِبه گذشته  یآکاروس نگاه یکی نیا

 لجباز!{

 گردنِ اسکلت برداشت... یِرفت و مدال را از رو بعد

 گذاشت... نیبر زم اچهیاو را در ساحلِ در یخودش)آکاروس زمان گذشته(را گرفت و بعد از کم و

 طلوع کرده بود... دیخورش

 ...{دمیم هیمدال رو به تو هد نیاو گذاشت و گفت:}ا یِ نهیس یِل را بر روبعد مدا و

 و گفت:}کارتِ خوب بود...حاال دوباره سوار شو..{ دیلحظه کِلوداو از راه سر رس نیا در

افتاده بود نگاه  اچهیدر کنارِ در هوشیکه به آکاروسِ زمان گذشته که ب یدر حال آکاروس

 شد... دیسف رِیش...رفت و سوار بر آن کردیم

 شدند... بیغ کدفعهیشد  جادیدر اطرافِ آنها ا یلحظه ناگهان نور نیا در

به خود آمد...با تعجب به اطراف نگاه کرد...و  دیشد یی...با سرفه هاهوشیاز آنها...آکاروسِ ب بعد

زد:}موفق  ادیبلند سر داد و فر یِبا صدا ی...خنده ادیاش د نهیس یِمدال را بر رو یبعد وقت

 شدم....{

........ 

 

 [۱٣:۱۹ ۰۴,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴7صـ

 شدند.... داریسرسبز پد یجنگل انِیکِلوداو و آکاروس در م ناگهان
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جهش  نیدارم از ا گهی...خطاب به او گفت:}آه...دگرید یپس از باال آوردن در کنارِ درخت آکاروس

 ...{شمیها متنفر م

 !{ییای...و دنبالم بیساکت باش نجایکرد و گفت:}بهتره ا یخنده ا کِلوداو

 کاریچ نجای!!...اهیکیجنگلِ تار نجایبا اطرافش را نگاه کرد و با تعجب گفت:}ا آکاروس

 !؟!...{میکنیم

 خودمو نجات بدم؟!{ دیهم دوباره با نجایحرکت کرد...آکاروس گفت:}نکنه ا ییرو به سو کِلوداو

 ...{ایگفت:}گفتم ساکت باش و به دنبالم ب کِلوداو

 به دنبالِ او به راه افتاد.... یحرف اضافه ا چیکالفه...بدون ه یبا چهره ا آکاروس

 بود.... بایز یلیآرام و خ جنگل

...گفت:}آااا...فکر ستینگریم یکیاز جنگل تار یمتفاوت یِکه با دقت به فضا یدر حال آکاروس

 کجاست!؟{ نجایبوده باشه....ا یشکل نیدارم...ا ادیکه به  یکیاون جنگلِ تار کنمینم

 گفت:}ساکت باش!{ کلوداو

 نگفت! یزیچ گرید آکاروس

 !ستادندیا یبزرگ به صورتِ پنهان یهر دو در پشتِ بوته زار یاز کم بعد

 کرد... ینشست و آکاروس هم در کنار او خود را مخف نیبر زم کِلوداو

رنگارنگ...در آن جا قرار  یِبه دشت...با گلها و چمن زار ها هیو کوچک،شب بایمکانِ ز کی

 شده بود... دهیسرسبز پوش یِاز بوته زار ها یداشت...و کل آن محوطه با حِصار

 گفت:}فقط نگاه کن!{ کِلوداو

 بوده باشه!{ ییجا نیهمچ هی یکیجنگل تار یتو ادینم ادمیبا تعجب گفت:} آکاروس
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 کلِ جنگل را فرا گرفت... یندِ عقاببل یِلحظه صدا نیدر ا ناگهان

 ساکت ماند.... آکاروس

آن محوطه  یِو در باال دیبالغ از آسمان سر رس لیف کیبزرگتر از  یلحظه عقاب نیدر ا کدفعهی

 خود را بر آنجا انداخت... یِ هیشروع به پرواز کرد...و سا

 ...!!گرید وانیبزرگتر از هر ح ییتر از شب..و بلندا اهیس یِبا پرها یعقاب

 یزیآمده بود....تا خواست چ جانیبه ه بیآن پرنده غول آسا و عج دنیکه از د آکاروس

به جلو  یآورد و بعد اشاره ا یاو فشار یِزانو یِخود بر رو ی...کِلوداو با پنجه دیبگو

 ....ستیانداخت...آکاروس چشم از عقاب برداشت..و دوباره به آن محوطه نگر

 ....دیجه رونیجنگل ب یِکیاز درونِ تار یرنگ دیسف یِالجثه  میرِ عظلحظه ما نیدر ا ناگهان

 ...ستادیا اهیدر محوطه روبه عقابِ س و

ر سرش قرا یِرنگ بر رو اهیو درخشان...که دو شاخِ بلندِ س دیسف یی...با فُلسهابیو عج بایز یمار

 داشت...

 ...ِ ستیمارها(با دقت به صحنه نگر یِم،فرمانروایکه آن مار را شناخته بود)وِگ آکاروس

 از خود سر داد و بعد به طرفِ مار سقوط کرد... یمانند غیج یِعقاب صدا ناگهان

 بایز یبه زن لی...تبدنیبه زم دنیچهره داد و بعد قبل از رس رییدر همان آسمان...عقاب تغ کدفعهی

 بر تن داشت.... اهیس یو قد بلند شد که شنل

 فرود آمد.. نیدر مقابلِ مار بر زم یزن به آرام آن

 او را نوازش کرد... یِخود را جلو آورد...و آن زن پوزه  مار

 رتیاو...به تعجب و ح دنِیشد که چشمانِ آکاروس از د یبه مرد لیالجثه تبد میمارِ عظ کدفعهی

 در آمد....الموس!
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 بودند... بایدو جوان و ز هر

 نی...من واقعا خوشبخت ترزمیا لبخند گفت:}آه...عززن دست بر گردنِ الموس انداخت و ب آن

 تنگ شده بود..{ یلیمثل تو را دارم... اِرسانوسِ من...دلم برات خ یکه کس نمیزم یِموجود رو

 به کِلوداو انداخت... یبا تعجب نگاه آکاروس

 ...ستیبه جلو کرد و آکاروس دوباره به آنجا نگر یبا عالمتِ سر اشاره ا کلوداو

که ما با هم  دهیشاه مارسون فهم یکنیبر لب گقت:}تو فکر م یموقع الموس هم با لبخند در

 ...!؟{میازدواج کرده ا

 به اونجا برگردم{ خوامینم گهی....من دستیبرام مهم ن گهیزن او را در آغوش گرفت و گفت:}د آن

 گفت:}اما هاِلنا...!{ الموس

ده تَر ش یسست و چشمان یو با بدن اوردیتحمل ن گریس داسمِ هِالنا...آکارو دنِیموقع با شن نیا در

 نشست.... نیبر زم

 شدند.... بیهر دو غ کدفعهیرفت و خود را به او چسباند... کِلوداو

 

 [۱٣:٣۵ ۰۴,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۸صـ

 د...ظاهر شدن اچهیشب....آن دو دوباره در جنگلِ مُلث...در کنارِ در کِیدر دلِ تار ناگهان

 ..دیکش یو چند بار نعره ا ستادیا یصخره سنگ یِکِلوداو با چند قدم رفت و بر رو و

...اونا پدر و مادر میدیکه د ییزهایاشک آلود گفت:}اون چ یبه خود آمد....با چشمان یوقت آکاروس

 من بودند!؟{
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 را بگم...!{ قتی...تا من تمام حقینکن هیگفت:}بهتره گر کِلوداو

 را پاک کرد... شیاشکها نشیبا آست آکاروس

در  کهیفرود آمد...و در حال نیدر مقابلِ او بر زم یبه آرام شیپرش...به کمک باها کیبا  کِلوداو

 یواناتیبه ح توننیم یبیعج یِاز هم نژادانِ تو...به گونه  ی...گفت:}نوعستینگر یچشمانِ او م

نژادِ  دهای...اِویاز نظر جوامع جادوگر!..... دی...اِونیگیبشن...شما بهشون م لیبه ما تبد هیشب

...دستور داد تا ریهمان مارسونِ کب ایپادشاه شما.... نیهم یآمدند...برا یبه حساب م یخطرناک

 رو نابود کنن...{ دهایتمامِ نژاد اِو

بهتره  ای...کِلوداو ادامه داد:}اِرسانوس...و هاِلنا....دادیاو گوش م یِبا دقت به حرفها آکاروس

 !!!{یبودن!!!..و تو هم هست دهایتو....اونها هم از نژادِ اِو یِبگم...همون پدر و مادر واقع

ازدواج  انهیدوستان من بودند...مخف نیکتریو نزد نیسکوت...ادامه داد:}اونها بهتر یاز کم پس

 کیتند....اما قرار داش یسلطنت یِواال یِ...پدر و مادرت در مقامهاییایکردند...تا تو به وجود ب

....مادرت تو رو در شکمش داشت...پرواز کرد...اومد به دندیروز...اونها رازِ مادرت رو فهم

 من...پادشاه اِرسانوس را مأمورِ کشتنِ مادرت کرد... شیجنگل...پ

 ...فقطیاومده بود ای...تو به دندیرس یشکارِ همسرش به جنگل آمد...وقت یِبه ناچار برا ارسانوس

اومد...اِرسانوس گفت که  داریبر لبِ هر دوشون پد ییبایکه اون لحظه چه لبخندِ ز دوننیم انیخدا

بده...گفت که  مرگنجاتِ تو...حاضر شد تن به  یِپادشاه اونو مأمور کشتنِ زنش کرده......هِالنا...برا

نه....به ک کاریچ دونستیبهتره به دستِ عشقش کشته بشه تا به دستِ افرادِ پادشاه...اِرسانوس نم

به خاطر عشقش از تو...در اون لحظه افرادِ پادشاه از راه سر  ایخاطر تو از عشقش بگذره...

 رو نجات بده....{ توانتخاب انجام داد...عشقش را کشت!...تا  کی...و اِرسانوس...فقط دندیرس

ودش را شد...آکاروس هم چشمانِ اشک آل ریاز چشمانِ کِلوداو سراز یلحظه قطره اشک نیا در

 هستم...؟!؟!{ دهایمنم از نژادِ اِو دونستنیچرا منو نکشتن...اونا که م یپاک کرد و گفت:}ول

 داد...{ رییرو تغ تشیکرد...بعد ها هو یگفت:}اِرسانوس تو رو مخف کلوداو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 4افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 117 

ادامه داد:}...اسمش رو گذاشت الموس...و منو به عنوانِ خواهر زاده اش...به داخلِ جامعه  آکاروس

 شکل بدم...!؟!؟{ رِییتغ تونمیهستم...!...پس چرا نم دیاِو کیجادوگران آورد.....اما!....اگه منم 

 یمعمول یِمثلِ جادوگرها یتا سنِ چهل و پنج سالگ دهایاِو نکهیا لیگفت:}به دل کِلوداو

 کرد...{ یخواه رییهستن...بعد از چهل و پنج....تو هم تغ

 خطرناکن!؟{ دهای...!...چرا از نظرِ جادوگرها...اِودهایکه در فکر فرو رفته بود...گفت:}اِو آکاروس

 !!...{نیو گفت:}من چه بدونم...شما جادوگر دیکش یبلند شد و روبه آسمان نعره ا کلوداو

 سؤال مونده...{ کیاو کرد و ادامه داد:}فقط  یِبه شوخ یلبخند آکاروس

 !{شنومیم لیگفت:}با کمالِ م کِلوداو

 گفت:}شاه قهرمان!....در مورد اون بهم بگو!؟{ آکاروس

فرق داره..بعد دوباره نشست و شروع به گفتنِ ماجرا  کمی نیکرد و گفت:}داستانِ ا یتبسم کِلوداو

 کرد.

آکاروس سوار بر  کدفعهیآمد... داریپد گیزیا یِکلبه  یِدر باال ینور کدفعهیدم بود و  دهیسپ

 فرود آمد... نیبلند بر زم ی...و کِلوداو با نعره ادیجه رونیکِلوداو...از آن نور ب

 آمدند. رونیو خولوز...با تعجب از آن ب نویبه همراهِ ج گیزیکلبه باز شد و ا در

 در همان لحظه باال آورد... یهرکارشد...اما قبل از  ادهیاز کِلوداو پ یبا لبخند آکاروس

 آنها خوشحال شده بودند... دنِی...از دگیزی...خولوز و انویج

 به خود آمد...رو به دوستانش گفت:}سالم!{ یوقت آکاروس

و گفت:}منو ببخش که اون حرفها رو  دیاو را بوس یِجلو آمد و لبها سیلیلحظه ج نیدر ا ناگهان

 بهت گفتم!...{
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 سیگفت:}مَ مهم ن دی...با ترددیبگو یچ دانستیمانده بود....و نم رهیکه در چشمان او خ آکاروس

 یلیراه به کمک شما خ نیا ی....و تومیبه اون شاه قهرمان ملحق بش دیچرا با دمیت...من فهم

 تصورش رو کرد...{ شهیکه نم یدارم...جور اجیاحت

 ...دیاو را بوس یِلبها او کرد و بعد دوباره یحرفها یِبرا یخنده ا سیلیج

 گفت:}پس وِدِس کجاست!؟{ گیزیلحظه ا نیا در

 ...شرمنده ام...من اونو گم کردم!...{قیجدا شد و گفت:}آه...رف سیلیاز ج آکاروس

لو ج یخجالت زده کم یبود...با حالت نیشرمگ ی...خولوز که کمدیکش یموقع کِلوداو نعره ا نیا در

ازت معذرت بخوام...فقط متاسفم  یچطور دونمیو گفت:}من نم ستادیآمد...و در مقابلِ آکاروس ا

 که بهت شک کردم!...{

 به او زد... ی...چشمکبیعج ریبا تعجب به کلوداو نگاه کرد...و آن ش آکاروس

درد  نیا یِپسر...من متأسفم که شما رو تو یبه خولوز انداخت و گفت:}هِ  یدوباره نگاه آکاروس

 واسه حرکت میبهتره آماده بشسر انداختم....حاال هم 

 

 [۱٣:٣۵ ۰۴,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 سمتِ مقصدمون...{ به

 یهست یدوست نیاو را در آغوش گرفت و گفت:}تو بهتر یمقدمه ا چیلحظه خولوز بدون ه نیا در

 انتخاب کنه...{ تونهیآکروست م هیکه 

 یِلحظه صدا نیزد...در ا یهم لبخند سیلیانداخت...ج سیلیبه ج یزد و نگاه یلبخند آکاروس

 شد.... دهیسرشان شن یِدر باال یپرنده ا یِآشنا غِیج

 ...ستندیبه آسمان نگر همه
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 به پا...در حالِ پرواز در آسمان بود... ریزنج وِدِس

 خوشحال شدند... همه

 و گفت:}از شما ممنونم پادشاه....!{ ستیبه کِلوداو نگر تمندانهیرضا یبا لبخند گیزیا

امروز به سمتِ شهرِ  نیبا عالمتِ سر تشکرِ او را قبول کرد و بعد گفت:}خب...بهتره هم کِلوداو

 .....{دیلوعان حرکت کن

 

 [۱۴:۰٣ ۰۴,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۴۹صـ

 ...همه به او نگاه کردند...

به شجاعت تو  یزمان...کس نیروست جوان...من تا ابه آکاروس کرد و گفت:}آک ینگاه کِلوداو

 نیر...چون شجاعت...بزرگتیمقابله با مشکالتت استفاده کن یقدرتت برا نیبودم...بهتره از ا دهیند

 آن را داشته باشد....{ تواندینم یقلب هست....و هر کس کیسالحِ موجود در 

که تا حاال  یبود یهمسفر نیتو بهتر نکهیخود را باز کرد و گفت:}...و ا دیسف یِبالها بعد

 ...{ی...موفق بشیکه انتخاب کرد یراه نیدر ا دوارمیداشتم....ام

 بود که داشتم...{ یتجربه ا نیبهتر نیگفت:}و منم...ا آکاروس

 زد... یبعد لبخند و

 ..شد. بینور و آسمان...غ انِیآسمان پرواز کرد و بعد در م یِو رو به سو دیکش ینعره ا کِلوداو

 نشست... گیزیا یِشانه  یِ....بر روشدیکه کوچک م یموقع وِدِس هم از باال آمد و در حال نیا در

 رییتغ نهمهیشده که ا یچ نمیبه دوستانش انداخت و با تعجب گفت:}بب ینگاه آکاروس

 ....!؟{نیکرد
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 شروع به خنده کردند..... یهمگ بعد

 بودند... ستادهیجنگل و دشت ا نِیاز جنگل...در مرزِ ب رونی....هر چهار نفر در بیاز کم بعد

 نِینقشه کل سرزم نیرا به آکاروس داد...و گفت:}ا یجلو آمد و کاغذِ کهنه ا یبا لبخند گیزیا

 ...و به سمتِ جنوب حرکت کن..ِ{یکن دایراهتو پ یتونیهستش...با اون م گانیآت

 !؟{یایبا تعجب گفت:}مگه تو با ما نم آکاروس

 کشفشون کنم...{ دیهستش که با زهایچ یلیبمونم...هنوز خ دیگفت:}نه...من با گیزیا

 ...ستادیبعد از آنها جدا شد و در مقابلِ جنگل ا و

 !...{یومدیبهتر بود با ما م یگفت:}ول خولوز

 ...{سپارمیم انیزد و گفت:}شما رو به خدا یلبخند گیزیا

به  دوارمیاز تو واقعا ممنونم...ام یکه به ما کمک کرد نیو از ا یگفت:}تو هم موفق باش آکاروس

 ...{یبرس یکه دنبالش یزیهر چ

 ....{نیگفت:}و همچن گیزیا

 لحظه آنها از هم جدا شدند... نیا در

به سمت جنگل حرکت  گیزیانتها و ا یو خولوز به سمتِ دشتِ سرسبز و ب سیلیآکاروس،ج

 کردند....

_                  _          _            _              _ 

 بود که...... یدر حال نیا و

 ....میشهر ماقر در

 بودند.... ستادهیقهرمانها به صورتِ آماده در مقابلِ دروازه شهر ا همه
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 بدرقه آنها در آنجا حضور داشتند... یِمردم شهر برا همه

 بودند... یبا آکور در حالِ باز کودکان

 با آنها سرگرم بود... یو با مهربان یاو به آرام و

 مردم کردند... یِلحظه همه قهرمانها که سوار بر اسب بودند..رو به سو نیا در

 قهرمانان...{ میزدند...:}از شما ممنون ادیفر کپارچهیبلند و  ییآنها با صدا ناگهان

 گرفته بود... یآنها جا یِلبها یِبر رو یا تمندانهیرضا لبخند

که  یی...اونجایشانه اش بود گفت:}راست یِکه بر رو مالیخطاب به چ ازیلحظه...کال نیا در

 ...تپه هم داره!؟{میریم

 افتاده!؟{ ی...چطور مگه!؟...اتفاقکیلوع یبا تعجب گفت:}اره...تپه ها مالیچ

 ...{دمیپرس یجور نیگفت:}نه...هم ازیکال

 است...{ شیدر پ ین...راه طوالمیگفت:}بهتره حرکت کن زیموقع ول نیا در

 خود را به سمتِ دشت گرفتند... یاسبها همه

 زد... یهم او را نگاه کرد و لبخند ازی...کالستینگر ازیبه کال یبا لبخند ژایچ

هم  نویزد...ج یلبخند نوی...رو به جکردینگاه م ازیبه کال یچشم ریکه ز یدژا در حال نیآک

 در جواب او داد.... یلبخند

 لحظه آکور از جا بلند شد... نیا در

 آغازِ اتحادِ قهرمانها بود! نیا و

 ....آکور...کادون....ژاکس!زی....وِلمالی....چنویدژا....ج نی....آکژای....چازیکال

 هم و به همراه هم...شروع به حرکت کردند...... با
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 ...شهر لوعان.یسمتِ جنوب...به سمتِ مقصد بعد به

_________________________________________ 

 

 [٢٣:۰7 ۰۴,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۵۰صـ

 خندانِ آن دو انداخت... یِبه چهره ها ینگاه شاوُر

 در نگاه هم غرق شده و لبخند بر لب داشتند... نیو مِرس کاندوج

 گفت:}کاندوج...دست راست خود را بلند کن{ شاور

 آن کار را انجام داد.. کاندوج

 در مراسمِ ازدواج حضور داشتند.... یو خوشحال یمردم دهکده با شاد همه

 .آن دو... نیدر مقابل هم قرار داشتند...شاور هم در ب نیبلندِ چوب یِسکو یِبر رو نیو مرس کاندوج

 سکو در حال نظاره به آن دو بودند... نِ ییهم در پا وکیو ما کامر

 گفت:}بعد از من تکرار کن....{ شاور

مقدس....سوگند بر شرف و  یِرسمِ درستِ کتابها ن،بهیادامه داد:}من،کاندوج پسر الببعد  و

 ....{خورمیناموس...م

 او را تکرار کرد... یحرفها کاندوج

....از دانمیرا به عقد خود درآورده....و او را همسر خود م ابانیدخترِ ل نیادامه داد:}...که مرس شاور

 خواهم کرد...{ یحافظت خواهم کرد....و تا ابد در کنار او زندگم یاو در مقابل هر اتفاق و دشمن
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خونِ  یکرد...به طور یاش برداشت و وسطِ دستِ کاندوج را زخم یکنار زیم یِاز رو ییچاقو شاور

 شد.. یو سرخ او جار ظیغل

 گفت:}بعد از من تکرار کن...{ نیخطاب به مرس بعد

مقابلِ خونِ پاکِ خواستگارم...و در درگاهِ مقدسِ  ابان،دریدختر ل نیادامه داد:}من،مِرس و

د خو یرا به عنوان همسر و حام ابانی...که کاندوج پسر لخورمیمقدس قسم م ی...به کتابهاانیخدا

 شود...{ رهیمرگ بر من چ کهی...و در کنار او تا ابد خواهم ماند...تا زمانکنمیقبول م

 را بلند کن..{ حرفها گفت:}...حاال دست چپ نیبعد از ا شاور

 دستش را بلند کرد... نیمرس

 شد... یجار زیکرد....و خون او ن جادیبا همان چاقو در وسط دست او ا یگریزخم د شاور

 ...{نیریرا بگ گریگفت:}دست همد بعد

 

 را گرفتند و بر هم قفل کردند... گریخون آلود همد یِدو دستها آن

...شما را زن و شوهر اعالم انیت و گفت:}به رسم خداآنها گذاش یشانه  یِرا بر رو شیدستها شاور

 ...{کنمیم

 مردم دهکده به هوا برخاست... نِیاز ب یشاد یِو هوارا و صدا غیج ناگهان

.......و دندیرا بوس گریکدیغرق شده بودند... گریکه در چشمان هم د یدر حال نیو مرس کاندوج

 در دهکده برپا شد...... یبزرگ یِجشن عروس

....قصدِ یگونه جلب توجه چیکه لوازم خود را جمع کرده بود...بدون ه ی....شاور در حالیاز کم بعد

 ترکِ دهکده را داشت...

 ...دیرسیساز و دُهُل از داخل دهکده به گوششان م یِ...هنوز صدادیکاندوج از راه سر رس که
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 ؟{!یریم یبا تعجب گفت:}کجا دار دید تیشاور را در آن وضع یوقت کاندوج

سرنوشت  دوارمیبرم...ام دیرو انجام دادم...و حاال هم با تمی}خب پسر جان...من مأمور;گفت شاور

 در انتظارتان باشد...{ یخوب

 ....{یگفت:}ول کاندوج

 بهت بگم...{ یزیچ هی خوامیادامه داد:}قبل از رفتن...م شاور

 {شنومیگفت:}باشه...م کاندوج

از  منیکه اهر یبر او سجده خواهند کرد،کس انیکه جهان نمیبیم یزد و گفت:}پسر یلبخند شاور

 ...{ترسدیاو م

 !؟{ی}پسر!...پسر چه کس;با تعجب گفت کاندوج

 ادامه داد:}تو کاندوج...پسر تو!{ شاور

 ...{فتهیاتفاق ب یگیکه م یزیچ دوارمیکرد و گفت:}ام یخنده ا کاندوج

اه ر نیپشت و پناه تو باشند...و ممنونم که منو در ا انیو گفت:}خدا دیشاور را در آغوش کش بعد

 ...{یکمک کرد

 گرید یکلمه ا چیبر لب آورد و سوار بر قاطرش شد...و بعد بدون ه تمندانهیرضا یلبخند کاندوج

 از دهکده رفت...

 ...ستادیهم سوار بر اسب در کنارِ کاندوج ا وکیلحظه ما نیا در

 با تعجب گفت:}تو کجا!؟{ کاندوج

دنبالِ  رمیروزها داشتم...منم م نیکه در ا یبود یدوست نیگفت:}کاندوج...تو بهتر وکیما

 انتخاب کنم...{ میکه بخوام واسه ادامه زندگ ستین ییجا نجایسرنوشتم...ا
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 ...فقط بدونی...هر طور که راحترمیجلوتو بگ تونمیکه ناراحت شده بود گفت:}باشه..نم کاندوج

 خوشحال شدم که با تو آشنا شدم...{

 ...{تنمیبازم بب دوارمیکار عادت ندارم...ام نی...چون به اکنمیزد و گفت:}بغلت نم یلبخند وکیما

 دهکده را ترک کرد... زیبعد او ن و

ناراحت آمد و در کنار او  یو منتظرِ کاندوج بود...کاندوج با چهره ا ستادهیا یدر کنار نیمرس

ا رو م یسرنوشت زندگ یو گفت:}ناراحت نباش...بهتره بزار دیاو را در آغوش کش نی...مِرسستادیا

 رقم بزنه...{

 بود... کیبود که غروب نزد یدر حال نیا و

 

 [٢٣:۰۹ ۰۴,۰٣,۱7افسانه شاه قهرمان, ] رمان

 ۵۱صـ

 شدند و ماه ها گذشتند... یسپر روزها

 ادامه داد... یجنگل ساخت و با عشقش در آنجا به زندگ انیدر م یکلبه ا کاندوج

 شد... یسپر شانیبرا یخوب یِباردار شد....روزها نیمرس

 رقم زد... شانیرا برا یگریسرنوشت اتفاق د نکهیا تا

 اش قرار داد... یدر زهِ کمانِ شکار یریباران ت ریدر ز کاندوج

 یکیتار انِیآن موجودِ مخوف بود...که در مآرامِ  یِحرکتها یِشد،صدایم دهیکه شن ییصدا تنها

 ...کردی...حرکت مدادیاز خود سر م یترسناک یِکه خرناسها یجنگل....در حال

تازه متولد شده اش را در آغوش گرفت و با تعجب  یِبایدر داخلِ کلبه...کودکِ ز نیمرس

 گفت:}پس کاندوج کجاست!؟{
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 !{نجاستی...آوِروپان....ایمنیناراحت گفت:}اون موجودِ اهر یقابله با چشمان رزنِیپ

 ...کاندوج!{انیو گفت:}پناه بر خدا دیرنگ از رخسارش پر یبا ترس و نگران نیمرس

..هم .رونیب دیبر دیتونیمن...شما االن نم یمانع شد و گفت:}بانو رزنیتا خواست بلند شود...پ و

 خطرناکه هم ممکنه پسرتون کشته شه...{

 ...{فتهیاتفاق ب نیا دیگفت:}نه....نبا انیگر یکوچک انداخت و با چشمان ازیبه کال ینگاه نیسمر

 بلند شد و خود را با زحمت به کنار پنجره رساند... بعد

 شده بود... ریدرگ حیکر یِوالیکلبه...کاندوج با آن ه رونیب در

 ....دیجنگیم والیحمله ور شد...با شجاعتِ تمام با ه والیبلند برداشت...و بعد به سمتِ آن ه یا زهین

قلط  نیدر زم گریکدیلجن مانندش گرفت...و بعد با  یِماده  انِیناگهان آوِروپان او را در م که

 زدند...

 کشتن او.... یِتالشش برا نیبا آخر والیتوانش در حالِ جنگ بود...و ه نیبا آخر کاندوج

 آمد... یاز دستش بر نم هیجز گر یمحو شد و او کار نیاز مقابل چشمانِ مرس کاندوج

 از خود جدا کرد... ی...و او را کمدیکوب والیمحکم بر چانه ه یجنگل کاندوج مشت انِیم در

 ...ستادندیا گریکدیبعد دوباره با حالتِ حمله در مقابل  و

به آن موجود حمله و کم توان شده بود...دوباره  یکامال زخم نکهی...با ایترس چیبدون ه کاندوج

 کرد...

 به سرِ کاندوج وارد کرد... یپنجه ا بیعج یبا قدرت والیه ناگهان

 ...چشمانِ خود را بست...کردیسقوط م یتند یِبیکه از سراشِ یدر حال کاندوج

 افتاد.. نیبر زم هوشیخورد...و کاندوج ب یاو...محکم بر درخت یِو زخم فی...جسمِ ضعکدفعهی
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بلند از پشتِ  ییلحظه صدا نیبه سمتِ جسد او حرکت کرد...ِناگهان در ا حیکر یبا قهقهه ا والیه

 ...{حیسر گفت:}از او دور شو موجود کر

 خود را به اعماق جنگل کِشاند و محو شد... یو با نگران دی...ترسدیتا آن صدا را شن آوِروپان

 ...ستادیکاندوج ا جانِ یسرِ جنازه ب یِدرختها(بر باال یِ)فرمانروانیلحظه ماو نیا در

 هنگونیا دیمرد جوان...تو نبا یدار یادیبلند کرد و گفت:}شجاعت ز نیشاخ و برگش او را از زم با

 !{یریبم

 ...دیدر او دم ینفس بعد

 او را در داخل رودخانه گذاشت...و کاندوج را آب با خود برد..... نیماو یاز کم بعد

 ....{یهست نیا قیبه خانواده ات برسد...تو ال یبیآس زارمیگفت:}نگران نباش...نم نیماو

 

 از روزها.... یروز در

به دست آورده بود...با چند تن از  یپست و مقام یپادشاه دِیدر دربارِ جد نکیکه ا وکیما

 شکار به جنگل آمده بودند...... یدوستان و سربازانش...برا

 ردم.{ک دایجنازه پ کی...نجایا دییاید:}بز ادیاز سربازان فر یکی کدفعهیحالِ گردش بودند...که  در

 بود.... ستادهیبا تعجب به او نگاه کردند...سرباز در کنارِ رودخانه ا همه

 او رفتند... یبا عجله به سو همه

 ...وستیهم به جمعِ آنها پ وکیما

 او نشست... نیبر بال یدرب و داغونِ کاندوج افتاد و با نگران یِبه چهره  وکیچشمانِ ما ناگهان

 ....!؟{یشناسیاز همراهان گفت:}اونو م یکی
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 منه...{ کینزد یِاز دوستا یکیگفت:}آره...اون  کردیم یکه تنفسِ او را بررس یدر حال وکیما

 !{ه؟یگفت:}اسمش چ یسرباز

به سربازانش انداخت و  یراحت نگاه یالیزد و با خ یکه او زنده است...لبخند دیفهم یوقت وکیما

است که باهاش برخورد کرده  یانسان نیبهتر نیدژا.........باور کن نیگفت:}اسمش...........آک

 به شهر....{ مشیبری....زنده است...با خودمون منیا

 ....ستینگر دنیگیو یِ دهکده  رِینگران...به مس یبلند شد و با چشمان بعد

 داشت..... یدیجد تِیهو گریافتاده است....کاندوج د یمهم نبود چه اتفاق گرید

 فرماییداین رمان روز از سایت رمان های عاشقانه تهیه  ۵میتونین قسمت  ۵در قسمت ادامه 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .اعاشقانه مربرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های 

 

www.romankade.com 
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