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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 

  

 به نام خدا؛ 

رمان تونسته  نیا نکهیممنونم...و از ا اریاوقات فراقتتون بس یرمان برا نیبه خاطر انتخاب ا

و  یرمان،رساندن مفهوم دوست نیجلب کنه واقعا خوشحالم...هدف من از نوشتن ا نجاینظرتونو تا ا

 بِیعج یِچالشها دنِیکش ریکردم با به تصو یشجاعت در برابر مشکالت بوده و همواره سع

 اصل رو برسونم... نی،ارمان

هم در کنار  یرمانِ...و شجاعت و همدل نیا یِسازه ها نیاز بزرگتر یکی،یو کار گروه یدوست

 که در یمشکالتِ بزرگترکرده...لذا به خاطر  جادیرو در نوشتنِ ادامه داستان ا یخوب بیآن،ترک

 ....ارهیچالش رو به وجود م نی...ارهیگیرمان قرار م یاصل یِتهایمقابلِ شخص

 نه....!؟! ای کنهیم دایصلح باز هم ادامه پ ارانِی یِهمه ماجراها...دوست نیبا تمامِ ا ایآ

سادات(ساخته  ی)سجاد مردومسندهینو شانیحد و اندازه ذهنِ پر یب لِیرمان بر اساسِ تخ نیا

و سه  یو س صدینداره...که در هفت فصل و س یو مذهب یاسیهدفِ س چگونهیشده...و ه

 ...ابدی یم انیپارت)صـ(نوشته شده و پا

 گذشته: یبر فصلها یمرور

مختلف در  یِتهایرمان...که با شخص یبه وجود اومدنِ هدفِ اصل یِگذشته،چگونگ یِ]در فصلها

 یشکل گرفتنِ گروهِ قدرتمند یِچگونگ نطوریشد...هم انیآن...ب ریسخت و نفس گ یِقالبِ چالشها

http://www.romankade./
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 ازچند تن  یِکه در گذشته  میدی...و دمیبزرگ را شاهد بود منِیمقابله با اهر یِاز قهرمانان برا

 افتاده است...[ یچه اتفاقات یاصل یِتهایشخص

با  هاتیشخص نباری...که ارهیگیبه خود م یاتفاقات شکلِ جمع و جورتر نی...ایبعد یدر فصلها حاال

بازند...چه  یراه خود را م نیدر ا ی...چه کسانشوندیروبه رو م والیبزرگتر از چند ه ییچالشها

 ...!؟دهندیانجام م یبزرگ یِها یفداکار ی...و چه کسانرسندیبه هدف نم یکسان

همچنان به  دوارمیبزرگ خواهد بود....ام یِها ییماجراجو یِبرا ینظر خودم...فصل پنج...شروع به

 ....دیرمان ادامه بد نیبا ا یهمراه

 فصل پنج: شروع

 ها{ هیسا زشِی}خ

 سادات( یو پردازنده:)سجاد مردوم سندهینو     

 (یانصار نبی:)زراستاریو    

 

 ۱صـ

 §قهرمان شاه افسانه§                     

 

 ها[ هیسا زشِی]خ;پنجم فصل
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 !ری.....و دروغ باشه...تقدرییسخت باشه...تغ دیشا ?>

 ها نیا

 ریتقد ایرو انتخاب کن، رییتغ ایزاره؛یم شیبرامون در  پ یزندگ یهستن که گاه ییها انتخاب

 رو...!؟!

 !مینکن یانتخاب چی...پس بهتره همیریبگ دهیرو ناد یوقتا سخته زندگ یبعض

 ¿<.میبد رییرو تغ ریتا،تقد میریبگ ادی و

                             

 س._م_سجاد                         

_____________________________________________ 

 ...دیرسیبه گوش م یزجه و ناله از هر سمت یِصدا

 که به ناچار چشمانش را باز کرد... دیچیپ یناهنجار و گوش خراش در ذهنش م یصداها انقدر

 که به خودش آمد... یو تار بود...بعد از کم رهیجا ت همه

رگه  وارهاید یِکه بر رو ی)طورنیبلند و آتش ییوارهایقرار داشت...با د یمطلق یِکیتار انِیم در

زده  رونیرنگ ب اهیبلند و س یی...دستهاوارهایداشت(و از هر نقطه از د انیاز مواد مذاب جر ییها

 بود...

 ...خوردندیتکان تکان م یزیگرفتنِ چ دیکه به ام ییدستها

 ناله ها و زجه ها... یصدا و

 ...ستیاطرافش را نگر زیدردآم یشده بود...با چشمان یکه به شدت ناتوان و زخم الموس
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ت پش واریو بزرگ بسته شده و به د نیسنگ ییرهایبا زنج شیکجاست...دست و پا دانستینم

 سرش قفل شده بودند...

 کجاست!؟...{ گهید نجایه....ابا خود گفت:}آ یفیضع یِصدا با

 در مقابل چشمانش قرار داشت.... یبیبه اطراف انداخت...صحنه عج ینگاه دوباره

 افتاده است... رینامعلوم گ یجهنم انیدر م انگار

 بلند سرداد! یادیت؛فریبا حرص و عصبان بعد

 منحل شد!... یکیدر تار زیهمه چ و

__________________________________________ 

 !دیچیپ یدهکده م یِجا یکودکانه...در جا یخنده ها یِصدا

کامر نشسته بود با خنده  یِدر مقابلِ کلبه  ینیچوب یِصندل یِکه بر رو نیلحظه مرس نیا در

 ...{ازیگفت:}کال

که به عنوان اسب از  یخردسال)که فقط سه سال داشت(سوار بر چوبِ بلند ازِیلحظه کال نیا در

 زِلَنگه...منو از دستِ یلیمامان...اسپ من خ یتیو گفت:}ت ستادی....در مقابل او اکردیآن استفاده م

 هَلوال نجات داد...{

 ذره شده!{ هیبغلم...مامان دلش واست  یایبهتره ب گهی...دزمیکرد و گفت:}عز یخنده ا نیمرس

 کرد و گفت:}آخ جووون{ یخنده ا جانیبا ه ازیکال

 ....نیبغلِ مرس دیررا رها کرد و پ یاسب چوب بعد

 با کمالِ احساساتش او را در آغوش گرفت... نیمرس

به  یو با لبخند یبه آرام نیگرفت...و مرس دنیدر وجود او دم یبیآرامش عج احساس

 تنگ شده..{ یلیلب....چشمان خود را بست و در دل گفت:}آه...کاندوجِ من......دلم برات خ
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و تعجب زده و با لحنِ کودکانه اش  بایاز آغوش او جدا شد و با چشمانِ معصومِ ز ازیکال یاز کم بعد

 سُد؟!{ یاِملوز چ یتونیمامان...م یِگفت:}وا

او چهره اش را به حالت تعجب زده در آورد و  یکودکانه  یِبایهم به خاطرِ حالتِ ز نیمرس

 شده!.؟{ یگفت:}چ

هم ب خواتیباچه...م یقو دیَملد با جهینجَل ببله!...ممنو به ج خواتی:}عمو کامُل فَلدا مازفتیکال

 بِده...{ اتیسِکال 

و گفت:}نه...هنوز  دینگران زده شد و کودکش را دوباره در آغوش کش یبا حرف او کم نیمرس

 زوده پسرم{

 بِلَم آخه...{ کامیمامان...من م یکه از حرف او ناراحت شده بود گفت:}ول ازیکال

فقط مالِ  دیاالن با ی...ولزمیعز یتونیبه چشمانِ او انداخت و گفت:}بعدا هم م ینگاه نیمرس

 ...{یمامان باش

 ...دیدوباره او را به آغوش کش بعد

 ...کردیرا در خود محو م نیاو انقدر آرام بخش بود که مرس یبرا ازیکوچکِ کال آغوشِ

 اش فشار داد... نهیکوچکش...مادر خود را محکم بر س یهم با بازوها ازیکال

شانه اش انداخته بود...در مقابلِ کلبه  یرا بر رو یشکار شده ا یِکه آهو ی...کامر در حالیاز کم بعد

انداخت..و بدون  نییناراحت...سرش را پا یبا آرامشِ آن دو روبه رو شد...با چشمان ی...و وقتستادیا

 بل حرکت کرد........و آن دو را از هم جدا کند...به سمتِ اصط دیبگو یزیآنکه چ

_________________________________________ 

 

 ٢صـ
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 بود.... شب

سرگردان،چشمک  یِابرها یِپاره  مهین یِتوده ها انِیشکل...در م یدر کنار ماهِ هالل ستارگان

 ...زدندیم

 بزرگ قرار داشت... یدهکده ا "پالوس" یِبزرگ...و در کنارِ رودخانه  یدشت انِیم در

شده بودند...اما در هم  دهیمانند در کنار هم چ یضیبِ ی...به شکلیگِل_و گاهاً کاه نیچوب یِها خانه

 داشتند... یبیعج یِختگیآم

 اصطبل و آغل در دهکده قرار داشت... یِساختمان برا نیصد عدد خانه...و چند حدودِ

 بایه صورت خوش فرم و ز...که بر تنش باهیچرم و کامال س یبلند قامت با لباس یلحظه مرد نیا در

 فرود آمد.... یپشتِ بامِ اصطبل یِبر رو ی...به آرامشدیم دهید

 شد... بلند

 سردِ باد به جنبش درآمده بود... یِزوزه ها انِیکوتاه و لَختش در م یِموها

 به چشمانِ مار بود... هیکه چشمانش شب یبه رنگِ سرخ داشت...طور یو ترسناک بیعج چشمانِ

 شد... دهید ینسبتاً بلند شِیسرخش،دو دندانِ ن یِ لبها ریزد و از ز یلبخند

 پشت بام قدم زد... یِبر رو یداشت...به آرام یو سرد دیکامال سف یا چهره

 به کلِ دهکده انداخت.... ینگاه

 جا ساکت و در خلوت فرو رفته بود.. همه

 یِبرا یاصطبل کرد)بدون آن که ذره ا وارِید یِبود...شروع به راه رفتن بر رو ستادهیکه ا همانطور

 بود... یمعن یاو ب یبرا نیزم یِافتادن از ارتفاع شک کند...(انگار جاذبه 

 گذاشت.... نیدوباره پا بر زم یبه راحت و
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 به اطراف انداخت... ینگاه دوباره

 نبود...درِ بزرگِ اصطبل را باز کرد.. یکس

 ...ناگهانندازندی...و تا خواستند سر و صدا راه بدندیاو ترس دنیبودند..از د داریکه هنوز ب اسبها

 چشمانِ سرخ او شروع به درخشش کرد...

 ...ستادندیحرکت ا یو منگ شده بودند...غرق در چشمان او...ب جیکه انگار گ اسبها

 فرو رفت... یکیدر تار زیزد و درِ اصطبل را دوباره بست...و همه چ یمرد لبخند آن

که افتاد...همان  ییجا نیاول دیشد....نور خورش داریبود...اما گذشت و روز دوباره پد یبیعج شبِ

آوازِ خروس...مردِ  نیاول یِ(...با صداامدین رونیدرِ اصطبل بود...)بعد از آن اتفاق آن مرد از آنجا ب

ز کرد..و با را با طبل...آمد و درِ اصدیمالیکه از فرطِ خواب چشمانش را م یدر حال یانسالیچاق و م

 ...به داخلِ اصطبل رفت....یالیخیب

..و به شدت اهیس یا هی...ساکدفعهیکرد....و  داریآن مرد...کلِ دهکده را ب ادیفر یِناگهان....صدا اما

چشم به هم زدن...از دهکده خارج شد و به سمتِ جنگل  کیشتافت...و در  رونیاز آنجا ب عیسر

 رفت....

 ...افتندیهمه افراد دهکده...سالح به دست...در مقابلِ اصطبل حضور  یزود به

که انگار  ی...خشک شده بودند...به طوریبیبود...دو تا از اسبها...به طرز عج یدلخراش یِ صحنه

 سر آنها نشسته بود.. یِناراحت...بر باال یدر بدن نداشتند...و آن مرد چاق...با حالت یخون چیه

و ناراحت بودند...در حالِ فحش  یاتفاقاتِ ترسناک...شاک نیاز ا گریکده که دده یِعصبان مردمِ

 اتفاق بودند... نیا یِدادن و جر و بحث...درباره 

 رساند... تیجنا یِمردم به صحنه  انیو خود را از م دیاز راه سر رس یرمردیلحظه پ نیا در

ا کرد و گفت:}آه...انگار دوباره سر و کله ...رو به جنازه اسبهستیبار ن نیکه انگار اول یبا حالت بعد

 شده...!( دایخودِن ها پ یِ
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تفاق ا نی...امینکن ی...اگه کارمیکن کاریچ دیاز آنها گفت:}حاال با یکیبودند... یکه عصبان مردم

 ...{رسهی...نوبت خودمون مواناتِمونی...بعد از حمینکن ی...و اگه بازم کارفتهیدوباره و دوباره م

 رمردیاز آن پ ی...خواستارِ راهِ چاره اکردندیم دییاو را تأ یِکه حرفها یمردم هم در حال یِ هیبق

 بودند...

 دیو گفت:}امشب با دیکش دشیبلند و سف شِیبر ر ی...که در فکر فرو رفته بود..دسترمردیپ

 ...{میآماده باش دی...باادیموجود...دوباره واسه شامِ حاضرش م نی...امینگهبان بزار

درست  یماریب نکهیجسدها رو قبل از ا نیرو به مردِ مالباخته گفت:}تو هم بهتره ا دبع

 ...{یکنند...بسوزون

...از نوعِ مرگ میموجودات کنار اومد نی...ما سالها با انیبعد روبه مردم کرد و گفت:}نگران نباش و

...حاال مینابودش کن میتونی...ممیو متحد باش یخودِنِ تازه کاره...اگه قو هی دیفهم شهیاسبها م نیا

 ....{میزنیمورد حرف م نیسرِ کارهاتون....بعداً در ا نیهم بهتره بر

 جدا شد... تیجمع نِیاز ب بعد

بحث رو ول  نیا ینجوریکه ا شهی...نمدالیگفت:}اما جنابِ سام یاز اهال گرید یکیلحظه  نیا در

ته هف کی ستین ادتینخواهد بود... شمی..و آخرستیحَملَشون ن نیاول نی...امیترسی....ما ممیکن

 جلوشون یاسبها مرده بود...اونا هر چ نیبه ا هی!؟...اونم شبمیکرد دای...جسدِ فِنوک رو کجا پشیپ

 ....{میخسته شد گهی...ما دمیبکن گهیفکر د هی دی....باخورنیو خونِش رو م کشنیباشه م

 به مردم انداخت... ی...نگاهدادیاو گوش م یِو به حرفها ستادهیکه ا دالیسام

 ..کردندیم دییو تأ دیاو را تأک یِ...همه حرفهازدیترس در چشمانشان موج م آثار

!؟...پس نیاز اموال و خانوادتون محافظت کن نیخوایم ینجوریزد و گفت:}هه...ا یلبخند دالیسام

 اون موجودات کار خودشونو بکنن...!.. نیبهتره بزار
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 یِ...اون موجودات....تونیباش یشجاع و قو دی....بافتهیاتفاقات ن نیاز ا گهید نیخوایاگه م یول

کشتنِ اون ها رو دارم...موقع غروب  یِ...من تجربه ترسنیم دی...و از خورشکننیم یزندگ یکیتار

 حل کنم...{ شهیهم یبار برا کیموضوع رو  نیا خوامی...منیجمع ش دانیم یِتو

 ...از آنجا حرکت کرد و از جمع جدا شد.......دیبگو گرید یزیبدون آنکه چ بعد

 

 ٣صـ

 داد... هیتک یعذاب آور...خود را بر درخت یو حالت نیخون ی...در داخلِ جنگل...ناگهانِ با دهان

 ...کردیبه شدت درد م سرش

بر  دیاز نور خورش یاز درخت گذاشت که ذره ا یتنه ا یِموقع دستِ راستش را بر رو نیهم در

 ...دیتابیآنجا م

به  لی...تبددشیکه دستِ کامالً سف یشدن کرد...به طور اهیموقعِ دستش شروع به س نیا در

 و زشت شد... اهیس یدست

ن شد دیکه دستش دوباره شروع به سف یناراحت...دستش را از آنجا برداشت...و درحال یچشمان با

 گهیلعنت به من....لعنت...دکردم.... نکارویبه خود گفت:}اااااه...من چرا ا تیکرد...با عصبان یم

 ...{دددیبکنم...با نکارویا دیخودمو کنترل کنم....با دیکنم....با کاریچ دونمینم

که انگار خودش را در  یاش فشار داد)طور نهیس یِبر رو یرا به صورتِ ضربدر شیبعد دستها و

 نیدرختان...خودش را پنهان کرد...و ا یِها هیسا یِکیتار انِیبود...(و بعد در م دهیآغوش کش

 .....دیلرزیبود که از شدت درد...و عذاب بر خود م یدرحال

 بود.... غروب

 ...دیچیپ یدر سرش م یینجواها

 ...دیکشانیم یوانگیکه او را به د ییپژواکها
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 ....{وکانی...وکانی...وکانی:::}

 در دوردستها... یگوشش...و گاه یِکیدر نزد ی...گاهشدیاسم در سرتاسرِ وجودش زمزمه م نیا

 چشمانِ سرخش را با اضطراب و ترس باز کرد... ناگهان

 ....دیچیپیکرده بود...و به شدت در خود م عرق

 چشمانش به اطراف نگاه انداخت... با

 اطرافش را فراگرفته بود... یظیدودِ غل_فرو رفته و مه یبیعج یِکیتار جنگل،در

 ناخودآگاهش بود(دوباره آن اسم را نجوا کرد... انِیدر م یزن یِصدا)که مربوط به صدا آن

 .....{وکانی...وکانی...وکانی:::}

 از جا برخاست... یبیحالتِ عج با

به  دهیچسب یِبه خونِ لخته شده  یرا پاک کرد...بعد نگاه نشیاش...دهانِ خون یچرم نِیآست با

 زد..... سیآن را ل اریاخت یانداخت...و ب نشیآست

 روشن بود... شیمثلِ روز برا زیدر چشمان او اثر نداشت....همه چ یکی....تارستیرا نگر افاطر

 از حال و روزش داشت... یتر بی...احساسِ عجدییرا بو هوا

 ...دیرسیبه مشامش م یخوب و وسوسه کننده ا یِبو

 ....ذهنش دوباره به سمتِ دهکده منحرف شد...دیرا بست و بو را در هوا بوئ بشیعج چشمانِ

 اونجا....{ گردمیبرنم گهیچشمانش را باز کرد و گفت:}نه...من د بعد

 دیگفت:}آره...من با یوحشتناک یِبه خود گرفت و با صدا یطانیش یحالتِ چهره ا کدفعهی....اما

 ....{خوامیبرم....خووون...من خون تازه م

 شد و به سمتِ دهکده روانه شد.... عیو سر زیت یا هیابه س لیناگهان دوباره تبد و
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........ 

 شده... لیاز سکنه تبد یخال یدر خلوت فرو رفته بود...انگار به متروکه ا دهکده

 کل آن را فرا گرفته بود... یظیو دودِ غل مِه

 کوچکِ دهکده قرار داشت... دانِ یدر وسطِ م یا دهیکش بیبُزِ مرده و به صل کی و

 داشت!... انیجر نیزم یِشده و بر رو یبدنش جار یِرو یِزخم ها یِبز از تمام خونِ

 

 ۴صـ

درخت و چوب  مِیعظ یِ...خود را در پشتِ اَلوارهادیبه دهکده رس یمضطرب...وقت ی...با حالتوکانی

 هم تلمبار شده بود؛پنهان ساخت... یِبر رو یکه در گوشه ا

 ...ستیچشمانِ سرخش اطراف را خوب نگر با

 کس در دهکده نبود...همه رفته بودند... چیه

حاضر در مقابلِ چشمانش  یِوعده غذا کیزد... یکرد؛لبخند بیاز صل زانیبه بزِ آو ینگاه وکانی

 قرار داشت.

شده بود  یکه از بز جار یخون یِ...به سمتِ جواری...بعد بدونِ اختدیلذتِ تمام ردِ خونِ بز را بوئ با

 ...دیجه

 به بز انداخت... ی...بعد نگاهدیسیرا به خاطر خون ل نیزم

 !ستادیا بیصل یِمجذوب شده،در مقابلِ بُزِ مصلوب شده بر رو یحالت با

 ی...سپس با چهره ادیگردنِ بز را با لذت بوئ یِبا سرعت به سمتِ آن رفت...از نوکِ سُم تا رو سپس

داد....سپس با حرص و وَلَع  رونیب شیلبها رِیزبلندش را از  شِی....دو دندانِ نحیو کر ختهیدر هم آم

 ...دیمک شیدندانها مکِآن را با ک یِمانده از رگها یرا بر گردنِ بز فرو کرد و خونِ باق شیدندانها
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پشتِ او فرو  ،ازیچنگکِ کشاورز یِو فلز زیت یِها لهی...مکدفعهیحال بود که ناگهان  نیهم در

 ...دیجه رونیاش ب نهیرفت و از س

 بلند سر داد... یادی...گردنِ بز را رها کرد و فردیشد یبا احساسِ درد وکانی

 ...دیکار را کرده بود...چنگک را رها کرد و به سمتِ عقب دو نیکه ا ییمردِ روستا آن

درخشان و سرخ به پشت  ی...به زحمت از جا برخاست و با چشمانیبا حالتِ عذاب آور وکانی

 ....ستیسرش نگر

از آتشِ  ییو مشعلها یو دامدار یهکده....سالح به دست)با ابزار آالتِ کشاورزمردمِ د همه

 ستادهی... در مقابلِ او ایکیآمد...در درونِ تار یکه از سمتِ جنگل م یظیمِهِ غل انِیگداخته(...در م

 بودند....

 انیوستائاز چوب در دست داشت؛به جمعِ ر یبزرگ خِیکه م ی...در حالریپ دالِیحال...سام نیهم در

 ....وستیپ

شده بود...با غلبه بر دردش،آن چنگک را از  ریتعجب زده و غافلگ اریآنها بس دنیکه از د وکانی

 یمتخصو چی...گفت:}من با شما هافتندی یم میترم شیکه زخمها ی...و در حالدیکش رونیپشتش ب

 کنار....{ دینشده...از مقابل من بر ریندارم...پس بهتره تا د

و با حالت  ستیمردم دهکده انداخت و بعد دوباره به او نگر یعصبان یِبه چهره ها ینگاه دالیسام

د و بع یما رو بکش یو دام ها نجایا یایب ینجوریهم یتونی....میکنیتمسخر گفت:}واقعا فکر م

؟.  !مشینیبیم ینجوریکه ما ا یهست یتنها موجود یکنی!؟...تو فکر میهم قِسِر در بر ینجوریهم

} 

کدومتون  چیکه ه دونمیم نویا یشدم....ول ینجوریچرا و چگونه ا دونمیگفت:}من نم انوکی

 ...{نیمنو نابود کن نیتونینم

...و میکشیدارم!...ما تو رو م یا گهیانداخت و گفت:}اما من نظر د نشیچوب خِیبه م ینگاه دالیسام

 واسه هم نوعانِت باشه....{ ی...تا درس عبرتمیکشیم بیبه صل نجایهم
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 !!{دشیریزد:}بگ ادیفر ینیبا حالتِ خشمگ بعد

 وکانیبه سمتِ  نیخشم آگ ییادهای...با فریفکر و منطق چیلحظه مردم دهکده بدون ه نیا در

 حمله ور شدند....

 کرد...چشمانش را بست... یتمرکز وکانی ناگهان

 شد! لیآرام...تبد اریدر ذهن او به صورتِ آهسته وار...و بس زیچ همه

 هایس یا هیبه سا لیشده اش را باز کرد...و بعد همانندِ سرعت نور...تبد نیچشمانِ خون کدفعهی

 شد..و به سمتِ مردم دهکده حمله کرد...

 از صد نفر در مقابلش قرار داشتند... شیب

زرگ و ب یستبه د لیلحظه دست راستش تبد کی...در ستادیا ی...لحظه ادینفر رس نیبه اول یوقت

رنگ شد..و بعد با  یو آب زیت ییکه انگشتان دستش به شکلِ پنجه ها یرنگ شد...به طور اهیس

 ضربه...آن مرد به هوا پرتاب شد... نیاول

 افراد دهکده کرد... یِدر هوا معلق بود...شروع به زد و خردِ باق شیقربان نیکه اول همانگونه

 نیچنگک...متوقف شد و بر زم یِضربه  نیبا اول کدفعهی.که نفر را همانگونه لت و پار کرد.. نیچند

 افتاد...

 از اطراف در بدنش فرو رفتند... زیچنگک ت نیافتاد...چند نیکه بر زم همان

 زانو زد.. نیبه اجبارِ زور بر زم تیکه کم توان شده بود...همانگونه با عصبان وکانی

 افتادند... نیکه زده بود..محکم بر زم یلحظه افراد نیا در

 کرده بودند انداخت... ریکه او را اس ییبه آنها ینگاه وکانی

 ....{ستین ریفناناپذ چکسی!؟...هیدیو گفت:}د ستادیدر مقابلش ا دالیموقع سام نیا در
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انداخت...و  یبه آسمانِ ابر یدر دستش گرفت...و نگاه یرا به صورت افق نیچوب خِیبعد م و

 !...{نینیرا بب نی...ادوارمیگفت:}ام

 .ستینگر بیبه صل یچشم ریدر همان لحظه ز وکانی

 فرو کرد... وکانیرا در قلبِ  خیمحکم...م یبا ضربه ا دالیسام ناگهان

 یادی...فرکردینگاه م دالیسام بِیکه از شدتِ درد و سوزش به چشمانِ عج یدر حال وکانی

 ...دیکش

 را در قلب او دوباره فرو کرد... خیم دالیسام

 افتاد...... نیجان بر زم یقطع شد...و او به صورت ب وکانی ادیفر یصدا کدفعهی

 

 ۵صـ

 کشته شد...او را رها کردند... وکانی نکهیا الیدهکده با خ مردم

از  نمیاو گذاشت...و گفت:}خب...ا یِ نهیس یِرا بر رو شیپا تمندانهیرضا یبا لبخند دالیسام

 ....{نیا

خود را در هوا تکان دادند  یسالح ها  یروزیبودند...به نشانه پ یدهکده که از کار خود راض مردم

 کردند.... یشاد ادِیو فر

 نیبه کلبه من...ا نیو کشته شده را ببر یبه کشته ها انداخت و گفت:}افراد زخم ینگاه دالیسام

 {مِشیکِش یم بی....فردا به صلنیبردار نجایخودِن رو هم از ا

 افتاد... بعد به سمتِ کلبه اش به راه و

 انجام آن کارها داوطلب شدند... یِنفر برا چند

 برداشته شد... نیکشته شده بودند...از زم وکانیکه توسط  یافراد جنازه
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 کرد.... دنیزده شد...و باران شروع به بار یلحضه رعد و برق نیا در

خندانِ او  یِعبور کرد...و صدا وکانیاز مقابل چشمانِ  بایز یمبهم از چهره دختر یریتصاو ناگهان

 ...کردیرا صدا م وکانیکه فقط اسمِ 

 ....{وکانی...وکانی...وکانی::}

 لیتبد بایآن دختر ز یِکه چهره  یشد!...به طور لیدردآور تبد ییادهایخنده به فر یصدا کدفعهی

 ....پاشو...{وکانیگفت:} یترسناک یِشد و با صدا والیبه ه

 گرفت.... دنیدم وکانیزرد رنگ در سرتاسرِ وجودِ  ییرویلحظه ناگهان ن نیا در

...و آرام آرام ستادی...با تعجب اکردیراحت به سمتِ کلبه اش حرکت م الِیکه داشت با خ دالیسام

 به پشت سرش نگاه کرد....

زده به او نگاه  رتیو تعجب زده شده بودند..همانگونه ح دهیترس وکانیدهکده که از حالتِ  مردم

 ...کردندیم

جانِ او  یدر جسم ب ییداشت...باعثِ لرزشها انیکه در وجود او جر یلحظه برقِ زرد رنگ نیا در

 افتاد... نیآمد و بر زم رونیاو ب نِیخون یِ نهیاز س نیچوب خِیشد...و با همان لرزشها...م

 ....!{دیزد:}فرار کن ادیفر یبا نگران دالی...سامشدیم میترم وکانی نهیکه زخمِ س همانگونه

 رساند... نیچوب یِسپس خود را به پشتِ اَلوارها و

دَرَّنده.. از جا  ییدرخشان و سرخ....با دندانها یاز خشم...و چشمان یادیبا فر وکانیلحظه.... نیا در

 برخاست....

م ...با خشدیکشیدرد نم گرید وکانیدر پشتِ او فرو کرد...اما  یاز جوانان چنگک یکیلحظه  نیا در

 به او نگاه کرد.. 

 بود...چند قدم به عقب انداخت.... دهیجوان که از حالتِ او ترس آن
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)با همان چنگک(آن جوان عیسر یِضربه  کیو با  دیکش رونیچنگک را از پشتش ب وکانی ناگهان

 کرد... میتقس میرا به دو ن

 ...دندیدو یتمنا و ترس به سمت.. هر کدام با هراس و دندید نگونهیرا ا تیدهکده چون وضع مردم

 انداخت... نیچنگک را بر زم وکانی

انداخت و بعد به سمتِ مردمِ دهکده حمله ور  نیرا از جا کَند...جسد بز را بر زم بیرفت و صل و

 شد...

 ...ازکردیضربه چند متر آن طرف تر پرتاب م کی.. با دیرسیو بدون رحم...به هر کس م انهیوحش

 ...کردیاستفاده م یبه صورتِ چکش بیصل

 به اطراف انداخت... ی....نگاهستادیاز کشتنِ چند نفر....ا پس

 در آنجا حضور نداشت... چکسیه

 افتاده بود... نیبر زم دانیدر م یادیز یِجنازه ها اما

 دم فرا دهیشد...و سپ دهیدوردستِ شرق دم یِ...در کرانه هادیاز نور خورش یلحظه ذره ا نیا در

 ...دیرس

را به عنوانِ سالح به صورت وارونه بر پشت خود بست...و  بیآرام شده بود...صل یکه کم وکانی

 ...از دهکده دور شد...اهیو س بیعج یبعد با سرعت

 تِیبه وضع یآمد...نگاه رونیاز پشت ِالوارها ب دالی...ساموکانیطلوع کرد...بعد از رفتنِ  دیخورش

خودم نابودت  یدستها نیاز خشم سرداد و گفت:}با هم یادیبعد فر عصفناکِ دهکده انداخت....و

 ....{......والااااایه کنمیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۶صـ

 لحظه نیاسبها را روشن کرده بود....در ا یِپا رِ یز یِانتها ی....دشتِ بشهیتابنده تر از هم دیخورش

بزرگ و  یِپاها ریاز چمن،در ز یبزرگ یِچمنزار گذاشته شد...و فضا یِبزرگِ آکور بر رو یِپاها

 او لِه شد... انِیعر

به ...ژایو چ ازی....کالنو،ژاکسیدژا،ج نیاو نشسته بود(،کادون...آک یِشانه  یِ)که بر رومالیز،چیول

چابک و تنومند...به  ییاسبهاسرسبز و مرتفع...سوار بر  ینیزم انِی...در مکریهمراهِ آکورِ غولپ

 در حرکت بودند... یسمتِ ناکجا آباد

 یبه او انداخت و خنده ا یهم نگاه ژایانداخت...چ ژایچ یبایبه چهره ز ینگاه ازی...کالنیب نیا در

زد و نگاهش را به جلو معطوف  یاو لبخند یِدلربا یِهم با خنده  ازیآورد...کال شیبر لبها نیدلنش

 کرد...

 ....ستینگریم ازیبه کال بیعج یکه انگار حرکات آن دو را تحتِ نظر داشت...با نگاه کادون

...و گفت:}اهل ستادیا ازیداد و در کنارِ کال یدژا اسب را هِ  نیاز کنارِ آک نویلحظه ج نیا در

 !؟{ییکجا

 !...{دِنیگیگفت:}و یاو انداخت و با لبخند یِبایبه چهره ز ینگاه ازیکال

 کجاست!؟{ گهی!؟...اونجا ددِنیگیگفت:}وبا تعجب  نویج

 خوب...بهشت من...{ یجا هیبه چشمان او انداخت و گفت:} ینگاه ازیکال

 ...ستادندی....همه پشت سر او استادیا زیول کدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 !؟{میستادیشده؟!...چرا ا یشد و گفت:}چ کیبه او نزد ازیکال

 ....!{میدیبادار رس یرا از دور نشان داد و گفت:}به سا یبه جلو کرد و دهکده ا یاشاره ا زیول

 کجاست!{ گهیبه دهکده نکاه کرد و با تعجب گفت:}اونجا د ازیکال
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مردمانِ جهان  نیتر بیدهکده از عج نیبود...گفت:}مردم ا ستادهیا زیشانه ول یکه رو مالیچ

 ...{میمواظب باش یلیخ دی....بامیدیاونجا رس ی....وقتشنیمحسوب م

 ....ستادندیبا اسب در کنار آنها ا نیو آک نویژا،جیلحظه چ نیا در

 هستن...{ یخوب یِدهکده...آدما نی...مردم امیدژا گفت:}بهتره شب رو همونجا بمون نیآک

ان دمِ فردا به لوع دهی...تا سپمیحرکت کن ینجوری...اگه هممیبهتره نمون گمیگفت:}اما من م نویج

 ....{میسریم

 در فکر فرو رفته بود... ازیکال

 قهرمان!؟!{ هیو گفت:}نظر تو چ ستادیحال کادون در کنارِ او ا نیا در

 شب!{ هی....میمونیزد و گفت:}اونجا م یبه او کرد....لبخند یبه خود آمد و نگاه یکم ازیکال

 ....{میمونیگفت:}پس م زیول

 دوباره حرکت کرد... وبعد

 !{نیهم هست هیگفت:}پدر و پسر شب کادون

 داد و حرکت کرد... یبعد اسب را ه و

...اونجا قابل دمیشن یبیعج یزهایمن چ یو گفت:}ول ستادیا ازیدر کنار کال نویحال ج نیا در

 !{ستین نانیاطم

 به خود آمد... نویج یکادون در فکر فرو رفته بود...با حرفها یکه با حرفها ازیکال

 !؟{یگفت ی!؟....چیگفت:}چ یبا دست پاچگ و

 به جلو حرکت کرد... یا گهیحرف د نیتکان داد و بدون کوچکتر یتیبه نشانه نارضا یسر نویج

 به ردِ حرکت او نگاه کرد... زیتعجب آم ی...با نگاهدیفهمینم یزیکه از حرکات او چ ازیکال
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 ....{یریسخت نگ ادی...بهتره زالیخیو گفت:}ب ستادیدر کنار او ا ژایموقع چ نیا در

 !{یآرامش بخش بر لب آورد و گفت:}ممنون که هست یبه او انداخت و لبخند ینگاه ازیکال

 بود!؟{ یدر مورد گذشتت بدونم....مادرت....اسمش چ خوامی...میزد و گفت:}هِ یهم لبخند ژایچ

 

و  دیکشراه خود را  یحرف چیدر خود فرو رفت و بدون ه یکم "مادر"اسمِ  دنِیبا شن ازیکال

 حرکت کرد...

 داد... یاو تعجب زده شده بود...با تعجب اسب خود را به سمتِ او هِ  نکارِیکه از ا ژایچ

 ......کردندیبه سمتِ دهکده حرکت م گریکدیبا  آنها

 

 ٧صـ

 بود... یزیبود...دهکده غرق در آرامشِ غم انگ ظهر

 ....شدیم دهیآن د یِمردان شده بود...خون در هر کجا یِبرا یبه قتل گاه لیدهکده تبد دانِیم

 بودند... شبید یِ ها یرانیو و واریکردنِ در و د زیمردم در حال تم و

 صلح واردِ دهکده شدند... ارانِیلحظه... نیا در

 وجود آکور....همه متوجه آنها شدند.... با

 یِعصبان ن،امایغمگ یِ...با تعجب به چهره هارفتندیدهکده م دانِیبه سمتِ م کهی...در حالقهرمانان

 ...ستندینگریمردم دهکده م

خوشحال نبودند...چنگک به دست...به  بهیکه از ورود افراد غر یبادار در حال یسا یدهکده  مردم

 حرکت کردند... دانیدنبال آنها...به سمتِ م
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 شده بودند... دهیشکل،چ یضیآن...ِدر کنار هم به صورتِ بِ یبود و تمام خانه ها یبزرگ ی دهکده

 ...دندینسبتاً بزرگِ دهکده رس دانِیبزرگ...آنها به م یِاز رد کردنِ الوارها پس

 هنوز هم در آنجا وجود داشت... شبیجنگِ د آثارِ

 ه بود....کس آن را برنداشت چیقرار داشت...و ه نیچوب یِسکو یِبُز مصلوب هم بر رو یِجنازه  یحت

 نجای}او گفت: ستادیا زیعصفناکِ آنجا متعجب شده بود....با تعجب در کنارِ ول تِیکه از وضع ازیکال

 افتاده!؟{ یچه اتفاق

 هست،ممکنه واسه ما هم خطر ساز باشه...{ ی...اما هر چدونمیگفت:}نم زیول

 ...ستادندیا زیلحظه همه به دستورِ ول نیا در

که با سالح و چنگک...و چهره  وردندیدهکده نگاه م نیاز مردمِ خشمگ یحاال آنها به توده ا و

 از قهرمانان بودند... جایب ی...اطرافِ آنها را فراگرفته...و منتظرِ حرکتیعصبان ییها

 بادار......{ یسا ورِیبلند گفت:}آه.....درود بر مردمِ غَ ییزد و با صدا یلبخند زیول

 !؟{نیخوایم یچ نجای!؟....ادیهست یا کاز آنها گفت:}شم یکیموقع  نیا در

گفت:}فکر کنم  زیخطاب به ول یآمد...به آرام یآنها خوشش نم یِعصبان یِکه از چهره ها ازیکال

 ...{کنهیرو حل نم یحرف زدن مشکل

 هم در جواب گفت:}بسپرش به من..{ زیول

 جادیا یِکه برا میهست یانیاز جنگجو یبعد دوباره خطاب به نردم گفت:}خب....در واقع ما گروه و

 ...{میبگذرون نجایشب رو ا هی خوادی....مقصد ما جنوبه...اما...دلمون ممیجنگیصلح م

 ....{میخوای....ما مهمون نمنیبر نجایاز مردم گفت:}نه...از ا گرید یکیلحظه  نیا در

 اَدَبَن!؟{ یچرا انقد ب نایبا تعجب گفت:}ا ژایچ
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 ند...به اطراف چرخا قیعم ینگاه ازیکال

 ....اما....{میرو ترک کن نجایا میتونی...ما مدینباش لیادامه داد:}..اگه ما زیول

...و ما هم اون دیدیشب به ما سرپناه م هیحرف او را قطع کرد و گفت:}شما  ازیلحظه کال نیا در

 .{میکنیبالها رو سر شما آورده رو....نابود م نیکه ا یموجود

 شد.... جادیمردم دهکده ا نِیدر ب ییحرفها زمزمه و پِچ پِچها نیا با

نه...مشکل  ای میبمون نجای!؟...اصال مهم نبود که ایحرف رو زد نیگفت:}چرا ا مالیلحظه چ نیا در

 ....{ینداره!...ما مشکالتِ بزرگتر یربط چیاونا به ما ه

 میدار یچ یِنداره....پس ما برا یطمردم به ما رب نیدژا گفت:}اگه مشکالتِ ا نیلحظه آک نیا در

 !؟{میدیسفر رو انجام م نیا

 ساکت شد... مالیچ

 ...ستادیآمد و در مقابلِ آنها ا رونیمردم ب نِیاز ب دالیحال...سام نیا در

 !؟{نیایسکوت گفت:}از کجا م یآنها انداخت....و بعد از کم بِیبه جمعِ عج ینگاه

 ....{دِنیگیگفت:}از و زیقبل از ول ازیکال

که به ما  یشنهادی....اما پمیرو دوست ندار بهیبه او انداخت و گفت:}ما..افراد غر ینگاه دالیسام

 ...{والیسرِ اون ه یِشب سرپناه...در اِزا هیخوبه... یلی...از نظر من...خدیداد

....بهتره نیهست ینداره ک یگفت:}به ما ربط دالیکند...سام یتا خواست خودش را معرف ازیکال

که اون  می...البته ما دوست نداررونیب ادی...اون موجود...شبا منیودتون رو واسه شب آماده کنخ

 .{....نیگ...و اونجا باهاش بجننی...بهتره به جنگل برنیپا بزاره....واسه هم نجایدوباره به ا والیه

 با تعجب گفت:}جنگل!؟!{ کادون

 ...{انیاز اونجا م شهی.....اونا همجامیادامه داد:}جنگلِ ک دالیسام
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 اونجا...{ میبر میتونی...ما نمادهیز یلیگفت:}اما مسافتِ اونجا خ زیول

به  یبه حضور آنها در دهکده بودند...بعد نگاه لیبه مردم دهکده انداخت که ما ینگاه دالیسام

ه ب چکسیزنده هست...ه والیکه اون ه ی...تا زماننیقهرمانها انداخت و گفت:}باشه....اما بدون

 ..{رسهیآرامش نم

 ...{نیبه مردم گفت:}به اونا غذا و سرپناه بد شد؛خطابیاز آنجا دور م کهیو در حال دیچرخ بعد

 انداخت... زیوِل یِبه چهره نگران زده  ی...نگاهدیرسیکه خوشحال به نظر م ازیکال

 ....{میطرف یکه با چ میاالن...بدون نیو گفت:}خب...بهتره از هم ستادیدر کنارِ او ا نویج

 داد...و نشست... هیتک یاِصطبل وارِی..بر دیلحظه آکور در گوشه ا نیا در

 ....{..........میفهمیتوجه کرد و گفت:}م نویخندان به ج ی...با چشمانکردیکه به او نگاه م ازیکال

 دنبال من...{ نییایجلو آمد و گفت:}ب یاز اهال یلحظه مرد نیا در

 گرفت و حرکت کرد... شیاز دهکده را پ یبعد،سمت

 ...به دنبال او حرکت کردند....کردندینگاه م گریکدیبه  کهیدر حال قهرمانها

_________________________________________ 

 

 ٨صـ

ان !...با پنههیچ قتیحق دونمیمن نم یگفت:}اوه...اِرسانوس....تو فکر کرد یکیتار انیدر م ییصدا

 !؟...{یبد بیمنو فر یتونیم ی...فکر کردفیکالبدِ ضع نیشدن در ا

 !؟..{یخوایم ی!؟...از من چیهست یحرفها..چشمان خود را باز کرد و گفت:}تو ک نیبا ا الموس
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 رونیب یکیتار انیداشت...از م انیسرخ که در اطراف بدنش جر یلحظه ماگاس با هاله ا نیا در

 یفان یِدر جسمها ییوالهایاِرسانوس...همه ما ه نهیا قتشیگفت:}اما حق حیکر یآمد و با لبخند

 ...{میزنیخودمان چنگ م تیمُهابا به ابد ی...که بمیهست

 !{؟یخوایم یناراحت گفت:}از من چ یگرفتار شده بود...با چشمان رهایکه در بندِ زنج الموس

 کتاب رو....{!....به جز....!....اون خوامینم یچیکرد و گفت:}از تو....!.؟...ه یقهقهه ا ماگاس

 گفت:}کدوم کتاب!؟...{ الموس

 کجاست!؟{ تیتیشد و گفت:}بهم بگو...کتابِ مِقر کیبه او نزد یکم ماگاس

بلندتر  شیانداخت...بعد خنده ها ری...نگاهش را به زکردیم یبیعج یِکه خنده ها یدر حال الموس

 شد...

 نی...تو رو از ایاب رو بهم بد!؟...اکه اون کتیخندیم یکه تعجب کرده بود...گفت:}به چ ماگاس

 ....بهم بگو کجاست!؟{کنمیرها م تیوضع

 اون کتاب دست منه....آه...{ یماگاس...واقعا فکر کرد یاحمق هیبا همان خنده ها گفت:}تو  الموس

 را شروع کرد... شیدوباره خنده ها و

که اون کتاب رو  دمیشده بود؛گفت:}دروغ گو....من خودم د نیحالتِ او خشمگ نیکه از ا ماگاس

 ...بهم بگو...اِرسانوس...{یبه من دروغ بگ یتونی...نمیدیدزد

و گفت:}اون کتاب دست  ستیبه او نگر نیخشمگ یرا قطع کرد و بعد با نگاه شیخنده ها الموس

خودم  ی...خودم با دستهاامیب رونیب نجایاگه از ا ی....ولستیمن ن

 ...{کشمتی...میدی...فهمکشمتیم

...شما مدافعان یدونیعقب رفت و گفت:}م یسکوت و نگاه به چشمان او...کم یز کمبعد ا ماگاس

و توعه... شِی....کتاب پنیهست یبد ی...دروغگوهانکهی....اونم انیبد هست یلیخ زیچ هیصلح در 

 اون موقع اوضاع عوض بشه....{ دیکنم...شا دایپسرت رو پ دیاول...با ی...ولکنمیم دایمن اونو پ
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آن...تعجب زده شد  دنِیکه الموس بعد از د یمدالِ سرخِ آرابول را در دستانش گرفت...به طور بعد

 ....{ینیبیاون کتاب رو نم چوقتیه گهی...دیبهش بزن یبیگفت:}اگه آس یقراریو بعد با حالتِ ب

 ندیتو هستش...و آکاروسِ جوان هم...راهِ رس شِی!؟...کتاب پیدیکرد و گفت:}د یقهقهه ا ماگاس

 به اون.....{

 به آسمانِ گداخته انداخت و گفت:}آراکتا زومبِن...اِراوُن تابال.....{ ینگاه بعد

 نیچشمانِ ماگاس از ب یِاهیبه درخشش کرد و س ،شروعیلحظه مدال به رنگِ سرخِ مِس نیا در

از خود  یمانند یزریبه رنگِ سرخ شد و نورِ ل لیاو تبد دیحال...چشمانِ کامال سف نیرفت...در هم

 داد... رونیب

 ......رو به آسمان پرواز کردعیسر یشد و با شتاب یالجثه ا میبه کرکسِ عظ لی...ماگاس تبدکدفعهی

...و آن کرکسِ بزرگ از آن شکاف رد شدیآنجا از هم باز م یِکه سقفِ گدازه ا یدر حال و

 زد:}نهههههههههههه.......{ ادیفر ی...الموس با خشم و نگرانشدیم

 بکند....... یکار توانستیو محکم بودند که او نم نیسنگ یاو به قدر یِرهایزنج اما

_ _ _                     _____                     _ _ _ _ 

 انسانها....غروب بود! نِیمرزها...در سرزم یِآنسو در

هم نشسته  و در بزرگ...به دور  یدرخت_تک رِ یپهناور...در ز ی...در دشتسیلی...خولوز و جآکاروس

 حالِ استراحت بودند...

 آن قرار داشت... یِبر رو یدرست کرده و کباب پرنده ا آتش

 ...کردیبه او داده بود...نگاه م گیزیکه...ا یگانیآت نِیسرزم یِبا دقت به نقشه  آکاروس

 پُخت... یداشت کباب ها را م سیلیبود...و ج هیسا رِیدر حالِ چُرت زدن در ز خولوز

 ..ستیگذاشت...و دوباره با دقت به آن نگر نینقشه را بر زم آکاروس
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 زد و بعد خطاب به او گفت:}آکاروس...{ ی...لبخندکردیبه او نگاه م یچشم ریکه ز سیلیج

 نقشه بود...متوجه او نشد... یِکه محوِ تماشا آکاروس

خسته  گهیدو با اَخم گفت:}اَه...من  دیبا حالت حرص...از کار دست کش یکم سیلیج

 شدم...آکارووووس...{

 شده!؟{ یگفت:}چ یبه او کرد و با حالت عاد ینگاه آکاروس

 یغذا خوب نم ینجوری...اشنی!؟..چوبها دارن تموم میبه من کمک کن کمی شهیگفت:}م سیلیج

 پزه...{

 کنم!؟{ کاریگفت:}خب چ آکاروس

 ...{شهیپرنده کباب نم نی...وگرنه تا صبح امیچوب جمع کن میبر دیگفت:}با سیلیج

 گفت:}اِدوال مورا...{ یبه او کرد و پس از کم ینگاه آکاروس

 ...ختیانگشت...چند صد چوبِ خشک و آماده...در کنارِ آتش فرو ر یِاشاره  کیبعد با  و

 هگیو بلند شد و گفت:}من د دیکش یشده بود...آه ختهیبر هم ر شیکه انگار نقشه ها سیلیج

 ...{ نیخودتون بپز نمیقدم بزنم...ا ییبرم تنها خوامیخسته شدم...م

 ...!؟{یخواستیشده آخه...مگه چوب نم یبا تعجب گفت:}چ آکاروس

اطراف  نیا یدور هی رمیو گفت:}من دارم م ستیبه چشمانِ خِنگِ او نگر یبا حالتِ عصب سیلیج

 بزنم...{

 نامعلوم حرکت کرد... یبعد به سمت و

 چیبه غروب انداخت و بعد بدون ه ی...نگاهدیفهمینم یزیاو چ یِحرفها نیکه از ا آکاروس

 دوباره به نقشه نگاه کرد... یواکنش

 گفت:} یخسته ا یِ...با صدابردیبه سر م یداریلحظه خولوز که در حالتِ خواب و ب نیا در
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 ...{دمیکه تا حاال د یهست یکس نیپسر.. تو واقعا خِنگ تر یهِ

 ..با تعجب گفت:}چطور مگه....!؟{که متوجه او شده بود آکاروس

 رونی...خواهرِ منم اون بکهی...شب نزدنکهی...فقط ایچیبه او انداخت و گفت:}ه ینگاه مین خولوز

 ....{دونمیمو از سرش کم بشه...من تو رو مقصر م هیتنهاست...اگه 

و گفت:}آه...پس بهتره  ستیاز او دور شده بود نگر یکه کم سیلینگران به ج یبا حالت آکاروس

 برم دنبالش....{

 

 ٩صـ

 رفت... سیلیبلند شد و به دنبال ج آکاروس

 ...دیبه خود داد و دوباره خواب یتکان یالیخیبا ب خولوز

و گفت:}آه...ببخش که  دیدر حال راه رفتن بود که آکاروس به او رس یلیمِ یهمانطور با ب سیلیج

 اون نقشه شده بودم...{غرق  یادی...من زیگیم یمتوجه نشدم چ

شد که دست از اون کار کسل کننده  یبه او انداخت و گفت:}چه عجب!...چ ینگاه سیلیج

 !؟{یبرداشت

 زد و گفت:}خب...آااا...برادرت!{ یلبخند آکاروس

من  یرو یلی!...چون برادرم خیکرد و گفت:}پس بهتره مواظب باش یهم خنده ا سیلیج

 حساسه...{

 ..دندیهردو خند سپس

 ...زدندیکه با هم قدم م همانطور
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 شروع به تابش کرد... یآسمان به رنگِ نقره ا انِیشکل در م یهالل ماهِ

مادرم  ادِی...چون منو ادیخوشم م یلیبه ماه انداخت و گفت:}من از ماه خ ینگاه سیلیج

 ...{ندازهیم

آورد  ادشیبود...به  دهید مادرش را که آن روز یِبه ماه انداخت...و بعد..چهره  یهم نگاه آکاروس

 و گفت:}منم...{

 ی....اونا چجوریدر مورد پدر و مادرت حرف نزد چوقتی...تو هیبا تعجب گفت:}راست سیلیج

 بودن!؟{

ونا ا چوقتیو گفت:}من ه ستینگر شیپا ریز نیکه در فکر فرو رفته بود...به زم یدرحال آکاروس

 ...{دمیرو ند

او انداخت و  یِبه چشمانِ غم زده  یو نگاه ستادیاز حرکت ا سیلیلحظه ج نیا در

 ...{یسخته که ندون یلیگفت:}آه...متأسفم که ناراحتت کردم...حتما خ

 شهیم ی!...پس چطوریدیاونارو ند چوقتیه ی...تو که گفتنمیبا تعجب گفت:}...صبر کن بب بعد

 !؟{یفتیمادرت م ادی...مثل من ینیبیماه رو م یوقت

!...؟...مادرت ی...تو چالیخیب نهاروی...اکنمیتصور م ییجورا هیگفت:}خب... زد و یلبخند آکاروس

 بود...!؟{ یچه شکل

 زد و گفت:}اون...{ گرید یلبخند سیلیج

 اونو با نور انیفرشته بود...انگار خدا هی هِیبه آسمان پر ستاره انداخت و گفت:}شب ینگاه بعد

 ساخته بودن...مهربون و خوشحال....{

 !؟{یاز دستش داد یگفت:}چطور آکاروس

ارشد  یِروز جادوگرها هی...میبود کیبه او انداخت و گفت:}من و خولوز کوچ ینگاه سیلیج

کشته شدن...توسط  یکیجنگل تار یِاومدن خونمون...و گفتن که پدر و مادرتون...تو
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بزرگ  ...بعد از اون...ما توسطِ خاندانمونهیباروسکا چ دونستمینم یباروسکاها...من حت

 ...{شدیمحسوب م یسلطنت یِخاندانها نیاز بزرگتر یکی....خاندانِ ما میشد

 ...ناراحتت کردم...{دیناراحت گفت:}ببخش یبا حالت آکاروس

او را گرفت و سرِ او را بلند کرد...و بعد با لبخند  یِدستش را دراز کرد و چانه  سیلیج

 بود!{ یمامانم چه شکل ادینم ادمی...منم مثل تو...ستیمهم ن ادی...زیگفت:}هِ

 ماه...!؟.{ دنِ یکه با د شهیم یپس چجور ادینم ادتی!؟...اگه یبا تعجب گفت:}چ آکاروس

 ...دندیهر دو خند بعد

 مادرمو تصور کنم...مثل تو....{ تونمیماه م دنِیگفت:}من فقط با د سیلیج

 معطوف شد... گریکدیهر دو به  یِچشمها

 شکل گرفت... آن دو نِیدر ب بیعج ینگاه

 ...دیچه بگو گرید دانستیبود...نم دهیخود رس یِمیکه انگار به عشقِ قد آکاروس

 کرد... کیاو نزد یِخود را به لبها یِچشمان خود را بست...و آرام آرام لبها سیلیلحظه...ج نیا در

 او شده بود... یِبایز یِسرخ و چهره  یِحرکت...فقط غرق در لبها یهم ب آکاروس

 موقع آکاروس هم چشمانِ خود را بست... نیا در

 برخورد کردند... گریکدیهر دو با  یِلبها

 شد... داریدر وجود هر دو پد یبیآرامِشِ عج احساسِ

 دوشِ آنها برداشته شده بود... یِاز رو یاز خستگ یمیکوهِ عظ انگار

 کردند... سیرا خ گریهمد یآرام...لبها آرام

 شد:}آکاروسسسسس......{ ؛پژواکینجوا مانند یِکاروس صدا...ناگهان در ناخودآگاهِ آاما
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 مطلق...! انِیدر م یزن یِصدل

کن...من را.....منتظر تو بودم...و هستم...و خواهم  دایکن!...آکاروسسس...برگرد!....پ دای::}مرا پ

 بود....{::

 جدا شد... سیلیلحظه آکاروس با تعجب از ج نیا در

 یاو...گفت:}چ یِگذاشته بود...با تعجب از حرکتِ ناگهان انیکه تمامِ احساسش را با او در م سیلیج

 شد!؟{

 به اطراف انداخت... یبا تعجب نگاه آکاروس

 افتاده!؟{ یدوباره گفت:}اتفاق سیلیج

 از کنارِ او جدا شد و به سمتِ استراحتگاه رفت... یحرف چیبدون ه آکاروس

به  شهینگران شده به دنبالِ او به راه افتاد و گفت:}م یجب زده و حالتتع یهم با چشمان سیلیج

 شده!؟{ یچ یمنم بگ

 ...دادیبه راه خود ادامه م یجواب چیآکاروس بدونِ ه اما

 ...!{ستایلحظه وا هیشد و گفت:} یعصبان سیلیج

 ...ستادندیهم ا یِبا دست...او را گرفت و هر دو روبه رو بعد

 ...زدیدر چشمانِ آکاروس موج م یبیعج یِروین

 دنِی...دوباره شروع به بوستیشدن در چشمانِ او...بدون توجه به وضع رهیخ یپس از کم سیلیج

 دهیرا ند گریکرد...با حرص و وَلَع...انگار هزار سال است که همد یاو کرد...آکاروس هم با او همکار

 بودند... یفرصت نیو سالهاست...منتظرِ چن

 افتادند....... نیزم یبا همان حال...بر رو کدفعهی و

 شب بود... نصف
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 همچنان روشن بود.... آتش

 غذا توسطِ خولوز خورده شده بود... تمامِ

 بودند... دهی...به دور از خولوز...در کنار هم خوابینامناسب تِیو آکاروس در وضع سیلیج

 دایآن صدا دوباره در ذهنِ خاموشِ آکاروس پژواک پ ناگهان

 رد::}آکارووووس.....آکاروسسسس....{ک

 متعجب... یاز عَرَق...با چشمان سی...خآکاروس

 

 جا برخاست... از

 به اطراف انداخت.... یاو را احاطه کرده بود...با تعجب نگاه بیعج یا جهیسرگ

 ...دیرسیگرگها از دوردستها به گوش م یِزوزه  یِصدا

 ...دیبلند شد...و لباس خود را پوش آکاروس

 داریتکان خورد...اما ب یدر خواب بود...با بلند شدنِ او...کم اهیس یمالفه ا رِیکه در ز سیلیج

 نشد...

 کن!{:: دایدنبال من....من را پ ای...::}بافتیآن صدا دوباره در ذهنِ آکاروس اِکو  اما

ز هر ...انگار استینگری...با اضطراب اطراف را مدیآ یآن صدا از کجا م دانستیکه نم آکاروس

 ...دیرسیاو م یِ...آن صدا به گوشهایسمت

در مقابل او  یلحظه خولوز که متوجه او شده بود...از جا برخاست...و بعد از کم نیا در

 شده آکاروس!؟{ یبه حالِ خرابِ او انداخت و گفت:}چ ی...نگاهستادیا

نو به م یزیچ هیر ....انگادونمیگفت:}نم دهیترس ی...با حالتستینگریکه فقط اطراف را م آکاروس

 ....{کِشونهیسمتِ خودش م
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 ....{میپسر...آروم باش...ما کنار تو هست یدستِ او را گرفت و گفت:}هِ خولوز

 کاریچ نی...با تعحب گفت:}داردیآن دو را د یشد...و وقت داریهم از خواب ب سیلیحال ج نیا در

 !؟{نیکنیم

 ...{شهیمردونست.....تو بخواب...به تو مربوط نم یِگفتگو هی نیگفت:}ا خولوز

 اون ور...{ نیمردونتونو ببر یِحرفا نیا شهیبلند شد و گفت:}پس اگه م سیلیج

 افتاده!؟{ یآکاروس شد و با تعجب...گفت:}آکاروس....اتفاق بِیبعد...متوجهِ حالِ عج اما

درخت گذاشته  رِی)که در زلشیوسا یِچرم فِیبه سمتِ ک یجواب چی...بدون هآکاروس

 ......ستندینگر گریکدیبا تعجب به  سیلیبود(رفت...خولوز و ج

 ....ختیر نیآن را بر زم لِیرا برداشت و تمامِ وسا فیک آکاروس

 افتاد... نیبر زم ی...کتابسیلیخولوز و ج یِخِرت و پِرت ها نِیب در

 !{میداشته بود یکتاب نیچن ادینم ادمیآن را با تعجب برداشت...و گفت:}من  آکاروس

 ...ستادندیهم در کنارِ او ا سیلیلحظه خولوز و ج نیا در

 ....!{ادینم ادمیگفت:}منم  سیلیج

 هر دو به خولوز نگاه کردند... بعد

 ادمیبودن به خود گرفته بود...گفت:}خب منم  گناهیحالتِ ب یکه از نگاه آن دو کم خولوز

 هست.!؟{ ی!...حاال چادینم

 آن را باز کرد... یِصفحه  نیاول دیبا ترد آکاروس

 نگونهینوشته شده بود...ا یرا که با خطِ تابِر یبزرگ یِزده...نوشته  رتیح یبا چشمان و

 ......!{تیتیخواند:}مِقر
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......... 

 

 ۱۰صـ

 توجه آنها را جلب کرد... یخر خرِ گرگ یِکه ناگهان صدا کردندیهر سه با تعجب به کتاب نگاه م 

 ...ستندیبه پشت سر خود نگرسه با تعجب  هر

 آنها را اِحاطه کرده بودند... یکیتار انِیصد گرگِ بزرگ در م چند

 با تعجب گفت:}گرگها..!{ خولوز

 موقع...هر سه سالح خود را در دست گرفتند... نیا در

 زالوت...و آماده جنگ... یِفِگِن فام و عصا ری...و آکاروس با شمشیو خولوز با چوب دست سیلیج

ها شب...به آن یِاهیس انِیدر م ستادهی...و فقط ادادندیانجام نم یواکنش چی...هکریغولپ یگرگها اما

 ...کردندینگاه م

 !{کننیگفت:}اونا حمله نم سیلیج

 از آن گرگها افتاد... یکی...چشمش به کردیکه اطراف را نگاه م یدر حال آکاروس

 بر پشت خود دارند... بیعج یکه آنها...سواران دیدر کمالِ تعجب...د و

 !{ستنیگفت:}اونا تنها ن یبا نگران آکاروس

 گرگها جلو آمد... نِی...از ببیعج یلحظه موجود نیا در

 بزرگ در دست... یریو شمش نیفوالد یبود..با زِرِه یتنومند مردِ

 ترسناک... ییوالیداشت....زشت،همانندِ ه یبیو عج حیکر یا چهره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 35 

 والیکه آن ه دانستندیتعجب زده و نگران شده بودند...نم اریاو بس دنِیسه جادوگر...که از د آن

 ...خواهدیچه م

وحشتناک و  ییخود را به سمتِ آنها گرفت و با صدا رِیلحظه....آن مرد...شمش نیا در

 ..!{دیریها....اونها رو بگ گانی...گفت:}اِدبیعج

 !{دیگفت:}بچه ها...آماده جنگ شو آکاروس

 ...صدها گرگ و گرگ سوار...به سمتِ آن سه نفر حمله ور شدند...کدفعهی

 بینداشتند...شروع به جنگ با آن موجوداتِ عج یو آکاروس هم که راهِ فرار سیلی....جخولوز

 کردند...

...از خود دفاع یقدرتمند یِمبردند...و آنها با جادوها ورشیآنها  یِبه سو یاز هر سمت گرگها

 ...کردندیم

 شدند.... داریگله گرگها...پد نِی....از بیگانی...هزاران سربازِ اِدنیب نیا در

 (-هستن!؟ یچ گهید نهای...گفت:}اکردیجنگ م نکهیا نیدر ح خولوز

 ادیز یلیخ ی...ولدونمیاز سربازان را ناکار کرد و گفت:}نم یکی...ریشمش یِبا ضربه  آکاروس

 هستن...{

عقب  دی...باادنیز یلیگرگ را منفجر کرد و گفت:}خ نیقدرتمند...چند یِجادو کی...با سیلیج

 ...{میکن ینینش

پر از دندانِ گرگها...و  یِداشتند...نه فرصتِ فکر...فقط از خود در مقابلِ دهانها ینه راهِ فرار آنها

 یِباال نیبه درخت انداخت و گفت:}بر ی...آکاروس نگاهکردندی...دفاع مگانهایسربازانِ زشتِ اِد

 درخت...{

 خودش را به سمتِ درخت کِشاند... و

 و خولوز هم به او ملحق شدند... سیلیج
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 درخت رساندند... یِهزار زحمت و تالش...بألخره خود را به باال با

 ...کردندیگرفتنِ آنها...تالش م یِدرخت...برا نِییگرگ با خرناس و تقال...در پا صدها

ترس  جادِی...باعثِ ادادندیکه از خود سر م یوحشتناک یِو صداها ادهایبا فر زیسوار ها ن گرگ

 ...شدندیم

 ...در دشت...قرار داشت...گانهایاز اِد ی...ارتشِ نسبتا بزرگستیدرخت به آنها نگر یِاز باال آکاروس

 ...ستندینگر گریکدیبا تعجب به  آنها

 شد!؟{ داشونیاز کجا پ گهید نهای...افهممیگفت:}نم خولوز

 بودند... زیدرخت در حالِ جَست و خ نِییکه گرگها در پا همانطور

 رفتند... یشدنِ فرماندهِ آن موجودات...کنار کینزد با

آن پناه گرفته  یِکه آنها در باال ستادیا یدرختِ تنومند نِییمردِ تنومندِ زره پوش...در پا آن

 بودند...

 به آکاروس انداخت... یموجود نگاه آن

....به رنگِ سرخ در آمده انیکه از شدتِ خشم و عُص یداشت...چشمان یو سرد بیعج چشمانِ

 بود...

 خود را به سمتِ آنها گرفت... ری....شمشگرید کبارِی

 ...{میفرار کن نجایاز ا دیو خولوز انداخت و گفت:}با سیلیبه ج ینگاه آکاروس

 ..{می...کجا فرار کنمیما کامال محاصره شد یگفت:}ول سیلیج

 م...{دار یفکر هیگقت:}من  خولوز

 ....{یبکن یکارِ احمقانه ا خوامیو گفت:}نه...نم ستیبا تعجب به چشمانِ او نگر آکاروس
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 ....{خوامی....من اونارو مدیلحظه...آن مرد گفت:}درخت رو قطع کن نیا در

 فرمان...چند سربازِ تبر به دست جلو آمد و شروع به ضربه زدن به تنه درخت کردند... نیا با

 ...اونجانی...شما به سمتِ تپه ها فرار کنکنمی..من حواسشون رو پرت ممیگفت:}وقت ندار خولوز

 ...{رسونمی...منم خودمو به شما منیش میقا

 ...منیزنیحرفها م نیبارِت باشه از ا نی!؟...آخریشد وونهی!؟...دیگفت:}چ تیبا عصبان سیلیج

 ...{رمیجا نم چیبدون تو ه

...هم مارو...تعدادشون ندازنیم ریهم تو رو گ ی...اونجورستین یگفت:}نه فکر خوب آکاروس

 ...{ادهیز

در مقابلِ حمالت  یستادگیتوانِ ا گری...و درخت...دشدیتر م میحال...اوضاع هر لحظه وخ نیا با

 تبرها را نداشت.... رحمانهیب

بدن که  ادیبهمون  خواستنیکالس پنجم....م ادتونهیبه عصا انداخت و گفت:} ینگاه آکاروس

 ....{میکن لیعصا رو به جارو پرنده تبد کی میتونیم یچطور

 ...{هیقدرتمند یِبه پنج نفر داره...جادو ازیاون کار ن یگفت:}آره...ول سیلیج

 ...{خورهیبه خولوز انداخت و گفت:}برادرت اندازه سه نفر غذا م ینگاه آکاروس

 ...عصا را در مقابلِ هم قرار دادند...بعد

 بستند و دست ها را بر هم قفل کردند...را  چشمها

 ...{میگفت:}با هم بخوان آکاروس

بر سرِ  ادی...و آن زره پوش از شدتِ خشم...فررفتیکه تبرها در تنِ درخت فرو م یدر حال سپس

 ...دیکشیسربازانش م
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 ...زدندیو اطرافِ گله پرسه م دندیکشیگرگ ها زوزه م و

ووداک مورتا  سیامیسه نفر شروع به خواندنِ وِرد کردند:}آکانتا....آدانسو....لِواندا...اِگاندو....هِ آن

 نوکاتو رِژان زودانلو.....{ دایوِج گینِک لوب

 یِنشایپ یِشد...و بعد در باال جادیآن سه جادوگر ا یِحلقه  انِیدر م یبیو عج دیسف یِروین ناگهان

زرد  ینور کدفعهیبه رنگِ زرد...)چشمِ سوم(... یم گشوده شد...چشماز ه یبیهر کدام،چشمِ عج

 ...دیاز آن چشمها به عصا تاب

 و هوا معلق ماند... نیزم انِیزالوت در م یِعصا

 دهید یبه جز دو خطِ مُواز یزیکه از شدتِ چرخشِ آن...چ یکرد...به طور دنیشروع به چرخ و

 ...شدینم

 درخت شد... یِستادگیاعثِ شکستنِ اتبر...ب یِضربه  نی...آخرکدفعهی

 شده بود... یپرواز یِجارو کیبه  لیعصا تبد اما

 سقوط کردند... نیاتمامِ کار...آن سه نفر...به همراهِ درخت...بر زم با

 

 ۱۱صـ

 اتفاقِ به دور از انتظار.... کی

 نیافتاد و چند نیبر زم دیشد یکه آکاروس و دوستانش در آن پناه گرفته بودند...با ضَرب یدرخت

 خود لِه کرد... ریرا هم در ز گانهایسربازِ اِد

 سربازانِ زشت و ترسناک...اطرافِ درخت را محاصره کردند... بالفاصله

 آمد... ینم ییصدا چیه
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بزرگ  ییکه سوار بر جارو یشاخ و برگِ انبوهِ درخت...آن سه در حال انِیلحظه ناگهان...از م نیا در

 ان شتافتند..بودند...به سمتِ آسم

 ...فتندگیم راهی...با خشم...ُفحش و بد و بکردندیکه با تعجب به آنها نگاه م ی...در حالحیکر سربازانِ

 جارو نشسته بودند..  یِبر رو بی...و بعد خولوز...به ترتسیلیآکاروس...بعد ج اول

 ..{میو گفت:}ما موفق شد دیکش یشاد یاز رو یادیفر خولوز

دست به دورِ کمرِ آکاروس قفل  سیلیلحظه...ج نیهم خوشحال بودند...در ا سیلیو ج آکاروس

 او گذاشت... یِشانه  یِکرد و با آرامِش سر بر رو

 ....ناگهان

 دست برداشت... یمتعجب...از خوشحال یبا چشمان خولوز

 در پشتِ او فرو رفته بود....! یریت

 که توسطِ آن مردِ زِرِه پوش رها شده بود.... یریت

او را به خاطر خودش  خواستی...و نمکردیبه لبخندِ خواهرش نگاه م انیگر ی....با نگاهخولوز

 ناراحت کند....

 دستِ خود را از لباسِ او آزاد کرد... یآرام به

که انگار خولوز او را از پشت نگرفته بود...با تعجب به پشتِ سرش نگاه  یبا احساسِ آزاد سیلیج

 کرد....

 ..زد. یلبخند خولوز

 ...!؟{ی...خولوز!!؟؟..چرا منو وِل کردیکنیم کاریچ یتعجب زده گفت:}دار یبا چشمان سیلیج

 سقوط کرد... نیجارو...به سمتِ زم یِخولوز از او جدا شد و از رو ناگهان
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آلود  هیگر یادیرا نداشت...مات و مبهوت...ناگهان فر یزیچ نیکه انتظار چن سیلیج

 :}نههههههه....{دیکش

خودش  خواستیهم م سیلیکه تازه متوجه اوضاع شده بود...به پشتِ سرش نگاه کرد...ج آکاروس

 را به دنبالِ برادرش رها کند...اما آکاروس او را در همان حال گرفت...و مانع کارش شد...

 بلند... یلیخ ی..در حالِ سقوط از ارتفاعنیدلنش یکه هنوز زنده بود...با لبخند خولوز

 ....کردیراحت...به خواهرش نگاه م یالیچشمانش حلقه زده...و او با خ اشک دورِ یها قطره

 افتاد..... نی....ناگهان بر زمیکلمه ا چیه بدون

 ....{دیاوریزد و گفت:}او را ب یمردِ زره پوش که از دور...شاهدِ افتادنِ خولوز بود...لبخند آن

 ...به دنبالِ ردِ او رفتند...کردندیپارس م کهیفرمانِ او...چند گرگ در حال با

 یب سِیلیداشت...و آکاروس...بد تر از او...هم کنترلِ جارو را داشت...هم ج یبی...حالِ عجسیلیج

 را......! اریاخت

 فرود آمدند.... یبزرگ و شن یتپه ا یِ...بر رودیشد یبا ضرب ناگهان

 

 فرو رفت........ یهوشیب یِکیدر تار زیهمه چ و

_________________________________________ 

 

 ۱٢صـ

 ...بردیدر آرامش به سر م دهکده

 آمد... ینم ییصدا چیه
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 بزرگ داده....و در خواب فرو رفته بود... یاصطبل وارِیبر د هیاز خانه...تک رونی...در بآکور

 ...دادیبه دهکده م یزیدل انگ ی...و حشراتِ شب....فضارکهایرجیج یصدا

 ...روشن شده بود...یفانوس یِ....چراغهایهر خانه ا در

 آغلِ بزرگ...اِسکان داده شده بودند... کیقهرمانها....در  همه

 نشسته......و در حال استراحت بودند..  یکنارِ گاوها و گوسفندان... و هر کدام در گوشه ا در

 ....کردینگاه م ازیبه کال انهی....تنها....نشسته...و مخفیدژا...در گوشه ا نیآک

 یدر مقابل چشمانش تداع نیخندانِ مِرس یِمبهم از...چهره  یری...تصاوازیهر لبخندِ کال با

 ...شدیم

شده...پسرت  یانداخت....و با خود گفت:}چ نییشدن به او...نگاهش را پا رهیخ یاز کم بعد

 ...چرا؟!{یکنیم ینجوریتو هستش...چرا ا یِ گهید مهیکه ن یاونجاست....پسر

با  نوی....جستیسرش نگر یتوجهِ او را جلب کرد و او بالفاصله به باال ییه....صدالحظ نیا در

 بود... ستادهیدر مقابل او ا یلبخند

 !؟{نمیبش تونمیگفت:}م نویج

 زد و گفت:}البته!{ یلبخند نیآک

 جمع و جور کرد.... یبعد خود را کم و

 با همان لبخند...در کنار او نشست.... نویج

 به او انداخت و گفت:}خب...{ یدژا نگاه نیآک

 !؟{یبا حالتِ تعجب گفت:}خب که چ نویج

 !؟{هیافراد چ نیزد و گفت:}نظرت در موردِ ا یلبخند نیآک
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مشغول به خود بودند...و ادامه داد:}به  یبه آنها انداخت که هر کدام در گوشه ا ینگاه نویج

خطرناک  یلیممکنه...خ نیدرته....و اتصاحب ق یِهدفشون...برا یهستن....ول یخوب یِنظرم...آدمها

 باشه{

 !؟{یبا تعجب گفت:}خطر!؟...چه خطر نیآک

 !{میبه مقصد نرس ی...ولمیریبم ای....میگفت:}ممکنه...از هم بپاش نویج

 نشسته بود.... ژاینگاه کرد...که در کنار چ ازیناخودآگاه به کال نیآک

 نیک....)آستینگر نی...دوباره به آکینگاه کرد و بعد از کم ازیهم در مُماس با نگاه او...به کال نویج

چرا  ی...اون واقعا پسر توئه!....ولادیمبهوت شده بود(...و گفت:}به نظر م ازیکال یِدژا در خنده ها

 !؟{ستیتو ن هیشب

 هِیبُغض دار...گفت:}چون...شب ییجمع شد و با صدا نیدر چشمانِ آک یلحظه قطره اشک نیا در

 مادرشه!{

 بود!؟{ یبا تعجب گفت:}مادرش!؟....اون ک نویج

 ....{دونمیاز جا بلند شد و گفت:}نم یبا حالتِ عصب نیآک

 به سمتِ درِ بزرگِ آغل رفت... بعد

 ...کردیآرام...به او نگاه م ی...با نگاهکردی...که انگار او را درک منویج

 دیریگفت:}کجا م کینزد یاز گوشه ا زی...و تا خواست آن را باز کند...وِلدیبه درِ آغل رس نیآک

 جناب دِژا!؟{

 بخورم!...{ ییهوا هی رمی...مدهیم یمزخرف یِبو نجایبه او انداخت و گفت:}ا ینگاه نیآک

 !...{امی...منم با شما بدیباش لیگفت:}اگه ما زیول

 ندارم...{ یبه اطراف انداخت و گفت:}باشه...من مشکل ینگاه نیآک
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 و همراه شد...و آن دو با هم از آغل خارج شدند...زد و با ا یلبخند زیول

..پس از خارج شدن او...به کردیبه پدرش نگاه م انهیغم زده از دور....و مخف یکه با چشمان ازیکال

 داد...و در فکر فرو رفت... هیتک وارید

 یبا لبخند ژای...چستیجلب شد...و به او نگر ژایچ فِیلحظه...توجهَش به نورِ نسبتا ضع نیا در

بود...به  ختهیر شیشانه ها یِو بلندش را از خم باز کرده و بر رو دیسف یِکه موها یدلربا...در حال

 شد... رهیخ ازیکرد و فقط به کال هیتک نیچوب یستون

ه که بست ییخلوت و به دور از چشمِ همه رفت...جا یبه سمت ژایزد...و بلند شد...چ یلبخند ازیکال

 ر آنجا انباشته شده و خلوت بود...بزرگِ کاه د یِها

 هم به دنبال او... ازیکال

 ......ستادیدر مقابل او ا ازیاز کاه نشست...کال یبسته ا یِبر رو ژای...چدندیرس یوقت

 

 ۱٣صـ

 !؟{یهست یگفت:}منتظر چ یبا خنده ا ژای...چ

 بوسه!{ کی...فکر کنم دونمیکه در نگاه او غرق شده بود...گفت:}نم ازیکال

 او گذاشت... یِلبها یرا بر رو شیشد...آرام لبها کیبلند شد...به او نزد ژایچ

 ...چشمانِ خود را بست...ظیغل یبا احساسِ آرامِش ازیکال

عاشقانه  یجدا شد...و هر دو با نگاه ازی...از کالیکردند...بعد از کم سیاو را خ یِ...لبهاژایچ یِلبها

 ...ستندینگر گریکدیبه 

کرد و در گوش او گفت:}تو  کیاو نزد زیبلند و نوک ت یِرا به گوشها شیلبها یبه آرام ازیکال

 !{یآرامِشِ من
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 ....{دونمیزد و گفت:}م یلبخند ژایچ

 ......دندیکاه فرو خواب یِبسته ها یِبر رو ی...و به آرامدندیرا در آغوش کش گریبعد همد و

...از آن صحنه رو نیخشمگ یآنها را تحتِ نظر داشت...با چشمان یکه به صورتِ پنهان کادون

 آمد... رونی.....از آنجا بتیبرگرداند...و با حِرص و عصبان

 ...بلند شد و به دنبالِ او...از آغل خارج شد...کردیکه او را نگاه م نویج

 یم...کدیاو را د یتبود...وق کریکه توجهش را جلب کرد...آکورِ غولپ یزیچ نیآمد...اول رونیب یوقت

 جا خورد...اما دوباره به دنبالِ کادون رفت...

 ...کردیرا نگاه م نیو فقط زم زدیبا حرص به خود قدم م کادون

 ...دندیدرخشیم یبائیبود و ستاره ها در کنارِ ماه...به ز یآرام شبِ

 افتاده!؟{ یشده...اتفاق یشد و گفت:}چ کیبا تعجب به او نزد نویلحظه ج نیا در

 زد و گفت:}آه...بانو یحفظ ظاهر و آرامش...لبخند یو با کم ستیمتعجب به او نگر یبا حالت کادون

 ....{می...فرصت نشده بود با هم حرف بزننویج

 کمی...دیزد رونیاز اونجا ب بتونیشما با اون حالِ عج یزد و گفت:}خب..وقت یهم لبخند نویج

 نگران شدم...{

 میواخی...ما مشهیباورم نم یعنی...آه...کمینبود...فقط  یزیبه آغل انداخت و گفت:}چ ینگاه کادون

 ...{دوننیم یکی واناتشونیاونا در عوض...آه...انگار ما رو با ح ی...ولمیکن یمردم خوب نیا یبرا

 یشما...منطق ازیانگار...کال ی...ولمیبمون نجایا دیکرد و گفت:}من که گفتم...نبا یخنده ا نویج

 رو بفهمن...{ یکه ارزشِ خوب ستنین ی....اونا کسانشناسمیجماعت رو م نی...من اشهیسرش نم

 احمقه....و کله شق....{ یلیخ ازی...کالدونمیتکان داد و گفت:}م یسر کادون

 مانند...بر لب آورد... یعصب یلبخند بعد
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 شانیپا رِیبه ز یون...نگاهو کاد نوی...اطرافِ آنها را فرا گرفت...جیبیلحظه...مِهِ عج نیا در

 انداختند...

 آمد... یکه از سمتِ شرق م یظیغل مِهِ

 از کجا اومد....؟!{ گهیمِه د نی...اشمیگفت:}متوجه نم جنو

 

 دهکده بودند.... یِگِل_کاه یِکلبه ها انِی...درحالِ قدم زدن در مزیدژا و وِل نی....آک

در مکان  یبیعج یِگاو و گوسفندان و اسبها...نوا یِ...و صدارکهایرجیج یِپارسِ سگها...صدا یِصدا

 ....کردندیساتع م

 ...{یدار ی...چه حسدونمیبه آسمانِ صاف و بدونِ ابرِ پر از ستاره انداخت و گفت:}م ینگاه زیوِل

 !؟{یگفت:}در مورد چ نیآک

 مهیست که نه یکی...یبفهم کدفعهی...و بعد یکن یزندگ تیسالها بدونِ هو نکهیادامه داد:}ا زیول

 که وجود داره...{ یدونستینم یاز از وجود توئه...و تو حت یا

 ...{فهممیبه او انداخت و گفت:}منظورتونو نم ینگاه نیآک

مشابهِ  یی....و دردهامیهست کجوری..ِما همه یفهمیخوبم م یلیکرد و گفت:}آه...خ یخنده ا زیول

 زنِ فوق العاده....اما...{ کی....و کیدخترِ کوچ کیخانواده داشتم... ی...منم روزمیهم دار

 ....{ستیگفت:}برام مهم ن نیآک

 نگفت... یزیلبخند به لب...به او نگاه کرد...و بعد آرام شد و چ یبا نگاه زیوِل

 شد؟!{ ی...گفت:}چیبعد از کم نیآک

 !؟{یکه انگار انتظارِ سوال او را نداشت...گفت:}چ زیول
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 سرشون اومد...!؟{ یی.چه بالادامه داد:}دخترت...و زنت.. نیآک

گروه به اسم محافظانِ صلح بودم...و  هی...اون موقع...من جزوِ دونمیو گفت:}نم دیکش یآه زیول

 ادیروز که به خونه اومدم...نه تونستم زنم رو پ هی....منیتنها هدفم...فقط جنگ بود....جنگ با اهر

 ....انگار..{دمیدخترم رو د گهیکنم....نه د

 گرفت.... دنیدم شانیقدمها رِیدر ز یبیموقع...مِهِ عج نیا در

 ...ستادیدژا هم ا نی...آکستادیبا تعجب ا زیوِل

 !{شناسمیعالمت رو م نیبا آمدنِ مِه قطع شده بود...با تعجب گفت:}من ا شیکه حرفها زیوِل

 افتاده...!{ یچه اتفاق نجای....که افهممیهم با تعجب گفت:}اوه....حاال م نیآک

 )خودِن=خون آشام(<گفتند:}خودِن!{ـــــــــ کصدایو با هم  ستندیدو به هم نگر هر

 ..ِ.به سمتِ آغل حرکت کردند......گرید یکلمه ا چی......و بعد بدون ه

 

 ۱۴صـ

...و به سقفِ دهیو لبخند بودند...در کنار هم دراز کش یغرق در خوش کهیدر حال ژایو چ ازی...کال

 ...ستندیبلندِ آنجا نگر

 او کرد و گفت:}از کجا شروع شد؟!{ یِبایز یِبه چهره  ینگاه ازیکال

از وجود  یا مهی...احساس کردم....ندمتید یبه او کرد و گفت:}از همون اول...وقت یهم نگاه ژایچ

 توئه...{ شِیمن...پ

رو ...هه...فکر کنم جرأتِ گفتنش یداشتم....ول یحس نیگفت:}واقعا!؟...انگار منم همچ ازیکال

 نداشتم....{
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 میدار ازی...ما زنها....نیدونیخودت که م یو گفت:}اما داشتم....ول دیدوباره او را به آغوش کش ژایچ

 بهمون بگه....که دوِست دارم....{ یکی

 .....{ژایبه لبخند او انداخت و گفت:}چ یداشت...نگاه یکه در آغوشِ گرم او...آرامشِ خاص ازیکال

 و گفت:}جونم....{ ستیهم به او نگر ژایچ

 ادامه داد:}دوستت دارم....{ ازیکال

 آنها ساخته شده بود.... یبرا ایخنده...انگار دن ریهر دو زدند ز بعد

 سرِ آنها ظاهر شد... یِدر باال مالی...چکدفعهیحال بودند...که  نیا در

 او...هر دو مُعَذَّب و خجالت زده شدند....و از هم جدا شدند... دنِید با

...داره شروع میوضعِ ناجور آنها...پشت به آنها کرد و گفت:}بهتره آماده ش دنِیبا د مالیچ

 ...!..{شهیم

 زد و از آنجا رفت... یبعد بشکن و

با  کردیمِه گرفته را نگاه م رونِیوار؛بیجِرزِ د یِدر کنارِ ژاکس ظاهر شد....ژاکس که از ال مالی....چ

 ...{رونهیب نویگفت:}ج ینگران

 گفت:}نگران نباش...{ مالیچ

 با عجله واردِ آغل شدند... زیدژا و وِل نی...آکنویلحظه....کادون،ج نیا در

 ...وستندیهم...با لباس رزم خود...به جمعِ آنها پ ژایو چ ازیکال

 ....{رنیمی...خودِن ها نممیمواظب باش یلیخ دیگفت:}با زیول

 هم قدرتمندن...{ یلیاو گفت:}و خ یِدر ادامه حرفها مالیچ

 تنهاست...{ رونیگفت:}آکور اون ب یبا نگران ازیکال
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 بشه...{ کیاحمق باشه تا به اون غول نزد هیاون موجود  نکهیگفت:}هه....مگه ا کادون

 از ماست...{ یدر هر حال...اونم جزو یگفت:}ول ازیکال

 بیعج ی....نگاهستندیهم نگر دستِ او را گرفت....و هر دو به چشمانِ ژایبعد تا خواست برود...چ و

 ...!قیو عم

 ناراحت بود...چشمانِ خود را از آنها برداشت... یآن صحنه...کم دنِی...که از دکادون

 

و ا یِ نهیکه کلِ دهکده را فراگرفته بود بلند شد....ِمه تا س یظیمِهِ غل انِی....آکور با تعجب از م

 ...دیرسیم

 ....شدینم دهید یزیباز....اطراف را نگاه کرد....چ یچشمان با

 ....دیبه گوشش رس یبیعج یِصدا ناگهان

 مخوف...همانندِ خرناس.... ییصدا

 به سمتِ او برخاست..... یبیعج یِاهیو س یدیمِه....پل انِیاز م ناگهان

ه ک یاو زد....و آکور در حال یِ نهیبه س ی...ضربه ایاهیآن س کدفعهیبکند... یتا خواست کار آکور

 از آغل افتاد.... یگوشه ا یِانتظار نداشت....تعادل خود را از دست داد......و بعد بر رو

 ...به داخلِ آغل افتاد.....کردیرا خراب م واریسقف و د کهی...درحالکریآکورِ غولپ ناگهان

آوار  ریتا در ز دندیکشیکه خود را عقب م یبا تعجب به آن صحنه نگاه کردند....و در حال همه

 شد... جادیکوچک ا یلرزه ا نیافتاد...و زم نیبر زم میعظ ینمانند...آکور با شدت

 ...{نیگفت:}آماده باش زیول

 ...شدیم دهیبود که مِه به داخلِ آغل کش یدر حال نیا و
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 ...کردندیم یقراریو گوسفندان...از ترس...ب گاو

 دند...به دور هم جمع ش همه

 خطاب به آکور گفت:}حالت خوبه...؟!{ ازیکال

 نشست...و گفت:}من...خوبم...{ نیشد و بر زم لندیکه تازه متوجه اوضاع شده بود... آکور

 کلِ اطرافِ آنها را فرا گرفت... مِه

با  زیتُت...وِل بِیعج رِیدژا با شمش نی...آکیموجِ نور رِیبا شمش ازی....کالینوران یکمان ریبا ت ژایچ

 یهالل یبا خنجرها نویو کمان مخصوص خود...ج ریبزرگِ خود....کادون با ت ریشمش

 بود.... ستادهیشانه او ا یِ که بر رو مالیکوتاه...و چ یا زهیشکلش...ژاکس با ن

 شد.... دهیدر اطرافِ آنها شن بیعج یقهقهه ا یِلحظه...صدا نیا در

دارن.....خوشحالم...که شما رو  یخوشمزه تر ها....خونِ یترسناک...گفت:}فان ییصدا کدفعهی

 ....{نمیبیم نجایا

 کرد... یبعد دوباره قهقهه ا و

 ....{نیگفت:}مواظب باش یبه آرام زیول

نفر  ستیفرود آمد....آنها در حدود ب نی...در اطراف آنها بر زماهیس یِ هیسا نی....چندکدفعهی

 فرود آمد.... نیبزرگ در مقابلِ قهرمانان بر زم یا هیبودند...و بعد...سا

زردِ آن  یِباز شد...و به دنبال او...همه چشمها یکیتار انِیدو چشمِ سرخ و درخشان...در م کدفعهی

 نفرِ...از هم گشوده شدند.... ستیب

 !{؟یهست یگفت:}تو ک زیول

 انتقام اومدم.....{ یِا....و بعد گفت:}برستیدژا نگر نی..به آکبِیپوشِ عج اهیموجودِ س آن

 .......!؟{ر،جَندیتعجب زده گفت:}ن یدر فکر فرو رفت و بعد با حالت یدژا کم نیآک
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 یبدون یخواستیم شهی....و گفت:}تو همدیچیآن موجود در کلِ دهکده پ یِقهقهه  یِ...صداکدفعهی

 ...{ینیرو بب یپنهانه....حاال وقتشه...قدرت واقع یزیپوشش چه چ نیا ریز

 ....ستادیدوستانش جدا شد و در مقابلِ او ا نِیاز ب نیآک

 !؟{یکنیم کاریچ یگفت:}دار زیول

با هم  کیخورده حساب کوچ هی میزد و گفت:}اون به دنبال من اومده...از قد یلبخند نیآک

 ....بسپارش به من...{میدار

 

 ۱۵صـ

 ...ستندینگریم گریکدیمصمم به  ی...هر دو با نگاه

 بردند... ورشی...به سمت هم بیعج یبا شتاب کدفعهی

و آسمان با  نیزم انِیفرو کرد و او را در همان حال...ور م نیرا بر زم ریشمش نیوحله اول...آک در

 از آغل پرتاب کرد... یگریگرفت و بعد از چند بار چرخاندن...به سمتِ د شیدستها

 نی...آرام بر زموارید یِدر همان لحظه...تعادل خود را حفظ کرد و بعد از چند قدم بر رو رجندین

 حمله ور شد.. نیشد و به سمتِ آک لیتبد یاهیفرود آمد...و دوباره به س

با سرعت خود را به او  رجندیشده بود...ن ریخود را برداشت...اما د ریو شمش دیدژا...چرخ نیآک

با  نیبه کمک او آمدند..و آک اهیس یِکَنده شد...اما بالها نیاز زم نیمحکم...آک یرساند...و باضربه ا

 فرود آمد..... نیاستفاده از آنها...تعادل خود را حفظ کرد و آرام بر زم

 او...تعجب زده شدند... یِپرواز یِبالها دنِیبا د مالیو چ زیوِل

 حمله ور شدند... گریکدیدوباره به  نیو آک رجندین

 ....ری...هر دو با شمشنباریا اما
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آن دو  نیدر ب یمیو عظ بی...جنگِ عجکردیم جادیا نیتند و آتش ییمحکم که جرقه ها یضربات

 شده بود... جادیا

....با وکانیخلوت...پنهان شد... یمِه عبور کرد...و در گوشه ا انِیاز م اهیس یا هی...ساانیم نیا در

 ....ستینگری....مرجندیو ن نیتعجب زده...به صحنه نبردِ آک ینگاه

 را به عقب فرستاد.. نیمحکم...آک ی..با لگدرجندیموقع...ن نیا در

 در آورد... ییوالیخاص...دستِ راستِ خود را به شکلِ ه یبا قدرت بعد

 یضربه ا اهشیبلند و س یِبا پنجه ها رجندیانجام دهد...ناگهان ن گرید یتا خواست حمله ا نیآک

 او وارد کرد... یِبه چهره 

...ناگهان...چشمِ کردندیم جادیا نیبر چهره آک نیخون ییکه خراشها یبلندِ او..در حال یِها ناخن

 کشاند... رونیکرده و از حدقه ب یچپِ او را زخم

 زانو فرو نشست... یِو بر رو دیکش یادی...فردیشد یبا احساسِدرد نیآک

...و با خشم به سمتِ آنها اوردیطاقت ن ازیکال کدفعهی....که کردندیتعجب زده..به آنها نگاه م همه

 شتافت...

 ...{دیبلند به افرادش گفت:}آنها را نابود کن یادیبا فر رجندین

 درآمده و به سمتِ قهرمانها حمله ور شدند... هیموجودِ خوناشام به صورت سا ستیآن ب کدفعهی

 ....{دیزد:}حمله کن ادیهم فر زیول

 حمله ور شدند....  گریکدیمِه...به سمتِ  انِی...در مدیو سف اهیفرمان...دو سپاهِ س نیا با

 دژا دور کرد.ِ. نیسرِ آک یِ...و او را از باالدیکوب رجندیمحکم به ن یوَهله...مُشت نیور اول ازیکال

 ...دیاز هم پاش وارهیبرخورد کرد و د گرید یا وارهی...به درجندین

 ...ختیریشده بود...کم کم...فرو م لیو شر تبد رینبردِ خ انِدیبه م نکیکه ا آغُل
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 ...کردیاز پشتِ خرابه ها...به آنها نگاه م وکانی و

از خوناشامها فرو کرد...آن  یکی یِ نهیدر زِهِ کمانش گذاشت...و آن را در س یریبه سرعت ت ژایچ

شد...اما...دوباره  دهیکش نیآغُل را در هم شکست و بر زم یِخوناشام..به عقب پرتاب شد...کَفِ چوب

 خود ادامه داد... یِبلند شد و به حمله  حیکر یبا لبخند

 بود... ریدرگ گریهم با دو تن و آکور

 ...در حالِ جنگ بودند...گرید یهم در سمت نوی...کادون..ژاکس و جزیول

که سالها در  ستینگریم یکس نِیخون یِمبهوت...و تعجب زده...به چهره  ی...با چشمانازیکال اما

 او بود... دنِیحسرتِ د

 کیفرشتگان هم...حسرتِ لمسِ آن را داشتند....اما حاال...با  ی...حتیکه روز ییبایز یِ چهره

 افتاده بود... نیبر زم ازیناتوان...در مقابلِ کال یچشمِ کور...و جسم

 پدر....زانو زد....... نِیاز گرد و خاک...در بال یانبوه انِی...در مازیکال

 اَشک...در چشمانش فرو نشسته بود... یِها حلقه

 گفت:}پسرم.....{ یاو انداخت و با لبخند یِبه چهره  ینگاه میزار...ن یبا حال نیآک

 ...دیاز عمقِ وجودش برکش یادیفر کدفعهیشکست...و  ازیکال بُغضِ

 ...دیجه رونیب ازیکال یِ نهی...از سزیند و تبل ییپنجه ها ناگهان

بود که پدرش را کور کرده  یی...آن همان پنجه هاستی..با تعجب به آن پنجه ها نگرازیکال

 و ناله گفت:}نههههه...{ یبا نگران نیبود...آک

 ...از جا برخاست...اهیس یِبدونِ توجه به آن پنجه ها ازی...کالیاز کم بعد

و  ...آثارِ ترسازیاو فرو کرده بود...با بلند شدنِ کال یِ نهیرا در س شیکه از پشت...پنجه ها رجندین

 شد... انیوحشت...در چهره اش نما
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 را از وسط نصف کرد... رجندی.....نریشمش یِضربه  کی...و عیچرخشِ سر کیبا  ازیکال ناگهان

 دفعهکیافتاد...و  نی...بر زمستینگریم ازیکال نِ یکه از تعجب به چشمانِ خشمگ ی...در حالرجندین

 به خاکستر شد... لیتبد

 نیو ارفت... نیبه خاکستر شد ..و از ب لیفرو رفته بود هم...تبد ازیکال یِ نهیکه در س یدست یحت

 ....شدیم میترم ازیکال یبود که زخمها یدرحال

 در تعجب ماند.... ازیدژا هم از قدرتِ کال نیآک یحت

 انداخت... رجندیافرادِ ن یِبه باق ینگاه ازیکال

 به صورت آهسته وار در آمد... زیهمه ج ناگهان

 بود.... ستادهیزمان ا انگار

 ...به سمتِ آن موجودات حمله ور شد...بیعج یبا سرعت ازیکال کدفعهی

م ...با خششتافت یبا سرعت به سراغِ بعد ازیبه خاکستر شد...کال لینفر تبد نیضربه...اول نیاول با

 فنا شد ییبه خاکسترها لیرا تبد ثی...آن موجوداتِ خبیکی یکی....بیعج یو قدرت

 

 ...کرد...ه

 کرد.... لیبه خاکستر تبد زینفر را ن نی...آخرگرید یبعد با ضربه ا و

 به حالتِ اول بازگشت... زیزانو زد...و ناگهان...همه چ نی...خسته و کوفته...بر زمازیکال

در  یدشمن گری...دستادندیبا تعجب از حرکت ا کدفعهیجنگ بودند... نِیکه در ح قهرمانها

 مقابلشان قرار نداشت....

 ...ستندینگر ازیبه کال رتیبا ح همه
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 ...ستینگریم ازیتعجب زده شده بود...مات و مبهوت به کال اریآن صحنه...بس دنِیکه از د وکانی

 افتاد!؟{ یبا تعجب گفت:}االن چه اتفاق کادون

 دژا رفتند... نیماجرا شدند...و به سمتِ آک الِیخیحال...همه ب نیا در

 شده بود...!... بیعج یا رانهیتبدبل به و آغل

 دنیبه دهکده تاب دیاز مور خورش یرفت...و از سمتِ شرق...ذره ا نیدود....از ب_لحظه...مِه نیا در

 گرفت...

 از آنجا رفت.... عایبه خود آمد و سر دیخورش دنِیاز د وکانی

 یکردنِ خونِ جار زیدر حالِ تم یرا بست...ژاکس هم با نگران نیزخمِ آک زیتم یبا پارچه ا نویج

 بود...و همه نگران زده بودند... نیآک یِشده 

 و گفت:}از تو ممنونم...{ ستادیا ازیناراحت در کنارِ کال یبا حالت ژایچ

 ...اما نگران...گفت:}حالِ جنابِ دژا چطوره!؟{الیخیب یکه در فکر فرو رفته بود...با حالت ازیکال

 !؟...حالت خوبه!؟{ی...تو چکنهیم یدگی...ژاکس بهش رسشهیگفت:}حالش خوب م ژایچ

 به او انداخت و گفت:}نه!{ ینگاه ازیکال

 رفت... دیبعد بلند شد و به سمتِ نورِ خورش و

نور  رِی...تمامِ وجودش را فرا گرفته بود ..و او تلو تلو خوران...خود را به زبیعج یا جهیسرگ

 رساند.... دیخورش

...تمامِ دیباز کرد...و نورِ خالِصِ خورش نیخود را به سمتِ طرف یِ...دستهابیعج یاحساسِ آرامش با

 ...دیوجود او را در خود بلع

مهربانِ مادرش..   یِاز چهره  یریاز گذشته...تصاو یریبود که تصاو یدرحال نیا و

 ..........شدی...مرور مازیاو...در ذهنِ کال یِبایز یِ....نگاه هاشیلبخندها
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_________________________________________ 

 

 ۱۶صـ

 بِکر در مقابلِ یعتی....و طبداشتیبلند و پر پشتِ دشت را به رقص وام یِباد...چمنها یِزوزه  یِصدا

 قرار داشت... نیمرس دگانِید

نسبتاً بلند...و به دور از  یپُشته ا یِ...بر روستینگریکه با حسرت به جنگلِ سرخ م یدر حال او

 ....زدیدهکده...نشسته و لبخند م

 سِپُرد... یخوشِ گذشته...به دست بادها م یِ روزها ادِیکه به  یلبخند

 داشتند... یبیباد...رقص عج یِاهویه انِیرنگش در م ییبلندِ طال یِموها

 گله بود... یِبا گوسفندان و سگها یکوچک در حالِ باز ازِیتپه...کال نِییپا در

که لَنگ لَنگ راه  یبر آن...در حال هیرا برداشت و با تک یبلند یِبلند شد...و بعد عصا نیمرس

 آمد... نیی...از تپه پارفتیم

گذاشت...و شروع  وانیآن ح ردانِیش رِیکوچک در ز ینشست و ظرف یدر کنارِ گوسفندِ ماده ا بعد

به او کرد که چه  ی....نگاهکردیمعطوف م ازیحواسش را به کال کهیکرد...و در حال ریش دنِیبه دوش

 بود.... یو باز یکودکانه....غرق در شاد

هم لبخند  نیحس،مرس نیانداخت..و با ا یکاندوج م یِلبخندها ادِیرا به  نیاو...مِرس یِلبخندها

 ...زدیم

 ....{مینهار بخور ای....بااااازیبلند گفت:}کال یِ...ظرف را برداشت و با صدایاز کم بعد

 یازب چمیِ کامیبه مادرش انداخت و گفت:}نه مادَل...م یبا سگها بود...نگاه یکه مشغول باز ازیکال

 تونم...{
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 لنگ...(... یِبلند شد و به سمتِ او رفت)با همان پا نیمرس

 کرد و از دست او فرار کرد... طنتیوقِ کودکانه...شبا شور و ش ازیکال اما

 کودکانه با او کرد... یِکودکش ناراحت شود...شروع به باز خواستیهم که نم نیمرس

چند سوارکار...که از دور به سمتِ  یِاهیبه س نیبودند...که ناگهان چشمانِ مرس یباز نِیح در

 آمدند...جلب شد... یدهکده م

 ...ستادیا نیمرس

 ..{میتون یباز ای...بجهید ایآمد...جلو آمد و گفت:}ب یمادرش خوشش نم بِیکه از حالتِ عج ازیکال

او را گرفت و  ییهویزد و  یلبخند نیلحظه مرس نیدامنِ او کرد...در ا دنِیبعد شروع به کش و

 گفت:}آهاا..گرفتمت...{

 ....{ی....تو جِر زدسی.دَبول نکه تازه متوجه اوضاع شده بود...با اخم و تَخم گفت:}نههه... ازیکال

کوچک او را گرفت و در چشمان او  یِ...شانه هاشیزانو زد و با دستها نیدر مقابل او بر زم نیمرس

 ....{یدستوراتِ منو انجام بد دیشد و گفت:}نه...من بردم...و حاال که من بردم...با رهیخ

 ت:}بااااچه....{اخم گف یکه از کلکِ مادرش ناراحت بود...بعد از کم ازیکال

ه ب دی...بامیتا گله رو جمع کن یبه من کمک کن خوامیزد و گفت:}حاال از تو م یلبخند نیمرس

 ...{میدهکده برگرد

 ...{میجَلدیگفت:}آخ دون...برم یبا خوشحال ازیکال

هم به او  نیگله گوسفندان کرد...مرس یِاز مادر جدا شد و شروع به جمع آور یبا خوشجال بعد

 کردند... یچَرا آورده بودند....جمع آور یِرا که برا یکوچک یِ...آن دو گله یکمک کرد...و بعد از کم

 ...به سمتِ دهکده به راه افتادند...سپس
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دهکده شد...اما  دانِیمتوجه تجمعِ مردم در م نیبودند که مرس دهیبه دهکده رس بایتقر

 ...کردیحرکت م به سمتِ دهکده یالیخ یهمانطور...با ب

 یِکه متوجه آن موضوع شده بود...در کنار مادر...دوباره دامن او را با دستها ازیکال

 و گفت:}مامان...تو دِهچَده چه خَبَله...!؟{ دیکوچکش...کش

 !{مینیبب میبر دیپسرم...با دونمیگفت:}نم نیمرس

 ادهیراه را پ هیرا برداشت و سوارِ قاطر کرد...سپس خودش هم سوار آن شد...تا بق ازی...کالبعد

 نروند...

که سوار بر  ی.....همه مردمِ دهکده به دورِ چند سربازِ سلطنتدندی...آنها به دهکده رسیاز کم بعد

 اسب بودند...جمع شده بودند....

 کامر..! یحت

 گرفت و به سمتِ کلبه...به حرکت خود ادامه داد... شیتوجه به آنها...راه خود را پ یب نیمرس

به آن سربازها  بیعج ی...که در مقابل مادرش بر پشت قاطر سوار بود...با نگاهازیکال

 ....ستینگریم

 !؟!...{نی...::}شاهزاده مِرسدیرس نیمرس یِبه گوشها ییآشنا یِ...صداکدفعهیبود که  نیح نیا در

 ب شد...جل نیتوجه ها به سمتِ مرس همه

 !......ستیقاطر را نگه داشت و با تعجب به صاحبِ صدا نگر نیمرس

 

 ۱٧صـ

کوچک نگاه  ازیزده...به او و کال جانیه یو خوش فرم...و با لبخند کیش یِ...با لباسِ نظاموکی....ما

 ...کردیم
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 آشنا...ناخودآگاه چشمانش پر از اشکِ شوق شد... یِچهره  کی دنِیبا د نیمرس

 و به سمتِ آنها رفت... دیجه نییبالفاصله از اسبِ تنومند خود پا وکیما

 گذاشت... نیرا بر زم ازیشد و کال ادهیهم از قاطر پ نیمرس

 ...ستادیدر مقابلِ او ا جانیبا ه وکیما

 بر او کرد... یمیبالفاصله تعظ و

 از کار او متعجب شده بودند... همه

ساخته  ختهیدر هم آم یافسرده...با چهره ا ی...زنیافسانه ا یِرنج و درد...از آن شاهزاده  سالها

 بود...

 ...دیزد و او را به آغوش کش یلبخند اریاخت یب نیمرس

نکرد که او  یمدتِ او از کاندوج...کار یطوالن ییِ جا خورد...اما با درک بر جدا یاز کار او کم وکیما

 را بِرَنجانَد.....

ندِ من همان یکه برا یی...بویدیم یبیعج یِ...تو بودونمیبا تعجب از او جدا شد و گفت:}نم نیمرس

 ...{مونهیبهشت م

 !...{؟ییو گفت:}چه بو دییبا تعجب خود را بو وکیما

 کاندوج....!{ یِزد و گفت:}بو یلبخند نیمرس

 وج کجاست!؟{!...کاندیتأمل کرد و بعد...خود را به آن راه زد و گفت:}راست یکم وکیما

...بر یقدرت چیاز درون منفجر شد...و او بدونِ ه نیمرس یِلحظه...انگار بُغضِ هزار ساله  نیا در

 کرد.... هینشست و گر نیزم

 او ناراحت شدند... هیمردم دهکده از گر همه
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 هیو گفت:}مامان...گِل دیبه سرِ مادرش کش یدست هیو گر یکوچک با ناراحت ازیکال

 نتون....مامان....{

 ی...خود را به بنیبر لب آورد اما به خاطرِ مرس یگرید یِزده  جانی...لبخندِ هازیکال دنِیبا د وکیما

 بلند کرد.... نیرا از زم نیناراحت...مرس یزد و با حالت یاطالع

 

مله خرس بهش ح هی....شیگفت:}سه سال پ یو با ناراحت ستادیلحظه کامُر در کنار او ا نیا در

 و.....کشته شد!{ دیکرد...و اون با خرس جنگ

 ...{نهینتونست...پسرشو بب یشد و ادامه داد:}حت لیگرفته تبد ییبه صدا شیبعد صدا و

زد و او  یانداخت....و بعد لبخند ازیبه کال یناراحت شد...اما دوباره نگاه یاو کم یِبا حرفها وکیما

 هیرو شکر که شب انیخدا یرا از کنارِ مادرش برداشت....و در هوا معلق نگه داشت و گفت:}وااااا

 !{ی.....تو چقد خوشگلیمادرت شد

از دست او خالص شود...گفت:}منو بِزال  خواستیاخم و تخم کرده بود...و م کهیدر حال ازیکال

 ....{ییی....هِنیزم

 یلیمثل پدرت خ یگذاشت و گفت:}ول نیرا نگه دارد...با تعجب بر زماو  تواندینم دیچون د وکیما

 ....!{یهست یقو

ه ورا...ب نیبه ا یشد که اومد یکه فقط لبخند بر لب داشت...گفت:}خب....چ نیلحظه...مرس نیا در

 !؟{یدیرس یخواستیکه م یزیچ

 دایت پپس هی یدربارِ سلطنت یکه انتظار داشتم....تو یزیاز اون چ شتریب یلیگفت:}آره...خ وکیما

انتخاب شدم....و  میکردم....بعدش شدم فرمانده سپاه....و حاال هم به عنوان فرماندارِ شهرِ ماقر

شما  هب یسَر کی امیخواست...قبل از رفتن....ب یدلم م یکنم....ول یقراره برم اونجا زندگ

 ....{ندیمرا بب شرفتیپ توانستیبود که م ادیبزنم....کاش عمر کاندوج آنقدر ز
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 دوارمیو گفت:}ممنون...و ام دیو خواهرانه به صورتِ او کش یبا همان لبخند...دستِ مهربان نیمرس

 ....{یباش روزیپ شهیهم

....غم زده چوقتیه گهیکه د دوارمی...امرمی...رفت و سوار بر اسب شد و گفت:}من دارم موکیما

 ...{دینشو

...به همراهِ دو سربازش....از دهکده خارج و به سمتِ جنوب دادیم یاسب را هِ  کهیبعد در حال و

 شتافت....

 ...کردیرا با دستانش نگه داشته بود...با لبخند به رفتنِ او نگاه م ازیکال کهیدر حال نیمرس

 بود!{ یو گفت:}چه مردِ خوب ستادیدر کنار او ا کامر

کاندوج رو  یِال...اون....هنوز بوهمه س نیبه کامر انداخت و گفت:}اما...پس از ا ینگاه نیمرس

 ....!{دادیم

....اون یسبر ازیبه کال دی....بایبرس تیبه زندگ دی....باستین گهیمن....کاندوج د یگفت:}بانو کامر

 االن فقط تو رو داره.....{

 دیبا زهایچ یلیبه عشق.....از خ دنیرس یِبرا یانداخت و گفت:}ول ازیبه کال ینگاه مین نیمرس

 گذشت!{

 ارزشش رو داره!؟{ ای!....آیاز خود گذشتگ نیگفت:}و ا کامر

 را برداشت و از آنجا رفت.......... ازیکال یعصب یبا حالت نیمرس

 .!{....ینکن ی....کار اشتباهدوارمی...با خود گفت:}فقط امنگرستیکه به رفتنِ او م یدر حال کامر

... 

_________________________________________ 
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 ۱٨صـ

...خنده ها....لبخندها...حاالتِ کردیخولوز از ذهنش عبور م یِاز چهره  یریتصاو

اشک از هم  ی...آکاروس چشمانِ خود را با قطره اریتصاو نی...و...تعجبها......با ایالیخی...بیعصبان

 باز کرد!...

 افتاده بود... نیاو بر زم یِبه اطراف انداخت...عصا در چند قدم ینگاه

 ...ستیتند...اطراف را نگر یبلند شد...و با جبهه ا عایرس آکاروس

خولوز افتاد....که چگونه در کمالِ  ادِیلحظه...به  نیقرار داشت...در هم یشِن یتپه ا یِدر باال او

 که چگونه در اندوهِ برادر خود...مات مانده بود... سیلیسقوط کرد...و ج یدیناام

...چشمان خود را به اطراف سیلیصحنه ها...از جا بلند شد...و به دنبالِ ج نیا یِادآوریبا  آکاروس

 گرداند...

 افتاده بود... نیبر زم هوشیتپه...ب نِییدر پا سیلیج

 سرعت خود را به او رساند... به

ا زالوت ر یِاو گذاشت..ضربانِ قلب نداشت...با عجله بلند شد...و رفت...عصا نهیس یِرا بر رو سرش

لب گفت:}سابان دو  ریاو گذاشت و ز نهیس یِاو آمد...سرِ عصا را بر رو نیو دوباره به بالبرداشت 

 کابال...{

که شوک زده شده بود...با  یگرفت...و او در حال دنیدم سیلیج نهیدر س ینورِ جرقه مانند کدفعهی

 نامِ خولوز...از جا بلند شد... ادِیفر

 آکاروس کرد و گفت:}برادرم!...{ اشک آلود به یکه به خود آمد...نگاه نیهم

غرق در  یواداشت....و بعد هر دو با چشمان هیرا هم به گر س؛آکاروسیلیج یِچهره  حالتِ

 را در آغوش گرفتند... گری...همدهیگر
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...آکاروس از او جدا شد و گفت:}اون موجودات دیگرگها از دور...به گوششان رس یِبعد...صدا اما

 ...وگرنه...{میبر نجایاز ا دی...باکنینزد

 ...{میریانتقام بگ دیگفت:}کجا..!؟.. ما با کردیم هیکه هنوز گر سیلیج

مصمم گفت:}االن  یدر مقابلِ چشمانش قرار داد و با چهره ا شیاو را با دستها آکاروس

رو  ...شاه قهرمانمیبر دی...بامیشی...و ما هم به سرنوشتِ خولوز مبتال مرنیگی...اونا ما رو ممیفیضع

 والیه وناز ا یروز....انتقام سخت هی یاالن نه...ول دی....شادمی...و اونوقت...بهت قول ممیکن دایپ

 ...{میباش یقو دیاالن با ی...ولمیریگیم

ن دف دیکنم....تو برو...خولوز با دایجسد برادرمو پ دی...باامیگفت:}نه...نه نه نه...من نم سیلیج

 ...تو برو...بدون من...{بخشمیوقت خودمو نم چیبشه...وگرنه ه

اشک او را با  یِو بعد جدا شد و قطره ها دیاو را بوس یِلبها یمقدمه ا چیبدون ه آکاروس

 ....{یایبا من ب دیپاک کرد...و گفت:}تو با شیدستها

 }چرا!؟{;و گفت ستیدر چشمانِ او نگر سیلیج

 ....{رمیمیسکوت کرد و ادامه داد:}...بدون تو م یکم آکاروس

 مانی...من به تو امیادامه بد دینگاه در چشمان او...آرام شد...و گفت:}پس با یبعد از کم سیلیج

 دارم...{

 تپه ها....حرکت کردند......... یِبلند شدند....و به سمتِ آنسو سپس

 

 ۱٩صـ

 ...دیبه آن مردِ زره پوش رس حیکر ی....گرگ سوارناگهان

 داشت... شیحالتِ گرگ و م یدم بود...و هوا کم دهیسپ
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 ...گرید یاز طرف کانهایخرناس مانندِ ارتشِ اِد یِطرف...و صداها کیگرگها از  یِ زوزه

 یوحشتناک یِکرد و با صدا یمیشد و در مقابلِ او تعظ ادهیلحظه آن گرگ سوار...پ نیا در

 !؟{هی...دستور چرنیگفت:}سرورم...آنوکا.....اون دو نفر دارن به سمتِ جنوب م

...ما فعال میکن دایرو پ دهیاون انسانِ برگز دی...بامیریگیکرد و گفت:}اونارو بعدا م فکر یکم آنوکا

 ...{میبه شرق بر دیبا

 کاریمُرده چ نیکرد و گفت:}سرورم با ا یمیدار به آنها تعظ زهیاز سربازانِ ن یکیموقع  نیا در

 !؟{مِشیبخور میتونی...ممیکن

 ما بشه...{ هیشب دی...اونم بامیدار ازی:}نه احمق....ما به ارتش ندیکش ادیبا خشم سرِ او فر آنوکا

 گفت و از آنجا رفت... یبود چَشم دهیسرباز که از خشمِ اربابش ترس آن

 حرف بزنم...{ خوامیجمع شَن...م کانهایزد:}همه اِد ادیفر آنوکا

 دستورِ او همه به دور او جمع شدند... با

...اگه الزم یت:}تو هم بهتره اون دوتا رو دنبال کنرو به گرگ سوار کرد و گف آنوکا

 ...{خوامیمن اونا رو زنده م یشد...بُکششون...ول

 کرد و به سمتِ گرگش رفت و سوار آن شد...و بالفاصله از آنجا رفت... یمیسوار تعظ گرگ

 و گفت:}چرا زنده؟!{ ستادیاز سربازان در کنارِ آنوکا ا یکی

 دارم...{ ازیگفت:}اونا دَهها نفر از سربازان منو نِفله کردن...به قدرتهاشون ن آنوکا

 بودند... ستادهیارتش کرد که در پشتِ او به صف ا یِرو به سو بعد

...سربازانِ میهست کانی!...ما اِدنیگفت:}بهتره همتون خوب گوش کن یبلند یِبعد با صدا و

...و میخوری...ممیزنی...آتش ممیکشی...ممیدیرس یر شهر....به هدهیرس امتی...االن وقتِ قداگیه

 یِ...خدادهیرس انیبه پا نیدروغ انِی...حکومتِ خدادهیرس انی...حکومتِ بشر به پامیکنینابود م
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به  لی...تبددیکه کشت ی...و هر کسدیکنیرحم نم چکسیهم اوست....به ه شهی...و همداگِیه یواقع

 داگیکار....ه نی...پس با امیرو فتح کن ستالیا نِیسرزم می...ما اومددیکنیاز خودتان م یکی

 خوشحال خواهد شد...و زودتر خواهد اومد....{

 نیاریسپاه موج گرفت...آنوکا ادامه داد:}اون پسرو ب انِیدر م یوحشتناک یِاهویلحظه ه نیا در

 ...{نجایا

 نیکه بر زم یرا...در حال خولوز جانِیب یِترسناکِ سربازها...جنازه  یِاهویلحظه...با ه نیا در

 ...در مقابلِ آنوکا حاضر کردند...شدیم دهیکِش

لب  ریبه آسمان کرد و ز ی...نگاهحیکر یمعصومِ او انداخت و با پوزخند یِبه چهره  ینگاه آنوکا

 بده...{ یاریبزرگ...به من  یخدا یمن..ا یِفرمانروا ی...اداگیزمزمه کرد:}ه

که  یچپِ او برداشت...به طور یِگازِ محکم از بازو کیبعد در کنارِ جسدِ خولوز نشست...و  و

 گشت... یجار نیاو بر زم یگوشت از تنش جدا شد...و خونِ لخته 

کفتارِ بزرگ  کیبلند شد و به سمتِ  نی...از زمدیبلعیکه گوشتِ او را در دهان م یدر حال آنوکا

 ...{دیبد ری...گفت:}به او شمششدیر سوار مکه بر کفتا یرفت...و در حال

 لحظه چشمانِ سرخ و وحشتناکِ خولوز از هم گشوده شد....... نیدر ا ناگهان

_________________________________________ 

 

 ٢۰صـ

 ....کردیم یدفاع....چشمانش از ترس اطراف را وارَس یجنگل...تنها و ب انِیکوچک در م ازِیکال

او وحشتناک جِلوه  یِ...برازیبه درختانِ خشک و ترسناکِ اطرافش انداخت...همه چ ینگاه

 ....کردیم

 مدفون شده بود... یکیدر تار زیچ همه
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 یمیمرد و ن یمیدورگه)ن ییگرفت....صدا دنیچیدر اطرافِ او پ یبیپژواک مانندِ عج یِصدا ناگهان

 ...!{ازیزن(...:}کال

 سر داد... بیعج یقهقهه ا سپس

 ...گشتیصاحبِ صدا م یِافتاده...و سردرگم...در پِ ریگ یتیدر چه وضع دانستیکوچک نم ازیکال

 !؟{یگردیگرفت:}دنبال  من م دنیچیاو پ یِصدا دوباره در گوشها آن

لرزان گفت:}شما  ییکوچک...حلقه کرد و با صدا ازیدر چشمانِ کال یاشکِ ترس آلود یِها قطره

 گم شدم...{ ی...اومدم دنبال اون...ولخامی!؟..من مامانمو منیهَچت یک

 !؟{یصدا گفت:}گم شد آن

 ....هایالجثه و س میمارِ عظ کی....ستادیو در مقابلِ او ا دیخز یکیتار انِیمار مانند در م یزیبعد چ و

که  یهست ییدر مقابلِ او باز شد...و آن صدا ادامه داد:}تو االن جا یچشمانِ سرخِ ترسناک ناگهان

 ....{ااااازی!!.......کالیباش دیکه با ییجا نی....بهتریباش دیبا

 گرفت........ دنی....جهازیکال ی دهیبعد به سمتِ چشمانِ ترس و

_        _       _       _        _       _       _       _    _ 

 ....دیتابیم دیدر آرامش بود...خورش دهکده

 روزمره خود بودند... یِمشغولِ کارها یمردم دهکده...در کمالِ آزاد ی همه

 بود... ریشده بود...در حالِ تعم بیعج یا رانهیبه و لیکه االن تبد یبزرگ آغل

 یرزنیشمش نِیخلوت...در حالِ تمر یدر گوشه ا ازیبود....کال یدر حالِ چُرتِ ظهرگاه آکور

 درحالِ گفتگو بودند... یهم در گوشه ا زیبود...کادون و ول

 بود... ازیکال یِنیحرکاتِ تمر یِ...در حالِ تماشایا در گوشه ا..تنهژایچ
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 خود رفت.... یِکیدر نزد ی....نگاهش را از او برداشت و به داخلِ کلبه ایاز کم بعد

 د...او بودن مِیکردنِ زخمِ وخ زینشسته....و در حالِ تم نیآک نِیو ژاکس...بر بال نویداخلِ کلبه...ج در

 مداوا برداشت... یِرا برا نیدورِ چشمِ آک یِپارچه  ژاکس

 ی...هنوز تازگرجندیچنگالِ ن یِکور شده بود...و زخمها یواقعاً به طرزِ وحشتناک نیچپِ آک چشمِ

 داشت...

از اون  کمیگفت:}اوه....زخمش عفونت کرده... نویزخمِ چشمِ او...خطاب به ج دنِیبا د ژاکس

 بده بهم...{ رامیگِالس

 یژاکس انداخت...بعد از کم یِچرم فِیبه ک یبود...نگاه نیت نگرانِ حالِ آککه به شد نویج

 !؟{میکن کاریتموم شده....حاال چ رامیگشتن....گفت:}آه...گِالس

 ...{میسازیبه او انداخت و گفت:}نگران نباش...دوباره م ینگاه ژاکس

 م...حالش چطوره!؟{و گفت:}سال ستادیواردِ کلبه شد...و در کنار آنها ا ژایلحظه چ نیا در

داره!..چون تموم  ازیاالن به دارو ن یگفت:}حالش خوبه...ول نویبه او انداختند...ج ینگاه آنها

 شده!{

 کنم!؟{ یکمک تونمیگفت:}باشه...من م ژایچ

آورد و بعد از خواندن آن خطاب به  رونیب یچرم فیلحظه ژاکس کتاب کهنه طبابت را از ک نیا در

...گلِ فاوان...و سمِ قارچِ میدار ازین اهی...به دو تا گرامیآن دو گفت:}واسه ساختنِ محلولِ گِالس

 ...{یجنگل

اسه و دی...باکننیجنگل رشد م یِفقط تو اهیدوتا گ نیبه چهره آن دو انداخت و گفت:}ا ینگاه بعد

 وجود داره!؟{ یجنگل نجای...اصال انیطوب اون برمر یلیخ یِکردنشون...به جاها دایپ

 ...{انیاز جنگل م شهیگفت که اونا هم روزید رمردهیاون پ یعنیگفت:}آره وجود داره... ژایچ
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رو  میاومد نجایکه از شهر به ا ینصفِ راه بای....تقرجامی...جنگلِ کگهیگفت:}راست م نویج

 داره....{

 اونجا...{ میبر دیگفت:}پس خوبه...با ژایچ

 گفت:}موافقم...{ نویج

 !{یزودتر خوب ش دوارمیانداخت و گفت:}ام نیبه چهره آک ینگاه بعد

خواست بلند شود...ژاکس دست او را گرفت و در چشمانِ او نگاه کرد...و  یبعد وقت و

 گفت:}مواظب خودت باش!{

...خودت یمورد من برداردر  یدست از نگران یخوایم یزد و گفت:}آه...پدر....تو کِ یلبخند نویج

 ...پس لطفا نگران نباش...{میمن چجور یدونیکه م

 او زد و بلند شد.. یِشانیبر پ یبعد بوسه ا و

 نگرانِ بَچَشه...{ شهیپدر هم هیزد و گفت:} یهم لبخند ژاکس

 اردیدر چشمانش پد یآن دو قرار گرفته بود...ناخودآگاه قطره اشک رِیکه تحتِ تأث یدر حال زایچ

 دلتنگانه بر لب آورد... یشد...و لبخند

 ....!؟{یایبا من ب یخوایم یو گفت:}مطمئن ستادیدر مقابلِ او ا نویج

دژا دوست منه....تو هم دوست  نیبه خود آمد و گفت:}اوه...آره البته...آک یبا حرفِ او کم ژایچ

 ...{کننی....دوست ها به هم کمک میمن

 دهکده منتظرتم...{ رونیب گهید ساعت میگفت:}خوبه...پس تا ن نویج

 بعد رفت... و

 ...{یبا تعجب گفت:}راست ژایچ

 ....ستیو به او نگر ستادیا نویج
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 !؟{یبگ هیبه بق یخوایادامه داد:}نم ژایچ

از خودمون  میتونی...هم تو هم من...ممیگفت:}آه...دست بردار...مگه بچه ا یحوصلگ یبا ب نویج

ابود ن گهی...در ضمن....اون موجودات دمی....بهتره اونا رو نگران نکنمیگردی...تا شب برممیدفاع کن

 شدن...البته به لطفِ.....دوست پسرِ تو....{

 کرد و از کلبه خارج شد... یبعد خنده ا و

 ...ستیمانده...و به ژاکس نگر ریکه او بکار برده بود...متح یهنوز در کلمات ژایچ

 

 ٢۱صـ

خبر بود...با هر  یخودش هم از آن ب یکه حت ییبود...مهارتها ینرزیشمش نِیدر حالِ تمر ازیکال

...در فکرِ خود مشغول کردیکه نابود کرده...از ذهنش عبور م ییوالهایآن ه یضربه...چهره 

 !{یدار یخوب یِ....::}مهارتهادیرا شن دالیسام یِدفعه صدا کیبود...که 

 آمد... یام مبرداشت و به او نگاه کرد...به نظر آر نیاز تمر دست

 ...{ستنیها...مال خودم ن کیتکن نیراستش...ا یزد و گفت:}ممنون...ول یلبخند ازیکال

 !؟{ـــــَنیتعجب کرد و گفت:}پس مال ک یکم دالیسام

 انجام ریشمش نیکارها رو ا نیفرو کرد و گفت}در واقع....ا نیخود را بر زم بیعج ریشمش ازیکال

 ...{کنمی...و من فقط اونا رو کنترل مدهیم

اون  ینداشت که تونست یشد و گفت:}واقعاً....!؟....پس...تعجب کیتعجب به او نزد یبا کم دالیسام

 ....{ینابود کن والهارویه

 یگریحسِ د کی ی...ولدیچیپیدر دهکده م یبیبه اطراف انداخت...حسِ آرامشِ عج ینگاه ازیکال

 ....."هنوز تمام نشده" نکهی...ازدیموج م ازیهم در وجودِ کال
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 !؟{یدار یانداخت...و ادامه داد:}چه حس دالیدوباره به سام ینگاه ازیکال

 !؟{یبا تعجب گفت:}چ دالیسام

 ...!؟{دهیکه االن دهکده ات...به آرامش رس نیادامه داد:}ا ازیکال

 گهید زیچ هی...دمیمن دکه  ییوالی...اون هی....ولهیزد و گفت:}حسِ خوب یلبخند دالیسام

در هر  یتنها...ول یِ...اون....تنها بود....تنهانکهیها....و ا یشبیقدرتمندتر از د یلیبود....خ

 ...{یحال...بازم ممنونم که اون موجودات رو واسه خاطر ما نابود کرد

 گفت:}واسه خاطر شما نبود...{ ازیکال

زد و با عالمتِ  یمانده بود...دوباره لبخند رهیخ ازیکال یِبایکه در چشمانِ ز یدر حال دالیسام

 (....او را ترک کرد...یسر)به نشانه موفق باش

 کرد و دوباره در فکر فرو رفت.... هیتک ریبا دست...بر شمش ازیکال

 لیبه لب آورد و گفت:}خب...جنابِ کادون...م ی...لبخندکردینگاه م ازیکه به کال یدر حال زی.... ول

 بدونم...!{ ییزهایا چدارم در مورد شم

 ندارم...{ فیواسه تعر یادیز زیچ یگفت:}من در خدمتم...ول کادون

 غِنیشاه ا یِ دربارِ سلطنت ژهیاو انداخت و گفت:}شما مأمورِ و یِبه چشمانِ آب ینگاه زیول

 پست رو به شما دادن!؟...{ نیکه ا نیباش یمردِ قدرتمند دی!...بانیبود

کارِ  هیداشتن...بعدش واسه خاطرِ  ازیکه بهم ن ی}آره...تا زمانبا حالتِ تمسخر گفت: کادون

 کردن....{ دیاحمقانه...منو محکوم به تبع

 !؟{نیشده بود دیبا تعجب گفت:}پس شما....تبع زیول

 منو از شهر دور نگه دارن...{ خواستنیگفت:}نه...در واقع م کادون

 گفت:}چرا!؟{ زیول
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 مثل من...{ یممنوعه...واسه افراد یحِس...حِس هیگفت:}واسه خاطر  کادون

 کن!{ فیبا حالت تعجب گفت:}وااو...جالب شد..!...کنجکاو شدم...تعر یکم زیول

حبس...ممکنه  یِبمونن تو دیرازها با یسِر هیوقتا... ی..گاهیدونیبلند شد و گفت:}م کادون

 دردسر درست کنن...{ شونییبازگو

 !؟{یکجا بر یخوایگفت:}حاال م زیول

 یادیشجاعتِ ز شبیدژا بزنم....د نیسر به آک هی خوامیبه دهکده انداخت و گفت:}م ینگاه کادون

 به خرج داد...{

 گفت:}و تاوانشم داد...{ زیول

 ...{امیب خوامیبلند شد و گفت:}...منم م بعد

 بود حرکت کردند.... یدژا در آن بستر نیکه آک یبعد هر دو به سمتِ کلبه ا و

 وارد کلبه شدند... یاز کم بعد

 به خود آمد... ینشسته و در فکر فرو رفته بود....که با ورودِ آن دو کم یدر گوشه ا ژاکس

 جنابِ دژا در چه حالِ!؟{ تِیگفت:}وضع زیول

 و جنابِ کادون...{ زیزد و گفت:}آه...جنابِ ول یلبخند ژاکس

 حالِ جنابِ دژا چطوره!؟{ مینیبب میاومد یگفت:}ممنونم جنابِ ژاکس...ول زیول

 ...{شهیاستراحت کنه...بهتر م کمیانداخت و گفت:}حالش خوبه... نیبه آک ینگاه ژاکس

 ....{میزودتر حرکت کن دی....بامیتوقف ندار یِواسه  یادی....چون ما وقت زدوارمیگفت:}ام زیول

 رو درک میزودتر حرکت کن دیبا نکهیانداخت و گفت:}اوه...ا زینگرانِ ول یِبه چهره  ینگاه ژاکس

 !؟{هیشما چ یِنگران نهمهیا لِی...دلفهممینم ی...ولکنمیم
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 کجان!؟...فکر ژایو شاهزاده چ نوی...بانو جی...کادون گفت:}آااا....راستدیبگو یزیتا خواست چ زیول

 !{دمشونیکنم از صبح ند

 به او جلب شد... زیول توجه

 ...{دمشونی...منم نددونمینمگفت:}آااا.. یحالتِ دستپاچگ یبا کم ژاکس

 ساخت... یبر لب جار یمانند یبعد لبخندِ عصب و

 ....!{....دمی!...منم از صبح اونو ندستیهم ن مالیگفت:}چ زیول

 کجاست!؟{ ازیلحظه ژاکس گفت:}کال نیا در

 زد............ یبعد دوباره لبخند و

 

 ٢٢صـ

 شکمِ آکور ظاهر شد... یِبر رو مالیلحظه چ نیا در

 فرو رفته بود... یقیدر خوابِ عم آکور

 ی....ولیمنو ببخش دوارمیآزارِ او انداخت و گفت:}خب....ام یمعصوم و ب یِبه چهره  ینگاه مالیچ

 درد داره....{ کمی....فقط رونیاطالعات از تو ذهنت بکشم ب یسر کی دیبا

واداکون...هاک لب گفت:}آنوسا پات لو داک نور....اِ ریبعد چشمانِ خود را بست...ز و

 لوداس...اِتاک...نورات...زِلت!!!{

 دایاِرتعاش پ مالیچ یِپا رِیکه از ز یشد....لرزش جادیشکمِ آکور ا یِکوچک بر رو یلرزش ناگهان

 ...کردیم

گرفت....و  دنیدم مالیدر درونِ چ یبیشکمِ او به هوا برخاست...نورِ عج یِاز رو مالیچ ناگهان

 گرفت... دنیبرق...در دماغِ بزرگِ آکور جه یهمانندِ ذره ا کدفعهی
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 آکور از هم باز شد... یِچشمانِ آب کدفعهی

 زیبود...همه چ ستادهیاز برق ا یهاله ا انِیکوچک که اکنون در ذهنِ پر تالطمِ آکور...در م مالِیچ

 ...دیدیرا از چشمانِ او م

 بر لب داشت... یتمندیلبخندِ رضا مالیچ

 گفت:}آه...{ ادیاز جا بلند شد و با فر یدیشد با احساسِ سردردِ آکور

همه کار انجام  تونمیمن...من االن با جسمِ آکور م یآور گفت:}خدا جانیه یبا خنده ا مالیچ

 بدم...{

به  اریاخت یلحظه دستِ راستِ آکور هم ب نیبعد دست راست خود را به سمتِ باال برد...در ا و

 سمتِ آسمان بلند شد...

 !؟{هیچ گهید نیبا تعجب به دستِ خود نگاه کرد...و با خود گفت:}ا آکور

 نیگفت:}نترس آکور جان...ا مالیپژواک شد...چ مالیچ یِآکور در گوشها یِصدا

 رو امتحان کنم...!{ یزیچ خواستمی...ممالیمنم..چ

 ... {رونیب ای..با تعجب دست بر سرش گذاشت و گفت:}از ذهنم بدیشِنیاو را م یِکه صدا آکور

 آن را خراب کرد... وارِیبرخورد کرد...و د یحال با کلبه ا نیبه خود تکان داد...در ا یبعد کم و

 آکور شدند... بِیقهرمانها متوجه حالِ عج ی...همه واریخرد شدنِ د بِینه یِصدا با

 ...ستیآکور نگر بِیبا تعجب به حرکاتِ عج ازیکال

 آمدند... رونیبه ب...کادون و ژاکس از کلزیلحظه ول نیا در

 هم متوجه اوضاع شد و به سرعت خود را به آنجا رساند... دالیسام

 خراب کرد... زیبرخورد کرد و آن را ن یگرید یآکور با کلبه  کدفعهی
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 یگرِ او بود با نگران رانیافکار او و حرکاتِ و ختنِیکه در ذهنِ آکور شاهدِ بر هم ر مالیچ

 ...{یکنی...االن کل دهکده رو خراب میگفت:}آکور بهتره تمومش کن

 ....{رونیب ایبا خشم گفت:}ب آکور

 صبر کن....{ کمیگفت:} مالیچ

و مردمِ  دالیو کادون و ژاکس هم به همراهِ سام زی..ولستادیدر مقابلِ آکور ا ازیلحظه کال نیا در

 ...ستادندیدهکده در کنارِ او ا

 شده!؟{ یفته بود...گفت:}آکور چرا آماده مبارزه در دست گر ریکه شمش ازیکال

 ...ستیلحظه آکور به آنها نگر نیا در

 مردمِ دهکده به رنگِ زرد بودند... همه

به رنگِ  دالیبود...ژاکس هم به رنگِ زرد بود...سام دیبود...کادون به رنگِ سف یبه رنگِ آب زیول

 ...اهیبه رنگِ س ازیو کال یخاکستر

 .!؟!!{ینیبیم ینجوری...با تعجب گفت:}پس تو)خطاب به آکور(ادیدیکه آنها را م مالیچ

 !...{مالیگفت:}چ ازیدر جوابِ کال آکور

 ...{رونیب امیگفت:}باشه....االن م مالیلحظه چ نیا در

 ...دیجه رونیب یزد و از دماغِِِ آکور...همانندِ برقِ کوچک یبعد بشکن و

 از ذهنِ آکور... مالیخروجِ چ با

 زانو زد.... نیکم توان بر زمبا حالتِ  آکور

 افتاد... نیهم بر زم مالیچ

 چه خبره!؟{ نجایا یبگ شهیو گفت:}م ستادیا مالیسرِ چ یِدر باال ازیکال
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 ...مهم نبود..{نمیرو بب یزیچ خواستمی...فقط میچیکرد و گفت:}ه یخنده ا مالیچ

ل فکر کنم بهتره قب گهی...گفت:}خب...دکردیآکور نگاه م یِرانیکه به آثارِ و دالیلحظه سام نیا در

 ....{دیبر نجای...از ادیکن رانیهمه جا رو و نکهیاز ا

 ..{خوامیو گفت:}من از طرفِ دوستانم از شما معذرت م ستیبه او نگر زیول

 ...{ستیمهم ن گهیگفت:}د دالیسام

 بعد از آنجا رفت... و

 ...کردیبه او نگاه م یبا نگران مالیچ

 !؟{یدی...رسیخواستیکه م یزیشد و گفت:}خب...به چ زیخ مین نیبر زم مالیدر مقابلِ چ ازیکال

 ...{خواستمیکه م یزیاز چ شتریب یلیزد و گفت:}آره...خ یلبخند مالیچ

 شد.. بیزد و از آنجا غ یبعد بلند شد و بشکن و

 ..  کردندیو کادون با تعجب به آکور نگاه م زیول

 در فکر فرو رفته بود...... ازیلبود که کا یدر حال نیا و

 

 ٢٣صـ

...البته سوار بر دیاز راه رس ژایبود...که چ ستادهیدهکده سوار بر اسب...منتظر ا رونیدر ب نویج

 اسب نبود...

 !؟.؟{یاوردیبا تعجب گفت:}واسه خودت اسب ن دیتا او را د نویج

 شو...{ ادهینه !؟...از اسب پ یکنیم یزد و گفت:}شوخ یلبخند ژایچ

 شد... ادهیاز اسب پ دیتعجب زده شد...و بعد با ترد نویج



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 75 

 ...بهم اعتماد کن...{الیخیگفت:}آه ب ژایچ

 ...ستادیدر مقابل او ا نویج

 اون جنگل رو بهم نشون بده...{ رِیگفت:}حاال مس ژایچ

م }فکر کننشان داد...و گفت: ژایرا به چ یریبه اطراف نگاه کرد و بعد با انگشت...مس یکم نویج

 باشه...{ ینوریا

 ...{یدستِ او را گرفت و گفت:}بهتره دستمو وِل نکن ژایلحظه چ نیا در

 !{؟یبا تعجب گفت:}چ نویج

 کرد... دنیهمانندِ سرعتِ نور...و برق...شروع به دو ژای...چکدفعهی ناگهان

 از ترس محکم او را بغل گرفت.... نویج

 ...شدینم دهیدر اطرافشان د یزیکه چ دیدویم عیسر انقدر

 ...ستادندیدر مقابلِ جنگل ا کدفعهی

 بود...!؟{ یچ گهید نیجدا شد...با تعجب گفت:}ا ژایتا از چ نویج

 کرد و باال آورد.... یقِ یبعد در کنارِ درخت و

 تازه اولشه...{ نیکرد و گفت:}ا یخنده ا ژایچ

 ....{هیعال یلیبود...خ یهر چبه او کرد و گفت:} یبه خودش آمد...نگاه یوقت نویج

 ....{میبگرد اهیحرفها دنبالِ اون گل و گ نیا یگفت:}بهتره به جا ژایچ

 بر لب آورد و گفت:}تو واقعا....{ یلبخندِ تعجب دار نویج

 کرد و گفت:}خب...من گوناژم.....{ یبه او نگاه ژایچ
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 داخل...{ میکرد و گفت:}بهتره بر یکوتاه یِخنده  نویج

 هم به دنبال او وارد جنگل شد.... ژایبعد واردِ جنگل شد...چ و

 ...{یگفت:}خب...بهتره در مورد خودت بگ نوی...جرفتندیکه راه م همانطور

 بگم!؟{ یگفت:}چ ژایچ

!؟...اصل و نژادت....!؟...هر یآشنا شد ازیبا کال ی...از گذشته...چجوردونمیادامه داد:}...چه م نویج

 ...{ادتهیکه  یچ

حرف  ادیبودم....ما گوناژها ز غِنیشاه ا یِزد و گفت:}خب....من...نوه  یلبخند ژایچ

امال بگم....ک دیهم با ازیتا صبح واست حرف بزنم....در مورد کال تونمیم ی...اگه بخوای...ولمیزنینم

 ...{یاتفاق

 !؟...{نیبا تعجب گفت:}هم نویج

 بگم!؟{ یگفت:}خب چ ژایچ

 ...{یدار یادیز یحرفها دونمیگفت:}زود باش دختر...م نویج

 و عمقِ انبوهِ جنگل شدند... کی...واردِ بخشِ تارزدندیکه حرف م نطوریهم

 شروع به نور دادن کرد... ژایلحظه بدنِ چ نیا در

 یزیچ نی!؟...من تا حاال چنهیچ گهید نینورِ پر تالطمِ او...تعجب وار گفت:}وااااو....ا دنِیبا د نویج

 ...{دمیند

نژادم هستم...سرعتِ  یِکرد و گفت:}خب...فکر کنم من تنها گوناژِ استثنائ یخنده ا ژایچ

 .!{دونمی...نمشتریب یلیخ دمی....شای...نور...و سالحِ نامرئادیز

تو چند  ی....راستیدختر...فکر کنم ازت خوشم اومد...ول یبا همان نگاهِ تعجب زده گفت:}وا نویج

 سالته...!؟{
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 ....{ازدهی....ششصد و شمیگفت:}آمممم....با حسابِ من...ماه بعد م ژایچ

 ...{ازیکال چارهیدو برابر شد و گفت:}وااااو....ب نویج تعجبِ

 ایهمون هجده... شهیبا همان خنده گفت:}نه...با حسابِ شما م ژای...و چدندیهر دو خند سپس

 هفده....{

حال...تو ششصد سال  نیبا ا یادامه داد....و گفت:}ول شیتأمل کرد و دوباره به خنده ها یکم نویج

 ...{یرتریسال داشته باشه...بازم از اون پ ستیاز ب شتری...فکر نکنم بازی...و کالیعمر کرد

در کل  ی...ولشهیخشن م کمیوقتا  ی...بعضهیپسرِ خوب ازیکرد و گفت:}خب..کال یمَکث ژایچ

 ...{هیعال

 ..!{یگفت:}پس عاشقش نویج

 .......{دونمینم یزی....من در مورد گذشته خودم چدونمیزد و گفت:}نم یلبخند ژایچ

با  ژایموتاک از ذهنش عبور کرد...و چ یِگُنگ و نامفهوم از چهره  یریلحظه...تصاو نیدر ا ناگهان

 ...ستادیا ی...کمریآن تصاو یِادآوریبه 

 شده!؟{ یزیو با تعجب گفت:}چ ستادیهم ا نویج

 باشه....{ یزیکوت گفت:}نه...فکر نکنم چس یبعد کم ژایچ

 بعد دوباره به راهش ادامه داد... و

 گفت:}خب تو بگو...{ ژای...چیاز کم بعد

 .!؟...{یبکن یتالف یخوایگفت:}آه...م نویج

 گفت:}نه...کنجکاو شدم...{ ژایچ

 بگم...!؟{ یگفت:}در مورد چ نویج
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 دژا....{ نیتأمل کرد و ادامه داد:}آک یکم ژایچ

 ندارم...{ یزی....چالیخیانداخت و گفت:}اوه...ب ژایچ بِیدر چشمانِ عج ینگاه نویج

....در دونمینم یزیچ ستمیزد و گفت:}زودباش دختر....فکر نکن چون هم نژادت ن یلبخند ژایچ

 هر حال...منم دخترم...{

 زد... یبعد چشمک و

 ن...برام قابلِ احترامه....{...فقط...اوستین یزیکرد و گفت:}نه..واقعا چ یقهقهه ا نویج

 از قابلِ احترام باشه....{ شتریب یگفت:}نه...فکر کنم کم ژایچ

 ......ستیدرخت...به آنها نگر یِاز پشتِ شاخه ها یزی...چکدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 .....دهیخون آلود...و ترس ینگاه

 من فکر کنم اون گلِ فاوان باشه....{ یِو با تعجب گفت:}خدا ستادیا نویلحظه...ج نیا در

 ...یکیاز تار یانبوه انِیگلِ تنها...در م کی...ستینگر دادیکه او نشان م یریبه مس ژایچ

 به رنگِ سرخ داشت... ی....که چهار گلبرگ و ساقه ایآسمان یِبه رنگِ آب یگل

 به سرعت خود را به آن رساندند.... ژایو چ نویج

 گفت:}صبر کن....{ نوی...جندیچتا خواست آن را ب ژایچ

 ...دیبا تعجب دستش را کنار کش ژایچ

 

مواظب  یلیخ دی...باهیسَم یلیگل خ نیو گفت:}ا دیکش رونیشکلش را ب یخنجر هالل نویج

 ...{ارهیدَه مردِ تنومند رو از پا درب تونهی...چون میباش
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 گل زد... یِبه ساقه  یبعد با خنجر...ضربه ا و

نفشِ به ب لیآن تبد یِافتاد...و رنگِ آب نیبر زم یکوچک غِیج یِبا صدا یبائیگلِ به آن ز کدفعهی

 سوخته شد...

 ...کردیبا تعجب به گل نگاه م ژایچ

 گذاشت........ یچرم یِ سهیآن را با خنجر برداشت و داخلِ ک نویج

 

 ٢۴صـ

 را به خود جلب کرد... ژای...از پشت سر...توجهِ چیکوچک یِلحظه صدا نی...در ا

 شده..!؟{ یزی...گفت:}چدیتعجبِ او را د یوقت نویج

 ...{اهیگ یکیدنبالِ اون  میسکوت گفت:}نه...بهتره بر یبعد از کم ژایچ

 یچجور یدختر اگه تو نبود ی....وایآسونتره..قارچِ سم کمی یکیگفت:}خب...اون  نویج

 ...{نمیرو بب نجاهایا تونستمیم

 بگم...؟{ یزد و گفت:}خب...چ یلبخند ژایچ

 ...دندیهر دو خند سپس

 دوباره به گشتن ادامه دادند... بعد

 به دنبال آنها به راه افتاد... زیآن موجود ن نیب نیا در

 ...{ازیکال هِیشجاعه...کامال شب یلیگفت:}به نظرم...جنابِ دِژا...خ ژایچ

 اونه...{ هیشب ازی...کالیکن حیحرفتو تصح دیپسرِ اونه...البته با ازی...کالهیعیگفت:}خب طب نویج



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

چشم بهم زدن نابود  کی یِاون موجودات رو تو ازیکال یوقت یکرد...و ادامه داد:}ول یخنده ا بعد

 جذاب شد...{ یلیکرد...به نظرم خ

 ازینگو نسبت به کال گهیانداخت و با خنده گفت:}د ژایچ یِعبوس شده  یبه چهره  ینگاه بعد

 ....{شناسمیخوب م یلی...من حسادت دخترونه رو خ.دونمینم یزیچ

 کنم...دوسِش دارم....{ کاریو گفت:}خب چ ستیبه او نگر ژایچ

 !؟{یگفت:}در موردِ کادون چ نویج

 گفت:}کادون!؟...نه...فکر نکنم.......{ ژایچ

 کادون توسطِ خودش...دوباره در ذهنش مرور شد.... دنِیبوس یِلحظه صحنه  نیا در

 کرد.... هیتک ی...به درختیمانند جهیو بعد با حالتِ سرگ ستادیا یکم ژایچ

 شده!؟{ یگفت:}چ یبا تعجب و نگران نویج

به او انداخت و با تعجب  یتعجب زده در فکر فرو رفته بود...نگاه یکه با چهره ا ژایچ

 ...از گذشته..!{ادیتو ذهنم م ییزهایچ هی...انگار.....انگار....دونمیگفت:}نم

 که خوبه...{ نیزد و گفت:}واقعا!؟..ا یا تعجب لبخندب نویج

....چرا ازشون دونمیخاطرات....نم نی...ایگفت:}ول یبه چشمانِ او انداخت و با نگران ینگاه ژایچ

 .!...{ادیخوشم نم

 هستن!؟{ یبا تعجب گفت:}حاال اون خاطرات چ نویج

 تی...من فراموش کردم....حاال نوبتِ توئه...از بچگالیخیاز درخت جدا شد و گفت:}ب ژایچ

 ...{ستین تی....معلومه که پدر واقعیبا ژاکس آشنا شد یبگو...چجور

...من و شناسمیخوب نم مویزد و در فکر فرو رفت و بعد گفت:}خب...من پدر واقع یلبخند نویج

کنارش  ادیپدرم...ز یولدوست داشت... یلی...مادرم پدرمو خمیمهاجرت کرد نمونیمادرم از سرزم
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 مادرم توسط نکهی....تا امیدیکش یادیز یِها ی...سختمیبر شِشیگرفت از پ مینبود...مادرم تصم

....بعدش با ژاکس آشنا بهیغر نِیسرزم هیالعالج مُرد...و من تنها موندم...تو  یِماریب کی

به طبابت عالقه  ادیمن ز یگرفتم....ول ادیاز اون  زهایچ یلیبود...خ بیشدم...اون طب

با  یگرفتم...بعدش وقت ادیراهب  هیرو از  یگرفتم راهمو جدا کنم....فنون جنگ مینداشتم...تصم

هدف دارم...پس با نقابِ ژان....به افراد  کیکه  دمیحاکمِ وقت روبه رو شدم...فهم مِظلم و ست

 دژا آشنا شدم....{ نیبا آک نکهیکمک کردم...تا ا ازمندین

 میحرف زدم...بر ادیکرد...و ادامه داد:}...آه...فکر کنم ز هیتک یداد و بر درخت تکان یسر بعد

 دنبال قارچ...{

به خود آمد و  یاو غرق شده بود...کم یِکه در حرفها ژایبعد از درخت جدا شد و حرکت کرد...چ و

 مادرت متأسفم...{ یگفت:}برا

 از مشکالت...بزرگ شدم...{ یرفته...و من با کوله بار گهی...اون دستیگفت:}مهم ن نویج

 هم به دنبال او حرکت کرد... ژایچ

وجود  یقارچ چیه نجای!....ابهیو با تعجب گفت:}عج ستادیا نویگشت و گذار...ج یاز کم بعد

 نداره!{

 ...{میبگرد شتریب دیبا دیگفت:}شا ژایچ

کمکتون  تونمیدر پشتِ سرشان گفت:}من م یمردانه ا یِ...صداکدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 کنم!؟{

 ....دندیآماده به سمتِ او چرخ ییو سالحها نیخشمگ ییبا چهره ها کدفعهی...هر دو نویو ج ژایچ

 بود......... ستادهیدر مقابلِ آنها ا وکانی

 

 ٢۵صـ
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....من دیبه خود گرفت و گفت:}نه نه...صبر کن یحالتِ دفاع یکم وکانیآن دو.... عِی....با واکنشِ سر

 بهتون برسونم...{ یبیآس خوامینم

 !؟{یبگ یخواستیم ی....حاال چیتونینم یگفت:}اگرَم بخوا ژایچ

 .{کمکتون کنم... تونمی...منیکه به دنبالش یسم یِزد و گفت:}من در موردِ قارچها یلبخند وکانی

 ؟{پس! یدیگفت:}آه...همه حرفامونو شن نویج

 ...{شویکمیگفت:}آااا...فقط  دیبا حالتِ ترد یکم وکانی

 از خلوَتِمون...{ نمیانداخت و گفت:}بفرما ا ژایبه چ ینگاه نویج

 !؟{یهست یو گفت:}خب....تو ک ستینگر وکانیدوباره به  ژایچ

 ییصدا هیهستم....!....فقط  یچ ایهستم  یک دونمیتأمل کرد و گفت:}در واقع....نم یکم وکانی

 نجایاز کجا به ا دونمینم ی...ولوکانهی....فکر کنم اسمم وکانی...وکانی....گهیذهنم داره بهم م یِتو

 اومدم...!{

 اومده....{ نجایمثل تو و کادون...به ا نمیا کنمیگفت:}من فکر م ژایخطاب به چ نویج

 .{به دهکده.. مشیببر دیدر هر حال با ی...ولکنمیبا تعجب گفت:}نه...فکر نم ژایچ

 دهکده...{ امیو گفت:}نه نه...من نم دیترس یکم وکانیاسمِ دهکده... دنِیشن با

که اونا در موردش حرف  یانداخت و گفت:}چرا!؟...نکنه...اون موجود یبه او نگاه ژایچ

 !؟{یی...توزننیم

 دست خودم نبود...{ نیباور کن یشد و گفت:}آره...ول رهیخ نیناراحت به زم یبا حالت وکانی

 ....!؟{یخودِن هست کیگفت:}پس تو  نویشدت گرفت و ج یآن دو کم یِاِعترافِ او..حالتِ جنگ با
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 ایتاقِن  چیکه تا حاال خونِ ه خورمیمن قسم م یبه آنها انداخت و گفت:}آره....ول ینگاه وکانی

.منم فقط اونا بهم حمله کردن.. یبوده....ول واناتیمن...خونِ ح یِ هیرو نخوردم....تنها تغذ یگوناژ

 ...{نیاز خودم دفاع کردم...باور کن

 ....{می...چون محاله باور کنیحرفها رو بهتره به ما نگ نیگفت:}ا ژایچ

مرگ...من  یعنیبا شما  یدشمن دمی...و فهمدمیگفت:}اون شب....من مبارزه شماها رو د وکانی

متِ در خد خوامی....مامیبه جمع شما ب خوامی...منم منی....پس لطفا به دوستاتون بگرمیبم خوامینم

 خسته شدم ...{ یکیاز تار گهیباشم...د ییروشنا

 نگاه کردند... گرید کیبا تعجب به  ژایو چ نویج

 ....{گمی....من دروغ نمنیادامه داد:}باور کن وکانی

 !؟{یشد لیموجود تبد نیبه ا یگفت:}چجور ژایچ

 یزیمتأسفانه...چ ی...ولگفتمی...حتما به شماها مونستمدیادامه داد:}خب....اگه م یبا لبخند وکانی

 ...{ادینم ادمی

 در فکر فرو رفتند... نویو ج ژایچ

 نیبه ا کنار...من یلطفا اون کمان رو بزن شهینگاه کرد و گفت:}م ژایچ کانِیپ زِیکه به نوکِ ت وکانی

 دارم...{ تیحساس کمیها... تیجور موقع

 !؟{هیو گفت:}نظرت چ ستینگر نویآورد...بعد دوباره به ج نییسرِ کمان را پا ژایچ

 ...{گهیدروغ نم ادیگفت:}بنظر م نویج

 .!؟{میکن کاریگفت:}حاال چ ژایچ

 !؟{یکن دایپ یواسَمون قارچ سم یتونیم ینگاه کرد و گفت:}گفت وکانیبه  نویلحظه ج نیا در
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آورد و گفت:}راستش قبال  رونیلباسش چند قارچِ قرمز رنگ ب بِیزد و از ج یلبخند وکانی

 واستون آماده کردم...{

 به آن قارچها نگاه کرد و گفت:}آره خودشه...{ نویج

به  نی...شما هم بررمیبه عقب رفت....و گفت:}من م یگذاشت و چند قدم نیآن را بر زم وکانی

 ..{.مونمیما ممنتظرِ ش نجایبود...من هم لی...اگه مانیتون صحبت کن سیدهکده...در مورد من با رئ

 شد و از آنجا رفت... یرنگ اهیبه دودِ س لیتبد بعد

 ...ستندینگر گریکدی...دوباره با تعجب به نویو ج ژایچ

از  نمیانداخت...و گفت:}خب....ا سهیرفت و قارچ ها را به کمک خنجرها...به ک نویحال ج نیا در

 دهکده...{ می...حاال بهتره زود برگردنیا

 نی!؟..تو بهترهیچ یدونیگفت:}م گرفتیکه دست او را م یرفت و بعد در حالزد و  یلبخند ژایچ

 که تا حاال داشتم...{ یهست یهم صحبت

 دوسِش داشتم...{ یلیکه خ یندازیم یکی ادِیتو منو  یزد و گفت:}ول یهم لبخند نویج

 بود...!؟{ یگفت:}واقعا....اسمش چ ژایچ

....بهتره زود الیخیفرو نشست و گفت:}اسمش لونس بود....ب نویدر چشمانِ ج یبیعج غمِ

 داره...{ ازیبه دارو ن نی...آکمیبرگرد

 گفت:}آهان...باشه...{ ژایچ

 شد..... بیهمانندِ برق....از آنجا غ یبا سرعت کدفعهی و

_________________________________________ 

 

 ٢۶صـ
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 گذشته بود... مهیاز ن شب

 ختهی...در هم آمرکهایرجیج یِگرگها در دشتها...با صدا یپارسِ سگها در دهکده....و زوزه  یِصدا

 بود...

 ی...میستارگانِ شب زنده دار...به رنگِ نقره ا نِیآسمان..و در ب اهِیس یِپرده  انِیکامل در م ماهِ

 ...دیدرخش

 باز شد.... یاتاق به آرام درِ

ه ...باهای...غرق در رویکه در خوابِ کودکانه ا کردینگاه م یوچکک ازیدر به کال یِاز گوشه  نیمِرس

 ...بردیسر م

که  یرسب ییبه جا دی....تو بازمیبر لبش افتاد....و با خود گفت:}بخواب عز یحیلبخندِ مل ناخودآگاه

اه بکنم اشتب خوامیکه م یکار دیبرسم که حقم هست....شا یزیبه چ دیمن با یهست...ول اقتتیل

 یتو رو با خودم به تباه یزندگ خوامیمجبورم....من عاشق تو هستم....نم یباشه...ول

تو رو  یِ....هرگز بدکنمیبدون که هرگز تو رو فراموش نم نویپسرم...ا ی...بخواب...ولمبکش

 گردمیکنم...اگه موفق شدم...برم داشیپ خوامیخودمو گم کردم...م یِ...من زندگخوامینم

 ....{یمنو فراموش کن دی...اگه نه ...باتشِیپ

 بعد در را بست.... و

 یکوچکِ آذوقه ا یِ سهیرا بر تن کرد...و ک یاهیآمد...لباسِ شنل مانندِ س نییپا یچوب یِپله ها از

 را بر دوش انداخت....

در  یانداخت...به آرام یمهابا به سمتِ اصطبل بزرگ رفت...اطراف را نگاه یکلبه خارج شد...ب از

 اصطبل را باز کرد...و بعد وارد شد....

 داخل اصطبل دوتا اسبِ تنومند قرار داشت... در

 کرد... نیرا انتخاب کرد...و آن را ز یرنگ اهیس اسبِ
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 اطی...در را باز کرد و با احتیاسب گذاشت و افسار آن را گرفت...بعد از کم نِیرا در خورج سهیک

 خارج شد...

 بود... ستادهیپا گذاشت...کامر در مقابلِ او ا رونیمانندِ ب اطیح یِبه محوطه  یوقت اما

 ...ستیبا تعجب به او نگر نیمِرس

 تموم بشه!!{ ینجوریسکوت گفت:}پس قراره ا یدارد...بعد از کم یتیاو چه ن دانستیکه م کامر

 ..{خوامی...من نمنی...ببیعنیگفت:}نه... یدست پاچگ یبا کم نیمِرس

...من یکه بگ ی...حرف نزن...چون هر چارین لیمن دل یطع کرد و ادامه داد:}براحرف او را ق کامر

 ...{یبر نجایتو از ا دمیاجازه نم

 ...پس لطفا برو کنار{ستیگفت:}اجازه من دست تو ن تیبا حالتِ عصبان یکم نیمِرس

بدم...بهش بگم...که مادرش کم آورد و  یچ ازوی...من جواب کالیبر نجایگفت:}اگه از ا کامر

 رفت...که مادرش...اونو به خاطر پدرِ مُرده اش ول کرد....{

 شد... یدر چشمانِ هر دو جار یکلمات...کامر سخنِ خود را قطع کرد و قطره اشک نیا با

 نمتوی...نمارمیدَووم ب تونمیسرد انداخت و گفت:}من نم نیبر زم یبغض کرده نگاه یبا دل نیمِرس

 یکردنش تالش دایباشه...و من واسه پ رونیاون ب ییجا هیبدونم کاندوج  نکهیفکر نکنم...از ا

 ...{تونمینکنم...نم

 زانو زد... نیدار بر زم هیگر یبا حالت بعد

خود را پاک کرد و بلند شد...و گفت:}نه...به  یاشکها نیشود...مرس کیتا خواست به او نزد کامر

 ..{یریمنو بگ یجلو یتونیبرو کنار...چون نم نشو...و لطفا کیمن نزد

که اون بعد از  یفکر کرد چیبدم...ه یچ ازویکنم...جواب کال کاری...من چیگفت:}اگه تو بر کامر

 ...{ادیبه سرش م یکارِت  چ نیا
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 هی...ادیدنبال من ب چوقتی...نزار هیکه مواظبش باش خوامی...ازت منیهم یگفت:}و برا نیمرس

...اونو یحسِ پدرانه دار یکه بزرگ شد...اگه ذره ا یوقت یکن که کال منو فراموش کنه...حت یکار

رحم  فیضع یِبه انسانها ایدن نی...ااریبار ب یمثل پسر خودت بدون...و بزرگش کن...اونو قو

 ...{کنهینم

 کلمات....سوار اسب شد... نیا با

 کاریچ یخوایگفت:}حاال م ی...و بعد از کمکردیم...فقط نگاه ردیاو را بگ یجلو توانستیکه نم کامر

 !؟{یری...کجا میکن

 راحت دنبالِ کاندوج بگردم...{ الِیبا خ تونمیم ینجوریبهتره....ا یگفت:}اگه ندون نیمرس

ون از پسش یتونیهستن که تو نم رونیاون ب ی...االنم شبه...موجوداتیفیتو ضع یگفت:}ول کامر

 ...{یایبرب

ندارم....تنها سالح من عشقه...و  یسالح چیبه ه یازیمصمم به جلو گفت:}من ن یبا نگاه نیمِرس

 ...{روزهیپ شهیعشق هم

 داد... یبعد اسب را هِ  و

 انِی...در ماهشی...سوار بر اسبِ سنیمِرس نکهیشد...تا ا شتریکامر ب یها هیدور شدنِ او...گر با

 مَحو شد........ یکیتار

 ....{یموندیکاش م یندارم....ول ی...گفت:}برو...حرفکردیخود را پاک م یِکه اشکها یدر حال کامر

 انداخت و به سمتِ کلبه رفت..... نییسرش را پا یدیبعد با نا ام و

 

 ٢٧صـ

 یِکیتار انِی...در مکردیخاطراتِ گذشته را مرور م کهیآلود در حال هیگر یبا چشمان نی...مِرس

 آشنا.... یانتها....به سمتِ مکان یب ی....در دشتدادیم یشب...اسب را هِ 
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 سمتِ شهرِ لوئومار......! به

 کی چیه یینشستند...گو یاو م یِدشت...و موجوداتِ شبگرد...فقط به تماشا یِ...گرگهانیب نیا در

 به خوردن عشق نداشتند....! یلیاز آنها...مِ

 .....دادی...به راهِ خود ادامه میمانع چیبدونِ ه نیمرس

...ِو چشمانِ غبار آلودِ دیرقصیاو...معلق در هوا...م اهِیوزشِ باد...شنلِ س انِیدر م کهیحال در

 یبود که راه را م اهیاسبِ س نی...و فقط ادیدیلبخند به لبِ کاندوج...نم یِجز چهره  یزیچ چیاو...ه

 ....کردیاو هموار م یِعشق بود که راه را برا نی....و ایکنترل چی...بدونِ همودیپِ

 به سر آمد.... شب

....از دادیگسترش م نیتابشِ خود را بر زم نی...اولدیخورش کهی....در حالصبح

 ....شدیم دهیبلندِ شهر....د یِوارهایدوردستها...د

 انداخت.... ینگاه وارهایباز...به آن د مهین یکه خسته بود...با چشمان نیمِرس

 شب را در راه بود... کل

 راه رفتن نداشتند... یِ...ناچکدامیاسب...و هم او...انقدر خسته بودند که ه هم

 غلت خورد... نیدر زم دیشد یبا ضرب نیافتاد...و مِرس نیلحظه اسب...بر زم نیا در

 بلند شد و خود را به اسب رساند.... یبا خستگ نیمرس

 از هوش رفته بود.... اسب

 راه مونده...لطفا بلند شو...{ یلیوز خگفت:}بلند شو...هن یبا ناراحت نیمِرس

 قدرتِ حرکت نداشت... گریاسب د اما

...خودم کنمینداره...تو رو درک م یشده بود...گفت:}باشه....اشکال دیاز او ناام کهیدر حال نیمرس

 ...{رمیراهو م هیبق
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 بلند شد...و تلو تلو خوران...به راه خود ادامه داد.... سپس

خود  یبه وضعِ ظاهر یتوجه چیو پاره شده بودند..اما او ه یدر اثر افتادن...خاک شیلباسها

 ...گردینم

 کرده بود... یکالهِ شنل مخف رِی...در زشیبایفوق العاده ز یِرنگش را به همراهِ چهره  ییطال یِموها

 ....دادی...فقط به راه رفتن ادامه مفشیهمان جسمِ ضع با

بازِ گاالمون  یِدروازه ها یِبه دهانه  زیدر وسطِ آسمان...او ن دیخورش تادنِسی....و با ادیفرا رس ظهر

 ...در حالِ رفت و آمد از دروازه ها بودند...گانیآت نِیاز سرتاسرِ سرزم یادی....افرادِ زدیرس

 ....ستیو به دروازه ها نگر ستادیا یکم

 وفا....{ یشهرِ ب یزد و گفت:}سالم ا یلبخند اریاخت یب

 افتاد.... نی...بر زمیخوابیهم ب دی....و شایو گرسنگ یراه رفتن...از فرطِ خستگ یاز کم بعد

 سرِ او جمع آمدند... یِدر باال یتیبه او جلب شد و جمع یادیافتادنِ او...توجهِ افرادِ ز با

 کمک کند... اهیشنل پوشِ س یِ بهیغر کیبه  کردی...جرأت نمچکسیه اما

 رونی...بزدیمردم غُر م یِجایتجمعِ ب تِیاز وضع کهی...درحالتیجمع انِیماز  یرزنیلحظه پ نیا در

 آمد...

 مُرده.!؟{ یشده...!؟...کس ی....چنمیکنار بب دی::}بر

 تیبه جمع ی...نگاهستادیروبه رو شد...با تعجب ا نیعصفناکِ مِرس تِیبا وضع یوقت زیاو ن اما

 واسه تماشا یزیچ نجای...انمیبب نیکارتون...بر یِپِ  نیگفت:}بر تیانداخت...و بعد با عصبان

 ...{ستین

 ...{نجایاز ا نیگفت:}گفتم بر تیشتافت...و با عصبان نیمرس فِیبعد به سمتِ جسمِ ضع و

 ...!؟{یشناسی...مگه تو اونو مایگفت:}چِته شان تیحاضر در جمع یِاز مردها یکی
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 جانی....حاال بهتره از اشهیمربوط نم چکدومتونیخصم آلود به او کرد و گفت:}به ه ینگاه ایشان

 ...{نیبر

 ...از آنجا متفرق شدند....کردندینم یکار چیه کهیحاضر در حال تِیجمع

 اطرافِ آن دو خلوت شد... نکهیا تا

 ....{انیدر کنارِ آن دو حاضر شد و گفت:}مادربزرگ...مأمورا دارن م یلحظه پسرِ نوجوان نیا در

 یایحرفا...ب نیا یمانند گفت:}اِسان...بهتره به جا یبه او انداخت و با حالتِ شاک ینگاه ایشان

 ....زودباش...{میببر نجایاز ا نویا یکمک کن

 کمک کرد... نیاش...رفت و به او در بلند کردنِ مِرس یباطن لِیبرخالفِ م اِسان

بلند کردند....و  نیرا از زم نیمرس....ایبود....و بعد با کمک شان یپسرِ الغر اندام و قد بلند اِسان

 ....از آنجا رفتند.....یمأمورانِ دولت دنِیقبل از رس

_________________________________________ 

 

 ٢٨صـ

 بود.... ی....غرق در آرامشِ خاصنیچوب شهرِ

 ...بردیخودش به سر م یِدر حالتِ عاد زیچ همه

 به خود گرفته بود... یبیعج قصر،سکوتِ

از  ریبه غ چکسیداده بود....ه هیتک یتختِ سلطنت یِغم زده بر رو ی...با حالتنیبوج شاهزاده

 او...در تاالر حضور نداشت.

برجِ  یِشهر..و بر رو یِرونیب یِوارهاید یِکه بر رو یقصر...دو سربازِ زره پوش...در حال رونِیب در

 ناروخ بودند... نِیاز سرزم ییانتها ی...درحالِ نگاه کردن به دشتِ بدادندیم ینگهبان یبزرگ
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 مازِن....!؟{ هیچ یدونیاز آنها گفت:}م یکیحال.... نیهم در

همش  شبی...جنابِ سوج....از دهیگفت:}باز چ زیبه به اونداخت و با حالتِ تمسخر آم ینگاه مازِن

 ...!{شهی...خر و پُف هات شروع مشهی...شبا هم که غر زدنات تموم میزنیغر م

 کرد... یخنده ا بعد

انداخت و گفت:}من معذرت  شیپا ریز نِیبه کفِ چوب ی...نگاهیاز حالتِ شرمسار سوج

 بگم...{ یزیچ هی خواستمیم ی....ولخوامیم

 یداداش....ناراحت نشو...حاال بگو چ کردمیم یو گفت:}شوخ دیبه شانه او کوب یدست مازِن

 {؟یبگ یخواستیم

....االن ِشش روزه رفته...اصال شن؟یموفق م ژای}به نظرت بانو چو گفت: ستیدوباره به او نگر سوج

 رو درک کنم....{ یافرادِ سلطنت نیا تونمینم

ژاد ن یِکه موفق بشه....چون االن آبرو میباش دواریگفت:}بهتره ام زدیم یکه لبخند یدر حال مازِن

 ما در خطره...{

 وجود داره؟!{ ییگفت:}اصال اژدها سوج

کردنش  دایپ یبه کوهستان انداخت و گفت:}آره وجود داره....ول یکلمات نگاه نیبا ا مازِن

 سخته...و سخت تر از اون....کُشتنشه......{

سب ا نِیپشتش ز یِافتاد...که بر رو یبیاز دور...نگاهش به گوزنِ عج کدفعهیحرفها بود که  نیا در

 قرار دارد...

 !{ست؟ی}اون گوزنِ کادون نداد و گفت: هیتک واریبا تعجب به لبه د مازِن

 گفت:}آره خودشه....{ ی....و با خوشحالستی...به دشت نگردواریحرف او با حالتِ ام نیبا ا سوج

انو ...جناب کادون و بهینطوریو مازِن گفت:}پس...اگه ا ستندینگر گریکدیهر دو با تعجب به  سپس

 کجا هستن...!؟!؟{ ژایچ
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 ....{رنیبه قصر خبر بدم....تو هم دستور بده اونو بگ رمیگفت:}من م سوج

 ...از آنجا رفت...عیبعد به صورتِ سر و

....گوزنِ نیگفت:}دروازه ها رو باز کن یبلند ادِیبه گوزن انداخت و بعد با فر یدوباره نگاه مازِن

 شدن به شهره....{ کیجنابِ کادون در حالِ نزد

 آمد... نییبرج...پا یِبعد خودش هم از باال و

 متصل به دروازه ها را کردند.... یِها ریزنج دنِیفرمانِ او...چند سرباز....شروع به کش با

 ....شدیاز دروازه باز م یهر کِشِش...ذره ا با

از دشت قرار  بایز یکامال باز شد....در مقابلش منظره ا ی....و وقتستادیدر مقابلِ دروازه ا مازِن

 داشت....

ان را در دست گرفت و او  راقِی....و مازِن دیکه خسته و کوفته بود....از راه سر رس ی....در حالگوزن

 را رام کرد....

 سرباز...به دورِ گوزن جمع آمدند.... نیچند

 مانده بودند.... رهیهمه آنها با تعجب به چشمانِ خسته گوزن خ و

 ساختمانِ تاالر رفت... قصر رساند...و با عجله به سمت اطِیآن طرف....سوج خود را به ح در

 بودند... ستادهیسربازِ تنومند در مقابلِ دروازه تاالر به صورتِ آماده باش ا دو

آوردم براشون....من  یخبر یغرب وارِیاز د نیو گفت:}به پادشاه خبر بد ستادیدر مقابلِ آنها ا سوج

 ....{یغرب یِسوج هستم...نگهبانِ برجِ سومِ دروازه ها

 !{؟یدار یاز سربازها گفت:}چه خبر یکی

 با خودِ پادشاه حرف بزنم....{ دیمورد با نیگفت:}در ا سوج
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شاه ...چون پادیایبعدا ب یشده بود...گفت:}پس بهتره بر یکه عصبان یسرباز نگهبان....در حال آن

 ...{کننیدارن استراحت م

 هستش...{ ژایکه آوردم از بانو چ یبه آن دو انداخت و گفت:}خبر ینگاه سوج

...و بعد دوباره به سوج نگاه ستندینگر گریکدی...با تعجب به ژایاسمِ چ دنِیدو سرباز...با شن آن

 کردند....

نشسته بود...در حالِ مرورِ خاطراتِ  ییکه در تاالرِ غم زده اش...به تنها ی...در حالنیبوج شاهزاده

 بود..... ژایچ یِکودک

 یِها یکار نیریها...شلوع کردن ها....ناز کردن ها....و کال ش هیگر....از خنده ها...نیریش یخاطرات

 پدرش(... یکودکانه)برا یِها یدخترانه....و عشوه گر

جمع شد....و با خود گفت:}با دخترت چه  نیدر چشمانِ بوج یخاطرات...قطره اشک نیا یِادآوری با

 ....چرا از تو دور شده....؟!؟!{نیبوج یکرد

سوت و  یلیبدونِ تو خ نجایتاالر انداخت و گفت:}آه...دخترم ا نِ یبه سقفِ چوب ینگاه بعد

 ....{شهیتو پژمرده م یِهم داره از دور ریکوره...درخت پ

 شد... دهیدرِ تاالر کوب کدفعهیحرفها بود که  نیا در

 !{ه؟یاشکِ خود را پاک کرد و گفت:}چ عایسر نیبوج

از  هگینگهبان اومده....م کی ی.نگهبانِ تاالر...از برجِ غربمنم.. جنابیگفت:}عال یپشتِ در کس از

 خبر آورده واستون...{ ژایبانو چ

 ...شودیتخت بلند م یاز تعجب...از رو ژایاسمِ چ دنِیبا شن نیبوج

...و ستادیدر مقابلِ سوج ا نی...ناگهان درِ تاالر باز شده و شاهزاده بوجیاز مدتِ کوتاه بعد

 برگشته!؟{ ژایگفت:}شاهزاده چ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

توجه به آنها...سوج را از حالتِ  یب نیبوج یکردند....ول میلحظه همه سربازها بر او تعظ نیا در

 بلند کرد و گفت:}جواب منو بده سرباز...{ میتعظ

 

 هیکه زبانش به لکنت افتاده بود...ادامه داد:}ن ن ن ن ن هههه..... یدر حال سوج

 ...گوزنِ جنابِ کادون برگشته....{یعنی....یزیچ

 نداشت؟!...{ یسوار چی...هیعنیگفت:}گوزنِ کادون... بیبا تعج نیبوج

 خودِ کادون هم سوارش نبود....{ یادامه داد:}نه سرورم...حت سوج

....به یحرف چیسوج را رها کرد....و بعد بدونِ ه یِ قهیکه در فکر فرو رفته بود.... یدر حال نیبوج

 به راه افتاد........ یغرب یِسمتِ دروازه ها

 

 ٢٩صـ

 بدونِ مقدمه خود را رساند.... نیبوج کدفعهیدر حالِ آوردنِ گوزنِ کادون بودند که  سربازان

 گذاشتند... میباره سر بر تعظ کیشاهزاده...همه به  دنِید با

 بود.... ستادهیکرده ا میتعظ یتیدر مقابلِ گوزن و جمع نیبوج

 یا گهید زیگوزن چ نیبه گوزنِ بدونِ سوار انداخت...و گفت:}به جز ا ینگاه

 .....!؟!.{ی...گوناژینبود....اسب

 سربازان..ِمازِن گفت:}نه سرورم...{ نِیب از

 کجاست....!؟...{ ژایزد:}پس چ ادیفر تیبا عصبان نیبوج

 ...دندیسربازها ترس همه
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 بدم...!؟{ یو گفت:}حاال جوابِ مادرشو چ ستیبه قصر نگر یبا نگران نیبوج

....پادشاهِ دارول دی....شاه سوندیاز سربازها گفت:}به گوش باش یکیطبل.... یِلحظه با صدا نیا در

 ..{شوندیم یغرب یِ...واردِ دروازه شانیمورت نِیسرزم یِها...و فرمانروا

شِ سربازِ سبز پو نی...به همراهِ چندو مجلل نیچوب ی...سوار بر کالسکه اریپ دِیفرمان...سون نیا با

 شد و ادهی...بعد به کمکِ چند سرباز از کالسکه پستادیو در مقابلِ آنها ا دیدارول....از راه سر رس

 ...ستادیا نیدر مقابلِ بوج

 کرد و گقت:}درود بر شما پادشاهِ دارول ها...{ یکوچک مِیبه احترام او تعظ نیبوج شاهزاده

 به قولشون عمل دوارمیدخترتون برگشته....ام دمیبه او....گفت:}شن یتوجه چیبدونِ ه دیسون اما

 کرده باشن....{

نگران آلود به گوزنِ کادون انداخت.....و بعد  یاو....نگاه یِاحترام یتوجه به ب یب نیبوج

 ....{میتاالر حرف بزن یِمورد تو نیگفت:}بهتره در ا

 !؟....{نمیبینم نجایرو ا ژایبه گوزن انداخت و گفت:}من بانو چ یهم نگاه دیسون

 ...{امیم دیبه قصر...منم با جنابِ سون نیبه سربازانش انداخت و گفت:}گوزن رو ببر ینگاه نیبوج

اجازه  چیبدونِ ه نیگوزن به سمتِ قصر کردند....و بوج ییِفرمانِ او...سربازان شروع به راهنما با

 شد... دیکالسکه سون ...رفت و سوارِیا

تأمل....به سمتِ کالسکه برگشت و با  یبود...بعد از کم امدهیحرکتِ او خوشش ن نیکه از ا دیسون

 ...{میزنیلبخند گفت:}باشه...در تاالر حرف م

خطاب به سربازانش  ادیو فر تیرفت و در کنارِ او....در کالسکه نشست....و با عصبان سپس

 به قصرِ اِکانتار{ میری...منیگفت:}حرکت کن

 سبزپوش....کالسکه را به سمت قصر حرکت دادند..... سربازانِ
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انداخت و گفت:}خب....به نظر  نیبوج یِبه چشمانِ غم زده  ینگاه دیراه بود که...سون نِیب در

 شده.....!؟{ یزی....چیایم نیغمگ

 ....دیاز او نشن یجواب چیه اما

در  یمغرورن...ول یلیادامه داد:}نژادِ شما از اولش هم با نژاد ما مشکل داشتن....گوناژها خ دیسون

 ...{ی....ولکنمیم نیها رو تحس یعوض...نژاد ما متمدن و باهوش هستن...شجاعتِ شما گوناژ

...هم گوناژها و هم دارول میدر جنگ بود یادیز یِسکوت کرد و ادامه داد:}....ما سالها یکم

 اقتِیل یعنیبود.... یمَردِ فوق العاده ا غِنی...شاه امیدیجنگها د نیاز ا یادیز یها بی..آسها.

 تر شده....{ ادی...مشکالت و تَنِش ها...زمیکه اونو از دست داد یرو داشت....از وقت یپادشاه

انداخت و ادامه داد:}...فقط  نیبوج یِسکون زده  یِسرد به چهره  یبعد دوباره نگاه و

 نژاد هامون نندازه.....!{ نِیب یا گهیمشکالت...جنگِ د نی...ادوارمیام

 ....{دوارمیبه چشمانِ برق آلودِ او انداخت و گفت:}منم ام ینگاه نیکلمات...بوج نیا با

 زد.... یلبخند سپس

که  دیبه گوش رس یبلندِ سرباز یِ....و صداستادیکالسکه ا کدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 ...{نیازه ها رو باز کن:}دروگفتیم

 ...{میدیگفت:}فکر کنم رس نیصدا...بوج نیا با

باز  گریکدیشده بودند.....از  ریبه قصر...که تازه تعم یبزرگِ منته یِلحظه دروازه ها نیا در

 بزرگِ قصر شد... اطِیواردِ ح یشدند...و کالسکه سلطنت

 ...ستادیکوتاه....کالسکه ا یاز مدت بعد

آمدند...و بعدبه اتفاقِ هم واردِ تاالر  رونیاز داخلِ کالسکه ب دیو شاه سون نیبوج شاهزاده

 ....اورندیشدند...تا سربازان...گوزن را به قصر ب
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 گرید یتخت یِهم بر رو دینشست...شاه سون یتختِ سلطنت یِرفت و بر رو نیداخلِ تاالر...بوج در

 نشست...

و  یدربار یِها و شراب ها وهید...و غذاها و م...مشعل ها دوباره روشن شدننیدستورِ بوج با

 ....اورندیو همراهانش ب دیشاه سون یِ...برایاشراف

مرگِ پسرش را  یلحظه ا نیهم یآمد...برا یخوشش م یو اشراف یسلطنت فاتِیاز تشر دیسون

...برخالفِ او...با نیتاالر غرق شد....اما بوج یِچشم نواز و دلربا فاتِیفراموش کرد...و در تشر

 شاد...در فکر فرو رفته بود..... یظاهر

 یشد و در گوش او گفت:}اعل کیاز سربازان...به شاهزاده نزد یکیبود که  نیب نیا در

 حضرت...گوزن رو آوردن...{

 بعد از آن جا رفت... و

 ند شد و بدونِ بل یانداخت و بعد به آرام دیسون یِخندان و سرخ شده  یِبه چهره  یبا نگران نیبوج

 رفت.... رونیجلبِ توجهِ او...از تاالر ب

 کس متوجهِ خروجِ شاهزاده نشد... چیبودند که ه یانقدر غرق در شراب و خوش همه

 

 

 ٣۰صـ

 آمد..و به سمتِ دروازه قصر رفت... رونیاز تاالر ب مهیبه همراهِ چند سرباز...سراس نی...بوج

 د.......گوزن را به داخلِ قصر آوردنسربازان

 داشت... یبیو به گوزن نگاه کرد...حسِ عج ستادیدر مقابل آنها ا نیبوج
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ون واسه کاد یشد...پوستِ گرمِ او را لمس کرد...و بعد گفت:}حتما مشکل کیتعجب به گوزن نزد با

 نشده!؟{ شیزیگوزن چ نیچرا ا یاومده...ول شیپ ژایو چ

کرد...و  نی...دست در خورجدیترد یآن افتاد...با کم نِیلحظه نگاهش به خورج نیهم در

 ...دیکِش رونیخونِ اژدها را از داخلِ آن ب یِحاو یِچرم سهی...ککدفعهی

 خونِ اژدهاست!...{ یِبو نی...و بعد با تعجب گفت:}ادیرا باز کرد...و آن را بوئ سهیک یِچوب درِ

 زد و گفت:}اونا موفق شدن...{ یلبخند سپس

و  ژای...بانو چنیگروهِ تجسس به کوهستان بفرست کی عایرو به سربازانش کرد و گفت:}سر سپس

 ...{دیکن دایجناب کادون رو پ

به مازِن و سوج انداخت و گفت:}شما هم  ینگاه نیکردند و از آنجا رفتند..بوج یمیتعظ سربازان

 ...{نیگوزن رو به اصطبل ببر نیا

 کردند و به همراهِ گوزن از آنجا رفتند... یمیدو تعظ آن

مجللِ داخلِ  یِاز ساختمان ها یکیتأمل...راهِ خود را به سمتِ  یتنها ماند...و بعد از کم نیبوج

 باز کرد و  حرکت کرد............. اطیح

 ت.......قرار داشدیسف یاز جنسِ طال....و چوب...و داخلِ تابوت یتخت یِجانِ موتاک...بر رو یب جسدِ

 یباشکوه یِوارهای...دنیچوب بِیعج یِها یبا معمار یسلطنت یِبود...طرح ها ییبایبزرگ و ز اتاقِ

 ....گذاشتندیم شیرا به نما

 ستون بزرگ از چوبِ درختانِ پِلکِت...در دو سمتِ شرق و غربِ اتاق قرار داشت... دو

 یبیسرِ جسدِ موتاک رقصِ عج یِکه در باال یپوست....در حال دیژنده پوش و سف یرزنیپ

 (....یظرفِ بزرگ و نقره ا کیاتاق درست کرده)در داخلِ  انِیدر م ی...آتشِ کوچککردیم

 دانیومی:}زاپاتا الوانا...اوجادِل ماواال...خواندیم نگونهیکرد...ا یکه رقص م یدر حال رزنیپ

 ماالدا...{ پاتایسِروکِم...ن
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 ...کردیم جادیبا دود و حرارتِ آتش ا یبیجع یِختگیآواز...در هم آم نیبا هم و

 شده...و همه جا با کمکِ نورِ آتش روشن بود... دهیو باشکوهِ اتاق کامال کش یسلطنت یها پرده

واردِ اتاق شد...و با ورودِ او...رقصِ  یمقدمه ا چیبدونِ ه نی...بوجکدفعهیبود که  نیب نیهم در

 هم قطع شد.... رزنیپ

 نیاومد نجایبه ا یچ ی...گفت:}براستینگریبه او م یشاک یبا چشمان کهیدر حال رزنیپ

 شاهزاده!؟{

 یک گهیو گفت:}تو د ستیاو نگر یِو با تعجب به آالتِ جادوگر ستادیاو ا یِدر چند قدم نیبوج

 !؟{یهست

و ناروخ منو  شانیمورت یِها نیکلِ سرزم بایزد و گفت:}آااااه....تقر یلبخند رزنیپ

 شناسه!؟...{ یناروخ منو نم یِوقت شاهزاده ...اونشناسنیم

 یکنم....اسمِ من...مانِجان گِالروز هست....ول یجلو آمد و گفت:}پس بزار خودمو معرف یکم بعد

 ...{نیساموعا صدام کن دیتون یشما م

 دونستم یبه سمتِ راست خم کرد و با تعجب گفت:}خب...بانو ساموعا...من چرا نم یگردن نیبوج

 !؟{دیهست نجایکه شما ا

 نیشاهزاده!...اما...حاال اومد نیخبر ندار زهایچ یلیبا همان لبخندِ زشتش گفت:}شما از خ ساموعا

 به من!{ نی!!...پس لطفا...اونو بدنیکن میرو تقد یزیکه چ

 یبه آتش....موتاکِ مُرده و اتاق انداخت....و گفت:}نم یحالتِ شک مانند...نگاه یبا کم نیبوج

 ...!{فتهیب یر قراره اتفاقفهمم....انگا

 هم افتاده!{ دیکرد و گفت:}و شا ییقهقهه ها ساموعا

 درِ اتاق به شدت از هم شکسته شد... ناگهان

 ....ستیبا تعجب به پشتِ سرش نگر نیبوج و
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به خون آغشته....واردِ اتاق شدند  ییرهایدلهره آور...و شمش ییادهایها سربازِ سبز پوش...با فر ده

 در محاصره قرار دادند..... را نیو بوج

 چه خبره؟!....{ نجایا نیبگ شهیو با خشم گفت:}م ستیتعجب وار به آنها نگر نیبوج

 

 ٣۱صـ

 ....دیرا شن دیسون یِدفعه صدا کیحرف ها بود که  نی....در هم

بر لب داشت...از پشتِ سربازها خود را نشان داد و گفت:}خب خب  یکه لبخندِ خصمانه ا یحال در

 !؟{نیستی....اما باهوش ننیخب....همونطور که قبال بهتون گفتم...شما گوناژها شجاع و مغرور

گرفته و خشم آلود  ییزد و با صدا رونیاو...چشمانش از حدقه ب دنِیبا د نیبوج

 شدم...{ یم ثتیاز همون اول متوجه نقشه خب دیگفت:}تو......!.؟...با

بهانه بود...من از همون اول  کیگفت:}در واقع...ازدواجِ پسرم با دختر تو... یبا آرامشِ خاص دیسون

اومدم....و از همان  نجای...به انینمونده...واسه هم یباق ادیز غِنیکه از عمرِ شاه ا دونستمیم

 رو تصرف کنم....{ نجایبودم که....ا دهیاول...نقشه کش

 نجای....پسرت به خاطر محافظت از ایبه جسدِ موتاک انداخت و گفت:}پس اون چ ینگاه نیبوج

 جونشو داد....{

 گفت:}پسرم به خاطرِ غرورش کشته شد....{ یالیخ یبا ب دیسون

 او را گرفتند... یِجلو ریبکند...سربازها با شمش یتا خواست کار نیبوج

 منه....{ اریدر اخت گارتیگفت:}االن کل شهرِ ا دیسون

 اهیس یتو نی...بندازنیببر نجایرو از ا نیبه سربازان کرد:}سربازها...شاهزاده بوج یخطاب سپس

 ...{میمشخص کن فشویچاله....تا بعداً  تکل
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 را از آنجا بردند... نیدستور او بوج با

 یِداشت...گفت:}با دستا یبرنم دیسون ثِیخب یِکه نگاهِ خشم آلودش را از چهره  یدر حال نیبوج

 ...{دمیکشمت...بهت قول م یخودم م

 شد!؟{ یچ یدونیشد...و گفت:}م کینزد دیلحظه...ساموعا به سون نیا در

 شده!؟{ یبه او کرد و گفت:}چ ینگاه دیسون

 !{یکرد یپسرتو زنده کنه رو...زندان تونستیکه م یاالن تنها کس نیگفت:}تو هم ساموعا

 !؟{هیبا تعجب گفت:}منظورت چ دیسون

 !{یکرد انتیتو...بهش خ یاومده بود تا جونِ پسرِ تو رو نجات بده....ول نجایگفت:}اون ا ساموعا

بر هم  یاز ناراحت شیکه لبها یموتاک انداخت و در حال یِبایز یِبغض دار به چهره  ینگاه دیسون

 ...مزخرفه...مزخرف....{نی...گفت:}ادیلرزیم

 حرکت کرد.... یبا عجله به سمتِ درِ خروج بعد و

کرد... با خودشان به  یشده اش نگاه م نیبه قصرِ خون یکه با نگران یرا در حال نیبوج سربازها

 ....بردندیچاله م اهیسمتِ س

شده  زانیآو واری...از در و ددهیجان و در خون غلط یکه ب دید یرا م یسربازانِ گوناژ نیبوج

 بودند...

 گرفته بودند... ریو شمش ریرحمانه آنها را به ت یها ب دارول

...:}صبر ستادندیاز حرکت ا دیسون یِبا صدا کدفعهیهمانطور که در حالِ حرکت بودند... آنها

 !{دیکن

 ...دندیبه سمتِ او چرخ آنها

 ....{نیشد...و گفت:}شما واقعاً  احمق هست کینزد نیبه بوج دیسون
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مال ماست....تو  نیخونِ اژدها را برداشت...و گفت:}ا یِحاو سهیکاو کرد و  بِیدست در ج سپس

 ....{یشیهم فردا اعدام م

 ...!{نشیدوباره به سربازان دستور داد:}ببر سپس

زد و گفت:}خوشحالم...که دخترم  یلبخندِ تلخ نیخواستند ببرند...بوج یسربازها او را م یوقت

 ....واقعاً خوشحالم....{ستین نجایا

 و از آنجا رفت.... دیمکث کرد و بعد دوباره راهِ خود را کش یلحظه ا دیسون

 را از آنجا بردند..... نی...بوجسربازها

خون را در  سهی...سپس کستادیجادوگر(ا رزنِیدوباره واردِ اتاق شد و در مقابلِ ساموعا)پ دیسون

 مقابلِ او انداخت و گفت:}حاال پسرمو نجات بده....وگرنه تو رو هم 

 کشم...{ یم

 انیبه خاطرِ خدا نکارویا یترسم....ول یکه من از مرگ نم یدونیزد و گفت:}م یلبخند ساموعا

 ....نه تو...{دمیانجام م

 را برداشت....و به سمتِ موتاک رفت.... سهیبعد ک و

 نجای....بهتره از ادیبود...گفت:}جناب سون ستادهیسرِ او ا یِهمان طور که در باال ساموعا

 پاک باشه....{ یداره که کم ازیمکان ن نی....انیبر

 ...از آنجا رفت.....یحرف چیکرد...بدونِ ه یکه خصمانه به او نگاه م یدر حال دیسون

 از رفتنِ او... بعد

 ...ستادیسرِ موتاک...به حالتِ تمرکز ا یِدر باال ساموعا

 را باز کرد.... سهی..ککرد. یمبهم زمزمه م یزبانش کلمات ریکه ز ی...در حالیبعد از کم و
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 نِیو رنگ بیخواند...دهانِ موتاک خودبه خود باز شد.....و ساموعا خونِ عج یکه او م یکلمات با

 ....ختیاژدها را...در داخلِ دهانِ او ر

 ...{نیگفت:}اِسپوزالو...خاف یبلند ادِی...با فردادیهمانطور که آن کلمات را ادامه م ساموعا

....با تعجب از هم باز شد....و کردیرا احساس م یدیکه دردِ شد ی.درحالچشمانِ موتاک.. ناگهان

 .........دی....کشکردیاو را از تخت جدا م یِ نهیکه س یقینفسِ عم

موتاک انداخت و با  یِ ختهیدرهم آم یِبه چهره  یخود را باز کرد و نگاه یِچشم ها ساموعا

 ....موتاک!{یخوش اومد ایگفت:}به دن یلبخند

_________________________________________ 

 

 ٣٢صـ

در گوشه  نویلحظه ج نیهم به دنبال او...در ا نوی...و جستادیاز دهکده ا یدر کناره ا ژایچ ناگهان

کنم.؟!..تا حاال با  کاریروبرو شد...با اخم گفت:}خب چ ژایچ یِبا خنده ها یباال آورد....و بعد وقت یا

 ودم..!{سرعت حرکت نکرده ب نیا

در موردِ  ازی....منم با کالیدارو ها رو برسون یزد و گفت:}بهتره بر یبعد از خنده...لبخند ژایچ

 ....{زنمیحرف م وکانی

شده...حرکت  یدر آنجا بستر نیکه آک یجدا شد و به سمتِ کلبه ا ژایتکان داد و از چ یسر نویج

 کرد.

 و بالفاصله وارد شد... دیبه کلبه رس یاز کم بعد

 نوی...متوجه ورودِ جاوردیب نییدژا را پا نیداشت تبِ آک یس،سعیخ یکه با پارچه ا یدر حال ژاکس

 !{؟ی...تبش باال رفته....داروها رو آوردیشد...و با تعجب گفت:}آه...خدا رو شکر زود برگشت
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ت از او گرفرا  سیرا به ژاکس داد و پارچه خ سهی...کیرساند و با نگران نیآک نِیخود را به بال نویج

حساسش  یِو به ادامه کار پرداخت...و گفت:}زود دارو رو درست کن...ممکنه عفونت به جاها

 برسه...{

ت و برداش یفلز یکرد...بعد کاسه ا یخال یزیم یِرا بر رو سهیرفت و ک یبا عجله به گوشه ا ژاکس

 آنها کرد... نِدیگوشت کوب...شروع به کوب هِیشب یزی...سپس با چختیآن گلها را در ظرف ر

 !؟{نیاومد یزود نیبه ا یچجور ی...گفت:}نگفتدادیکه به کار خود ادامه م همانطور

 !{هیزد و گفت:}داستانش طوالن ی...لبخندکردینگاه م نیآک یِکه به چشمِ زخم یدر حال نویج

..... 

بزرگ...در فکر فرو  یاز چوب نشسته بود و در حالِ خواندنِ کتاب میعظ ییاَلوارها یِبر رو مالیچ

 رفته بود...

 افتاد!؟{ یو گفت:}اونجا چه اتفاق ستادی....و در کنار او ادیاز را سر رس ازیلحظه کال نیا در

 زد و گفت:}کجا!؟!{ یکه متوجه حضور او شده بود...کتاب را بست و رو به او لبخند مالیچ

 شد؟!{ وونهید یکه اونجور یکرد کاریهم در کنار او نشست و گفت:}با آکور چ ازیکال

 ینسبتا بلندش را لمس کرد و گفت:}آها!...کار شِیو بعد ر دیبر سرِ تاسش کش یدست مالیچ

 کمیموق ها رو با کمکِ قدرتِ ذهن کنترل کرد...فقط  شهیکتاب خونده بودم که م ینکردم...تو

 آکور امتحانش کردم....و خوشبختانه کار کرد....البته...{ یِکنجکاو شدم...و رو

 خراب شد....{ ییجورا هیشده انداخت و ادامه داد:}... رانیو یِبه آن خانه ها ینگاه بعد

 یبه بعد بازم اگه خواست نیاز چشمانش معلوم بود...گفت:}در هر حال...از ا یکه آثارِ خستگ ازیکال

 ...{میمشکالت دار یکن....به اندازه کاف یا هماهنگ...قبلش حتمیکارها بکن نیاز ا

 تأمل گفت:}باشه..حتما...{ یماند و بعد از کم رهیدر نگاهِ خسته او خ مالیچ
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 شد!؟{ رتیدستگ یگفت:}حاال چ ازیکال

 بود..{ یعاد زی...همه چیچیگفت:}ه مالیچ

جنابِ دِژا حالشون  نکهیا استراحت کنم...بعد از کمی رمیاز جا بلند شد و گفت:}خب...من م ازیکال

 ...{میدیخوب شد...به راهمون ادامه م

 زد و گفت:}باشه...{ یلبخند مالیچ

 ....!!{ازیگفت:}کال اریاخت یب مالیبرگشت تا به راه خود ادامه دهد...که چ ازیکال

 رو به او کرد و گفت:}بله...!{ ازیکال

 !؟{فتادهیبرات ن یرِعادیاتفاقِ غ هیبگم!....قبال  یادامه داد:}...تو قبال...!....چطور مالیچ

 با تعجب گفت:}نه....!....چطور مگه!؟{ ازیکال

 یکه...تو نهیو گفت:}نه...منظورم ا ستادیالوارها ا یِبلند شد و با همانِ اندامِ کوچکش بر رو مالیچ

 کنه...{ تیکه تو رو اذ ی..!؟....اتفاقفتادهیبرات ن یبیگذشته...اتفاقِ عج

 !..{ادینم ادمی یزیدر فکر فرو رفت...و دوباره گفت:}نه...چ یکم ازیکال

 !{یبر یتونیزد و گفت:}آهان...باشه...م یدوباره لبخند مالیچ

 حتما...{ گمیاومد بهت م ادمی یزیاگه چ یگفت:}باشه...ول ازیکال

ه با من لحظ هی شهیم ازیو بالفاصله گفت:}کال دیاز راه سر رس ژایچ کدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 !؟{یایب

 ...ستندیبا تعجب به او نگر ازیو کال مالیچ

 افتاده!؟{ یشده...اتفاق یگفت:}چ مالیچ
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با  یکار خصوص هی...فتادهین ی...نه...اتفاقنیکه تازه متوجهِ حضورِ او شده بود گفت:}آه ببخش ژایچ

 داشتم...{ ازیکال

 به او انداخت و گفت:}بله حتما...{ ینگاه ازیکال

 از آنجا رفت... ژایبه همراهِ چ سپس

 .......کردینگاه م ازیبه کال بیعج یهنوز با نگاه مالیچ

 

 ٣٣صـ

 ...ستادندیخلوت ا یدر مکان ژایو چ ازی....کال

 افتاده!؟{ یاو انداخت و گفت:}خب..چه اتفاق یِبایز یبه چهره  ینگاه ازیکال

 نشده...فقط....{ یزیو گفت:}چ ستیهم به چشمانِ او نگر ژایچ

گفت:}چرا من هر وقت تو رو  یاو گذاشت و با لبخند یِچانه  یِدستش را بر رو ازیلحظه کال نیا در

 هام!؟{ یخستگ ی...حترهیم ادمیاز  زی...همه چنمیب یم

 زنم...{ یلبخند م یادیز دیزد و گفت:}شا یشده لبخند لگونین یبا چهره ا ژایچ

 من هستن!{ یِزندگ یِلحظه ها نیباتریتو...ز یگفت:}لبخندها ازیکال

 کرد و گفت:}حاال بزار حرفامو بگم...انقد خجالتم نده!{ یخنده ا ژایچ

 ...و گفت:}خب بگو...{ و بعد دستش را برداشت...دیهم خند ازیکال

 جنگل...!{ میامروز رفته بود نویادامه داد:}من و ج ژایچ

 او گوش سپرد.. یمحو شد و با دقت به حرف ها ازیکال یِ خنده
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...اسمش میآشنا شد یکی...اونجا با میبود نیدوباره ادامه داد:}...دنبال دارو واسه آک ژایچ

 خواد به ما ملحق شه....{ یم ی...اونم خون آشامه...ولنکهی...و اوکانهی

 !؟{نیخون آشام دوست شد هیجنگل...بعدشم با  نیبا اخم گفت:}شما دوتا بدون اجازه رفت ازیکال

 گفت:}خب ما....{ ژایچ

 حمله کرده؟!{ نجایکه به ا هیهمون موجود وکانیعقب رفت و گفت:} یکم ازیکال

 ...{یگفت:}آره...ول ژایچ

 !{میندار یازین یکیکنم....ما به تار یامشب اونو نابود م نیگفت:}هم ازیکال

 !؟{یکن یم ینجوری!؟...چرا اگمیم یچ ینیبب یدیم گفت:}گوش تیعصبان یبا کم ژایچ

 آرام شد... یاو کم یِبا حرفها ازیکال

گرفت و  فشیظر یِدست ها انِیاو را در م مِیضخ یِفرصت استفاده کرد و دست ها نیاز ا ژایچ

 یخسته شده...م یکیاز تار گهی....مهیآدمِ خوب وکانیباور کن  ی...ولیچرا ناراحت دونمیگفت:}م

 ...{میکنیم دایپ ازی...ما بهش نازیبجنگه...کال ییخواد واسه روشنا

 یرفت یبا ما باشه...بهتره م یخوا یاگه م یندارم...ول یازیاخم گفت:}من بهش ن یبا کم ازیکال

 ...{زیسراغِ وِل

!...تو یکرد رییسکوت گفت:}تو تغ یو بعد از کم ستینگران آلود در چشمانِ او نگر یبا حالت ژایچ

 ....{یخوایم نطوریشناختم...باشه...اگه ا یکه من قبالً م یستین یازیاون کال

 از او جدا شد و به راهِ خود ادامه داد... بعد

 تو!{ یندارم....حت ازین یشکیگفت:}من به ه ازیکال

 ت.......از آنجا رفیاضاف یاشک آلود...بدونِ کلمه ا ی...بعد با چشمانستادیا یبا حرفِ او کم ژایچ

 از غرور...تنها ماند.... یغبار انِیدر م ازیکال
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.... 

داد...ناگهان با کادون  یمبهم به راهِ خود ادامه م یپر...و سکوت یهمان طور که با چشمان ژایچ

 برخورد کرد...

 شده!؟{ یزیشده!؟...چ ی...با تعجب گفت:}چدیتا او را د کادون

غَمِتو....تو  نمی...نبیو گفت:}هِ  دیادون ماجرا را فهمنگفت....اما ک یزیبه او نگاه کرد و چ ژایچ

 ...{یناراحت بش یزیبه خاطرِ هر چ دی....نبایشاهزاده ا

 کردم...!؟...که اون..!{ کاریبغض دار گفت:}مگه من چ ییبا صدا ژایچ

 کرد... هیآرام گر ییبعد با صدا و

 خود را در آغوش او گذاشت... ژای...و چدیاو را به آغوش کش کادون

 تو اقتیل چکسی....هیارزش نداره که به خاطرش غصه بخور یزد و گفت:}هر کس یلبخند کادون

 من ..{ یرو نداره بانو

داد...و در فکر...و  هیتک واریآشفته..بر د ی...با چهره ادید یکه آنها را از دور م ازیلحظه کال نیا در

 اندوه خود فرو رفت...

 !؟....{یبود که زد یاحمق...اون چه حرف یکرد کاریگفت:}تو چخود  با

 نشست... نیو بر زم دیکش یآه تیحِرص و عصبان یبا کم بعد

 !{ازیبه خود آمد:}جنابِ کال دالیسام یِبا صدا کدفعهیافکار بود که  نیا در

جواب او را  ی...به آرامزدی...آثارِ غم در چشم ها و چهره اش موج مستیبه او نگر ازیکال

 !{نییداد:}بله...بفرما

 مزاحم شدم...!؟{ یانگار بد موقع دیگفت:}ببخش دالیسام

 بلند خود را با دست شانه کرد و گفت:}نه بگو...راحت باش!{ یِبلند شد و مو ها ازیکال
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حرکت  یخواستم بپرسم کِ ی...منیهست نجایخواستم بگم...االن سه روزه ا یگفت:}م دالیسام

 !؟{....نیکنیم

....شما میریکه حالِ جنابِ دِژا خوب شد م نیشد و گفت:}هم رهیبه او خ یعصب یبا چشمان ازیکال

 ...{نیموضوع حساس نباش نیرو ا ادیهم بهتره ز

بلند کرد و گفت:}باشه!...هر طور  میخود را به نشانه تسل یزد و دستها یلبخند دالیسام

اتفاق ها  یلی...و ممکنه خشهیگفتم...هر چند...ماه امشب کامل م ی...به خاطر خودِ شما منیراحت

 ...·{نی...مواظب خودتون باشفتهیب

 از او دور شد و رفت.... سپس

 و دستش در آن فرو رفت.... دیپشتِ سرش کوب وارِیبه د یمُشت یعصب یبا حالت ازیکال

...ماهِ کامل در حالِ طلوع انیم نیگرفته بود...و در ا یدر غرب جا دیبود....و خورش کینزد غروب

 بود.....!!!

 

 ٣۴صـ

 و درشتِ  زیر یِاز سرما...و تکه ها ی...دوباره با کوله باردیاز راه رس شب

 باران زا...! یابرها 

از آکورِ  ریشده بود؛جمع شده بودند...البته به غ یدژا در آن بستر نیکه آک یداخلِ کلبه ا همه

 !ازی...و کالکریغولپ

زخم  یِمداوا یِنشسته بود...و در حالِ کمک کردن به او...برا نیآک نِیبه همراهِ ژاکس بر بال نویج

 بود.... نیآک

 یِدر پشتِ پنجره...به دهکده  زیبود...وِل یدر حالِ استراحت و رفعِ خستگ یدر گوشه ا کادون

 د بود...گوشه مشغولِ خواندنِ کتابِ خو کیهم در  مالی....چستینگر یغرق در آرامش م
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 شده...و در فکر فرو رفته بود... نیبر زم رهینگران و ناراحت...خ یبا حالت ژایچ اما

 که متوجهِ او شده بود...کارِ خود را به ژاکس سپرد و بلند شد و به کنارِ او آمد... نویلحظه ج نیا در

منتظر  وکانی.و شده!؟...االن شب شده.. یبود...گفت:}چ ستادهیسرِ او ا یِطور که در باال همان

 ماست!...{

 نهیبب وکانویقبول نکرد....گفت اگه  ازیو گفت:}کال ستیسرش را بلند کرد و به او نگر ژایچ

 !{کشتشیم

 ...{ی!!؟...چرا!؟...مگه بهش نگفتیبا تعجب گفت:}چ نویج

 بازم قبول نکرد...{ یگفت:}...گفتم...ول چئزا

 یادیافراد ز ازیبه جز کال نجایبه اطراف انداخت و گفت:}خب قبول نکنه...ا ینگاه نویج

 انیدر م هیو بق زی....!..من االن موضوع رو با وِلستیما ن یِ رندهیگ میکه تنها تصم ازیهستن...کال

 ....{هینظرِ اونها چ نمیزارم بب یم

 واردِ کلبه شد... ازیکال کدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 ...ستندیاو نگر به همه

 ....ستادیا نویو ج ژایتوجه بود...آمد و در کنارِ چ یب گرانید یِکه به نگاه ها یدر حال ازیکال

 حالتِ ناراحت گفت:}چه خبر جنابِ قهرمان!{ یبا کم نویج

 یگفت:}م ژاینداد...اما در عوض،خطاب به چ یبه او کرد و جواب یتوجه...نگاه یب یبا حالت ازیکال

 !{نمیخوام اون موجودو بب

 ...{یبش ریخوام باهاش درگ ی...من نمنیبا تعجب از جا بلند شد و گفت:}بب ژایچ

 اول بشناسمش...{ دیخواد با ما باشه...با یگفت:}...اگه م ازیکال

 افرادِ گروه به دورِ آنها جمع شدند... یِلحظه همه  نیا در
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 ده!؟{ش یچ نیبد حیما هم توض یبرا شهیگفت:}م زیول

 به او انداخت و گفت:}آره حتما...{ ینگاه ازیکال

به جنگل رفتن...و  انهیامروز مخف نویو ج ژایبلند گفت:}چ یصدا یبعد رو به همه کرد و با کم و

به جمعِ ما  خوادیدلش م یلیخون آشام برخوردن...که البته...اون خون آشام خ هیاونجا با 

 ....{وندهیبپ

 ... ستندینگر نویو ج ژایتعجب زده به چ همه

در  توننیهستن...اونا هرگز نم یکیاز تار یا مهیامکان نداره...خودِن ها...ن نیا یگفت:}ول مالیچ

 ...{یکیبجنگن...در واقع محکوم به تار ییروشنا

 ادامه داد:}...درسته....اما ...{ زیلحظه وِل نیا در

ا م یِخواد برا ی!....اون موجود مستیمهم ن انداخت و گفت:}برام ژایبه چ ینگاه ازیکال انیم نیا در

قبلش  دیبه دردمون بخوره....اما با یروز هی....ممکنه میکن یبجنگه...پس ما هم اونو قبولش م

 با من موافقه دستشو بلند کنه.{ ی...هر کمشیبشناس

 ژاینفر....کادون دستش را بلند کرد...بعد از او چ نیسکوت در جمع حاکم شد...و اول یلحظه ا یبرا

 ...ژاکس هم دستش را بلند کرد...نویو ج

انداخت...که هنوز در سکوت به  زیو وِل مالیبه چ یهم دستش را بلند کرد...و بعد نگاه ازیکال خودِ

 ...بردندیسر م

 شد.... ازیکال مِیتصم مِیهم تسل مالیچ یاز کم بعد

جنابِ  دیدار یمشکل میتصم نیو گفت:}شما با ا ستینگر یرق در خودخواهغ زِیبه وِل ازیکال

 !؟{زیول

دستش را بلند کرد...و  یبه جمع انداخت و با لبخند یسکوت نگاه یبعد از کم زیول

 خودتون...{ یِعواقبش پا یگفت:}باشه....ول
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 گفت:}پس اون موجود...اگه...{ ازیکال

 ...{وکانِیو گفت:}اسمش  دیدر وسطِ حرفِ او پر ژایلحظه چ نیا در

منو جلب  تِی...اگه بتونه رضاوکانیگفت:}باشه....پس  یو با لبخند ستیبه او نگر ازیکال

 با ما همراه باشه....{ تونهیکنه....م

 آورد... نییدستش را پا سپس

 آوردند.... نییدنبالِ او همه دستشان را پا به

 ...{مشینیبب میه برگفت:}خب...بهتر ژایدر ادامه،خطاب به چ ازیکال

 گفت:}آره حتما....{ یبا لبخندِ شوق ژایچ

آن  بیعج یبود که کادون با نگاه یدر حال نیآمد...و ا رونیرا گرفت و از کلبه ب ازیبعد دستِ کال و

 کرد.... یدو را بدرقه م

 آمدند... رونیدنبالِ آنها...همه ب به

 ...{نیفتی...اگه االن راه بنیگفت:}بهتره فردا بر مالیچ

 ...{ستیحرفِ او را قطع کرد و گفت:}الزم ن نویج

 کرد.... یتمرکز ژایلحظه چ نیدر ا ناگهان

سرعت در  یِرویتوان تصور کرد که با جمع شدنِ ن یرا م نیخاکِ زم زِیر یِکارِ او ذره ها نیا با

 افتاده اند.... یبدنش..به چه رقص

 داد... ،فشارفشیدستِ ظر انِیرا در م ازیکال مِیدستِ ضخ ژایچ

درآمد....که با سرعت از کنارِ او  یاهیتونلِ س از؛همانندِیدفعه جهان در چشمانِ کال کی

 ....گذشتندیم
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 یکه تعادلِ خود را از دست داده بود...با کم یدرحال ازی....و کالستادیا زیدوباره همه چ یاز کم بعد

 برخورد کرد... یتنومندِ درخت یِضربه،با تنه 

 ..ستیکامالً به خود آمد..با تعجب اطراف را نگر یوقت

 جنگل قرار داشتند.. انِیدر م ژایو چ او

 او گذشته بود.. یِچشم بهم زدن،برا کیکه...در  یطوالن یریمس

 

که هنوز با تعجب  یدرختان زد و درحال انِی...تلو تلو خوران چند قدم در مجهیحالتِ سرگ یکم با

 شد... ژایچ زِیر یِکرد...متوجهِ خنده ها یمبه شاخ و برگِ درختان نگاه 

 شد!؟..{ یو گفت:}االن چ ستیلوچ شده...به او نگر یچشمان با

 وکانیکه با  یی....درست همون جامیگفت:}ما االن داخلِ جنگل نشیدلنش یِبا همان خنده ها ژایچ

 ...{میبرخورد

تکان داد و به خود آمد..و  یسرش را با شدتِ کم ازیکال

 !!!{ی....سرعت...حرکت...کننی....بودم....که....با....ادهیگفت:}تا...حاال....ند

 زهایچ یلیکشف کردم....هنوز خ مونیسون نِیسرزم یِتو نویباال گفت:}ا یبا اعتماد به نفس ژایچ

 ....{دونمیدرونِ منه که نم

 سر به سرِ تو نزارم....!{ گهیباشه د ادمیو گفت:}داد  هیتک یبه درخت جهیبا حالتِ سرگ ازیکال

گفت:}تو که تا حاال سر به سرم  یو با لبخند ستادیکرد و در کنارِ او ا یدوباره خنده ا ژایچ

...با من یمواظب باش دی...بایاون کارو انجام بد یبه بعد اگه قصد داشت نیاز ا ی!...ولینزاشت

 ...!{یفتیدرن

 ....{کمی...فقط زارمیوقت سر به سرت نم چیکرد و گفت:}من ه یهم خنده ا ازیکال



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 114 

 !؟{یچ یعنی...."دوست پسر"...یِکلمه  نی...ایبا تعجب گفت:}راست ژایچ

ست !؟!....دویاز خنده گفت:}چ یدفعه با انفجار کی...ی...و بعد از کمستیبا تعجب به او نگر ازیکال

 {گفته!؟ نویبهت گفته!؟!....ج نویا یپسر!؟!....ک

به او زد و  یحالتِ اخمِ دخترانه به خود گرفته بود...تلنگرِ کوچک یاو کم یِکه از خنده ها ژایچ

 دونم!{ ینم شویدونستم...فقط معن ی....خودم مرمـــــمیگفت:}نخ

 جور فحشِ!{ هیکه  دمیشن یدونم...ول یبه خود گرفت و گفت:}منم نم یحالتِ جد یهم کم ازیکال

 نگفت.... یزیدرآمد...اما چ یبه شکلِ شاک ژایکلمه فحش..حالتِ چهره چ دنِیشن با

 ...دیدوباره خند ازیکال

 دونستم خب!{ ی!؟....نمیخند یم یبه چ یگفت:}چته!؟...دار تیحالتِ عصبان یبا کم ژایچ

 حالتِ چهره تو دوست داشتم....{ یکردم....ول یدونم...منم شوخ یگفت:}م ازیکال

 ماندند... رهیهم خ یلحظه هر دو سکوت کردند و فقط به چشمها نیا در

 یِکوبنده  یِصدا از؛تنهایزد...و تپشِ تندِ قلبِ کال یموج م ژایچ یِبر لب ها یذوق دار لبخندِ

 سکوتِ جنگل بود!....

 سکوت را شکست و گفت:}درود بر شما!{ یمردانه ا یِلحظه صدا نیدر ا ناگهان

 نگاه کردند... وکانی...چشم از هم برداشته و به یبدونِ معطل ژایو چ ازیکال

 خود را باال برد.... یِها م،دستیبا حالتِ تسل وکانی

 و ترسناک بود! نیانگار تازه غذا خورده بود؛چون دهانش کامال خون و

 

 ٣۵صـ
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 ..به خود گرفت. یبا خشم،حالتِ تهاجم ینسبتاً  ترسناکِ او...کم تیوضع دنِیبا د ازیکال

قدم عقب رفت و گفت:}واااو...صبر  ،چندینگران یبود...با کم دهیکه قبالً  جنگِ او را د وکانی

 !{ستمیکن...من دشمن شما ن

 !؟{یهست یخشم دار گفت:}تو ک ییبا صدا ازیکال

گفت:}آروم  یآرامش بخش یِسفتِ او گذاشت و با صدا یِبازو یِدست بر رو ژایلحظه چ نیا در

 ...{وکانِیکه بهت گفتم!...اسمش  یِسهمون ک نیباش...ا

 آرام شد... یانداخت و بعد کم ژایبه چ ینگاه مین ازیکال

 ونسمیبا رئ یخواست یکرد و گفت:}خب!...م وکانیو روبه  ستادیآن دو ا نِیبا چند قدم در ب ژایچ

 !{ازیکنم؛کال یم ی....معرفیآشنا بش

...امشب شامِ دیزد و چند قدم جلو آمد و گفت:}ببخش ی...لبخندتیاحساس امن یبا کم وکانی

 ی...ولامیاعتماد ب رقابلِیاالن به نظرتون غ دی...شارمیخودمو بگ یِاومد...نتونستم جلو رمیگ یخوب

 رو نخورده ام...{ یبشر چیمن تا حاال خونِ ه نیباور کن

 لباسش،خونِ دورِ دهانش را پاک کرد.. نِیبا آست بعد

 {!؟یعضوِ گروهِ ما بش یخوا ی...گفت:}تو مستینگر یعبوس او را م ین با نگاهکه همچنا ازیکال

 

حرکت...اون خون آشام ها رو  کیبا  یگفت:}آره...من از شما خوشم اومد...مخصوصاً  وقت وکانی

 !{نیکار کرد یچ دمی...من اونجا بودم...و دینابود کرد

 ..!؟{ایاز من خوشت اومده... نکهی!؟...فقط به خاطر اهی}هدفت چ;گفت ازیکال

در  یزیشده ام....چ لی...اما االن تبدیدونم چطور یادامه داد:}خب من خون آشامم...نم وکانی

 خوام ی...منیکنم که از من ناراحت بش ینم یکار نیمطمئن باش یدونم...ول یمورد گذشته ام نم

 بجنگم...!{ یروشنائ یِبرا
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 در فکر فرو رفت... یکم ازیکال

 !؟{ازیکال هیبه او کرد و گفت:}خب نظرت چ ینگاه ژایچ

 ادیپ ی...چه حسیخون نخور یعنیو گفت:}اگه چند روز غذا... ستینگر وکانیدوباره به  ازیکال

 !!؟{یکنیم

 من متوجه سوالتون نشدم!؟{ یگفت:}با عرض پوزش...ول وکانی

 !؟{فتهیواست م ی...چه اتفاقیکه اگه خون نخور نهیا ازیگفت:}منظور کال ژایچ

...احساسِ سوزش در تمام جهیگفت:}حالت تهوع...سرگ یتأمل کرد و بعد با لبخند یکم وکانی

 ....{شمینقاط بدن...و بعد خاکستر شدن...در عرض دو روز نابود م

 !؟{یاز افرادِ گروه من حمله کن یکیبه  یکن یگفت:}اونوقت...تالش م ازیکال

 دوباره در فکر فرو رفت..... وکانی

ه ب ی...بعد نگاهزدیدر آنها موج م یبیانداخت...برقِ عج ازیکال نِیب زیبه چشمانِ ت ینگاه ژایچ

 داد انداخت... یرا فشار م ریشمش یِاو که دسته  نیدستِ سنگ

 باش!{ از،آرومیگفت:}کال ی...دستِ او را لمس کرد و بعد با لبخندفشیظر یِبا دستها ژایچ

 م...{برسون یبیشم که نتونم بهتون آس یگفت:}اون موقع...انقدر از شما دور م وکانیلحظه  نیا در

 !؟...{یتحمل کن یتون ی...ممیدار شیدر پ یآرام شد...و ادامه داد:}ما راهِ سخت یکم ازیکال

 سختم!{ یگفت:}من عاشقِ کارها وکانی

 یشما رو نابود م دیخورش یعنی....!...ادیتون مبد دیشما از نورِ خورش دمیادامه داد:}من شن ازیکال

 کنه!؟{
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در  نکِمایفقط ما رو به حالتِ تار دیزد و گفت:}نه در واقع...خورش یلبخند یعصب یبا حالت وکانی

من حاضرم  یداره...ول ینگه م ریو فناناپذ بای...جسمِ ما رو زیکیتار ی...ترسناک و زشت...ولارهیم

 رو هم تحمل کنم...{ دیبه خاطر شما....خورش

 ماند... رهیدر نگاهِ سردِ او خ ازیکال

 شد... رهیهم در چشمانِ او خ وکانی

 !...{وکانی!...ازیکالفه مانند گفت:}کال یبا حالت ژایچ

به بعد عضو گروه ما  نیبرداشت...و گفت:}باشه...تو از ا ریشمش یِدسته  یِدستش را از رو ازیکال

خانوادم  یِاعضا ایواسه من  یدم....اگه بهت شک کنم که مشکل یبهت هشدار م ی!...ولیهست

 ...در کشتَنِت درنگ نخواهم کرد...{یکن یم جادیا

 انداخت... ازیخود را در آغوشِ کال جانیزد و از ه یلبخند ژایچ

 زد و گفت:}من کامالً  مواظب رفتارم هستم...{ یهم لبخند وکانی

 ...{ایکرد...به دهکده ب میگفت:}ما فردا ظهر حرکت خواه ازیکال

 ...{میشیدهکده...فردا واسه حرکت آماده م میو گفت:}بهتره برگرد ستینگر ژایبه چ سپس

 دستِ او را گرفت... ژایچ

 به دهکده...{ ای...و گفت:}فردا ظهر...بستینگر وکانیبعد به  و

 شدند... بیاز آنجا غ بیعج یدفعه با سرعت کی و

 دِیرِ شدنو رِیگفت:}باشه...ظهر...ز یعصب یو با لبخند دیکش ینفس ِراحتبعد از رفتنِ آنها... وکانی

 ....{نیشیمن وحشت زده م دنِیاز د ی...حتما حسابدیخورش

 یکه هم او را جذب م ییگرفت...صدا دنیچیدر گوشِ او پ بیعج ییلحظه...صدا نیدر ا ناگهان

 کرد....
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 ترساند..... یم هم

 لحظه نیبه زوزه گرگ...و در ا هیشب ییصدا

 به سمتِ دهکده نگاه کرد..................... بیعج یبا نگاه 

 

 ٣۶صـ

 ....ستادندیدهکده از حرکت ا یِدر ورود یفیبا حفظِ تعادلِ نسبتاً  ضع ازیو کال ژایچ ناگهان

 به اطراف انداخت... ینگاه جهیحالت سرگ یبا کم ازیکال و

 !سکوت

 دهکده بود. یِپارسِ سگ ها یِآمد؛صدا یکه م ییصدا تنها

 به آسمانِ شب انداخت؛ ینگاه ازیکال

 کامل بود! ماه

 چرا انقد ساکته!؟!{ نجایبا تعجب گفت:}ا ژایچ

 داخل!{ میساکت بوده،بهتره بر شهیهم نجایبه او انداخت و گفت:}ا ینگاه ازیکال

 دارم!{ نجایبه ا یبیگفت:}نه...من حس عج دیترد یدستِ او را گرفت و با کم ژایچ

خود را فشار داد و چشمانِ خود را  یِشانی...با انگشتانِ دستش،پیدیبا احساسِ ضعفِ شد سپس

 بست...

 !؟{ژایشده چ یبا تعجب گفت:}چ ازیکال

آرام آرام به رنگِ بنفش و  نشیو بلور دیافتاد...و رنگِ پوستِ سف نیبر زم ژایلحظه چ نیا در

 شد.. لیتبد یالجورد
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بلند  نیرا از زم ژایچ یزده شد و بعد بدونِ معطل رونیبا تعجب از حدقه ب ازیکال چشمانِ

 کرد...سپس به سرعت به داخلِ دهکده رفت...

 ...کریآکورِ غولپ یکس در دهکده نبود؛حت چیجا ساکت و آرام بود...ه همه

 کرد.. یبود اطراف را وارس ژایکه نگرانِ حالِ چ یبا تعجب و در حال ازیکال

ن مهابا...و بدو ی...بدیبه کلبه رس یوقت یشد و به سمتِ کلبه حرکت کرد،بعد از کم الیخیب اما

 در،واردِ آنجا شد... یِرو نِیبه عالمتِ پنجه مانندِ خون یتوجه چیه

 بدونِ نورِ آتش،داخل کلبه به یِکیکه در تار یکلبه را گرفته بود...به طور یِفضا ،کلیظیغل غبارِ

 کرده بود... دایشباهت پترسناک  یمتروکه ا

 آنجا به شدت نگران شده... یِمنظره  دنِیاز د ازیکال

 دانست کجاست... ینم

ا ...شما هز،کادونیمال،وِلیزد:}چ ادیآمد و فر رونیرا در آغوش گرفته بود؛از کلبه ب ژایچ کهیحال در

 دارم.{ ازی!؟...من به کمک ننییکجا

 نشد! دشیجز سکوت،عا یزیچ اما

ز ز  ازیگرفت...:}آه...کال دنیچیدر فضا پ یپژواک مانندِ ترسناک یِلحظه بود که ناگهان صدا نیا در

 ز ز{

 یاز آن جا م یبه دنبالِ صاحبِ صدا گشت...اطراف...آسمان...پشتِ سرش...حت یبا کنجکاو ازیکال

و گفت:}خودت داینکرد...و بعد با فر دایرا پ ی...اما کسندیکلبه ها را هم بب کِیتوانست داخلِ تار

 !{ینشون بده لعنت

 !؟{ینیمنو بب یخوا یکرد و گفت:}م یصدا قهقهه ا آن

او انداخت...و با  یِکبود شده  یِبه چهره  یگذاشت...نگاه نیبر زم یرا به آرام ژایاز،چیکال

 !{رهیم یکنم،کمکم کن!...اون داره م ی)خطاب به صاحبِ صدا( گفت:}لطفا!...خواهش مینگران
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 !{یبلند رو به آسمان زد:}کمکم کن لعنت یادیبعد فر و

 یاآلن بازنده ا نیشد و گفت:}تو از هم کینزد ازی...به کالکردیکه قهقهه م یصدا در حال آن

 !؟{ینیدوستاتو بب یخوا ی...!...مازیکال

به  ،شروعیشد یدر رنگِ سرخ و زردِ آتش فرو رفت و با حرارت ازیلحظه کلِ اطرافِ کال نیا در

 دورِ سرِ او کرد...چرخش به 

افرادِ گروهش را  یِزجه ها و ناله ها یِ....صداستیبا تعجب از جا بلند شد و به اطرافش نگر ازیکال

 ...دیشن یم

 ...خودش...تیدژا....و در نها نینو؛آکیمال،آکور،ژاکس،جیز،چیکادون،وِل

 از آتش در حالِ سوختن...و زجه زدن بودند... یپرتگاه انِیکدام از آنها در م هر

 !؟{هیچ گهید نیبا تعجب گفت:}ا ازیکال

 یشما فان یِادامه داد:}عاقبتِ همه  یبود،به آرام ستادهیا ازیصدا که اکنون در دمِ گوشِ کال آن

 ز ز ز ز ز{ ازیخواهم شد.....کال روزیها!....من پ

 

زانو زد و شروع به سرفه  نیآورد....بر زم یبزرگ از خون باال م یکه لخته ا یدر حال ازیکال ناگهان

 کرد... نیخون یِها

افتادن نگه داشت و  نیاو را از زم یبود...با نگران ستادهیسرِ او ا یِکه با تعجب در باال ژایچ

 !؟{زمیشد عز یگفت:}چ

 ی آورده بود؛نگاه مکه باال یاهیس یِکه به خونِ لخته شده  یاشک آلود،در حال یبا چشمان ازیکال

 رو شکر...فکر کردم...{ انیو گفت:}آه...خدا ستینگر ژایبلند کرد و در چشمانِ چ یکرد...سر

 ی....تموم شد...تو کابوس مزمیعز ستین یزیگفت:}چ یاو را در آغوش گرفت و با نگران ژایچ

 ...{میخبر بد هیبه بق میبر دی...حاال بلند شو...بایدید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 121 

 یآکور را م نکهیبه کمک او از جا بلند شد و با او به..پا به داخلِ دهکده گذاشت....و از ا ازیکال

 بر لب آورد.... ی...لبخندنیدهکده را....خوشحال بود...و با همان دهانِ خون ای...دید

 دهکده...هنوز هم در سکوت فرو رفته بود.... اما

 با هم واردِ کلبه شدند... یاز کم بعد

 جا حضور داشتند...در آن همه

 شد!؟{ ی:}چدیپرس یجلو آمد و با کنجکاو نویج

 !{شهیهم عضوِ ما م وکانیزد و گفت:} یلبخند ژایچ

بار کار درست رو  نیگذاشت و گفت:}ممنون که ا ازیشانه کال یِزد و دست بر رو یهم لبخند نویج

 !{یانجام داد

کار درست رو انجام  شهیزد و گفت:}من هم ی...لبخندزدیکه هنوز نفس نفس م یدر حال ازیکال

 ...{دمیم

 نکنه...{ دمونینا ام دوارمیگفت:}فقط ام مالیآن طرف چ از

 کلبه...همه ساکت شدند... رونِیآب در ب یِشکستنِ کوزه  یِلحظه..با صدا نیا در

 رو بهتون بگم..{ یزیچ هیخوام  یگفت:}م زیول

 باشه!{ یخوب زِیگفت:}بهتره چ کادون

 دهکده شکّ داشتم....{ نیادامه داد:}من از همون اولش هم به ا زیول

 !؟{ی}چه شکّ;با تعجب گفت ازیکال

 ادامه داد:}کاتوراد!{ زیول

 ( ....نهیاسمِ کاتوراد)گرگ دنِیبا شن مالیچ
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 ٣٧صـ

 مبارزه گرفتند... ب،حالتِیبزرگ و عج یِوالی...همه در مقابلِ آن ه

 کاتوراد هم وجود داره....!{ هیباشه...حتما  ادتونی...نیدیگفت:}هر جا خودِن د زیول

 ...دیترسناک کش ی...نعره ااهیس یِالجثه  میآن گرگِ عظ ناگهان

 ...{میمونه اگه زنده بمون یم ادمونیادامه داد:}...حتماً   کادون

 ...{نیمراقبت کن نیگفت:}از آک نویج

 به سمتِ قهرمان ها حمله ور شد... والیآن ه کدفعهی

 برخورد کرد... واریجدا شد و محکم با د نیاو..از زم یِضربه  کیکند...با  یتا خواست تمرکز ازیکال

 فرار کردند... یکدام از قهرمان ها به سمت هر

 ...دیاز کلبه کش رونیخود را به ب ژایچ

 ...ستادی...با تعجب از حرکت استیمتروکه مانندِ دهکده نگر یِبه فضا یوقت

 شده بودند... لیمخوف تبد ییها نهیمردم دهکده به گرگ همه

 از دهکده بود... یدر گوشه ا نهیهم در حال جنگ با چند گرگ آکور

دهکده  یِدرخشان...پا در عرصه  یظاهر شد...و او با جسم ژایچ یِ لحظه سالحِ نامرئ نیا در

 گذاشت...

 بردند... ورشیها به سمتِ او  نهیاز گرگ یارتش کدفعهی

 برداشت... وارید یِخود را از رو ریشمش زیداخلِ کلبه...وِل در
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به  یانداخت...سپس تا خواست ضربه ا رونیرا از پنجره ب د،کادونیشد یبا ضربه ا یا نهیگرگ

 داد... یخال یو جا دیاو کنار کش یِخود را از جلو نویبزند...ج نویج

 حمله ور شد... زیبار به سمتِ وِل نیبرخورد؛اما دوباره بلند شد و ا واریبه د نهیگرگ

 گرفت... دنیجه زیول یِبزرگ...به سو زِیت یِباز و پر از دندان ها یبا دهان ناگهان

 ....ستادیو هوا از حرکت ا نیزم انِیدر همان م کدفعهی اما

 کوچک...با اشاره انگشت؛او را در آسمان گرفته بود... مالِیچ

 را در دهانِ گشادِ گرگ فرو کرد... ریاز فرصت استفاده کرد...و شمش زیول

 از پا افتاد.... نیسنگ یبا ناله ا گرگ

 اروی...ددیکلبه کوب نیچوب واریگرگ را در هوا کنترل کرده و محکم به د مال؛آنیلحظه...چ نیا در

 ...انیآنها نما یبرا رونیب یِخراب شد...و منظره 

 از گرگ ها بود... میعظ یدر حالِ جنگ با گله ا ژایچ

 شده...{ نیدهکده نفر نیاز جا بلند شد و گفت:}ا ازیکال

 ...{رونیب میگفت:}بهتره بر زیول

 یمحافظت م نیانداخت و گفت:}من از ا شیشانه ها یِدژا را بر رو نیلحظه ژاکس آک نیا در

 کنم....{

 ..{نیکمک کن ژایبه چ نیهستم...شما بر نجایگفت:}منم ا نویج

 کلبه شتافتند... رونِیبه ب زیو ول مالیاز،چیکال

 ها بودند... نهیاز گرگ یدر حالِ دفاع از خود...در برابرِ ارتشِ بزرگ ژایو چ کادون

 هم به آنها ملحق شدند... مالیو چ زیاز،ولیلحظه کال نیا در
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 آن ها شکل گرفت... نیدر ب یمیگونه جنگِ عظ نیا و

 ها واردِ کلبه شد... نهیاز گرگ گرید یکیلحظه  نیا در

 انداخت... نویبه ج یبا اضطراب نگاه ژاکس

 با من...{ نی...ایببر نجایرو از ا نیگفت:}بهتره تو آک نویج

 از کلبه رفت... یکرد...به سمتِ گوشه ا یرا در پشتش حمل م نیکه آک یدر حال ژاکس

 !{میشروع کن عیآورد و گفت:}خب....بهتره سر رونیشکل خود را ب یهالل یِخنجرها نویج

 بردند.... ورشیهر دو به سمتِ هم  کدفعهی

 ...!؟{انیاز کجا م گهیها د نیو تعجب گفت:}ا یزد و با ناراحت یا نهیدر چشمِ گرگ یریت کادون

 ...{میبلند گفت:}بهتره از هم جدا نش یادیبا فر ازیکال

 !؟{انیموجودات از کجا م نیرا قطع کرد و گفت:}ا گرید یکی ر،سرِیضربه شمش کیبا  زیوِل

 مشت او لِه شدند... رِیها در ز نهیو چند تن از گرگ دیکوب نیمحکم بر زم یلحظه آکور مشت نیا در

 را منفجر کرد... نهیگرگ نیاشاره چند کیو با  ستادیا ازیشانه کال یِبر رو مالیچ

 کرد... یها پرتاب م نهیبه سمتِ گرگ ینوران ییرهای...تدنید رقابلِیغ یهم با سرعت ژایچ

 کاره!{ یِتو یهستن...حتماً  کلک یعاد ریگرگ ها غ نیگفت:}ا مالیچ

 ترسناک،کل دهکده را فراگرفت... یزوزه ا یِلحظه ناگهان صدا نیا در

که آنها را در محاصره قرار داده  یزوزه...همه گرگ ها از حمله کردن دست برداشته و در حال نیا با

 .....تادندسیبودند....از حرکت ا

که در  ی...و با تعجب به سکوتدیکش رونیخود را ب نه،خنجریاز گردنِ گرگ نویلحظه ج نیا در

 !ستیحاکم شده بود؛نگر رونیب
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 ٣٨صـ

 کرد... یوحشتناک نگاه م یِوالهایبا تعجب به آن ه ازیکال

 افتاده بودند... ریاز کاتورادها گ یمیعظ لِیقهرمان ها در محاصره خ ی همه

 !؟{ستادنیگفت:}اونا چرا ا زیول

 گفت:}فکر کنم...{ مالیچ

 ...دیکش یمو بلند شد...و نعره ا دیگرگِ بزرگِ سف کیها... نهیلحظه از پشتِ ارتشِ گرگ نیا در

 ها کنار رفتند... نهیگرگ همه

 ...ستادیبود..چند قدم جلو آمد و در مقابل آنها ا ستادهیدوپا ا یِکه بر رو دیگرگِ سف آن

 شد... رهیدر چشمانِ او خ ازیکال

 !{نیبر نجایلب گشود و گفت:}من به شما هشدار داده بودم که از ا دیسف نهیکدفعه،گرگی

 ...ستندینگر گریکدیبا تعجب به  همه

 !؟{دالیگفت:}سام ازیکال

 !{دیدونن....همشونو بکش یو گفت:}اونها راز ما رو م دیبلند کش یلحظه آن گرگ زوزه ا نیا در

 ...ناگهان همه گرگها هم زمان شروع به حمله کردند....ادیفر نیا با

 {نیزد:}از خودتون محافظت کن ادیهم فر ازیکال

 شروع شد... گرید یناگهان جنگ و

 ها کردند... نهیکدام از قهرمان ها با سبکِ خاصِ خود شروع به مبارزه با گرگ هر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 126 

 آنها کرد......شروع به لت و پار کردن میعظ یبا نعره ا کریغولپ آکورِ

 خود.... عِیفوقِ سر یِرهایو کادون با ت ژایچ

 بزرگش! رِیبا شمش زیوِل

 انگشتانِ کوچکش... یِبا جادو مالیچ

 ...یموجِ نور رِیبا شمش ازیکال و

 دژا... نیآک هوشِیو ژاکس در حالِ محافظت از جسمِ ب نویآن طرف هم ج از

 هم وجود داشت... یکوچک یِبالغ...گرگ ها یِها نهیگرگ نِیب در

 داشت... ی...چشم از آن گرگِ بزرگ برنمکردیمقابلش را ناکار م یِها نهیکه گرگ یدر حال ازیکال

 یاز کجا م نهیهمه گرگ نیآمدند...و معلوم نبود ا یکشتند...باز هم به وجود م ی...آنها هر چه ماما

 ...ندیآ

 برد... ورشی ازیمتِ کالاز پشت...به س یا نهی....گرگکدفعهیبود که  نیح نیا در

 گرفت؛شد... یرا دربر م ازیکه کال یدیاز آنها زد و بعد متوجهِ تهد یکیبه مغزِ  یریت ژایچ

 افتاد... نیاز آنها بر زم گرید یکیتوسطِ  کدفعهیبزند... ریت نهیخواست به آن گرگ تا

 نبرد انجام دانِیم انِیبلند از م یحمله ور شده بود...ناگهان جهش ازیکه به سمتِ کال یا نهیگرگ

 متوجهِ او نشد.! ازیداد...کال

او  یِآن بر رو نیو در گردنِ گرگ فرو کرد...جنازه سنگ دیکش رونیب ردانیاز ت یریت ژایچ ناگهان

 ....مواظب باش!{ازیزد:}کال ادیفر ازیکال یِرو به سو ژایافتاد...چ

 او افتاد... یِبر رو دیشد یبا ضرب نهیآن گرگ کدفعهیتا خواست به سمتِ او بچرخد... ازیکال

 کرد.... ازیکال یِ نهیبازوها و س دنِیشروع به در و
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...در حالِ دفاع از میآن گرگِ عظ رِیافتاده بود...و او بدونِ سالح...و در ز نیبر زم ازیکال رِیشمش

 خود بود...

 ...دیرس یرا بردارد....دستش نم ریکرد شمش یم یچه سع هر

 گشت... دارینبرد پد دانِیم یِدر فضا یظیلحظه مِهِ غل نیدر ا ناگهان

 ...ستیآن مِه...با تعجب اطراف را نگر دنِیبا د دیسف گرگِ

 مِه فرو رفت... رِیکه کلِ دهکده در ز دینکش یطول

...خودتو نشون یینجایدونم ا یزد:}آه....م ادیشده بود...فر نیکه خشمگ ی...در حالریپ گرگِ

 بده...{

...شروع به تکه تکه کردنِ دنیقابلِ د ریغ یو با سرعت دیجه رونیمِه ب انِیاز م وکانی کدفعهی

 گرگ ها کرد...

 ...و بالفاصله...سر گرگ را قطع کرد...دیرس رشیبه شمش ازیلحظه دستِ کال نیا در

 آمد... رونیآن ب ریاز ز عاًیسر

 آمد... رونیگرگ ب ریهم از ز ژایچ

 ...به دورِ هم جمع آمدند...وکانی یِه عالوه دوباره همه قهرمان ها...ب و

 ...ستیخصمانه به آنها نگر یبا نگاه ریپ گرگ

ه نابود بش دیرا بر دست گرفت و گفت:}اگه اون گرگِ سف نشیچوب بِی..صلوکانیلحظه  نیا در

 ...{رنیم یم نهایهمه ا

 !{یبه او کرد و گفت:}خوشحالم که اومد ینگاه ازیکال

 نداشت..{ یزد و گفت:}قابل یلبخند وکانی
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شروع به حمله  زیها...قهرمان ها ن نهی...و حمله همه جانبه گرگدیگرگ سف یِبا نعره  ناگهان

 کردند...

 شد! یاز وسط نصف م ایو  ربارانیت ایشد، یمنفجر م ایشد، یله م ایشد... یم کینزد یگرگ هر

کنم...تو برو سراغِ اون گرگ  یها رو گرم م نیگفت:}من سرِ ا ازیخطاب به کال وکانین،یب نیا در

 {دیسف

کرد...به  یمقابلش را نابود م یِکه گرگ ها یکرد و در حال دیبا عالمتِ سر حرف او را تائ ازیکال

 حرکت کرد... ریسمتِ گرگ پ

به رنگِ سرخ  دنی...ناگهان چشمانش شروع به درخشستیرو به آسمان نگر وکانیلحظه  نیا در

 کرد...

شروع به چرخش به  یظیمِهِ غل کدفعهیمعلق ماند؛ نیهوا و زم انِیجدا شد و در م نیاز زمبعد  و

 آمد... داریدر اطراف او پد یو ترسناک میکه طوفانِ عظ دینکش یدور او کرد...و طول

 کنار...!{ نیبر یبلند گفت:}همگ یادیآن طوفان با فر دنِیبا د زیوِل

 ...دندیخود را به سمتِ کلبه کِشانها از جنگ دست برداشتند...و  قهرمان

 حمله ور شدند... وکانیبه سمتِ  کپارچهیکه از آن طوفان کالفه شده بودند.. یها در حال گرگ

 ....ستادیا میخلوت شد...و او در مقابلِ آن گرگِ عظ ازیحال...اطرافِ کال نیا در

 

 ٣٩صـ

به وجود آورده بود؛محو  وکانیکه  یاز طوفانِ مِه میعظ یتوده ا انِی...ناگهان همه گرگها در م

 شدند...

 ...سکوت همه جا را فرا گرفت...یلحظه ا یِبرا
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و  گشاد یحمله ور شد....و از چند قدم مانده به او...با دهان ازیبا خشم به سمتِ کال ریگرگِ پ ناگهان

 گرفت... دنیترسناک...جه

 داد... یخال یاو را جا یحمله  کدفعهیکرد و  یتمرکز ازیکال

 آورد.. ورشی ازیافتاد...و دوباره به سمتِ کال نیدر آن سو بر زم ریپ گرگ

 شد... جادیتند ا یاو وارد کرد...جرقه ا یِبر پنجه  یضربه ا ازیکال

 رد..ب ورشیانداخت...و بالفاصله به سمتِ او  نیرا بر زم ازی...کالگرید یبا ضربه ا ریگرگِ پ ناگهان

 گذاشت... نیرا بر زم ریفرصت استفاده کرد و دسته شمش نیاز ا ازیکال

 گرفت... دنیدوباره به سمتِ او جه ریگرگِ پ ناگهان

 در دهانِ او فرو رفت.... ریشمش زِیلحظه نوکِ ت نیدر ا اما

بدنِ  یِشدن نجات دهد...بر رو دهیکش خیکرد خود را از به س یکه تقال م یدر حال دیسف گرگِ

 ...دیکش قیعم ییپنجه ها ازیکال

 یتمرکز کدفعهیشده بود.. رهیزد و در چشمانِ ترسناکِ او خ یم ادیکه فر یهم در حال ازیکال

و  دیسف یکه هاله ا یگرفت)به طور دنیدم ازیدر چشمِ چپِ کال بیعج ییرویکرد...و ناگهان ن

 شد( یترسناک یِدیبه سف لیتبد  ازیچشمِ چپِ کال یِاهیچپِ او شعله ور شد...و س مهیدر ن نیآتش

از  یمیشد...موجِ عظ یمعلوم م دیکه از چشمانِ گرگ سف یبُهت انِیلحظه...در م نیدر ا کدفعهی

 یکه تلو تلو م ی...و جسمِ بدونِ سرِ او در حالدیساتع شد؛و با آن موج،سرِ گرگ از هم پاش ریشمش

 افتاد... نیخورد...بر زم

 بلند شد... نیکرد از زم یدست و پنجه نرم م نیآتش یا مهیکه هنوز با ن یدر حال ازیکال

از خون...در  یافتاده بودند...با انفجار ریگ وکانیکه در طوفانِ  ییها نهیحال...تمامِ گرگ نیا در

 افتاد... نیبر زم یبه آرام وکانیاطرافِ او پخش و پال شدند...و 
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 ...ستادیافتاد...با تعجب ا ازیچشمِ او به کال یوقت

 افتاد... نیبر زم فَشیدوباره در بدنِ او فرو رفت...و جسمِ ضع ازی...نورِ کاللحظه. نیا در

 آمدند... رونیقهرمان ها از کلبه ب یهمه  یاز کم بعد

 ...دیبود با سرعت به سمتِ او دو ازیکه نگرانِ حالِ کال یدر حال ژایچ

 ...ستادندیا وکانیدر کنارِ  مالیو چ ز،کادونیول

 شانه او گذاشت و گفت:}ازت خوشم اومد...{ یِدست بر رو یبا لبخند زیول و

 !دیبود که چند لحظه قبل د یهنوز در فکرِ صحنه ا وکانی اما

 حالم خوبه!{ ستین یزیبلند شد و گفت:}چ نیاز زم ژایبه کمکِ چ ازیکال

 ...دینگران او را به آغوش کش یبا چشمان ژایچ

 زد:}جناب دژا به هوش اومدن...{ ادیفراوان فر یشوقآمد و با  رونیاز کلبه ب نویموقع ج نیا در

 همه به او جلب شد... توجه

 !{میریجهنم م نیزد و گفت:}خوبه...فردا از ا یلبخند ازیکال

 کرد... یخنده ا ژایلحظه چ نیا در

 به سمتِ کلبه حرکت کردند.... یهمه با خوشحال و

 ..ستادندیدژا ا نیسرِ آک یِدر باال یهمگ یاز کم بعد

 افتاده!؟{ یشده!؟....اتفاق یگفت:}چ یشد و با لبخند رهیمتعجب به آنها خ یبا نگاه نیآک

 ...دندیهمه خند کدفعهی

 !!؟{نیهمه انداخت و گفت:}انگار در جنگ بود نِیو خون یبا تعجب به سر و وضعِ خاک نیآک
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...فردا یاستراحت کن کمیاو گذاشت و گفت:}بهتره  نهیس یِزانو نشست و دست بر رو یبر رو زیول

 ...{میریم نجایاول وقت از ا

 خوام که مانعِ حرکت شما شدم...{ یکرد و گفت:}معذرت م دییبا عالمتِ سر حرف او را تأ نیآک

 انداخت... ازیبه چشمانِ کال یبعد نگاه و

 ....پدر!{فتادیتو ن یبرا نیزد و گفت:}خوشحالم که اتفاقِ بدتر از ا یلبخند ازیکال

 ...ستندیبا تعجب به او نگر همه

را به سمتِ  شیدست ها کدفعهیجمع شد...و  نیدر چشمانِ آک یکلمه پدر..اشکِ شوق دنِیشن با

 او باز کرد...

 ...دیپر شده از اشک...او را در آغوش کش یهم با چشمان ازیکال

د م جدا کرمتأسفم که ما رو از ه یدر گلو گفت:}متأسفم...متأسفم...از سرنوشت یبا بغص نیآک

 پسرم....{

 پدر..{کنم... یولت نم گهی...و دشتمیگرفته گفت:}نه...متأسف نباش...االن من پ ییبا صدا ازیکال

 گریکدیتلخ...به  ییهم پر از اشک شد...و هر دو با لبخند ها نویو ج ژایحرفها...چشمانِ چ نیا با

 .....ستندینگر

 افتاد.... یدر آن شب چه اتفاق دینفهم یکس

 لیمخوف تبد یها...به متروکه ا نهیاز اجسادِ گرگ یآوار انِیدر م شهیهم یِآن دهکده برا اما

 شد....

 دارید،پدیاز نورِ سرخِ خورش ی...با هاله ایشرق مِیعظ یِدم از پشتِ کوه ها دهیگونه...سپ نیا و

 شد...

 ...ستیمضطرب به شرق نگر یبا حالت وکانینور به دهکده... نیتابشِ اول با
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به او داد و گفت:}تو  ییبه رنگِ طال یشانه او فرود آمد و انگشتر یِبر رو مالیلحظه چ نیا در

 تونه کمکت کنه{ یم نی...اایمرد جوان...ب یبه خرج داد یادیامشب شجاعتِ ز

 با تعجب آن انگشتر را گرفت و در انگشتِ اشاره اش فرو کرد... وکانی

 ...فتادین یاتفاقِ ناگوار چیرفت....اما هگ دنیبر او تاب دیلحظه نورِ خورش نیا در

 ...یزی...نه چیسوزش نه

 ...مالیو بعد به چ ستیبا تعجب به انگشتر نگر وکانی

 ...{یگفت:}به گروه خوش اومد یزد و با چشمک یلبخند مالیچ

 کند... یزندگ یکیمجبور نبود در تار گرید نکهیاز ا وکانی

 

 ۴۰صـ

 سرد فرد نسشت؛ یسنگ یِآب،که بر رو یقطره ا یِصدا

 سرسبز و پرطراوت،قرار داشت. یمکان انِیدر م بایسبز و ز یدرخت

 

 کرد؛ یآن درخت عبور م یِپا رِیاز ز یرنگ دیآبِ سف یِجو

ه بودن ب یگرفت؛حسِ تازگ یکه کل اطراف را فرام یقیهجومِ مِهِ رق رِیز ،دریو سرد باران زیر مِیشم

 !نیمِرس دِگانِی...در مقابلِ دنیاز بهشتِ بَر یا داد؛تکهیمکان را م

 گذاشت. ییایرو نِیکه بر لب داشت،پا در آن سرزم یبا لبخند نیمِرس

 .کردیم یو دقتِ فراوان بررس یرا با خوشحال اطراف
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 نیدراز کرد؛در ا یزد و دستش را به سمت یگل ها و چمن زارها،لبخند انِیاز چند قدم در م بعد

 زد... یدستِ او را گرفت و بوسه ا یحالو جوان،با خوش بایلحظه کاندوجِ ز

 را به آغوشِ او انداخت... د،خودیگُنج یدر پوستِ خود نم یکه از خوشحال یدر حال نیمِرس

 یانگشتانِ دستش نوازش داد و گفت:}نگران نباش!همه چ انِیبلندِ او را در م یِجوان موها کاندوجِ

 !{شهیدرست م

و ناراحت  ختهیدر هم آم یچهره ا ند،بایب یم ایرو دانستیانگار م ن،کهیلحظه مِرس نیا در

 کنم!...{ یتونم زندگ یتو نم یمن ب یدونستیمن!؟تو که م شیپ یگفت:}چرا برنگشت

وشته ن ینطوریما ا ریکنم!اما تقد یتونم بدونِ تو زندگ ی!منم نمزمیگفت:}عز یبا لبخند کاندوج

 .{یاونو قبول کن دیشده؛تو هم با

ندارم؛تمام اعتقاد  یاعتقاد ریمن به تقد یو گفت:}ول دیبه آغوشِ کشاو را محکم  نیمِرس

 !{............یبر شمیاز پ زارمینم گهی...دییمن تو یِایمن،دن یِایمن،رو مانِیمن،ا

 شد... داریاز خواب ب نیتند و آتش ییبا نفس ها ناگهان

 اطرافش گفت:}چرا وِر و یِاز زنها یکیرو به  ایلحظه شان نینفس بکشد؛در ا توانستیم یسخت به

 .{اریآب ب ؟بروینیبی!؟مگه نمیکنیوِر منو نگاه م

 کوچک گذاشت. یبالشتک یِرا بلند کرد و بر رو نیبعد سرِ مرس و

 در کاسه آورد و آن را به او داد... یکرد و آبِ سرد یرویزن هم به سرعت از دستورِ او پ آن

 ...دیرا بلند کرد و به او آب نوشان نیمرس ایشان

 مانند به خود آمد... جهیسرگ یبا حالت یاز کم بعد

 !ستیمقابلش نگر یِباز به منظره  مهین یچشمان با

 !خوردیتکان تکان م ایوزشِ باد،همچون موجِ در رِ یکه در ز یپارچه ا یسقف
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 چرخاند و به اطرافش نگاه کرد؛ یچشم

 یتعجب زده به او م ینفر زن و دخترِ جوان در اطرافِ او حضور داشتند،که با چشمان ستیب حدودِ

 !ستندینگر

 افتاد... ایلبخند به لبِ شان یِلحظه چشمش به چهره  نیا در

آروم  کمیدختر!بهتره  یهِ یاو را گرف و مانع شد،و گفت:}هِ ایبلند شود،شان یخواست کم تا

 {!ستیواسه ترس ن یزیچ نجای،ایباش

 .ستیبود؛دوباره به اطراف نگر افتهیبهبود  یاش کم جهیکه سرگ نیمرس

 پوست،قرار داشت... دیپوست و سف اهیزنِ و دخترِ س نیبزرگ به همراهِ چند یدر داخلِ چادر او

 کجاست!؟...{ گهید نجایتعجب گفت:}ا با

 !؟{هیگفت:}اسمِ تو چ ایلحظه شان نیا در

نکرد و به  یبه اطراف انداخت...اما اعتبار یکه مضطرب و نگران بود،دوباره نگاه یدر حال نیمِرس

 نجایا یکشاورز از دهکده قانوتاس تِر هستم...ول هیهست!من دخترِ  انایدروغ گفت:}اسمم،ر

 !؟{کنمیم کاریچ

 دیرشاز خو یاو زد و گفت:}آه،انگار تکه ا یِبایصورتِ ز یِو دست بر رو دیکِش یقینفسِ عم ایشان

 ...{شدمیتو رو داشتم حتما زنِ پادشاه م یِبائیدختر،اگه من ز یمقابلم نشسته!...هِ

اومدم  یحالتِ چِندش صورت خود را از دستِ او جدا کرد و گفت:}من چجور یبا کم نیمِرس

 .!؟{نجایا

 ای...اسمِ من شانمی!...بگذریکرد و گفت:}اگه من نبودم تو االن زنده نبود یخنده ا ایشان

 !{انای...ریبه بعد متعلق به من نیهستم...و تو هم از ا نجایهستش...من صاحبِ ا
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شده بود از جا برخاست و ادامه داد:}در  رهیخ نینگران زده م.رس یِکه در چشم ها یدر حال ایشان

خوب  یکمی دیاولش با کنه،البتهیآشنا م نجاهای!مِراه تو رو با جوِ ایدار یهر حال،اسمِ قشنگ

 ...{ادیتا حالت جا ب یکن استراحت

 ..{ادیخوشت م نجایزد و گفت:}مطمئنم از ا نیبه مرس یچشمک بعد

 بعد از از آنجا رفت و از چادر خارج شد... و

 جمع آمدند... نیبه دورِ مِرس جانیو ه یهمه دخترها با خوشحال کدفعهیا،یخروجِ شان با

 او را...و کال یِلباسها یگریکرد،دیرا لمس م نشیپوستِ بلور یکیکرد،یاو را نوازش م یموها یکی

 را فرا گرفته بودند... نیدور و اطرافِ مِرس دهایبد دیمثلِ ند یهمگ

 ت!؟{کجاس نجایا نیبهم بگ تونیکی شهیگفت:}م دیکشیکه خود را از آنها کنار م یدر حال نیمِرس

 !{نمیکنار بب نی:}بردندیآنها کنار کش ،همهیبلندِ زنانه ا یِلحظه با صدا نیا در

 ...دادیبه او م ینگاه کرد که أرامِشِ خاص ییبایجوان و ز یبه دختر نیمِرس

ز که و سب انیعر مهین ییو قرمز رنگ...که مثلِ پسرها کوتاه کرده بود...با لباسها یمو فرفر یدختر

 ...دادیجلوه م یدربار یِاو را مثلِ دلقکها

 امیگفت ب ایگفت:}سالم...اسم من مِراهِ...شان یجلو آمد و با لبخند بیلحظه آن دخترِ عج نیا در

 !{نجایا

 هستم.....{..... انایبه لب داشت،گفت:}سالم...منم ر یاو لبخند دنِیکه از د نیمِرس

 

 ۴۱صـ

 کجاست!؟{ نجایزانو نشست و گفت:}ا یِبلند شد و در مقابلِ مِراه بر رو نیمرس
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 م،مردمیشهر لوئومار هست یِوارهایاز د رونیانداخت و گفت:}ما ب او یبایبه چشمان ز ینگاه مراه

داخل  میریبار م کی ی...ما روزگنیم خوادیکه دلشون م یهر چ ای..و ی،بومی،محلیشهر به ما کول

لباس  و...اونا هم به ما غذا و سکه میکنیخنده آور اونارو خوشحال م یِ شهاینما یِشهر و با اجرا

...اگه اون نبود هیدر کل أدمِ خوب یغرغرو و خِرفته ول کمی...درسته نجاستیا سیرئ ای...شاندنیم

 !؟{یشد هوشیب هویکه  یکردیم کاری...حاال تو بگو...اونجا چینبود نجایممکن بود االن ا

واسه فروشِ محصوالتمون  میو گفت:}من و پدرم...اومده بود ستیدوباره به اطرافش نگر نیمِرس

 باعثِ ضعفم شد!{ یشدم...گرما و تشنگ به شهر...من از اون جدا

 ی!؟..شما چطورستیدختر!؟...االن که فصلِ برداشت ن یشد وونهی!؟...دیبا تعجب گفت:}چ مِراه

 تا االن...!؟{ نیمحصوالتتونو نگه داشته بود

و بعد با  ستیمضطرب به او نگر یدونست..با چشمان ینم یزیجور اطالعات چ نیکه از ا نیمِرس

 ...{زهاستیچ نجوریو ا ریادامه داد:}نه..منظورم پوستِ گوسفند و ش یلبخند

 راحت شده بود،گفت:}آها...{ الشیکه انگار خ یبا چهره ا مِراه

...فکر کردم محصوالتِ یدخترِ کشاورز یدر مقابلِ او نشست و ادامه داد:}...آخه گفت عدی

 نجایشده!...االن بهتره به ا دیردنت نا امک دای...پدرت احتماال از پالیخی...حاال بیگیرو م یکشاورز

 ...{یخودت بساز یِبرا یدیجد یِزندگ دی...بایعادت کن

 بودم!؟{ هوشیبا تعجب گفت:}چرا!؟مگه چه مدت ب نیمِرس

!...هفت میشده بود دیاز زنده بودنت ناام بایکه تقر یکرد و گفت:}به اندازه ا یخنده ا مِراه

 ...{گهیدرست م شهی...اون همیگفت که زنده ا ایشان یروز...ول

 با خود در فکر فرو رفت... نیمِرس

 ها رو بهت نشون بدم...{ نجایا خوامی...مایبلند شد و گفت:}ب مِراه

 استراحت کنم...{ کمی خوامیگفت:}نه..خسته ام م نیمِرس
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 به خودت کمی...االن وقتشه یاستراحت کرد یدختر...به اندازه کاف الیخیادامه داد:}ب مِراه

..روزِ .یامروزو از دست بد دینبا گمیمن م ی...ولیگفته که استراحت کن ای...حاال درسته شانیایب

 ...مثل خودت!{هیخوشگل

 را گرفت و او را از جا بلند کرد.. نیدستِ مِرس سپس

 رفت... رونیبه دنبالِ او به سمتِ ب جهیحالتِ سرگ یبا کم نیمِرس

مانِ در چش دینور خورش مِیکرد،تابشِ مستق تیکه او را اذ یزیچ نیگذاشت...اول رونیپا به ب یوقت

صورتِ خود انداخت...و بعد به منظره  یِبر رو یا هیبزرگش بود...و او با گرفتنِ دستش مقابلِ آن،سا

 ...ستیمقابلش نگر

 یِ...زنان و مردهایگوشیخردسال در حالِ باز یِبه دور هم...بچه ها اهیچادر بزرگ و س نیچند

آتش قرار  یِکه بر رو یاهیبزرگ و س یِگهای(...دیکردنِ اطراف و آشپز زیحالِ کار)تمجوان در 

 ...دیجوش یگرفته و در داخلِ آنها آب م

 ایبه شان ی....نگاهستینگر یکه در مقابلش قرار داشتند؛م ییزهایکه به همه چ یدر حال نیمِرس

 نشسته...و در حالِ یچتر مانند بانِیسا یِ هیسا رِیدر ز ینیبلند و چوب یِ صندل یِانداخت که بر رو

 است! پیپ دنِیکِش

 ...{میخوش بگذرون کمی میبر ایبا خنده گفت:}ب مِراه

 به دهکده کِشاند... هیشب یِبعد دستِ او را گرفت و با خود به داخلِ محوطه  و

 .دل او را بشکند و مجبوراً با او همراه شد. خواستیخوب نبود...نم یکه حالش کم نیمِرس

 نه چندان بزرگِ آنجا شدند... تِیجمع یِدو قاط آن

 یشهر یِ وارهاید مِیعظ یِبه بلندا نیکه مِرس یداشت...در حال یشوق و شورِ خاص مِراه

 از عرش به فرش رِسانده بود! یکه او را زمان ستینگریم
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به خوام برگردم  یبسه...م گهیامروز د یخسته شد و گفت:}برا نیبود که مِرس نیح نیا در

 چادر...{

 شِیببرمت پ خواستمیبمون...من تازه م گهید کمیناراحت گفت:}نه... یو با حاال ستادیا مِراه

 ...{گرهایباز

 ..{گهیوقت د هیگفت:}بمونه واسه  نیمِرس

خسته  ینیب یاحمق...مگه نم یبلند شد:}ا ایتندِ شان یِ...صدادیبگو یزیتا خواست چ مِراه

 استراحت کنه بعد...{ کمیشده...گفتم بزار 

 کنم...فقط تشیاذ خواستمی...نمدیانداخت و گفت:}ببخش نییسرش را پا ایدر مقابلِ شان مِراه

 بخوره{ ییهوا هی خواستمیم

و  یمن زبون دراز یجلو گهیبار د هی....کنهیهم م یگفت:}آره جونِ عَمَت...چه بلبل زبون ایشان

 جانیرو ببر به چادرش تا هم انایسگها کنه...حاال ر یِمِکانول زبونتو غذا دمیم یکن یحاضر جواب

 نزدمت...{

 دستِ مِراه را گرفت و برگشت... یکلمه ا چیآمد...بدونِ ه یکه از لحنِ تندِ او خوشش نم نیمِرس

 نجایبه بعد ا نی...از ایعادت کن طیشرا نیخطاب به او گفت:}بهتره تو هم به ا ایلحظه شان نیا در

 !؟{یدیخونه توعه...فهم

 به راه خود ادامه داد و از آنجا رفت... نیمِرس

 سر کارهاتون...اَه{ نی..!؟...برهیگفت:}چ ادیاطرافش انداخت و با فر تِیبه جمع ینگاه ایشان

 اش نشست... یصندل یِرفت و دوباره بر رو بعد

_____________________________________ 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 139 

 ۴٢صـ

 سوار بر اسب شد؛ ازیکال

 .دیدرخش یبه شدت م دیخورش یِنور صبحگاه ریدر ز دشیسف زره

 ست؛یبودند؛نگر ستادهیبه دوستانش که در مقابلِ او ا یلبخند با

ها)مردم  نهینمانده بود؛و تمامِ اجسادِ گرگ یباق بایمتروکه از آن دهکده ز یا رانهیجز و یزیچ

 از آتش،در حال سوختن بود. یدهکده(در تل

 من هنوز در اون د؛احتماالینبرد،اگر شما نبود نیدر ا یروزیپ یِمصمم گفت:}برا یبا چهره ا ازیکال

ه اون فرشت ونِیمد نویهست،و من ا یمن افتخار بزرگ یبا شما برا ییبودم؛آشنا کیکوچ یِدهکده 

روبرو  یگترسفر،ممکنه با دشمنان بزر نیکه ما رو به دور هم جمع کرد...اما،در ادامه ا دونمیم یا

ر ادامه بدم....و د خوامیمن هنوز م اد؛امایم شیپ یاتفاقاتِ بزرگتر میریم شیجلوتر پ یچ م،هریبش

 ...{نینش دیدارم...پس لطفا از من ناام ازیراه به همه شما ن نیا

 دواریمنو ام نیدارم....و ا مانیو ادامه داد:}چون من به شما ا ستینگر ژایچ یبایبه چهره ز سپس

 چوقتیماجرا در کنارم بوده...و ه نیکه در تمامِ مراحلِ ا ونمیمد یرو به کس دیام نی...من اکنهیم

 نشده...{ دیاز من ناام

 انداخت... نییسرش را پا یبا لبخند ژایچ

 ...به سمتِمیکنیو ادامه داد:}و حاال...ما به سمتِ جنوب حرکت م ستیدوباره به افرادش نگر ازیکال

 با من موافقه ی...هر کسمیکن دارشونیب دیبرن و ما با ی...اونا هنوز در خواب غفلت به سر مانیخدا

 االن آماده حرکت بشه...{ نیهم

زد و  ی...لبخندزدیدر چشمانش موج م یکننده ا دواریکه شوقِ ام مالیلحظه چ نیا در

 گفت:}خوب بود قهرمان...{

 از قبل سوار بر اسب بود... ژایسوار بر اسب شدند...چ زی...و وِلوکانی...ژاکس...کادون...نوی...جنیآک
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 دهکده کرد...و به دنبال او،همه.... رونیشروع به حرکت به سمتِ ب آکور

سقوط  ییبود که دهکده...در سکوتِ خود...و با اسرار خود...در درون تنها یدر حال نیا و

و  ی...و قلب او آکنده از خوشکردیم یبود که او را رهبر یدر چشمانِ فرزند نیکرد...چشمانِ آک

 بود... دیام

 او به راه ادامه داد... یِدر کنارِ آکور اسب را آرام کرد و هم پا ازیلحظه کال نیا در

 سر آکور نشسته بود... یِبر رو مالیچ

 !{م؟یریبه کجا م می:}حاال داردیکرد،پرسیهمانطور که به جاده نگاه م ازیکال

 !...چطور مگه!؟{کیلوع یِگفت:}به سمتِ تپه ها مالیچ

 زد و گفت:}هه...تپه ها!....{ یلبخند ازیکال

 تند کرد و از او جلو افتاد... یبعد اسب را کم و

ه که در نقط ی...رو به جلو نگاه کرد...به دشتِ بزرگستینگر یکه با تعجب او را م یدر حال مالیچ

 ...........شد یم انینما کیلوع یِشن مِیعظ یِآن...تپه ها ییِانتها یِ

 

 شو....{ داریشو ب داریشو ب داری:}بیکیدر اعماقِ تار ییصدا

 ...افتهیامتداد  ییموجها همانندِ

 مقابل چشمانش بود... ،دریبدون ابر و آب یدو چشمِ آکاروس گشوده شده شد؛آسمان ناگهان

 جا بلند شد... از

 بود... دهیدر کنار او دراز کش ینگاه کرد که به آرام یلخت سِیلیج به

 ...دیلباسِ خود را پوش عایسر
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ه مُهابا ب یافتاد؛ب تیتیلحظه نگاهش به کتابِ مِقر نی...در ادیآشفته اش کش یِبه موها یدست

 برداشت... نیزم یِسمتِ آن رفت...و کتاب را از رو

 خلوت قرار داشتند. ییدر جا آنها

 یبه دور از چشمِ دشمنان،مخف اطرافشان،آن دو را یِسنگ یِها وارهید یِها هیکه سا یطور به

در  یآبِ کوچک یِو جو ختیریفرو م یسنگ یِها وارهیاز آن د یکیکوچک که از  ی...آبشارکردیم

 ...کردیم جادیا وارهاید رِیز

تک درختِ  نیبزرگ و جوانِ اطراف...و چند یِمجاور...درخت ها یِتپه ها یِرو یِخاکستر یِها بوته

 آب قرار داشتند... یِ که در کنارِ جو یتنومند

 را باز کرد... یداد و صفحه ا هیتک یکه کتاب را در دست داشت؛به درخت یدر حال آکاروس

او در کنارِ  یِاز آسمان آمد و در چند متر بایز یپرنده ا کدفعهیکه در حالِ مطالعه بود، همانطور

 ...ستادیآب ا یِجو

 یهمانندِ غاز...در حال ی...و جُثه انیبزرگ رنگ یو قرمز...مِنقار دیرنگارنگِ سف یِبا پرها یا پرنده

 را شروع کرد... ییبایو ز بی...آوازِ عجکردیاستفاده م یکه از آبِ جو

 لحظه توجهِ آکاروس به آن پرنده جلب شد... نیا در

 کنار گذاشت... یرا به آرام کتاب

نگاه،چشمش به آن  کیشد...و در  داریاز خواب ب بایز یبا لبخند سیلیآوازِ پرنده،ج یِصدا با

 افتاد... بایز یِپرنده 

 چقد خوشگله..!{ نیخدا...ا یدار گفت:}وا جانیه یلبخند با

که تلو تلو  یجانِ او در حال یدفعه سرِ پرنده از بدن جدا شد...و جسدِ ب کیحرف بود که  نیا در

 افتاد... نیبر زم خوردیم

 ...دیو از جا پر دیترس یآن صحنه،کم دنِیبا د سیلیج



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 142 

نگاه  سیلیبه ج یبا لبخند کردیم زیفگن فام را از خونِ آن پرنده تم رِیکه شمش یدر حال آکاروس

 کردم!{ دایکرد و گفت:}خب...فکر کنم صبحانه و نهارمون رو پ

 با اخم از جا برخاست... سیلیج

 آورد... یاو،آکاروس را به وجد م یِبایو ز دیسف اندامِ

اشت د چارهی...اون پرنده بیدونیاز هنر نم یچیگفت:}انگار تو ه تیبا عصبان سیلیلحظه ج نیا در

 ...{خوندایآواز م

پرنده گرفت و آن را بلند کرد و گفت:}اآلن هنر به  یِچشم از اندام او برداشت و از پاها آکاروس

 ...شکم واجب تره...و من عاشقِ گوشتِ مرغم!{خورهیدردمون نم

 که بهو گفت:}من  دیلباسِ خود را پوش سیلیج

 

 ۴٣صـ

 گذشت... یساعت

خوشِ  یِو بو یشده بود...از شدتِ گرسنگ رهیخ یسنگ یِها  وارهیکه هنوز با اخم به د سیلیج

 یِگوشتِ سرخ شده  دنِیطاقت شد...و بعد به آکاروس نگاه کرد که با وَلَع در حالِ بلع یکباب...ب

 رانِ پرنده بود...

نشست...و  نیدست از حماقت برداشت و رفت...محکم در کنارِ او بر زم تیو شکا یناراحت با

 ندارم...{ یاالن چاره ا یگفت:}من هنوزم سرِ حرفم هستم...ول

 من...{ یِبایز یشما بانو اریکرد و گفت:}در اخت یبه کباب اشاره ا یبا لبخند آکاروس

پرنده جدا کرد و بعد با  سمتِ بزرگ از کیدراز کرد و  یدست سیلیهمان حرفِ آکاروس،ج با

 حرص و وَلَع به خوردن مشغول شد...انگار چند روز بود که غذا نخورده است!
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بدونِ توجه به  سیلی...و جدیکنار کش یاو تعجب کرده بود...کم صِیحر یِکه از اشتها آکاروس

 ...ستینگر یاو را م یبود که آکاروس با لبخند یدر حال نیاو...شروع به خورونِ پرنده کرد....و ا

که دلِ  شیبایز یِ...و چهره دیدرخش یکه در مقابلِ رنگِ زردِ آتش م سیلیج یِبایز چشمانِ

 ...دادیم ،تکانیآکاروس را با هر حرکت

 یبیبهت آس یکس زارمیو گفت:}هرگز نم دیاو کش شانِیپر یِبر موها یدست اریاخت یب آکاروس

 برسونه...{

او  ش،بهیبایاز خوردن دست برداشت و با همان چهره و چشمانِ ز سیلیحرفِ او،ج نیا با

 ...ستینگر

 یدر دهانِ او گذاشت...و در حال یکه در دست داشت را به آرام یزد و تکه گوشت یلبخند سیلیج

 نخواهم کرد...{ یبه بعد...بدون تو زندگ نی...گفت:}من از ادییجو یکه آکاروس آن را م

 را در آغوش گرفتند و با هم به ادامه خوردنِ پرنده پرداختند... گریبعد همد و

 نماند... یجز استخوان از آن پرنده بزرگ باق یزیکه چ دینکش یطول

 آب خوردند... یو صورتِ خود را شُستند...و جرعه ا ،دستیدر آبِ جو سیلیو ج آکاروس

...ممکنه ردِ میبرداشت و گفت:}بهتره تا ظهر نشده به راهمون ادامه بد نیکتاب را از زم آکاروس

 ..{میفرار کن میتونینم میفتیب ریگ نجایما رو زده باشن...اگه ا

ه نکردن،اگ دایتا االن که ما رو پ یاطرافش انداخت و گفت:}ول مِیعظ یِها وارهیبه د ینگاه سیلیج

 ...{دادنیم کرده بودن...تا حاال خودشونو نشون دامونیپ

 ...{می...ممکنه زمان رو از دست بدمیحرکت کن دیگفت:}با آکاروس

.اصال !..؟یچ میکن دایاون شاه قهرمان رو پ میو نتونست میبلند شد و گفت:}خب اگه رفت سیلیج

 !؟{یدی!؟...تو خودت اونو دهیکه شاه قهرمان ک میبفهم یچطور
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 نویخب...ا ی...ولدمشی:}نه ندکرد،گفتیخود را مرتب م لیکه لباس و وسا یدر حال آکاروس

 ...{کنهیم زیمتما هیکه اونو از بق یزیبزرگ هست...چ یلیخ زِیچ هیکه همراهِ اون... دونمیم

 یماتفاقات ن نیوقت ا چیکوچک نشست و گفت:}کاش ه یتخته سنگ یِ بر رو یبا ناراحت سیلیج

 از دست دادم...{ مویخسته شدم...برادرمو...پاره تنمو از دست دادم...زندگ گهیافتادن...من د

 یانگشتاتش گرفت و گفت:}ول انِیاو را در م یزانو زد و بازوها نیدر مقابلِ او بر زم آکاروس

با ارزش  یلیخ یلی...خمویکه از دست داد ییزهایهدفمون...انقدر ارزشمنده که...تمامِ چ

...خون یبش دیشد...اگه نا ام یواالتر قربان یهدف یِمن...برا یِمیوستِ صم...برادرت...و دکنهیم

رو که  ی...پس بهتره کارمی....اون خودشو فدا کرد تا ما به هدفمون برسشهیارزش م یب ولوزخ

 ...{دمی...بهت قول ممیبرسون انیبه پا میشروع کرد

به من  چوقتیه گهیاو گذاشت و گفت:}د یِلبها یِ! را بر روسیانگشتِ ه سیلیلحظه ج نیا در

 کنارت باشم...{ تونمیبهتر م ینجوریرو قول نده...ا یزیچ

 من...!{ یِزد و گفت:}چشم بانو یلبخند آکاروس

 بعد هر دو از جا بلند شدند... و

 ....!؟{میقراره کجا بر نجایلباس خود را محکم کرد و گفت:}خب...از ا سیلیج

 تپه ها!{ یِباال میبر دیها انداخت و گفت:}اول با وارهید یِبه باال ینگاه آکاروس

 که آتش را خاموش کرده بودند...از آنجا حرکت کردند... یدر حال سپس

 قرار داشت... نیزم یِپرنده هنوز بر رو نِیبود که سرِ قطع شده و خون یدر حال نیا و

آن  یِه خرد کردنِ جمجمه برداشت...و در دهان شروع ب نیرا از زم نیآن سرِ خون یگرگ ناگهان

 کرد...

به دودِ خاکسترِ آتش،و اسکلتِ  یفرود آمد...و با نگاه نیلحظه سوارِ او...از پشتش بر زم نیا در

 بودن...{ نجایپرنده....با خشم گفت:}اونا ا
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 ها انداخت... وارهید یِبه باال ینگاه سپس

بلند گفت:}زود باش...به سمتِ  یادیگرگ فرود آمد و با فر نِیز یِپرشِ بلند بر رو کیبا  ناگهان

 باال رفتن...{

 ،امتدادیسنگ یِها وارهید یِباال یِکرد که به سو یریدر مس دنیلحظه گرگ شروع به دو نیا در

 داشت....

 

 ۴۴صـ

 .دندیرس یشِن یِتپه ها یِافراد،به دامنه ها یِو باق ازیکال

 اریبس یِگَن...چون در گذشته  یم کیتپه ها،لوع نیگفت:}به ابه تپه ها انداخت و  ینگاه زیوِل

تونست در مقابلش  یکس نم چیکرد...که ه یم یزندگ یتک چشم یِوالیمکان ه نیدور،در ا

 کنه...{ یستادگیا

 ....{الیلب زمزمه کرد:}مانج ریناخودآگاه در ز ازیحرف ها بود که کال نیا در

 نکهیکرد...و اونا بدون ا یم ریهاشو تسخ ی...چون قربانالیگفتن مانج یادامه داد:}بهش م زیوِل

 ...{ومدنیبفهمن،به سمتش م یزیچ

 بوده...!؟{ یحساب اون موجود خطرناک نیمتعجب گفت:}با ا یبا حالت ژایچ

...خب...اگه از میستیزد و ادامه داد:}آره...خوشحالم که االن در زمانِ اون موجود ن یلبخند زیول

 ...{میرس یاز چند ساعت به شهرِ لوعان م دم،بعیتپه ها بگذر

 ..{میگفت:}پس بهتره حرکت کن مالیچ

دژا متوجه او شد...اسبش را تا کنار اسبِ او  نین،آکیب نیبه شدت عرق کرده بود...و در ا ازیکال

 گفت:}حالت خوبه پسرم...!؟{ یجلو آورد و با تعجب و نگران
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او به خود آمد و گفت:}آره آره  یِشده بود،با صدا رهیکه در فکر فرو رفته و به تپه ها خ ازیکال

 خوبم!{

 مانندِ او را درک کند... یتوانست حالتِ عصب یم یدژا به خوب نیآک اما

 باشه...{ نطوریا دوارمیشانه او گذاشت و گفت:}ام یِدست بر رو یبا لبخند نیآک

 سپس از او جدا شد... و

 و شروع به باال رفتن از تپه ها کردند...دوباره به راه افتادند  یلحظه همگ نیا در

 ...{ازی...کالازی...کالازینجوا کرد:}کال ازیدر ذهنِ کال ینیو دلنش بایز یِلحظه صدا نیا در

 ...کردیبه اطرافش نگاه م یعصب یبا حالت ازیکردند...و کال یاز همه جَهات او را صدا م انگار

 من...{ شیپ ای....من منتظرتم...بازیکال ی:}...به خونه خوش اومد

 آخه!؟{ ییزد:}کجا ادیفر تیو با خشم و عصبان اوردیطاقت ن ازیموقع کال نیا در

 او شدند... یِعاد رِیمتوجه حالتِ غ همه

 ...ستندینگر گرید کیبه  مالیو چ زیوِل

 شد... ادهیاز اسب پ زیول

 آمدند... ازیبه کنارِ کال نیو آک ژایموقع،چ نیا در

 ...!؟{ازیشده کال یگفت:}چ اژیچ

 ...{کمینشده...فقط  یزی:}چد،گفتییپا یکه اطراف را م یدر حال ازیکال

 د...کر یشِنها گذاشت و تمرکز یِشِنها زانو زد و انگشتِ شَصتَش را بر رو یِبر رو زیلحظه وِل نیا در

 استراحت کن....{ کمی...ستی...انگار حالت خوب نازیگفت:}کال یدژا با نگران نیآک
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 ..{میدیگفت:}نه...به راهمون ادامه م ادیبا فر ازیکال

 ....ستینگر مالیچشمان خود را باز کرد و با تعجب به چ زیحال،وِل نیا در

 نگاه کرد... ازیهم با تعجب به کال مالیچ

 شِتافت... ازیبه طرفِ کال یکلمه ا چیبدونِ ه زیوِل

 در حالِ رقص و حرکت بودند... از،شنهایاسبِ کال یِپا ریلحظه،در ز نیا در

 به چنگال هیرنگ شب یقهوه ا یزیبرداشت...و همزمان با او،چ ازیبه سمتِ کال یجَهِش زیوِل ناگهان

 به سمتِ باال حرکت کرد... ازیگرفتنِ کال یِجَست و برا رونیشِنها ب رِیو دست،از ز

غَلت  نیانداخت...هر دو بر زم نییاسب پا یِرا در همان حال به آغوش گرفت و از رو ازیکال زیوِل

 خوردند...

بلند  نیبزرگش گرفت و از زم یِچنگال ها انِیدست مانند،اسب را در م زِیآن چ کدفعهی ناگهان

 کرد...

...اسب هم از وسط نصف شد نیدر زم زیکرد،ناگهان با فرو رفتنِ آن چ یم ههیکه ش یدر حال اسب

 ...شد دهیو با آن به داخلِ حفره کِش

با تعجب از جا  زیو ول ازیاسب در اطراف و سر رو صورتِ قهرمان ها فرو افتاد...کال خونِ

 برخاستند...

 به خود گرفتند... ی...و تعجب حالتِ جنگیبا ترس و نگران همه

 ...{نیگفت:}همه به دورِ هم جمع بش مالیچ

 بود!؟{ یچ گهیگفت:}اون د ازیکال

 کردند... یرا نگهبان یسمت کیهمه به دور هم جمع شدند...و هر  مالیفرمانِ چ با

 ...ستینگر شیپا رِیکه ساکت بود...به ز وکانی
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 ...کردیاحساس م یآرامِ شنها را به خوب لرزشِ

 ....!{نیگفت:}از هم جدا بش یبا تعجب و نگران بعد

چون  د،امایجه رونیب شنها رِیاز ز ادیز یرفتند و آن دست دوباره با شدت یهمه کنار کدفعهی

 شد... دهیکِش نیبه داخلِ زم عاینگرفت،سر یزیچ

توسطِ گروهِ نگهبانانِ صلح نابود  والیه نیا شیچطور امکان داره...سالها پ نیگفت:}ا زیول

 شده...اما حاال...!؟{

 کرده باشه...{ انتیبِهِمون خ یکی نکهیگفت:}مگه ا مالیچ

 ...{والی...اون هیببر نجایرو از ا ازیرو به آکور کرد و گفت:}تو بهتره کال زیوِل

 یدیشد...و بادِ شد دهیتپه ها کش یِبه نعره در کلِ فضا هیشب یغیج کدفعهیحرفها بود که  نیا در

و را ا نیو آک ژایفتد،چیب نیاز حال رفت...اما قبل از آنکه بر زم ازیلحظه کال نیگرفت...در ا دنیوز

 فتند...گر

 تپه ها جلب شد... یِحال توجه همه به باال نیا در

 رو به آکور گفت:}زود باش عجله کن...{ زیول

شانه اش انداخت...و  یِبلند کرد و باال نینداشت،از زم یرا که حالِ مساعد ازیبالفاصله کال آکور

 ..........دیسپس پشتِ به تپه ها به سمتِ دشت دو

 ریقهرمان ها تسخ ،همهییبایز ادِیفر یِبه صورتِ آهسته در آمد...و با صدا زیهمه چ کدفعهی اما

 شدند...

شن ها هم به صورت آهسته در حالِ  یشدند)حت یرو به آسمان،در هوا معلق م یکه همگ یحال در

 از دستِ آکور رها شد...و در آسمان معلق ماند... ازیمعلق شدن؛بودند(کال
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 ۴۵صـ

 شِتافت... والیآن ه بالفاصله به سمتِ آکور

 حرکت مانده بودند(... یشن ها و افرادِ گروهش)که ب انِیم از

نامعلوم...اما محکم...به عقب پرتاب شد..به  یبا ضربه ا کدفعهیبه آن موجود... دیرس یوقت ناگهان

 مجاور فرود افتاد... یِتپه  یِدامنه  یِکه بر رو یگونه ا

 بالفاصله از جا برخاست... آکور

 افتادند... نیشن ها و قهرمانان بر زم کدفعهیآمد و  رونیب یاز آهستگ زیلحظه همه چ نیا در

 شد.... انینما بیعج یاز پشتِ آن ها....موجود و

 بود... یبه کِرمِ خاک هینگاه اول شب در

ن طِ بدرنگ...که در تمامِ نقا یبزرگ و قهوه ا ییها لیرنگ...و لَزِج...با زِگ اهیژله مانند....س یبدن با

 او قرار داشت.

شکم،تا گردنِ آن موجود...)که  رِیو درشت در ز زیر یِدوبرابرِ آکور...با هزاران دست و پا یجسم

 بزرگ داشتند( ییبودند و چنگال ها اهیهمه آنها به رنگ س

وار به  رهیکه به صورتِ دا یو درشت زیر یِپر از دندان ها یچشمِ بزرگ و سرخ رنگ،با دهان کی

 بودند... ستادهیدور هم ا

 ....دیدرخش یم یخوب کر،بهیآن موجودِ غولپ یِ...پوستِ ژله ادینورِ خورش رِیز در

 برد.... ورشی والیبه سمتِ آن ه گری...آکور بار دندیایاز آنکه قهرمان ها به خود ب قبل

بلند کرد تا دوباره  نیشکلش را از زم یبه دُمِ باله دارِ ماه هیبه خود داد و دُمِ شب یموجود تکان آن

 به آکور وارد کند... یضربه ا
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 محکم به دُمِ یتنومندش مشت یِتوان ضربه دُمِ او را دفع کرد و با بازوها نیناگهان آکور،با آخر که

 زد... والیه

 شد... یلرزش...دوباره خنث ی...بعد از کمافتیآکور همچون ژله در تمامِ بدنِ او انعکاس  مشتِ

 به آکور انداخت... ینگاه والیه

 آ {_به چشمِ ترسناکِ او انداخت...و با خود گفت:} آ یهم نگاه آکور

 ...دیمحکم به آکور کوب یضربه ا والیآن ه کدفعهی

 شد... بیآن...غ کرانِیب یِبا آن ضربه به سمتِ آسمان رفت و در پهنا آکور

وحشتناک صف بسته و آماده  یِوالیدر مقابلِ آن ه عاًیحال قهرمان ها به خود آمدند...و سر نیا در

 مبارزه شدند...

به  ازیکال نیکرده...مواظب باش ریرو تسخ ازیانداخت و گفت:}کال هوشیب ازیبه کال ینگاه زیوِل

 سمتِ اون نره...{

 ....ستادیا ازیکال نِیاز جمع جدا شد و بر بال ژایچ

 .....ستیبه آنها نگر...و دیبه آوازِ زنان کش هیشب ینعره ا والیه

آمدند....آن دو در آن  رونیبلند،ب یاز پشتِ تپه ا سیلیآکاروس و ج کدفعهیموقع بود که  نیا در

 قابلِ باور بود.... ریغ شانیرو به رو شدند که برا یلحظه با صحنه ا

 از انسان ها.... ی....در مقابلِ تعدادکریو غولپ بیعج یِوالیه کی

 ...ستندینگر گریکدیبا تعجب به  سیلیو ج آکاروس

 ....{میبهشون کمک کن دیگفت:}با سیلیج

 ...{میبه شهر برس دی...بامیتون یتکان داد و گفت:}نه...نم یسر آکاروس
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 مقابله کنن...{ والیتونن با اون ه یاونا نم یگفت:}ول سیلیج

 ...{میافت یخطر م یخودمونم تو یاونجور یگفت:}ول آکاروس

 شد... رهیسکوت کرد و در چشمانِ آکاروس خ یلحظه ا سیلیج

 خب!؟{ هیبا تعجب گفت:}چ آکاروس

به صورتِ آکاروس زد...آکاروس با تعجب و احساس درد  یمحکم یِلیس سیلیلحظه ج نیا در

 گفت:}آووووو...چِته!؟{

 یشناختم....آکاروس من شجاع بود...تو ک یکه من م یستین یگفت:}تو اون آکاروس سیلیج

 !؟{یهست

از اشک پر  سیلیمتعجب چشمان خود را بست و بعد دوباره باز کرد...چشمانِ ج یبا حالت آکاروس

 شده بود...

از دستمون  یاگه کار یو گفت:}باشه...ول دیاو کش شانیپر یبه موها یدست آکاروس

 ....{میکن ی...فرار مومدیبرن

 با چشمانِ اشک آلودش کرد... یزد و بعد خنده ا یلبخند سیلیج

 شد؟!{ یگفت:}باز چ آکاروس

ا پرنده ه یکردم...تا تو باش یتالف یلیبا اون س وی...همه چیچیبا همان خنده ها گفت:}ه سیلیج

 !{یرو نکش

شما رو  شهیمتعجب و تأسف از جا بلند شد و گفت:}امان از دست دخترها...نم یبا حالت آکاروس

 کرد...{ ینیب شیپ

 آمدند........ رونیلحظه هر دو از پشتِ تپه ب نیا در

 شِتافت... والیبلند به سمتِ ه یادیسه سرِ خود را آماده کرد...و با فر رِیشمش زیوِل ناگهان
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 یرا به کنار زیضربه وِل کیاز مکان خود جا به جا شد..و با  عیحرکت سر کی(با الی)مانجوالیه

 انداخت...

 ....به عقب رفت.دیجرقه شد کیبا  والیزد و آن ه یبِشکن مالیچ

 فرو رفت... نیکرد و در داخلِ زم یرا حفار نیزم الیلحظه،مانج نیا در

 حواسِ خود را جمع کردند... یهمگ

پنهان کردند...و از آنجا به آنها  یخود را در پشتِ سنگِ بزرگ سیلیلحظه آکاروس و ج نیا در

 ...ستندینگر

 کمکشون..!؟{ میر یگفت:}پس چرا نم سیلیج

 هستن...{ یک نایا مینیگفت:}بزار اول بب آکاروس

را به شدت به لرزه در  نیکه زم یزیافتاد...چ نیاز آسمان بر زم یزیلحظه ناگهان چ نیا در

 آورد...توجه همه به آنجا جلب شد...

 یه بر رو...کستندینگر یا افتهیشکل  رِییگرد و غبار فرو نشست...همه با تعجب به آکورِ تغ یوقت

 او تَرَک برداشته بود... یِپا ریز نیفرود آمده بود...و زم نیزمدو زانو بر 

 داد و در فکر فرو رفت.... هیاو...با تعجب به سنگِ پشتِ سرش تک دنیبا د آکاروس

 !؟{هیچ گهیبا تعجب گفت:}اون د سیلیج

 !!!!!{دمیکه همراهِ شاه قهرمان د یبزرگ زِیتأمل گفت:}همون چ یپس از کم آکاروس

 

 

 ۴۶صـ
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 باز شد... ازیچشمانِ کال ناگهان

 به هوش اومد...{ ازیگفت:}کال یبا خوشحال دیتا او را د ژایچ

 ...{نیزد:}مواظب باش ادیشد،فر یبلند م نیکه تازه از زم زیول

 پرتاب شدند... یبه سمت کیآنها منفجر شد و هر  یِپا ریز نِیزم کدفعهی

 ...ستادیا ازیرِ کالس یِآرام و روح نواز بر باال یبا آواز الیمانج

 بلند کرد... نیرا از زم وال،اویآن ه یِتا از دست ها دو

خودم....حاال تو رو  شیپ ی...بألخره اومدزمیعز یدی:}ددیشن یم ییدر ذهنِ خود...حرف ها ازیکال

 رسونم...{ یم تیبه ابد

 نیا بیگرفت:}پسرم....بلند شو....فر دنیدم ازیهم در گوشِ کال یگریزنانه د یِلحظه،صدا نیا در

 رو نخور....{ والیه

 ،چهرهیکیتوأَم با تار یی...در فضاستیبا تعجب به سمتِ راستِ خود نگر ازیحال کال نیا در

 زد... یکه بر او لبخند م دید یجوان را م نِیمِرس

 تعجب گفت:}ما ما مادر.....!؟!{ با

 ادامه داد:}بلند شو و و و { نیمِرس

ر او ب یکه شوکِ بزرگ یگرفت...نور دنیدم ازیدر جسمِ کال یلحظه ناگهان نورِ بنفش رنگ نیا در

 ..و همراه با آن شوک.. کردیوارد م

 از او دور شد... یانداخت...و کم نیرا بر زم ازیکال یبلند و گوش خراش غِیبا ج الیمانج ناگهان

را از  م،اویعظ یو با قدرت دیکش والیرا به دورِ آن ه شیدست ها نیلحظه آکورِ خشمگ نیا در

 جدا کرد و به آن طرف پرتاب کرد... نیزم

 گوش خراش حالتِ حمله به خود گرفت... یغیبا ج والیه
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به خود گرفت...و آرام آرام  دیشد ییافتاده بود...تکان ها نیکه بر زم ازیکال رِیلحظه شمش نیا در

 کرد... دایسوق پ ازیبه سمتِ کال

 یشتم دند،آکوریرس گرید کیبه  یبردند...و وقت ورشی گرید کیبه سمتِ  الیآکور و مانج کدفعهی

 به سمتِ او روانه کرد... نیسنگ

چشم بهم زدن،آکور  کیداد...و در  یخال یو چابک بود که مشتِ او را جا عیانقدر سر الیمانج اما

ت چپ،دُمِ او را گرفت و با شد و با دس نیخشمگ شیاز پ شیآکور ب یکرد...ول نیرا نقش بر زم

 کرد... والیآن ه اهِیمشت،به جسمِ س نیضرباتِ سنگ دنِیدست راست شروع به کوب

تا  زایشتافت...و کال ازیبه سمت کال ریشمش کدفعهیشده بودند؛ ریکه آن دو با هم درگ یحال در

 بلند شد... نیرا در هوا گرفت و از زم ریچشمانِ خود را باز کرد،شمش

 ...{دمیگفت:}من تو رو پوشش م وکانی

که کلِ اطرافِ  یآورد...به طور دیرا در دامنه تپه ها پد یظی...و مِهِ غلستیبعد رو به آسمان نگر و

 شد... دیناپد ظیمِهِ غل رِیآنها در ز

لحظه قدرتِ  نی...در اختیبه روغن،از چنگِ آکور گر هیشب یبا ترشحِ موادِ لزج و لغزنده ا الیمانج

 گرفت... دنیدر وجودش دم ازیالک بِیعج

 !یکیو نصف تار ییروشنا نصف

و آن دو در مقابل  الیلحظه مانج نی...و در استادیسرِ آکور ا یِبر رو عیحرکتِ سر کیبا  ازیکال

 ...ستادندیا گریکدی

 کردند... یکه از دور شاهدِ ماجرا بودند...با تعجب به صحنه جنگ نگاه م سیلیو ج آکاروس

 !؟{یبکن یکار یخوا یگفت:}تو نم سیلیج

 گفت:}نه هنوز وقتش نشده...{ آکاروس

 آوردند... ورشیهر دو طرفِ جنگ به سمت هم  کدفعهی
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 عقب رفت... یکم الیوارد کرد...مانج الیبر بدنِ مانج ینیضربه سنگ آکور

قش را ن الیانجر،میموج دارِ شمش یِضربه  کیگرفت و با  دنیآکور پر یِاز باال ازیلحظه کال نیا در

 کرد... نیبر زم

 را چند متر به عقب پرتاب کرد.. از،اویبه کال یبرخاست...و با ضربه ا نیبالفاصله از زم الیمانج اما

 زیتا به خود آمد،دوباره همه چ ازی...کالفتَدیُب نیرا در همان هوا گرفت و نگذاشت بر زم ازیکال آکور

 به صورتِ آهسته در آمد...

با  الی...و مانجالیبردنِ مانج نیاز ب یِعمود...برا یریگرفت...همانگونه آهسته،با شمش دنیجه ازیکال

 آمدند... یاو...هر دو به سمتِ هم م دنِیبلع یِباز برا یدهان

 کرد و گفت:}االن وقتشه...{ سیلیبه ج ینگاه آکاروس

لب  ریز زالوت را به سمتِ قله تپه گرفت و در یِآمد و عصا رونیاز پشتِ سنگ ب سپس

 کووِکتا...{ یگفت:}آدو

 از جنسِ شِن... یتپه به آسمان برخاست...دست یِالجثه از باال میعظ یدست کدفعهی

 برسد...در هوا گرفت... ازیرا قبل از آن که به کال الیبعد مانج و

از شِن به وقوع  نیسهمگ یوارد کرد...و ناگهان انفجار والیبر فرقِ سرِ آن ه یضربه محکم ازیکال

 شد جادیبزرگ ا ی...طوفانوستیپ

 ...ستندی...همه با تعجب به صحنه نبرد نگردیمِه و شِن خواب یوقت

 ینمانده بود...آکور با چهره ا یباق حیکر یِوالیو نصف شده از آن ه دهیگند یجز اسکلت یزیچ

و کرده بود...همانگونه با فر نیرا بر زم ریکه شمش یدر حال ازیافتاده بود...و کال نیبر زم یعاد

 بود... ستادهیحالتِ قهرمانانه اش ا

 ...{ولیاش خود را در آغوشِ آکاروس انداخت و گفت:}اِ یخوشحال ادِیبا فر سیلیلحظه ج نیا در
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 همه به آن دو جلب شد... س،توجهِیلیج یِصدا با

 که از نگاهِ آنها معذب شده بود از آکاروس جدا شد... یدر حال سیلیج

چند قدم جلو آمد...و گفت:}درود بر شما....من آکاروس  یلحظه آکاروس با لبخند نیا در

 ...{دیکن یرو گذروندم تا به شما ملحق بشم...باور نم ییهستم...و اگه بگم چه ماجراها

 ...ستندینگر گرید کیقهرمان ها با تعجب به  همه

 .....ستینگر یم سیلیج ...به او وزیغرورآم یبا لبخند ازیبود که کال یدر حال نیا

_____________________________ 

 

 ۴٧صـ

که به  دید یرا م یزیآرام کرد...او چ یو گرگ را کم ستادیتپه ا یِدر باال اهیگرگ سوارِ س ناگهان

 دنبالش بود...!

 گرگ را برگرداند و از آنجا رفت. حیکر یلبخند با

_ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ _ 

 :}آخودا وِدازونتِل...آخودا وِدا زون تِل...{یکیدر دلِ تار یفیو نح فیضع یِصدا

 باز شد... ریقفلِ بزرگِ زنج ناگهان

و به کم س یاز جا برخاست...با چشمان ینمانده بود...به سخت یدر بدنش باق یتوان گریکه د الموس

کرد و گفت:}جادو...احمقانه  ی...خنده استیسرگردان نگر یِاطرافِ پر از مواد مذاب و دست ها

 قدرتِ جهانِ...{ نیتر

 {واگیسا...هاخ تون س یبلند گفت:}آراختا یادیو با فر ستیبه سقف نگر سپس
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ه لحظ نیگرفت...در ا دنیدم یکننده ا رهیهمراه با نورِ خ یبیناگهان در بدنِ او قدرتِ عج کدفعهی

رنگ شد...و همزمان با  دیالجثه و سف میعظ یربه ما لیتبد کدفعهیو  دیکش یادیالموس فر

 نیزم ری...از زمیعظ یدشت انِیدر مقابلِ او باز شد و ناگهان در م یبه سمتِ سقف...دروازه ا دنیخز

... به سمتِ جنوب،با ستینگر ی...اطراف را مستادهیبه هوا برخاست..همانگونه که با حالت ا

 گرفت.... دنیخز بیعج یسرعت

_______ 

 سوت و کور بود... جنگل

 کلبه رها کرد... یِاو( را در فضا بی...وارد کلبه شد...وِدِس)پرنده عجگیزیلحظه ا نیا در

 فرود آمد... زیم یِچند بار به دور کلبه پرواز کرد و بر رو وِدِس

 حالتِ تمرکز به خود گرفت... یرساند...و بعد کم نهیشوم یِخود را به جلو گیزیا

کرد و  یبه صورتِ آرام شروع به لرزش کرد...وِدِس احساس ناراحت شیپا ریز نیلحظه زم نیا در

 شروع به سر و صدا کرد...

 شده وِدِس!؟{ یو گفت:}چ ستیکه متوجه او شده بود با تعجب به او نگر گیزیا

عد ...و بستیبا تعجب به اطرافش نگر گیزیهوا معلق شدند...ا یاطرافش بر رو اءِیهمه اش کدفعهی

 !؟{هیچ گهید نیمتعجب گفت:}ا یبا حالت

 رفت... رونیبا عجله به ب سپس

 فرود آمد... نیدر مقابلِ او بر زم یالجثه ا میلحظه ناگهان کرکسِ عظ نیا در

 تعجب زده شد... دیتا او را د گیزیا

 که ماگاس ظاهر شد... دینکش یشکل داد و طول رییتغ میآن کرکسِ عظ کدفعهی

 کرد... ینگاه م گیزیبه ا بشیبا همان چهره سرد و عجبر لب داشت و  یلبخند ماگاس
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 !{؟یهست یک گهیگفت:}تو د گیزیا

 !{دیترس یام که مادرت ازش م یچند قدم به سمتِ جلو انداخت و گفت:}من همون ماگاس

تو هم  دوارمیشد و گفت:}پس ام یعصب یاو کم ندِینه چندان خوشا یِحرف ها دنِیبا شن گیزیا

 !{یاز من بترس

 را به سمت او گرفت و گفت:}بِروال{ شیلحظه ماگاس عصا نیا در

به سمتِ باال کرد و  میعظ یپرش گیزیرا به سمتِ او پرتاب کرد...اما ناگهان ا یسرخ رنگ یِجادو و

 جادو با کلبه برخورد کرد....

تِ و به سم رونیاز درونِ انفجارِ آن ب کردیکه پرواز م یکلبه منفجر شد و وِدِس در حال کدفعهی

 گرفت... دنیماگاس جه

با آن هاله  یدر اطرافش ساخت...وِدِس وقت دیسف یو هاله ا دیکوب نیعصا را بر زم عاًیسر ماگاس

 افتاد.. نیبرخورد کرد و بر زم یبرخورد کرد...به شدت دفع شد و با درخت

محافظِ او را  یِبزرگ،هاله  ییبا دست ها کدفعهیدر مقابلِ ماگاس فرود آمد و  گیزیلحظه ا نیا در

 شکست و گردنِ او را گرفت..

 ...دیدرخش یپر رنگ م یِبه رنگِ نارنج چشمانش

 یو چ یهست یترسناک گفت:}تو ک ییبلند کرد و با صدا نیاو را از زم بیعج یبا خشم گیزیا

 !{؟یخوایم

 :}اومدم به دنبالِ آکاروس!{کرد،گفتیدستِ او تقال م انِیکه در م یدر حال ماگاس

 !{؟یچ یعجب زده شد و گفت:}برات گیزیا

 او گذاشت و گفت:}وِدا{ نهیس یِاز فرصت استفاده کرد و عصا را بر رو ماگاس

 او را رها کرد و چند متر عقب افتاد... گیزیا کدفعهی
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 ی...ولیقدرتمند یلی...گفت:}آه...تو خدیمال یکه گردنش را م یبلند شد و در حال نیاز زم ماگاس

 !{یاحمق هم هست

 کردنِ او کرد... تیلحظه وِدس از پشت سر آمد و شروع به اذ نیا در

 دنیالجثه شد و شروع به جنگ میبه آن کرکسِ عظ لیشد و به سرعت تبد یماگاس عصبان ناگهان

 کرد... بیعج یِبا آن پرنده 

 گفت:}وِدِس مواظب باش!{.... یکه شاهدِ صحنه مبارزه آن دو بود...با نگران گیزیا

کرکس بر  یِپاها رِیکه در ز یکرکس در گردنِ وِدِس فرو رفت...و در حال زِیو ت اهیس چنگالِ ناگهان

 :}وِدِس.....{دیبلند سر کش یادیفر گیزیآمد...ا یفرود م نیزم

 ....دیجان از تالش دست کش یحرکت و ب یماگاس تلو تلو خورد و بعد ب یِپا رِیچند بار در ز وِدِس

حرکت،سرِ وِدِس را از بدنش جدا کرد و در مقابلِ  کیو با  دیکش غیبه ج هیشب ییصدا کرکس

 انداخت.... گیزیا

 شد... اهیبه رنگِ س لیوِدِس تبد نِیلحظه جسمِ رنگ نیا در

 نیجان بر زم یجنازه آن پرنده ب یِخود بازگشت و ماگاس از رو یکرکس به حالتِ انسان ناگهان

 فرود آمد...

 ....بهم بگو اونا کجان!{میموضوع رو کِش ند نیاز ا شتریگفت:}بهتره ب گیزیخطاب به ا و

و  ستیوار،به او نگر وانهید ییکه در غمِ از دست دادنِ پرنده اش ناراحت بود...با خنده ها گیزیا

 تموم شد..!؟....{ زیبا کشتنِ اون همه چ یکنیگفت:}تو فکر م

 رفتن!{ نجایاز ا به اطراف انداخت...و بعد گفت:}آااااه...اونا یبا خشم نگاه ماگاس

 

 به کرکس شد و از آنجا پرواز کرد...و از آنجا رفت.! لیدوباره تبد سپس
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 هیترسناکِ سا یِجنگل،چشم ها یکیتار انِیبه اطراف انداخت....در م ینگاه گیزیلحظه،ا نیا در

 ها ظاهر شدند...

 انیگر یپرنده اش رفت و با چشمان اهِیجسمِ س یِناتوان به باال یاز جا بلند شد و با حالت گیزیا

 !{رمیگ یگفت:}انتقامتو م

 شدند... یم کینزد گیزیبه ا بیعج ییترسناکِ جنگل با صداها یها هیکه سا یحال در

 دنیبا د گیزیداد....ا یها را فرار هیو همه سا دیاز راه فرا رس یرنگ دیسف یِمارِ غول آسا ناگهان

 حیلحظه مار زبان گشود و گفت:}وقتِ توض نیاو از جا بلند شد و حالت مبارزه به خود گرفت...در ا

 کنم...بپر باال...{ دایآکاروسو پ دیندارم...با

 !؟{دیبا تعجب رفت و سوار او شد...و گفت:}چرا همتون دنبالِ آکاروس گیزیا

 {خطره...از کدوم طرف برم!؟ یگفت:}من پدرشم و اون تو مار

 گفت:}به طرف شهر لوعان....{ گیزیا

 مار سرعت گرفت و از آنجا رفت... ناگهان

 شدن بود..... دیبود که جسمِ وِدِس در حالِ خاکستر شدن و ناپد یدر حال نیا و

_____________________________________ 

 

 ۴٨صـ

 ....{دیکن رانیجا را و همهگانها،ید،اِدیزی...مود...ناکاپ رِژ..........برخلوی::}هافاختا....اور

 در کنار هم صف بستند... یمنیاهر حِیهزاران گروه از سربازانِ کر ناگهان

صدا،کل  کیو  کپارچهیرژه سربازان، یِصدا نگونهیآمدند...و ا یو صورها...به صدا درم طبلها

 گرفت... یمنطقه را فرا م
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خود....و کشاورزان در حالِ  یگوسفندان و گاوها دنِیبود...دامداران در حالِ چران یباران یکم هوا

 دِرو کردنِ محصوالت خود بودند...

قرار داشت...و دهکده  یادیو بلندِ ز کیکوچ یِ کوهچه ها و پُشته ها یکشاورز یِنهایاطرافِ زم در

 شد... یم دهیآن کوهچه ها د یِکوچک در دامنه ها یا

 نها و مناطقِ سرد...)کوتوله ها(...پر از کوهستابانتِلیگ نِیسرزم

که از همه  ینیفوالد یِ دهیسر به آسمان کش یِ...دِژهاشدیم دهیهِلِث از دور دستها د یِآهن شهرِ

 شد! یم دهید بانتِلیگ نِینقاطِ سرزم

 گرید کیخود بودند...و همه شاد و خُرَّم...به  یدر حالِ دِرو کردنِ محصوالتِ کشاورز کشاورزان

 کردند.. یکمک م

 کم نداشتند.... یزیکردند...و چ یانسانِ بزرگ کار م کیکه مثلِ  ییها کوتوله

 به داس در دست داشتند... هیشب یزیکدام،چ هر

 گرسنه شدم...{ یلی...من خمیغذا بخور کمی میبر گهیاز آنها گفت:}بهتره د یکیلحظه  نیا در

 ...{؟یغذا خورد شیساعت پ مین نی...تو که همیکرد و گفت:}آه آفار یخنده ا یگرید آن

نخورم  یزیمن اگه چ ینشست و گفت:}ول یکه چاق تر از همه بود...رفت و در گوشه ا یآفار

 ...{دیکار کنم...ببخش تونمینم

 نان به همراه عسل برداشت و شروع به خوردنِ آن کرد... یرا باز کرد و تکه ا یبعد بُقچه ا و

محصوالتمون خراب  شهیباران باعث م نی}او گفت: ستینگر یاز کوتوله ها به آسمانِ ابر یکی

 ...{میعجله کن دیبشن...با
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 کی...همه زحماتِ میبه همه)کال هشت نفر بودند( انداخت...و گفت:}اگه تالش نکن یبعد نگاه و

 ...{رهیم نیساله مون....از ب

 او همه دوباره به کار خود مشغول شدند... یِبا حرفها همه

 کردند... شانیپا ری...در زفیخف یلرزه ا نیاحساسِ زم کدفعهیکار بودند که  نِیح در

 ...ستندینگر گریکدیبا تعجب به  همه

 شه!؟{ یاز آنها گفت:}داره زلزله م یکی

 موقع سال اِمکان نداره!{ نیگفت:}نه..!...ا یگرید

 رونیاز آنها ب یکیرنگ از شکمِ  اهیس یرینوکِ شمش کدفعهیفکرها بودند که ناگهان  نیا در

 جَست...

 ..دیسرخ او در همه جا پاش خونِ

را  یاتفاق نیکه انتظار چن یدر حال ی...و آن کوتوله قربانکردندیبا تعجب به او نگاه م همه

 افتاد... نینگاه کرد...و بعد بر زم رینداشت...به نوکِ شمش

 زشت داشت... یبه دست ظاهر شد که چهره ا ریسربازِ تنومندِ شمش کیپشِ سر او  از

 و پا به فرار گذاشتند.. دهیاو...تذس دنِیکشاورزها با د نآ

از  ر،سرشیشمش یضربه  کینشسته بود تا خواست بلند شود و فرا  کند..با  نیکه بر زم یآفار

 افتاد... نیبدن جدا شد و بر زم

 زد:}مِتاجا...قورانسول...{ یادیرا گرفت و فر ریسرباز به سمتِ کشاورزها شمش آن

 شد... انینما میعظ یز پشتِ سرِ او ارتشلحظه ا نیا در

خود را رها  یِرهای...ترزنی...و بعد با فرمان آن شمشستادندیکماندار )مِتاج( در جلو ا یتعداد

 کردند...
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که ناراحت و نگران بودند...بر  یاز کشاورزها خورد...و آنها در حال یکیبه  رهایهر کدام از ت کدفعهی

 افتادند... نیزم

 ....{دیکن رانیزد و گفت:}همه جا رو و یلبخند حیزنِ کر ریشمش

 یکوتوله ها پراکنده شدند...و هر کدام به سمت نِی...در کلِ سرزممنیاهر مِیارتشِ عظ ناگهان

 رفتند....

 

 

برخاسته  میعظ ی.....همهمه ااهی...در شهرِ وِرمادِک...و در قصر تولپوکانِ سسیرِکارد نِیسرزم در

 بود....

 و جوان،در داخلِ تاالرِ جوهامِ سبز جمع شده بودند... ریجادوگرانِ پ همه

 به ما رحم کنند!{ انی:}خدا

 حمله شده!{ بانتِلیگ نیسرزم یِاز شهرها یکیکه  دمی:}من شن

 !{دمی:}آره منم شن

ه بلند گفت:}شا یبا صدا ریپ یناقوس بلند شد و جادوگر یِصدا کدفعهیحرفها بودند که  نیا در

 !{شوندیمارسون وارد م

 ساکت شدند... همه

جادوگرانِ  مِیعظ لِیخِ انِیخود...واردِ تاالر شد و از م نهیریلحظه مارسون با همان ابهتِ د نیا در

 نشست... یتختِ شکوهمندِ پادشاه یِسَکو...بر رو یِکننده عبور کرد...و در باال میتعظ

 برخاستند... مینشستنِ او،همه از حالتِ تعظ با
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همتون نگران زده  دونمیآنها انداخت و گفت:}م رِیبه جمع کث ینگاه مارسون

و  و کمان زهیو ن رینابود کردنِ بشر شمش یِکه برا یحیرحم و کر یب یِ....سربازهاگانهای..ِاِددیشد

 گانهایداِ نکهیبر ا ی...مبندیکوتوله ها به گوشم رس نِیاز سرزم یخبر تأسف بار روزیزنن...د یتبر م

ارسال  ستالیبه پادشاهانِ ا ییامهایپ دیمورد با نیهمه جانبه زدند....در ا یدست به حمله ا

 !{میوقتشه متحد شو گهیکنم....د

 ...دندیکش ییاو همه جادوگرانِ حاضر در تاالر هورا یحرفها با

 .... {میآماده بش دی...و ما باادیداره م داگیگفت:}ه مارسون

_____________________________________ 

 

 ۴٩صـ

 !{میآماده بش دی...صبح شده باانایشو ر داریچشمانِ خود را باز کرد؛:}ب نیمِراه،مِرس یِصدا با

 دیاب یچ یِشده مگه؟! برا یخواب آلود بود؛گفت:}چ یکه کم یبا تعجب بلند شد و در حال نیمِرس

 !{م؟یآماده بش

اِجرا داشته  یقصرِ مارتوکو یِخدا...امروز قراره جلو یکودکانه اش گفت:}وا جانِیبا همان ه مِراه

 !!{نهیب یم ادی...اونم ممیباش

 !{نه؟یبِب ادیم یتوجه به او،در فکر فرو رفته بود؛با تعجب گفت:}ک یکه ب یدر حال نیمِرس

خترها که تمومِ د یِخدا،اون کس ی!...واه؟یاون ک یدون یتو واقعا نم یعنیگفت:} مِراه

دوباره  شینیاز اون دخترام،انقد جذابِ که فکر کنم اگه بب یعاشقشن...راستش منم خودم جزو

 !{یبش هوشیب

 !؟{ه؟یگفت:}اسمش چ جانیه یاو بود؛با کم یِکه تمامِ توجهش به حرفها نیمِرس

 بود... دهیرس جانیبه اوج ه نیشد...مِرس رهیخ نیمکث کرد و در چشمانِ مِرس یکم مِراه
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 لرزه...{ یبا گفتنِ اسمشم دلم م یخدا...حت یدِژا...وا نیآک گنیگفت:}بهش م مِراه

 شد و شروع به جمع و جور کردنِ اطرافش کرد... الیخیب دیتا اسمِ آن را شن نیمِرس

 تو!؟{ یدیواقعا اونو ند یعنیبا تعجب گفت:} مِراه

 !{ش؟یدی...مگه تو دستیگفت:}برام مهم ن نیمِرس

هر  گهی...ددید شمویاومد نما یبار دمش،چندیحالتِ اغراق گفت:}خب...آره که د یبا کم مِراه

 ..باور کن!{ادیکنم،اون م یاجرا م شیموقع من نما

تکان داد...و دوباره به کار خود ادامه  یبر لب آورد و سر زیر ی...لبخندکردیکه به او نگاه م نیمِرس

 داد...

 دخوامی...از جا بلند شد و گفت:}من بهتره برم...مزدیدر چشمانش موج م یکه آثار نگران مِراه

 بهم خبر بده...{ یآماده شد یدخترِ صحنه باشم...تو هم وقت نیامروز خوشگل تر

بردار  یدینگاه کن...هر کدومو پسند نارمیبعد چند جفت لباس در مقابلِ او انداخت و گفت:}ا و

 بپوش...{

 ...حوصله ندارم...{امیخوام ب یگفت:}اوه مِراه...من نم یالیخ یحالتِ ب یبا کم نیمِرس

...دست من و تو یایب دی...پس بااستیدستورِ شان نیا ی...ولزمیعز یگفت:}آخِ  یبا نگرلن مِراه

 !{ستین

 ....{نمتیب یرفت؛گفت:}بعداً م یم رونیکه از چادر ب یبعد راه خود را گرفت و در حال و

 رفت.... رونیاو گرفت و از چادر ب و به سمت دیدست خود را بوس سپس

تعجب زده شد  یمِراه روبرو شد،کم جانِیبا ه یوقت ایوارد چادر شد...شان ایبا رفتنِ او،شان همزمان

 و بعد هر دو از هم رد شده و گذشتند...

 ...ستادیا نیمِرس یِواردِ چادر شد و در چند قدم ایشان
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 جمع و جور کرد... یخود را کم دیتا او را د نیمِرس

 میکن یکه م یخوام به کار یبرم شهر...م یاخم گفت:}امروز تو رو با خودمون م یبا کم ایشان

 ...{یریبگ ادی...تا یخوب دقت کن

 !{رمیبگ ادیزود  دمی...قول مدمیگفت:}بله فهم نیمرس

 گهیروز د یون س...چیریبگ ادیاو انداخت و گفت:}آره..بهتره زود  یِنگاهش را از سر تا پا ایشان

خوام اونجا  ی...ممیاجرا کن شیدژا نما نیشدنِ جناب آک ریقصر واسه مراسمِ جشنِ وز یِقراره تو

 ..{یخوب بدرخش

 ..از چادر خارج شد...یگریحرفِ د چیبدون ه ایکرد...و شان دییبا عالمت سر حرف او را تأ نیمرس

 امیتو! دارم م یینشست و گفت:}هوووف...کاندوج!...کجا نیزم یِبر رو ینگران یبا کم نیمرس

 ...{نمیتو رو بب دوارمیداخل شهر...ام

 آورده بود را بپوشد!.... شیکه مِراه برا یسپس شروع به در آوردنِ لباسش کرد...تا لباس و

 ایمقابلِ چادرِ بزرگِ شان ند؛دریایقرار بود ب شینما یاجرا یِکه برا ی...همه کسانیاز کم بعد

 بودند... ستادهیا

 بودند... ستادهیا یشگیهم جانِیو با همان ه دهیپوش بیو غر بیعج ییلباس ها همه

بر تن داشت و خودش را  نیو چرک اهیکامال س یاز چادرش خارج شد....لباس ایلحظه شان نیا در

 و زشت کرده بود... ریپ یِبه جادوگرها هیشب

در موردِ شاهزاده و جادوگرِ زشت  یشیانداخت و گفت:}امروز قراره نما تیبه جمع ینگاه ایشان

 ...{میاجرا کن

 ...کردندیاو نگاه م بِیعج مِیبه گر جانیبا ه همه

انداخت و گفت:}پس شاهزاده  تیبه جمع یبه قارچ بر تن داشت...نگاه هیشب یکه لباس مِراه

 !{ه؟یک
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باز  جانیاو...چشمانِ همه از تعجب و ه دنِیاز چادرش خارج شد...ناگهان با د نیلحظه مِرس نیا در

 تر شد...

 یزیتوانست به او چ یهم نم ایشان یشده بود که حت بایمجلل و باشکوه...انقدر ز یدر لباس نیمِرس

اا...چقد خدا ی...واااشهیشاهزاده م انایاو به وَجد آمد و گفت:}آخ جوووون...ر دنی...مِراه با ددیبگو

 خوشگل شده!{

شد  و  تیخجالت زده شده بود..واردِ جمع انشیکه از نگاه اطراف یدر حال نیحال...مرس نیا در

 او زوم شده بود... ینگاه همه بر رو

 !{میکن ی...حرکت منیاریخب...کالسکه رو ب یلیچشم از او برداشت و گفت:}خ ایلحظه شان نیا در

 ...ستادیکنارشان ا بزرگ در یدستورِ او کالسکه ا با

ر و تئاتر ب یی...که کل لوازمِ صحنه آرابایز اریو بس نیرنگ یهمه سوار بر آن شدند...کالسکه ا و

 آن سوار شده بود... یرو

 گفت:}حرکت کن!{ رشیچاق و پ یِهم سوار شد و به ارابه چ ایآخر شان در

 داد...و کالسکه حرکت کرد........ یبسته به کالسکه را با شالق،هِ یِاسب ها یچ ارابه

 

 ۵۰صـ

شهر نگاه  مِیعظ یِوارهایدر داخلِ کالسکه در کنار مِراه نشسته و با حالتِ نگران به د نیمرس

 ...کردیم

!...پس چرا لباس نیبر یم شتونیلحظه با تعجب گفت:}اگه منو واسه نگاه کردن نما نیا در

 {دم؟یشاهزاده رو پوش

 !{یکن یگفت:}چون قراره نقش شاهزاده رو باز مراه
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 !{ستمیمن که بلد ن یگفت:}ول نیمرس

 یکه قراره نقششو باز ی...اون شاهزاده ازمیزد و گفت:}اشکال نداره عز یحیلبخند مل مِراه

 {کنهینم یچکاری...و ه،اللِیکن

 گفت:}آهان..باشه...خوبه{ الیخیب یبا حالت نیمِرس

 چشم دوخت... رونیدوباره به ب سپس

 ...ستادیلحظه کالسکه ا نیا در

چشمانش به دروازه  کدفعهیاند... ستادهیچرا ا ندیآورد تا بب رونیسرش را از پنجره ب نیمِرس

 در چشمِ راستش جمع شد... یاز گذشته،قطره اشک یخاطرات ادیالجثه گاالمون افتاد...با  میعظ

آمد؛از کالسکه  یاش م افهیبه ق یلیزشت،که خ مِیبا همان چهره عبوس و گر ایلحظه شان نیا در

 به طرفِ دروازه شهر رفت... نینگاهِ کوتاه به مِرس کیشد و بعد از  ادهیپ

 ساخته شده بود، زد... یبرجِ نگهبان رِیرا که در ز یبار درِ کوچکِ آهن چند

...ما ریکب امشِیزد و گفت:}درود بر شاه ک یلبخند اینگهبان در را باز کرد...شان قهیاز چند دق پس

 ..؟{نیلطفا درو باز کن شهیم،میاومد یشگیهم شیواسه نما

 {شهیسکه م ستیبه او و کالسکه انداخت و گفت:}دو ینگاه سرباز

قبل از  دیرا گرفت و گفت:}با سهیاز کمرش باز کرد و به سرباز داد..سرباز ک یا سهیک ایشان

 ...{میکن یورودتون کالسکه رو بازرس

را باز کرد و گفت:}ما عجله  یگرید سهی...ککردیکه در چشمان سرباز نگاه م یدر حال ایشان

 {شهیوقتمون هدر م ینجوری...امیدار

 ...{نیلحظه صبر کن هیرا گرفت و گفت:}پس  سهیبر لب داشت...ک یکه پوزخند یدر حال سرباز

 بعد به داخل رفت و در را بست.. و
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خود...باز  نهیری...دروازه گاالمون با همان ابهتِ دیرفت و سوار کالسکه شد...بعد از کم ایشان

 :}حرکت کن{،گفتیخطاب به کالسکه چ ایشد...شان

 داد و آنها واردِ شهر شدند... یاسبها را هِ  یچ کالسکه

 شد... ی...دروازه در پشتِ سرِ کالسکه بسته مکردیبه اطراف نگاه م یبا کنجکاو کهیدر حال نیمِرس

 ...کردیدارِ مردم،به سمتِ مرکز شهر حرکت م جانیه یِنگاه ها انِ یراه خود را از م کالسکه

 شینما غاتِیآوردند...و شروع به تبل رونیلحظه...دو نفر از داخلِ کالسکه سرِ خود را ب نیا در

 کردند...

 ....{دیبشتاب دیشاهزاده و جادوگر زشت...بشتاب شِی...نمادیبشتاب دی::}بشتاب

 از مردم شهر...به دنبالِ کالسکه به راه افتادند.... یمیعظ تِیجمع نگونهیا و

 

 ۵۱صـ

ر را د یرنگ اهیس یِکه دستکش ها یتنومند و چهارشانه...در حال یکلی....و قد و همیعظ یبتیهِ با

 ...ستادیبزرگ ا یا نهیکرد...در مقابلِ آ یدست م

رنگ  ییطال یِبا رَگه ها ییبر تن داشت...که نقش و نگارها اهی...به رنگِ سیمجلل و سلطنت یلباس

 به همان رنگ و طرح... ییآن نقش بسته بود...با چکمه ها یبر رو

 و منظم... اهیس یشیبلند و آراسته و ته ر ییو تنومند...با موها پیخوشت

 یدستکش ها را م یِکه بندها یبه خودش نگاه کرد...و در حال نهی...در آشیبایهمان چشمانِ ز با

 زد... یبست...لبخند

 داشت... بیعج یکه ابهت یو پنج ساله ا یس_یس جوانِ
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دژا...همه  نی..گفت:}جنابِ آکیمیاز پشت سر واردِ اتاق شد و پس از تعظ یلحظه سرباز نیا در

 ...منو فرستادن به دنبالِ شما{امشیمنتظر شما هستن...پادشاه ک

...اآلن نیگفت:}ممنون که خبر داد نیآرام و مت ییبه او انداخت و با صدا ی...نگاهنهیدر آ نیآک

 ...{امیم

 و رو به سرباز کرد... نهیبعد پشت به آ و

 کرد... میابهتِ او...دوباره تعظ دنِیبا د سرباز

 کن سرباز...{ ییراهنما یزد و گفت:}من رو به سمتِ تاالرِ اصل یدژا لبخند نیآک

 ...{ریگفت:}باعثِ افتخارم است جنابِ وز سرباز

 یتونی...پس مستمین ریاالن که وز یخوان بهم پستِ وزارت رو بدن...ول یم ونمدیگفت:}م نیآک

 ...{یهمون جناب صدا کن

 کرد و گفت:}چشم جنابِ دِژا{ یمیدوباره تعظ سرباز

 از اتاق خارج شد و به سمتِ تاالر حرکت کرد...سرباز هم به دنبالِ او به راه افتاد... نیآک

 خود بود. یِبود...و در اوجِ دورانِ شکوهمند بایمجلل و ز اری...بسیمارتوکو قصرِ

...که به سمتِ شهر دیقصر رس یِجنوب یِبه راهرو نکهیمختلفِ قصر عبور کرد... تا ا یِاز جاها نیآک

 یشد...حت یم دهی...و کال...تمام شهر ددیرس یشهر به گوش م یِشلوغ یِبود و از آنجا...صدا

 دروازه گاالمون...

از  که یی...و با تعجب به صداستادیا کدفعهیزدن و نگاه کردن به شهر بود که در حالِ قدم  نیآک

 آمد توجه کرد... یم رونیب

 شده جنابِ دِژا!؟{ یزیو با تعجب گفت:}چ ستادیهم ا سرباز

 !...{سیبا همان چهره مصمم گفت:}ه نیآک
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 ...دیگشتن...ارابه تئاتر را د ینگاه کرد و بعد از کم رونیبه ب نیساکت شد...آک سرباز

 ...!؟{هیماندن به ارابه...با تعجب گفت:}اون چ رهیخ یاز کم پس

 یسال کی بای...تقرنیگیگفت:}آهان...اونو م یبه کالسکه انداخت و با لبخند یهم نگاه سرباز

و  یواقعا عال کننیکه اجرا م ییها شینما یبداخالقِ...ول رزنیپ هیکه درست شده...صاحبش  شهیم

 فوق العادست...من خودم چند بار...{

 کمی...امیتونم االن ب یحرف او را قطع کرد و گفت:}برو به تاالر...و به پادشاه بگو که من نم نیآک

 صبر کنن{ گهید

 گفت:}اما جنابِ دژا..!!.{ یبا نگران سرباز

 به راه افتاد... یبه او نکرد...و با عجله به سمتِ درِ خروج یتوجه چیه نیآک

 ...{نی....رو به دوسرباز نگهبان گفت:}دروازه رو باز کندیرس یبه دروازه جنوب یوقت

 دژا باز شد.... نیدر مقابلِ آک یجنوب اطِیح یاطاعت کردند...و بعد دروازه  سربازها

 شهر در مقابلِ چشمانِ او قرار داشت... تمامِ

 لباس خود را مرتب کرد و از قصر خارج شد... نیآک

 همراه نیخطرناکه...اجازه بد یلیرفتن شما خ رونیب ییاز سرباز ها گفت:}جنابِ دژا....تنها یکی

 ..{میشما محافظ بفرست

منو  یشهر نبودم...فکر نکنم کس نیا یبه او کرد و گفت:}من دو سالِ تمام تو ینگاه نیآک

 بشناسه..{

...و لباس نی، مشهور هست دیکن یاز اونچه که فکر م شتریجناب دژا....شما ب یگفت:}ول سرباز

 ...ممکنه شما رو به خطر بندازه...{دیکه به تن دار ییها
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مجللش انداخت و گفت:}باشه...دو نفر محافظ  یِبه لباس ها یو نگاه دیکش یقینفسِ عم نیآک

 برام احضار کن...{

 کرد و رفت... یمیتعظ سرباز

 یِها ابانیدژا در وسطِ دو سربازِ تنومند و زره پوش...در حالِ قدم زدن در خ نی...آکیاز کم پس

 شهر بود...

....و هنیها با بغص و ک یتفاوت...بعض یها ب یکردند...بعض یاطرافش...با تعجب به او نگاه م مردمِ

 و عشق... جانیها با ه یبرخ

به دنبالش به راه افتاده  ایشده و  رهی...به او خجانیشناختند...با تعجب و ه یکه او را م یکسان و

 بودند...

 یِ...که در مقابلِ کالسکه ستادیاز مردمِ شهر ا یریکث تِیدژا...در پشتِ جمع نی....آکنیحِ نیا در

 بودند....... ستادهیتئاتر ا شِینما

 

 ۵٢صـ

 حاضر قرار داشت... تیدر مقابلِ جمع یبزرگ یِسکو

 بود... زانیآو یچهارچوبِ بلند یِاز باال یبیعج اهِیپرده س و

که به  یسکو گذاشت...و در حال یِپا بر رو یمردِ کوتاه قد و الغر کدفعهیمنتظر بودند...که  همه

 کیشهرِ بزرگِ لوئومار... زِیگفت:}درود بر مردمگ عز ییبلند و رسا یِ...با صداکردیمردم نگاه م

...با روالِ کار ما که آشنا میدر خدمتِ شما هست ییبایو ز بیعج شِیبا صحنه نما گریبارِ د

 ...{نیبد دیبا ی...هر کدومتون سکه اشیصحنه و نما دنِید یِ...براد؟یهست

سکه...به  یِجمع آور یِبرا گریاز همکارانش کرد...و او به همراهِ چند نفر د یکیبه  یبعد اشاره ا و

 جانیداستانِ ه کیافسانه... کیقصه... کی...آن مرد ادامه داد:}یرفتند...بعد از کم تیداخلِ جمع



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 173 

 انِیها...در م تیکه تمامِ واقع یمانند...در حال یم یما باق یِافسانه ها هستند که برا نی...و ازیانگ

 یم شینما تانیبرا یمیواقعه قد کیاز  یشوند....امروز...داستان یم خ،گمیتار یبرگه ها

 ی...داستانِ شاهزاده و جادوگر زشت....و امروز...روزِ بزرگنیسرزم نیلِ ااز د ی...افسانه امیده

 خواهد بود...{

 ...دندیبلند کش ییلحظه همه دست و هورا نیا در

 ...{دینید،بشیکه هست یی...لطفا همانجاشیبهترِ نما یِتماشا یمرد ادامه داد:}...برا آن

از نگهبانها  یکیاز مردم...نشست... تیدژا هم به تبع نینشستند...آک همه

 ...شما...{جنابیگفت:}عال

 ...{دینی!...شما هم بشسیبه او کرد و گفت:}ه ینگاه نیآک

 هم با دستور او نشستند... آنها

 زد و گفت:}خب....و حاال.....{ یسکه ها...آن مرد لبخند یِاز جمع آور بعد

نهفته  کیپرده تار نیدر پشتِ ا یه رازکرد و ادامه داد:}چ اهیبه پرده ش یبعد اشاره ا و

 است....!؟{

 آمد... نیی...آن مرد کوتاه قد هم...از سکو پارفتیآرام کنار م اه،آرامیس یِکه پرده  یدر حال و

 یِقارچها یِدختر به حا یقرار داشت....تعداد یجنگل یِاز فضا بایز ی....صحنه ااهیپشتِ پرده س در

مرد..به عنوانِ  یاز آنها بود( تعداد یکیجزوِ  زیبودند)که مِراه ن ستادهیدر کنار هم ا یجنگل

که چشمِ  یشده بود...به طور بایو ز یفانتز یبه صحنه ا هیشب زیدرختانِ تنومند...و کال همه چ

 آن صحنه ها...به وجد آمده بود... دنِیاز د نیهمه حاضر

 ...کردیبه آن صحنه نگاه م جانیدژا هم با تعجب و ه نیآک

 آمادست...{ زیآمد و گفت:}همه چ ایلحظه آن مرد کوتاه قد...در پشتِ صحنه...به نزدِ شان نیا در

 زشت...گفت:}چقد سکه جمع شده!؟{ مِیبا همان گر ایشان
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 سکه نقره{ ستیمرد ادامه داد:}خوب بوده...حدودا پانصد سکه طال و دو آن

دوباره بفرست سکه جمع کنن...حاال هم برو  شیبا اخم گفت:}کمه...بازم کمه..آخرِ نما ایشان

 کنار...{

 صحنه آمد... یِبعد از او رد شد و به رو و

 زشتِ او تعجب کردند... بتِیه دنِیبا د همه

 

...حال انیکرد:}آه...خدا الوگیکه غرق در نقشِ خود شده بود شروع به گفتنِ د یدر حال ایشان

 چِکار کنم!{ گرید دانمی...نمشومیم ریچکار کنم؟ روز به روز دارم پ

در حالِ  نیها گذشت....و همه حاضر قهیمعروفِ آنها آغاز شد...دق زِیانگ جانیه شِینما نگونهیا و

خود  ی...از خود بشی...و با هر صحنه نمادندیخند ی...مکردندیم هیتئاتر بودند...گر یِتماشا

 آنها بودند... شِینما یِ ...انگار جادو شده بودند...و همه محوِ تماشاشدندیم

 واردِ کالسکه شد و خطاب به م ایلحظه شان نیا در

 سکو...{  یِرو ایگفت:}حاال نوبتِ توئه دخترم...ب نیرس

اش را دوبرابر کرده  یبائیاو...که ز بِیعج شِیآرا دنِیاز د ایبه او کرد...شان ینگاه نیمِرس

 دهیآفر ییبایموجودِ ز نیرا شکر...که چن انیمتعجب...گفت:}خدا یبود..محسور شد و با چشمان

 اند...{

 !{د؟یگفت یزیگفت:}چ نیمرس

 ...{ننیهمه تو رو بب دیبه خودش آمد و گفت:}نه...نه نه....زود باش...با ایشان

 ....{ستمیبلد ن یزیمن که چ یاحساسِ خجالت گفت:}ول یبا کم نیمِرس

 .{یدیو انجام م یفهمیدت خود به خود مسکو...خو یِرو یگفت:}نگرانِ اونِش نباش...بر ایشان
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ود خ ی...مست و از خود بدیدیرا م نیشد...هر کس که مرس ادهیاز کالسکه پ نی...مِرسایاصرارِشان با

 او بود... یِبای...و همه نگاه ها به چهره زشدیم

 یبیعج یِو فانتز کیرمانت یِواقعا فضا ییو صحنه آرا یخلوت شده بود...نور پرداز شینما صحمه

 را با هم ادغام کرده بود...

 داستان بودند.... یِمنتظرِ شاهزاده  همه

 ...واردِ صحنه شد....یبیمجلل و چشم فر ی....و لباسبایپاشنه بلند و ز ییبا کفشها ناگهان

 حاضر را در بر گرفت.... تِی...کلِ جمعبیعج یسکوت کدفعهی

 شدند... خکوبیخود م یبر سر جا نیواردِ صحنه شد....و با ورودِ او....همه حاصر نیمِرس

در  تیکه همه جمع یحاضر را با خود برد....و در حال یِکه قلبِ همه مردها یمنحصر به فرد ییِبایز

 دِژا با تعجب از جا برخاست!...... نیاو مسلوب شده بودند....آک یِبائیز

 

 ۵٣صـ

 نیبه زم تیجمع زِیحالتِ خجالت داشت...نگاهش را از چشمانِ ه یکه کم یدر حال نیمرس

 چه کار کند... دانستیانداخت...نم

از افرادش اشاره کرد تا برود دوباره سکه جمع کند...آن مرد هم اطاعت  یکیبه  ایلحظه شان نیا در

جلب شده بود...هر کدام  نیمرس یِبائیکه نگاه همه به ز ی...و در حالتیکرد و رفت به داخلِ جمع

 انداختند... یم سهیچند سکه طال در داخلِ ک

....اگر او را ییبایبلند گفت:}آه...چه شاهزاده ز یادیصحنه رفت و با فر یِبه رو عایسر ایشان

 شوم...{ بایتوانم دوباره ز یبکشم...و خونش را بخورم...م

 زد:}نه...{ ادیاو تعجب زده شده بود فر یِکه از حرف ها یدر حال نیمِرس
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 ..بودند. شیغرق در صحنه نما نیحاضر همه

به سمتِ سکو حرکت  تیجمع نِی...از بنیدژا...مبهوت در چهره مِرس نیلحظه آک نیدر ا ناگهان

 کردند... یکردند...در کنارش حرکت م یاو باز م یِکه راه را برا یکرد...محافظانش هم در حال

 او بشود... یِتوانست مانع از قدم ها ینم یزیچ

 چرخاند.. تیلحظه نگاهش را به داخلِ جمع کی یزد...برا یحرف م ایبا شان کهیدر حال نیمرس

 در چشمانش زده شد... یبیلحظه بود...که برقِ عج کیدر آن  و

 واقعا تعجب آور بود... شی...برادید یکه م یزیکردنِ چ باور

 دِژا(! نی)آککاندوج

 شدند... رهیخ گریکدیآن لحظه هر دو به  در

 ...دیفهم ینم یزیبود...و چ ستادهیا نیمرس یِبرا زمان

 ...ستادیبود...آمد و در مقابلِ سکو ا نیکه غرق در چشمانِ مرس یدر حال کاندوج

 بود... فیقابلِ توص ریدر آن لحظه داشت...غ نیکه مرس یبیعج احساساتِ

آن پرده...از مقابلِ  یِاهیآمد...و کاندوج در پشتِ س نییپا شینما اهِیدر آن لحظه...پرده س و

 محو شد... نیمانِ مرسچش

 افتاد... نیشد و بر زم هوشیب نیمِرس کدفعهی

 صحنه شتافتند.. یِکمک به او به رو یِنفر برا چند

 بود... ستادهی...ااهیبر پرده س رهیسکو،خ نِییدژا همانگونه در پا نیآک

 شده جنابِ دژا...!؟{ یزیاز سربازانش گفت:}چ یکیلحظه  نیا در



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 177 

لحظه فکر کردم که اونو  کیبه خود آمد و با تعجب گفت:}آن دختر... یاو کم یبا حرف ها نیآک

 دونم کجا...و چگونه...{ یشناسم...اما نم یم

بود...ما هم تا به حال اون  شیگروهِ نما دِیبود...عضو جد بایز یلیزد و گفت:}آره...خ یلبخند سرباز

 ...{میبود دهیرو ند

 یبانعص یلیخ امشی...االن فکر کنم شاه کمیرگرد...بهتره زودتر به قصر بالیخیگفت:}ب نیآک

 شده..{

 ...به سمتِ قصر به راه افتاد....دیبگو یزیبعد بدون آنکه چ و

 و سکو بودند.... لی...در حالِ جمع کردنِ وساایشان یِبود که کارگرها یدر حال نیا و

____________________________________ 

 

 ۵۴صـ

 در حالِ غروب بود. دیخورش

 ...دیرس یبه نظر م بایآرام و ز دشت،

 مشترک،در راه بودند. یکه در کنار هم بودند؛به سمتِ مقصد یکدام از قهرمان ها،در حال هر

 و آکور... زیوِل ژا،کادون،یچ مال،یچ از،یکال

 ...وکانیژاکس و  نو،یدژا، ج نیآک

 ...سیلیو ج آکاروس

را پشت سر گذاشته اند...و حاال...در  ییرا از دست داده اند...هر کدام ماجراها یزانیکدام عز هر

 شوند. یم م،آمادهیعظ ینبرد یکه متحد شده اند...برا یحال
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 !{نم؟یتونم اون،کتاب رو بب یشانه آکاروس فرود آمد و گفت:}م یِبر رو مالیچ ناگهان

 یکتاب قدرت ها نیخطرناکه...چون ا یبگم کم دیبا تعجب گفت:}آه البته...فقط با آکاروس

 رو وسوسه کنه...{ یداره و ممکنه هر کس ییجادو

 !{م؟یر یکجا م میبا تعجب ادامه داد:}...دار کردیکه اطرافش را نگاه م یدر حال بعد

 یم کیبه شهر لوعان نزد میبه اطراف انداخت و گفت:}خُـــب...فکر کنم دار یهم نگاه مالیچ

 {میش

بل از ق دی...بامیاستراحت کن کمیظاهر شد و گفت:}بهتره  زیشانه ول یزد و بر رو یبشکن سپس

 رو بگم...{ ییزایچ هیورود به شهر...

 گفت:}واقعا؟!...باشه...{ زیول

 !{دیاسب را نگه داشت و گفت:}صبر کن بعد

 ...ستادندیا همه

 شده؟!{ یگفت:}چ ازیکال

خواد چند لحظه با ما حرف  یم مالیجنابِ چ نشده...فقط یزیرو به همه کرد و گفت:}چ زیول

 بزنه...{

 انداخت... مالیبه چ ینگاه ازیکال

 ظاهر شد... کریسرِ آکورِ غولپ یِبر رو عایزد و سر یبشکن مالیچ

شد(...در  یم دهی...)شهر لوعان از دور دست ها دمیعظ یدر پشت سرش...و تمدن کیلوع یِها تپه

 مقابلِ چشمانش قرار داشت.
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او  یدر سمتِ مغرب...در حالِ غروب بود و همه منتظر صحبت ها دیکه خورش یدر حال و

 به شهر بهتون بگم...{ دنیقبل از رس دیهست که با ییزهایچ هیبودند...گفت:}خب...

 دهیتمدنِ بشر رس نیادامه داد:}...در واقع...ما االن به آخر مالیهمه را فراگرفته بود...چ سکوت

که در آن چرخ دنده ها  ی...شهربهیو غر بیو عج شرفتهیشهر کامال پ کی.....شهر لوعان.میا

شهر توسطِ خاندانِ  نیکرد...ا انتیپادشاه بزرگ خ کیبه  یکه زمان یکنن...شهر یحکومت م

 یگرید زیهر چ ایوجه در موردِ شاه قهرمان و  چیخوام به ه ی...و از شما مشهیها اداره م گترو

 یشهر...ما راه خودمونو به سمتِ جنوب ادامه م نی...بعد از ادینزن یمقصدمون...حرف یِدرباره 

نخواهد  یراه برگشت گهی...دمیدیرس یکه وقت ییمنتظر ما هستن...جا انیکه خدا یی...جامید

دردناک باشه...خطرناک  یلیاتفاق خواهد افتاد...ممکنه خ نیکه بعد از ا یعیبود...دوستان من...وقا

 دیمتوقف کردن ما استفاده خواهد کرد...پس با یاز همه توانش برا منیال ناجوان مردانه...اهرو کام

 ...{میباش یقو یلیخ

 ...دادندیاو گوش م یبا دقت به حرف ها همه

 کی یکرد)دوباره صدا داینجوا پ وکانیدر ذهنِ  ییصدا کدفعهی که

 ..{ووکانی...ووکانی...ووکانیزن(:}

 ی...با ناله ادیدرخش یکه چشمانش به رنگِ سرخ م ی...در حالدیشد یا جهیبا احساسِ سرگ وکانی

 زانو زد... نیبر زم نیسنگ

 لحظه توجه همه به او جلب شد... نیا در

 ..{نیریگفت:}ازش فاصله بگ یبا نگران زیول

ب ل رِیبلندش از ز شِین یِ...و دندان هاکردیم رییتغ یحیکه چهره اش به شکلِ کر یدر حال وکانی

کنند..و بعد  یاو را نگاه م یبه همه انداخت که با ترس و نگران ی...نگاهدیجه یم رونیب شیها

 !؟{یهست یزد:}تو ک یادیفر

 ...آماده کرد...یهرگونه اتفاقِ احتمال یِ خود را برا ریشمش ازیکال
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 شد... کیبه او نزد ی...با تعجب کمدید یم یزیچ نیبار بود چن نیاول یکه برا آکاروس

 گفت:}آکاروس!...{ سیلیج

نسبت به خون آشام  یشناخت چی...درسته من هدیبه او کرد و گفت:}نگران نباش ینگاه آکاروس

 کتاب خوندم...{ یِتو نیفکر کنم در مورد ا یها ندارم...ول

 افته!؟{ یم وکانیداره واسه  یگفت:}االن چه اتفاق ژایچ

 ...{میفهم یگذاشت و گفت:}االن م وکانی یِشانیپ یِزالوت را آرام آرام بر رو یِنوکِ عصا آکاروس

 {دایمور...گاالکسو...کابال یلب گفت:}واز د ریکرد و ز یتمرکز سپس

 یریش دِیبه رنگِ سف ینور مانند یِرویزالوت شروع به درخشش کرد و ن یِنوکِ عصا کدفعهی

بلند  یادیشدت درد فر از وکانیکه  یشد...در حال دهیبه نوکِ عصا کش وکانیرنگ...از داخلِ سرِ 

 فرونشست... نیراحت بر زم یالی...و او با خافتی انیپا دشی...سردردِ شدی...بعد از کمدیکش یم

انداخت و  کیتار مهیبه آسمانِ ن یو نگاه دیکنار کش یشانیپ یعصا را از رو آکاروس

 یشب بشه...و اون موقع م میکن یبشه...صبر م کیهمه جا تار دیکار با نیا یگفت:}خب...برا

 بره..{ یرنج م یزیاز چه چ وکانی میفهم

 کردند... یبا تعجب به او نگاه م همه

 ی...چِشم منینگام نکن یجور نیکه از نگاه همه معذب شده بود...گفت:}ا یدر حال آکاروس

 خورم...{

 رفت... یبه کنار و

 یجا اتراق م نیشب رو همحساب...ام نیبه همه انداخت و گفت:}پس با ا ینگاه ازیکال

 ...{میجمع کن زمیو غذا ه شی...بهتره واسه آتمیکن

 نیزم یخشک...بر زو زمیاز ه یکرد و تَلّ یزالوت اشاره ا یلحظه آکاروس با عصا نیا در

 ..ستندیافتاد...همه باز با تعجب به آکاروس نگر
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 نشست... یمشغول بود...رفت و در گوشه ا شیعصا یِکه به بررس یهم در حال آکاروس

 

 ۵۵صـ

 در وسط قرار داشت... یبزرگ آتش

 خود بودند... یبود...و همه به دور آتش جمع شده بودند...و هرکدام مشغول کارها یسرد شبِ

بود...که انگار توجه همه را به خود  بایآکاروس ز یِ...در حالِ تماشاییاز تنها یدر گوشه ا ازیکال

 ه بود...جلب کرد

 !؟{هیگفت:}نظرت چ ژایلحظه چ نیکرد...در ا یفکر م یزیفرو رفته و به چ قیعم یدر فکر و

 یاست...با لبخند ستادهیسرِ او ا یِکه بر باال ستینگر ژایبه خود آمد و به چ یکم ازیکال

 ..{نیگفت:}بش

 زد و در کنار او نشست... یهم لبخند ژایچ

 !{؟یگفت یبا دست چپ او را در آغوش گرفت و گفت:}خب...حاال بگو..چ ازیکال

...فقط گفتم نظرت در مورد اون بچه یچیشانه او گذاشت و ادامه داد:}ه یهم سر بر رو ژایچ

 {ه؟یچ

شجاعه...در کل  یلیبا استعداده...خ یلیانداخت و ادامه داد:}خ سیلیبه آکاروس و ج ینگاه ازیکال

 ..{بهتر از منه. کمی

بچه هست...تو شاه  هی...اون فقط ینی....به نظر من...تو بهتررمیاخم کرد و گفت:}نخ یکم ژایچ

 ینشنوم خودتو دست کم م گهیاونم واسه کمک به تو اومده...د ی..شاهِ دلِ من...حتیقهرمان

 ...{یریگ

 و گفت:}خب...پس منم طرفدارِ خاص خودمو دارم...{ ستیدر چشمان او نگر ازیکال
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 زد... یبعد لبخند و

برداشت و  ازیکال یِاز لب ها یلوس شده بود...بوس کوچک یکه در آغوش او کم یهم در حال ژایچ

طر ...همش به خامیبرس نجای...ممکن نبود ما به ای...اگه تو نبودنکهیعاشقتم...و ا یلیگفت:}من خ

و  زنده...میهست نجایالن اتوئه که ما ا یِها می...فقط به خاطر تصمیزی...هر چیتوئه...هر اتفاق

 سالم...{

او را به دهان گرفت و  یو لب ها ردیخودش را بگ ینتوانست جلو ازیاو...کال یاز حرف ها بعد

داشت و خود را در آغوش او رها کرده  ازیاو ن یِهم به بوسه  ژایکرد...و انگار چ دنشیشروع به بوس

 ...ستندیجدا شدند...و هر دو به آکاروس نگر...از هم یسرفه کس یِلحظه با صدا نیبود...که در ا

خواستم االن  یم یخواستم مزاحمتون بشم...ول ینم دیگفت:}آااا...ببخش یبا لبخند آکاروس

 کار دارم....{ یبا شاه قهرمان کم یبگم...ول یدونم چ یبا....خب...نم

 با تعجب گفت:}منظورت منم.....!؟{ ازیکا

 {؟ییایلحظه با من ب کی شهیبا اشاره سر گفت:}آره...م آکاروس

 ...{یجا بگ نیهم یتون ی...ممیندار یحرفِ پنهان چیه نجایگفت:}خب...ما ا ازیکال

 {ای...فقط بهیشخص کمیخوام بگم  یکه م یزیچ یگفت:}درسته...ول آکاروس

 نگاه کرد... ژایاش...از جا برخاست و به چ یباطن لِیبرخالف م ازیکال

در چه حاله..و  دمونیاون خانوم خوشگله جد نمیبب رمیگفت:}آه...اشکال نداره...منم م ژایچ

 ...{نمتیب یآشنا بشم...تو هم به کارهات برس..بعدا م کمیباهاش 

 بوسه...از آنجا رفت... کیبعد بلند شد و بعد از  و

 {؟یستادیاونجا وا جلو...چرا ایخود نشست و گفت:}خب...ب یبر سر جا ازیاز رفتنِ او...کال بعد

 تونم؟!...{ یبه اطراف انداخت و گفت:}م ینگاه آکاروس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 5افسانه شاه قهرمان 

telegram.me/romanhayeasheghane 183 

 شده؟{ یبا تعجب گفت:}آره...مگه چ ازیکال

خدا....من االن کنارِ شاه قهرمان هستم...باورم  یزد و.گفت:}وا جانیه یاز رو یلبخند آکاروس

 شه...{ ینم

 آمد و در کنار او نشست... عایبعد سر و

 زد... ی...تعجب زده...و لبخنددیفهم ینم یزیاو چ یِف ها و رفتارهاکه از حر ازیکال

 {؟یبگ یخواست یم ی...چنمیگفت:}حاال بگو بب ازیکال

جنگلِ مُلث بودم...با کلوداو آشنا  یِکه تو ی:}موقعکرد،گفتیبه او نگاه م جانیکه با ه آکاروس

 به هدفت کمک دنیرس یکنم و برا دای...اون به من گفت که تو رو پواناتیتمام ح یِشدم...فرمانروا

 هم گفت!...{ گهید زیچ هی...اون یکنم...ول

 گفت؟!{ ی:}چدیبا تعجب پرس ازیکال

کمک به هدفت...اون به من گفت که  یکمک به خودت اومدم...نه برا یادامه داد:}من برا آکاروس

 ...{دیبا

خود خاموش شد...و تنها شعله  که درست کرده بودند....خود به یلحظه آتشِ بزرگ نیدر ا ناگهان

 ماند... یکوچک باق یا

 نگاه کردند... بیبا تعجب به آن اتفاق عج همه

 و آکاروس هم به سمتِ آن جلب شد... ازیکال توجه

 بود!؟{ یچ گهید نیاز جا بلند شد و با تعجب گفت:}ا زیول

 آماده کردند... یهرگونه جنگِ احتمال یاو...همه سالح خود را برا یحرف ها با

 !{ه؟یچ گهید نیشد و گفت:}ا شیپا ریدر ز یلرزه ا نیمتوجه زم ازیموقع کال نیا در

 بلند شد... سپس
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 ...دیاز پشتِ تپه ها به گوش همه رس یبلند پورِیش یِصدا کدفعهی

 تپه ها رساند... یِخود را به باال یبا کنجکاو آکور

 انتظارش را نداشت...کس  چیروبرو شد که ه یناگهان با منظره ا و

سرخ...در کنارِ  یو چشمان حیکر یبا چهره ا یطانیآنها...خولوزِ ش نِیها...که در ب کانیاد ارتشِ

 بود... ستادهیها ا کانیفرمانده تنومندِ اد

اتفاق  دینبا نیشانه او ظاهر شد...و با تعجب گفت:}نه نه نه...ا یهم بر رو مالیلحظه چ نیا در

 ...!{فتهیب

 شده!؟{ یگفت:}چ یتپه با نگران نییاز پا زیول

 ها...{ کانی...ارتشِ اددیبلند گفت:}همه آماده جنگ شو یادیبه آنها کرد و با فر ینگاه مالیچ

 !{؟یچ یعنیزد و گفت:} رونیها از حدقه ب کانیاسمِ اد دنیبا شن زیول چشمان

 ها!؟{ کانیاز جا بلند شد و گفت:}اِد ازیکال

 خطرناکن!{ یلی...اونا خمیفرار کن دیترس گفت:}با و یبا نگران آکاروس

 و کمان خود را آماده کرد ریت ژایلحظه چ نیا در

 

 ۵۶صـ

 دیهستن...ما با یا گهیتر از هر موجود د یقو یلیکرد و گفت:}باور کن اونا خ ازیرو به کال آکاروس

 ...{میبر نجایاز ا

 یچ ژایکه چ یدیچرخاند...گفت:}شن یخود را م ریکه شمش یبه او انداخت و در حال ینگاه ازیکال

 گفت...{
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 تپه حرکت کرد... یبه سمت باال سپس

 ...ستادندیتپه ا یِقهرمان ها بر باال یهمه  یاز کم بعد

 ها قرار داشت. کانیاز اد یاز زره و ارتش یمقابل چشمانشان فرش در

 خته است...{دفعه کارمون سا نیا گهیاُ...فکر کنم د_با تعجب گفت:}اُ کادون

 مصرفن...{ یگفت:}اونا فقط چند تا تکه گوشت ب وکانی

و گفت:}پسرم...بهتره به حرف آکاروس گوش  ستادیا ازیدژا در کنار کال نیحال آک نیا در

د به ارتش قدرتمن کیبه شهر و با  میبرس میتون یاز ما هستش...م شتریب یلی...تعداد اونا خمیکن

 ...{میجنگشون بر

 ها...کل دشت را فرا گرفته بود... کانیارتش اد یِپورهایطبل ها و ش یحال صدا نیا در

 در فکر فرو رفته بود... ازیکال

 همه قدرتمند شدند...{ نیا یها چجور کانیگفت:}اد نویج

 قدرتمند بودند...{ شهیگفت:}اونا هم ژاکس

 نیهمچ یدند....صدها سال برابه زاد و ولد مشغول بو نیزم ریادامه داد:}اونا صدها سال در ز زیول

است....مطمئن  منیکوچک از قدرتِ اهر یارتش...تازه گوشه ا نیشدند....و ا یآماده م یروز

 کرد...{ دیدوباره با اون ها برخورد خواه دیباش

 {ریبگ متوی...زود تصممیظاهر شد و گفت:}ما وقت ندار ازیشانه کال یبر رو مالیموقع چ نیا در

به پدرش انداخت و  ی....نگاهزی...آکاروس و ولژای...چنیآک یِتفکر در حرف ها یبعد از کم ازیکال

 ....{میکن یگفت:}با اونا جنگ نم

 ....به سمتِ لوعان...{مید یبلند گفت:}به راهمون ادامه م یادیبعد با فر و

 ..خوشحال شدند....و هماهنگ با او برگشتند. یاو کم میبعد اسبش را چرخاند....همه از تصم و
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را جمع و جور کردند...و آنها با عجله به سمتِ شهر  زیبا کمک جادو.....همه چ سیلیو ج آکاروس

 حرکت کردند...

 کیکه خولوز رو کشت( نزد یهمون_ها)آنوکا کانیاز گرگ سوارها به فرمانده اد یکیحال  نیا در

 کنن....{ یگفت:}آنوکا...اونا دارن فرار م یحیکر یشد و با صدا

 دنبالشون....{ میر یتپه ها نگاه کرد و گفت:}م یبه باال بیعج یبا خشم آنوکا

شده بود و گفت:}...اما بهتره قبل از  لیتبد کانیاد کیبه خولوز انداخت که کامال به  ینگاه سپس

 ما....با تو روبرو بشن...{ دنیرس

 ین اون ها رو مشد و گفت:}م یحرکت سوار بر گرگ کیو با  دیکش یلحظه خولوز نعره ا نیا در

 واست...{ رمیگ

 کدومشون رحم نکن....{ چیبلند گفت:}بروووو.....و به ه یادیبا فر آنوکا

 داد و با سرعت از آنجا رفت.... یگرگ را هِ خولوز

خود ادامه  یشروی...آرام آرام به پیکیها در درون تار کانیاد مِیبود که ارتش عظ یدرحال نیا و

 داد.... یم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۵٧صـ

 ...آخووا.......کامی...اِلونی..مِستابای::}آخووا...ماخ نوالک...مِستور

نبرد  نیا یو برا دیمن...بلند شو یِابد نِیخادم ی....ایکیموجودات تار یا دیزی...برخدیزیبرخ

 ....{دیرا در خون و آتش غرق کن ...باشد که جهاندیآماده باش یینها
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ز ا میو عظ بیعج ییوالهایه کدفعهیگرفت... دنیچیپ یکیتار انِیدر م بیعج یقهقهه ا ناگهان

ملحق شدن به  یِجستند...و برا رونی...و دشت ها باهایها...در ابانیکوه ها...جنگل ها...ب انِیم

در  داگیکه ه ییحرکت کردند...به سمت جا ستالیا نِیجنوبِ سرزم یِ ...رو به سومنیارتش اهر

 پنهان شده است...! نجاآ

____________________________________ 

 تخت نشست... یِشد و بر رو داریب یهوشیاز حالتِ ب موتاک

 نشسته بود... نیزندانِ آهن یدر گوشه  نی...تنها و غمگنیبوج شاهزاده

را سوار بر  گیزیکه ا یدشت،در حال انید...در مالجثه شده بو میعظ یبه مار لیکه تبد الموس

 کرد... یخود کرده بود...به سمت جنوب حرکت م

از ها پرو کانیاز اد میعظ یارتش یِشده بود...در باال لیبزرگ تبد یکه به کرکس یحال ماگاس،در

 کرد... یم

که رو به هدف خود به سمتِ شهرِ لوعان حرکت  یمتفاوت...در حال ی...هر کدام با افکارقهرمانان

 بودند.... کیشهر نزد یکردند...به دروازه ها یم

مقابله با ارتش  یِبرا یدر تاالرِ جوهام سبز به دور هم جمع شده و جلسه ا نیهر سرزم پادشاهانِ

 نیا ازآنها حضور نداشت و شاه مارسون  نیدر ب امشیبرگزار کرده بودند)که البته شاه ک یکیتار

 اتفاق نگران زده شده بود...(.....

افکار خود...که  یِاهیخود...خود را در تاالر مبحوس کرده و در س یِکیبا همان موجودِ تار امشیک

 تحمل کرده بود...به قهقهه کردن؛افتاده بود..... رقابلِیچهره اش را زشت و غ

ر شه رونیبه ب دشیکِ دوستانِ جدشده بود...با کم هوشیاش...ب یعشقِ زندگ دنِیکه از د نیمرس

 شد... یمنتقل م
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که به مقامِ وزارتِ کشور  یدژا( در حال نیکرده بود)آک دایپ یدیجد تیهو نکیکه ا کاندوج

فراموش  یِاز زندگ ییکرد...در جا یبود که احساس م ییبایشد...در فکر آن دختر ز یمنصوب م

 است..... دهیشده اش...او را د

 چه در گذشته و چه در زمان حال...اتفاقات همچنان ادامه دارد.... نیب نیدر ا و

 

 اتحاد(.... نیرمان افسانه شاه قهرمان....)آخر یفصلِ بعد در

____________________________________ 

 ها( هیسا زشیفصل پنج)خ انیپا

 

 :سجاد م سسندهینو

 

 افسانه شاه قهرمان. رمان

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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