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  تقديم به 

  باران 

  .شودكه مي آيد و جاودانه ميبه زماني 

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

اين نيك انديشان نيك  سيان كه آفريدين بر پروردگار پارآفر
  .كردار نيك گفتار را

   .روردگار يكتا كه آفريد البرز و دماوند را بي همتامنت پ

شود مي، خرد ، كز خردشبر آن اهوراي خردشكر خردمندانه 
  .اهريمن بي خرد

، بر آن يزدان پاك سرشت كه برايمان از صد شكر بي منت
  .مهر و نور و سرور نوشت

   .رازهاي آريايي را در آن آتش جاودانه نوشتي همه 

ه جاي مي آورم تا كه كفرت به جاي بپروردگارا شكرت 
  .نياورم



  
 

  .همه راز و نياز و نماز و نيايش و ستايشم تويي

  .اگر قلم در دست دارم ، آفريدگارش تنها تويي

، به نام از، به نام آغازگر هر آغنم درد دلمكپس آغاز مي
                                                              ...پروردگار هميشه بي نياز

                                                           

  البرز                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

هزاران شكر  بر آن پروردگاري كه به من آموخت ، قلم را جز 
  رم .در راه ايران عزيزم در دست نگي

شامل دوازده داستان  مجموعه كتاب  افسانه سرزمين عشق،
. كه به ياري خدا در حال نوشتن استدنباله دار خواهد بود 

داستان اول با نام شارونا به اتمام رسيده و هم اكنون در 
از . اميدوارم است ر شما خواننده گرامي قرار گرفتهاختيا

  .خواندن اين كتاب خوشنود گرديد

  ي خوب ديگر و كتاب هاي ديگر .به اميد روزها

دوستدار هميشگي شما                      
  البرز
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  سرآغاز
اي بود و نه داستاني, تنها يك حقيقت در زماني كه نه افسانه

  محض بود و آن مزداك خداي يگانه بود.

اش ، به نام هاي آدا مزداك زمين را خلق كرد و به دو فرشته 
و آداك ، دستور داد تا زميني را كه خلق كرده بيارايند . آن 

، و  ند . آداك جز زشتي و پليدي نساخت دو دست به كار شد
آدا تمام انديشه اش را جز در زيبايي به كار نبرد . كار تمام 
شد و مزداك به تماشاي زمين نشست . او زمين را جز زيبايي 

رو ، زمين را به آدا هديه داد . آداك مخالفت  نديد و از همين
كرد و خود را شايسته زمين دانست و  قسم خورد كه روزي 

گيرد . اين مخالفت و سرپيچي باعث از آدا پس ميزمين را 
شد تا مزداك ، آداك را براي ده هزار سال به خورشيد تبعيد 

  كند .

خلق ، سرزميني نگهبان زمين گشت و در زمينآدا ، فرشته 
كرد سراسر زيبايي ، آن را شارونا نام نهاد . او در دل شارونا 
نطفه اي نهاد و از آن ، آتش جاودان متولد گشت و براي 
پرستاري از آتش ، آب و باد را در هم آميخت و از آن نوزادي 
زاده شد كه از همان بدو تولد به سان پيرمردي سپيد موي 
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از آتش جاودان ماند . هيربد هزار سال ريش سپيد مي
پرستاري كرد . تا آنكه دلباخته آتش شد . حاصل اين عشق ، 
نوزادي دختر با نام آتوسا شد كه به هنگام تولدش خورشيد ، 
به احترام آتش جاودان خود را خاموش ساخت . خورشيد 
ناخواسته با خاموشي خود ، آداك را كه در دل خود زنداني 

  كرده بود ، آزاد ساخت . 

ري از اهريمنان را با خود همراه ساخت و شب آداك لشك
هنگام به دور از قدرت خورشيد ، به آدا در شارونا در دشت 

ديد ، فروهر حمله كرد و او را كشت . مزداك كه چاره اي نمي
آداك را براي ده هزار سال ديگر در خورشيد زنداني كرد و از 

  آن روز دشت فروهر را ژوان ناميدند . 

او ، هيربد و آتوسا را وباره خداي زمين شد . مزداك خود ، د
ني از شارونا برگزيد و قرار بر آن گذاشت كه شارونا به نگهبا

همواره در صلح و زيبايي بماند مگر آن روز كه آتش جاودان 
كه اهريمن در رو به خاموشي رود ، كه بدان معني خواهد بود 

  پي گزند به شارونا خواهد آمد.

گشت . مزداك ، آب و باد و خاك و  زندگي در زمين آغاز
آتش را در هم آميخت و آز آن ، آريا را آفريد و او را به 
پادشاهي شارونا برگزيد و براي آنكه نسلي از آريا ادامه يابد ، 
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تمام زيبايي خود را در نطفه اي نهاد و آن را در دل نيلوفري 
يبا ، شش پر كاشت . از نيلوفر ، بانو ايران زاييده شد . زني ز

  باالتر از تمام زيبايي ها .

بانو ايران ، هزار سال زيست و بعد از مرگش ، آريا هزار سال 
بر سوگ او گريست . از آريا نسل اندر نسل به امپراطوري 
رسيدند . هزاران سال گذشت و شارونا جز در آرامش و 

خرين . تا آنكه نوبت به البرز رسيد . آزيبايي ، روزگار نگذراند 
ز آريا كه امپراطور شارونا شد . روزگار البرز نيز همانند نسل ا

آرامش گذر شد ، اما اين آرامش ديري پدران و اجدادش در 
ت البرز آمد و خبر از خاموشي آتش انپاييد و هيربد به مالق

اخت و نه خبر از آتش شنجاودان داد. البرز كه نه هيربد را مي
باور نكرد اما سرانجام هاي هيربد را ، ابتدا حرفجاودان داشت

  هيربد راز خود را بر البرز آشكار ساخت .

البرز پادشاهي جوان ، اما با تدبير بود . او چاره اي جز باور 
حرف هاي هيربد نداشت ، پس بي درنگ ارتش را در مرزهاي 
شارونا مستقر ساخت . هنوز خبري از جنگ و اهريمن نبود 

  د . كه شارونا خود دچار جنگ هاي داخلي ش

در پي رسيدن به قدرت اول چهار قبيله شارونا ، هركدام 
شارونا و تصاحب قصر ، به جنگ با يكديگر پرداختند . ارتش 
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ار براي البرز بسيار سخت شده مجبور به ترك مرزها شد . ك
هاي داخلي و از سوي ديگر جنگ از يك سو جنگ .بود

  د كرد . اهريمن كه معلوم نبود چه زماني و از كجا حمله خواه

 فت، دوباره به مالقات البرز آمد و اين بار نيز خبري شگهيربد
. هيربد سرنوشت شارونا و جنگ اهريمن را در به او داد

دستان البرز قرار داد و گفت كه تنها راه پيروزي بر اهريمن ، 
يافتن چهار نمادي ست كه آرياي كبير آنها را ساخته و در 

ال ماموريت البرز در اين اوضاع مكاني نامعلوم پنهان كرده . ح
سخت ، يافتن چهار نماد آريا بود ، چهار نمادي كه حتي 

  هيربد نيز خبر از آنها نداشت . 

رهسپار يافتن ، . او تنها البرز چاره اي جز ترك قصر نداشت 
نمادها شد . بيش از دو سال سراسر شارونا را جستجو كرد ، 

ازگشت ديگر زماني اما چيزي نيافت و موقعي كه به قصر ب
جنگ اهريمن در ژوان آغاز گشته بود . البرز  .باقي نمانده بود 

چهار شبانه روز بي وقفه با آداك نبرد كرد و سرانجام در 
طلوع خورشيد روز پنجم ، توانست آداك را شكست دهد . اما 

شمشيرش را  زيرا در همان موقع كه البرزاين پايان كار نبود 
رد ، خود نيز مورد اصابت تيري زهرآلود در سينه آداك فرو ب

   قرار گرفت كه از كمان مرداد ، اهريمن مرگ رها شده بود .
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  شارونا

  

، كي كافي نبود ، پس براي هر يكيي يكي بود يكي نبود و
 و بود و آسمان هفت و دريا هفت بودهفت  يكي بود و زمين

  زيباترين بود.ها، شارونا  ها و يك بين همه ي اين هفت

ها ، خيز ، سرزمين روياها و افسانهسرزميني زيبا و حاصل
، يگانه و ن و پهلوانان ، چهار فصل بي خزانسرزمين شاها

  .جاودان

مي  د به زيبايي در آسمان ــار بود . خورشيــز بهاولين رو
درخشيد . نسيم ماليم و خنكي مي وزيد و هوا را از بوي 

بلبالن و چكاوكان  شكوفه هاي بهاري ، عطرآگين مي كرد.
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ها نويدبخش يك دادند و همه ي اينسر ميي همه آواز زندگ
ع براي روز زيباي ديگر براي مردم شارونا بود. اما به انگار اوضا

او در اتاقش در حال قدم  بود.ن خوشايندبانوي اول شارونا 
. گاهي هم در كنار يكي از پنجره ها مي ايستاد و به زدن بود

با خود . مدام زد. افكارش پريشان بودرون زل ميناكجاي بي
. انگار در حال گرفتن يك تصميم خاص و كلنجار مي رفت

  .مهم بود 

  .خواهم ه ي ورود ميتيريتي هستم. اجاز ! مادر -

بدون آنكه سرش را به  . اين صدا او را به حال خود بازگرداند
وارد تيريتي طرف در اتاق برگرداند به او اجازه ي ورود داد . 

  .اتاق شد

بلند با اندامي كشيده و موزون قدي كه دختري نوجوان 
ي شتش به مانند موهاي بلندش قهوه اداشت . چشمان در

و  كشيدهكوچك و ريز داشت كه به صورت رنگ بود. دماغي 
كه از او ظاهري زيبا  روشنظريفش مي آمد و پوستي گندمي 

  .ساخته بود

  درهم داشت و معلوم ي نيز به مانند مادرش چهره ا  يريتيت
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چند  هم ناراحت است و هم عصباني .، بود كه از چيزي 
 سپس،  ش آنا رسيدقدمي را به جلو برداشت تا به پشت مادر

كه نشان دهنده ي عصبانيتش باشد ، خطاب به آنا  حنيل با
  گفت :

خواهيد برگرديد و مرا ببينيد؟ با من كاري مادر ، نمي -
  داشتيد؟

  عجله داري؟ -

آنا به اين مدل حرف زدن او مدتها بود كه عادت كرده بود. اما 
براي اولين بار چهره ي ، سعي كرد بر خالف ميل باطني اش 

ه باشد . به هرحال برايش سخت او نداشتمهرباني در برابر 
بود و عاشقانه  . تيريتي تنها يادگار عشق قديمي اش البرزبود

، زماني خاص بودي ، لحظه ااو را دوست داشت. اما آن لحظه
و  كه مي بايست سخت ترين تصميم زندگي اش را مي گرفت

. اما زبانش قادر به بيانش البته كه تصميمش را گرفته بود
ه و ـجذب و بعد با صدايي پر ،دتي در سكوت صبر كرد نبود. م

 كند گفت :  آرام و بدون آنكه به تيريتي نگاه

  و به كوهستان رانا بروي.كني تيريتي تو بايد قصر را ترك  -
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اما خيلي سريع با ، تيريتي با شنيدن اين حرف شوكه شد 
  صدايي كه بيشتر شبيه جيغ بود جواب داد:

قصر را ترك كنم ؟ آخر براي چه؟ من چي مادر ؟ من بايد  -
شاهزاده ي اين سرزمينم و تا چندي ديگر بايد به عنوان 

گوييد من بايد امپراطور به جاي شما بنشينم. حال شما مي
قصر را ترك كنم ؟ تنبيهي بهتر از اين براي من پيدا نكرديد؟ 
 ميدانم كه هنوز به خاطر رفتار تندم با مقامات ناراحت

  ما راه حلي مناسب نيست .شين تصميم يد اما اهست

به سمت او برگشت و و با شنيدن كلمه تنبيه ناراحت شد آنا 
  رنگش را به چهره برافروخته او انداخت . چشمان قهوه اي

. آري تو تواني اينگونه نيز به آن فكر كنيمي تنبيه؟ -
شاهزاده شارونا هستي و مطمئنا كه بايد به جاي من به 

تو تنها وارث اين تاج  چون اين حق توست. امپراطوري برسي
ست . ا . فعال تصميم اينتختي . اما هنوز براي تو زود است و

ست كه به مالقات او خواهي بايد به رانا بروي . در آنجا فردي
ماني تا اين حس غرور از تو بيرون رود. رفت و آنقدر آنجا مي

     موقعي كه توانستي اين قدرت طلبي را در خودت بكشي
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تواني به قصر بازگردي . من به مانند تو به اين تصميم به مي
  كنم.چشم تنبيه نگاه نمي

. اين يك ظلم  توانم اين تصميم را بپذيرماما مادر من نمي -
    . من در برابر همه آنهايي كه مرا بزرگ در حق من است

. نه مادر اين تصميم شما درست م شدشناسند خرد خواهمي
  نيست .

روي كه مي . تو دو راه بيشتر نداري يا خودتمهم نيست -
اين به عنوان يك قدم مثبت از تو در ذهن من خواهد ماند يا 

. تصميم با فرستمبه آنجا مي تعدادي سربازاينكه تو را با 
خودت است . تا فردا فرصت داري كه يكي از اين دو راه را 

صر را ترك انتخاب كني و بعد از آن تحت هر شرايطي بايد ق
  كني .

آنا اين حرف ها را با صدايي بلند كه بيشتر شبيه فرياد بود به 
ش كه توانست قطرات اشك را در چشمانطوري  .تيريتي زد 

 ها سرزنش كرد .اين اشك ديدنخودش را با ، . در دل بنشاند
مانند خواست او را در آغوش بگيرد و بگويد كه او را دلش مي

دلش مي خواست بگويد كه  . حتيردهميشه دوست دا
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. توانستولي نمي ، الزم نيست كه قصر را ترك كندتيريتي 
به سني رسيده بود كه به زودي مي بايست به جاي او  تيريتي

آنا او را  و اين در حالي بود كه بر تخت امپراطوري بنشيند
نه اينكه هميشه  . البتهديد. تيريتي جاه طلب بودمناسب نمي

خوبي بود و همينطور  . او دختر مهربان وبه اينگونه باشد
. اما گاهي اوقات حس جاه طلبي اش تمام آن عاشق شارونا

  برد. خوبي هايش را از بين مي

كنم از من نه مادر ، اينكار را با من نكنيد. خواهش مي -
بدون توانم نخواهيد كه قصر را ترك كنم ، من لحظه اي نمي

  .كنم در خواهش مي. ماشما و دور از شما زندگي كنم

كه گريه امانش را  گفتتيريتي اين جمالت را در حالي مي
رويش را  ،بريده بود .آنا كه تاب ديدن آن اشك ها را نداشت

از او برگرداند و به سمت پنجره نگاه كرد شايد نمي خواست 
توانست او خود نيز نمي را ببيند.او اشك هاي نيز كه تيريتي 
  ا تحمل كند.دوري تيريتي ر لحظه اي

  ديد به پاي مادرش افتاد.تيريتي كه چاره ايي نمي
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دهم كه مرا پدرم البرز سوگند ميروح در شما را به ام -
  ببخشيد و نخواهيد كه قصر را ترك كنم.

آنا ديگر تحملش را از دست داد. تيريتي را از زمين بلند كرد 
  و او را در آغوش گرفت تا هردو باهم بگريند.

ي كه من تو را ببخشم. به روح كاري نكرده ا دخترم تو -
براي خود من يك تنبيه  پدرت سوگند كه اين تصميم بيشتر

داري چگونه  من تو حكم نفس را براي ، . تيريتي مناست
توانم راضي به دوري تو باشم؟ باور كن چاره اي جز اين مي

كنم به من اعتماد كن . به كوهستان رانا ندارم. خواهش مي
تيريتي به چشمان من نگاه  . نجا برايت مفيد خواهد بودبرو. آ
خواسته ي من ، اگر چيزي غير از اينها كه گفتم ديدي ، كن 

  نرو . آنجارا انجام نده و به 

دانم چه بگويم ، شما تنها كسي هستيد كه در مادر نمي -
زندگي به او اعتماد دارم . با اينكه راضي به اين كار نيستم اما 

نيست كه مرا با  . الزمكنمزهم به شما اعتماد ميبا ، باشد
كنم . روم و آنجا را پيدا ميمي سربازان بفرستيد. خودم تنها

  من از بيرون قصر هيچ ترسي نخواهم داشت. 
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 يآفرين تيريتي . من اين روحيه را دوست دارم . تو دختر -
باهوش و قوي هستي تنها اين انديشه ات است كه بايد آن را 

دهي. زندگي همه ي آن چيزي نيست كه در ذهنت  تغيير
داري. مطمئن باش چيزهاي زيادي در رانا منتظرت خواهند 
بود . محيط بيرون از قصر تو را با زندگي بيشتر آشنا خواهد 
كرد. تو روزي به اين مردم حكومت خواهي كرد پس برو و از 
ه نزديك آنها را ببين . دخترم برو و روزي به قصر باز گرد ك

   .مي داني براي امپراطوري آماده اي

گفت و گويي سخت براي هردوي آنها بود . آنا از روي ناچاري 
پذيرفت . كوله  را تيريتي آنآن تصميم را گرفته بود . اما 

ماديان سرخ رنگش شد ، باري سبك بست و سوار بر ياسمين 
و از قصر بيرون آمد. او شب قبل با خود خلوتي طوالني كرده 

و تصميم گرفته بود كه ذهنش را از گذشته خالي كند و بود 
   حال كه  اثبات خودش استفاده كند.از اين فرصت براي 

ست خيلي از خطرات را خواست قصر را ترك كند مي بايمي
ي در انتظارش بودند . او از اينكه چه چيزهايبه جان بخرد

زده با آنكه تنها شان اواما ترسي هم نداشت .  ،اطالعي نداشت
  بسيار ماهر مبارزه  زني و  اما در شمشير ، سال بيشتر نداشت
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  نداشت .  همتاييطوري كه در قصر ، بود  

        و بود ا راهي طوالني ـ. تا كوهستان رانسفر آغاز شد
. رانا برسد آنجاكرد تا به اي زيادي گذر ميهبايست از شهرمي
ها چند بار از تن. تيريتي وهستاني بزرگ در شمال شارونا بودك

ي ديگري از قصر خارج شده بود و جز در قبيله خودش به جا
اما چيزهاي زيادي را در مورد شارونا  ،شارونا سفر نكرده بود

. او آنكه در كتابخانه قصر خوانده بوداز مادرش شنيده بود يا 
دانست كه شارونا مي وعالقه شديدي به خواندن كتاب داشت 

ثروتمند  مردمانييل شده . آرين ها قبيله بزرگ تشك چهاراز 
كردند و بودند كه در شمال شارونا زندگي مي روو زيبا

 بودند مشهورسرزميني پهناور و زيبا داشتند. آنها به وفاداري 
آنا نيز از قبيله زيرا مادرش ، ستدانو او اين را به خوبي مي

ها صاحب معادن عظيم طال و نقره و آهن آنها بود .آرين
 شارونا كه در شرق ندبود ييكي ديگر از قبايل ها سيلك بودند.

. جنگي داشتند ادواتخاصي در ساخت  رحزيستند و تبمي
كردند و با آن تهيه مي ترين فوالد رانها بهترين و خالصآ

ها هم در جنوب جيرفت  ساختند.ميو نيزه و سپر شمشير 
ياي خليجي كه به در ،، در كنار خليج پارسزيستندمي شارونا
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آنها از طريق آن به تجارت با سرزمين هاي  آزاد راه داشت و
. قبيله آخرين قبيله ، قبيله پدرش بود. پرداختندمي رديگ

. زيگورات يا همان زيستنددر مركز شارونا مي پارس ها كه
اين قبيله بود . آرياي  در ، بود انقصر سفيد كه قصر پادشاه

 يامپراطوربه د كه كبير اولين نسل از خاندان تيريتي بو
ها اكثرا پارس ،ساخته بوداو  بود و زيگورات را رسيدهشارونا 

  كشاورز بودند.

تيريتي به اولين شهري كه رسيد پارسه بود. شهر پادشاه ، 
نامي كه از ديرباز بر آن گذاشته بودند. پارسه مركز قبيله 

به همراه  كه سالها پيش يكبارپارس بود. تيريتي به ياد داشت 
او  ادرش براي ديدن جشن برداشت گندم به آنجا آمده بود.م

يكدست ساخته شده از  . شهريپارسه را بسيار دوست داشت
كه تاريخ را  شاهانه يبا ابهتباستاني . شهري هاي سفيدسنگ

  وا مي داشت. به تعظيم

او در پارسه نماند و سفرش را ادامه داد تا از مرزهاي قبيله 
. تا رانا گذاشتين پهناور آرين ها پارس گذشت و پا در سرزم

ها را مي بايست سرزمين آرين د. اوده روز و ده شب راه بو
  رسيد .زد تا در شمال به كوهستان رانا ميدور مي
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. تا اينكه به اي او به سختي هرچه تمام تر گذشتدو شب بر
. نزديك ظهر بود رسيد. شهري كوچك اما بسيار شلوغهامون 

مدتي بود كه غذاي مناسبي نخورده بود.  كه به آنجا رسيد .
خانه برود تا چيزي بخورد. در تصميم گرفت به يك مهمان

خانه بزرگ بود كه ظاهر مناسبي مركز شهر يك مهمان
شد نتخاب كرد و وارد شد . باورش نمينداشت اما همان را ا

زها پر بود و جاي خالي نقدر شلوغ باشد. تمام ميآكه آنجا 
صاحب  گوييرمردي گوژپشت آنجا بود كه . پيپيدا نكرد

، پيرمردي مهربان و . علي رغم ظاهرشخانه استمهمان
عجب كرده بود خوش برخورد بود . تيريتي كه از اين شلوغي ت

  : از آن پيرمرد پرسيد

     ؟ هامون شهر كوچكي است اما اينجا چه خبر است -
  ؟ه آدم براي چه به اينجا آمده اندفهمم اين هممين

  :داز اين سوال تعجب كرده بود پرسيپيرمرد كه انگار 

  ؟ني؟ پس براي چه به اينجا آمده ايدامگر نمي -

 .دانم. من مسافرمنه نمي -
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داني امروز چه روز مهمي است؟ امروز روز مسابقه پس نمي -
قبيله به اينجا  چهارپهلوان از  چهاربزرگ است. قرار است 

 . و پهلوان اول شارونا انتخاب شود بيايند تا با هم مبارزه كنند
  ؟ تو از كدام قبيله اي

  ، چطور مگر ؟ پارسقبيله  -

  پس بايد پهلوان نامي قبيله ات را بشناسي؟ -

  شناسم. كيست؟نه نمي -

. او شانس زيادي براي پهلوان اولي دارد. البته پهلوان  بهرام -
از  ما آرين ها نيز بسيار قدر است . مسابقه قرار است بعد

غروب آفتاب در ميدان بزرگ شهر برگزار شود . مسابقه را از 
  ده سال ديگر صبر كني . تا بايد وگرنه دست نده

تا  ،تصميم گرفتتيريتي كه اين مساله برايش جالب مي آمد 
خانه اتاقي بگيرد . آن پيرمرد تنها اتاق خالي در همان مهمان

تي كه در طي چند كثيف. تيري آنجا را به او داد. اتاقي نمور و
شب گذشته تا حدودي به اين وضعيت عادت كرده بود 

. او تنها در فكر مسابقه بود و وسايلش را داخل اتاق قرار داد
مي خواست از نزديك پهلوانان سرزمينش را ببيند . ابتدا 
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به خاطر  وليسعي كرد تا قبل از شروع مسابقه اندكي بخوابد 
نتوانست . غروب از  خانهسر و صداي بيش از حد مهمان

در آنجا كسي او را ي انداخت تا و روبنده ا اتاقش خارج شد
. موقعي كه به ميدان بزرگ شهر رسيد آنجا را مملو نشناسد

از جمعيت ديد. مرد و زن ،كوچك و بزرگ همه و همه در 
آنجا جمع شده بودند . به سختي از بين جمعيت راهي را باز 

. لحظه شروع مسابقه را بهتر ببيندمبارزه كرد تا بتواند ميدان 
پهلوان به وسط ميدان آمدند. همه قوي و چهار فرا رسيد . 

مي بايستي در  پهلوان چهاردرشت هيكل با بازواني ستبر. هر 
ميدان جنگ همزمان با يكديگر مي جنگيدند تا آنكه آخرين 

باقي مي ماند به عنوان پهلوان پهلوانان در ميدان نفري كه 
. فردي در وسط ميدان با صدايي بلند يكايك دشوشناخته 

به  آنها را به مردم معرفي كرد. تيريتي سعي كرد نام آنها را
شركت  ها برايـنده از آنـ. مي توانست در آي اطر بسپاردـخ

  ها يا در گارد امپراطوري استفاده كند.در جنگ

پهلوان قبيله اش را براي اولين بار ديد. مردي حدودا  ،بهراماو 
پنجاه ساله با موهاي جوگندمي بلند كه آنها را دم اسبي 

  بسته بود و هيكلي درشت با بازواني ورزيده داشت . 
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  اما دوست داشت او برنده شود. ، را چدانست نمي

مبارزه شروع شد. آنها هركدام چوبدستي بلند در دست 
. مسابقه از  داشتند كه مي توانستند با آن به هم ضربه بزنند

دو شروع براي تيريتي لذت بخش بود و از آن لذت همان ب
شك داشت  مي برد . آنها واقعا فوق العاده مي جنگيدند . او

هم داشته باشد چون همه آنها قوي  كه اين مسابقه برنده اي
 بهرامبودند. مدت زيادي از شروع مسابقه گذشته بود كه 

دست ها را حذف كند. او را با يكجيرفتتوانست پهلوان 
نان از زمين بلند كرد كه به انگار يك شاخه درخت را بلند چ

پهلوان  آرشامكرده و بعد او را به بيرون از ميدان پرت كرد . 
را حذف كند. حاال تنها  سيلك هاآرين ها هم توانست پهلوان 

مسن آرشام . بهرام و آرشام ،در ميدان باقي مانده بودند دو نفر
دماغي  بودند.وهاي سرش سپيد تقريبا تمام م،بود  بهراماز  تر

پهن و عقابي داشت كه معلوم بود بارها شكسته . اما مبارزي 
بود . هيجان مبارزه دو چندان شده بود . كوچكترين  همتابي 

توانست  بهراماشتباه از هركدامشان به معناي باخت بود. 
اما تنها اتفاقي كه افتاد ، بزند  آرشامچندين ضربه محكم به 

دستش شكست و همين باعث شد كه بدون چوب اين بود كه
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انداخت تا باهم  هم چوب دستش را  آرشاماما   ، اسلحه بماند
شدند اما هيچكدام بر برابر شوند. آنها مدام پنجه در پنجه مي
 و از دست داده بودندديگري غالب نبود . آن دو انرژي زيادي 

شود . چهره شان معلوم ن دركردند تا نهايت تالششان را مي
را روي  آرشامتوانست  بهراممبارزه ادامه يافت تا آنكه 

دستانش بلند كند . همه به مانند تيريتي فكر كردند مسابقه 
را  آرشامتوان آن را نداشت كه  بهرامتمام كرده اما  بهرامرا 

خودش را از  آرشامبه باالي سرش بياورد و در يك لحظه 
 بهرامبه پشت  دستان او جدا كرد و با چرخشي خودش را

رساند و از پشت او را بلند كرد و به باالي سرش آورد و او را 
به بيرون از ميدان پرتاب كرد و اين به معناي پيروزي او بود. 
جمعيت همه يك صدا او را تشويق كردند. بر خالف تصور 

رساند و او را از  بهرامخودش را باالي سر  آرشامتيريتي، 
بار را از سر و روي او پاك كرد و به زمين بلند كرد و گرد و غ

همراه ديگر پهلوانان به ميدان بازگشت و همگي دستان 
شان پيروزي باال آوردند. لحظه اي بعد اتفاق يكديگر را به ن

. آن مردي كه ابتداي مبارزه پهلوانان را تري نيز افتادجالب
كرد به ميدان بازگشت و گفت آيا كسي هست كه معرفي مي
پهلوان اول شارونا مبارزه كند؟ او چندين بار اين  بخواهد با
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سوال را از حاضرين پرسيد اما كسي جرات مسابقه دادن با 
  را نداشت.  آرشام

  من حاضرم -

برگشتند . اين تيريتي بود كه  همه ي جمعيت به سمت صدا
خواست با او مبارزه كند. هيچ كس باورش نمي شد كه مي

كند. عده اي به او خنديدند و  بخواهد با او مبارزه يك دختر
به آن طرف او را تشويق كردند . تيريتي با حركتي  عده اي

با ديدن تيريتي آرشام و وارد ميدان مبارزه شد. نرده ها پريد 
  و گفت : انش نشستبر لبتبسمي 

      دخترم تو بسيار شجاع هستي ، اما من با تو مبارزه  -
. همين كه تو از جواني. تو براي اين مبارزه خيلي كنمنمي

ي براي من با داده ا جرات به خرج ،ي مردان حاضربين همه
  ارزش است .

خوشش نيامده بود پوزخندي  آرشامتيريتي كه از اين حرف 
  زد و با صدايي بلند گفت :

  . بجنگم پيرمرد  من حاضرم حتي بدون چوب دست با تو -
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دوباره  آرشام. به خنده افتادندجمعيت با شنيدن اين حرف 
  لبخندي زد تا ناراحتي اش را پنهان سازد و بعد گفت :

  دختر جوان اما اين مبارزه براي تو بسيار سخت خواهد بود. -

  خواهيم ديد. آماده اي؟ -

ديد ، اصرار را كه مصمم بودن را در چهره تيريتي ميآرشام  
  كنار گذاشت  و مبارزه آغاز شد .

  بيا دختر اين چوب دست را بگير. -

  من به آن نيازي ندارم. -

گشت تا بتواند ال چنين فرصتي ميتيريتي هميشه به دنب
قدرتش را به رخ همه بكشاند. او مبارزه را از مادرش ياد 

  .بود گرفته

خنديد و همين باعث قه ميچرخيد و قهدور ميدان مي آرشام
د تا نهايت سعي خود را كراو اما  ،عصبانيت تيريتي مي شد 

. او در اولين حركت موقعي كه عصبانيت را نبيندجمعيت اين 
ضربه سش به جمعيت بود با يك حركت دست حوا آرشام

كه حسابي جا  آرشام. وارد كرد آرشاممحكمي به شكم 
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خورده بود هرچه سعي كرد كه نشان دهد آن ضربه هيچ 
 شكمشاثري روي او نداشته نتوانست و دستش را روي 

ن حد قدرت ختر تا ايشد كه يك د. باورش نميگذاشت
خواست در جواب تيريتي حركتي كرده داشته باشد. او كه مي

را به طرف  به جلو رفت و با چوبدستش ضربه ايباشد 
خود را كنار تيريتي روانه كرد كه تيريتي با حركتي ماهرانه 

 آرشامو با يك چرخش سريع با يك دست چوب دست  كشيد
زير چانه او كوبيد و ي به را گرفت و با دست ديگرش ضربه ا

چوب دست را  آرشامديگر به مچ دستان  اي در ادامه با ضربه
او به قدري محكم بود كه چانه  هاز دستان او خارج كرد . ضرب

كبود شد . جمعيت بهت زده تيريتي را تشويق كردند .  آرشام
  را تحريك كند. آرشامسعي كرد با جمالتي  مغرورانهتيريتي 

تو  رن يك دختر نبودم پيرمرد؟ مگم رشد؟ مگ هخوب چ -
  پهلوان اول شارونا نيستي؟ جلو بيا.

. نفس ستبر كرد و صاف ايستاد دفعه سينهاما اين آرشام
 تيريتياي وجود لحظه برافروخته بوداش عميقي كشيد. چهره
. ديگر براي ترسيدن دير شده بود لي. ورا ترسي فرا گرفت

د و او را از زمين كند و هايي تند به سمت او آمبا گامآرشام 
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اند و به بيرون از ميدان باالي سرش آورد و چند دور چرخ
. و نعره ي پيروزي كشيد . و بعد با لبخندي پدرانه پرت كرد

. فت و دستش را به سمت او دراز كردبه سمت تيريتي ر
خواست دست او را رد كند تيريتي آنقدر عصباني بود كه مي

. دستان بزرگ ازه را به او ندادر درونش اين اجاما چيزي د
او را به مانند ديگر پهلوانان  آرشامرا گرفت و بلند شد .  آرشام

  به ميدان بازگرداند و رو به جمعيت با صدايي بلند گفت :

اعت مبارزه ـزيرا شجارزه اوست ـروز اين مبـراي من پيـب  -
  . دختر نوجواني بيش نبود با من را داشت با آنكه 

ظريف اما نيرومند تيريتي را باال آورد و دستان  سپس
  جمعيت برايش هورا كشيدند.

  اي ؟ نامت چيست دخترم؟ از كدام قبيله -

  من... -

خواست به آن نمي. دلش ي با خود فكر كردتيريتي لحظه ا
  پهلوان دروغ بگويد. پس با صدايي آرام گفت :
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 توانمنمي به داليلي اما، خواهم به تو دروغ بگويمنمي -
بار ديگر يكديگر ، ا نيز بگويم. اما مطمئن باش روزيراستش ر

  .، روز شكست تو خواهد بود روز خواهيم ديد و آنرا 

  با شنيدن اين حرف ها تبسمي بر لب آورد و گفت : آرشام -

شناختم كه مي را شخصيتو دختر شجاعي هستي. قبال  -
مشب جسارتش به مانند تو بود اما غرور تو را نداشت . تو ا

مهم نيست به هر  زه باشي اما...توانستي برنده اين مبارمي
حال من هم بسيار دوست دارم كه در آينده دوباره يكديگر را 

  ببينيم.

       او  .خانه بازگشتجدا شد و به مهمان آرشامتيريتي از 
  . . هنوز راه زيادي در پيش داشتردكمي بايست استراحت مي

هاي ديگري را نيز پشت شهر تيروزهاي ديگر گذشت و تيري
نورديد تا آنكه به رانا  سر گذاشت و سرزمين آرين ها را در

. كوهستاني ترسناك و خالي از زندگي با قله هايي بلند رسيد
رف بودند. طبق و سر به فلك كشيده كه اكثرا پوشيده از ب

مي بايست از يك دروازه بزرگ به نام  گفته هاي مادرش او
         رسيد و در آنجا رد تا به يك دره ميكماهور عبور مي
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ا . مدتي طول كشيد ترا ببيند آن مرد غريبهتوانست مي
ي بزرگ كه ارتفاعش در ابرها گم دروازه را پيدا كرد . دروازه ا

هاي دروازه پر از نقش و نگارهايي باستاني شده بود . ستون
 . ابهتنيز در گذر زمان فراموش شده بود بود كه قدمتش

مدتي آنجا ايستاد و به كه دروازه چنان تيريتي را گرفته بود 
    مسير دروازه او را به شهر باستاني ماهور  .شد خيرهآن 
رساند. شهري كه در يك كوه بلند تراشيده شده بود و تا مي
ادامه داشت. ماهور شهري خالي از  ي كوه در وراي ابرها قله

زيادي در مورد آنجا  سكنه و فراموش شده بود . افسانه هاي
 شاتنهاييكه هيچ يك براي تيريتي در  وجود داشت

. اما تيريتي جسورتر از اين حرف ها بود خوشحال كننده نبود
زند. يك پلكان سنگي مارپيچ و بكه نخواهد در ماهور قدمي 

كرده بود . در جاي جاي طوالني همه شهر را به هم وصل 
دان و سربازان و مر هايي غول پيكر از زنان وشهر تنديس

ها هم به شكل . خيلي از تنديس شدشاهان ديده مي
. ماهور با آنكه متروكه و خالي از سكنه اي بودحيواناتي افسانه

داشت  بود اما بعد از گذر هزاران هزار سال هنوز ابهت خود را
مدتي  كرد. تيريتياز آن مواظبت مي انگار نيرويي افسانه ايو 

     . سپس راه دره سكوت را در پيش گرفتدر آنجا قدم زد و 
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. مدتي مسير ده از برفپوشيهميشه  خالي از زندگي و  ايدره
ي كه در آن دره وجود داشت را دنبال كرد تا آنكه رودخانه ا
كرد كه يك قصر  گمان. بزرگ و سنگي رسيداي به قلعه 

ز كرد فهميد كه آنجا يك دژ باشد اما خوب كه آن را براندا
ر اثري از نگهبانان د، ست . اما يك چيز سر جايش نبودنظامي

 روبرويش بر در بزرگ آهنين. هرچه نبودورودي يا برجك ها 
كوبيد كسي به استقبالش نيامد. با خود فكر كرد آنجا نيز 

 نبود. آن غريبهخالي از سكنه است و حتما آنجا محل زندگي 
يخ زدن  چيزي به تاريكي نمانده بود . از شدت سرما در حال

و ياسمين را به  . خودشيدبود. باد سرد و شديدي مي وز
از ديوار كشيد تا از باد در امان باشند. كم كم از  گوشه اي

شانس بدش برف شروع به باريدن كرد و چيزي نگذشت كه 
براي روشن  دنبال چوبه هرچه ب تبديل به يك بوران شد.
و راحتش  اتاق گرم. به ياد ي نداشتكردن آتش گشت فايده ا

ا به آنجا ي از مادرش به خاطر اينكه او راافتاد و لحظه
، فرستاده بود ناراحت شد. اگر مجبور به ترك قصر نشده بود

لذت هاي بهاري و عطر دل انگيزشان االن از ديدن شكوفه
برايش جالب بود كه آنجا بهار و اينجا زمستان بود .  .بردمي

ا سرگرم كند تا كمتر سعي كرد تا با افكاري زيبا ذهنش ر
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را  تمام وجودشسرما  نداشت. ايده ايسرما را حس كند. اما ف
، دستانش بي حس شده بود. براي ياسمين نيز آن گرفته بود

اي كاش در ماهور ، با خود گفت .ا غير قابل تحمل بودسرم
برف و سرما  آنجا سقف و سرپناهي بود كه از قلالامانده بود. 

دانست يداشت از حال مي رفت اما مكم كم  در امان باشد.
ي چشمانش بسته شد . ديگر برايش . لحظه ايد بخوابدكه نبا

خواست كه دور و برش چه خبر است او فقط مي مهم نبود
. تا انكه با صدايي از خواب پريد. صدايي را و خوابيد بخوابد

 شنيده بود كه اصال دوست نداشت در آن وضعيت بشنود.
اين لرزاند . هايش را ميتا عمق استخوان داي زوزه هايي كهص

هايي بود كه معلوم بود با او فاصله ي گرگصداي زوزه
ندارند. اما در تاريكي مطلق و برف شديد چيزي قابل  چنداني

 ردحس ك نزديكي خودراه رفتن آنها را در ديدن نبود. كم كم 
 . پنجكردندكه در تاريكي شب او را نظاره مي برق چشماني و
حمله بودند.  چرخيدند و آمادهيرگ گرسنه در كنارش مگ

ترس تمام وجودش را فرا گرفته بود. شمشيرش را كشيد . 
. اولين گرگ به بدنش هيچ رمقي براي جنگيدن نداشت

و ياسمين دستانش را براي دفاع از سمتش حمله ور شد 
ردن گشمشيرش را در  اي تيريتيلحظه باال آورد و در تيريتي
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 ديگردر همان لحظه آن چهار گرگ برد رو ف آن گرگ
حمله ور شدند . او در وضعيت بدي  تيريتي همزمان به سمت

قرار داشت. تمام انرژي اش را از دست داده بود . يكي از 
در شكمش ايجاد كرد. خون شديدي از  يگرگ ها زخم عميق

. چشمانش ديگر سويي نداشت . خودش را به  رفتاو مي
شايد سرنوشتش اين بود كه دور از قصر دست تقدير سپرد ، 

  و مادرش در اين دره بميرد و از حال رفت.

                          ..........................  

  بالخره به هوش آمدي؟ -

دانست كه . هنوز نميباز كندچشمانش را تيريتي سعي كرد 
به بود؟  چه كسيست يا زنده . اما صاحب آن صدا امرده 

نجا آ. روي تختي دراز كشيده بود. چشمانش را گشودسختي 
 داخل يك اتاق كوچك اما تاريك بود. شناخت.را نمي

تختش  به اطرافش نگاه كرد. در كنار چشمانش هنوز تار بود.
ببيند.  بخوبي توانست چهره او رايك مرد نشسته بود. اما نمي

خواست كه از جايش بلند شود كه در شكمش درد شديدي 
  از هوش رفت. بازد و حس كر
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چشمانش را بار ديگر دانست چه مدت بي هوش بوده. نمي
داد كه پنجره وارد اتاق شده بود نشان ميگشود. نوري كه از 

درد زيادي هم روز است. از جايش به سختي بلند شد . هنوز 
اتاقي پايين آمد تا بفهمد كه كجاست.  كرد . از تختحس مي

تختي كه روي آن خوابيده بود. وداشت كه تنها يك شومينه 
خراشيدگي بود. از اتاق  ودست و صورتش پر از جاي زخم 

خارج شد . خودش را در يك فضاي باز پوشيده از برف ديد 
پر از اتاق بود. با يك نگاه سرسري تازه  سويشكه چهار 

فهميد كه كجاست . او داخل دژ بود اما چه كسي او را به 
  داخل آورده بود؟

  به هوش آمدي دخترم؟ بالخره -

صدايي كلفت و آشنا از پشت سرش او را از جا پراند. به سمت 
صدا برگشت و آن چهره آشنا را شناخت. مردي قوي هيكل و 

  ن اول شارونا در جلوي رويش بود.اپهلو آرشامدرشت. 

  تو؟ آرشام -

  مي ترسيدم كه آن  . ابتدا  بهبود يافتيآري . خوشحالم كه  -
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از پاي در آورد. اما تو خيلي خوب مقاومت ها تو را زخم
  كردي.

  زخم ها ، تيريتي تازه يادش آمد كه چه اتفاقي برايش افتاده.

  تو مرا از كجا پيدا كردي؟ چه اتفاقي براي من افتاد؟ آرشام -

گشتم كه از دور صدايي كامال اتفاقي . داشتم به اينجا بر مي -
ودم را به تو رساندم شنيدم . صداي زوزه و فرياد. خيلي زود خ

اما دير شده بود. تو از هوش رفته بودي و زخم هاي عميقي 
    آن  دريدند.گرگ هايي كه بدنت را مي و برداشته بودي

      گرگ ها را فراري دادم و تو را به داخل آوردم. پنج روز كامل 
 بي هوش بودي تا آنكه ديشب يك لحظه به هوش آمدي و

خونريزي شديدي در زير شكمت داشتي دوباره از حال رفتي. 
اما نگران نباش از دختر قوي مثل تو انتظار مي رود كه زود 

؟ تو ديكرخوب حاال تو بگو در اينجا چه مي خوب شوي.
  هنوز نامت را نيز براي من نگفته اي.

     دانست چه جوابي بايد بدهد. او خود نيز تيريتي نمي
. او حتي نام فردي را است  اينجا آمدهه دانست براي چه بنمي

  دانست.كرد نميكه بايد خودش را به او معرفي مي
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مادرم من را به اينجا فرستاده تا فردي را  حقيقت اين كه -
كند را پيدا كنم و خود را به كه در اين كوهستان زندگي مي

  او معرفي كنم. نام من هم تيريتي ست.

  مادرت چيست ؟ گفتي مادرت تو را به اينجا فرستاده؟ نام -

  آنا.  -

چي؟ تو دختر آنا هستي؟ و اين يعني كه تو بايد فرزند  -
شناختم او مرد بزرگي رز باشي . من پدرت را دورادور ميالب

ژوان جان باخت. مادرت براي  جنگ بود اما افسوس كه در
  چه تو را به اينجا فرستاده؟

 ي به چشمان سياه او خيره شد . مردد بودتيريتي لحظه ا
يك چيزي در درونش نمي گذاشت تا به او حقيقت را بگويد. 
اما جرات نكرد به او دروغ بگويد. آرشام چشمانش را مستقيم 

  در چشمان او انداخته بود.

كند كه من انسان جاه طلب راستش مادرم اينگونه فكر مي _
. او مرا به نزد تو مغروري هستم و همينطور تشنه قدرتو 

  را در من از بين ببري.فرستاده تا اين حس 
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فكر كرده؟ به نزد او برگرد اين گونه ؟ مادرت براي چه هچ -
  من براي تو چيزي ندارم.

من اين همه راه را به اينجا آمدم و همه ي آن خطرات را  -
به جان خريدم . حال به من مي گويي كه برگردم؟ تو مگر 

گونه گويي كه ايننمي فهمي كه داري با چه كسي سخن مي 
  كني؟با من برخورد مي

صدايت را بر من بلند نكن. من آرشام هستم و از هيچ  -
كند كه تو كه ترسي ندارم. براي من هم فرق نمي انساني هيچ

هستي. چه امپراطور باشي چه فرزند و جانشين امپراطور 
من است و من حاكم اينجا. اينجا قوانين خودش را  دژاينجا 

  نجا هيچ جايي ندارد.دارد. دختري مانند تو در اي

  اما... -

  اما ندارد. حالت كه خوب شد بايد از اينجا بروي. -

ممكن بود او  چيزي نمي فهميد. چطورتيريتي از رفتار آرشام 
چرا يكدفعه  مادرش را بشناسد اما نگذارد كه او در آنجا بماند.

   رفتارش با او اينقدر فرق كرده بود؟ تيريتي به هيچ وجه 
كه آنجا را ترك كند. اگر به قصر باز مي گشت نمي خواست 
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بدون  آرشامتوانست به چشمان مادرش نگاه كند. مي چطور
حال خود گذاشت و آنجا را آنكه كلمه ديگري بگويد او را به 

         تي ناراحت به داخل اتاقش بازگشت.. تيريترك كرد
نمي دانست چه بايد بكند. روي تختش دراز كشيد. دردي كه 

شنيدن حرف هاي آرشام در درونش ايجاد شده بود از درد از 
جا احساس تنهايي مي كرد. زخم هايش بيشتر بود. چقدر آن

خواست از جايش بلند شود و آنجا را ترك كند اما  لحظه اي
چيزي در درونش به او مي گفت نه. او يكبار از آرشام شكست 

          خواست تسليم او شود. اواما اينبار نمي ،خورده بود
كرد. در همين ميمي بايست هر طور كه بود آرشام را راضي 

افكار بود كه به خواب رفت . نزديك غروب بود كه با صدايي 
      . كسي در اتاقش نبود. صدا از بيرون برخاستاز خواب 

مي آمد. از جايش بلند شد و از اتاق بيرون رفت. تعداد زيادي 
زرگي كه در آنجا ر آتش بپسر و دختر در فضاي باز به دو

در حال تمرين با شمشير بودند. حدود  ، درست كرده بودند
پنجاه نفري مي شدند. در بين آنها هرچه به دنبال آرشام 

ايستاد و به مبارزه آنها نگاه  آنجادر. مدتي نيافتگشت او را 
    كرد. معلوم بود كه كارازموده و ماهر هستند. چقدر دلش 

مع آنها بپيوندد و با آنها تمرين كند. از مي خواست كه به ج
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هاي جلوي اتاقش پايين آمد و به سمت آنها رفت. در پله
قسمتي از ميدان مردي جوان ايستاده بود كه معلوم بود ارشد 

دهد. قدم هايش را به آنهاست و اوست كه به آنها تمرين مي
  سمت او ادامه داد. وقتي به كنار او رسيد پرسيد؟

  با شما تمرين كنم. خواهممي -

مرد جوان خيلي خونسرد و بدون آنكه به سمت او نگاه كند 
  جواب داد :

متاسفم . پهلوان به من دستور داده كه شما را در اينجا  -
نپذيرم. خواهش مي كنم به اتاقتان بازگرديد و استراحت 

  كنيد.

  چي؟ اصال مي خواهم خودش را ببينم. او كجاست؟ -

هلوان چند لحظه پيش اينجا را ترك كرد . باز هم متاسفم. پ -
فكر نكنم به اين زودي ها بازگردد. او به سفر رفته. و از من 
خواسته كه بعد از بهبوديتان از شما بخواهم كه اينجا را ترك 

ل در كنيد. راستي اسبتان هم جايش امن است. او را در اصطب
  كنيم.كنار ديگر اسبان نگهداري مي
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مل شنيدن حرف هاي آن مرد را نداشت تيريتي كه ديگر تح
به ياد ياسمين افتاد. او تنها كسي بود كه در آنجا مي شناخت 

  و مي توانست با او درد دل كند.

  اصطبل را كه ديگر مي تواني به من نشان دهي؟ -

نتهاي محوطه يك در چوبي بزرگ دقيقا آن روبرو در ا -
  . اصطبل آنجاست.است

رد اصطبل شد. اصطبل بزرگي بود تيريتي از او جدا شد و وا
    كه در آن تعداد زيادي اسب نگهداري مي شد. آنجا را 

معلوم بود كه ياسمين  تا آنكه او را پيدا كرد.جست و جو كرد 
نيز دلش براي او تنگ شده. بر روي گردن و زير شكم 
     ياسمين نيز جاي خراش و زخم بود كه معلوم بود اثر 

در اتاقكش را گشود و وارد شد و  پنجه هاي گرگ هاست .
  سر ياسمين را در آغوش گرفت .

 ياسمين عزيزم چقدر دلم برايت تنگ شده بود . معلوم -
. مي بيني دگذرخوش مي در اينجا به توكه حسابي است 

خواهند شاهزاده خانم خوشگلي مثل من را در اينجا اينها نمي
به نزد  نهچگوگويي كه چه كار كنم؟ آخر بپذيرند. تو مي
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ترك كرده و به  مادرم بازگردم؟ حاال هم كه آرشام اينجا را
داني من نمي خواهم كه به راحتي اينجا مي مسافرت رفته. اما

را ترك كنم . مي خواهم هر طور كه شده اينجا بمانم و 
  خودم را به او اثبات كنم .

  اما بعيد مي دانم كه پهلوان شما را در اينجا بپذيرد. -

كه غرق در حرف زدن با ياسمين شده بود از جا پريد.  تيريتي
در كنار در پسري را ديد كه سطل چوبي بزرگ در دست 
داشت و معلوم بود كه مسئول نگهداري اسب هاي اصطبل 
است. تيريتي چهره اش را در هم كشيد و با لحني محكم 

  پرسيد :

  چرا؟ -

قتي حرفي دانم كه او وفقط اين را مي، دانم چرايش را نمي -
را بزند امكان ندارد كه از حرفش بازگردد. راستي شما حالتان 
بهتر شده؟ شما زخم هاي عميقي برداشته بوديد. آن شب 

تيريتي من هم با پهلوان بودم. من شما را مي شناسم ، شما 
با پهلوان  بقه حاضر شداهستيد همان دختري كه شب مس

  د. شما بسيار ماهرانه مبارزه كرديد. بجنگ
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تيريتي در چهره آن پسر دقت كرد. چهره جذابي داشت. قد 
بلند و چهار شانه بود . چشم و مويي مشكي داشت و پوستي 

. خوب كه دقت كرد او را به ياد آورد . او را شب مسابقه سبزه
  ديده بود .

ني به من توضيح ادرست است تو را به ياد آوردم . مي تو _
  بدهي كه اينجا چگونه جاييست ؟

  : ولي بعد جواب داد، ي سكوت كرد ر جوان لحظه اپس

اما نظاميان در اينجا جايي ندارند.  ست اينجا يك دژ نظامي -
اخته. و در اينجا به كساني كه پهلوان سالها پيش اينجا را س

اما هركسي را ، خواهند مبارزه ياد بگيرند آموزش مي دهد مي
كسي هم توان نمي پذيرد. البته اين را هم اضافه كنم كه هر

خالي از  ماندن در اينجا را ندارد. اينجا كوهستاني سرد و
  ي واال مي خواهد.اراده ا زندگي ست. ماندن در اينجا

  تو در اينجا چه مي كني؟ راستي اسمت چيست؟ -

كنم. اينجا من سام هستم . در اينجا مثل همه هر كاري مي -
د كارهاي شود . يك روز من بايهمه چيز به نوبت انجام مي
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اصطبل را انجام دهم و روز بعد ديگري. ما در اينجا مثل يك 
  كنيم. خانواده ايم و به هم كمك مي

. او طوري در مورد هاي سام خوشش آمده بودتيريتي از حرف
هايش صحبت مي كرد كه انگار واقعا خانه و آنجا و آدم

  دوباره ادامه داد : سامخانواده اش بودند. 

همه و همه به نوبت ، تا تميز كردن محوطه از پختن غذا  -
توانم بپرسم شما براي چه به اينجا . راستي ميشودميانجام 

  آمده ايد؟

به همان دليلي اينجا هستم كه خودت گفتي. اما  هم من -
  مثل اينكه پهلوان نمي خواهد مرا بپذيرد.

  زياد سخت نگير . اسب زيبايي داري. اسمش چيست؟ -

  اوفايي ست.ياسمين. اسب ب -

  خوب من ديگر بايد بروم . هنوز اينجا را تميز نكردم. -

و بعد رفت. تيريتي نيز مدتي همان جا ايستاد و اسبش را 
. اقش بازگشت . بدنش هنوز ضعف داشتتميز كرد و بعد به ات

هايش ديگر . زخمحالش خوب شدتا چند روزي گذشت 
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تيريتي اكثر خونريزي نداشت. اما هنوز خبري از آرشام نبود. 
گذراند. جز او كسي را در آنجا وقتش را با ياسمين مي

نداشت. تيريتي از اين نوع گذر زمان راضي نبود. وقتش 
بيهوده در حال گذر بود. اما آخر انجام آن كارهايي كه بقيه 

توانست به نمي كردند نيز برايش غير ممكن بود. او هرگزمي
ا تميز كند يا اينكه زه بدهد كه بخواهد اصطبل راخودش اج

در تمرينات آنها هم كه اجازه  براي آن همه آدم غذا بپزد.
  نداشت شركت كند.

   ؟كردپس چه كار بايد مي 

يك شب كه مثل اكثر شبها در كنار اتاقش ايستاده بود و 
ديد دختري هم سن و سال ، كرد تمرينات آنها را نگاه مي

خارج مي شود. يك شود و بعد دوباره ها ميخودش وارد اتاق
سبد بزرگ هم بر روي سرش گذاشته بود. آن دختر اين كار 

  را آنقدر تكرار كرد تا كه به اتاق او رسيد :

  تو لباسي براي شستن نداري؟ -

  چي؟ من؟ نه ندارم . -

  در فكر رفت.  ختر از آنجا رفت. تيريتي لحظه ايو د
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اند براي شروع بد نبود. به هر حال اگر مي خواست آنجا بم
  كرد.بايد از يك جا شروع مي

  يك لحظه بايست با تو كار دارم. -

  و به سمت دختر دويد.

   خواهم به تو كمك كنم. اجازه هستم. مي تيريتيمن  -
  دهي؟مي

بپذيرم. امروز نوبت  را نم ايناتواما نمي، م ويبگ هچ دانمنمي -
تو ازه ت م.هانجام بد رااينكار  ديگرانو بايد مثل  است من

   ناراحت د به گوش پهلوان برسر و اگ ايهنوز خوب نشده
  ود.شمي

 رو هم اينكه اگاست  من هم حالم خوب ، نه نگران نباش -
  به عهده مي گيرم. امن مسئوليتش ر بگويدپهلوان چيزي 

     به  نامش ليلي است  و بعد با آن دختر كه بعدا فهميد
د رفت.  در آنجا از دژ كه شبيه يك حياط خلوت بو گوشه اي

يك حوضچه كوچك بود كه توسط يك آبراهه آب وارد آن 
ها را مي شد. ابتدا از ليلي ياد گرفت كه چگونه بايد لباس
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ي سخت تر از آن آب يخي بشويد. كار سختي براي او بود. ول
شست. تيريتي بايست با آن لباس ها را ميبود كه مي

اما بايد تحمل  بي حس شده بود.دستانش با برخورد به آب 
كرد. هرچند كه برايش خيلي دردآور بود. لباس ها زياد مي

بودند و آن دو تا آخر شب با هم به شستن ادامه دادند تا آنكه 
تمام شد. دستان تيريتي كه تا به حال به هيچ چيز جز 

تمام  ، شمشير نخورده بود و عادت شستن لباس را نداشت
  خون جاري بود. ترك ترك شده بود و از الي ترك ها

كه به تو گفته بودم اين كار براي تو سخت من  !تيريتي  -
  هايت چه آمده.. ببين بر سر دستخواهد بود

اشكالي ندارد. براي بار اول هر كاري سختي خودش را دارد.  -
  كنم.عادت مي

  ورم.آ. اما نگران نباش. االن برايت يك مرهم ميچه بگويم -

تا آنكه ليلي رفت و با يك  ، اندتيريتي در اتاقش منتظر م
  شيشه كوچك برگشت.

     هايت بيا اين روغن اسب است. االن آن را روي دست -
  جلو بگير.خيلي زود خوب مي شود. دستت را  ،مي مالم 
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و بعد روغن را بر روي دستان تيريتي ماليد. ابتدا برايش 
  سوزش به همراه داشت اما زود فروكش كرد.

  تو دختر مهرباني هستي.ممنون ليلي .  -

دشان وتيريتي و ليلي مدتي را در كنار هم نشستند و از خ
تعريف كردند. ليلي دختر مهرباني بود . قد بلند بود و هيكل 
تو پري داشت. اندامي كشيده و موزون داشت. پوستي سبزه 
تيره داشت و چشم و مويي عسلي داشت. و صورتي كشيده. 

. و حدود چهار بهار بود كه در او هم از قبيله پارس ها بود
آنجا بود. او پدرش را سالها پيش از دست داده بود و مادرش 
هم با يك مرد ديگر ازدواج كرده بود. و او كه تحمل ناپدري 
را نداشت تنها زندگي مي كرد و به اينجا آمده بود تا كه به 
يك مبارز خوب تبديل شود. ليلي در همان برخورد اول به 

نشسته بود. و تيريتي ديد كه  مي تواند به او دل تيريتي 
اعتماد كند . به همين خاطر از او قول گرفت كه حرف هايي 

 آرشامرا كه به او ميزند با كسي در ميان نگذارد. چون جز 
هيچكس در آنجا در مورد او نمي دانست. به هر حال ليلي 

از  قول داد كه راز او را نگه دارد و تيريتي شروع كرد به گفتن
خودش و اينكه چرا به آنجا آمده. ليلي همين كه فهميد او 



  
 /51 

تلنگري خورد و از جا پريد و ، شاروناست شاهزاده تيريتي 
  خواست كه تعظيم كند كه تيريتي او را گرفت و نگذاشت.

  بانوي من مرا ببخشيد. چرا زودتر نگفتيد. -

از ا دوست ندارم هرگز اين كلمه ر .ر چيستبانوي من ديگ -
م كه تو ويبگ گونهاينبشنوم. من و تو با هم دوستيم. يعني  تو

  من هستي .تنها دوست 

  اما .... -

و دوست دارم هميشه من را ببين ليلي من تيريتي هستم  -
به جاي اين حرف ها بگو من با  با اين نام خطاب كني . حال

  پهلوان چه كار كنم؟ او نمي خواهد كه من در اينجا بمانم.

 د. با اينكه امكان ندارستپهلوان مرد مهربانياش نگران نب -
اما انساني بزرگ و منطقي ست. به هر حال  داز حرفش برگرد

رام ومعرفت هاي خاص خودش را او يك پهلوان است و م
حتما در مورد  ، گشتباز. فعال كه اينجا نيست. اما وقتي دارد

 .ددر اينجا بپذير اتو تصميم خواهد گرفت. اميدوارم تو ر
  بماني. در جمع ما نيزخيلي دوست دارم تو 
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  هي.داميد مي از اينكه به منليلي ممنون  -

 ر. به خاطر لباس ها . معلوم نبود اگنيز از تو سپاسگزارم من -
  شستم . مي ار آنهاتو نبودي تا كي بايد 

ي خوبي بود. و بعد دستانش نزن. اتفاقا تجربه را هم حرفش -
  ا هم خنديدند.را باال آورد و هردو ب

چند روزي ديگر گذشت. او حاال ديگر با ليلي دوست شده بود 
كرد در هر كاري به او گذراند و سعي ميمي وقتش را با اوو 

كمك كند. تا اينكه يك شب نوبت پختن غذا به ليلي رسيد. 
  تيريتي هم به كمك او رفت و باهم غذا را درست كردند.

  ما باشي ؟خواهي امشب در جمع ميتيريتي  -

پهلوان خيلي از كارها را در مورد من  ميداني كهليلي تو  -
اين اجازه را بدهند تا در ها نگهبان كنمنميقدغن كرده . فكر 

خواهند كه وز از من مير تازه هر كنار شما ها شام بخورم .
هر روز يك بهانه  نيز ترك كنم. من ااينجا ر ه اماگر خوب شد

  كنم . به شكلي آنها را از سر خود بازمي كنم تا  جديد پيدا 

  ! با من بيا .نترس  _
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  ! ليلي _

ليلي دستان تيريتي را گرفت و به دنبال خود كشاند. آنها غذا 
را آماده كردند و به داخل يك سالن بزرگ كه در وسط آن 
يك ميز دراز قرار داشت بردند. ميز آنقدر بزرگ بود كه 

توانند بر سر اين ميز  تيريتي با خود فكر كرد كل قصر مي
بنشينند و غذا بخورند. آنها تازه ديگ غذا را بر روي ميز 
گذاشته بودند كه در سالن باز شد و همه پشت سر هم وارد 
آنجا شدند و بر روي صندلي ها در پشت ميز نشستند. آنها از 
ديدن تيريتي غافلگير شدند ، اما هيچكدام اعتراض نكردند و 

كردند و حالش را جويا شدند. آنها جمع  از او استقبال خوبي
صميمي و خوبي داشتند و همه از غذايي كه آن دو پخته 

تيريتي در آن جمع احساس بسيار خوبي  بودند تشكر كردند .
چنين جمع دوستانه اي  داشت و به ياد داشت كه تا به حال 

بعد از اتمام غذا يكي از نگهبانان به نزد  را تجربه نكرده .
برگشته و در اتاقش منتظر  آرشامآمد و گفت كه تيريتي 
.تيريتي با آن نگهبان به طرف اتاق آرشام رفت اجازه  اوست

گرفت و وارد شد. آرشام را ديد كه بر روي صندلي در كنار 
  . چهره شومينه نشسته و در خودش در حال فكر كردن است
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  ي داشت .ه ادرهم و خست 

  شده. به كلي خوبام حالت بيا اينجا بنشين. شنيده -

  همينطور است و اين را بايد مديون شما باشم. -

كه  رسيدهخوشحالم. پس با اين توصيف ديگر وقت آن  -
  اينجا را ترك كني. 

تيريتي كه انتظار شنيدن اين حرف را داشت ديگر ناراحت 
  نشد و آرام جواب داد :

با اينكه خواسته قلبي من اين است كه در اينجا و در كنار  -
من شما را ترك خواهم  ، اما باشد اشكالي ندارد، شما بمانم 

اين را بدانيد كه در طي همين مدت كوتاهي كه در  كرد.
و خيلي چيزها را به دست  ديدماينجا بودم خيلي چيزها را 

آوردم. تازه در اينجا بود كه فهميدم جاي چه چيزهايي در 
ا كردم كه زندگي من خالي ست. من در اينجا دوستاني را پيد

من را براي خودم مي خواهند نه براي اينكه يك شاهزاده ام . 
و به خاطر همين ها بايد از شما ممنون باشم. ولي اي كاش 

چقدر خوبست  اين خانواده بزرگ شما بمانم. در ،توانستممي
دانند. چيزي كه هميشه ها شما را مثل پدر خود ميكه اين
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ان بدانيد كه ترك اينجا در زندگي من جايش خالي ست. پهلو
براي من گران تمام خواهد شد. من به اينجا وابستگي پيدا 
كردم. انگار يك چيزي در اين كوهستان هست كه من بايد 

يك گمشده يك چيزي كه در زندگي آن را ، آن را پيدا كنم 
  ندارم.

تيريتي كه با گفتن اين حرفها بغض در گلويش جاي گرفته 
. با از چشمانش جاري شده بود  بود و قطرات كوچك اشك

دستش اشكي را كه در گوشه چشمانش جمع شده بود را 
  ادامه داد :و با لحني پر احساس  پاك كرد 

آرشام از تو خواهش مي كنم اگر راهي دارد تصميمت را  -
از تو زندگي و مبارزه و هر چيز ، عوض كن و بگذار در كنارت 

  اموزم.ديگري و حتي فرزند البرز بودن را بي

آرشام كه ساكت مانده بود و به حرف هاي او گوش مي داد. 
  در فكر فرو رفت و بعد از جايش بلند شد و گفت :

ندارد. اينجا جاي تو نيست به قصر بازگرد . من  اي فايده -
خواهم كه استراحت كنم. االن شب است و براي خسته ام مي
  ولي فردا بايد اينجا را ترك كني. ، تو خطرناك
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همه اميدهاي تيريتي از بين رفت. غمگين و گريان به  و
اتاقش بازگشت. بر روي تختش دراز كشيد و در تنهاييش 

آمد و به او گفت  گريست. مدتي نگذشت كه ليلي به نزدش
ي ندارد و آرشام به او گفته كه اينجا را ترك كند. كه فايده ا

ري ليلي هم كه به تيريتي عادت كرده بود و نمي توانست دو
  او را تحمل كند ناراحت شد و او را در آغوش گرفت.

. بازگردم رـ. بايد به قص نداشت ايده ايـلي هيچ فـديدي لي -
  ؟ چگونه در چشمانش نگاه كنم؟هاما مادرم چ

  مادرت تو را درك خواهد كرد . نگران نباش. -

و آماده رفتن شد. در  شد صبح زود ، تيريتي از خواب بلند
كه منظره روبرويش ، كه به طرف اصطبل برودقش را گشود اتا

او را شكه كرد. تمام افرادي كه در آنجا بودند در جلوي آرشام 
	:به زمين افتاده بودند 	

  "در اينجا بماند. تيريتيپهلوان خواهش مي كنيم بگذار تا  "

تيريتي كه تازه فهميده بود چه اتفاقي در حال افتادن است 
 .به آرشام به زمين افتاد  به طرف آنها دويد و او هم رو
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    . من اينجا را دوست دارم . اين كنمپهلوان خواهش مي -
  كنم.بچه ها را دوست دارم . خواهش مي

  و بعد صداي كلفت آرشام را شنيد كه بلند گفت :

خيلي زود از سر جايتان بلند شويد . ديگر نبينم كه كسي  -
 نيزبا تو  يتيتيردر جلوي من تعظيم كند. گفتم بلند شويد. 

  هستم .

 اهمه از جايشان بلند شدند و به تيريتي كه تازه به آنه
دانست چگونه بايد نگاهي انداختند. تيريتي نمي، پيوسته بود 

  جواب نگاه هاي مهربان آنها را بدهد.

   اما به خواسته شما احترام ، با اينكه خواسته من نيست  -
بماني . اين را مديون  تواني در اينجامي تيريتيمي گذارم . 

  باش . آنها

  آرشام اين را گفت و آنجا را ترك كرد .

شحالي نمي دانست كه چه وتيريتي با شنيدن اين حرف از خ
ليلي انداخت. او نيز خوشحال  بايد بكند. خودش را در آغوش

و  كه تيريتي جزئي از سوشيانس ها شد. و اينگونه بود بود
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گي در يك خانواده جديد. زندگي جديدي را آغاز كرد. زند
  همه به او تبريك گفتند. 

  . خيلي خوشحالم.  دوشليلي باورم نمي -

او همه بچه ها را در اينجا جمع ، اين رو مديون سام باش  -
  كرد. مثل اينكه دلش پيش تو گير كرده.

  چي؟ سام؟ -

  . تو اصال حواست به دور و برت نيست. آري  -

  اين شوخي ها نيست . ليلي االن وقت مناسبي براي -

كه  است كردهنخوب پسر بيچاره جرم   شدي ؟چرا ناراحت  -
به آب و آتش زده تا تو در  ااين همه به خاطر تو خودش ر

  تشكر كن. برو و از او  .  اينجا بماني

  االن وقتش نيست.، چي ؟ من چيكار كنم ؟ نه ليلي  -

ويد. تيريتي خوب كه با خود فكر كرد ديد ليلي درست مي گ
 ،و فرق داشت. با اينكه زياد با همسام نگاهش با نگاه بقيه به ا

او را به خوبي  پر معنيهم صحبت نشده بودند اما نگاه هاي 
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توانست در اطرافش حس كند. سام پسر خوش قيافه و مي
دانستند و جذابي بود و همه دختران آنجا اين را به خوبي مي

اما سام اينگونه  ، پيدا كند آرزويشان بود كه سام به آنها عالقه
نبود . او پسري آرام بود و بيشتر وقتش را در تنهايي خودش 

  هيچكس اطالع زيادي از گذشته او نداشت.، مي گذراند 

 براياما بگذار ، كنم تشكر مي او من از ، ليلي قبول دباش -
  يك وقت مناسب تر . 

  هر جور راحتي. -

  م از پهلوان تشكر كنم؟ليلي به نظرت بهتر نيست اول برو -

داني مي ااالن وقت مناسبي نيست. خودت اين ر، نه اصال  -
كه او اصال نمي خواهد تو اينجا بماني. او اولين باري است كه 
پا بر روي حرفش گذاشته. من او را به خوبي مي شناسم او 

  االن عصباني تر از آن است كه به ديدارش بروي.

خوب فكر كني است  . تو هم بهترروم به اتاقم من فعال مي _
اينجا چه كار كني. اينجا جاي آدم هاي  هيتا ببيني مي خوا

بي هدف نيست . تو االن جزئي از سوشيانس ها هستي. 
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ندن خيلي ااما سوشيانس م سخت استسوشيانس شدن 
  سخت تر از آن چيزي ست كه در ذهنت داري.

لي چيزها. . بابت خي تو سپاسگزارم ليلي بابت همه چيز از _
  دانم . مديون تو مي امن خودم ر

زني . تو هيچ ديني به من تو مي ست كه اين چه حرفي _
براي ، نداري. من و تو دوستيم و يك دوست به خاطر دين 

  . ددهدوستش كاري انجام نمي

كرد آسان هم كه فكر مي آنقدرتيريتي براي زندگي جديد 
بود. اما تيريتي نبود. در آن كوهستان زندگي بسيار سخت 

تمام تالشش را به كار برد تا بتواند به آنجا اخت بگيرد و با 
قوانين آنجا بتواند هماهنگ شود. او توانست در تمرينات 
رزمي آنها نيز شركت كند. هيچ يك از آنها حتي ليلي نيز باور 

كردند كه تيريتي تا به اين حد مهارت داشته باشد. تقريبا نمي
چند ماهي  توانايي مبارزه با او را نداشتند.هيچ يك از آنها 

گذشت . آنقدر در رانا هوا سرد بود و مدام برف مي باريد كه 
تيريتي نمي توانست بفهمد دقيقا در چه فصلي از سال 
هستند . در طي اين مدت هيچ خبري از مادرش نداشت با 
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ي بفرستد اما اين كار چند بار خواست تا براي او نامه ااينكه 
انجام نداد . با خود فكر كرد شايد بي خبري براي هر دو را 

آنها بهتر باشد . آرشام از تيريتي راضي بود ، اين را به روي 
خودش نمي آورد اما همين كه تمرينات رزمي را به تيريتي 

  گواه اين رضايت بود.،سپرده بود 

بعد از ظهر يك روز برفي بود. آنقدر شدت بارش زياد بود كه 
شب را تعطيل كرده بود و در اتاقش تنها  مرين آنتيريتي ت

نشسته بود . حاال او سرگرمي ديگري نيز پيدا كرده بود . او از 
ليلي ياد گرفته بود تا با چاقو چوب را به اشكال مختلف 
بتراشد و با آن مجسمه هاي كوچك بسازد . اين كار براي او 

كنار  لي دردسرگرم كننده و جالب بود. آن روز نيز روي صن
شومينه اتاق نشسته بود و در حال تراشيدن يك چوب به 

  ر اتاق او را به خود آورد.دبود كه صداي  گاوشكل يك 

  . سام هستم اجازه هست وارد شوم.تيريتي -

  آري بيا داخل. -

  اميدوارم مزاحم نشده باشم. -

  چه مزاحمتي؟ من كار خاصي نداشتم. بيا اينجا بنشين. -
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 قرار استم من امشب ويمي خواستم بگ نيازي نيست. فقط -
ست كه به ديدار خانواده ام  . مدت زياديباز گردم قبيله امبه 

نرفته ام و از آنها خبري ندارم. آمدم تا قبل از رفتن تو را 
  به اينجا باز نگردم . رببينم. من شايد ديگ

تيريتي هرچه خواست جلوي خودش را بگيرد نتوانست. از جا 
  ني گرد شده پرسيد :پريد و با چشما

  گفتي سام ؟  هچ -

. من سال هاست  دگذرزمان خيلي زود مي ،تيريتيمتاسفم  -
 در. ان آن رسيده كه اينجا را ترك كنمزم وهستم  كه اينجا

. آموزش هاي رزمي تو اين مدت تو خيلي به من كمك كردي
كمك زيادي به من كرده. تو دختر مهربان و خوبي هستي . و 

د ف كنم كه اين رفتن براي من بسيار سخت خواهبايد اعترا
  بود . من... من ...

  تو چي سام ؟ چرا حرفت را نمي زني ؟ -

اين مدت سعي كردم كه  درمن خيلي  بگويم ،بايد   ...من -
االن كه  واما هيچ وقت نتوانستم . ، م تو را دوست دارم ويبگ

، دگي ام تمام زن درني كه اخواهم بدم ميورمياز اينجا دارم 
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. من عاشقانه تو  ه امهيچ دختري را به اندازه تو دوست نداشت
  را دوست دارم . 

كه سرش را پائين انداخته بود و تمام صورتش قرمز  تيريتي
شده بود نتوانست حرفي بزند. او چيزي براي گفتن نداشت. او 
هم در اين مدت عالقه زيادي نسبت به سام پيدا كرده بود. 

  دانست كه چه بايد بگويد. اما واقعا نمي

گفتم . اميدوارم  ،من حرف دلم را كه بايد مي گفتم تيريتي _
   نشده باشي .از من ناراحت 

  . ي رنجيده به سمت در حركت كردو بعد با چهره ا

صبر كن سام . ممنون كه حرف دلت را به من زدي . اين  -
لطف توست كه مرا دوست داري. سام از حرفي كه مي خواهم 

. توانم جواب تو را بدهمنمي تو بگويم ناراحت نشو. من االن به
كنم مرا درك كن. تو پسر مهربان و باهوشي خواهش مي

دانم كه . نميخواهم كه به من زمان بدهيهستي. از تو مي
ما دوباره همديگر را  اما مطمئن باش ، خواهمچقدر زمان مي

اما ، كنم خواهم تو را بي دليل اميدوارخواهيم ديد. نمي
  .اينجا براي من سخت تر خواهد بود مطمئن باش دوري تو از
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 قطعا ما همديگر را خواهيم ديد. .بروبه ديدار خانواده ات  
اما ، سام كه معلوم بود از حرف هاي تيريتي چيزي نفهميده 

با اشاره سر به تيريتي فهماند كه او را درك كرده . و در را 
يگري رفت. ناگهان تيريتي بست و بدون گفتن هيچ كلمه د

كه به انگار چيزي را به ياد آورده باشد  از چا پريد و به دنبال 
  او از اتاق خارج شد . 

   !سام !سام -

  تيريتيبله  -

بيا اين مجسمه نيمه تمام را از من به يادگار داشته باش .   -
  اين در حال حاضر تنها چيزي ست كه دارم .

. انگشت اشاره اش را به سمت  و بعد تيريتي كار ديگري كرد
گوشه چشمش كه قطره اشكي در آن جمع شده بود برد و 

  آن را برداشت و بر پيشاني سام كشيد.

  سام اين تمام احساس من به توست. -

  تيريتي؟ من .... -

  سام چيزي نمي خواهد بگويي . فقط برو. -
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                      *****************  

  ريتي ؟ گويي تيدروغ مي -

اني كه من حال خوبي دمي ،ليلي اينقدر سربه سر من نگذار -
يا اي كاش  و نمي رفت از اينجااي كاش سام  ندارم . ليلي
  توانستم با او بروم .من هم مي

يادت باشد تو  ؟ايه ديوانه شدگويي دختر مگر چه مي -
  ي كه براي چه اينجايي ؟ هنوز اول راهي مگر فراموش كرده ا

توانم اينجا نمي . اما ليلي من بدون سامفراموش نكرده امنه  -
  را تحمل كنم .

خوب است بايد اين دوري را تحمل كني.  آخرش كه چي ؟ -
كه بداني سام از قبيله جيرفت به اينجا آمده و تا قبيله او 

  بيش از سي شب راه داري .

تيريتي گوشش به اين حرف ها نبود . او در دنياي ديگري 
ره بين او و سام كرد. تمام وجودش در آخرين خاطسير مي 

    ي ها و ي سختهمه . زندگي در رانا باخالصه شده بود
. تيريتي توانسته بود بعد از گذشتها ميها و يادخاطره
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در خود تغييرات زيادي را  سال از آمدنش به رانا ، دوگذشت 
وا و ايجاد كند. خوي او آرام تر و رام تر شده بود. ديگر با ه

كرد. يك شب كه خواب از هوس تصميم گيري نمي
چشمانش پريده بود از اتاقش خارج شد. اين اولين باري بود 

. دوري ت و تحمل آن همه دلتنگي را نداشتكه ديگر طاق
مادرش خود آنقدر بود كه ديگر نتواند دوري سام را تحمل 
كند. به داخل ميدان آمد . هوا بسيار سرد بود . آسمان صاف 
 ،و خالي از ابر بود و ماه به زيبايي در آسمان مهتابي 

ي از ميدان  در كنار آتش مي كرد . رفت و گوشه ا پادشاهي
نشست. در افكار خودش نشسته بود كه صداي پايي را شنيد . 

شام رحس كرد كسي در كنارش در حال نشستن است . او آ
  بود.

ابند تيريتي چه شده كه تنها اين موقع شب كه همه خو -
  بيداري و آمدي در اين هواي سرد روي زمين نشسته اي ؟

تيريتي كه هنوز يك مقدار از آن حاضر جواب بودن را در 
  خود نگه داشته بود با زيركي جواب داد :

   ،كه همه خوابند  اين موقع شب ه شما ك  دليلي همان   به -
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در اين هواي سرد اينجا در كنار من  ه ايدشما بيداريد و آمد
  نشسته ايد.

انش نشسته ـبر لب  يده اـخن ،ام كه از جواب تيريتي ـآرش
  بود جواب داد :

  پس تو هم دلتنگ شده اي ؟ -

بايد  ،ادرم تنگ شده . اما اشكالي نداردآري دلم براي م -
دانم كه تحمل كنم همانطور كه او تاكنون تحمل كرده . مي

  او نيز دلتنگ من است .

  هستي؟ يعني فقط دلتنگ مادرت -

تيريتي سريع به چشمان آرشام كه در حال برق زدن بود نگاه 
  .كرد 

  بسيار سخت است. فكر  نم نه پهلوان دوري سام براي -
  اينگونه باشد.  ن و  اوكردم دست تقدير براي منمي

درك كنم. سام پسر خوبي  توتوانم اين دلتنگي را براي مي -
مي ترين فرد حاضر . او دل بزرگ و پاكي دارد . او قديستا

  . او از كودكي در اينجا بوده.  در اينجاست
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من چيزي در مورد اينكه شاهزاده هستم به او  ،پهلوان -
دانم در آينده چه چيزي در انتظار ما خواهد بود نگفتم . نمي

 گذارم كه چيزيدانم كه من او را دوست دارم و نمياما مي
  جلوي عشق ما را به هم بگيرد.

بست كه تو تا اين حد او را دوست داري. دوست اين خو -
  داشتن هميشه خوب است . 

دانم كه اين سوال شخصي است اما شما چرا مي !پهلوان -
  اينقدر دلتنگ هستيد؟

م . ولي چرا اهمن ديگر براي دلتنگ شدن خيلي پير شد -
من هم امشب دلتنگ شده ام . سال ها پيش همسري  ؟!دروغ

م ماه بانو داشتم . ما عاشقانه يكديگر را زيبا و مهربان به نا
دوست داشتيم . تا اينكه دست تقدير براي ما بد شد و او 

  دچار بيماري سختي شد و از پا در آمد.

توانم حدس بزنم كه او را ناراحت شدم . از چشمانتان مي
  خيلي دوست داشتيد . فرزند چي؟ از او فرزندي نداريد ؟

شام در هم فرو رفت و با صدايي با شنيدن اين سوال چهره آر
  بغض كرده جواب داد :
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آري دارم . يك دختر بسيار زيبا . او سالهاست كه مرا ترك  -
  .دانداو من را مسئول مرگ مادرش ميكرده . 

آخر چرا؟ اين بي انصافي است كه او اينگونه در مورد شما  -
  كند.فكر مي

و فكر دخترم حوادث زندگي هميشه به اين سادگي كه ت -
. گاهي برداشت هاي ما جور ديگري ست . اما كني نيستندمي

       ي دهم . من در مرگ مادرش زياد هممن به او حق م
اما  است سخت آنها برايمبي تقصير نبودم . اما با اينكه نبودن 

نگه دارم . من اينجا را براي م را محكم سعي كردم خود
خانواده من  ،دكه اينجا هستيشما ها همين ساختم . همه 

  هستيد .

 ، خواست كه اين حرف را به او بزندتيريتي خيلي دلش مي
  اما نتوانست . براي همين در دلش گفت :

  "و شما هم يك پدر خوب براي من و بقيه هستيد . "

م. ياين شب زيبا را با اين حرفها خراب نكن است بهتر -
گذشته چيزي ست كه رفته و ديگر نخواهد آمد. افسوس 

وردن براي آن كار درستي نيست . اما درس گرفتن از آن خ
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ي كه يتي تا به حال به اين فكر كرده اگنج بزرگي ست . تير
دگي را براي خودم چرا من اين كوهستان سرد و خالي از زن

  ؟انتخاب كرده ام

اما جوابي براي آن ، دانم . هميشه برايم سوال بوده نمي -
  نيافته ام .

هواي سرد و خشك و  خودش را دارد . اينجا طبيعت خاص -
برفي . طبيعت مرده و خاموش و ساكت . در يك كلمه جايي 

شود ست كه باعث مييخالي از زندگي. اين ها همه چيزهاي
وقتي كه مدتي در اينجا زندگي كردي بفهمي كه چه 

نها را ندانستي . اما آچيزهايي را در كنارت داشتي و قدر 
فهمي كه مي، يشتر در اينجا ماندي وقتي زمان گذشت و تو ب
تواند خودش را با هر شرايطي وفق يك انسان تا چه حد مي

دهد و زندگي كند. به راستي كه اين طبيعت چه استادي 
دهد. بدون آنكه ما ست. او ماهرانه همه ما را تعليم ميا

بفهميم . همه چيز اين طبيعت يك درس است . دستت را به 
  من بده .

  تش را به طرف آرشام جلو آورد . آرشام دست او را تيريتي دس
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  باالي آتش گرفت و گفت :

  چه حسي داري ؟ -

  كند.يك حس خوب. در اين سرما دستانم را گرم مي -

حاال آن را به آتش نزديك تر كن . آنقدر نزديك كه بتواني  -
  شعله هايش را لمس كني .

نزديك تيريتي دستش را تا جايي كه امكان داشت به آتش 
  تا اينكه دستش سوخت و آن را كشيد . ،كرد 

  خوب حاال چه حسي داري ؟ -

  يك حس بد . آتش دستم را سوزاند. -

  خوب برداشت تو از آتش چيست ؟ -

خوب مي توانم اينگونه بگويم كه آتش همانگونه كه در من  -
  تواند ايجاد كند در همان حال يك حس خوب و گرم مي

  د.تواند مرا بسوزانمي

به . وجود همه ما انسانها  گويياست كه مي دقيقا همين -
توانيم به آنهايي كه در . ما همانطور كه مي استآتش  مانند
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  ،كنارمان هستند كمك كنيم و آنها را دوست داشته باشيم
توانيم آنها را آزار دهيم . هميشه سعي كن در همان حال مي

  .داشته باشي،نيككه از آن حس خوبي پيدا ميوجه آتش  آن

  هميشه نوراني و گرما بخش باش نه اينكه سوزنده باشي . 

. و من بايد اين را از شما گوييد پهلوان درست مي -
ار باشم كه به من اجازه داديد در اينجا بمانم تا از زسپاسگ

 شما در اين طبيعت درس بياموزم . هرچند كه هنوز فكر 
  ود دارد .كنم چيزهاي زيادي براي آموختن وجمي

من وظيفه ام را انجام داده ام . بابت روز هاي اول از من  -
شب كه با  نگونه با تو رفتار كردم. راستش آنآخرده نگير كه 

تو مبارزه كردم يك حس خيلي بد از تو در ذهنم ماند. 
جنگم. اگر كردم كه دارم با كوهي از غرور مياحساس مي

باعث شكست تو شد .  يادت باشد به تو گفتم كه تنها غرورت
توانم كني كه ميمن دروغ نگفتم ، تو آنقدر ماهرانه مبارزه مي

زمان  تواني با همه شاگردان من همبگويم به راحتي مي
بجنگي ، اما تا زماني كه در خودت غرور داشته باشي حتي 

تواني با يكي از آنها بجنگي . غرور چيز بدي نيست . اما نمي
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لي خطرناك است. هم براي خودت وقتي از حدش گذشت خي
و هم براي اطرافيانت. و اين در مورد تو بسيار خطرناك تر 
خواهد بود . تو به زودي بر تخت امپراطوري خواهي نشست و 
قدرت را در دستانت خواهي يافت و آن موقع است كه غرور و 

شود به جاي آنكه از قدرت براي خدمت جاه طلبي باعث مي
آن را تنها براي حكومت بر آنها به كار ، ني به مردم استفاده ك

خواهي برد . اما تيريتي بايد بگويم كه خيلي خوشحالم از 
     ر خودت تغيير زيادي ايجاد بينم تو در اين مدت داينكه مي

هاست . من هيچ . عوض شدن در ذات همه انسانيكرده ا
نقشي در اين تغيير تو نداشتم ، اين خواسته خودت بود كه 

حتي اگر  ،خواستي ئن باش اگر خودت نميموانستي. مطت
هيچ تغييري در تو ايجاد ، هزار سال هم در اينجا مي ماندي 

تواني در اينجا نمي شد . تو تا هر موقع كه خواسته باشي مي
     ا را خانه خودت بدان و البته كه . زين پس اينجبماني
     موقع كه ي تا هر وانم بگويم از نظر من تو آماده اتمي
خواهي به قصر بازگردي. من مطمئنم كه تو نيز به مانند مي

  پدر و مادرت امپراطور خوبي براي شارونا خواهي بود.

  اين همه لطف و محبت تو را فراموش گاه هيچمن  !آرشام -



  
 74  / 

نخواهم كرد. تو به حق كه شايسته پهلوان اولي اين  
  سرزميني.

  را از اين دلتنگي خالص كن.  به قصر نزد مادرت بازگرد و او -

تو مهربان ترين مادر دنيا را داري . او را دوست داشته باش 
  كه به حق شايسته دوست داشتن است .

شب با همه سردي اش براي آن دو به گرمي در حال تمام  آن
بانوي اول شارونا  ، در قصردورتر شدن بود . اما فرسنگ ها 

بستان بود و هوا گرم و ر تاهم به انگار دلتنگ بود . اواخ
پريشان حال بود .  ، بردكرد خوابش نمي. آنا هرچه ميگرفته

عرق سردي بر همه وجودش نشسته بود . به كنار پنجره 
اتاقش رفت و سرش را بيرون برد تا شايد آن نسيم ماليم 

  افكارش را با خود ببرد .

  دهد ؟چه چيزي تا اين حد بانوي ما را آزار مي -

اما جاي ترس نداشت . آن صدا را به ، اي جا خورد آنا لحظه 
  شناخت . صدايي كهنه اما سرشار از اعتماد و خرد .خوبي مي

  هيربد دانا  -
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خوب . وي من. مثل هميشه بي سر و صدا و بي خبرـبان -
. به هر حال اين پيرمرد هم شود كرددانم اما چه ميمي

  شرايط خودش را دارد .

اق نگاهي انداخت . هيربد در تاريكي آنا به گوشه تاريك ات
ايستاده بود اما وقتي قدمي به طرف او برداشت نور ماه او را 
به خوبي نمايان ساخت. آنا با خود انديشيد كه او هيچ 
تغييري با دفعه قبل نكرده . همان صداي كهنه و چين و 

. نقش بسته بود در چهره زاللش كه چروك هاي بيش از حد 
ي كه ريش و موي سفيدش او را به ياد پيرمرد قد بلند

مي انداخت و چشمان گرد رانا كوهستان هاي پوشيده از برف 
  و درشتي كه سياه تر از شب بود.

بينم . هرچند ده سالي جه خوب است كه تو را دوباره مي -
  گذرد .شود كه از آخرين مالقاتمان ميمي

ارم . خرده نگيريد بانوي من . من هم كارهاي خودم را د -
 حالگذرد و براي من خيلي زود . زمان براي شما دير مي

منظورم بانو تيريتي ست . او را  ؟بانوي ديگر ما چگونه است 
  خيلي وقت است كه نديده ام ؟
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آنا كه به انگار تازه يادش آمده بود كه همه دلتنگي اش به 
بغضش تركيد و خودش را در آغوش ، شود تيريتي خالصه مي

   ربد انداخت و فقط گريست . هيربد به خوبي مثل كوه هي
. او سالها بود كه هيچ همدمي دانست كه آنا چه حالي داردمي

هاي او چيزي دلدرد اينكهتا با او درد دل كند و  ، نداشت
نبود كه به هركسي بگويد و اين تنها هيربد بود كه از دل او 

  خبر داشت .  آنا آنقدر گريست تا آرام شد .

بايست باشد . ن دختري نشده كه مي، تيريتي هنوز آ هيربد -
در او هيچ نشاني از البرز نيست . او دختري جاه طلب و 

اما او را به نزد  ،دانم كار درستي كردم يا نه مغرور است . نمي
ك به دو سال است كه او در آرشام در رانا فرستادم . االن نزدي

تنها  .دارمطي اين مدت هيچ خبري از او ن. در آنجاست
  اميدوارم كه آرشام و آن كوهستان او را عوض كرده باشند.

نگران نباشيد بانوي من . او دختر البرز است و در دامان  -
شما پرورش يافته. جاه طلبي و غرور در ذات اوست اما بايد 

من به اين تصميم شما ايمان  ياد بگيرد تا آنها را كنترل كند.
ول شده خواهيد ديد . او در آينده . مطمئنم كه او را متحدارم
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داني كاري بايد جا پاي پدرش بگذارد . خودت كه خوب مي
  ناتمام توسط پدرش آغاز شده كه او بايد آن را تمام كند.

داني نه هيربد اين واقعيت نخواهد داشت . تو به خوبي مي -
كشم به عشق البرز و تك نفس هايي كه ميكه من تك

گويي كه ز را از دست دادم و تو حاال ميتيريتي ست . من البر
تنها يادگارش را هم بايد وارد ماجرايي كنيم كه خود بهتر 

داني كه نه آغاز دارد و نه پايان . نه هيربد ، تيريتي تنها مي
  .ترسم يك دختر است من مي

  .ترس از چه بانوي من ؟ اين سرنوشت و تقدير اوست  -

من از ترس ، خود ترس منظور  داني كههيربد دانا مي -
    ي كه تو از آن تنها نگران از آينده ام آينده ا . مننيست

  ست كه تو . ترس من از چيزهاييدانمداني و من نميمي
  . ترس من تنها از ذهن توست . دانمداني و من نميمي
خواهي كه كتمان كني كه خودت نيز در نگاهت ترس نمي

  است.

اشتباه نگيريد . من مثل شما نگراني  ها راآه بانوي من اين -
از خود آينده ندارم چون هيچ چيز آن قطعي نيست . ترس 
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ز اتفاقاتي كه در حال افتادن من از چيزهاي ديگر است ا
. مطمئن باشيد من پيرمرد هرچه را كه بدانم و شما هم است

دانم بايد آن را بدانيد دريغ نخواهم كرد . من چيزي كه مي
. شارونا يتي بايد مسير پدرش را ادامه دهدرتي ،ست ا اين

خانه همه ماست و تقدير چنين است كه سرنوشت شارونا در 
چون به ، دستان او باشد. من به مانند شما نگران نيستم 

دانم كه شما در اين مسير در كنار او خواهيد بود . خوبي مي
شناسم كه در تمام شارونا هيچ مانندي من بانو آنايي را مي

روزي مردان و زنان اين سرزمين نام شما را با افتخار ، دارد ن
تيرتي  ، برند. بانوي منهمانگونه كه امروز مي ،خواهند برد 

 ،ت. تاج و تخت را به او بسپاريدبه زودي بازخواهد گش
ست كه بگويم كه امپراطوري ا هرچند كه برايم ناخوشايند

ورد گذشته . در من با حوادث زيادي همراه خواهد شدايشا
هنوز الزم نيست چيزي بداند . من به موقع خود به ديدار او 
    خواهم آمد و البته كه خيلي زود اين مهم رخ خواهد داد.

   .تا بعد بانوي من

هيربد ديگر رفته بود. پيرمردي كه خود هر بعد و لحظه اي 
  رفت .خواست ميخواست مي آمد و هر موقع كه ميموقع مي
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                    **********  

  ؟كه ديگر براي امپراطوري آماده اييعني آرشام به تو گفت  -

  آري -

خوب پس چرا ديگر اينجا نشستي؟ به قصر نزد مادرت  -
  .بازگرد

  .توانم ليلينمي -

ر اينجا نمي توانم ديگر چيست ؟ تو كه نمي خواهي تا ابد د -
موقعي كه به لف كني؟ اينجا تنها تا تبماني و وقتت را بيهوده 

ني در اينجا هيچ زندگي بيت . نميسجاي خوبي يآن نياز دار
ي وجود ندارد . وقتي بيش از حد اينجا ماندي ديگر و آينده ا

. مطمئن باش اگر وظايف فتزندگي از يادت خواهد ر
گفتم كه اينجا را ترك هرگز به تو نمي ، مهمتري نداشتي

و براي باال رفتن در . اينجا اولين پله براي تو بود ، تكني
  زندگي بايد پايت را بر روي پله هاي بعدي بگذاري.

  گفت . اومي  درست  فرو رفت ، ليلي  در فكر  تيريتي با خود
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    گشت و بر تخت اپراطوري مي قصر باز الخره بايد بهاب 
  نشست .مي

گردم اما يك گويي ليلي . من به قصر باز ميدرست مي -
  شرط دارد ؟

  رطي ؟چه ش -

  . تو نيز بايد به همراه من بيايي -

ن ندارد. من يك ؟ امكاهمراه تو بيايمبه چي؟ من  -
. يك سوشيانس هيچ تعلق خاطري به قصر و سوشيانسم

 كه كند تو يك شاهزاده ايي تو فرق ميقدرت ندارد . اين برا
  ي.با منش هاي سوشيانسي آشنا شده ا

  راه من به قصر بيايي.ليلي همين كه من گفتم . تو بايد هم -

  اما ... -

بلكه به عنوان عضوي از  ،عنوان دوست من  نهاما ندارد . تو  -
  ي.آيخانواده من به آنجا مي

  .و از اين كار ما ناراحت خواهد شداما پهلوان چي ؟ ا -
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  را من راضي خواهم كرد .تو قبول كن . پهلوان  -

  اشت.چه بگويم . اما مطمئنم كه پهلوان نخواهد گذ -

. تيريتي تمام كارهاي نا تمامش را انجام چند روزي گذشت
داد. آرشام اجازه همراهي ليلي را با تيريتي داد و آن دو 

راهي ، كنندشحال اما ناراحت از اينكه آنجا را ترك ميوخ
گذشتند تيريتي رو به مي قصر شدند. موقعي كه از ماهور

   ليلي گفت :

 اهست كه مدام من ر چيزي هاين شهر چ درنم ادليلي نمي -
آنجا هست كه من  . انگار چيزي درمي خواند  به سمت خود

از روزي كه براي اولين بار  ،به آن تعلق دارم. يك گمشده
  مشغول كرده. تمام فكر من را به خود ،اينجا را ديدم 

فكر نكن. سعي كن اينجا را فراموش كني. ماهور  آن زياد به -
ها و كسي داستان رتي ديگ. حفراموش شده است يشهر

. در ماهور چيزي براي تو نيست.  دبه ياد نداررا ش يافسانه ها
در  ،هيچ وقت اما قبول دارم اينجا ابهت خاصي دارد. انگار 

. شايد حتي از اولش همين كردهاينجا انسان زندگي نمي
  جوري بوده . 
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شنوي ؟ ش ميياز ديوارها ااين صداي ناله ر نيزليلي تو  -
اين مدتي كه اينجا بودم بارها به  در.  است گار ناله يك زنان

شنيدم . هر بار  ااينجا آمدم و هر بار صداي ناله اين زن ر
  خواستم تا صاحب صدا را پيدا كنم اما چيزي نيافتم.

ن.  اينها تنها خياالت اينجا را فراموش ك ، گفتم كه تيريتي -
اموش شده ش فريها ر هم مثل آدمـ. اين شهمن و توست

  ست و مرده.ا

ي را با خود همراه راه قصر طوالني بود اما تيريتي از اينكه ليل
. تيريتي چند روز داشت راضي بود. او دوست بسيار خوبي بود

را براي مادرش فرستاده بود تا از اي نامه  ، قبل از حركت
آمدنش خبر داشته باشد . ليلي تا به حال حتي از دور نيز 

ود . موقعي كه پارسه را رد كردند و قصر از دور قصر را نديده ب
  نمايان شد ليلي با صدايي هيجان زده گفت :

   است؟ زيگورات اناين هم -

 قصر.  است اين زيگورات يا همان قصر سفيد ،ليلي ي آر -
نگاه كني شبيه يك عقاب  آن اگه از باال به ويندگمي ،آريا 

  .هايش را گشوده باشد كه بالاست 



  
 /83 

 ،همه چيز آماده بود . همه منتظر ورود تيريتي بودند  در قصر
و از همه منتظرتر و خوشحال تر آنا بود كه در باالي پله هاي 

تيريتي به همراه ليلي وارد محوطه  محوطه قصر ايستاده بود.
قصر شدند. از اسبانشان پياده و از مسير سنگ فرشي كه به 

باالي پله ها مي رسيد عبور كردند و در  ن ورودي قصركاپل
مادرش ، شاه بانوي شارونا ، آنا ايستاده بود . به همراه ليلي 
به باالي پله ها كه رسيدند تعظيم بلندي كردند و بعد تيريتي 

ا در آغوش خود ر ،با درياي اشكي كه از چشمانش جاري بود 
تيريتي از همان لحظه  ،. مادري كهپر مهر مادرش رها ساخت
  را در چهره اش ديده بود . ورود غم آن دوران دوري

  دانيد اين دوري چقدر برايم سخت بود .مادر نمي -

داني كه . نميبراي من هم اينگونه بود ،دخترم تيريتي -
  چقدر دلم براي ديدين چشمان زيبايت تنگ شده بود . 

  وست شديم . د ا با همـمادر اين ليلي ست . در ران -

  .ستم آنجا را تحمل كنم تواندانم اگر او نبود چگونه مينمي

چه خوب . دوستان خوب هميشه از يك خانواده براي ما با  -
  ارزشترند . ليلي به قصر خوش آمدي .
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  و بعد ليلي را در آغوش گرفت .

ينجا ايستاده ايم . بياييد به داخل برويم . حتما اچرا همه  -
خوب  قشما دو نفر حسابي خسته ايد. دستور داده ام يك اتا

  را نيز براي ليلي آماده كنند.  و زيبا

 تيريتي با آنكه دلش هنوز در كوهستان رانا بود اما خوشحال
توانست مادرش را بعد از بود كه به قصر بازگشته بود و مي

ا تيريتي و . چند روزي طول كشيد تمدت ها دوري ببيند
. تيريتي هنوز به تخت خواب گرم و ليلي به قصرعادت كنند

بود و شب ها نمي توانست راحت بخوابد .  نرمش عادت نكرده
داد كه اين مساله براي ليلي سخت تر بود و او ترجيح مي

براي خوابيدن بر روي زمين بخوابد . و همينطور آن دو آنقدر 
به غذاهاي كوهستان عادت كرده بودند كه مزه غذاهاي خوب 

بعد  او خوش مزه و رنگارنگ قصر براي آن دو جالب نبود . ام
  گذشت مدتي همه چيز برايشان عادي شد .از 

  روزها و شب ها گذشت و تابستان جاي خود را به پائيز داد. 

توانستم خبري از سام داشته باشم . ديگر ليلي اي كاش مي -
  دوري اش برايم غير قابل تحمل شده . 
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اگر تقديرتان اين باشد  ،گويم تيريتي براي هزارمين بار مي -
  ب ديگر جايي براي دلتنگي نيست .كه به هم برسيد خو

دانستي كه در دل من چه خزاني به پا ليلي اي كاش مي -
  شده . ليلي بيا با هم به جيرفت برويم و او را پيدا كنيم .

ي ، چيزي تا پايان پائيز يريتي مثل اينكه فراموش كرده ات -
داني كه بايد خودت را براي تاج گذاري نمانده و خوب مي

  .آماده كني 

  خواهم بدون حضور سام تاج گذاري كنم . من نمي -

  داني . خودت مي -

  ي؟ليلي تا حاال تو عاشق شده ا -

  ليلي كه از اين سوال حسابي جا خورده بود سريع جواب داد :

 وليداشت . من ... نه... اما يكي بود كه مرا خيلي دوست مي -
  ست .من به او عالقه نداشتم ، اين موضوع براي گذشته ا

  بود؟ چه كسيپسر  آنخوب  -

  ، گفتم كه اين قضيه مال گذشته است. فراموشش كن -
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. مثل اينكه تو دوست نداري در مورد گذشته صحبت باشد -
  .كني

سري چيزها  شود يكنمي گاهي، ناراحت نشو ،تيببين تيري -
  را گفت .

  كنم . شوخي كردم ، من به تو اعتماد دارم و تو را درك مي -

كني. در مورد سام هم نگران درك مي انون كه من رمم -
شناسم . مطمئن باش در من سال هاست كه او را مي ،نباش 

  اولين فرصتي كه بتواند خودش به سراغت مي آيد .

مي ترسم  ، تازه داند من كه هستم. و كه نمي؟ اگونهآخر چ -
اگه بفهمد كه من شاهزاده هستم شايد ديگر به پيش من 

  .نگردد ازب

  مورد اين مساله هيچ نظري ندارم .در  -

شدن  آخرين روزهاي پاييز بود و همه قصر در حال آماده
. آن سال جشن شروع براي جشن شروع زمستان بودند

. حال كه راي شارونا رنگ و بوي ديگري داشتزمستان ب
خواست به قولش عمل تيريتي با موفقيت برگشته بود ، آنا مي
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كه خود را براي امپراطوري ، تيريتي  كند و علي رغم خواسته
ديد ، تصميم بر اين گرفته شد كه در همان شب حاضر نمي

تاج گذاري كند . اين خبر خيلي سريع در  ، تيريتي جشن
قبيله به  چهارتمام شارونا پيچيد . مردم از سراسر شارونا از 

شاهد تاج گذاري  سوي قصر در حركت بودند تا از نزديك
ل نيز به اين جشن دعوت شده سران قباي .تيريتي باشند

امپراطوري را بسيار دوست  . مردم شارونا خاندانبودند
. در طي هزاران سال شاهان شارونا كه همه از خاندان داشتند

را اداره كرده بودند كه همه  شارونا به گونه ايتيريتي بودند 
كردند. كسي نه ثروتمند بود و نه در يك سطح زندگي مي

رده داري ساليان دراز بود كه در شارونا برچيده شده . بفقير
بود . خاندان امپراطوري هم به جز قصري كه در آن بودند ، 
صاحب هيچ ثروت خاصي نبودند و تمام ثروت براي رفاه حال 
خود مردم استفاده مي شد . و همه ي اينها باعث شده بود تا 

شارونا  همه از اين مهم خوشحال باشند . تيريتي براي مردم
  نويد يك البرز ديگر را مي داد .

تيريتي در اتاقش در حال آماده شدن بود . ليلي نيز به او در 
اين كار كمك مي كرد . چيزي تا غروب نمانده بود . قرار بود 
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. آفتاب در محوطه قصر برگزار شودب مراسم بعد از غرو
تيريتي لباس سفيد بلندي پوشيده بود و شنلي قرمز رنگ از 

ليلي چهره  گفتهريشم خالص بر روي دوشش بسته بود . به اب
. آن دو در حال زيباي جذاب پر جذبه اي پيدا كرده بود

شان آمد و از ها به اتاقخنديدن بودند كه يكي از خدمتكار
  خواست كه به اتاق مادش برود .تيريتي 

را آماده  ليلي چيزي تا شروع جشن نمانده . زود باش خود -
  ارم .زچيز از تو سپاسگ . بابت همهكن

  بعد ليلي را در آغوش گرفت و گفت :

و ببين ليلي من هر اتفاقي كه بيافتد ، چه امپراطور بشوم  -
چه هر چيز ديگري با هر عنوان و مقامي ، من هميشه همان 
تيريتي براي تو خواهم بود كه همان شب اول آشناييمان در 

يم . من آن شستهم لباس هاي بچه هاي رانا را مي كنار
آن خاطره را دوست دارم و هرگز از ياد نخواهم و صميميت 

خواهم همين جا كه تو براي من چه كارها كه نكردي. ميبرد 
كني . ي كه به من هرگز به چشم امپراطور نگاه نميهقول بد

  قول مي دهي ؟
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 هايت را پاكدهم . چشمقول مي داز دست تو تيريتي . باش -
جذبه داشته باش . ،امپراطور مي شوي . دختر تو داري كن

ست . براي تو بهترين ها را آرزو تومادرت منتظر ، زود باش 
  دارم .

ليلي اين را گفت و سريع از اتاق خارج شد تا به اتاق خودش 
برود . تيريتي اما هنوز در اتاقش ايستاده بود . براي اولين بار 

ده بود . به پيدا كر تماشاي غروب شارونا براي او لذت ديگري
. آنجا يك تابلوي ديوار سمت چپ اتاقش نگاهي انداخت

رش بود . مردي با هيبت و پر جذبه. موهاي از پد شده نقاشي
    و  باريكبا چشماني  سبزهپوستي و ي رنگ بلند قهوه ا

. رو به پدرش تعظيم كرد و در دل سوگند ي رنگ داشتاهوهق
سرزمينش جز نيكي  خورد كه به مانند او و مادرش ، با مردم

رفت . هرچه نكند و بعد از جايش بلند شد و به اتاق مادرش 
. دستگيره در . انگار كسي در اتاق نبوددر زد فايده اي نداشت

. گوشه سمت رخاند و خيلي آرام وارد اتاق شدرا به آرامي چ
و به نا كجاي بيرون چپ اتاق ، آنا در كنار پنجره ايستاده بود 

. شايد به كرد معلوم نبوده چه فكر مي. بخيره شده بود
گذشته ، به عشق قديمي اش و شايد حتي به آينده اي مبهم 
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. نسيمي كه از پنجره وارد و ترسناكي كه در پيش رو داشت
كمرش را در هوا بلند تا پشت ي ، موهاي عسلشداتاق مي

. تيريتي آرام به . آنا زيبا اما غمگين بودخرامان ساخته بود
. او هنوز متوجه حضور تيريتي نشده بود . كرد سمتش حركت
. گريستفكارش بود و در سكوت محض مياو غرق در ا

تيريتي دستانش را به آرامي در موهاي او فرو برد و آن را 
. برگشت آن موقع بود كه آنا متوجه او شد نوازش كرد و تازه

و با نگاهي خيس و سراسر تحسين به تيريتي اش نگاهي 
  د او را در آغوش گرفت . انداخت و بع

  مادر  -

دانم كه چه بايد بگويم ، اي كاش پدرت نيز در تيريتي نمي -
  اينجا بود تا به تو افتخار كند .

مادر حضور گرم و پر محبت شما جاي تمام نداشته هايم را  -
كند . ممنون بابت همه اين سال ها . مطمئن باشيد كه پر مي

  اميد نخواهم كرد .در اين مسير هرگز شما را نا 

  اكنون پادشاه اين  تو  . تيريتيبود  خواهد  همينطور قطعا  -
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. از آن همه قدرت در دستان تو خواهد بود سرزميني و 
  . درست استفاده كن. اين تمام خواسته من از توست

آنا بعد از زدن اين حرف دوباره به سمت پنجره برگشت . 
گويد اما مردد بود . و انگار مي خواست چيزي را به تيريتي ب

بعد با يك لحني خاص شروع كرد به حرف زدن . در صدايش 
  زد .نگراني به خوبي موج مي

تيريتي نمي خواهم با حرف هايم اين شب زيبا را براي تو  -
 ،ه از فردا با تولد دوباره خورشيدخراب كنم اما بايد بداني ك

خواسته  يگري نيز براي تو متولد خواهد شد. تو نازندگي د
كه شايد هيچ پاياني نداشته باشد . مسيري  ايوارد راهي شده

  مبهم در گذر زمان . 

كنيد . اتفاقي افتاده كه مادر چرا اينقدر سربسته صحبت مي -
  من از آن بي خبرم ؟

آنا خيلي سريع به طرف تيريتي برگشت و دستانش را بر روي 
   .شانه هاي او قرار داد

  . زود تر از را به زودي خواهي فهميدهمه چيز  مطمئن باش -
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. فعال همين سر نخ را داشته باش كه آنچه كه فكر بكني
ن هم بهتر است كه به بداني آينده آرامي نخواهي داشت . اال

  مراسم برويم . مردم را بيش از اين منتظر نگذار . 

. ست هم از در ورودي قصر خارج شدندو هر دو دست در د
صدا آن دو غرق در شادي شدند و يكجمعيت حاضر با ديدن 

  فرياد زدند : 

  "زنده باد امپراطور ، جاويد باد شارونا  "              

تيريتي بسيار خوشحال بود همانند مادرش ، ليلي و ديگر 
مردمي كه به آنجا آمده بودند. آنا با برق افتخاري كه از 

ود چشمانش پيدا بود تاج طاليي امپراطوري را كه بر سرش ب
، تاجي . تاج هماداشت و آن را بر سر تيريتي گذاشتبر

ساخته شده از طالي ناب كه به دستور آريا ساخته شده بود . 
و در اين لحظه بود كه تيريتي تبديل به شاه بانوي شارونا  

. خواندسوگندنامه پادشاهي را مي ، گشت . او حال مي بايست
ها را به سكوت رو به جمعيت قرار گرفت و با اشاره دست آن

فرا خواند . نفسش را در سينه حبس كرد و بعد با صدايي پر 
  ي چرم وي كه بر ربه خواندن سوگند نامه اكرد جذبه شروع 
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  :آهو نوشته شده بود

درود من بر شما مردم جاودانه سرزمين مقدسم ، شارونا . "
به شرافت همه شما من تيريتي به عنوان امپراطور در برابر 

خورم كه تا آخرين لحظه عمرم تنها به وگند ميخاندانم س
هايي شما خدمت كنم و نه حكومت ، من به پاكي تمام خون

سوگند ياد  ،كه براي بزرگي مردم و سرزمينم ريخته شده
كنم هرگز لحظه اي به اين خون ها خيانت نكنم . من در مي

 ،در آسمان روز و ماه در آسمان شب برابر شما به خورشيد
كنم كه تا موقعي كه زنده هستم جز به عشق اد ميسوگند ي

خورم شارونا لحظه اي زندگي نكنم . من سوگند مي وشما 
كه هرگز در حق هيچ يك از شما ها ظلم نكنم . هيچ كسي 

خورم را بدون دليل محاكمه و مجازات نكنم . من سوگند مي
ها نگيرم و آن چيزهايي را كه باعث كه هرگز شادي را از شما

رزمين من . در سشود آنها را از شما دور كنمراحتي شما مينا
برابر و برادر خواهيم  م. همه با ههيچ كس برده نخواهد بود

. من همه شما ها را دوست خواهم داشت به مانند خانواده بود
   "ام و به مانند سرزمينم . 
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بي را  برداشت و آن را باال و بعد تيريتي جام شراب سي
  :گرفت

خواهم سخن را كوتاه كنم تا با شما براي لحظه مي در اين -
و عشق بنوشم . با هم براي شارونا  شادي و در كنار شما براي

نوشيدند و پاي ، همه آن جمع تا صبح براي شارونا و عشق 
شب ، شبي خاص براي تيريتي بود . او با دنيايي  كوبيدند. آن

ره خورشيد ، از افكار جديد به خواب فرو رفت تا با طلوع دوبا
دوران جديدي از زندگي خويش را آغاز كند . او در اولين قدم 
ليلي را به عنوان مشاور ارشد خود برگزيد تا او را هميشه در 
كنار خود داشته باشد . قصر سالها بود كه از عناوين بيهوده 

قبيله يك نماينده در قصر بود كه به  چهارخالي بود. از هر 
فرمانده گارد  همراهكردند. به خدمت مي مشاورعنوان 

امپراطوري كه فرمانده ارتش نيز بود . و همچنين وزير اعظم 
مهر بود . او از دوران پدربزرگ به نام بزرگدانا كه يك پيرمرد 

تيريتي به عنوان وزير اعظم خدمت كرده بود . او فردي 
خردمند و مورد اعتماد بود و تيريتي خوشحال بود كه او را در 

خود داشت . تيريتي از همان روزهاي اول سفري را به كنار 
سرزمين خود آغاز كرد تا با مردمش بيشتر آشنا شود . سفر 
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او . ي او چيزهاي جالبي به همراه داشتقبيله برا چهاربه 
. به شهر باشكوه و افسانه اي ابتدا به سرزمين آرين ها رفت

بي استقبال او را به خو آماداي .مهرداد رييس قبيله آرين ها ،
دانستند و به رسم فرزند خود مي آرين ها ، تيريتي را . كرد

اهدا كردند . يك بازوبند چرمين زيبا احترام به او يك هديه 
كه بر روي آن يك شيردال از طالي ناب حك شده بود . در 
افسانه هاي مردم شارونا شيردال داراي احترام خاصي بود . 

آريا فرزندي متولد خواهد شد آنها عقيده داشتند كه از نسل 
كه بر روي بازوي چپ خود عالمت شيردالي خواهد داشت و 

حكومت خواهد كرد و دنيا را از  هفت سرزميناوست كه بر 
  تمام بدي ها پاك خواهد كرد . 

. سيلك سيلك. مركز  قبيله كهن شهر بودمسير بعدي ، پيران
خت فوالد و در سا . آنهاسرزمين اربابان فوالد شهرت داشت به

ادوات جنگي تبحر خاصي داشتند بر او آشكار ساختند كه 
ها و د بر آن اشعاري حماسي از دالوريهنگام ساخت فوال

خوانند تا كه فوالدي كه به دست مي آيد ها ميجنگاوري
شهرزاد رييس ، كه جز افتخار چيزي نخواهد آفريد بداند

ته شده از خنجري ساخ .داد نيز به او هديه اي قبيله سيلك
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ن فوالد خالص كه قرن ها پيش ساخته شده بود . در مورد آ
جال ، آتش فشان تفتان كوهشد كه فوالدش را در گفته مي

. خنجر آنقدر تيز و بران بود كه حتي در فوالد نيز اندداده
  كرد . نفوذ مي

ه مركز قبيله خودش نيز سفر كرد . پارسه پارستيريتي به 
يك امپراطوري بود. گشتاسب رئيس كوه براي او ياداور ش

بافته شده از  به او قاليچه اي هاپارس .ها بودقبيله پارس
ابريشم خالص هديه كردند كه در آن افسانه هاي شارونا را به 

  تصوير كشيده بودند . 

اما قبيله جيرفت . او بهترين هديه را در آنجا داشت . الزم 
. او خود مي بايست به نبود كه آنها اين هديه را به او بدهند 

همان از گشت . سام . عشق جاودانه اش . دنبال هديه اش مي
اما انگار دست  روز اولي كه به آنجا رسيد به دنبال او فرستاد .

. سام به همراه يك كشتي تجاري راهي سفري تقدير با او نبود
   دراز شده بود و معلوم نبود كه كي باز خواهد گشت .

از شانس من . انگار عشق ما نفرين شده  مه بيا ليلي اين -
  است .
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  نگران نباش او كه تا ابد قرار نيست باز نگردد .  -

  اما فكر كنم زماني باز خواهد گشت كه من ديگر مرده ام . -

اگر بگويم كه او در حال حاضر در  كنينمي تيريتي باور -
بزرگترين گروه تجاري شهر كار مي كند . تصورش را بكن او 

قدم از تو جلوتر خواهد بود . او سرزمين هاي ديگر را يك 
  .  تنها سرزمين خودمان را ديده اي ديده اما تو

اما بايد يك روز من را  ، راست مي گويي ، خوش به حالش -
  نيز با خودش ببرد . 

ز قبيله جيرفت گذراند. تيريتي چند روزي را در ارگ بم ، مرك
ن نوازي باشكوهي از رييس قبيله جيرفت مهما ،فرهاد شاه

جشن  تبانه روز در سراسر جيرفتيريتي كرد و هفت ش
. گردنبندي از او به تيريتي هديه اي باشكوه داد. گرفت

مرواريد سفيد . او گفت كه اين مرواريد ها متعلق به خليج 
پارس است . جيرفتيان غيرت بي وصفي به خليج پارس 

. در كردندد ميداشتند و هميشه با احترام از خليج پارس يا
تمام افسانه هاي جيرفت ، خليج پارس يك غرور پاك و يك 

   زندگي بخش بي بديل بود . 
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تيريتي بي نتيجه از جيرفت بازگشت . او نتوانست سام را 
بدون سال به همين منوال گذشت چهار ديدار كند.

به  تيريتيكم كم اوضاع براي  كوچكترين خبري از سام .
مدت زيادي ميشد كه در سراسر  شكل ديگري پيش رفت .

   ود و خشكسالي مردم را آزار شارونا هيچ باراني نباريده ب
هاي عظيم غالت را تيريتي ابتدا دستور داد تا انبار. دادمي

براي مردم باز كنند اما اين نيز چاره نبود . انبارها هم در حال 
م . طاعون به جان مرددن بودند اما خبري از باران نبودتمام ش

  برد . افتاده بود و داشت آنها را از بين مي

آمد و  يك شب كه خواب از سرش پريده بود به محوطه قصر
    ايستاده و به آسمان نگاه  ديد كه مادرش نيز گوشه اي

. آرام به كنارش رفت و متوجه شد در خلوت خود در كندمي
  حال گريستن است .

  ن باراني باشد ؟مادر چه چيز باعث شده كه چشمان زيبايتا -

سوزد . شنيده ام كه در تيريتي دلم براي اين مردم مي -
جايي هيچ باراني نباريده و مردمش به وسيله طاعون در حال 

  از من بر مي آمد . تا به حال در  كاري  نابودي اند . اي كاش 
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  سالي نداشتيم . اين سرزمين چنين خشك

من نيز به مانند ستايم . مادر من قلب مهربان شما را مي -
ز چاره كوتاه شما ناراحتم ، اما چه مي شود كرد كه دست ما ا

ضاع ما از اين هم بد تر . اگر اين تابستان باراني نبارد اواست
. ترسم از نبار هاي ما در حال خالي شدن است. اخواهد شد

هرچند كه همين االن  .ن است كه مردم به جان هم بيافتندآ
  دم در حال آشوب هستند . هم در گوشه و كنار مر

ا . مبادفاقات جمع كنتيريتي خيلي خوب حواست را به ات -
. سربازان نبايد بر مردم در اين اتفاقات خوني ريخته شود

  سخت بگيرند.

. به ارتش دستور ودم از قبل اين فكر را كرده بودمنه مادر خ -
  داده ام كه با مردم بد رفتاري نكنند .

  ي.كار درستي كرده ا -

نده گذاري به من گفته بوديد ، آيمادر يادم مي آيد شب تاج -
. فعال كه پيش بيني شما درست آرامي در انتظارم نخواهد بود

  از آب درآمده.
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. ي كه من در ذهن داشتم همين بوداي كاش آن آينده ا -
. شروع نشده ، تو هنوز در اول راهيتيريتي مشكالت تو هنوز 

  از خزان طبيعت فرا برسد . شايد خزان زندگي تو زودتر

من هنوز موفق  خزان دل من كه مدت هاست شروع شده . -
راه  كنم ادامه. گاهي با خود فكر ميامبه ديدار سام نشده

. چرا او هيچ سراغي از من بدون او برايم غير ممكن است
  گيرد .نمي

سخت نگير. تقدير چيز كوچكي دخترم زياد بر خودت  -
سختي هاي خودش را دارد. عشق ، راه عشق هم نيست

روزي معناي  شيرين ترين سختي زندگي ست . مطمئن باش
. عاشق شدن آسان است اما به حرف مرا خواهي فهميد

عاشقي وفادار ماندن بسيار سخت . اگر واقعا عاشقي پس صبر 
سعي كن ،اين دوري تو را از پاي در بياورد  كن ، به جاي آنكه

  يده كني . تا با سختي اش خود را آبد

مادر شما چگونه عاشق پدر شديد ؟ منظورم اينست كه  -
شما تاكنون در مورد گذشته پدرم برايم تعريف نكرده ايد . 

  خواهد در مورد گذشته بدانم اينكه اصال شماهميشه دلم مي
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  كجا با هم آشنا شديد ؟ 

انگار چيزي در آنا يك لحظه نگاهش را از تيريتي دزديد ، 
  خواست تيريتي متوجه آن شود .ه نميچشمانش بود ك

اينكه يك  گذشته ... دخترم گذشته من و پدرت بيشتر از -
خواهم كه به تو . تيريتي من نميخاطره باشد يك راز است

دروغ بگويم . تو هنوز براي دانستن در مورد گذشته بايد صبر 
  كني . 

؟ . منظورتان از راز ديگر چيستهممفمنظور حرفتان را نمي -
  ؟تبديل كردهمگر در گذشته چه اتفاقي افتاده كه آن را به راز 

كنم جواب سوالت را اكنون از ؟ تيريتي خواهش مياتفاق -
جواب تمام سواالتت دهم كه به زودي من نخواه . اما قول مي

    ات تنها صبر است كه تو را به خواسته. را خواهي يافت
  رساند .مي

خواهيد همم . اما باشد چون ميمن كه منظور شما را نمي ف -
  صبر كنم ، صبر مي كنم.
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اين بهترين كاري ست كه مي تواني انجام دهي . حاال كجا  -
  روي ؟داري مي

. امشب خواهم به بيرون از قصر بروم. ميچيزي نيست -
  خواهم اندكي با خود خلوت كنم .خواب زده شده ام مي

در شب ، حداقل هم  . آنتو نبايد تنها از قصر خارج شوي -
  با خودت تعدادي نگهبان ببر .

  .م راحت تر است . نگران من نباشيد. تنهايي برايخواهدنمي -

  . مواظب خودت باش.هرگونه كه راحتي -

. نياز به يك ذهنش دچار آشفتگي شده بودتيريتي در 
خلوتگاه داشت تا با خود خلوت كند و ذهنش را آرام سازد . 

 . در پشت قصر در مسير سراغ داشت او بهترين جاي ممكن را
ژوان ، يك بركه زيبا و كوچك وجود داشت كه دور تا دشت 

دور آن را درختان به مانند يك ديوار محصور كرده بودند . 
سمين شد و خودش را به آنجا جايي دنج و خلوت . سوار بر يا

آنجا زيبايي خاصي يافته بود .طبق  ، . در زير نور مهتابرساند
يشگي پاهايش را از درون چكمه بيرون آورد و آن را عادت هم

داخل آب خنك و زالل بركه فرو برد . او عاشق اينكار بود . 
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كرد . به قرص كامل انگار آب تمام افكارش را در خود حل مي
كرد ماه كه در آسمان به مانند يك پادشاه فرمانروايي مي
ي را خيره شد . احساس خوبي داشت . اما يك آن صداي پاي

در پشتش احساس كرد . همين كه خواست دستش را به 
قبضه شمشيرش برساند ، احساس كرد كه تيغه يك شمشير 

  در زير گلويش جاي گرفته .

  دست به شمشيرت نزن با تو كاري ندارم . -

توانست حدس بزند بايد صدايي خشن از يك مرد بود كه مي
  حدودا پنجاه ساله باشد.

  ي؟ درست است ؟تو بايد تيريتي باش -

فرض كن كه همينطور است و مطمئن باش كه پشيمان  -
خواهي شد . تو كه هستي كه چنين جسارتي به خرج دادي؟ 
از پشت شمشير كشيدن كار نامردان است . جرات داري تيغه 

  شمشيرت را بردار تا به تو نشان دهم .

   جسور و نترس هستي .بينم كه به مانند پدرت مي -

  مبر .را اسم پدرم  -
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  .نترس با تو كاري ندارم  -

تيريتي خيلي سريع به  .آن مرد تيغه شمشيرش را كشيد
. مردي قدبلند و تنومند اي جا خوردطرفش چرخيد. لحظه

. شنلي خاكستري و بلند پوشيده بود و يستاده بودروبرويش ا
نمي شد كه چهره اش  كالهش را روي صورتش انداخته بود و

تي دستش را به طرف شمشيرش برد اما . تيريرا تشخيص داد
آن را از غالف نكشيد . منتظر ماند تا عكس العمل آن غريبه 

  را ببيند .

  تو كه هستي ؟ مطمئنم قبال يكديگر را نديده ايم . -

از ته دل زد كه باعث عصبانيت تيريتي  آن مرد قهقهه اي
. او خنديد و خنديد تا آنكه دوباره ساكت شد و لب به شد

  شود . با همان صداي خشن گفت :سخن گ

  . . من كيان هستمشناسدهاست كه ديگر كسي مرا نميسال -

بعد به يكباره كالهش را از سرش كشيد و آن موقع بود كه 
يند . مردي حدودا پنجاه ساله تيريتي توانست صورت او را بب

اشت كه در هم ريخته و . موهاي جوگندمي و بلندي دبود
باريك سياهي داشت و ريشي بلند و . چشمان ژوليده بود
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كثيف . بيشتر شبيه جنگل نشينان بود . بوي بدي از او به 
رسيد . در صورتش جاي زخم ها و بريدگي مشام تيريتي مي

  هاي بسياري بود . 

خواهي ام . حال چه ميكيان ؟ تا به حال نامت را نشنيده-
  كيان ؟

  كيان دوباره همان خنده بلند را سر داد .

        ، كيان سال هاست كه ديگر چيزي ن هيچ چيزم -
  خواهد . نمي

تيريتي كه از اين نوع جواب دادن او عصباني شده بود 
  شمشيرش را كشيد و گفت :

به روي  اول كه .مسخره بازي تو را ندارماصال حوصله اين  -
  گرفتي ؟ كشي و حاال هم مرا به بازيمن شمشير مي

   ت تيريتي را چيز خنده داري كيان كه به انگار اين حرك
دفعه حالتش ، دوباره همان خنده را سر داد و بعد يكديدمي

  عوض شد و با لحني مهربانانه گفت :

  به حق كه فرزند دلير البرزي . جسور و نترس و با جذبه .  -
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روي بهترين دوست پدرش  . آدم كه برشمشيرت را غالف كن
  .كشدشمشير نمي

غريبه كه خود را كيان ناميده . آن خورداي جا تيريتي لحظه
  كرد كه دوست قديمي پدرش است .، ادعا ميبود

ها تو را ؟ چرا من طي اين سالشناسيتو پدرم را از كجا مي -
  نديده ام ؟

. بنشينعجول نباش ، خواهي فهميد . بيا اينجا در كنار من  -
معلوم ين آب زالل يك احساس خوبي دارد .فرو بردن پا در ا

رت به اين بركه عالقه زيادي است كه تو نيز به مانند پد
. با اينكه خشك ست ايداري؟ اين بركه جاي فوق العاده

  سالي داشتيم اما اين بركه هنوز زنده است .

. تيريتي تصميم كردكيان مدام در مورد پدرش صحبت مي
  گرفت كه آرام گيرد و در كنارش بنشيند .

ت امپراطور بدون محافظ در ؟ خوب نيسكنياينجا چه مي -
  هم يك زن .شب به تنهايي به جاهايي دنج و خلوت برود . آن

  مهم نيست . من از كسي ترسي ندارم . خواستم با خود در -
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  تنهايي خلوت كنم. 

  .كيان دوباره همان خنده را سر داد اما اينبار آرام تر 

رت جسا . او هم به مانند تو همينپدر و دختر به مانند هم -
. ولي حيف كه او رفت را داشت. عجب دوراني را با هم داشتيم

  و مرا تنها گذاشت .

؟ ف كني؟ مي تواني برايم تعريشناسيتو از كجا پدرم را مي -
  دانم .آخر من در مورد گذشته پدرم چيز زيادي نمي

. من با پدر و مادر و دو خواهرم در قصه اش مفصل است -
كرديم. من ينجا زندگي ميبه دور از ا يك دهكده كوچك
ت هومان كه آن موقع . يك روز پدربزرگخيلي كوچك بودم

اي بود بر ن، به همراه پدرت كه هم سن و سال مامپراطور بود
كوهي زيادي  . در آنجا بزهايشكار به اطراف دهكده ما آمدند

ا آنها ر ،نيز از سر كنجكاوي. من براي شكار وجود داشت
. كه پدربزرگت متوجه زدمد ميتعقيب كردم و يواشكي دي

من بفهمم از پشت سرم آمد و گوشم را  آنكهشد و بدون 
كرد. من خيلي  رهاگرفت. اما با من كاري نداشت و من را 

اما او مهربانانه مرا نوازش كرد و خنديد و بعد  ،ترسيده بودم
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ن موقع بود كه آ. و اجازه داد تا آنها را همراهي كنمبه من 
. با پدرت را ديدم و با هم دوست شديم بار من براي اولين

اما اين  ،اينكه او پسر امپراطور بود و من يك روستايي ساده
بعد ما  . از آن روز بها از من جدا كندباعث نشد كه خودش ر

تم و گاهي رف. گاهي من به قصر ميديديممدام يكديگر را مي
رت . پدكرديم. چه كارهايي كه نمياو به دهكده ما مي آمد

. ديگر شكار اجويي و انجام كارهاي خطرناك بودعاشق ماجر
آهو و بز كوهي برايمان ارضا كننده نبود . ما با هم به شكار 

ي تا پاي جانمان نيز پيش رفتيم . كه البته گاهببر و يوز مي
واندن و نوشتن را هم به من . او خ. دوران زيبايي بودرفتيممي

و از من خواست تا به قصر . تا اينكه بزرگ شديم . اآموخت
حافظ خدمت كنم . من بيايم . در گارد امپراطوري به عنوان م

اما قصر جاي من نبود ، من متعلق به دنياي  .هم قبول كردم
نم و به خواستم دست به ماجراجويي بزبزرگ تري بودم . مي

. به همين خاطر خيلي زود از سرزمين هاي ديگر سفر كنم
. جايي كه تعلق داشتم برگشتمو به  قصر بيرون آمدم

. ما ديگر ، پدرت به جاي او بر تخت نشستردپدربزرگت كه م
ديديم . شايد در طول سال فقط چند بار  زياد همديگر را نمي
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ك سرزمين . البته او حق داشت . اداره يهم خيلي كوتاهآن
  . چند سالي گذشت تا اينكه ....تمام وقتش را گرفته بود

وري آن خاطرت برايش آكرد. انگار يادسكوت كيان بعد  و
يا شايد آنقدر در اين سالها آن خاطرات را در  سخت بود و

ريزد . خودش نگه داشته بود كه نمي توانست آنها را بيرون ب
. يك احساس خاصي نسبت به تيريتي نيز سكوت كرده بود

كيان پيدا كرده بود . يك احساس دلسوزي و ترحم . او زجر 
داد و انگار كه سالها بود كه كوهي از غم را با كشيده نشان مي

. كيان كه تا چند لحظه پيش بر روي يكديگر كشيدهخود مي
، حاال دوست قديمي پدرش از آب در ودندشمشير كشيده ب

  آمده بود . 

  دهي ؟ا اينكه چي كيان ؟ چرا ادامه نميت -

سخته ... خيلي چيزها  بعضي وقت ها زدن بعضي حرف ها -
. درست است يا نه كردنشان داند كه آيا بازگونمي دمآرا 

گذشته آنقدر سرشار از پيچ و خم است كه گاهي صحبت در 
  مورد آن انسان را آزار مي دهد . 

  برايم تعريف هااصال بعد اگر دوست نداري مشكلي ندارد. -
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  . من نمي خواهم كه تو را آزار دهم . البته اگر خواستيكن.  

  كني .ك ميممنون كه مرا در -

منظورم بعد از كشته شدن پدرم كيان در طي اين مدت ،  -
دفعه امشب در ؟ و حاال يككني. كجا بودي و چه مياست

نجاي دنج و اينجا ، نمي خواهي بگويي كه تصادفي مرا در اي
  ؟دور از ديد ، ديده اي

  قهه را سر داد .كيان دوباره همان قه

  من همين جا بوده ام . -

  ي ؟يست كه اينجا بوده امنظورت چ -

 بيستخيلي واضح است . در همين جا در همين بركه .  -
  سال تمام . اينجا منتظر تو بودم.

منتظر من؟ خوب چرا اين همه انتظار؟ خيلي راحت به  -
. خوب بايد قصر مي آمدي، مگر نه اينكه دوست پدرم بودي

آنا  . يا حداقل مادرمر حتما يكي باشد كه تو را بشناسددر قص
  كه تو را مي شناخت .
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  مادرت آنا ؟ -

كيان با شنيدن اين اسم در فكر فرو رفت . انگار كه چيز 
  .عجيبي شنيده بود

  بله مادرم آنا. مگر او را نمي شناسي ؟ -

لحظه نام او را فراموش كرده . فقط يك شناسمچرا مي -
  .بودم

ن بود كه يك چيزي آنجا ، اما مطمئتيريتي نمي فهميد
  .نبوددرست 

  ؟نگفتي چرا منتظر من بودي -

سكوت كرد و بعد آرام به سمت تيريتي كه  كيان لحظه اي
ايستاده بود بلند شد و دستش را بر روي شانه او انداخت و با 

  لحني آرام گفت :

ها در اينجا منتظر بودم چون خواسته تيريتي من سال -
اد . دليلش زيهرگز به قصر باز نگردم پدرت اين بود كه من

باشد اما اينك از گفتن آن ، شايد هم مهم مهم نيست
، چندين بار از قصر معذورم. من سالها در اينجا منتظر ماندم
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چندين  ،تنها بودي و گاهي كسي با تو بودگاهي ، خارج شدي
ه تو را مدي و البته كه تنها ، من وظيفه داشتم كآبار به اينجا 

به  ااين ساله . هر بار در طيدر خفاي كامل مالقات كنم
كنم دانم نخواستم كه تو را ببينم . اما فكر ميدليلي كه نمي

. پدرت قبل از مرگ بهترين موقع براي مالقات تو بود امشب
يك امانت به من داده بود و از من خواسته بود كه در اينجا 
بمانم و در بهترين فرصت اين كتابچه را به تو بدهم و االن به 

. مطمئن باش من لحظه اي اين ستايقين بهترين موقع 
  كتابچه را نگشوده ام و از محتواي آن نا آگاه هستم .

داخل  از ،كه جلدي از چرم آهو داشت اي و بعد كتابچه
  ي كوچك .شنلش بيرون آورد. كتابچه ا

وظيفه خود  سرانجام. خوشحالم كه اكنون وقت رفتن است _
ن و در مورد . لطف كجام دادم. در آخر هم خواهشي دارمرا ان

حتي با مادرت . به من اعتماد  من با هيچ كس سخن مگو
  . به وقتش يكديگر را خواهيم ديد . كن

بگم و به چه خاطر از تو تشكر  هنم چا. نمي دممنونم كيان -
ز امانتي كه به دست من يا ا. از انتظار طوالني مدتت كنم



  
 /113 

ي دي هستتوانم بگويم كه تو وفادارترين مررساندي فقط مي
خواهم تو را به قصر ببرم اما مي. كه در تمام عمرم ديده ام

  نم قصر براي تو حكم زندان را دارد .مطمئ

و بعد هر دو يكديگر را در آغوش گرفتند . تيريتي مطمئن 
يك لحظه در چشمان ريزش  ، بود كه در چهره خشن كيان

. مگر نه اينكه اشك ديد . اما به روي خود نياورد قطره اي
هم دل دارند . و اينجا بود كه تيريتي در آغوش پدرانه  مردان

  كيان بوي وفاداري را شنيد .

و از  ، شدسته بودبكيان سوار براسبي كه در بين درختان 
آنجا رفت . سواري كه به قول خودش سال ها بود كه كسي او 

. كه ديگر چيزي نمي خواسترا نمي شناخت و سال ها بود 
نقدر رفت كه ديگر از ديد كيان آتيريتي مدتي ايستاد تا 

. او باورش نمي شد كه يكي از بهترين دوستان خارج شد
 بيستپدرش تا اين حد به او وفادار مانده باشد و به خاطرش 

امانتش را به دست  سال تمام در كنار اين بركه منتظر باشد تا
. كتابچه را گشود. بعد از اين همه سال انتظار فرزندش برساند

. اصال شايد چيزي از پدرش به دستش رسيده بود سرانجام
چه كامال ، كتابفهميد. اما تيريتي نميپدرش بودخاطرات 
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ارها آن را ورق زد ، اما . بارها و بسفيد بود، تمام صفحاتش
ي نداشت ، سفيد سفيد. با خود فكر كرد ، يعني پدرم فايده ا

كرده كه من روزي براي نوشتن خاطراتم به يك فكر مي
؟ اعصابش كامال به هم ريخت . از كنمبچه نياز پيدا ميكتا

پرت كرد و خود بر  يفرط عصبانيت دفترچه را به گوشه ا
روي تخته سنگي نشست و دوباره پاهايش را در آب فرو برد 
تا شايد اندكي آرام بگيرد . نمي دانست چرا پدرش اين كار را 

خورد كه يانجام داده ، آخر يك كتابچه خالي به چه درد او م
كيان اين همه سال انتظار كشيده بود تا به دست او برساند. 

را ديگر حرفش را ادامه نداده دوباره به فكر كيان افتاد ، او چ
؟ به سمت دفترچه نگاهي داد؟ يعني اينها چه معني ميبود

  :در ذهنش گفت  صداييانداخت ، 

خوب فكر كن ، پدرت البرز انسان بي خردي نبوده حتما "
شود كسي . مگر ميابچه را به دليلي براي تو گذاشتهين كتا

بي ارزشي را به تو برساند.  سال سختي بكشد تا چيز بيست
اين كتابچه بي ارزش ولي حداقل اين تنها چيزي است  حتي

كه از پدرت داري و او آن را براي تو گذاشته . آري همين 
  "بي ارزش نشمار . است آن را
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چه را از روي زمين برداشت . آن را تيريتي برخاست و دفتر
اين اميد كه  هگرفت و دوباره آن را ورق زد . بزير نور ماه 

آن را يافت .  يك لحظهشايد چيزي در صفحات آن بيابد و 
در آخرين صفحه كتاب زير نور ماه ، جمالتي پديدار گشت : 

وجود در زمين ماهي  ،كه ماه آسمان خاموش شودهنگامي "
         خود او كتاب را برايت از ماه در آسمان.زيباتر  دارد
  "خواند.مي

ه كرد آن جمالت هم و بعد دوباره محو شد و ديگر هرچ
بقي صفحات را . ما نفهميد. از آن جمالت چيزي پديدار نشد

. يعني به همان طريق زير نور ماه گرفت اما آنها سفيد بودند
شود؟ ماه  منظور از آن جمالت چه بود؟ مگر ماه خاموش مي

  ؟در زمين ديگر چيست؟ او را از كجا پيدا كند

  دوباره آن صدا در ذهنش پيچيد.

   ".صبر كن فقط صبر كن  " 

هايش را  چكمه. درون لباس خود پنهان ساختكتابچه را در 
پوشيد و سوار بر ياسمين شد و به قصر بازگشت . مردد بود 

  ت يا نه ؟ كه آيا از آن اتفاقات بايد چيزي به مادرش مي گف
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  تصميم سختي بود . اما دوباره همان صدا در ذهنش پيچيد : 

   "فعال نه  "

درست هم همين بود . هرچه بود كيان اين همه سال به 
خاطر او منتظر مانده بود و درست نبود كه خواسته او را زير 
پا بگذارد . قطعا دليلي داشته كه از او خواسته بود در موردش 

  د . بهترين كار فعال سكوت بود . به كسي چيزي نگوي

. شب از نيمه گذشته بود و چيزي به سپيده وارد قصر شد
. به سمت اتاقش رفت تا كمي بخوابد. او نياز به نمانده بود

استراحت داشت . ذهنش هنوز درگير كيان و كتابچه بود . بر 
روي تختش دراز كشيد و در همين افكار به خواب فرو رفت . 

به سراغش آمده بود . خواب ديد كه  در ماهور خوابي آشفته 
    بر باالي تخته سنگي ايستاده است . بادي خشك و سرد 
مي وزيد ودر بين زوزه هاي باد صداي ناله آشنايي به گوشش 

. تمام شهر ماهور خواستد . صداي ناله از او كمك ميرسيمي
كرد . را زير پا گذاشت تا اينكه او را يافت . همان كه ناله مي

او داخل يك چاه عميق گير افتاده بود . اما چگونه به او كمك 
دنبال طنابي گشت اما آن را نيافت، صداي ناله كرد ، به مي
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يك لحظه احساس كرد  .كرد. بايد كاري ميشديد تر شده بود
خوب كه نگاه كرد ديد كه  ،كه فردي در كنارش ايستاده

ر كه بود نبود ، هخودش در كنارش ايستاده شايد هم خودش 
، از او پرسيد تو كه هستي و به او بسيار شباهت داشت

خود تو من ، جواب داد من همان صاحب ناله هستمخودش 
  هستم . و بعد با صداي فريادي از خواب پريد . 

  تمام بدنش را عرق سردي پوشانده بود . 

  تيريتي ؟ چه شده ؟ چرا فرياد زدي ؟ -

  ليلي  -

تيريتي را شنيده بود سريع به سمت ليلي كه صداي جيغ 
  اتاق او دويده بود .

  فكر كردم برايت اتفاقي افتاده . -

چه خوب است كه  ليليچيزي نيست . خواب بدي ديدم .  -
  تو االن اينجايي . هيچ حالم خوب نيست . 

  ليلي به كنار تخت تيريتي آمد و بر روي تخت او نشست و
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  .را نوازش كرددر آغوش گرفت و او  سر تيريتي را 

ن لحظه اولي كه تو را ا، از همليلي تو تنها دوست مني -
تو  ،. در طي اين سالها هايم دانستمم رازحر، تو را مديدم

، . ليليكردي يراهنمايمن را هميشه در كنارم بودي و 
. فتاد كه خيلي ذهنم را مشغول كردهديشب براي من اتفاقي ا

كنم با كسي در ميدوست دارم چيزي را كه برايت تعريف 
  ميان نگذاري .

تيريتي مطمئن باش من رازهاي تو را تنها در دلم نگاه  -
كه نياز به خالي كردن ذهنت  كنيخواهم داشت . اگر فكر مي

خواهي بگو، راحت مي. هرچه داري، من در كنارت هستم
  .باش

، از كيان و ام ماجرا را براي ليلي تعريف كردتيريتي تم
كتابچه و حتي اينكه گفته بود كه خاطراتش و حتي 

     ي كند . ليلي مشتاقانه گوش مالقاتشان را از همه مخف
  ، انگار براي او جالب بود .دادمي

خواسته ليلي ، من حسابي گيج شده ام . آخر چرا پدرم نمي -
  كه كيان هرگز به قصر پا بگذارد ، مگر چه دليلي داشته؟
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  ي وجود داشته . دانم ، حتما دليل خيلي مهمنمي _

شايد فرد يا افرادي در قصر هستند كه نبايد از ارتباط پدرت 
  و كيان مطلع باشند ، شايد هم ..

  شايد چي ؟ چرا حرفت را نمي زني ؟ -

چه بگويم تيريتي ؟ شايد خودت هم به اين نتيجه رسيده  -
. من مطمئنم شودباشي كه هرچه هست به مادرت مربوط مي

در تو ايجاد شده به خاطر همين است كه كه اين استرسي كه 
  كني.همين گونه فكر مي،  نيزتو 

تيريتي لحظه اي سكوت كرد و نگاهش را به تابلوي پدرش 
انداخت . ليلي به هدف زده بود . او نيز به اين نتيجه رسيده 

  شود . بود كه هرچه هست به مادرش مربوط مي

را در نظر  منفي اين جريان اما تيريتي تو نبايد جنبه -
 ي ذشتهـ. حتما در گداني. تو چيزي از گذشته نميبگيري

بي خبريم و  ا از آنـاده كه مـاق يا اتفاقاتي افتـدرت اتفـپ
  همان ها دليلي بر اين امر است .

  . در طي اين سالها هروقتگوييقطعا همين است كه تو مي -



  
 120  / 

 كه،تنها جواب من اين بوده ،در مورد پدرم سوالي پرسيدم  
پدرت در جنگ ژوان كشته شده . مادرم اصرار بر اين دارد كه 

  هنوز بايد صبر كنم .

. مادرت زن قابل اعتماد و همين كار را بكن نيزخوب تو  -
ست . مطمئنم كه او از اين پنهان كردن گذشته ايشايسته 

  خوشحال نيست . اما مجبور به اين كار است . 

من امپراطور اين  اما ليلي اين حق را به من بده كه -
  سرزمينم و نبايد چيزي از من پنهان بماند .

    كه اين كار مادرت را تاييد نكردم، فقط ، من دانممي -
گويم به او فرصت بده ، قطعا دليل محكمي براي خودش مي

  دارد .

ظور پدرم ؟ من. در مورد كتابچه چه كار كنماصال من تسليم -
دانم هرچه هست آنقدر مهم ، اما ميرا از اين كار نمي فهمم

تمام اين سال  هست كه اين ماموريت را به كيان داده و او نيز
كه مي تواند اين  . به نظر تو چه كسي استها را منتظر مانده

  ؟كتاب را بخواند

  قطعا ماه در زمين . از جمالتي كه در كتاب ظاهر شده كه  -
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بوده ي آيد ، مگر اينكه منظور پدرت چيز ديگراين بر مي
سوزد كه مي بينم بايد براي تريتي واقعا دلم برايت مي. باشد

دانستن همه اين چيزها مدتي را صبر كني . اين از سام كه 
اين هم از پدرت و كيان و  هاست از او خبري نيست وسال

صه . زندگي عرتو بايد خيلي محكم باشي ،. دختركتابچه
راي تو ت ب. تو نفر اول اين سرزميني و مشكالمشكالت است

    . البته اين را با تمام صداقت بيشتر و بزرگتر خواهد بود
. من درت ، پدرت و ديگر نياكانت نداريگويم تو كم از مامي

تاريخ شارونا را بارها در طي اين مدت خوانده ام تو تا به اين 
دي . و اگر كمبوياز پس مشكالت به خوبي بر آمده ا لحظه

تواني با ي. تو كه نمتوست وجود دارد خارج از اراده
اي روز لحظه. تازه تا به امخشكسالي و قحطي بجنگي

  نگذاشتي كه به مردم فشار وارد شود . 

ليلي اين لطف تو نسبت به من است . من تنها وظيفه ام را  -
. يلي من عاشق مردم و سرزمينم هستمدهم . لانجام مي
م را تهديد توانم اين را تحمل كنم كه خطري مردمهرگز نمي

  كند. 

  گذارم . دانم تيريتي ، من به اين عشق تو احترام ميمي -
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ذهنت را با اين  خواهم كه. من ميتيريتي از تو خواهشي دارم
. من مه چيز را به خود زمان واگذار كن. هافكار آزار ندهي

روزي كه رانا را ترك كرديم از تو خواستم كه ماهور را از 
بينم كه هنوز آن را در ذهن داري . ميفكرت خارج كني ، اما 

دانم . نميو تبديل مي شودماهور كم كم دارد به كابوس ت
آخر چه چيزي در ماهور وجود دارد كه اينقدر تو را به 

  خودش جذب كرده .

  دانستم . هنوز آن صداي ناله در گوش من است .كاش مي -

 . اين تنها وهم و خيالتيريتي هيچ صدايي وجود ندارد -
  توست . 

  ليلي از روي تخت بلند شد و به كنار تابلوي البرز رفت . 

نامش به  تيريتي ، تو فرزند البرز هستي ، كسي كه هميشه -
رگز نام او را فراموش ، تاريخ هنيكي به جاي خواهد ماند

. افكاري گونه شوي. سعي كن كه تو نيز ايننخواهد كرد
  ند . همانند ماهور تو را از درون خراب مي كن

  من تمام سعي خودم را خواهم كرد .  -
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دانست كه امكان ندارد ماهور تيريتي با آنكه خود به خوبي مي
ليلي قول داد كه اينكار را  اما به، را از ذهنش خارج كند 

. آن شب با تمام يلي بسيار از اين بابت نگران بود. لبكند
ا هاي ديگر نيز گذشت . امشب اتفاقاتش گذشت و روزها و

هيچ چيز براي تيريتي فرق نكرده بود . پاييز در اواسط خود 
بود و اما از باران خبري نبود و قحطي و بيماري ناشي از 

ن شد كه آنا خشكسالي امان مردم را بريده بود . كم كم هما
  نا آرام .  گفته بود . آينده اي

  خواهم .بانوي من سورنا هستم . اجازه ورود مي -

قش در حال استراحت بود . خورشيد تازه تيريتي درون اتا
  غروب كرده بود .

  داخل شو سورنا .  -

. ببخشيد كه موقع استراحت مزاحمتان شدم . ي منبانو-
  پيكي از كوهستان رانا آمده و اصرار دارد كه شما را ببيند .

  از رانا ؟ زودتر او را به پيش من بياور .  -

  شود .اطاعت مي -
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رد كه يعني چه انفاقي افتاده كه از رانا تيريتي با خود فكر ك
خبري از رانا . در طي اين دو سال او هيچ براي او پيكي آمده
نه دوستانش هيچكدام  . حتي نه آرشام وو آرشام نداشته بود

. حتما خبر مهمي بود گذاري او نيامده بودنداي جشن تاجبر
 سورنا خيلي زود با آن .كه يك پيك براي او فرستاده بودند

. تيريتي آن پيك را به خوبي مي شناخت . او پيك برگشت
  يكي از نگهبانان دژ بود . بهنام

. مرا بينمبانوي من باعث افتخار است كه دوباره شما را مي -
  عفو كنيد اگر در گذشته رفتار مناسبي با شما نداشته ام .

بهترين دوستان  هاي رانابچه ديگر و تو ؟بهنامگويي چه مي -
ه ايد و هستيد . شما بايد مرا ببخشيد كه مجبور بودم من بود

. حال چه شده كه به اينجا هويت اصلي خود را آشكار نسازم 
  از پهلوان چه خبر ؟  ي ؟آمده ا

، پهلوان دهممرا ببخشيد كه اين خبر را مي .بانوي من -
بيماري سختي دارد و مدتي ست كه در بستر بيماري ست . 

ه شما را مالقات كند اما قادر نيست او بسيار مشتاق است ك
  . اين آخرين خواسته پهلوان است .يدكه خود به اينجا بيا
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  لطفا خواسته اش را رد نكنيد . 

 ن خبر شوكه شده بود از جا برخاستتيريتي كه با شنيدن اي
  و گفت :

  چه گفتي ؟ پهلوان بيمار است ؟ -

براي آمده . ما هركاري از دستمان بر ميمن بانوي آري -
  بهبود ايشان انجام داده ايم اما ...

  .اما چي؟ حرفت را بزن  -

اشك در چشمانش حلقه زده بود . خودش را بر زمين  بهنام
  انداخت و گفت :

خواهيد بانوي من . ديگر اميدي به پهلوان نيست . اگر مي -
  .امل كنيد . همين االن هم دير استبه ديدارش بياييد نبايد ت

اكنون ، شد كه آرشام پهلوان نامي شاروناميتيريتي باورش ن
 . درد اين خبر براي او كم ازمرگ باشدجنگيدن با در حال 

. خيلي سريع خودش را براي قحطي و خشكسالي نداشت درد
، او نيز موقعي كه اين خبر را به ليلي دادرفتن آماده كرد. 
ليلي آرشام را به مانند پدر دوست داشت .  .بسيار ناراحت شد
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ي يافته ما موقعي كه اين خبر به آنا رسيد او انگار حال ديگرا
. آنا با گاه از او به ياد نداشتيريتي هيچ. حالتي كه تبود

ي نيز به . آنا و ليلن خبر واقعا در شوك فرو رفته بودشنيدن اي
تيار . در طول راه آنا سكوت كامل اخهمراه او به رانا رفتند

. هميشه برايش اين فهميديمن . تيرتي حال او راكرده بود
. آيا اردسوال بود كه چه ارتباطي بين آرشام و آنا وجود د

 مادرش آنا نيز روزي در رانا نزد پهلوان تعليم ديده بود ؟ آيا
تيريتي آنقدر در افكارش  ؟آنا نيز جزئي از سوشيانس ها بود

. فقط اين را نفهميد چند روز را در راه بودند كه ،غرق بود
خل دژ كه بدون توجه ماهور را رد كرده بود و به دا دانستمي

خودشان را به اتاق آرشام . هر سه خيلي سريع رسيده بودند
. آرشام پهلواني كه روزي همانند نداشت و به سان رساندند

صورتش ،يك كوه پر ابهت بود . اكنون در بسترش آرميده بود 
يكل . ديگر خبري از آن هبي رنگ و استخواني شده بود

. او به ب شده بودآ انگار. درشت و اندام ستبر خبري نبود
كه . دست زمان به خوبي آشكار بود كشيدسختي نفس مي

آورد. تيريتي بدون توجه به داشت او را از پاي در مي
گريان خودش را بر بالين او رساند و سرش را بر  ،جايگاهش

  روي سينه او گذاشت و گريست .
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  ؟ اي ؟ با خودت چه كرده اي پهلوان چرا اينگونه شده -

آرشام كه به انگار با ديدن او جاني دوباره يافته بود خندان و 
  خونسرد گفت :

به هر حال من نيز به پايان خود رسيده ام . خيلي دير  -
  خواستم يك بار ديگر با تو مبارزه كنم .آمدي مي

مطمئنم تو خوب خواهي شد آن وقت با هم مبارزه خواهيم  -
  كرد.

دانست كه آنقدر دير آمده كه شايد ريتي اما خود خوب ميتي
سرش  ايات زندگي آرشام باشد. آرشام لحظهين آخرين لحظا

را به سمتي كه ليلي و آنا در سكوت ايستاده بودند و در درون 
انداخت و يك لحظه چشمانش گشاد شد. گريستند نگاهي مي

  :اش به سختي گفتو با آن صداي كلفت خفه شده

  خترم ... بالخره آمدي ؟د -

گويد اما در تيريتي ابتدا فكر كرد كه آرشام با ليلي سخن مي
. مادرش آنا به سمت او قدم برداشت كمال تعجب ديد كه
. عجب گرد شده از كنار تخت بلند شدتيريتي با چشماني از ت
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آنا خيلي آرام و بي حال به سمت آرشام قدم برداشت تا باالي 
  .سر او رسيد

  ، پدر ... من... پدر -

. بودمها چشم انتظارت آناي من چقدر در تمام اين سال -
  نيامدي اما فرزندت تيريتي را به نزد من فرستادي .

  .بد كردم مرا به خاطر همه چيز ببخش. من در حق تو پدر  -

 ،كه بايد مرا ببخشي . تو حق داشتينه دخترم اين تويي  -
از انسانيت فاصله گرفته . من قدرت چشمان مرا كور كرده بود
كنم مرا . آنا خواهش ميبودمبودم. من باعث مرگ مادرت 

آرزويم كه ديدن  . تو مرا به تنهاببخش. من در حال رفتنم
ي چشمان غدغه اتوانم بدون د. اكنون ميخودت بود رساندي
چه هاي اينجا ب ،بعد از رفتن من ، آنا .كم سويم را ببندم

اين دژ را به . من ها وارث من هستيبدون پدر مي شوند. تو تن
. تو بهترين كنم برايشان مادري كن، خواهش ميسپارمتو مي

عي بسازد . قتواند از آنها يك سوشيانس وامي كسي هستي كه
جسدم را بسوزان و  ميك خواسته ديگر هم دارم بعد از مرگ

خواهم . ميا در همين رودخانه داخل دره بريزخاكسترش ر
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در اين سرزمين زيبا پراكنده شود . من ... من ...  ذره ذره بدنم
  خواهم .ديگر چيزي نمي

زيرا  ،گفت او ديگر خواسته اي نداشتت ميپهلوان راس
خندان و راضي چشمانش را به ناكجاي انسانيت انداخته بود . 

. هستان سكوت بيشتري رها ساخته بودمرگ آرشام در آن كو
. سوزي سرد و رشام بودهستان رانا نيز در سوگ آانگار كو

سيار بوزيد . تيريتي اين رفتن برايش خشك در كوهستان مي
نستند جلوي اشك دردناك بود . همانند آنا و ليلي كه نمي توا

هاي رانا كه احساس يتيمي . همانند بچه هايشان را بگيرند
. آخرين خواسته آرشام به بهترين نحو و در كمال كردندمي

رش را با چوب درخت زردآلو سوزاندند و احترام اجرا شد . پيك
. رودخانه با افتخار و خاكسترش را در آب رودخانه ريختند

ود به سرزمين احترام ذرات بدنش را در خود پذيرفت و با خ
. شب بعد از اين ماجرا تيريتي مادرش را جاويدان شارونا برد

تنها در وسط ميدان در كنار آتش ديد كه با كوهي از رنج و 
      ا خواست او را درد. ابتسته بودر در گريبان نشغم س
او نياز كه گفت ش آرام بگذارد اما چيزي در دلش ميا تنهايي

      . آرام و گذاشتبه درددل دارد. نبايد مادرش را تنها مي
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. آنا يا سمتش قدم برداشت و در كنارش نشستبي صدا به 
ه بود حضور او را حس نكرده بود يا اينكه اگر حس كرد

. تيريتي كه حال او را حضور او نداشت حوصله اي براي ابراز
. مدتي در همين سكوت گذشت كرد در سكوت مانددرك مي

. صدايش بدون مقدمه شروع كرد به حرف زدن تا اينكه آنا
  داد . مي بوي تنها شدن 

دانم چند . نميپيش موقعي كه از تو كوچكتر بودم هاسال -
تنها ده بود خيلي سنم كم بود شايد  سال داشتم اما هرچه

با دنيا آرزو و . او اين دژ را سال داشتم .پدرم اينجا را ساخت
پروراند كه من آن . او اهدافي را در سر ميبلند پروازي ساخت

فهميدم فهميدم . تنها چيزي كه ميموقع از آن چيزي نمي
ه كسي . آنقدر مهارت يافته بودم كآموزش شمشيرزني بود

گذشت و پدرم روز به . روزگار ميي مقابله با مرا نداشتيارا
كرد كه او . مادرم هرچه اصرار ميشدروز تشنه قدرت مي

. من روزها و ي نداشتاز اين جاه طلبي بردارد فايده ا دست
ديدم گذراندم و اين عطش قدرت را در پدرم ميشب ها را مي

قي كه نبايد نكه اتفاآ. تا توانستم كه آن را تحمل كنمو نمي
كرد ، كرد . دليلي افتاد . پدرم كاري را كه نبايد مي ،مي افتاد
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بينم اما چيزي كه بود مادرم به خاطر براي گفتن آن كار نمي
و همان بيماري او را از پاي در آورد . بيمار شد ، آنكار پدرم 

كه توانستم و من نميفداي كار نافرجام پدرم شده بود  مادرم
كردم و . بايد كاري ميطلبي را تحمل كنمديگر آن جاه 
ارزه . قرار بر آن گذاشتيم كه با هم مبگرفتممي جلوي پدرم را

. دژي كه آرمان هاي وااليي در كنيم  و برنده صاحب دژ بشود
ي در حال نابودي آن آرمان خود داشت اما پدرم با قدرت طلب

 پدرم از من ي. ما مبارزه كرديم و در عين ناباورها بود
. انگار او را از پاي در آورده بود شكست خورد . اين شكست

تازه بعد از آن شكست بود كه فهميده بود اطرافش چه خبر 
. من با آنكه پيروز شده ما دير شده بود . مادرم رفته بوداست ا

اما اين من بودم كه به  ، توانستم صاحب دژ بشومبودم و مي
ر مرگ زدگي اش تنها جاي پدرم رانا را ترك كردم و او را د

گذاشتم و رفتم به دنبال سرنوشتم . او آنقدر در تنهايي ماند 
تا آنكه فهميد چه اشتباهاتي انجام داده و تمام تالش خودش 

آن اشتباهات را جبران  ، را به كار برد تا در طي اين سالها
من او را نپذيرفتم چون او را  ،كند . هرچه به دنبال من آمد

دانستم . گذشت و گذشت تا اينكه تو م ميباعث مرگ مادر
بزرگ شدي و من همان برقي را در چشمان تو ديدم كه قبال 
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، وقتي كردمآن را در چشمان پدرم ديده بودم . بايد كاري مي
اند خوب فكر كردم ديدم كه هيچ كسي بهتر از پدرم نمي تو

. موقعي كه تو به اينجا آمده اين جاه طلبي را از تو بگيرد
ي و دليل آمدنت را به او گفته بودي او به خوبي فهميده بود

بود كه من براي چه تو را به نزد او فرستادم به خاطر همين 
هم ابتدا تو را نپذيرفته بود . تيريتي بايد اعتراف كنم كه 
پدرم حق اين همه بي اعتنايي را از طرف من نداشت . من در 

قبل از مرگش او حق او بد كردم . اما خوشحالم كه توانستم 
را دوباره ببينم . دليل اينكه تمام اين مدت در مورد او به تو 

ها بود او را فراموش كرده بودم . نگفتم اين بود كه من سال
. و به تو حقيقت را نگفته بودم ببخش مرا به خاطر اين كه

داني ذهنيت كنم حاال كه در مورد گذشته او ميخواهش مي
ل داري عوض نكني . او با افتخار جان خوبي را كه از او در د

  داد .

نه مادر . مطمئن باشيد من پهلوان را هميشه خواهم  -
دانم . ستاييد . او انسان بزرگي بود و من خود را مديون او مي

. من همه چيز ر كنم ديگر بايد به قصر بازگرديمخوب مادر فك
  كنم .مي را براي رفتن آماده 
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باز گردي . من بايد اينجا بمانم.  ه قصرتيريتي تو بايد تنها ب -
. پدرم از من خواست كه اينجا را من به اينجا تعلق دارم

. تا وقتي كه هنوز افرادي رهبري كنم . اينجا نبايد رها شود
 ش گشودها دروازهبايد  ،آورندميهستند كه به اينجا پناه 

. روحيه هم يك سوشيانس بودم به مانند تو . روزي منباشد
در قصر به من نيازي  . تو ديگرشود يانسي نبايد فراموشسوش

. آماده كمك به تو هستم، چه من هميشه نخواهي داشت. گر
  . راي منباما بايد اين دوري اتفاق بيافتد با همه سختي اش 

       . اما من شما را درك براي من هم سخت خواهد بود -
را انجام د و خواسته پهلوان كنم . شما در اينجا بمانيمي

  . دهيد

مادرش تعظيم كرد و همان شبانه به  هو بعد تيريتي رو ب
. و صد البته كه در راه همراه ليلي به سمت قصر راه افتاد

. اما در راه بازگشت باز ماهور بود و صداي ناله هايش بازگشت
اندكي از غم هاي او را كاهش داد. باران  اتفاقي افتاد كه

و ليلي را از باراني كه چشمان تيريتي . بالخره بر شارونا باريد
 او آنقدر خوشحال بود كه لحظه اي .خوشحالي باراني كرد

. پنج شبانه روز باران نتوانست جلوي اشك هايش را بگيرد
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. مردم آنقدر يد تا آنكه شارونا را سيراب ساختباريد و بار
خوشحال بودند كه همه جا را آذين بستند و به جشن و 

 ند . پايكوبي پرداخت

الخره خشكسالي پايان ا. بخوشحالمداني چقدر ليلي نمي -
     بينم مردم دوباره شاد شدند در خود . از اينكه مييافت
روز در  . لطفا ترتيب آن را بده كه هفت شبانهگنجمنمي

به ياد  يجشن ،سراسر شارونا جشن بگيرند. جشن باران
  ماندني خواهد شد .

كنم كه اين سعي خود را ميشود . من تمام اطاعت مي -
  برگزار شود . بهترين شكلجشن به 

  ممنون  ليلي.  -

  كنم . همين االن كارم را شروع مي -

. در قصر هم همه ي زود همه چيز براي جشن آماده شدخيل
ي از مردم هم خود . عده اراي اين جشن آماده كردندخود را ب

. اين رساندندن قبايل به جشن درون قصر را به مانند نمايندگا
جشن با جشن شروع زمستان همراه شد . بعد از غروب آفتاب 

  جمعيت حاضر ملحق را به   خودش  جشن آغاز شد . تيريتي
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  كرد و با سخنانش آنها را سپاس گفت . 

مردم وفادار و قابل احترام سرزمين هميشه جاويد شارونا ،  -
. ين هاييدفرستم كه اليق بهترها را بر شما مي دزيباترين درو
. حتي ان سخت و تلخي را پشت سر گذاشتيمهمه ما دور

اما اين صبر قابل ، بسياري از عزيزانمان را هم از دست داديم 
ستايش شما بود كه سرانجام به شادي تبديل شد . از اينكه 

اين در اين مدت بردبار بوديد و به سربازان كمك كرديد تا 
ان هستم . زمستان در سپاسگزارت ،بحران را پشت سر بگذاريم

با در كنار  ، پيش است و اين شب ، شبي طوالني ست . اما ما
       هم بودن و عشق ورزيدن به هم به اين تاريكي نشان 

وشنايي و دهيم كه هرچقدر هم طوالني باشد سرانجامش رمي
     . پس ما با هم تا صبح جشن تولد دوباره خورشيد است

زيرا اليق شاد  ،كوبيمپاي مي نوشيم وگيريم و مي ميمي
از شارونا داريم و يك را چون زندگي  ،ودن و عاشق بودنيمب

. ادي هاستـشارونايي اليق زيباترين ها و جاودانه ترين ش
و تيريتي به همراه جمعيت جامش را باال  شارونا پس براي

. او وقتي به م شارونا از آن شراب بهشتي نوشيدآورد و با نا
ديگر غمي  كرد به انگار كهشاد مردم نگاه ميچشمان پاك و 
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. م بودن. چقدر احساس خوبي بود احساس با مردنداشت
اين شادي كرد احساس مي ،چقدر احساس خوبي بود كه

. اي در آن بين دلش لرزيداما لحظه. مردم جاودانه خواهد بود
. چقدر دي يك طرف و غم هجران سام يك طرفهمه آن شا
   . و نيز در اين شادي در كنارش بودخواست كه ادلش مي

اما آنجا جاي مناسبي ، خواست كه يك دل سير گريه كندمي
آن شادي را با اشك هايش خراب كند. و خواست نبود . نمي
. ي را كه در كنارش بود ناراحت كندخواست كه ليلحتي نمي

. در اتاقش را گشود و بهانه اي خودش را به اتاقش رساندبا 
س اما لحظه اي احسا، ابتدا نفهميد كه چه شده ارد شد .و

، نبود . آتش شومينه اتاقش كرد اتاقش آنگونه كه بايد باشد
هاي اتاقش و با آنكه تمام مشعل اتاق گرم بودخاموش بود اما 

و شب هوا ابري بود و خبري از ماه  خاموش بود و حتي آن
. دستش را بر قبضه مهتاب نبود اما اتاقش روشن بود

  رد و آن را نيمه بيرون كشيد . بيرش شمش

  بانوي من -

  اين صدا را از پشت سرش شنيد . صدايي كه تا كنون آن را 
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نشنيده بود . صدايي كهنه . چيزي در صدايش بود كه تيريتي 
الف كرد و آرام به سمت بدون آنكه بخواهد شمشيرش را در غ

به  شت كه او را تا. پيرمردي در برابرش قرار داصدا چرخيد
ار بلندي پوشيده بود يك دست . رداي كاله دحال نديده بود

. پيرمرد به جلو آمد و سپيد. نور داخل اتاق انگار از او بود
   .تعظيم كرد

. بينمبانو تيريتي باعث افتخار است كه دوباره شما را مي -
  من هيربد هستم . 

شناخت و حتي اسمش را نشنيده تيريتي با آنكه او را نمي -
  اما به رسم احترام به او تعظيمي كوتاه كرد و گفت : بود

  من تو را نمي شناسم هيربد .  -

هيربد پير را ببخشيد. من دوست مادر و پدر ، آه بانوي من  -
كان و اجداد شما در ا. و البته دوست تمام نيشما هستم

  گذشته و البته كه دوست آرياي كبير . 

ي او بخندد اما خواست به حرف هاتيريتي خيلي دلش مي
  دانست .اين كار را جايز نمي
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  كنيد اندكي اغراق كرده ايد .فكر نمي -

  :هيربد خيلي آرام و خونسرد با لبخند جواب داد 

دانم اين نمي. اي من پيرمرد ديگر جذابيتي ندارداغراق بر -
 ، حرفم به شما كمك خواهد كرد كه به من اعتماد كنيد يا نه

يشه به دنبال گذشته پدرت بودي اما اما مطمئنم كه تو هم
ه كه صبر كني ها از تو خواستمادرت هميشه در طي اين سال

. و بايد اضافه كنم كه اين من بوده ام تا وقت مناسبش برسد
ها از او خواسته بودم كه حقيقت را كه در طي همه اين سال

  بر تو آشكار نسازد .

 دظه در آنجا خوانگار هيربد به هدف زده بود . تيريتي يك لح
 . او با آنكه حرف هاي هيربد را درك كرده بود رده بودرا گم ك

  اما كامال گيج شده بود .، 

  ؟ن چي گفتيتو اال -

من تنها حقيقت را گفتم . خواهش  ،بانوي من خرده نگيريد -
. مطمئن باشيد من آنقدر برايتان كنم خودتان را بازجوييدمي

البته  .ن زياد داشته باشيدبراي تعجب كردحرف دارم كه جا 
  است.هم بهتر  . اين براي شما  بهتر است كه بنشينيم قبلش 
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  آه ببخشيد . بفرماييد اينجا روي صندلي بنشينيد . -

تماد چيز يك چيزي در چشمان سياه هيربد بود كه او جز اع
روي . او نيز آرام و ساكت ديگري به ذهنش نمي رسيد

تيريتي ناخواسته  .صندلي ديگري كنار هيربد نشست
وه چين و . محو انبنش را به چهره هيربد انداخته بودچشما

بد او را به ياد كوهستان . هيرچروك هاي صورتش شده بود
  انداخت انگار هر دو به يك اندازه عمر داشتند .رانا مي

، اگر من حرف بسيار است و وقت بسيار كمخوب بانوي  -
  .اجازه بدهيد من سخنم را آغاز كنم 

  كنم .من سراپا آماده ام . گوش مي -

سخن گشود و همه چيز هيربد با آن صداي كهنه اش لب به 
ي كه در زمان را براي تيريتي تعريف كرد . از آتش جاودان

جنگ ژوان و مهمتر از  . از آداك وپدرش خاموش شده بود
ه او تنها از وجودشان اطالع . چهار نمادي كهمه نمادها

تر كلمه از هيربد شگفت زده شنيدن هر . تيريتي باداشت
از گذشته برايش بسيار مشكل  ها. باور همه آن ماجراشدمي
سخت تر چگونگي كشته شدن پدرش . و از همه برايش بود



  
 140  / 

قهرمانانه و با افتخار جان  . اما خوشحال بود كه پدرشبود
. او خوشحال بود كه پدرش جانش را براي شارونا و داده

. هيربد گفت و گفت تا آنكه چيز ديگري مردمش داده بود 
  براي گفتن نماند .

دخترم تيريتي اميدوارم كه اكنون فهميده باشي كه چرا  -
ل از آنكه خاطره گفت كه گذشته پدرت قبمادرت به تو مي

هستي و  و دو سالگي. تو اكنون در بيست باشد يك راز است
اني . به پختگي رسيدي و وقت آن بود كه در مورد گذشته بد
  خوشحالم از اينكه امانت تو را به موقع به تو تحويل دادم .

دانست چه بايد بگويد و نه تيريتي هنوز بهت زده بود . نه مي
. گاهي هم يك از سواالتش را از هيربد بپرسددانست كداممي

گر در خواب فرو رفته ، گرفت تا اگوشه هاي لبش را گاز مي
ر هيربد و داستانش انگا. به بيدار شود. چاره اي نداشت

خواست . تيريتي لحظه اي به خود آمد . نميحقيقت داشتند
كه جذبه امپراطوري اش را در مقابل هيربد از دست بدهد . 
هرچند كه هيربد با آن سياهي چشمانش ، خود دنيايي از 
جذبه بود . تيريتي اندكي خود را جمع كرد و با لحني محكم 

  و مودبانه گفت :
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ندارد هيربد . من هرگز قرار نبود مادرم را سرزنش ايرادي  -
كنم . مطمئن بودم كه او دليل خودش را دارد . و حال من 
هم خوشحالم كه در مورد پدرم دانستم و هيچ چيز برايم با 
ارزش تر از اين نيست كه فهميدم پدرم با افتخار كشته شد و 

  آن اهريمن را نابود كرد .

. همه ما بايد به او ست كه گفتيگونه اقطعا دخترم همين -
. . اهريمن نابود نشداشتباه نكن افتخار كنيم . اما يك چيز را

شه اهريمن هايي . همييچ اهريمني هرگز نابود نخواهد شده
    . به همين امشب نگاه كن. تاريكي وجود خواهند داشت

. اما آيا با طلوع رودآيد ولي فردا با طلوع خورشيد مي مي
       ، اگر صبر كني ؟ خيرروديكي از بين ميخورشيد تار

. تيريتي اريكي اش در راه استبيني كه يك شب ديگر با تمي
عزيز تا موقعي كه خوبي باشد ، هميشه يك بدي و پليدي نيز 
 وجود خواهد داشت . اما اين ذهن خردمند من و توست كه

ر ن تنها يك انتخاب د. اهريمبايد يكي از آنها را انتخاب كند
. اگر انديشه ما درست باشد، اهريمن را به خود انديشه ماست

راه نخواهد داد و اما اگر انديشه ما اشتباه و نادرست باشد و 
بدي را انتخاب كند ، اهريمن را با خود همراه مي سازد . 
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پدرت تنها توانست اهريمن را دور سازد ، كاري كه شايد هيچ 
رت درست است كه كس ديگري قادر به انجامش نبود . پد

يك مبارز بي همتا بود اما اين قدرت شمشير و دستان او نبود 
بلكه اين نيروي عشق بود كه  ، كه توانست با اهريمن بجنگد

به او اين قدرت را داد . او يك عاشق بود . عاشق اين مردم و 
. ي فراتر از قدرت بازوان خود داشت. او قدرت سرزمينش

چ قدرتي توان مقابله با آن را نيروي عشق ، نيرويي كه هي
اهريمن را از خودش ،  ،خواهد داشت. آري او با همين عشقن

تو ، مردمش و سرزمينش دور ساخت . تيريتي به خودت ببال 
بهترين پدر و مادر دنيا را داري ، يكي عاشق بود و رفت و 
ديگري عاشق تر است و مانده تا تو را همراهي كند . مادرت 

انند است . من بارها گفته ام كه اين سرزمين آنا يك زن بي م
  روزي مديون او خواهد بود .

تيريتي مبهوت حرف هاي هيربد گشته بود . او با آن صداي 
كهنه اش جوري صحبت مي كرد كه تيريتي دوست داشت 
مدت ها كنارش بنشيند و به حرف هايش گوش فرا دهد . 

وبي آن را چيزي در اعماق حرف هاي او بود كه تيريتي به خ
  فهميده بود .
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گويي آن اهريمن يعني هيربد دانا پس اينگونه كه تو مي -
  آداك دوباره باز خواهد گشت ؟

بازگشت اهريمن چيزي نيست كه من بتوانم به آن قطعيت  -
، رايط برايش فراهم باشد كه بتواندبدهم . اما مطمئنا اگر ش

ده تا اين . او قسم خورا كه نه ، او حتما باز خواهد گشتچر
  سرزمين هميشه جاويد را نابود كند . 

  ي مكث كرد و دوباره ادامه داد:هيربد لحظه ا

  اما اينك تو وظيفه مهمي داري . -

  :يددانست اما پرستيريتي با اينكه به خوبي جواب را مي

  ؟چه وظيفه اي -

. نماد هاست . منظورمتمام پدرت را تمام كنييد كار ناتو با -
  انايت را به كار بيانداز و آنها را بياب .ذهن دانا و تو

داني كه اگر آنها قابل يافتن بودند اما هيربد خودت بهتر مي -
ونه به دنبال نمادهايي گ. چا تو و پدرم آنها را يافته بوديدحتم

  .دانم چه هستند بگردم كه حتي نمي
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اشتباه نكن تيريتي . قطعا وقتي آن نمادها وجود دارند قابل  -
شدن هم هستند . تنها اين جهل ما نسبت به آنهاست پيدا 

كه كار ما را سخت كرده . قبول دارم كه جهل ما كوچك 
اما من به تو ايمان دارم . از دانسته ها و داشته هايت ، نيست 

  استفاده كن . اين اراده ي توست كه راهنماي تو خواهد بود .

  تيريتي چيزي در ذهنش گذشت . چيزي كه از آن شايد 
  .ترسيد مي

تواني آن داني كه نميكنم كه تو چيزي ميهيربد فكر مي -
بينم را راحت بيان كني . با اينكه دفعه اولي ست كه تو را مي

شناسم . در چشمان تو هاست كه تو را ميانگار سالاما 
دانم درست حدس گويي . نميچيزي فراتر از اينهاست كه مي
ن تو نگراني خاصي در چشمازده ام يا نه اما مطمئنم كه 

  ي كه خبر از بازگشت اهريمن بدهي ؟ست. تو آمده اا

هيربد از روي صندلي اش بلند شد و خيلي آرام قدمي به 
   .سمت پنجره برداشت و نگاهش را به بيرون انداخت

  گونه بگويم . آتش جاودان ...بگذار تا اين -

  . به جاي ندبز حدس  او را   جمله ادامه  وانست تمي تيريتي 
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  هيربد او جمله را كامل كرد . 

  خاموش شده است .  -

متاسفانه بايد بگويم آتش جاودان خاموش نشده . بلكه در  -
تاريكي مي سوزد و اين يك هشدار است . دفعه قبل آتش 
خاموش شده بود و خبر از جنگ مي داد ، اما اين دفعه آتش 

ريكي بر آتش به معناي غلبه تاسوزد و اين در تاريكي مي
. تيريتي تو هرطور ستآينده ي تاريكي در انتظار شارونا. است

 ،ها پيدا نشونددفعه اگر نمادد ها را بيابي. اينكه شده بايد نما
تو زمان  .وشت ديگري براي شارونا رقم بخوردشايد سرن

  زيادي نخواهي داشت .

آخر هيربد من از كجا شروع كنم ، مگر نماد ها داخل اين  -
ق كوچك پنهان شده كه پيدا كردنش به اين راحتي باشد . اتا

  كار نخواهم بود . من تنهايي قادر به انجام اين

، ه اطرافت نگاه كن، مادرت، ليلي. بقطعا تو تنها نخواهي بود -
 .ا خواهند بود تا تو را ياري كنندمن و كسان ديگري قطع
  م .چيزي را به تو نشان ده  خواهملحظه اي سكوت كن . مي

  بعد هيربد با زباني ناشناخته زير لب چيزهايي را زمزمه كرد و 
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ي گذشت كه تيريتي الحظه د سكوت و تاريكي محض. چندبع
. انرژي اميد در اطرافش انرژي خاصي وجود دارد احساس كرد

 ،آن را ديد. قدحي سنگي سرانجامبخش ، يك احساس گرم و 
قدحي زيبا كه از  آمد.ور در هوا از ناكجا به سمت او ميشنا

  درونش دودي سياه بيرون مي آمد . 

تيريتي تو تنها كسي هستي كه افتخار ديدن آتش جاودان  -
  را پيدا كرده اي.

و قدح در جلوي تيريتي شناور در هوا ايستاد. تيريتي محو 
آتش شده بود . ولي افسوس كه آتش نورش را از دست داده 

. اما بودر آب زالل بود و تبديل به يك دود سياه شناور د
همان هم زيبا بود . تيريتي به قدح نزديك و نزديك تر شد ، 
آنقدر نزديك شده بود كه هر آن امكان داشت شعله هاي 

انگار آتش هيچ اثري بر او  آتش صورتش را بسوزاند . اما نه ،
، آتش نيز او را دوست داشت . او آتش را دوستنداشت
اما  تا غرق در آتش شود و ، اين را مطمئن بود .گذاشتداشت

گونه هم بود او در جاي ديگر در دنياي خودش نبود . و همين
؟ اتاقش چي؟ به ديگري بود، پس هيربد كجا رفته بود

كنون آنجا را گاهي انداخت . در جايي بود كه تااطرافش ن
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نديده بود . آسمان آبي باالي سرش بود اما خورشيدي 
اخت . آنجا شبيه يك باغ نداشت. به دور و برش نگاهي اند

بزرگ بود كه پر بود از بوته هاي رز قرمز وحشي و درختان 
سروي كه سبز و تنومند بودند و پرندگاني زيبا و رنگارنگ و 
خوش صدا كه در بين شاخه هاي درختان آواز مي خواندند و 
خودش هم بر روي زميني دراز كشيده بود كه سنگ فرش 

و كه دو طرفش را نرگس هاي شده بود و به مانند يك راهر
وحشي و خوش بو  احاطه كرده بودند به يك بركه كوچك 

از  ميرسيد كه در وسطش يك آتش روشن بود . آتشي زيبا تر
        . شعله هايش در هواهر آتشي كه تا كنون ديده بود

مي آمد .  بيرون  يرقصيدند و از آن موسيقي آرامش بخشمي
داشت تا به سمت بركه برود كه از جايش بلند شد . قدمي بر

يك لحظه دستي را بر شانه چپش احساس كرد . او در حالت 
   خورد اما حضور اين دست بر عادي مي بايست كه جا مي

شانه اش يك احساس لطيف و گرم به همراه داشت به انگار 
دانست صاحب اين دستان كيست. دست هاي گرمش كه مي

كرده بود . دستان مادرش را هميشه در طي اين ساليان حس 
آنا. بي آنكه به سمت مادرش بچرخد دستش را آرام به سمت 

دستان ، آن دست برد و نوازشش كرد . اما .... اما اين دست 
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آنا نبود . پس چه كسي بود كه اين چنين دستان پر محبتي 
داشت ؟ به سمت او چرخيد و با ديدنش به عقب پرتاب شد . 

اش را نديده  يد كه تاكنون شبيهدكسي را در روبرويش مي
بلند تا بر ، موهايي روبرويش زني ايستاده بود قد بلند. بود

ي رنگ همانند رنگ چشمانش . روي زمين داشت نقره ا
تي چشماني درشت كه به انگار ماه در آن آرميده بود . پوس

وزيد . با آنكه بادي نميداشت به روشني روز و زاللي آب
موهاي بلندش روان بود و آنها را  گويي نسيمي ماليم در

نگريست . به او مي خرامان ساخته بود . آن زن مهربانانه
دانست چه عكس العملي بايد از خود نشان دهد . تيريتي نمي

آن زن هركس كه بود ، خطري براي او نداشت . آرام از زمين 
برخاست و نفسش را در سينه حبس كرد تا اندكي آرام شود . 

  ي آرام و با احترام پرسيد :سپس با لحن

  خانم شما كه هستيد ؟    -

 بر لبانش نشست. آن زن با شنيدن اين سوال لبخندي
كشاند.. چشمان آن زن چشمان تيريتي را به سمت خود مي

كرد تي آشنا بودند ، اما هرچه فكر مياين چشمان براي تيري
  چيزي به ياد نمي آورد . باز آرام تر از قبل پرسيد :
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  انم شما كه هستيد ؟خ -

اين بار آن زن جوابش را داد . صدايش آنقدر زيبا و پر 
احساس و آهنگين بود كه به جرات از هر صدايي كه تا كنون 

  شنيده بود ،  زيباتر بود . 

هستم و از اينكه دوباره تو را مي بينم خوشحالم  آتوسامن  -
  تيريتي .

   ؟!آتوسا -

نت را براي جستجو در مورد تيريتي خودت را آزار نده . ذه -
ر است . تو زمان امن خسته نكن . زمان براي فهميدن بسي

زيادي در اختيار نخواهي داشت . يادت باشد كه تو چه 
  وظيفه ي مهمي داري .

 و آن فضاي اطرافش شده بود كه آتوساتيريتي آنقدر محصور 
  ذهنش از تمام دانسته هاي قبلي خالي شده بود .

  ؟اينجا كجاست  -

اينجا خانه آتش جاودان است و البته خانه من . من دختر  -
  آتش هستم .
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من آتش را قبل از اينكه به اينجا بيايم ديده ام . آتش در  -
تاريكي مي سوخت .همين چند لحظه پيش . اما نمي دانم 

س هيربد كجاست ؟ شما او را كه چه شد به اينجا آمدم . پ
 ها يكو همه اين ؟ نكند من در خواب هستمايدنديده
  ؟سترويا

. اما خنده اش آنقدر با شنيدن اين حرف دوباره خنديد آتوسا
مهربان و صميمي و جذاب بود كه ذره اي تيريتي را ناراحت 

  .نكرد . او اين خنده را دوست داشت

تيريتي عزيز تو مهمان آتش جاودان هستي و اكنون در  -
    . تو اقي افتادهاين فكر نكن كه چه اتف. اصال به يخانه اوي
. درست است كه اي مهمتري را براي فكر كردن داريچيز ه

. سوزد ، اما در ظاهرش اينگونه استآتش در تاريكي مي 
و اما هيربد شايد  ،جاودان هميشه و هميشه زيباستآتش 

  خيلي زود او را ببيني . شايد كمتر از يك چشم بر هم زدن .

ا گرفت و با خود به او ربعد به سمت تيريتي جلو آمد و دست 
       دش را. به مانند مادري كه دست فرزنسمت بركه برد

  مي گيرد و او را به دنبال خود مي كشد.
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  اينجا را دوست داري ؟ -

آري اينجا بسيار زيباست . بايد بگويم بيشتر شبيه يك  -
دانم حتي يك رويا نيز به اين روياي زيباست . هرچند كه مي

  زيبايي نيست .

  دوست داري در اينجا بماني ؟ -

آري . اما االن نمي توانم ، ولي خيلي دوست دارم كه بتوانم  -
  دوباره به اينجا بيايم .

تواني به اينجا بيايي . تو هر موقع كه خواسته باشي مي -
  خوب همين جا بايست .

تيريتي را بر لب بركه متوقف كرد و خود وارد بركه ،  آتوسا
جاودان رفت و بعد با همان زبان شد و به سمت آتش 

بود با آتش  ناشناخته اي كه هيربد قبال از آن استفاده كرده
را بيرون  چيزيآتش  درون . و بعد ازشروع كرد به حرف زدن

  كشيد و به سمت تيريتي بازگشت .

اين گردنبند درخت زيتون است اين هديه آتش به توست .  -
  و خاطرات عشق مرا با خود دارد. 
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ي رنگ از ماه درون اشكي نقره ا فتن اين جمله قطرهبا گ
  چشمانش بيرون آمد .

و بعد گردنبندي از جنس يال اسب سپيد كه از آن يك برگ 
  . را به دستان تيريتي سپرددرخت زيتون آويزان بود 

  به آن عشق بورز. اين با ارزش ترين دارايي من است  -

ر از محبت و رفت . آغوشي سرشاو بعد تيريتي را در آغوش گ
     ، آغوشي كه تيريتي آن را دوست داشت و هرگز عشق

  نمي خواست از آن جدا شود.

  تيريتي ! تيريتي !  -

چشمانش را گشود.  ديگر در خانه آتش نبود. او دوباره در 
اتاق خودش و در آغوش ليلي بود . آغوش بهترين دوستش . 

د . اشت چون بوي صداقت مي دااين آغوش را نيز دوست د
؟ چشمانش كجا رفته بود آتوسااي با خود انديشيد پس لحظه

را بازتر كرد تا هيربد را بيابد اما او ديگر در آنجا نبود . صدايي 
  : آتوسادر ذهنش پيچيد ، همان صداي 

  داري.تو كارهاي مهمتري . فرصت براي گفتن حقايق بسيار است"   
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از حال رفته ي افتاده ؟ چرا تيريتي ! تيريتي! چه اتفاق -
  ؟ حالت خوب است ؟بودي

  آري ، خوبم . تو كسي را به جز من در اتاق نديدي ؟ ؟من  -

تيريتي چه اتفاقي افتاده ؟ كسي به تو صدمه زده ؟ من  -
  .در اتاق به جز تو نديدم را كسي ، همين االن به اينجا آمدم 

  نگران نباش . اتفاقي نيفتاده.  -

ابتدا  .ز آغوش ليلي جدا شدا جمع كرد و اتيريتي خودش ر
فكر كرد كه پس آن  نمي فهميد كه چه شده ولي بعد با خود

؟ نكند همه آن اتفاقات تنها يك خواب و رويا گردنبند چه شد
بوده ؟ آري حتما همينگونه بوده او در يك رويا فرو رفته بود 
و آن صدا نيز تنها جزيي از روياي او بعد از بيداري بوده اما 

   :در ذهنش پيچيد آتوساهمان صداي زيباي  ،ههمان لحظ

تيريتي تو در هيچ رويايي نبودي . گردنبند در نزد توست . "
پيدا كني در اختيار تو مطمئن باش هر موقع به آنها نياز 

هاي من است و هم . آن گردنبند خاطرات گرانبخواهد بود
  ".ستاكنون در قلب تو
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فاقات حقيقت و در خواب و خيال نبود و همه آن اتاپس 
گذشت ذهنش بازتر مي شد . او نياز به داشت . هرچه مي

  .  آتوساتمركز داشت و تمركز بر روي حرف هاي هيربد و 

  تيريتي نمي خواهي بگويي چه اتفاقي افتاده ؟  -

تيريتي تازه يادش آمد كه ليلي در كنار اوست . او غرق در 
را بر  افكارش شده بود . به سمت ليلي برگشت و دو دستش

روي شانه هاي او گذاشت و در چشمانش خيره شد . ليلي كه 
 .مي آورد ، ترجيح داد كه سكوت كنداز اين رفتار او سر در ن

  تيريتي اندك لحظه اي به نگاهش ادامه داد تا اينكه گفت :

  ليلي چقدر به من اطمينان داري ؟ -

ليلي كه از شنيدن اين سوال بهت زده شده بود با چشماني 
  رون زده جواب داد: بي

. دارم مادـانم به تو اعتـبه مانند چشم ، خوب معلوم است -
تيريتي من براي تو نگرانم ، چه اتفاقي براي تو افتاده ؟ آخر 

  پرسي ؟اين چه سوالي ست كه مي

  اكنون نه .   اما تو خواهم گفت   را براي ليلي من همه چيز  -
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م آشفته است كه من نياز به تفكر دارم . آنقدر ذهن خود
شايد قدرت انتقال اتفاقاتي را كه برايم افتاده به تو نداشته 
باشم . من ابتدا بايد خودم را قانع كنم تا بتوانم برايت توضيح 

خلوت خواهم در . ميم . من نياز به مقداري زمان دارمده
ليلي خيلي نگران و آشفته ام . قول بده من را  .اشمب خودم

  هرگز تنها نگذاري؟

. من و تو سوگند خورده ايم تا آخر اين چه حرفي ست -
    . باشد تو را مي فهمم و تنها باشيمعمرمان در كنار هم 

  گذارم . مي

  دهم همه چيز را برايت تعريف كنم .ممنون ليلي . قول مي -

افكارش ذاشت تا او در ـها گـاقش تنـريتي را در اتـليلي ، تي
طول آن شب آنقدر چيزهاي كاو كند . تيريتي در  و ندكَ

عجيبي را ديده و شنيده بود كه بايد براي دركشان مدت ها 
تك تك حرف هاي هيربد در ذهنش كرد . در خود خلوت مي

. طبق گفته هاي او ، مردم و سرزمينش در خطري سخت بود
بودند. اهريمن آداك در حال بازجويي بود و او تنها راهي كه 

تن چهار نمادي بود كه قبال براي نجات شارونا داشت ياف
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. اما دريغ از حتي يك  پدرش براي يافتن آنها اقدام كرده بود
دانست چه بايد نمي، بود شده كامال گيج  .سرنخ كوچك

. مادرش كه از همه چيز آگاه بود و در گذشته كنار بكند
سي پدرش بوده حال فرسنگ ها دورتر در رانا بود . او تنها ك

. محرم رازهايش . مي بايست ت ليلي بودرا كه در كنارش داش
  گذاشت . اما چگونه ؟ خود او به سختي او را در جريان مي

مي توانست آن چيزها را درك كند چه برسد كه بخواهد از 
خواست . آخر چگونه ميداشته باشدباورشان را ليلي انتظار 

يد كه در ودر مورد آتش جاودان براي او توضيح دهد و بگ
آينده اي  سوزد و اين به معناي يك جنگ در تاريكي مي

توانست كه به او در مورد چهار . چگونه ميبسيار نزديك است
. اما تنها سط آريا ساخته شده بود توضيح دهدنمادي كه تو

دانست چه بايد نمي راهش همين بود كه با ليلي صحبت كند.
بكند . لحظه اي تصميم گرفت كه به رانا و به نزد مادرش 

گفت نه . تيريتي د ، اما چيزي در اعماق وجودش به او ميبرو
تا صبح و حتي تا ظهر و غروب و شب بعد نيز فكر كرد . 
خيلي از چيز ها را در گذشته در كنار هم چيده بود . اما 
جوابي براي هيچ يك از سوال هايش نيافته بود . او با آنكه 

ول روز خسته بود اما حاضر به اندكي استراحت نشد . در ط
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هيچ كس را نپذيرفته بود و خواسته بود كه كسي مزاحمش 
نشود . حتي هيچ يك از وعده هاي غذايي را لب به چيزي 
نزده بود . بدنش ضعف داشت اما او بعد از آن همه تفكر در 

دانست كه جاي هيچگونه تامل و درنگي مورد نمادها مي
به دنبال ينكه شب در حال گذر از نيمه بود اما انيست . با 

معلوم نيزليلي فرستاد تا آنكه او به اتاقش آمد. از چهره ليلي 
بود كه به خاطر نگراني لحظه اي چشمانش را بر روي هم 

  نگذاشته بود . 

ليلي عزيز ، دوست خوب من ، من را ببخش كه تو را نگران  -
كرده ام . اما بايد بگويم كه متاسفانه خبرهاي خوبي ندارم . 

و نگران كننده گونه بگويم كه خبرهايي شگفت بهتر است اين
. آنقدر نگران كننده كه نتوانستم در طول روز گذشته اي دارم

  .وم . بيا اينجا در كنار من بنشينلحظه اي از فكرش خارج ش
من ديشب   .سخن بگويمخواهم از گذشته پدرم برايت مي

  سرانجام توانستم كه حقايق گذشته را بفهمم .

يز را همانگونه كه ديده بود و شنيده بود براي تيريتي همه چ
، از پدرش و آداك ، از  آتوساليلي تعريف كرد . از هيربد و 

نماد ها و آتش جاودان و از اينكه او وظيفه داشت آنها را بيابد 
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بدون آنكه بداند آنها چيستند و در كجا پنهان شده اند . و از 
تاريكي كه در ، از آينده ي  دجنگي كه در پيش رو داشتن

انتظار شارونا و مردمش بود . ليلي به مانند يك شنونده خوب 
تي همه چيز را براي او گوش داد و گوش داد تا آنكه تيري

. همان طور كه تيريتي انتظار داشت ليلي از تعريف كرد
مات و شوكه شده بود و  ،شنيدن آن اتفاقات شب گذشته
خوبي او را درك تيريتي به  .مبهوت در خودش غرق شده بود

. نيز همين حالت را تجربه كرده بود. چون خودش كردمي
مدتي در سكوت گذشت تا آنكه ليلي خود لب به سخن 

  گشود .

از من خواستي تو را  فهمم كه چرا ديشبمي حاال، تيريتي -
و االن  نم كه تو خوب فكرهايت را كرده ايدا. ميتنها بگذارم
تو  .ي تو روشن و واضح استيك چيز برا دانيم كههر دو مي

. اما چيزهاي مهمتري نيز وجود بايد به دنبال نماد ها بگردي
  دارد كه ما هيچ جوابي براي آنها نداريم ؟

  چه چيزهايي ؟ -

  ، ما بعد از جريان كيان و آن كتابچهخوب معلوم است ديگر -
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منتظر بوديم تا بدانيم در گذشته پدرت چه روي داده كه  
تابچه از نگشته و همينطور اينكه جريان ككيان به قصر ب

هاي كنم كه چيزمن فكر مي .چيست و چه در آن نوشته شده
ديگري نيز در گذشته بوده كه هيربد خواسته يا نا خواسته 
آنها را به تو نگفته . شايد هم اصال خود او اطالعي در مورد 

. من چيزي رد و حتي شايد كيان را نمي شناسدكتابچه ندا
ي هستند كه ابچه دو گرهست ، كيان و كتاا دانم اينكه مي

بايد باز شوند . اين كتابچه قبل از مرگ پدرت به كيان سپرده 
مهم نيست ، اما مطمئنم كه مربوط به  چه زمانيشده اين كه 

شود كه پدرت قصر را براي يافتن نمادها ترك كرده زماني مي
  كني ؟بوده . تو چه فكر مي

به همه اين موارد فكر كرده ام  به االنا ديشب ت ازليلي  -
خواهي بگويي . تو هم مثل من به مانند دفعه دانم چه مي.مي

قبل به اين نتيجه رسيدي كه شايد جواب اين سوال در نزد 
  .مادرم باشد 

  ليلي تنها با اشاره سر جواب او را داد .

  خوب فعال ما چيز مهمتري را براي فكر كردن داريم . و آن -
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 هاست . افتن نمادي 

هتر است كه به مالقات مادرت كني بتيريتي فكر نمي -
مطمئنم كه او چيزهاي مهمي براي تو داشته باشد .  ؟بروي

زمان را از دست نده به پيشش برو . من در اينجا مي مانم و 
  در نبودت مراقب همه چيز خواهم بود .

بايد به خواستم همين كار را بكنم . من خود من هم نيز مي -
  رانا نزد مادرم بروم . همين امشب حركت خواهم كرد .

تيريتي خيلي زود خود را آماده رفتن كرد . او مخفيانه از قصر 
توانست باور خارج شد . و به سمت رانا حركت كرد . او نمي

برد يكدفعه مين زيبايش كه در آرامش به سر ميكند كه سرز
     يك چيز را به خوبي در آستانه نابودي قرار بگيرد . اما 

دانست ، اينكه با تمام وجودش حاضر بود كه براي شارونا مي
و مردمش جان فشاني كند . ده شبانه روز در راه بود تا آنكه 

دانست كه چه حكمتي ست كه همواره به ماهور رسيد . نمي
ماهور در راهش بود . شايد هم خود او دوست داشت كه مدام 

گذشت دوباره همان قعي كه از كنار آن ميماهور راببيند . مو
لحظه اي به ياد خوابي كه ديده بود افتاد .  ، ناله را شنيد
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خواست كه وارد دانست كه تعبير آن خواب چيست . مينمي
اما يادش آمد كه ، ماهور شود و به دنبال صاحب صدا بگردد 

 براي چه چيزي به رانا آمده . پس راهش را ادامه داد تا به دژ
رسيد . از اينكه دوباره مادرش را مي توانست ببيند خوشحال 

چهره هاي آشنايي را در ميدان  ، بود . موقعي كه وارد دژ شد
اما در ميان آنها چهره هاي جوان و  ، دژ در حال تمرين ديد

نا آشنايي را نيز ديد . انگار مادرش خيلي سريع كار را شروع 
. اما در جلوي فته بودو نيروهاي جديدي را پذير كرده بود

دانست چه ميجمعيت كسي ايستاده بود كه او با ديدنش ن
.... با چشماني حسي بايد داشته باشد. خوشحال باشد يا اينكه 

دور از ميدان ايستاد و مرد روياهايش  اشك آلود در همان جا
؟ شد يعني او واقعا خود سام بود. باورش نميرا نظاره كرد

 سبزه اشه بود . ديگر از آن پوست چقدر چهره اش عوض شد
خبري نبود . معلوم بود كه آفتاب سوزان جنوب و دريا پوست 

. تيريتي ديگر او را برنزه كرده بود. و او را جذاب تر كرده بود
. ديگر چهار نماد و بود كه براي چه به رانا آمده بوديادش ن

كوت . آنقدر در س. او سام را دوباره يافته بودم نبودمادرش مه
، يافتايستاد تا تمرين آنها تمام شد . موقعي كه سام را تنها 

. او نزديك شد و در پشت سرش ايستادآرام از پشت سرش به 
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. تمام كلمات در ذهنش به دانست كه چه بايد بگويدنمي
، كه انگار بوي او را حس كرده بود اشك تبديل شده بود . سام

يد . همان نگاه يك آن به پشت سرش چرخيد و تيريتي را د
  اول كافي بود كه او را شوكه كند .

  ؟ندارد . اين يعني واقعا خود توييتيريتي! اين حقيقت  -

خواست كه جواب او را بدهد . تيريتي در سكوت ماند . نمي
  اما وجودش سراسر در عطش عشق سام بود . 

آري من هستم . من همان تيريتي هستم كه آن روز من را  -
و در طي همه اين سالها سعي نكردي خبري از تنها گذاشتي 

  من بگيري . من اليق اين همه دوري نبودم .

و بعد سام حركتي را انجام داد كه تيريتي باورش نمي كرد . 
  .سام جلوي تيريتي به تعظيم نشست 

دانستم كه شما من مرا عفو كنيد ، من آن روز نميبانوي  -
ايم مجازات كنيد . يك شاهزاده هستيد . من را به خاطر خط

  من اليق سخت ترين مجازات ها هستم .

  تيريتي خودش را سريع جلوي او بر زمين انداخت و سر سام
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  را باال گرفت . 

. كني ؟ تو جاودانه عشق منيت كه ميسسام اين چه كاري -
. تو تنها دليل زندگي ات شوياي كه مجازتو چه خطايي كرده

  من هستي تو .....

ر نتوانست حرفي بزند و تنها كاري كه توانست و تيريتي ديگ
تمام حرف هايي را ،ن بوسه آانجام دهد بوسيدن سام بود . در 

طول اين سال هاي دوري به او بزند، نهفته خواست در كه مي
. آنقدر عشق آنها مقدس و محترم بود كه ماه به احترام بود

  آن دو در پشت ابرها خود را پنهان ساخت . 

  .كجا بودي ؟ چرا خبري از تو نبود ين مدتسام در ا -

تيريتي مرا ببخش . روزي كه اينجا را ترك كردم و از تو  -
جدا شدم به پيش خانواده ام برگشتم . مدتي را نزد آنها بودم 
تا اينكه يك گروه تجاري كه با سرزمين هاي دور تجارت 

كرد مرا به عنوان محافظ استخدام كرد و من مدام در سفر مي
ودم . هرچه در طول اين مدت خواستم به سراغت بيايم هر ب

. ايد حكمتي در اين دوري نهفته بودبار به دليلي نتوانستم . ش
م و خواستم كه به دنبال تا آينكه ديگر جايي براي درنگ نديد
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چيزي در درونم مي گفت كه وقت آن رسيده  يك. تو بيايم
         من كهش تو بيايم .اما با خود گفتم كجا؟ كه به پي

. اما جايي را سراغ يمنمي دانستم كجا بايد به دنبالت بيا
دانستم حتما نشاني از تو پيدا خواهم كرد . پس داشتم كه مي

به رانا آمدم . اما وقتي رسيدم تازه فهميدم كه چه اتفاقي 
افتاده . من هنوزم نتوانستم مرگ پهلوان را باور كنم . او را به 

وست داشتم . مادرت آنا مرا شناخت و همه مانند پدر خودم د
چيز را در مورد تو برايم تعريف كرد و از من خواست اينجا 
بمانم تا خودت به اينجا بيايي . اما هرگز باور نمي كردم كه 
اينقدر زود به اينجا بيايي . من تنها چند روز است كه به 

  اينجا آمده ام .

دوري تو نبودم .  خوب كردي سام . من ديگر قادر به تحمل -
سام كاش بداني كه چه دوران سختي را گذراندم و چه آينده 

  بدي در پيش رو دارم . 

من همواره در كنارت خواهم بود و ؟ مگر چه شده تيريتي -
  نمي گذارم كه هيچ چيز تو را آزار دهد. 

  ممنون سام . قطعا همين گونه خواهد بود .  -
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  ني ؟ حاال بگو چه شده كه اينقدر نگرا -

اما قبل از آن اجازه بده كه مادرم را  ، سام تو خواهي فهميد -
  ببينم . اين براي من مهم است.

  خواهي . بانو آنا در اتاقش است . باشد هر طور كه تو مي -

تيريتي به همراه سام به داخل ساختمان دژ رفتند . تيريتي از 
ت در به پشسام جدا شد تا به ديدن مادرش برود . موقعي كه 

دانست چگونه همه چيز را براي . نمياتاق او رسيد مكثي كرد
   .به در زد رش تعريف كند . ضربه ايماد

  توانم وارد شوم ؟مادر ، تيريتي هستم . مي -

آنا كه اصال انتظار اين مالقات را نداشت خيلي سريع به طرف 
در دويد و آن را به روي تيريتي گشود و او را در آغوش 

  گرفت .

  تيريتي ، دخترم ! چه شده كه بي خبر به اينجا آمده اي؟  -

تيريتي ابتدا به مادرش تعظيمي كرد و بعد از سكوتي كوتاه با 
  صدايي آرام  گفت :
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   .مادر من هيربد را مالقات كردم -

  .آنا با شنيدن نام هيربد جا خورد 

  تو چه گفتي ؟ هيربد ؟ -

ستان در اتاقم من او را در شب جشن شروع زم، آري مادر  -
مالقات كردم . او همه چيز را در مورد گذشته تعريف كرد و 
گفت كه او از شما خواسته بود كه گذشته را از من پنهان 

  كنيد .

   خيلي آرام و با  ،كه هنوز در حيرت گفته تيريتي بودآنا 
  چهره اي در هم گفت :

  متاسفم . كه تيريتي من فقط مي توانم بگويم  -

شما كاري را كه درست بوده  .فهمممن شما را مينه مادر  -
  . اما مادر اين تمام گفته من نيست . اده ايدانجام د

ن و بعد تيريتي به سمت شومينه داخل اتاق رفت و در كنار آ
. آنا در سكوت ايستاده بود ايستاد و به آتش داخل آن زل زد

  و منتظر بود كه تيريتي حرفش را ادامه دهد .
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    ان هست كه در مورد آينده اي تاريك حرف مادر يادت -
دانستيد يا نه اما بايد دانم آيا شما از قبل مي؟ نميزديدمي

  بگويم به زودي پيش بيني تان به حقيقت تبديل خواهد شد .

  خواهي بگويي؟تيريتي تو چه مي -

. هيربد گفت كه سوزدمادر آتش جاودان در تاريكي مي -
بود اما اينك آتش در تاريكي  دفعه قبل آتش خاموش شده

. آداك دكنسوزد و هر لحظه تاريكي دارد بر آتش غلبه ميمي
ره در با، دوپدرم تصور مي شد نابود شده اهريمني كه توسط

حال بازيابي خود است و دارد خودش را براي جنگ زمان ما 
  ها را بيابم .من وظيفه دارم كه نمادو . كندآماده مي

ين اتفاق برايش دردناك بود كه نتوانست آنا آنقدر شنيدن ا
ي گوشه اتاق روي پاهايش بايستد و خودش را به صندل

  . رساند

  ؟ باورم نمي شود، يعني تاريخ در حال تكرار است. نماد ها -

آنا در سكوت كامل بود . انگار به ياد گذشته افتاده بود و 
  خاطره تلخ از دست دادن البرز . 
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   .ياتيريتي به نزديك من ب -

رويش ايستاد . آنا  رد تيريتي با تعجب به سمت آنا رفت و رو
  چشمانش را در چشمان دخترش انداخت و گفت :

  داني كه دختر چه كسي هستي ؟تيريتي تو مي -

  خوب معلوم است ديگر . دختر شما و پدرم البرز  -

خواستم اين را بداني كه تو دختر مردي درست است اما مي -
اين مردم و شارونا را نجات داده . من ايمان  هستي كه يكبار

دارم كه تو نيز خواهي توانست به مانند پدرت آداك را از بين 
  ببري . من مطمئنم كه تو نماد ها را خواهي يافت .

مادر اين نهايت محبت شما به من است . اما مادر حقيقتي  -
ل وجود دارد كه ما بايد آن را بپذيريم . آن نماد ها اگر قاب

پيدا شدن بودند ، حتما پدرم آنها را يافته بود . من چگونه به 
دانم چيست . هرچه فكر دنبال چيزي بگردم كه حتي نمي

  فهمم .كنم كمتر ميمي

تيريتي تو دختر باهوشي هستي . اين كه پدرت نتوانسته  -
نماد ها را بيابد دليلي بر اينكه تو نيز قادر به يافتن آنها 
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و توانايي هاي خودت را داري و همينطور نباشي نيست . ت
ذهن خالق خودت را. من به تو ايمان خواهم داشت . و اينكه 

به مانند ليلي و ر اين راه همواره در كنارت خواهم بود . د
  ...ر.همينطو هيربد و 

دانم مادر من او را قبل از اينكه به نزد شما بيايم . ميسام -
  ن گفته .مالقات كردم او همه چيز را به م

، سام مرد خوبي ست . اگر به هم عالقه داريد هرچه تيريتي -
  زودتر ترتيب ازدواجتان را بدهم . 

مادر من در وضعيتي نيستم كه بتوانم ازدواج كنم . مسير  -
دانم كه چه چيزي يافتن نماد ها مسير مبهمي ست ، من نمي

  در انتظارم خواهد بود و اين براي سام ....

تباه نكن دخترم . عاشق و معشوق در همه چيز با اين را اش -
هم خواهند بود . مطمئن باش اين براي او لذت بخش تر 
است كه در سختي ها در كنارت باشد تا اينكه اصال در كنار 
تو نباشد . تقدير شما چنين است كه با هم باشيد . اگر غير از 

  اين بود او به دنبالت نمي آمد .

  من با او ازدواج خواهم كرد .هرچه شما بگوييد .  -
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       نوز نتوانسته بود چيزي را كهتيريتي مكثي كرد ، او ه
 آتوساخواست ، به آنا بگويد . او هنوز در مورد خانه آتش و مي

و مهم تر اينكه در مورد كيان و كتابچه  به او چيزي نگفته بود
ا از او چيزي نپرسيده بود . نمي دانست كه چه بايد بكند ، ام

         او براي همين به پيش مادرش آمده بود . پس بايد 
  . دمي پرسي

  مادر شما ... -

هنوز زود است ،  "اما همان موقع چيزي در ذهنش گفت ، 
تو وظيفه مهمتري داري ، تو بايد تنها در فكر يافتن نماد ها 

خواست كه تيريتي در مورد آن صدا هرچه بود نمي "باشي .
. تيريتي هرچه با خود ه آنا چيزي بگويدكيان و كتابچه ب

كلنجار رفت فايده نداشت . انگار براي صحبت كردن اختيار از 
كرد ؟ آيا براي يافتن مي چه بايداو گرفته شده بود . پس 

نمادها نبايد گره هايي را كه در همان ابتداي مسيرش وجود 
كرد . شايد خيلي از چيزها در آن كتابچه داشت را باز مي

فته بود . كيان در كجاي گذشته جاي داشته ؟ هيربد به نه
اصال شايد هيربد او را هيچ عنوان از كيان نامي نبرده بود . 

  اينكه ؟ يا. يعني مادرش نيز چيزي نمي دانست نمي شناخت
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  مي دانست ؟

     تيريتي تو چيزي مي خواهي بگويي ؟ چرا حرفت را  -
  نمي زني ؟

يريتي دارد چيزي را از او پنهان انگار آنا فهميده بود كه ت
  كند .مي

مادر نمي خواهم به شما دروغ بگويم . چيز بسيار مهمي  -
كنم شايد وقتي ديگر در مورد آن دانم ، فكر ميست اما نميا

  صحبت كنم .

تيريتي ، دخترم اگر چيزي ست كه ذهنت را آزار مي دهد  -
  بگو ، من صادقانه جواب خواهم داد . 

اما انگار واقعا  ،اي دوباره خواست كه بگويدهتيريتي لحظ
  زبانش اجازه صحبت كردن نداشت . 

  .هيد در زمان مناسب برايتان بگويمنه مادر اجازه بد -

؟ ه تصميمي داريطور كه راحتي . خوب حاال بگو چهر -
  برنامه ات چيست ؟ 
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خواهم . اما در ابتدا ميمي دانم مادر ، كامال گيج شده امن -
و بعد جم با سام را بدهم بازگردم و ترتيب جشن ازدوا به قصر

دانم نمي ها برنامه اي كه دارم يافتن نمادهاست. كه البتهتن
  چگونه و از كجا بايد شروع كنم . اي كاش سرنخي داشتم .

هركاري كه بخواهي انجام دهي و هر تصميمي  !تيريتي من -
تو ايمان را كه بگيري به آن احترام خواهم گذاشت . من به 

  دارم . 

  :رد و بعد با لحني دلسوزانه پرسيدآنا لحظه اي مكث ك

  ترسي ؟ منظورم از آينده است .ريتي تو ميتي -

تيريتي ابتدا جواب نداد و در سكوت خودش غرق شد. او با 
ترسد يا نه ؟ او اصال به آن فكر خود فكر كرد كه آيا واقعا مي

  نكرده بود .

 تفاقاتي كه درترسم نه از اود ترس ميآري مادر اما من از خ -
. من از نابودي شارونا و مردمي كه انتظارم خواهد بود

دوستشان دارم مي ترسم . وگرنه به نام مقدس شارونا سوگند 
مي خورم كه من هيچ ترسي از آداك نخواهم داشت . من 
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هيچ ترسي ندارم چون شما و ديگراني را در كنارم خواهم 
  هم در كنار هم خواهيم بود . داشت كه همه براي 

خوب است دخترم . به حق كه تو دختر البرز هستي .  -
  شجاع و عاشق .

گفت و گوي تيريتي با مادرش آنطور كه او مي خواست نبود . 
او هنوز جواب سوالي را كه مي خواست نيافته بود . اما آنا به 

از او دلگرمي داده بود و همين برايش كافي بود . تيريتي بعد 
پيش سام برگشت . اما آن  درش بيرون آمد بهاينكه از اتاق ما

شب به او چيزي نگفت و تنها گذاشت كه زيبايي ها را با هم 
  تجربه كنند . 

  ؟  سام تو آماده اي -

  براي چه چيزي ؟ -

  براي ازدواج  -

  سام با شنيدن اين حرف از جا پريد 

  چي ؟ ازدواج ؟ من و تو ؟  -
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  ه اي ؟نكند پشيمان شد -

  ...اما من .! هرگز ؟من -

  تو چي ؟ -

دانم چه بايد بگويم . ازدواج با تو تنها آرزوي من من نمي -
است ، اما تو امپراطور هستي و من يك مرد ساده بي نام و 

  .نشان 

اما فكر نمي كنم كه من و تو ، سام من امپراطور هستم  -
ن سرزمين هيچ تفاوتي با يكديگر داشته باشيم . هر دو در اي

گويي من هرگز نمي توانم به دنيا آمده ايم . اينگونه كه تو مي
ازدواج كنم ، چون تنها بايد با يك امپراطور ازدواج كنم و اين 

م تو غير ممكن است كه شارونا دو امپراطور داشته باشد . سا
يا اينكه به زمان بيشتري براي  براي ازدواج با من آماده اي

  ؟ فكر كردن نياز داري

من هرگز به هيچ زماني براي انديشيدن در اين مورد نياز  -
  ندارم .

  كنيم .گرديم و ازدواج ميپس با هم به قصر باز مي -
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تنها جوابي را كه تيريتي مي خواست بشنود ، در چشمان 
  سام يافت . 

خواهم كه هرگز ميسام در همين شب در همين جا از تو  -
ري كه هميشه در كنار من خو. سوگند ميمرا تنها نگذاري

  باشي ؟

مقدس  تيريتي من بزرگ شده ي خليج پارس هستم ، آب -
ه هاي خليج پارس چبخليج پارس در رگ هايم جريان دارد . 

ارزش  آنقدر، عمل مي كنند . تو براي من سوگند نمي خورند
. اگر ديگري را در زندگي ام نمي خواهم داري كه هيچ چيز

ني حاضر هستم به خاطر تو سوگند كخواهي و باور نميمي
  هم بخورم .

نام خليج پارس براي من از هر سوگندي با ارزش  نه سام . -
تر است .  مطمئن باش كه من تا آخرين نفسم تنها به عشق 

  تو زندگي خواهم كرد .

  تيريتي.. -

خواهم آنقدر تو را نگاه ، ساكت باش، ميسام هيچ چيز نگو -
 .  اشدهايي را كه تو را نديده ام بكنم كه جبران تمام سال
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   ..و هر دو در آغوش هم زيبا ترين شب شارونا را رقم زدند .

. انگار كه همراه سام و مادرش راهي قصر شدندتيريتي به 
. هاي زيبايي در انتظار شارونا بودقبل از دوران تاريكي ، روز

م كرده بود كه ديگر تيريتي آنقدر در عشق سام خود را گ
ش را در ماهور نشنيد و اگر هم شنيد ديگر براي ناله ايصداي 

ديدن سام بسيار . ليلي با مهم نبود. آنها به قصر رسيدند
موقعي كه شنيد قرار است آن دو به و ، شگفت زده شده بود

مي دانست كه چگونه بايد زودي با هم ازدواج كنند ديگر ن
خيلي  ا. آنبسيار از اين ازدواج خوشحال بود . اوشادي كند

. خبر ازدواج تيريتي در شارونا زود ترتيب همه چيز را داد
اه داشت كمتر از شادي پيچيد و شادي كه با خود به همر

قبيله  چهار. دوباره مردم از سراسر شارونا و از باران نبود
. براي ازدواج امپراطور شادي كنند رهسپار قصر شدند تا اينبار

. سام در آن لباس بلند  روز ازدواج تيريتي و سام فرا رسيد
قرمز رنگ و تيريتي در لباس سپيد به مانند دو شاخه گل رز 
قرمز و سپيد در كنار هم رو به جمعيت ايستادند . دو حلقه 

بود و براي اين ازدواج  هاآرينطاليي كه شاهكار هنرمندان 
كرد . نمايي ميه شده بود در انگشتان دستشان خودساخت
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همه  مراسم ازدواج آن دو را انجام داد . وزير اعظم، مهر بزرگ
اشك شوق .  ايخندان و عده  شاد شاد شاد بودند . عده اي

حتي آسمان نيز از شادي گريست . هفت شبانه روز اين 
جشن در قصر و سراسر شارونا ادامه داشت . همه خشنود و 
راضي . اما تيريتي در دلش نگراني زيادي داشت . آنقدر اين 

  .ن پي برده بودآر بود كه سام به خوبي به نگراني آشكا

                       *******  

از سام خواست تا او را  شب بعد از ازدواجشان تيريتي چند
خواست تا سام را به كنار بركه در پشت همراهي كند . او مي

نكه به آقصر ببرد . سام بدون هيچ سوالي با او همراه شد ، تا 
  كنار بركه رسيدند .

  سام اينجا آرامش بخش ترين جاي دنياست .  -

  .آرام و دنج بركه ي زيبايي ست .  -

از چهره اش اين را به  سام مبهوت زيبايي بركه شده بود .
  خوبي مي شد فهميد .

  سام مي داني براي چه تو را به اينجا آوردم ؟ -
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  نه نمي دانم .   -

اني ام براي سام من در رانا به تو قول دادم كه در مورد نگر -
تو بگويم . و براي اين كار تو را به جايي آوردم كه همه چيز 

  از آنجا شروع شد . يعني از همين بركه.

و كتابچه ، كيان تيريتي سخنش را آغاز كرد و همه چيز را از 
از هيربد و آتش جاودان ، از آداك و جنگ در پيش روي 

انطور دانست سخن گفت . همشارونا و هرچيز ديگري كه مي
كه انتظار داشت سام مبهوت حرف هايش شده بود . همانطور 
كه در كنارش نشسته بود نگاهش را به ناكجاي زمين و زمان 
دوخته بود . و معلوم نبود كه به چه فكر مي كرد . تيريتي كه 

سعي كرد تا با سكوتش به او فرصت  كرد حال او را درك مي
تحليل كند . مدت  ذهنشدهد تا بتواند حرف هاي او را در 

. تقريبا شب از نيمه گذشت تا اينكه سام زيادي گذشت
داد مد ، صدايش هنوز بوي بهت زدگي ميآالخره به حرف اب
  مي لرزيد . و

تيريتي ، مطمئنم اگر هر كس ديگري جز تو اين وقايع را  -
ان اين حرف ها را از او باور كرد به هيچ عنوبرايم تعريف مي
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. ه هضم اين اتفاقات بسيار سخت استكن ككردم . قبول نمي
اما من چون تو را باور دارم ، حرف هايت را مي پذيرم و در 

  كنارت خواهم بود . 

  تيريتي سرش را در آغوش سام رها كرد .

 ؟!غوش تو امن ترين جاي دنياستآكه دانستي سام مي -
كنم كه هيچ غمي تم احساس ميوقتي در آغوش تو هس

  .ندارم

 هست و نيست من هستي . من لحظه ايتو تمام  تيريتي -
نگراني يا غمي هستي . من در  نمي توانم بپذيرم كه تو دچار

فكر كني كه  رت خواهم بود . تو نبايد لحظه اياين راه در كنا
دانم گويم نميتنها هستي . تيريتي اين را از تمام وجود مي

     جاي تو اگر كس ديگري بود لحظه اياما مطمئنم كه 
نمي توانست ذره اي از اين بار سنگيني كه بر دوشت گذاشته 

  شده را تحمل كند .

گويي ، راه سختي در گونه باشد كه تو مياميدوارم همين -
ن نمادها تنها راه نجات . يافتستپيش روي همه ما

. اما من هنوز نتوانسته ام اين را بفهمم كه از كجا شاروناست
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ا جاي كوچكي نيست كه بتوان بايد شروع كنم . آخر شارون
رد . من در همين قصر آن را براي يافتن نماد ها جست جو ك

. هنوز زيرزمين هاي قصر را از نزديك نتوانسته ام هم مانده ام
چون هميشه ، جا را خواهم ديد ببينم . البته يك روز حتما آن

  .زو داشتم آنجا را از نزديك ببينمرآ كودكياز 

ه ؟ خوب چرا تا ب ر برايت جالب استنجا اينقدآچه چيز  -
  ؟ يحال به آنجا نرفت

نرفتم ، شايد هم  يهر بار به دليل يدانم چرا ولراستش نمي -
درباره آنجا  يزياد ي. آخر افسانه هاشدانع اينكار ميترس م

زيرين دارد و  يگويند قصر دو طبقه مي يوجود دارد . عده ا
اما همه آنها  ، دارد گويند سه طبقه در زير زمينمي يعده ا
 يسپيد بر رو يد كه در پايين ترين طبقه قصر ديوگوينمي

پنهان شده و ديو  يچاه چيز آرميده كه در آن يدر چاه
. مردم شارونا نها فقط افسانه استنگهبان آن است. البته اي

  بوده اند. يه از ديرباز به دنبال افسانه سازهميش

ها خود ريشه در واقعيت البته نبايد غافل شد كه افسانه  -
  .دارند
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. تصور كن كه يك ديو در قبول دارم اما نه ديگر در اين حد -
   .كند ... خنده دارست يما زندگي هازير پا، قصر 

     ير فرو رفت انگار كه به دنبال چيزدر فك يسام لحظه ا
  .گشتمي

  همين امشب تو را به آرزويت برسانم ؟ يخواهمي يتيريت -

  ؟ييچه آرزو -

خواهم تو را به زيرزمين قصر ببرم . بيا معلوم است ديگر مي -
براي ديدن وجود  ي. شايد چيز خاصهم به آنجا برويمبا

   ست كه آنجا را از نزديك ا اما حداقل اين، نداشته باشد 
  .نيمبييم

براي ما وجود نخواهد داشت. اگر  ياما آنجا قطعا چيز خاص -
رم قبل از من آنجا را پدمطمئن باش  منظورت نمادهاست

  . نيافته يگشته و چيز

 دانم اما بهتر است ما نيز آنجا را ببينيم . االن بهترينمي -
  وقت است . 

  .قصر شدند ياصل ه قصر بازگشتند و وارد تاالرب يسام و تيريت
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دانم زياد آشنا نيستم و نمي من با اينجا يخوب تيريت -
  .است قصر از كدام طرف يزيرزمين ها يورود

جلو بيافتد اما اين اتفاق  يمكث كرد تا تيريت ياسام لحظه
  .نيفتاد

  ؟ يتيريت -

  . در فكر فرو رفته بود يتيريت

 يبه اين فكر نكرده ام كه راه ورودسام راستش من تا بحال  -
دانم از كجا ها كجاست ، بهتر بگويم من واقعا نميزيرزمين

بينم نم ميكفكر مي م و االن هرچهيم وارد آنجا شويتوانمي
كه در قصر وجود دارد به  يياز اين درها كي كه هيچ
  .ها راه ندارد  زيرزمين

كه در قصر وجود  يدرهاياز  كي گفت هيچتيريتي درست مي
  .رسيد ها نمي داشت به زيرزمين

نداشته باشد .  يشود كه زيرزمين باشد اما درگر ميآخر م -
  ي .كنشايد اشتباه مي

  كنم . خوب شايد راهش از درون تاالر نباشد اه نمينه اشتب -
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  .بيا درون راهرو ها را نگاه كنيم

ه قصر را زير پا گذاشتند اما هرچ يآن دو تمام راهروها
  .نيافتند  يگشتند راه

قصر را به دنبال شما گشتم اما شما را  من؟ همه يبانو -
  .نيافتم 

  . از خدمتكاران قصر بود ييك گل بانو  ياين صدا

  د .شام تشريف نياوردي يمن هرچه منتظر ماندم برا يبانو -

  را ديدم . گل بانو من گرسنه نيستم. چه خوب شد كه تو -

  افتاده ؟ ي. اتفاقمن يدر خدمتم بانو -

 يقصر سر يخواهم به زيرزمين هاانو . فقط مينه گل ب -
 يگردم راه ورودهرچه مي ياما راه را بلد نيستم . يعن، بزنم
  يابم . تو راه را به من نشان بده. يا را نمآنج

وجود دارد اما هزاران  يوجود ندارد . يعن يمن راه ياما بانو -
  سال است كه راه آن را بسته اند .

  ؟چه ي؟ براراه آن را بسته اند -
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دانم راه آن از اما مي، دانممن دليل آن را نمي يبانو -
بسته اند و آن را  يهمانطور كه گفتم ورود يكجاست ول

  .به آن ورود نكرده يهزاران سال است كه كس

آيا به ياد  .يست كه در قصر طوالنيگل بانو تو ساليان  -
  ؟كه پدرم به دنبال زيرزمين ها رفته باشد  يندار

دهم كه ن ميمن . االن آنجا را به شما نشا يخير بانو -
  .به آن داخل نشده يگويم كسبدانيد چرا مي

و را دنبال كرد تا آنكه به راه افتاد و چند راهر گل بانو در جلو
سته بود به يك مجسمه بزرگ از راهرو ها كه ب ييك يدر انتها
  نر رسيدند .  ياز گاو

اگر اشتباه نكنم در پشت همين  يراه ورود من يبانو -
توسط اين ديوار  ،بينيدر كه ميمجسمه است كه همانطو

اين  بينيد كهمي ،مسدود شده و اگر خوب دقت كنيد يسنگ
دانم كه عيد ميبنخورده .  يها در گذر زمان هيچ تكانسنگ

پدرتان توانسته باشد از اين ديوار گذر كند چون آنوقت 
  . مجبور بود ديوار را خراب كند

   ي.برو يتوانممنون گل بانو مي -
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  من.  يكنم بانوخواهش مي -

  رفت . يگل بانو با تعظيم

توانيم به آنجا راه ر تو چگونه مي؟ به نظييگوسام چه مي -
  پيدا كنيم ؟

را  يشود كه راه ورودكه شدم باورم نمي. واقعا شودانمنمي -
  . آخر دليلش چه بوده ؟بسته باشند

  .دليلش هرچه بوده به آن چيزيست كه در آنجا وجود دارد  -

  كه نمادها در آنجاست ؟ يبگوي يخواهمي ييعن -

كه پدرم وارد آنجا شده و اگر  نه اصال ... من مطمئنم  -
  نمادها در آنجا بود آن را يافته بود . 

  كه پدرت وارد زيرزمين ها شده ؟ يئناز كجا مطم -

. سام پدرم نيز به چرا يفهممي ي،اگر به خودمان نگاه كن -
ها رزمينپس قطعا از زي ،ند ما مجبور به يافتن نمادها بودمان

قسمت پايين ديوار در  به اين . من يقين دارمگذشتهنمي
  .گوشه سمت چپ نگاه كن 
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از  يتعداد،كرد به آن اشاره مي يكه تيريت يدر آن قسمت
خود قبال خارج شده بودند اما به  يسنگها معلوم بود كه از جا

  .خود قرار داده شده بودند  يماهرانه بر سر جا يقيرط

  . اينجا را قبال باز كرده اند .ي گويراست مي -

  . كنيمهم باز ميپس ما  -

 يجرش شروع كرد به خالـو بعد با خن اين را گفت يتيريت
 بود اما به كمك هم چند يها ، كار سختكردن بين سنگ

كه يك آدم به حالت سينه  يسنگ را خارج كردند به اندازه ا
  توانست از آن گذر كند .خيز مي

  داخل شويم ؟ -

 يطعا دليل مهمدم ... قاما مردّ، ندارم  يمن ترس يتيريت -
  وجود دارد كه راه آن را مسدود كرده اند .

، تا جا را ببينيمآنخواهيم ين دليل ميخوب ماهم به هم -
  . بفهميم دليل آن چه بوده

    يكه چاره ا زد . ساماز هيجان برق مي يچشمان تيريت
را از ديوار خارج كرد و خود اول از باريكه  يمشعل، ديدي نم
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نيز به دنبال او وارد يده گذر كرد و تيريتي راه به صورت خواب
ه آنها را بود ك يشانمارپيچ به سمت پايين در جلو ي. پلكانشد

طول كشيد تا به  يمدت زياد .رساندبه اعماق زمين مي
  آن رسيدند .ي انتها

  كردم كه اينقدر از سطح زمين فاصله بگيرد . سام فكر نمي -

بيشتر در كنارمان دو راه . خوب ما در حال حاضر يآر -
. كدام را در سمت چپ يدر سمت راست و ديگر ينيست يك

  ؟ يكنانتخاب مي

  اول از راست .  -

ها آنمشعل را از سام گرفت و خود به جلو راه افتاد.  يتيريت
 يراهرو ها ياهرو شدند كه در دو طرف خود داراوارد يك ر

 يزياد يو در هر راهرو درها ،بود به مانند يك هزار تو يزياد
 ي. مدت زيادفل بوداز آنها نيز ق يوجود داشت كه تعداد

را كه قفل  يل هم در راهروها چرخيدند و درهايهردو به دنبا
  . بود ي. تمام اتاقها خالآن را ببينند كردند تا داخلنبود باز مي

ها نيست . به نظرت از ق. هيچ چيز داخل اتاجالب است -
  د؟كردنچه استفاده مي ياينجا برا



  
 188  / 

. البته براي پيدا كردن نيست ياينجا چيز ي. تيريتدانمنمي -
سالها اگر بخواهيم تمام اتاقها و راهرو ها را بگرديم فكر كنم 

اولمان باز گرديم و از راهرو  يطول بكشد . بهتر است به جا
  سمت چپ ديدن كنيم .

زگردند و وارد راهرو اولشان با يتوانستند به جا يسخت بهآنها 
 يشت و با شيب. آن راهرو انگار انتها نداپ شدندسمت چ

با  يرفت . تيريتتند به سمت پايين مي نيز يماليم و گاه
خود فكر كرد كه اين راه آنها را بيش از پلكان مارپيچ به 

راه  يرفتند و رفتند تا اينكه به انتهابرد . آنقدر پايين مي
  رسيدند به يك ديوار .

 يبست برسيم ؟ اينجا هم كه چيزه بناين همه آمديم تا ب -
  نداشت.

انگار كه   نگاه كن  يوارد  يباال به  نباش  عجول  سام  -
  شناسم. خط آن را نمي ينوشته شده ول ييكچيزهاي

  سام به آنجا نگاه كرد .

شده  شفرامو ديگر . اين خطهاستپارس  ياين خط باستان -
  .دانندمي هستند كه  اين خط را يبسيار كم يو عده 
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   .از آنها هستم يالبته من يك -

  . بود يليل يهردو از جا پريدند. اين صدا

  ؟ يكن؟ تو اينجا چه مي يليل -

 دمن نگران شما شدم . ديشب ديدم كه از قصر خارج شدي -
گفت شما  بانو  اما نديدم كه بازگرديد نگران شدم تا آنكه گل

رزمين زي يتيد و گفت كه شما را به سمت ورودبه قصر بازگش
آن برداشته شده .  ياديدم كه سنگه ، آمدم يها آورده وقت

  آمديد .يكرديد و به اينجا منبايد خطر مي نگران شدم . شما

ندارد .  خطرناكي كه اينجا هيچ چيز يبين؟ مي يچه خطر -
  ؟ شناسيمياين خط را  يتو گفت

  ي .آر -

  : مشعلش را به سمت نوشته ها گرفت و خواند يليل

. داخل شدن به خواست شماست يشه كنيد و وارد شويداند "
  "و خارج شدن به خواست ما . براي ورود اجازه الزم است.

  سام نه   و ينه تيريتاما نه او  آن خواند  ياز رو  ليلي چند بار
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  نفهميدند. سام در فكر فرو رفت و بعد گفت : يچيز كدامهيچ

مايل نيست مطمئنم هر چه در پشت اين ديوار است زياد  -
  بايد اجازه بگيريم ؟ يآن را ببينيم . بعد ما از چه كس كه ما

  :ليلي به دنبال حرف سام ادامه داد 

نقدر پيچيده ينم چرا ااداما نمي ندساده هست يجمالت خيل -
چون اگه وارد  ،بايد مواظب باشيم ي. خيلرسندبه نظر مي

  يم . ونيم خارج بشاشايد نتو، يم وبش

بود . سام رو به  تفكردر غرق  ،نوز در سكوتاما ه يتيريت
  گفت : يتيريت

  ؟ يفهميد يچه شده؟ چيز يتيريت -

من فقط قسمت آخر  يول، دانم درست فهميدم يا نه نمي -
     صادر  خانه . معموال اجازه توسط صاحبفهميدم آن را

كبير بوده كه البته  ي. صاحب و سازنده اينجا آرياودشمي
 كو االن من امپراطور و مال اكنون مرده،ه اما امپراطور هم بود

بايد  !. اما شما دو نفرخواهمو قطعا اجازه نمي اينجا هستم
. اما كنيد يمن اجازه خواهم داد كه مرا همراهم كه يوبگ
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د خواهم دانم چه در انتظار ما خواهد بود . قطعا من وارنمي
  آييد ؟ يشد . آيا شما هم با من م

رو  يبودن جواب سر تكان دادند. تيريت بتهر دو به نشان مث
  گفت : مقاطع و محك يبه ديوار ايستاد و با صداي

   خود  يمپراطور شارونا به خواست و ارادهمن تيريتي ا -
دهم كه همسرم سام و مي خواهم كه وارد شوم و اجازهمي

  كنند .  ينيز من را همراه يدوستم ليل

با خود فكر كرد شايد  ،دبيافت يمنتظر بود كه اتفاق يتيريت
آنها تبديل  يرو يدفعه ديوار جلواما يكاشتباه كرده باشد 

از چوب گردو با  يو بسيار زيبا شد . در يبزرگ چوب يبه در
 يشاهانه . دستگيره طالي يزيبا و طرح هاي يها يكنده كار

كه به شكل سر گاو بود را چرخاند . هرسه از در گذر كردند . 
. اطرافش را نبود يوشن كردن آنجا كافور مشعل براي رن

. آنها را روشن يافت نكه چند مشعل را داخل ديوارآگشت تا 
بزرگ . آنها داخل يك تاالر آنجا را بهتر ببينند يكرد تا فضا

و  يسنگ يدو طرف تاالر پر بود از مجسمه ها. كه در بودند
 يشاه بود و يك ي، يكمرد يزن بود و يك ي. يكغول پيكر
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.  شيردال يو يكهما  يشير ، يك يود و يكبگاو  ييك سرباز ،
سر آن تا  يبود كه انتها يو در انتهاي تاالر مجسمه عظيم

  كبير . ياالر باال رفته بود . مجسمه آريات يانتها يسقف ب

نيز به  يگام برداشت و سام و تيريت وبه سمت جل يتيريت
پر  ينرفته بودند كه صداي يهنوز چند قدم ،دنبال او رفتند

  .جذبه از ناكجا در تاالر پيچيد 

  خواهيد ؟ يكه هستيد و چه م -

كه آن صدا ،ديگر برداشتند يفهميدند گام ينم يآنها كه چيز
  دوباره پرسيد :

  خواهيد ؟ي كه هستيد و چه م -

بلند  يو با صداي كشيد   را شمشيرش   سريع  يخيل  يتيريت
  گفت :

؟ خودت را نشان يكه خود را پنهان ساخت يتو كه هست  -
   .بده

  جز همان صدا كه دوباره پرسيد :،نيامد  يجواب
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  خواهيد ؟ي كه هستيد و چه م -

  و سام نيز شمشير كشيدند . يليل -

  تر گفت :بلند يبا صداي ياينبار تيريت

امپراطور  ،فرزند البرز ي،. من تيريترا بر ما آشكار كنخودت  -
  .شارونا هستم 

 ،مهيب از مجسمه ها برخاست يلحظه اي سكوت و بعد صداي
خود را مقابل سام و  يكه آنها جان يافته بودند . تيريتانگار 

او منتظر بود تا ببيند چه  قرار داد . يبه مانند سپر يليل
تمام ، از ناكجا  ييكدفعه نور . ودر حال رخ دادن است ياتفاق
 نجره بود به مانند روزپ يتاالر را پر كرد و آنجا را كه ب يفضا

دست ساخته شده از زيبا يك . تاالري پر ابهت وروشن ساخت
. تاالر زيبا و خوش تراش يهايبا ستونسپيد  يهايسنگ

همه چيز را فراموش  آنقدر زيبا بود كه آن سه لحظه اي
افتاد كه آنها  يالر شدند. و بعد اتفاقتاتماشاي كردند و محو 
ا سر تعظيم كردند . تمام مجسمه ها به جز آريتصورش را نمي

  :صدا گفتند فرود آوردند و يك

  امپراطور شارونا  يدرود بر تيريت _
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  :و بعد دوباره همان صداي خشن و پر جذبه در تاالر پيچيد 

  نواده ي ما يدرود بر تيريت _

 يصدا متعلق به كيست . اين صدا تيريتي تازه فهميد كه آن
 سه . هرشدز مجسمه اش خارج ميكبير بود كه ا يآريا
سريع شمشيرهايشان را در غالف كردند و رو به  يخيل

  مجسمه آريا بر زمين نشستند و سر تعظيم فرود آوردند .

  كبير شاه شاهان  يدرود بر آريا _

  نواده من ؟ يخواه يچه م _

. او از ديدن اين اتفاقات شوكه دانست چه بگويدنمي يتيريت
يا بود سازنده او در نزد آر ، گفتمي ياما بايد چيز د ،شده بو
  .نمادها 

  :شاهانه از جايش برخاست و گفت  يتيريت

را خطري بزرگ تهديد سرزمين زيبايمان  ،شاه شاهان يا _
با  جنگ كاهريمن قسم خورده در حال تدار كِ آداكند. مي

 يمپراطور اين سرزمين بايد چاره اشاروناست . من به عنوان ا
 يچاره ا هم و تنهاا مردم و سرزمينمان را نجات دبيانديشم ت
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ي يافتن چهار نماد مقدس ، وجود دارد كآدا ينابود يكه برا
پنهان ساخته  جاييدر  وست كه توسط شما ساخته شده ا
  . خبريم يكه ما از آن ب داي

  :آب دهانش را قورت داد و دوباره ادامه داد  يلحظه ا يتيريت

كنيد تا سرزمين  يجد بزرگ اين نواده خود را يار يا _
نمادها را به  ينجات دهم . آيا امكان دارد كه جادسمان را مق

  من بگوييد ؟

 يا گفته بود . منتظر ماند تا جوابتمام خواسته خود ر يتيريت
  .آريا بشنود يرا از سو

  ؟بازگشته كآدا _

  .اين را آريا پرسيد

 ي. آتش جاودان در تاريكو بازگشتهشاه بزرگ ا يا يآر _
ر آتش است . ب يو پليد يبه تاريكسوزد و اين نشان از غلمي

  كنيد و از نماد ها برايم بگوييد . يكنم مرا يارخواهش مي

  :ست ا اين مكه براي تو دار يتنها چيز، من  ينواده  _
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 ي، بادمده از دل آتشآبر يمده از دل آب و آبآبر ي( آتش
بگرد به دنبال  .مده از دل بادآبر يو خاك كمده از دل خاآبر

  كن) پادشاهي، بياب و ها را بياب ه، نايافتنايافته ها 

  .از آن نفهميد يكرد تا آن را حفظ كند اما چيز يسع يتيريت

ي . من فرصت زياديدشاه بزرگ مرا بيشتر راهنمايي كن يا _
  ندارم . در اختيار

 ي. تو راه سختتو داشتم يبود كه من برا ياين تمام چيز _
، ه تفكر و شجاعت داردمادها نياز بو يافتن ن يدر پيش رو دار

مراقب باش . نمادها  بتواني تصور كني.كه  يبيشتر از آن چيز
  آورند و قدرت خشونت.  يقدرت م

. من خواهميشاه كبير من قدرت را براي خود نم يا _
 ي. اخواهمينجات سرزمين و مردمم م ينمادها را تنها برا

نفع  مطمئن باش كه من از نمادها و قدرتش به، آرياي كبير 
  خود استفاده نخواهم كرد .

اگر  ، هستي و از خون ما ما يدانيم . تو نواده ما اين را مي _
در  يساختيم . حت يين بود كه خود را بر تو آشكار نمغير از ا

 كه همين يهست يگفتيم . تو تنها كسينم تومورد نمادها به 
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. راهت سخت و خونين خواهد  يدانمقدار را هرچند كم مي
كند كه نمادها را تو كمك مي . آنجا به. به ژيكان بروبود
  . يبياب

 يخاص ، با صداي يسكوت شد و در آخر آريا با لحن يا لحظه
  آمد گفت : يجسمش م يكه از عمق ب

  سرزمين و مردمم را نجات بده .، نواده من  يتيريت _

  .زمين به تعظيم نشست  يرش را كشيد و روشمشي يتيريت

كه از  يبه جان ،به شرافتم سوگند، اه شاهان ش ،كبير يآريا _
    اميد نخواهم كرد. را نا شماكه ، دارم سوگند كاين خا
شمشيرم را  ، در راه نجات اين سرزمين و مردمش يا لحظه

  زمين نخواهم گذاشت .

  دانيم .ما اين را مي _

سوال در ذهن داشت . با اينكه مردد بود  كهنوز ي ياما تيريت
  : اما پرسيد

  نيز هست ؟ يجد بزرگ آيا بعد از اينجا طبقه ديگر يا _
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  .هست  يآر _

  ديدن هست ؟ ينيز برا يآيا در آنجا چيز _

  هست . يآر _

  آنجا را نيز ببينم ؟ متوانمي _

رايت مهم تر است . اما به اين فكر كن كه ديدن آنجا بيآر _
از  از ما بگذر و ي. خود انتخاب كن. اگر خواستيا يافتن نمادها

از  يتوانت به آنجا برو . وگرنه كه ميكه پشت سر ماس يدر
  .يبازگرد يهمان راه كه آمد

محض. تا آنكه همان  يو بعد سكوت بود و سكوت و تاريك
نه از ، بار ديگر  نور دادند و ايندوباره  ، روشن يمشعل ها
 الر سپيد وابود و نه از مجسمه ها و نه از آن ت يآريا خبر

ايستاده  يخاكستر يهاير يك تاالر بزرگ با سنگآنها د .زيبا
 يدر ،كه مجسمه آريا بود يجاي، تاالر يبودند و در انتها

 يبا همان خط باستان بر سر درشقرار داشت كه  ككوچ
  : از روي آن خواند ي. و ليلنوشته بودي چيز

  . . نا خواسته وارد نشويداينجا تنها راه وارد شدن است _
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رفته بود . تمام فكرش عبور از آن در بود.  در فكر فرو يتيريت
دو در فكر و سام نيز هر  يتوانست تصميم بگيرد . ليلاما نمي

د نمادها گفته بود . آريا كه در مور يبودند . در فكر حرف ها
گنجيد . نمي ذهنيكردند كه در هيچ فكر مي يآنها به چيز

 يريتفكر كردن نداشت به كنار تي يابر يسام كه ديگر توان
  .رفت 

  ؟ي از اين در بگذر يخواهمي يتيريت _

  آرام گفت : يبعد با صداي يابتدا سكوت كرد ول يتيريت

  .هستم ددّ. اما مر يآر _

خودش را از سام جدا ساخت و به سمت آن در رفت اما 
ايستاد و دوباره برگشت و چندين بار اين كار را تكرار كرد . 

دانست به كدام  ينه. نمگفت گفت برو اما عقلش ميميدلش 
. يك كردميبه عقلش يا به دلش . بايد انتخاب  ، گوش كند

دانست چه در يبرد كه نممي يراه او را به سمت جاي
يند و يك خواست آنجا را ببانتظارش خواهد بود و دلش مي

؟ ود. كدام مهمتر ببرديافتن نمادها مي يراه او را به بيرون برا
 ي. اما چيزبگيرد يانداخت تا كمك يو سام نگاه يبه ليل
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را . چقدر آن دو  يدر نگاه آن دو فقط عشق بود و پاكنيافت . 
. به مانند مادرش به مانند  يدوست داشت . هر يك را به دليل

د كه همه آنها در سرزمينش و به مانند مردمش . و چه بد بو
 ي. قاطعانه به سمت دردجواب را يافته بو ي، او. آرخطر بودند

ودش بايست خيكه م يبرد به جايكه او را به بيرون مي فتر
نفهميد كه چگونه آن راه  يو مردمش را نجات دهد . تيريت

زيرزمين خارج  يكه از راه ورود يرا بازگشتند . وقت يطوالن
ها را بر سر جايش سريع و با دقت سنگ يشدند سام خيل

ر قرار داد در جلو ديوا  به گونه ايقرار داد و مجسمه گاو را 
ها نشود . تقريبا صبح متوجه دست خوردن به سنگ يكه كس

. تيريتي حال خوشي نداشت ذهنش بسيار درگير شده بود
چون خود نيز ، دانستندو سام به خوبي اين را مي بود. ليلي

  خواست وضعيت را تغيير دهدبودند . ليلي كه مي  گونههمين

  رو به سام گفت : 

تي را به اتاقش ببري او نياز به سام بهتر است تيري _
  استراحت دارد .

  تيريتي كه انگار حرف بدي به او زده باشند با صدايي بلند كه
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  بيشتر شبيه به فرياد بود گفت : 

. چگونه وقتي ي به استراحت ندارم؟ نه من نيازاستراحت _
  توانم استراحت كنم .همه ما در خطريم مي

داني مي . خودت بهتر شتليلي كه منظور بدي ندا !تيريتي _
. تو نياز به استراحت داري تا ستاكه ذهنت بسيار آشفته 

  بتواني بر روي راز نمادها تمركز كني . 

  .سام قدمي به سمت تيريتي برداشت 

بيا تيريتي . ما همه به استراحت نياز داريم . اتفاقاتي كه  _
  شاهد آن بوديم همه ما را دچار اضطراب كرده

ن بايد فكر كنم . بايد كاري بكنم . ما زمان نه سام . م _
  را ببينم . مخواهم مادرنداريم . ميزيادي 

  ليلي كه سكوت كرده بود خيلي سريع گفت :

  . اني . مادرت ديشب قصر را ترك كردتواما االن نمي _

  بايد با او حرف بزنم . ، آخر چرا ؟من االن به او نياز دارم _

  تو قصر را اداره ،  ليلي در نبود من  بروم . دنبالش من بايد به 
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  كن . سام نيز كنار تو خواهد بود .

  نه تيريتي من نيز با تو خواهم آمد . تو نبايد تنها بروي.  _

  ليلي خيلي سريع خود را وارد كرد و گفت :

كدام از شماها نبايد قصر را ترك كنيد . تيريتي نه هيچ _
ت رسيد. او به ديشب در نبود شما خبرهاي بدي به مادر
كه  دستور دادههمين خاطر قصر را ترك كرده و به من 

  تحت هيچ شرايطي قصر را ترك كني. نگذارم

   :تيريتي خيلي سريع پرسيد

  چه اتفاقي افتاده ؟  _

در حال  واقعا متاسفم تيريتي مثل اينكه دوران تاريكي _
. ديشب ما خبردار شديم كه يك جلسه محرمانه شروع است
ن قبايل ترتيب داده شده . تنها چيزي كه ما از توسط سرا

 آنها در حال يك توطئهست كه ا دانيم اينجلسه آنها مي
ها نيز آن را نپزيرفته و عليه قصر هستند. رئيس قبيله آرين

. سران ديگر قبايل در حال اندرا در اسارت گرفته آنها او
 دخواهنوري ارتششان در نزديكي پارسه هستند آنها ميآگرد
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. مادرت هم خيلي سريع قصر اداره قصر را خود برعهده بگيرند
را ترك كرد و تنها چيزي كه به من گفت اين بود كه نگذارم 

ودتر اين خبر را به تو قصر را ترك كني. ببخش كه نتوانستم ز
بود كه فرصتي  ه گونه اي. در آن تاالر شرايط بتو منتقل كنم

  براي انتقال اين خبر نداشتم .

تا به  ؟ سران قبايل نيزر چرا؟ شارونا كه سراسر صلح بودآخ _
  ؟ امروز هرگز مشكلي نداشتند؟ خواسته آنها چيست

شهرزاد رييس قبيله سيلك در زمان پدرت نيز دست به  _
، شارونا را دچار ده بود و در پي رسيدن به پادشاهيشورش ز

  هرج و مرج و تفرقه كرده بود .

كنيد . تا دير نشده به زنداني او را دستگير و خيلي زود  _
  فرستيد .دنبال او ب

دانم كه بشود او را دستگير كرد . ارتش قبايل در بعيد مي _
  راه قصر هستند .

شود يك شبه آنها به فكر ؟ مگر ميگويي ليليچه مي _
  لشكركشي بيافتند ؟ 
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هاست . شهرزاد سالاين تصميمات يك شبه صورت نگرفته _
   كند .ه چيني ميدرت ، در خفا توطئبراي رسيدن به قكه 

كنم كنون ذهنم درگير است . خواهش ميدانم ليلي ، انمي _
  .زودتر مادرم را پيدا كن

اما تيريتي تو بايد استراحت كني .  .دهمبش را مييتتر _
است و تو تصميم گيرنده خواهي شرايط بدي در پيش روي م

آشفته تصميم  و خواهي با اين ذهن خسته. اما چگونه ميبود
  بيانديشي.  چاره اي وبگيري 

دانم كه تو به فكر من هستي اما درك كن با اين ليلي مي _
  . زود ترتيب همه چيز را بده. توانم استراحت كنماتفاقات نمي

  بدون اينكه منتظر پاسخ ليلي بماند رو به سام گفت : تيريتي

  . با من بياسام  _

ز در شوك بود را گرفت و تيريتي دستان سرد سام را كه هنو
. بازگشت. هر دو بر روي لبه تخت نشستنداتاقش به سمت 

سام هم سعي كرد  ،ر حال فكر بوددتيريتي در سكوت 
  سكوت او را نشكند. 
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؟ در فكر نمادها و راز آريا يا در اما تيريتي در چه فكري بود
  ؟!ران قبايل در حال طراحي آن بودندفكر جنگي كه س

همين سكوت گذشت تا آنكه تيريتي از مدت زيادي در 
  جايش برخاست . نگاهش به بيرون و ناكجاي آن بود .

  !سام  _

.  كردصداي تيريتي آنقدر خسته بود كه مو بر تن سام سيخ 
او نيز از جا بر خاست و تيريتي را در آغوش گرفت . خواست 

   :حرفي بزند كه تيريتي نگذاشت و ادامه حرفش را گفت

توانم . نتوانستنم از سر ناتواني و ضعف نيست سام من نمي _
. سام مساله نمادها خود آنقدر وي ندانستن استربلكه از 

پيچيده است كه حاال اين جنگ بي دليل سران قبايل نيز بر 
چه كار كنم . چرا بگو كه من  بهآن دامن زده است . سام تو 

  چنين شد . همه چيز به يكباره اين

  تواني ؟ كني كه نميتيريتي چرا فكر مي _

تيريتي با با همان صداي خسته كه اكنون دچار بغض نيز  _
  شده بود گفت :
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در ، ها نگاه كن . ببين ما در كجا قرار داريم سام به واقعيت _
  .انتهاي همه ندانستن ها 

واقعيت نشان از اين  بر عكسگونه نيست تيريتي . نه اين _
را را باز كرده ايم . تيريتي دارد كه ما گره بزرگي از اين ماج

مطمئن باش آريا بي دليل رازش را براي تو آشكار نساخته . 
. اما دانستيم كه آن چهار نماد چيستما تا ديروز حتي نمي

. حتي آريا راه يافتن آن را نيز به ما نشان داده . دانيمحاال مي
  او گفت كه به ژيكان برويم .

 و بعدتيريتي خيره شد اي مكث كرد و در چشمان سام لحظه
  :ادامه داد 

نداشت كه تو را انتخاب  به تو ايمان دارد . اگر  تيريتي آريا  _
  و چيزي را ديده كه من نيز . او نيز در چشمان تكردنمي
جز خرد و شجاعت چيزي  ،. در اين چشمان زيبابينممي

ست كه ما بايد انجام نيست. تيريتي يافتن نمادها تنها كاري
. تو تنها و مادرت نيز در كنارت خواهيم بودمن و ليلي  .دهيم

  نخواهي بود .

  .دقيقا همين طور است _
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 ي. صدايه صاحب صدا نگاه انداختندو بهردو از جا پريدند 
هيربد بود. همان نگاه آرامش ، كهنه و پر جذبه كه صاحبش 

. تنها همان نگاه اول براي تيريتي همان حضور گرم، بخش
. برداشته شود شكوهي از غم و نگراني از دوشكافي بود تا 

. انگار كه از آرام ايستاده بود از اتاق بد در گوشه ايهير
تيرتي با دقت او را  .اي حضور آن دو در اتاق حاضر بودهابتد

اما يك  ،ديده بود. هيربد همانگونه بود كه قبال برانداز كرد
 ،ه بود. در عمق نگاهش تنها چيزي كتغيير آشكار در او بود

. تيريتي دنيايي از بود. هيربد چند قدمي به جلو آمدنگراني 
واست همه آنها را به خ. ميالت در ذهنش بوداحرف ها و سو
  .هيربد بگويد

  .هر دوي آنها كرد و به سخن در آمدهيربد تعظيمي كوتاه به 

دانم كه در ذهن داناي شما دنيايي از حرف بانوي من مي _
قدر كه شايد براي شنيدنش چند روزي . آنستا هاي شنيدني

من بايد  ،. اما ما وقت زيادي نخواهيم داشتباشدزمان الزم 
  خيلي زود شما را ترك كنم . 

   ...اما _
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  .كالم تيريتي را در شروع قطع كرد هيربد _

كه در كنم تنها در مورد اتفاقاتي بانوي من خواهش مي _
  . زيرزمين گذشت به من بگوييد

. گرفتيد ـام انداخت و از او تايـاهي گذرا به سـي نگـتيريت
ر سكوت . هيربد دو همه چيز را تعريف كردپس شروع كرد 

تا آنكه حرف هاي تيريتي . تنها گوش كرد و چيزي نگفت
 هيربد معنيو تنها چيزي كه ماند سكوت هاي پر  تمام شد

. در صدايش هيجان آمد سخن. هيربد خيلي زود به بود
  . بود آشكارخاصي 

 . اين بسيارعاليراز هزاران ساله آريا را يافتيم سرانجامپس  _
. اما يك مشكل حال ما بايد معماي او را حل كنيم. ستا

  اساسي وجود دارد كه از يافتن نمادها هم پيچيده تر است .

تيريتي اصال آمادگي شنيدن اين حرف را نداشت . يعني چه 
؟ هيربد خود ودبود كه از نمادها پيچيده تر ب چيز ديگري
  جواب داد .

  يك اسم  ژيكان تنها و تنها آري ژيكان بانوي من .ژيكان .... _
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    داند. اين چشمه چيزي نمي. هيچ كس از محل است
  كه در خود اسرار بسياري را نهفته دارد. اي چشمه

  نه  _

  تيريتي و سام هردو همزمان اين كلمه از دهانشان خارج شد .

. ژيكان براي هميشه يريمذست كه بايد بپآري. اين واقعيتي _
ي من شما قطعا آن اما بانوماند.  تنها يك سوال باقي خواهد

. تيريتي و چون آريا به شما اطمينان داشته را خواهيد يافت
اع شارونا كامال به هم سام عزيز مسيرتان را آغاز كنيد. اوض

     ن قبايل عليه قصر به راه . جنگي كه سراريخته است
و اين يعني شروع دوران  اند به خواسته دشمن است  نداختها

راسان نشويد. قصر قطعا سقوط هزنم تاريكي. از حرفي كه مي
چون ناگزير است . شما تنها ، خواهد كرد اما اين مهم نيست 

بايد به فكر پيدا كردن ژيكان و يافتن نمادها باشيد . جنگ را 
يفه تو را درك كرده به مادرت آنا بسپار او مدت هاست كه وظ

داند كه خود بايد همه چيز را اداره كند . شما دو نفر و مي
كنيد. همه چيز را به مادرت بايد به همراه ليلي قصر را ترك 

م گذاشت. مسير سختي خواهيد . من او را تنها نخواهبسپار
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. در اين راه بگذاريد راهنمايتان قلبتان باشد . او بهترين داشت
توانم شما را در واهد بود . متاسفانه من نميراهنماي شما خ

چون ژيكان مرا نخواهد پذيرفت .  ، اين مسير ياري كنم
شبانه قصر را ترك كنيد . اولين مسير شما رانا خواهد بود . 

  شايد در آنجا راحت تر بتوانيد تصميم گيري كنيد .

توانم اجازه دهم كه مادرم تنهاست. من نمي ، اما هيربد _
 پدرانممن بايد از ميراث  .دستان سران قبايل بيافتد به قصر

  محافظت كنم.

  خود بهترين محافظ قصر خواهد بود . ، مطمئن باش آريا  _

مخصوصا كه قصر را ترك  .هيربد من نگران مادرم هستم _
  دانستم به كجا رفته.كرده . كاش مي

  تواني حدس بزني ؟يعني نمي _

  تيريتي در افكارش فرو رفت. 

خود  انكند اوبه رانا رفته تا ارتشي كمكي از سوشيانس ها ب _
  ؟ همراه سازد

  ير را براي رفتن شما به خواهد كه مسدقيقا .. البته او مي _
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  ر كند.ت ترانا راح

  خواهيم به رانا برويم ؟دانسته كه ما ميمي او از كجا _

 دانستم .... بهتر است زمان را ازدانسته اما من مياو نمي _
  دست ندهيم . خود را براي سفر .... 

  مكث كرد و ادامه داد : هيربد لحظه اي

كنيد .  خود را براي خطر آماده ،گونه بگويم بهتر است اين _
مسير همواره چشمان جستجو گري براي يافتن شما  ندر اي

وقتي به رانا رسيديد  خواهد بود . از بيراهه ها برويد . اما
آرشام ميراث  را تهديد كند . خطري نخواهد بود كه شما

  كوچكي را براي شما به يادگار نگذاشته.   

شايد  ،نگاهش را به بيرون انداختو اينها را گفت  هيربد
اندك  ي بود كه سام بفهمد بايد لحظه ايهمان حركت كاف

اتاق را ترك كند . تيريتي خود مايل به اين كار نبود اما سام 
. است آن دو را ترك كندشايد بهتر  اين را درك كرد كه

موقعي كه سام در اتاق را پشت سرش بست نگاه تيريتي هنوز 
مدتي گذشت تا آنكه صداي خسته هيربد تيريتي  به در بود .

  را به خودآورد. 
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من نيز به ، تيريتي عزيز از اين خواسته من ناراحت نباش  _
مانند تو به سام اعتماد دارم اما در اين مكان اصال موضوع 

تماد نيست . شايد خود سام نيز اين را فهميده باشد كه اع
  نيست . حرف هاي االن من براي او الزم

  خواهي بگويي ؟مگر چه مي _

  تيريتي ديگر تحمل شنيدن خبرهاي بد را نداشت .

خواهم مي فقط .خواهم بگويمدختر مهربانم من چيزي نمي _
  اندكي تو را از اين اوضاع آشفته دور كنم .

  خواهي بكني هيربد ؟كار مي چه _

از آنكه قدح آتش جاودان را تر البته تيريتي خود توانست زود
حدس بزند كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است. و ،ببيند

 افتاد. آتوسابه ياد خانه آتش جاودان و  همان جا بود كه او
تش چون ديگر آ، ديگر محو زيبايي آتش نشد  بار اواين

  .نمانده بودزيبايي برايش باقي 

  ؟ درآمدههيربد چرا آتش به اين شكل  _

  گذارد . آتش جاودان دارد رو به خاموشي مي _
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بگويم كه  و بايد من دفعه قبل خانه آتش را ديدم ،هيربد _
  آنجا زيباترين جاي دنياست .

  هيربد با نگاهش آن را تاييد كرد . 

  او . بود آتوساهيربد من در آنجا زني را ديدم كه نامش  _
  گفت كه دختر آتش است . مي

. او با تمام زناني كه ستآري او دختر آتش و  فرزند من ا _
  . ر دنيا خواهي ديد فرق خواهد داشتد

  منظورت از اين فرق چيست ؟ _

  دانست .البته تيريتي خود جواب هيربد را مي

خواهي دوباره آنجا دخترم اين را نيز خواهي فهميد . آيا مي _
  ؟ را ببيني

  توانم ؟يعني واقعا مي _

، هر موقع مدت هاست كه با آنجا پيوند خوردهسرنوشت تو  _
 آتوسا ، . داخل شوتواني آنجا را ببينيكه خواسته باشي مي
  در آنجا منتظر توست .
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اما  ،جا وارد شدهتيريتي خود هرگز نفهميد كه چگونه به آن
ر نبود دانست يك آن ديگر در قصبرايش مهم نبود ، فقط مي

خانه آتش بود . همانگونه كه دفعه قبل ديده بود . همان  در و
دون خورشيد . همان طروات و زيبايي ، همان آسمان آبي ب

و خاك و هواي و همان موسيقي زيبا كه از آب و آتش سبزي 
حس همان دستان گرم  ،و به مانند قبل  آنجا بيرون مي آمد

 آتوسادانست كه او ر ميباو مهربان بر روي شانه اش و اما اين
 آتوسا. به آرامي به سمت او چرخيد و در چمان زيباي است

چشمان او نيز به مانند هيربد نگراني را در خود  .خيره شد
اما چهره اش آنقدر مهربان بود و لبخندي زيبا بر لب  ،داشت

           . تي دلش از همه نگراني ها خالي شديداشت كه تير
  انداخت .  آتوساا در آغوش بي اختيار خودش ر

  . آتوسادلم براي شما تنگ شده بود  _

وده تيريتي . خوشحالم كه دوباره بگونه براي من نيز همين _
  به اينجا آمدي.

. دقيقا معني واقعي حرف هيربد را درك كردتيريتي تازه 
  كرد و به اواينجا جايي بود كه او را از تمام نگراني ها دور مي
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  داد .ميآرامشي ابدي 

  ترسي ؟يتيريتي  تو م _

يكدفعه بي هيچ مقدمه  آتوساجا خورد . چرا  ياتيريتي لحظه
 ، با خود فكر كرد لحظه اي ين سوال را پرسيده بود؟از او ا اي

دانست چه جوابي بايد بدهد و واقعا هم جواب را چون نمي
  دانست .نمي

سپرده . وظيفه سنگيني به من دانم. واقعا نميدانمنمي _
دانم آيا از پس آن بر مي آيم يا نه. من از خود شده كه نمي

 ترس من ارم،چ ترسي ندـاقاتي كه در پيش روست هيـاتف
  ست .ااز نتوانستنم  تنها

تيريتي را از آغوشش بيرون كشيد و دو دستش را روي  آتوسا
  عمق وجود او خيره شد . بهشانه هاي تيريتي گذاشت و 

ام قائل باش . اين ترس تلفيقي از براي اين ترس احتر _
هستند كه اين ترس  يهاي كمشجاعت و خرد است . انسان

كنند . اما تيريتي من مطمئنم كه تو را در خود تجربه مي
تواني . اگر اينگونه نبود كه تو در خود ترسي نداشتي . مي

. تصميمات را بگيري نشود كه بهتريهمين ترس تو باعث مي
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آنجاست كه تو را از  ، رس بر تو چيره شوداما نگذار اين ت
كند . همه چيز را در خودت نگه ندار ، بگذار مسيرت دور مي

، سام و آنا نيز تو را ياري كنند. آنها تو را دوست تا ليلي 
، از اينكه آنها آسيب ببينند نگران نباش ، آنها تو را با دارند

  همه چيزت دوست دارند . به آنها فرصت كمك بده . 

  :دوباره ادامه داد  آتوسادانست چه بايد بگويد . تيريتي نمي

تو داشته ها و دانسته هاي زيادي داري از ، تيريتي عزيزم  _
هر دوي آن ها استفاده كن . تو راز هزاران ساله ي آريا را 

را حل كني . هر معمايي  معما ي اوداني . پس سعي كن مي
   .ه باشد كه معما نيستبايد يك جواب داشته باشد، اگر نداشت

؟ هرچه فكر من چگونه معماي آريا را حل كنم آتوسااما  _
  دانم . ست كه نميا ابم اينيكنم تنها چيزي كه ميمي

به قلبت رجوع كن . بگذار او برايت حل كند . قبول دارم  _
سختي ست . وقتي هيربد نتواند چيزي را حل  معمايكه 

ست . اما تيريتي فراموش كند بايد دانست كه بسيار سخت ا
نكن كه اگر او نتواند به معني اين نيست كه تو نتواني . بيا 

  اندكي باهم قدم بزنيم .
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دستان تيريتي را را در دست گرفت و دوشادوش هم در 
  رسيد قدم گذاشتند .راهروي سنگي كه به بركه مي

من همه تالش خود راخواهم كرد . من كار ناتمام پدرم را  _
اهم كرد . كاش او را در كنار خود داشتم ، مطمئنم تمام خو

  كرد . اگر او بود مرا ياري مي

داني كه او ديگر نيست . پس اما مي، كاش بود اي واقعا  _
كاري را بكن كه كه او نتوانست به پايان برساند . مطمئن 

  باش او به تو افتخار خواهد كرد . 

ذاشت و ادامه دستش را بر روي قلب تيريتي گ آتوساو بعد 
  داد .

. نزديكتر از خودت به جاي پدرت هم اكنون اينجاست _
خودت ، هر موقع كه دلتنگ او شدي دستت را بر روي قلبت 

  بگذار . 

  آنها به كنار بركه رسيدند . 

ويي گتيريتي چيزي يا چيزهايي هست كه بخواهي به من ب _
  يا از من بپرسي ؟
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اما هيچكدام به تيريتي خيلي حرف ها براي زدن داشت 
يادش نمي آمد و نا خداگاه سوالي در ذهنش پيچيد و نا 

  خواسته بر زبانش جاري شد .

  آيا من دوباره به اينجا خواهم آمد ؟ _

فقط سكوت بود و  ه ايظبالفاصله جواب نداد . لح آتوسا
  :سكوت تا آنكه جواب داد 

ن ميدانم . اما آرزو كن كه اينسوال سختي پرسيدي . واقعا  _
  آخرين دفعه نباشد . 

  .منظورت را نفهميدم واضح تر بگو  _

  فقط آرزو كن.  _

  توانم چيز ديگري نيز بپرسم ؟مي _

  اگر به مانند قبلي سخت نباشد. _

  پدرم نيز قبال به اينجا آمده بود ؟ _

  نه او هرگز به اينجا نيامده بود . تو تنها كسي هستي كه _
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تواند به اينجا يربد نيز نميبجز من به اينجا آمده . حتي ه 
  بيايد . 

  توانم ؟چگونه است كه فقط من مي _

. نوشت تو و آتش در گرو يك چيز استبه اين دليل كه سر _
  داند . آتش تو را از خود مي

تيريتي به سمت آتش نگاهي انداخت . هر چه فكر كرد 
  را بفهمد . تنها چيزي را كه  آتوسانتوانست منظور حرف 

زيبايي آتش بود و دستان سام كه او را از خواب  ، يدفهممي
  كرد . بيدار مي

  بايد قصر را ترك كنيم  . است شب شده !تيريتي  !تيريتي  _

دانست تيريتي آرام چشمانش را گشود . اوايل شب بود . نمي
چه مدت را خوابيده . سام و ليلي هر دو بر بالينش بودند. بي 

  د شد . آن دو آماده سفر بودند . هيچ حرف و سوالي از جا بلن

شد ترك كردن قصر براي تيريتي غم انگيز بود . باورش نمي
ست قصر را ترك كند . در طول راه يكه بي هيچ تالشي مي با

رات نگاه مي انداخت. وگشت و به تپه زيگمدام به  عقب بر مي
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    ر دل تاريكي شب از خود نور قصر سفيد به مانند ماه د
ام و ليلي هر دو سعي كردند او را در سكوت . سدادمي

به  تا باشندها در راه شبمجبور بودند همراهي كنند . آنها 
. اين بار راهشان طوالني تر سفر كنند چشمان مردم از دور 
تا آنكه به رانا رسيدند و از دروازه  هاي ماهور گذشتند و شد 

ود كه به دژ رسيدند . دژ در سكوت و تنهايي بود . معلوم ب
ت در سبايهمه به همراه مادرش در راه قصر بودند . اينكه مي

روزها و شبها را ، بي خبر از مادرش و قصر ، سكوت رانا 
بود . با آنكه رانا و محيط دژ را  تسپري كند برايش سخ

آنجا ،  مادرش و حتي آرشاماما در نبود ، بسيار دوست داشت 
ز اقامت سرشار از برايش هيچ جذابيتي نداشت . چند روزي ا

گذشت . بارها سعي كرد تا دژ را به سكوتشان در آنجا مي
بار با مخالفت جدي سام و ليلي  مقصد قصر ترك كند اما هر

مواجه شد . تا آنكه اتفاقي افتاد كه سام و ليلي هيچكدام 
بود . هر  انتظارش را نداشتند . شب پنجم اقامت آنها در دژ

. ليلي براي آنكه حال و هواي  سه به دور آتش نشسته بودند
دانست تيريتي را عوض كند او را دعوت به مبارزه كرد . مي

كه هيچ چيز بيشتر از يك مبارزه حال و هواي تيريتي را 
اما به اصرار  كرددهد . تيريتي ابتدا مخالفت ميتغيير نمي



  
 /221 

در روي او ايستاد .  بي هيچ تمايلي  رو،  ليلي از جا برخاست
منتظر ماند تيريتي حركتي از خود نشان نداد .  ليلي هرچه

خود دست به كار شد و شمشيرش را بي هوا به سمت  تا آنكه
بسيار شانس با او يار بود كه در آخرين ، سينه او روانه كرد 

لحظه شمشيرش را به باال كشيد . تيريتي هيچ عكس العملي 
    يلي در خواست شمشير لانگار مي ،قرار نبود انجام دهد

ترس زده و مات و مبهوت از اين  ليلياش جاي بگيرد .  سينه
حركت تنها به چشمان گرد شده و ترسان سام نگاهي 
انداخت كه او نيز از جاي برخاسته بود . سام قدمي به سمت 

لرزيد . تيريتي برداشت تا او را آرام كند . دستان تيريتي مي
او  كرد كهميهرگز فكر ن، قرار گرفت شموقعي كه سام روبروي

  شمشيرش را جلوي صورتش بكشد . 

سام جلوتر از اين نيا . كاري نكن كه هردويمان را پشيمان  _
  كنم . 

  ست ؟ چرا يكدفعه اينجوري شدي ؟تيريتي اين چه كاري _

  تو دخالت نكن ليلي .  _

  رد و شمشير تيريتي راسام از همين فرصت اندك استفاده ك
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كرد و او را محكم گرفت . از دستش خارج  با ضربه اي 
تيريتي هرچه تقال كرد نتوانست از بين بازوان ستبر سام خود 

  را خارج كند .

  رهايم كن . .رهايم كن _

كنم . حداقل تا موقعي كه آرام نگيري تو را رها نمي رهايت _
. به خودت برياز بين ميكنم . تيريتي تو داري خودت را نمي

غذا نزدي . تو داري با به ي لب در اين چند روز حت نگاه كن.
داني كه كاري براي نجات قصر خود چه مي كني . خودت مي

وظيفه  فراموش كرده اي كه تو  انجام دهي . نكند   توانينمي
  ؟مهمتري داري 

را به حال خودم بگذار . خسته شدم. از ولم كن لعنتي . م _
    رديگ، من  شما متنفرم ه، هيربد . از هم، مادرم ، ليلي تو

 با همه. يك سرزمين خواهم هيچ كاري انجام دهمنمي
حال فقط اين من هستم كه بايد  ، مردمش در خطر هستند

خواهم كاري نم ديگر نمي؟ اگر هم بتوارا نجات دهم آنهاهمه 
، توانمكن سام ، آري من نمي رهايم، خسته شدم ، انجام دهم

  .ار ذبه حال خود بگ را ولم كن ، من
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حملش را از دست داد و بلند هق هق گريه سر داد . و بعد ت
در خودش بگريد . تيريتي  تا سام بي اختيار او را رها ساخت

 به گوشه اي با فريادي بلند توام با گريه با دو دستش سام را
از آنجا دور شد ، سام خواست به دنبال او  دوانهل داد و 

  .بدود كه ليلي نگذاشت 

، او نياز به خلوت با خود  خود بگذار او را به حال!  نه سام _
  .دارد

اما او در شرايطي نيست كه بتوانيم او را تنها بگذاريم ،  _
  شايد ...

خواست ادامه دهد كه صداي شيهه سام هنوز جمله اش را مي
ياسمين آن دو را به خود آورد . تيريتي دژ را ترك كرد ، هر 

از آن بود كه آنها  دو به دنبال او دويدند ، اما ياسمين سريعتر
  بخواهند خود را به او برسانند . 

  كاش نگذاشته بوديم برود . _

. سام بايد سريع به دنبالش كرداو آخر كار خودش را مي _
  برويم . 
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تا جايي كه امكان داشت به دنبال او  ، آن دو تا شب بعد
اما هيچ اثري از او نيافتند . تيريتي آنها را ترك ، گشتند 
  .  كرده بود

ر در قصر اوضاع به شكل ديگري طرف تو اما فرسنگ ها آن
 را در دست گرفته  ر. آنا به همراه سوشيانس ها كنترل قصبود

كرد در قصر بخواهد سر به بودند . آنا هركسي را كه فكر مي
شورش بگذارد يا آنكه جاسوسي بكند دستگير و در زندان 

د و تنها دو روز از انداخته بود . ارتش قبايل در راه پارسه بو
  داده بود . اطالع  آنا   به  سورنا  را اين   داشت . فاصله  آنجا 

 پارسه هاي  وازهدر به  ديگر  روز  دو  تا  من  آنها  بانوي  _
  رسند.مي

تجاوز  چهل هزاراما تعداد آنها از ، دانيم چند نفرند دقيقا نمي
ه هزار سرباز در كند . و اين در حالي ست كه ما تنها پانزدمي

  اختيار داريم . 

دانست كه پيروز اين جنگ يبه خوبي م سورناآنا نيز همانند 
  هرگز آنها نخواهند بود .

  نداريم . تنها كاري  براي غلبه بر آنها هيچ راهي  ما   سورنا _
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. تعداد نفرات آنها بسيار توانيم انجام دهيم دفاع استكه مي 
مي نيز با آنهاست كه كاتي عظيزياد است پس قطعا گروه تدار

اين جنگ . در سه خواهد رسيدرتر از آنها به پااحتماال زود
قصر از چهار هسته تشكيل شده و  ،تداركات آنها قلب آنهاست

ما در موقعيت ، خاطر شيب تند هسته هاي اول و دومبه 
بهتري نسبت به آنها قرار داريم و اين يعني اينكه سرعت را از 

بر خواهد و در نتيجه اين جنگ براي آنها زمانگيرد آنها مي
 پانصدشد . و اين يعني اينكه تداركات بيشتر ، پس تو بايد 

كه در كنار پارسه قرار دارد بفرستي اما در  سرباز را به دره اي
خفاي كامل . به محض اينكه گروه تداركات آنها به پارسه 

از بين ببريد .  رسيد تا جايي كه امكان دارد بايد ذخاير آنها را 
خفي توانيد از كانال زيرزميني مبراي رسيدن به آن دره مي

. اين كانال شما را به  شده در پشت قصر استفاده كنيد
رساند . خيلي زود نيز پارسه را از مردم خالي ورودي دره مي

قبايل پارسه را قتل و  ارتش كنيد و آنها را به قصر بياوريد ،
  عام خواهند كرد . 

  شود بانوي من . عت مياطا_

  همراه ساخت . خود  را با  سرباز   پانصدسريع   خيلي  سورنا
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عهده برسوشيانس ها نيز هركدام فرماندهي تعدادي را  
.  ر هسته هاي مختلف قصر مستقر شدندگرفتند و هر يك د
كرد كه دو روز به سرعت بگذرد . سپيده آنا فكرش را نيز نمي

باالي بلندترين برج قصر رفت تا از  دم صبح روز سوم  آنا به
دور شاهد رودخانه عريض و طويل از سربازان ارتش قبايل 

آنها  باشد ، از پارسه دود و آتش بلند شده بود ، معلوم بود كه
به هيچ چيز رحم نكرده اند . در همان لحظه سربازي يكه و 

. خيلي سريع  آمدتنها را ديد كه به تاخت به سمت قصر مي 
بود . از  سورنابگيرد . او  زه دويد تا از او خبرادرو به سمت

  اسبش پياده شده و جلوي آنا خود را به زمين انداخت .

  بانوي من لطفا من را بكشيد ، من سزاوار مرگم . _

يد ؟ توانست؟ در پارسه چه گذشتسورنابگو چه شده  _
  ؟تداركات آنها را از بين ببريد

گروه تداركاتي آنها به متاسفم بانوي من ، هنگامي كه  _
پارسه رسيد ما خود را براي يك شبيخون آماده كرده بوديم . 
اما متاسفانه از پشت غافلگير شديم ، آنها انگار منتظر اين 
  شبيخون بودند ، همه كشته شدند ، بانوي من لطفا من را نيز
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  .بكشيد ، من تحمل اين ننگ را ندارم  

  .از جايت برخيز  سورنا _

؟ آنها پارسه را نابود كردند ، شهر رويي بانوي منبا چه  _
پدري من ، شهري كه در كودكي در آن بزرگ شده بودم ، 

آنها به چه جراتي ، همه چيز را به آتش كشيدند ، بانوي من 
، ، آنها انسانيت را فراموش كردند با شهر پادشاه اينگونه كردند

و بر نيزه ردند سر تك تك سربازان و يارانم را از تن جدا ك
با ، ويران شده پارسه كوبيدند ، بانوي من  زدند و بر دروازه

   ؟چه رويي از جاي برخيزم 

  بار آنا با فرياد گفت : اين

، تو بيشتر از اينها براي اين سرزمين  سورنااز جايت برخيز  _
اهد تو را از جايگاهت افتخار آفريدي كه يك شكست بخو

     ين باري ديگر به ، برخيز كه اين سرزمپايين بكشد
رشادت هايت نياز دارد ، برخيز و انتقام يارانت را بگير ، انتقام 

  . سورناتمام خاطرات افتخار آميزت از پارسه را بگير ، برخيز 

گريان اما سرشار از خشم از جاي برخاست  با چهره اي سورنا
  . و شمشيرش را باال گرفت
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ر شما و سرزمينم تا آخرين قطره خونم در كنا،بانوي من  _
  خواهم بود .

  گفت : سورناپر جذبه اما مهربان رو به  آنا با صداي

  جز اين از تو انتظار ديگري نداشتم . _

صداي شيپور هاي جنگ به پا خاست ، و اين يعني شروع 
جنگ ، آنا نيز زره رزم پوشيده بود و آماده نبرد بود ، او خود 

قصر را بر عهده  فرماندهي سربازان مستقر در پوسته اول
گرفت ، به راستي قصر نفوذ ناپذير بود ، انگار آريا چنين 

ينچنين ساخته بود ، سربازان ا يديده كه قصرروزي را مي
براي حركت دادن منجنيق هاي خود به مشكل  دشمن

تر از آن بود كه ب منتهي به قصر تندبرخورده بودند ، شي
كنند ، به همين  بتوانند ، منجنيق هايشان را به قصر نزديك

هاي خاطره فاصله ايجاد شده بيشتر از آن بود كه سنگ
پرتابيشان آسيب جدي به ديواره هاي عظيم قصر برساند . 
اين وضعيت روحيه ي مثبتي در دل سربازان داخل قصر 
ايجاد كرده بود . تيرندازان به دستور آنا به صف شده بودند ، 

وازه هاي قصر اولين دسته از سربازان دشمن كه به در
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تور آنا به تير بسته شدند ، براي دومين و رسيدند به دس
 اتفاق افتاد ، اوضاع به گونه ايدسته نيز همين سومين 

رفت ، كه آنها توانستند قواي پيشتاز آنها را تا داشت پيش مي
حدودي از كار بياندازند ، اما مگر آنها تمامي داشتند ؟ آنقدر 

توانستند دروازه  ياد بود ، كه  آنهاتعداد نفرات قواي دشمن ز
اول را آتش بزنند و آن را شكسته وارد پوسته اول بشوند ، آنا 
ابتدا دستور جنگ داد آما موقعي كه ديد تلفاتشان در حال 

دستور عقب نشيني به ، زياد شدنست براي حفظ نفرات 
و  ي دومند به پوسته هاتوانستپوسته دوم داد ، ارتش قبايل 

رسوخ كنند ، آنا تعداد بسيار زيادي از سربازانش را سوم نيز 
از دست داده بود ، و تنها با هزار سرباز باقيمانده در هسته 
چهارم كه محوطه داخلي قصر بود مستقر شدند ، آنا تمام 
زنان و بچه ها و آنها كه توان جنگيدن نداشتند با همراهي 

تا در چند سرباز از پشت قصر به سمت ژوان فرستاده بود 
امان بمانند ، آنا دور تا دورش را برانداز كرد ، چيزي براي 
جنگيدن باقي نمانده بود ، آن تعداد كمي نيز كه در اختيار 

خورشيد در حال  ديگر تاب و توان جنگدن نداشتند. داشت
غروب بود . غروبي غم انگيز . آخرين دروازه نيز شكسته شد . 

آخرين بار در دهان آنا شيپور نيلوفر شش پرش را براي 
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گرفت و در آن دميد و به سمت قواي دشمن تاخت ، چه 
كت با هر حركتش چند نفر را به هالو جنگيد ، مردانه مي

صداي ناله ي مردي را شنيد ،  رساند . تا آنكه از گوشه ايمي
به اطرافش نگاهي انداخت تا او را بيابد ، او بزرگمهر بود كه 

، بود و بر روي زمين افتاده بود تهشمشيري سينه اش را شكاف
  . آنا به سوي او دويد و سرش را در آغوش نهاد

  !بزرگ مهر  _

  .توانم در كنار شما باشم بانوي من ببخشيد كه ديگر نمي _

تو جز جان  ؟زنيبزرگ مهر اين چه حرفي ست كه مي _
  . ديگر چيزي نبوده كه براي شارونا نداده باشي

و لبخند  ار خس خس شده بودصدايي كه دچبزرگ مهر با 
  :تلخي كه بر لب داشت جواب داد 

اين تنها آرزوي  ، دهمخوشحالم كه در راه شارونا جان مي _
من بوده . بانوي من قول بدهيد كه  شارونا را نجات بدهيد ، 

دانيد كه طي همه اين سال ها بعد از مرگ البرز چه خود مي
انوي من از تيريتي رازهايي را با جان و دل حفظ كرديم ، ب
  .محافظت كنيد ، او تنها ناجي شاروناست 
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غروب كردن بود  و بعد نگاهش را به خورشيد كه در حال
 غروببعد چشمانش به مانند خورشيد  انداخت و لحظه اي

  كرد .

  هنههه _

از جا برخاست ، نعره اش آنقدر بلند و پر جذبه  نعره اي باآنا 
فرو رفت ، هيچ كس تا  بود كه يك لحظه همه جا در سكوت

از ميدان كه سران  نا را نديده بود ، به گوشه ايآكنون خشم 
دور تا دورش را تعداد زيادي . قبايل حضور داشتند شتافت 

نكه آچرخيد تا به دور خودش مي .سرباز محاصره كردند 
زخمي و ، حضور فردي را در كنارش حس كرد ، او سورنا بود 

نبرد و جنگيدن . چه خوب بود كه  خون آلود اما هنوز آماده
  .در اين آخرين لحظات او را در كنار خود داشت 

   ! بانوي من _

  !سورنا  _

كنم جان خود را بانوي من قصر سقوط كرده ، خواهش مي _
  .نجات دهيد و از اينجا برويد 
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كنم مي اين تويي كه بايد اينجا را ترك كني ، خواهش  ،نه _
  .ا كن و اين نامه را به او برسان سورنا ، تيريتي را پيد

  .اش بيرون آورد و به سورنا داد را از زير زرهاي و بعد نامه 

  ارم ؟ذتوانم شما را تنها بگاما بانوي من ، من چگونه مي _

كنم اينجا را ترك سورنا اين يك دستور است ، خواهش مي _
او او را پيدا كن و از  .كن و به رانا برو ، تيريتي در آنجاست

  كنم .محافظت كن . خواهش مي

  ! بانوي من _

جز  رف با خود داشت كه سورنا چاره ايفرياد آنا آنقدر ح
از ميدان  يافت ، سوار  اسبي را در گوشه اي .اطاعت نداشت 

نيازي  .بر اسب شد و به طرف دروازه هاي پشت قصر تاخت 
دانست زيرا به خوبي مي .به نگاه كردن به پشت سرش نبود 

رحمانه سربازان دشمن نيزه هاي خود را در سينه  چه بي كه
 تقديم شارونا كرد .را وفادارانه برند ، آنا نيز جانش آنا فرو مي

دانستند نمي ،بردند شايد سربازاني كه نيزه در بدنش فرو مي
  كه اين سينه چه عشقي را درون خود دارد وگرنه ....
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  اند .سورنا هرگونه كه بود خود را به رانا رس

  سورنا ، چه اتفاقي افتاد؟ _

ما شكست خورديم .  .بانوي من متاسفم ، قصر سقوط كرد  _
  آنها تعدادشان خيلي بيشتر از ما بود .

  نا چرا با تو نيست ؟آخوب پس چرا تنهايي ؟ بانو  _

  سكوت سورنا كامل ترين جواب بود . 

  كنم ، نه ..... من باور نمي !نه  _

ايشان   كه اصرار كردم  چه  من هر ن ، م  بانوي  متاسفم _
. ايشان اصرار داشتند شان را نجات دهند فايده اي نداشتجان

  .بانو تيريتي را بيابم تا اين نامه را به دستشان برسانم، كه من 

  . و بعد نامه را از داخل شنلش بيرون آورد

تر ايشان را تي كجا هستند ؟ من بايد هرچه زودبانو تيري _
توانم نم و اتفاقات رخ داده را گزارش دهم . كجا ميمالقات ك

  ايشان را مالقات كنم ؟

  .بار سام به سخن آمد اين
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مگر بانو تيريتي به قصر نيامده ؟ او مدتي ست كه اينجا را  _
  . ترك كرده ، ما فكر كرديم او به قصر آمده

  ايشان به قصر برنگشتند . ، خير  _

  پس تيريتي كجا رفته بود ؟

. آن سه بي خبر از تيريتي و به همين منوال گذشت مدتي
. وضاع شارونا روزها را سپري كردند. اما خبري از تيريتي نشدا

روزها و شب ها در پي هم گذشتند و گذشتند و حتي دو 
  سال نيز گذشت اما خبري از تيريتي نشد .

در طي اين دو سال سران قبايل به صورت شورايي حكومت 
رونا دريغ يچ ظلم و ستمي عليه مردم شاكردند ، آنها از ه

ي سنگين مردم را روز به روز فقير تر نمي كردند ، ماليات ها
برده داري كه هزاران سال بود در شارونا از  .كرد و فقير تر مي

بين رفته بود ، دوباره آغاز شده بود و ثروتمندان ، مردم را به 
ريخته بود ، گرفتند ، اوضاع شارونا به كلي به هم بردگي مي

ديگري شده بود ، هر روز  جورنا و در دژ ااما اوضاع در ر
تعدادي دختر و پسر براي تبديل شدن به سوشيانس به آنجا 
مي آمدند و ليلي كه خود اداره آنجا را در دست گرفته بود به 
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داد . و اين نشان از ان كمك سام و سورنا آنها را آموزش مي
فرادي هستند كه بخواهند براي داشت كه هنوز در بين مردم ا

آزادي بجنگند . ليلي نيز با سورنا ازدواج كرده بود اما اين 
ز غم دوري تيريتي ، بهترين اتفاق هنوز نتوانسته بود او را ا

 . اووضاع براي سام بدتر از اينها بودا .، دور كند دوستش
بيشتر وقتش را بيرون از رانا  .بيشتر در خودش بود و ساكت 

از تيريتي بود  با اينكار هم به دنبال نشانه اي كرد ،ميسپري 
  و هم به دنبال اخبار و اطالعات از اوضاع شارونا . 

بر دژ چنبره زده بود ، ليلي   شب  سكوت .اواخر زمستان بود 
تنها در اتاقش بر روي صندلي در كنار شومينه گرم نشسته 

هيه آذوقه به بود ، سورنا به همراه تعدادي از سربازان براي ت
خارج از رانا رفته بود ، و سام نيز مدتي بود كه براي ديدن 

  خانواده اش آنجا را ترك كرده بود تا به جيرفت برود .

شب سكوت داخل دژ براي ليلي غيرقابل تحمل شده بود ، آن
دلش دوباره هواي دوست و يار قديمي اش تيريتي را كرده 

طي اين دو سال هركجا را  دانست چه بايد بكند ، اوبود ، نمي
كرد تيريتي ميتواند در آنجا باشد را جستجو كرده كه فكر مي

بود ، حتي ماهور را نيز بارها و بارها به دنبال او زير و رو كرده 
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كه آنا براي تيريتي  نامه اي بود ، به يكباره و نا خداگاه به ياد
الي  فرستاده بود افتاد كه هنوز دست نخورده و نا خوانده در

كتابي در قفسه كتابهاي قديمي آرشام پنهان كرده بود ، در 
طي اين دو سال بارها و بارها خواسته بود كه نامه را گشوده و 
بخواند ، اما هربار با اين فكر كه اين نامه صاحب دارد ، آن را 

شب اين وسوسه شديدتر شده بود ، مدتي اما آن .نخوانده بود 
خاست و به سمت ز جايش بر ميام با خود كلنجار رفت ، مدا

شد و بر سر جايش رفت اما باز منصرف ميقفسه كتابها مي
دانست چه بايد بكند ، تيريتي رفته بود ، نمي .نشستمي

جست جو براي يافتن نمادها آغاز نشده بود ، آنا كشته شده 
بود و اين نامه ، ممكن بود در اين نامه چيزي باشد كه كمك 

به دور از اخالق تي بكند ، آري با اينكه اينكار به يافتن تيري
او دوست صميمي تيريتي بود و از همه  ، نبود بود اما چاره اي

رازهاي تيريتي آگاه بود ، از جايش برخاست و به سمت قفسه 
خاك گرفته بيرون  كتابچه اي كتاب رفت و نامه را از الي

 اره ايتيريتي مرا ببخش ، چ " ت :كشيد ، در دل با خود گف
  و بعد نامه را گشود  ".جز اين ندارم 
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  شارونا رپروردگابا نام مزداك                   

خواني كه من ديگر نيستم دختر عزيزم تيريتي ، موقعي اين نامه را مي
ست . اما تقدير چنين ا تراين دوري براي من دردناك و بايد بگويم كه

دادم و اگر براي شارونا مي است و من نيز بايد روزي جان بي ارزشم را
دادم به دور از وفاداري من به اين مردم و سرزمين بود . تيريتي نمي

در طي اين سالها من تمام تالشم را به كار بردم تا از تو كه ، مهربانم 
 جاودانه عشق تمام زندگي ام بودي محافظت كنم، ميراث با ارزش البرز 

كه اين كار را انجام دادم ،  ، ه كنممادآو تو را براي امپراطوري شارونا 
  مرا ببخش كه اينقدر زود تو را ترك كردم . 

    قطعا سقوط  قصر .تو راه پر خطري در پيش داري  ، تيريتي عزيزم
آنها هرگز شايسته  .كند و حكومت به دست سران قبايل مي افتد مي

نجات اين دخترم تو در كنار يافتن نمادها براي  .اين مقام نخواهند بود 
سرزمين و مردم بايد به فكر اين نيز باشي كه حكومت را از دستان پليد 

تنها شايستگان اين ،  چرا كه تو و نسل هاي بعد از تو  .آنها پس بگيري 
امپراطوري هستيد زيرا تو يك پارسي هستي و خون پارسي يعني صلح 

دها ، ابتدا ادانم كه تو براي يافتن نممي ، و خرد و خدمت . فرزند عزيزم
. در مورد ژيكان افسانه هاي زيادي بايد ژيكان را بيابي. چشمه زندگاني

وجود دارد كه همه تنها در بين مردم سرزمين من يعني آرين ها نسل 
به نسل و سينه به سينه نقل شده و مي شود ، ماجرا از اين قرار است 

د از مرگش كه بانو ايران همسر آرياي كبير هزار سال زندگي كرد و بع
آريا هزار سال بر بالين او گريست ، از اشك هاي آريا كه نشان از عشق 
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چشمه زندگاني و  .چشمه ژيكان جوشيد، حقيقي او به ايران بود
مردم آرين از فرزندان آريا و از نسل بانو ايران هستند و  .حقيقت

 اين چشمه در خون آنها جاريست و به .زندگاني خود را از ژيكان دارند 
داري در رگ ازيرا كه وف ، همين خاطر هم هميشه به همه چيز وفادارند

و هميشه تنها يك اسم بوده و  هايشان جاريست . اما ژيكان هميشه
خواهد كه زيرا چشمه خود نمي ، و تا كنون كسي آن را نديده هست

. آنها داننددانند و هم نميمي هم مكان چشمه را  ، آرين ها .ديده شود
يانت به چشمه را ندارند و اگر اين اتفاق بيافتد دچار بالي اجازه خ

پدرم آرشام روز به روز به . سختي خواهند شد . مادرم يك آريني بود
بي . يافتن ژيكان بود  ، دنبال قدرت بود و تنها چيزي كه كم داشت

را مادرم  ،آنكه بداند يافتن ژيكان چه پيامد هايي براي او خواهد داشت 
دچار يك مادرم و به همين خاطر  فشاي راز ژيكان كردمجبور به ا
با اين خيانت هم مادرم  .ت شد كه او را از درون نابود كردبيماري سخ

 ، تيريتي عزيز .اش برسد  خواسته رفت و هم پدرم نتوانست بهاز بين 
براي اينكه در  .ژيكان در سرزمين آرين هاست در آنجا به دنبالش بگرد 

 .به رانا برو كه امن ترين جاي شارونا خواهد بود  محافظت كامل باشي
 .دروازه هاي ماهور هميشه بر بدخواهان و خيانتكاران بسته خواهد ماند 

بزرگي را براي تو  تواني راحت استقرار يابي ، پدرم ميراثنجا ميآتو در 
بايست به تو بزنم زدم ، اما هايي را كه مي. تمام حرفبه جاي گذاشته

  ...اي كاش

  "آنا  "                                                    
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   .نامه پايان يافته بود ، آنا نامه را به هر دليلي ادامه نداده بود 

  . خواندن نامه هاي شخصي ديگران كار درستي نيست _

ليلي كه غرق در خواندن نامه و مطالبش بود از جا پريد ، 
به مانندش نديده بود  اكنونتپشت سرش پيرمردي بود كه 

گفت اما تمام مشخصات ظاهرش و صداي كهنه اش به او مي
  كه چه كسي در مقابلش قرار دارد .

  هيربد؟ _

  . آري ليلي عزيز ، من هيربدم ، پيرمرد شارونا _

  ليلي به رسم ادب بر او تعظيمي كوتاه كرد .

  متاسفم بابت اينكه اين نامه را بي اجازه خواندم اما... _

  ربد كالم ليلي را قطع كرد و لحني آرام و مهربان گفت :هي

يابم و يا اما اين كار را كردم تا كه شايد بتوانم تيريتي را ب _
تو درست ترين .، دخترم ناراحت نباش اينكه هزاران چيز ديگر

تو كاري را انجام دادي كه تنها  .كار ممكن را انجام دادي 
  دهد . يك دوست واقعي انجام مي
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تيريتي  .دانم بايد چه بكنم من ديگر نمي،  يربد دانا ه _
 .مدت هاست كه ما را ترك كرده و هيچ خبري از او نيست 

بايست به دنبال نمادها اين سرزمين در خطر است و او كه مي
دانم كه او زنده است يا حتي من نمي .اكنون نيست  ، بگردد
  .مرده 

نده است و در نزديكي بانوي مهربانم ، بانو تيريتي قطعا ز _
در ، او در طي اين دو سال در همين كوهستان  .شماست 

رها آنجا دانم كه تو بارها و بامي .ماهور خود را پنهان ساخته 
زيرا ، دانم كه كوتاهي از تو نبودهو مي گشته اي ورا به دنبال ا

  .او خود مايل به اين نيست كه كسي او را بيابد 

  ؟در تمام اين مدت در كنار ما بودهاو  ، يعنيشودباورم نمي _

  .آري دخترم  _

  شما او را ديده ايد ؟ پس چرا او را به اينجا نياورديد ؟ _

داندنش ، بايد رام ، اما براي بازگ من او را ديده،  بانوي من  _
 كنم شما تنها كسيفكر مي .ستا ايپيچيده بگويم مساله

ياز به كمك دارد . او را به او ن .باشيد كه بتواند او را ياري كند
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خواهيم اينجا برگدانيد تا آرامش پيدا كند ، ما زمان زيادي ن
  .داشت اهريمن در راه است 

آرامش ؟ منظورتان از آرامش چيست؟ براي تيريتي چه  _
  اتفاقي افتاده ؟

اما ديگر هيربدي در آنجا نبود كه جواب بدهد . ليلي ديگر 
داد ، خيلي سريع و تنها بايست فرصت را از دست مينمي

سكوت ماهور هميشه براي او تلخ  .خود را به ماهور رساند 
از در و ديوار شهر صداي  .اما آنجا ديگر ساكت نبود ،  بود
در همان  .رسيدما رسا به گوش مياي هرچند خفيف اناله

آنكه به  تاريكي مشعل به دست تمام شهر را زير و رو كرد تا
بزرگ وجود  در آنجا يك تاالر .سيدباالترين نقطه شهر ر

رونش خبر از وجود يك انسان از د داشت كه صداي ناله اي
در بزرگ چوبي تاالر را گشود ، از بيرون اصال به چشم  .دادمي

تاالري سفيد كه هم در  .نمي آمد كه تاالر آنقدر بزرگ باشد 
سر به فلك كشيده بسيار و هاي عرض و هم در طول با ستون

با آنكه فضاي ترسناكي داشت اما  .رفتاي مكان ميبه ناكج
 .به خود ترس راه نداد و شروع كرد به جستجوي تيريتي 

 .داد كه او را در همين تاالر خواهد يافت دلش گواه بر اين مي
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مدت زيادي را در بين ستون ها به دنبال او گشت تا اينكه 
 .صداي نفس نفس تندي را در پشت يكي از ستون ها شنيد 

     طرف ستون پيچيد و چيزي را ديد كه هرگز تصور آن به
يك موجود زنده كه نه شبيه حيوان بود و نه شبيه  .كردنمي

    انسان يافت كه در خود پيچيده بود و در سكوتش ناله 
رتش را پوشانده وتمام ص موهاي بلند و ژوليده اي .كردمي
توانست د هرگز نمياگر به دنبال تيريتي به آنجا نيامده بو .بود

ست. اشك خيلي سريع در چشمانش بفهمد كه او تيريتي
 حلقه زد به زمين در كنار او نشست و دستش را به سمت سر

  .برد تا موهاي او را به كنار بزند  تيريتي

  ؟تيريتي با خودت چه كرده اي _

كه تبديل به خس خس شده بود  جوابي جز صداي ناله اي
  .نشنيد 

  شناسي ؟مرا نمي .م ليلي من !تيريتي  _

بدنش نحيف و  . نداشت انگار كه او الل شده بود فايده اي
 .جاي جاي بدنش زخم و خراشيده بود تمام .الغر شده بود 

  پوستش .دش اين زخم ها را ايجاد كرده بودمعلوم بود كه خو



  
 /243 

فتاده چشمانش به كل گود ا وبه استخوانش چسبيده بود  
  .بود

بر دوش كشيد و از تاالر خارج او را ديد مين ليلي كه چاره اي
را به راحتي بر  تيريتيتوانست در حالت عادي او نمي .كرد

كولش سوار كند ، اما تيريتي آنقدر نحيف و الغر شده بود كه 
را به دژ برگرداند و در اتاقي كه  او انگار وزني نداشت . ليلي

رفت تا  نشاند ونجا امده بود برد و بر تخت آبراي اولين بار به 
 .معلوم بود كه بسيار گرسنه است . براي او غذايي بياورد 

غذايي به اندازه چند نفر را در سيني بزرگ گذاشت و براي او 
ديد باورش نمي شد ، تيريتي چيزي را كه مي .به اتاقش برد 

چرخيد و آرام با چهار دست و پا بر روي زمين در اتاق مي
نكه به كنار آكشيد تا ين را بو ميزد و گاهي زمخود حرف مي

نگاهش را به باال . جايي كه ليلي ايستاده بود رسيد، در
معلوم بود كه به دنبال بوي غذا آمده بود نه ليلي ، . انداخت 

قبل از اينكه تيريتي حركت  .انگار اصال او وجود نداشت 
ديگري بكند ، ليلي سيني غذا را بر روي زمين جلوي رويش 

او  .شروع كرد به تماشاي غذا خوردن تيريتي  گذاشت ، و
تمام  وحتي غذا خوردنش نيز ديگر شبيه يك انسان نبود 
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 .هيچ چيز را جا نگذاشت  وغذاها را خورد با استخوان هايش 
همان چهار دست و پا به گوشه اتاق رفت و بر  ، تمام كه شد

ليلي دوباره اشك در چشمانش حلقه  .روي زمين دراز كشيد 
به كنارش رفت  .سوخت دلش براي بهترين دوستش مي .زد 

 .و آرام او را نوازش كرد . چند روزي به همين منوال گذشت 
      هم نامفهوم سخن  تيرتي جز موقعي كه با خودش آن

گفت ديگر كالمي بر لب نمي آورد . ليلي هر روز سعي مي
كرد كه از مقدار كمتري گوشت در غذاي تيريتي استفاده مي

كرد به او سبزيجات بدهد تا كه شايد كند و بيشتر سعي مي
خوي حيواني او آرام تر شود . اما تاثيري نداشت . سورنا كه 

گشت و تيريتي را در آن وضعيت ديد تنها راه چاره ازبه دژ ب
اما خبري از سام نبود و معلوم نبود  .را در بازگشت سام ديد 

هم به دنبال او در كه كي به رانا بازگردد. فرستادن كسي 
شرايط موجود در شارونا كار خطرناكي بود . سورنا موقعي كه 

فهميده بود كه سران قبايل سخت به ، در خارج از رانا بود 
  دنبال يافتن آنها هستند .

دانم بايد چه بكنم . دستم از چاره كوتاه سورنا ديگر نمي _
  .شده 
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حضور سام گويم ، تنها راه بازگشت او همان كه من مي _
  است .

اما حال كه سام اينجا نيست ، تازه معلوم نيست كه او كي  _
  دوباره بازگردد.

                      **********  

در رفتار تيريتي تغيير  زمستان در حال پايان يافتن بود اما
جز اينكه ديگر از آن حالت زار و ، خاصي ايجاد نشده بود 

حالت نحيف خود  آنداري از پريشانش رهايي يافته بود و مق
خارج شده بود . يك شب ليلي به مانند هميشه به اتاق 
تيريتي رفت تا اوضاعش را ببيند . اين عادتش شده بود كه به 

تيريتي نيز اين رفتار  .نزد تيريتي برود و او را نوازش كند 
ليلي را دوست داشت و هر شب منتظر آغوش ليلي و نوازش 

شب ليلي حال ديگري داشت ، در دلش هاي گرم او بود . آن
خواست تمام آنها را بيرون دنيايي حرف وجود داشت كه مي

. پس تيريتي را در آغوش گرفت و دستانش را آرام آرام  بريزد
  . در خرمن موهاي او كشيد

  ؟ افتاديدوست عزيزم ، تيريتي تو چرا به يكباره به اين روز  _
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خواهي به چنين روزي ي كه ببود اينتو بسيار قوي تر از 
همه قدرت و شجاعت ، كجا رفت . پس كجا رفت آنبيافتي

همه زيبايي و مهرباني ات؟ يادش همه تدبير ، كجا رفت آنآن
تو مرا در بخير آن شب اولي كه باهم آشنا شده بوديم و 

، هنوز به خوبي در يادم هست شستن لباس ها كمك كردي
بود و تو درد  كه دستان ظريف و لطيفت ترك ترك شده

داد كه كردي اما غرورت به تو اجازه نميزيادي را تحمل مي
بخواهي آن را بروز دهي ، كجا رفت آن همه غرور؟ تيريتي 

خواهي كه دوباره به دلم خيلي برايت تنگ شده ، چرا نمي
؟ شوي همان تيريتي كه هميشه بودي و بايد باشي ، تبديل

؟ اين سرزمين در ريت رفته كه تو چه وظيفه مهمي داياد
ست هرچند كه اين اتفاق افتاده و تو از همه جا حال نابودي

كنند كه راه را خبري . همه دارند خودشان را فداي اين ميبي
داري ،  انگار كه وظيفه ايبراي تو هموار كنند اما تو انگار نه 

  حتي مادرت نيز جانش را فدا كرد تا تو در امان بماني....

وانست حرفش را ادامه دهد ، ناخواسته نگاهش ليلي ديگر نت
به چشمان تيريتي افتاد كه با شنيدن مرگ مادرش ، قطره 
اشكي در گوشه چشمش جمع شده بود ، هرچند كه اين تنها 
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ما همين نيز ليلي را خوشحال عكس العمل تيريتي بود ا
و اين  . پس در تيريتي هنوز احساس وجود داشتساخت

. ليلي خيلي آرام خودش را از تيريتي يعني اميد به بازگشت
در  توانستتيريتي مي .گونه بهتر بودشايد اين .جدا ساخت 

رفت و او را در اتاقش ليلي . خلوتش به حرف هاي او فكر كند
  تنها گذاشت . 

فردا صبح به مانند هميشه با طلوع خورشيد همه در محوطه 
اكنون  .تمرين حاضر شدند تا تمريناتشان را ادامه دهند 

رسيد . آنها دو به دو تعداد آنها به حدود صد و پنجاه نفر مي
ليلي و سورنا نيز ما بين آنها در  .كردند با هم مبارزه مي

. مدتي از تا حركات آنها را زير نظر بگيرندحركت بودند 
نها را نگاه آتمرين گذشته بود كه ليلي احساس كرد چشماني 

صاحب آن چشمان تيريتي  .به سمت آن نگاه چرخيد .كندمي
كاري  .كردمي گشوده بود و آنها را تماشا بود . او در اتاقش را 

برق شادي در  .كه در طي آن مدت هرگز انجام نداده بود 
با حركت دست سورنا را متوجه تيريتي  .چشمان ليلي گذشت

دانست چه او نيز متعجب اما خوشحال شد . ليلي مي .ساخت 
بهترين كار اين بود كه او را به حال خود  . كار بايد انجام دهد
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پس دوباره به همراه سورنا در بين مبارزان شروع به  .بگذارد 
حركت كرد اما مدام يك نيم نگاه به تيريتي مي انداخت تا 

    . تيريتي آهسته آهسته با كندببيند كه او چه كاري مي
د تا نها آمآشد به سمت هايي كه بر روي زمين كشيده ميگام

. معلوم بود كه سر درگم است زيرا تند نها رسيدآآنكه نزديك 
تند نگاهش را از اين سمت به آن سمت مي انداخت . همه 

آنها در جريان اتفاقي كه براي  .دست از مبارزه كشيده بودند 
دانستند كه او تيريتي افتاده بود نبودند اما به خوبي مي

پسران كه به او نزديكتر تيريتي امپراطور شاروناست . يكي از 
 .بود به سمت تيريتي رفت و شمشيرش را به تيريتي داد 

ابتدا تنها به شمشير نگاه  .تيريتي شمشير را در دست گرفت 
و مدام پشت و روي آن را برانداز كرد . بعد آن را باال گرفت و  

ز ومعلوم بود كه دستانش هن .با دستانش در هوا حركت داد 
 .هيچ انعطافي در حركاتش پيدا نبود  .كرخت و خشك بود 

 .د تا دستانش به شمشير عادت كردندمدتي اينكار را تكرار كر
ليلي و سورنا نيز به مانند تمام مبارزين محو حضور تيريتي 
شده بودند و تمام حواسشان به حركات او بود . همان پسر كه 

گام ديگري به سمت تيريتي ، شمشير را به تيريتي داده بود 
  برداشت و مودبانه پرسيد :
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خواهيد با من خواهيد با ما تمرين كنيد ؟ ميبانوي من مي _
  مبارزه كنيد ؟ 

طول كشيد  جواب تيريتي بودند. چند لحظه اي همه منتظر
  تا آنكه تيريتي با صدايي آرام جواب داد :

  .كنم آري . من با تو مبارزه مي _

خوشحالي خود  ليلي آنقدر ذوق زده شد كه نتوانست جلوي
را بگيرد و به مانند تك تك افراد حاضر به هوا پريد و هورا 

، بود  ارشككشيد . آنها به دور تيريتي و آن پسر كه نامش 
حلقه زدند تا شاهد مبارزه آنها باشند . تيريتي شمشيرش را 

  گفت : ارشكبه زمين انداخت و رو به 

  .جنگم من بدون شمشير با تو مي _

   . مشيرم را مي اندازمهم ش پس من _

نيز شمشيرش را انداخت . و مبارزه شروع شد . ابتدا  ارشك و
چرخيدند تا يكديگر را برانداز كنند و با فاصله به دور هم مي

فرصت حمله بدست بياورند . بعد هردو همزمان با هم گالويز 
قد بلندتري  ارشك. شدند و پنجه در پنجه هم انداختند
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ت و بازوان ستبر و هيكلي درشت داشت نسبت به تيريتي داش
اما اين تيريتي بود  .و پنجه هايش نيز بزرگتر از تيريتي بود 

ر پشت كمرش را بچرخاند و آنها را د اوكه توانست پنجه هاي 
او را  ارشك زد تاكم به پشت زانوان حم قفل كند و بعد با لگد

ا به زمين بزند . با اين حركت همه برايش دست زدند و او ر
هيچكس باورش نمي شد كه تيريتي بتواند  .تحسين كردند 

هم بعد از اين مدتي كه او دچار ناراحتي  اينگونه بجنگد آن
روان شده بود و قدرتش را از دست داده بود . حتي ليلي و 
سورنا نيز در شگفت بودند كه او چگونه توانسته بود با آن 

ارز آن بهترين مبارشك ضعف جسماني اش چنان بجنگد كه 
را گرفت و او را  ارشكجمع را به زمين بزند . تيريتي دستان 

  .از زمين بلند كرد 

  تو پسر قوي هستي .  _

  خواهد.ممنون بانوي من . شكست از شما افتخار مي _

تيريتي لبخندي كوچك بر گوشه دهانش پيدا شد و جواب 
  داد :

  رزهمبا هيچ تالشي براي  داني كه تو مي  خوب اما خودت  _
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نكردي ، من در اين دو سال گذشته هيچ تمريني نداشتم و  
بدنم هنوز توانش را بازنيافته تا بتوانم بجنگم ، تو با اين كارت 
خواستي كه من در مبارزه پيروز شوم تا از لحاظ روحي آماده 

  شوم . تو كارت را به خوبي انجام دادي . 

نشست  دانست چه بايد جواب دهد ، پس بر زميننمي ارشك
  .و بر بانوي شارونا تعظيم كرد 

  بانوي من جسارت من را ببخشيد . _

 .از زمين بلند شو ، اين من هستم كه بايد از تو تشكر كنم  _
  اين مبارزه بعد از دو سال حال من را دگرگون ساخت .

تيريتي اين را گفت و بعد نگاهش را به جمعيت ساكت 
اخته بود كه با چشمانش را به چشمان فردي اند .انداخت

. هردو همزمان به كرد ، به ليليخوشحالي به او نگاه مي
  .سمت هم دويدند و يكديگر را در آغوش گرفتند 

  !ليلي  _

  داني چقدر خوشحالم . نمي !تيريتي  _

  به مانند هميشه از تو  بابت همه چيز . ليلي من را ببخش _



  
 252  / 

   سپاسگزارم .

  .انجام دادم  من وظيفه ام را به عنوان يك دوست _

. جشن مفصلي تدارك داده شد، شب به يمن اين اتفاقآن
همه در كنار هم به دور آتش به شادي و پايكوبي پرداختند و 
جام هاي شراب را به سالمتي بانوي شارونا نوشيدند . تيريتي 

غم ، نيز در كنار آنها شاد شاد بود و تنها غمي را كه داشت 
         شته بود كه همه به شب از نيمه گذدوري سام بود.

هايشان بازگشتند. سورنا نيز ليلي و تيريتي را باهم تنها اتاق
گذاشت تا بتوانند راحت تر با هم صحبت كنند. آن دو در 

زدند . كنار آتش در سكوت نشستند .هيچكدام حرفي نمي
انگار حرفي براي زدن نداشتند شايد هم آنقدر حرف براي 

انستند از كجا شروع كنند. تنها صدايي دزدن داشتند كه نمي
كه وجود داشت ، صداي شراره هاي آتش بود . مدتي به 

خواست به آن سكوت . ليلي كه مي مين منوال گذشته
  پايان دهد رو به تيريتي گفت :

  دلتنگ مادرت هستي ؟ _

  سرش را به آرام   خيلي، بود  به آتش  نگاهش   كه تيريتي 
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  :با صدايي بغض آلود جواب داد سمت ليلي برگرداند و  

آري ، اين دلتنگي دارد خفه ام مي كند .اي كاش او را تنها  _
  گذاشتم . او بي دليل كشته شد .نمي

گويي نيست . او بي دليل جان نداده گونه كه تو مياين _
او خود را فداي تو كرد تا تو بماني و به هدفت  ،تيريتي 
چه وظيفه مهمي بر دوش كه گار فراموش كرده اي برسي. ان
  داري ؟

ليلي ، اما ... ديگر انگيزه اي ندارم . مادرم  از ياد نبرده ام _
  رفت و سام نيز كه مرا ترك كرده .

. اي نكرده ، برعكس تو او را ترك كرديسام تو را ترك  _
اين سرزمين ، ديدي. تيريتي كاش بودي و پژمردن او را مي

امه مادرت است . شايد چيزهاي اين ن! به تو نياز دارد . بيا 
  مهمي در آن بيابي.

. چندين رش را گرفت و شروع كرد به خواندنتيريتي نامه ماد
  و چند بار آن را خواند.

  بيني مادرت چندان هم بي هدف جانش را فدا نكرده درمي_
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  اين نامه چيزهاي مهمي نهفته است. 

يكان به نظرت پدربزرگم آرشام براي چه به دنبال ژ، آري _
  گشته ؟ به خاطر نمادها يا چيز ديگري ؟مي

دانم كه او به دنبال نمادها بوده عيد ميدانم . اما بنمي _
  . باشد، چون جز هيربد كسي از راز نمادها با خبر نبوده

  گشته ؟ پس براي چه به دنبال ژيكان مي _

  : تيريتي اين را گفت و نفس عميقي كشيد و دوباره ادامه داد

  ست؟ م نفهميديم كه اين ژيكان چگونه جاييآخر ه _

اينطور كه مادرت گفته ، ژيكان در سرزمين آرين هاست و  _
ما بايد در سرزمين پهناور آنها به دنبال چشمه اي بگرديم كه 

حال كسي قادر به يافتن ه بخود نمي خواهد يافته شود . تا 
، . من در طول اين مدت كه تو به دور از ما بودي آن نبوده

نگرفته ام . اما يك چيز  و هيچ نتيجه ايبسيار فكر كرده ام 
دانم و آن اينكه اگر ژيكان يك مكان باستاني و را به خوبي مي

ن آباستاني به دنبال  ست پس بايد در مكان هايا ايافسانه
بگرديم كه البته در سرزمين آرين ها اين مكان ها كم 
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و ته تا دماوند كوه ن و برمان گرفاز تپه هاي هرما .نيستند 
  جنگل هاي ابر و ...

  ماهور نيز شهري باستاني ست . ماهور ، _

ليلي كه تيريتي با اين جمله حرفش را قطع كرده بود جواب 
  : داد

ايد آري ماهور نيز شهري باستاني ست . خوب اين را هم ب _
را كه نام بردم از نزديك  هايبگويم كه من همه اين مكان

گاهي به همراه سالياني كه در رانا بوده ام گه . در طولديده ام
آرشام به اين مكان ها رفته ام . اما هيچ چيز خاصي در آنجا 

  نبوده كه ....

هاي گويي حرف، تيريتي اين بار نيز حرف ليلي را قطع كرد 
  .او برايش جالب نبود 

داني ؟ هميشه دوست ليلي تو در مورد ماهور چه مي _
  ر بدانم .داشتم در مورد ماهو

دهان ، كه در مورد آن  يتا اين اواخر من فقط افسانه هاي _
تا اينكه چندي پيش در  .ستما مي دانبه دهان گشته ر
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كتابخانه آرشام كتابي قديمي يافتم كه در مورد ماهور نيز در 
  .آن چيزهايي نوشته شده بود 

ليلي جاي نمادها را به او گفته باشد با شوق ، تيريتي كه انگار
  :فرياد زد 

  .باش به من نيز بگو چه  خوانده اي ؟ زودچه چيزي _

ست كه آريا . ماهور اولين جاييباشد اما چيز زيادي نيست _
. شهري زيبا و كندو در آنجا حكومتش را شروع مي سازدمي

ميرد و آريا در . تا اينكه بانو ايران ميا عظمتمجلل و ب
آن ماهور رو به .بعد از سازدزيگورات قصر سفيد را مي

شود . ماهور رود و تبديل به مكاني مخوف ميفراموشي مي
شهر فراموش شده شاروناست كه در طي اين ساليان هميشه 

داني ماهور دروازه طور كه ميناله تنهايي سر داده . همان 
ندگي و هميشه پوشيده از برف كوهستاني خالي از ز .ست رانا

در ماهور  زمانيبوده بلكه كه البته هميشه اينگونه ن، و يخ
اين دره نيز سرسبز و زيبا بوده . در و  زندگي جريان داشته 

يك افسانه از زمان هاي دور آمده كه موقعي كه آدا و آداك 
   ، آداك دو فرشته مزداك در حال آراستن زمين بوده اند 
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دقيقا همين دره اي كه اكنون درون  . سازدمرگبار مي دره اي
اما آدا كه فرشته زيبايي ها بوده اين دره را . يم آن ايستاده ا

بخشد كه در هيچ كجاي اين سرزمين آن را چنان زيبايي مي
سازد كه هم دروازه اي را مي، نمي يابي و در ورودي اين دره 

اكنون نيز وجود دارد و تو بارها آن را ديده اي. اما در مورد 
سردر اين دروازه گويند بر اين دروازه نيز بايد بگويم كه مي

  :كه درپشت ابرها پنهان شده نوشته شده است 

  "بدخواهان اجازه ورود به رانا را ندارند.  "              

كه قصر به دست گونه نيز هست . در طول مدتي البته همين
آنها بارها سعي كرده اند كه براي ، سران قبايل افتاده

پنهان شده دستگيري تو و هر كس ديگري كه در اين دره 
است اقدام كنند اما هرگز نتوانستند از دروازه رانا بگذرند. 
نيرويي ماوراي همه ي نيروها از ماهور و اين دره محافظت 

چيزيست كه در مورد ماهور و اين  تمام. اين كندمي
  دانم .كوهستان مي

  ...كه اينطور _

  رخاست و شروع كرد بهبتيريتي با گفتن اين حرف از جايش 
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او غرق در . دور آتش . انگار ديگر در آنجا نبود ه زدن ب قدم 
كشيد و فكر كردن بود . گاهي دستي به زير چانه اش مي

ايستاد و به كرد و حتي گاهي ميهايش بازي ميگاهي با مو
     هايي با خود زمزمه شد و گاهي نيز چيزآتش خيره مي

حالي كرد. مدتي طوالني گذشت تا اينكه يكدفعه با خوشمي
  و رو به ليلي گفت :به هوا پريد 

  ليلي جواب را يافتم . جواب را يافتم . _

فهميد او منظورش چيست از جا برخاست و ليلي كه نمي
  :پرسيد 

  جواب چه چيزي را يافتي ؟  _

تيريتي آنقدر خوشحال بود و ذوق داشت كه دوباره حرفش را 
  تكرار كرد 

  .افتم ي ،من جواب را يافتم . يافتم ليلي _

  خوب به من هم بگو چه چيزي را فهميده اي ؟ _

بيني كه برف سنگيني در حال . ميباشد اما اينجا نه _
  باريدن است . بيا به داخل اتاق من برويم . آنجا گرم تر است . 
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او را به ، و بعد دستان يخ زده ليلي را گرفت و دوان دوان 
  داخل اتاق خودش برد . هردو بر تخت نشستند . 

ليلي من مطمئن هستم كه ژيكان بايد جايي در ماهور يا  _
كوهستان رانا باشد . اگر خوب دقت كني و همه چيز را در 
كنار هم قرار دهي خود نيز متوجه همه چيز خواهي شد . اگر 

كه بانو ايران زنده بوده در ماهور درست باشد ، آريا تا زماني
د و آريا هزار سال بر كنزيسته تا اينكه بانو ايران فوت ميمي

جوشد . خوب اين هايش ميگريد و ژيكان از اشكبالين او مي
    . دنبال آرامگاه بانو ايران بگرديميعني اينكه ما بايد به 

گونه كه مادرم گفته آرين ها از فرزندان بانو ايران همان
هستند و نام قبيله خود را از نام بانو ايران گرفته اند و با اين 

قطعا آرامگاه بانو بايد در سرزمين خود آنها و در جايي  اوصاف
زيسته . اگر به خوبي باشد كه بدان تعلق داشته و در آن مي

قبيله فهمي كه چرا آريا از ماهور رفته و در دقت كني مي
خواسته كه . او با اينكار ميپارس ها قصر سفيد را ساخته

ش به سمت ماهور را رو فراموشي بسپارد تا ديگر كسي ذهن
من حتي مطمئن  .؟ چون ژيكان در آنجا بوده چرا .دماهور نرو

هور را به شهري هستم كه آن افسانه هاي ترسناكي كه ما
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. البته قطعا آريا مخوف تبديل ساخته، ساخته خود آريا باشد
از آنچه در ماهور يا رانا پنهان ساخته بوده مطمئن بوده زيرا 

؟ همه بيني. ميپاي بگذارد تواند به رانااهي نميهيچ بدخو
را از آن  خواهم توشود . حال ميچيز دارد برايمان روشن مي

. طبق گفته به زمان حال بازگردانم گذشته دور و افسانه اي
هاي مادرم ، پدربزرگم آرشام هميشه به دنبال ژيكان بوده تا 

آشكار كند خواهد محل ژيكان را براي او آنكه از همسرش مي
دانيم كه آرشام محل ژيكان . ما نميدهدات رخ ميو آن اتفاق

دانيم كه هيچ كس به اندازه اما اين را مي ، بد يا خيرايرا مي
گويد كه او اين او به دنبال ژيكان نبوده . يك چيز در دلم مي

دژ را به اين خاطر در رانا ساخته كه مطمئن بوده در نزديكي 
ه ژيكان را بيابد تنستواگونه اگر او نميژيكان است . اين

  .توانسته از آن مواظبت كند حداقل مي

حدس و  . حرف هاي تيريتي با آنكهشدليلي باورش نمي
  گمان بود اما به واقعيت بسيار نزديك بود .

 كه مسير  چه گفت ؟ او گفت آريا  كه  يادت هست  ليلي  _
  هيچ ما  براي  . او  خواهد و شجاعتمي تفكر  نمادها   يافتن
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معمايي طرح نكرده . بلكه خواسته وارد گذشته او و شارونا  
ربط پيدا كند در كنار  تواند به همشويم و چيزهايي را كه مي

     دهد كه اشتباه . ليلي دلم به من گواه ميهم بچينيم
گفت كه بگذار تا دلت . هيربد نيز هميشه به من ميكنمنمي

  راهنمايت باشد .

گونه گويي كه اينيريتي . اگر ميدانم چه بگويم تنمي _
طور نيز گونه است و اميدوارم كه همينقطعا همين، است
. پس با اين حساب ما بايد از همين فردا جست و باشد

جويمان را شروع كنيم چون معلوم نيست كه چقدر زمان در 
اختيار داشته باشيم . خوشبختانه جايمان در رانا امن است و 

  چ دغدغه اي به دنبال ژيكان بگرديم . توانيم بي هيما مي

  .كاش سام نيز در اينجا حضور داشت . فقط ايآري _

ليلي كه كم كم خواب در چشمانش رخنه كرده بود خميازه 
  بلند شد و گفت :، اي كشيد 

من   نباش  زودي باز خواهد گشت . نگران به  او نيز حتما  _
ا روز سختي روم كه بخوابم . تو نيز استراحت كن . فردمي

  برايمان خواهد بود .
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  باشد . اما يك لحظه صبر كن . _

تيريتي اين را گفت و به سمت ليلي كه در كنار در اتاق 
  . ايستاده بود رفت

من بابت همه رفتار هاي بدي كه در ، ليلي دوست خوبم  _
خواهم . خيلي خوشحالم كه اين مدت با تو داشتم معذرت مي

  . اميدوارم كه من را ببخشي . تو را در كنار خود دارم

. من حال تو را در زنيتيريتي اين چه حرفي ست كه مي _
. هستي . تو بهترين دوست منكردمآن شرايط درك مي

خاطر        هم دلخور و رنجيده هيچگاه دوستان واقعي از
  . شوندنمي

ممنون كه اينقدر مهرباني . راستي من هنوز هديه اي براي  _
  داده ام . اين را از من بپذير .ازدواج تو ن

ي از طالي ناب با نگيني از الماس آبي و بعد تيريتي گردنبند
  . گردن باز كرد و به سمت ليلي گرفترا از 

ست كه در حال حاضر دارم. اين گردنبند اين تنها چيزي _
يادگار مادرم آنا ست . براي من چيز بسيار با ارزشيست . به 
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   دهم كه سزاوار با و هديه ميهمين خاطر اين را به ت
  ارزشترين هايي . 

توانم اين را قبول كنم . اين تنها يادگار اما تيريتي من نمي _
  مادرت است . 

بگير دوست من . من مادرم را در قلب و ذهنم دارم . تو نيز  _
بهترين دوست مني و سزاوار اين هستي كه اين يادگار با 

  ارزش را به تو بدهم . 

  تيريتي خود گردنبند را به گردن ليلي انداخت . و بعد 

. حتما تو را برو و استراحت كن. سورنا مرد خوبي ست _
  خوشبخت خواهد كرد .

   ليلي كه جوابي براي گفتن نداشت با يك لبخند كوچك 
بوسه اي بر گونه ي تيريتي زد و بي هيچ حرفي ديگر به 

  اتاقش بازگشت . 

او را تماشا كرد تا   ايستاد و رفتن  اتاق در  در كنار   تيريتي
 شت . تيريتي حال عجيبياينكه ليلي به داخل اتاقش بازگ

هم خوشحال بود از اينكه توانسته بود معماي ،  . اوداشت
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ر دانست دژيكان را حل كند و هم ناراحت بود از اينكه نمي
. به كنار شومينه داخل آينده چه در انتظارش خواهد بود

شب دلتنگي اش آن ر زمين نشست . احساساتاقش رفت و ب
سام ، هيربد ، آتوسا و  . دلتنگ مادرش ،تر شده بودشديد

. نمي دانست كه آيا پدرش نيز توانسته بود كه به حتي پدرش
به ياد دفترچه خاطرات پدرش راز ژيكان پي ببرد يا نه . ناگاه 

دانست خالي از كلمات است. از جا برخاست كه البته مي افتاد
و دفترچه را از زير تخت خوابش بيرون آورد و دوباره در كنار 
شومينه بر زمين نشست . شروع كرد به ورق زدن با اينكه 

اما مهم نبود زيرا اين  . نخواهد شد نصيبشدانست چيزي مي
         زد تنها يادگار پدرش بود و وقتي كه آن را ورق مي

او بر جاي راي توانست تمام احساسي را كه پدرش بمي
. هميشه با گذاشته بود حس كند. يك حس زيبا و بي وصف

توانست راز دفترچه را حل گفت كه اي كاش ميخود مي
  . كند

كه ماه آسمان خاموش شود در زمين ماهي ست  هنگامي " 
  " خواند.زيباتر از ماه در آسمان . او خود برايت كتاب را مي

  . خيره و اهي انداخت. به آتش نگنمي دانستاين ماه كه بود؟ 
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خيره تا آنكه ديگر در اتاقش نبود بلكه در جايي بود كه آن را 
  رسيد . بسيار دوست داشت . جايي كه به نهايت آرامش مي

  دوباره كه دلتنگ شده اي ؟ _

چقدر دلش براي آن صداي زيبا تنگ شده بود. آرام به سمت 
را صاحب صدا كه در پشت سرش ايستاده بود چرخيد و خود 

  در آغوشش رها كرد . 

  .نگ تو و اين خانه زيبا خواهم بودمن هميشه دلت !آتوسا  _

تواني در تو متعلق به اينجايي. هروقت كه بخواهي مي _
كمتر از يك چشم برهم زدن به اينجا بيايي. راستي بايد به تو 

  .تبريك بگويم 

  ؟تبريك؟ براي چه _

  .يبراي آنكه توانستي راز ژيكان را درياب _

  ؟دانيتو از كجا مي _

تيريتي  چپ سينهآتوسا در حالي كه دستانش را به سمت 
  :گفت ،كرددراز مي
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  .كه هميشه و همه جا در كنارت هستماز آنجا  _

از و بعد آتوسا گردنبندي را كه خودش به تيريتي داده بود را 
بيرون كشيد . همان گردنبندي كه از موي  زير لباس تيرتي
بود و برگي از درخت زيتون بر آن گره  اسب بافته شده

  خورده بود . 

كرد . به ياد داشت تيريتي متعجبانه به چشمان آتوسا نگاه مي
كه همين چند لحظه پيش كه گردنبندش را از گردنش خارج 

  كرده بود چيز ديگري بر گردنش نبود .  

؟ مگر خود نگفته بودي كه كنداين بر گردن من چه مي _
  خواهد بود؟ اين در قلب من

. اما تو امشب يادگار مادرت را به بهترين آري گفتم _
دوستت بخشيدي پس به جايش يادگاري از پدرت به تو 
خواهد رسيد . روزگاري اين براي پدرت نمادي از عشق بود. 
اميدوارم از هم اكنون براي تو نيز جلوه اي از عشق باشد . 

  و خواهد بود . روزي خواهد رسيد كه اين گردنبند راهگشاي ت

شناسي ؟ اين گردنبند در نزد آتوسا تو پدرم را از كي مي _
  كند ؟تو چه مي
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مي از تيريتي فاصله گرفت دچند ق. آتوسا نفسي عميق كشيد
جايي كه آتش جودان قرار داشت  ،و نگاهش را به بركه

انداخت. تيريتي نيز كه منتظر پاسخ بود به آتش نگاه انداخت 
آتوسا نگران و غمگين بود . شراره هايش ديگر  او نيز به مانند

آن ناز و عشوه هاي هميشگي را نداشتند و آن نواي اميد 
دادند. دادند بلكه سوزي جانسوز سر ميبخش را سر نمي

آتوسا مدتي طول كشيد تا به حرف آمد و جواب تيريتي را 
  داد. 

او شناسم. من پدرت را از زماني كه به دنبال نمادها بود مي _
. من هنوز مرگ او مردي مهربان و شجاع بود و عاشق شارونا

، اينك شارونا. تيريتي دختر دوست داشتني امرا باور نكرده
، ژيكان و يافتن ا چيزي كه بايد براي تو مهم باشدتنه

  نمادهاست . 

كرد و مرواريد اشكي را كه از ماه تيريتي كه به آتوسا نگاه مي
  :پرسيد ،ديدا ميدرون چشمش بيرون مي آمد ر

 . منظورم اين چه اتفاقي خواهد افتاد  به نظرت آتوسا  _
  توانم معماي ؟ آيا مي من ژيكان را خواهم يافت آيا  كه  ستا
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  نمادها را نيز حل كنم ؟

من  .قدرت انجام هركاري را خواهي داشتدخترم تو  _
مطمئن هستم كه تو در اين راه به مقصد خواهي رسيد و اين 

  ن را نجات خواهي داد . سرزمي

ست . اين را به خوبي حرف دل تو چيز ديگري،  اما آتوسا  _
  . نگران چه هستي؟ شود فهميداز چشمانت مي

  آتوسا لبخندي مهربان بر لب آورد و گفت :

هاست كه دل سال ؟ اينداني تيريتيتو از دل من چه مي _
. را داردهايم دليل هاي خود گراني. من ننگران است و منتظر

همانگونه كه گفتم تو تمام ذهنت را بايد بر روي اهدافت 
. تو خواهي بدانيمتمركز كني . ژيكان را بياب تا هرچه را مي

. يت گران خواهد بوددر آنجا حقايقي را خواهي فهميد كه برا
ن . سعي كبه تفكر و شجاعت نياز خواهي داشتتو در اين راه 

عت با . زيرا فكر دل شجاتفكرت در قلبت باشد نه در عقلت
، ترس مي آورد. تو شايد در خود خواهد داشت و تفكر عقل

اگر به ، مسيرت به موانعي برخورد كني كه رد شدن از آن 
گويد كه آري . اما گويد نه و اگر به دل باشد ميعقل باشد مي
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شجاعتت را به عقلت بسپار نه دل . عقل اگر شجاع باشد 
ت و اگر دل شجاع باشد شايد تو تصميمات بزرگ خواهد گرف

. را به بي راهه ببرد . در راه يافتن ژيكان تو تنها نخواهي بود 
او خود به . يك نفر هست كه تو را همراهي خواهد كرد 

سراغت خواهد آمد . خيلي زود ، زودتر از آنچه تصور كني . او 
نه هيربد است نه سام ونه ليلي . تيريتي تو ديگر زماني 

، اهريمن و اشت . همين االن هم دير شده استدنخواهي 
سپاهيانش در راه قصر هستند و تا چند روز ديگر به ژوان 

  خواهند رسيد . 

آتوسا دستانش را بر روي شانه هاي تيريتي گذاشت و ادامه 
  : داد

تيريتي به ياد داشته باش كه هر اتفاقي كه بيافتد تو تمام  _
مينت اين مردم و سرز تالشت را كرده اي و تا ابد در ذهن

   ست كه به اينجا مي آيي. خواهي ماند. اين آخرين باري
شايد ... شايد هرگز ديگر نتواني به اينجا بيايي چون شايد 

  آتش براي هميشه خاموش شود .

  . انگار كه آتوسا ي ناگاه اشك از چشمانش جاري شدـتيريت _
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  داد. همان سوز و غم آتش را سر مي

  ترسم كه نتوانم .ترسم. ميآتوسا من مي _

تواني تيريتي . تو دختر البرز هستي . در خون تو تو مي _
  . خرد جاريست . حتما موفق خواهي شدشجاعت و 

  ؟بينم ست كه تو را ميآتوسا اين آخرين باري _

نگران نباش. مالقات ما ربطي به آتش نخواهد داشت. ما  _
مئن باش. اكنون حتما يكديگر را مالقات خواهيم كرد. مط

  زند.وقت رفتن است . كسي تو را صدا مي

و تيريتي يك آن ديگر در آنجا نبود و در اتاقش در كنار آتش 
بر روي زمين دراز كشيده بود . از بيرون صدايي مي آمد و هر 

  شد . لحظه صاحب صدا به او نزديكتر مي

  !بانوي من  !بانوي من  _

به سمت در دويد و آن را تيريتي سراسيمه از جا برخواست و 
  .گشود . او را شناخت. او نگهبان در ورودي دژ بود 

  !بانوي من  _
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  چه شده است ؟ چرا اينقدر سراسيمه هستي ؟ _

كنم عجله هش ميبانوي من خودتان بايد ببينيد . خوا _
  . كنيد

  تيريتي به دنبال او به سمت برجك نگهباني دژ دويد .  

  ست ؟گويي چه شده اچرا نمي _

  .بينيد بانوي من االن مي _

تيريتي به اطراف نگاهي ،  موقعي كه به باالي برجك رسيدند 
  انداخت اما چيزي نديد . 

  اينجا كه چيزي نيست .  _

  بانو آنجا را نگاه كنيد به سمت ماهور .  _

تيريتي دقيقا به جايي كه نگهبان اشاره كرده بود نگاهي 
انه اي از سربازان سوار بر شد . رودخانداخت . باورش نمي

اسب به سمت آنها در حال حركت بودند . نمي فهميد چه 
اتفاقي در حال افتادن است . با خود گفت نكند آنها سربازان 

  توانستند از دروازه هاي رانا عبوراما آنها كه نمي . قصر هستند
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  كرد .كاري مي بايدكنند.  

  م آماده باش كن .نگهبان خيلي زود همه را خبر كن . اعال _

خود را به شيپور بزرگي كه در ، نگهبان بي هيچ معطلي 
باالي برج قرار داشت رساند و در آن سه مرتبه دميد . طولي 

. در اين ميان ليلي يد كه همه در جاي خود مستقر شدندنكش
  و سورنا نيز خود را به كنار تيريتي رساندند . 

چرا اعالم آماده  چه شده است تيريتي؟ صبح به اين زودي _
  باش داده اي ؟

  . هابه خاطر اين _

سپاهي را كه در راه دژ بود به آن دو ، تيريتي با اشاره دست 
  نشان داد.

ها ديگر كه هستند؟ مگر دروازه رانا مانع از عبور اين _
  شود ؟سربازان قصر نمي

  . بار سورنا به حرف آمداين

  . نه زره هاشان شبيه ها سربازان قصر باشنداين  فكر نكنم _
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  آنهاست و نه پرچم هايشان .  

چيزي را ، ميش هوا كه اندكي با مه همراه بود  در آن گرگ و
    شد فهميد. آن سپاهيان هر لحظه نزديك و نزديكتر نمي
  شدند. مي

كمانداران آماده تيراندازي باشيد . تا فرمان نداده ام كسي  _
  كند. تيراندازي نمي

 . همانجا ايستاد تا آنها نزديك وي فرمان داداين را تيريت
او آماده بود تا وقتي كه به فاصله مناسب  .نزديك تر شوند 

  . رسيدند فرمان تيراندازي بدهد

صبر با فرمان من . يك ، دو ، .... نه تيراندازي نكنيد .  _
  . كنيد

.         ديدديد، بايست مياي آنچه را كه ميتيريتي لحظه
  از خوشحالي چه بايد بكند . او سام بود . دانستنمي

  . او سام است . آري آنها دشمن نيستند _

  تيريتي اين را گفت و خيلي سريع از پله هاي برج پايين رفت
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. نگهبانان دروازه را گشودند. و خود را به دروازه ورودي رساند 
ام و سپاهي كه ـا به سمت سـو تيريتي جلوتر از ليلي و سورن

  دويد .  ، آمده بودند ش به همراه

   !سام _

سام نيز كه تازه متوجه تيريتي شده بود از اسبش پياده شد و 
  به سمت تيريتي دويد . 

  ! تيريتي _

  و هر دو در آغوش هم قرار گرفتند . 

ها كه هستند كه با خود . اينبينمخوشحالم كه تو را مي _
  ؟ آورده اي

ينها مفصل است. من نيز از ديدنت خوشحالم . داستان ا _
آنها راهي طوالني . اول آنها را در دژ مستقر كنم  بگذار تا 

  آمده اند و خسته اند . 

  دهم .حتما. ترتيب اين را من مي _

  سام آنها رسيده بود اين را گفت و به همراه  كه تازه به  ليلي 
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  سپاهيان را به داخل دژ راهنمايي كرد .  

   .سام خيلي نگرانت بودم _

اينكه ، نيز نگرانت بودم . اما يك چيز را مطمئن بودم  من _
  .بيا به داخل برويمتو را دوباره خواهم ديد . فعال 

  ؟ر هستندها چند نفراستي اين _

اي ، اما چارهدانم كه جاي كافي در دژ نداريم. ميپانصد نفر _
، ما به اندازه كافي آذوقه نيست. از بابت آذوقه نيز نگران نباش

اه آورده ايم در ضمن اينكه ما تا ظهر بيشتر در اينجا به همر
  . مانيمنمي

  ؟خواهيد برويدمگر كجا مي؟ چرا _

. سورنا نيز بايد حضور داشته باشند. ليلي و خواهي فهميد _
  ؟توانيم صحبت كنيمكجا مي

. داخل اتاق آرشام مناسب ترين را خبر خواهم كردمن آنها  _
  جاست .

  را كه در حال ساماندهي افراد  ورناي و ستيريتي خيلي زود ليل
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  بودند خبر كرد و همگي به داخل اتاق آرشام رفتند . 

داني ؟ تو كجا بودي؟ ميها ديگر كه هستندخوب سام اين _
  چقدر نگرانت بوديم ؟

  .اين را ليلي با لحني تند از سام پرسيد 

متاسفم كه اسباب نگراني همه شما شدم . من  ، ليلي عزيز _
تمام اين مدت در جيرفت بودم . موقعي كه اينجا را ترك  در

كردم . كردم به آنجا بازگشتم . مدتي را بي هدف سپري مي
شنيدم . ابتدا برايم تا اينكه خبرهايي عجيب در بين مردم مي

چه اتفاقاتي در  مهم نبود اما موقعي كه به خود آمدم فهميدم
ت شديد بين ختالفا. خبرها حاكي از احال رخ دادن است

ها كه از ابتدا مخالف كودتا سران قبايل بود. رئيس قبيله آرين
در قصر بود آنها را از همان ابتدا رها كرد و آنها نيز او را به 
زندان انداختند . در اين اواخر نيز روساي قبايل جيرفت و و 
پارس مخالفت خود را با نحوه حكومت اعالم كردند و قصر را 

شهرزاد رييس قبيله سيلك تنها ر اين ميان ترك كردند . و د
نيز ده روز قبل توسط ارتش متحد قبايل دستگير  ماند. كه او

بايد بگويم كه همه در انتظار بازگشت  . افتادزندان  بهشد و 
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يعني تو هستند . اما خبر هاي بد . من در ، شان پادشاه واقعي
دار شدم  هنگاميكه به ارگ بم رسيدم خبر، راه آمدن به رانا 

از مرزهاي شرقي شارونا ، كه سپاهيان دشمني ناشناس
ك يكسان كرده و به آتش گذشته و قبيله سيلك را با خا

شناختند . اما خوشبختانه من . مردم آنها را نميكشيده اند
. خيلي سريع خود را به رار استفهميدم كه ماجرا از چه ق

به او معرفي رئيس قبيله جيرفت رساندم و خود را  ،فرهاد شاه
من نيز . كردم . خوشبختانه او مرا شناخت و از تو سوال كرد 

به او اطمينان دادم كه تو در سالمت كاملي و از او خواستم 
كه ارتش قبايل را به سمت قصر روانه كند . من به او فهماندم 
 اكه اين دشمن ناشناخته همان اهريمناني هستند كه ساله

بودند . او نيز به من پانصد سرباز پيش نيز شارونا حمله كرده 
، ترسيدم كه تو را نيابمم . ابتدا مييداد تا كه به دنبال تو بيا

هيربد به سراغم آمد و به من اين خبر را  قبل ،اما سه شب 
. حرف آخر اينكه كامل داد كه تو در رانا هستي و در سالمت

ما بايد خيلي زود به سمت قصر حركت كنيم . سپاهي عظيم 
هفت شمار از ديوان و اهريمنان در راه قصر هستند و تا بيو 

. ما بايد خيلي سريع حركت روز ديگر به قصر خواهند رسيد
. اين ، تو بايد قدرت را در دست بگيريكنيم و اينكه تيريتي
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ر چنين جنگي يك امپراطور        سرزمين براي حضور د
  .خواهدمي

نفر به يكديگر نگاه صحبت هاي سام تمام شده بود . هر چهار 
كردند و اين تيريتي بود كه ذهنش آشفته تر از بقيه بود . مي

پس سرانجام آنچه هيربد وعده داده بود زمانش فرا رسيده 
  .بود 

  ؟ زمان آن رسيد كه باري ديگر با اهريمنان بجنگيم پس _

  .همه به سمت سورنا نگاه انداختند

اين جنگ را  ، رزمن در زمان امپراطور الب. تعجب نكنيد  _
تجربه كرده ام . در آن زمان من نيز جزو سربازان قصر بودم . 

. تا بحال چنين جنگي نديده  خيلي جوانتر از االن شما بودم
گرچه ما سرانجام پيروز . . جنگي نابرابر و وحشتناك بود بودم

شديم اما سربازان زيادي را به مانند امپراطور البرز از دست 
  داديم . 

براي  بار اهريمن را. اينبار هم پيروز خواهيم شداينما  _
ما فقط خيلي سريع بايد حركت . هميشه نابود خواهيم كرد

  . كنيم
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. ما توانيم شما را همراهي كنيماما سام ، من و تيريتي نمي _
   . ما هنوز ژيكان را تمام داريم كه بايد تمام كنيمناكاري 
  . از نمادها نيز ....ايم نيافته

او نيز شما را همراهي  گويد. البتهليلي درست مي، سام _
كنم حرفم را قطع نكن . من . ليلي خواهش ميخواهد كرد

م . اميدوارم به مجبورم كه به تنهايي اين وظيفه را انجام ده
تواني مرا تو نيز نمي ،  درك كني . نه سام مانند هميشه مرا

. سورنا تو  همراهي كني . اين يك دستور از جانب من است
به مانند هميشه فرماندهي ارتش را بر عهده بگير كه به حق 

تريني . ليلي تو نيز در نبود من اداره قصر را بر  تو سزاوار
فرمان تو فرمان من خواهد بود . سام تو نيز  .عهده بگير

فرماندهي سوشيانس ها را بر عهده بگير . اين جنگ بيشتر از 
دانم رونا نياز دارد. نميشاهر زماني به سوشيانس هاي 

اما همه سوشيانس هاي اين سرزمين بايد خبردار ، چگونه
دانيد درست است انجام شوند . هر سه شما هركاري را كه مي

دهيد . من نيز قول ميدهم كه خيلي زود خود را به شما 
الفتي آنچه را خواستم كنم بي هيچ مخبرسانم . خواهش مي

  . انجام دهيد
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  گفتند: هر سه همزمان

  اما ... _

. ما عزيزترين كساني هستيد كه دارمش، سورنا و، ليلي سام _
ز شما كنم و از اين بابت ايمن نگراني شما را درك م

. كنم آنچه را خواستم انجام دهيدمي. اما خواهش ارمسپاسگز
  مطمئن باشيد هيچ خطري براي من وجود نخواهد داشت . 

  اه من نمي آيي؟اطاعت بانوي من . ليلي تو همر _

چرا مي آيم . فكر كنم تنها كسي باشم كه بدانم چگونه  _
  بايد سوشيانس ها را خبردار كرد .

ليلي اين را گفت و به سمت مجسمه شيردال بزرگي كه در 
  .گوشه اي از اتاق آرشام بود رفت 

. ق با آرشام در حال گفت و گو بودمها پيش در اين اتاسال _
نجا آمده بودم . هنوز سني نداشتم . به ياد اوايلي بود كه به اي

دارم كه آرشام به من گفت روزي فرا خواهد رسيد كه به 
ردال سوشيانس ها نياز خواهي داشت . نيازت را به اين شي

  نياز  . حال كه به سوشيانس ها بگو او خود كارش را بلد است
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  خواهيم كه كمكمان كند . داريم پس از اين شيردال مي 

ين را گفت و در مقابل شيردال قرارگرفت و بعد با زباني ليلي ا
ناشناخته براي تيريتي و سام و سورنا با شيردال سخن گفت . 
چند لحظه بعد آن مجسمه سنگي جان گرفت . سر تعظيم 

هايش را گشود و از در اتاق كه ليلي برايش فرود آورد و بال
رها گشوده بود راهي بيرون گشت و طولي نكشيد كه از نظ

  محو شد .

  ؟اين ديگر چه زباني ست ليلي _

اي پارس هاست . با زبان باستاني شيردال موجود افسانه _
پارس ها با او سخن گفتم . خوب سورنا من وظيفه ام را انجام 

  كني ؟دادم . بهتر است كه حركت كنيم . سام تو چه مي

 او نيز خواهد آمد . بهتر است سام را به همراه بانو تنها _
  بگذاريم . 

سورنا اين را گفت و به همراه ليلي اتاق را ترك كرد و آن دو 
  را تنها گذاشتند . 

  كه در اين مدت كه مدانمي وفهمم سام من نگراني تو را مي_
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از  ، مان بوده . ساموياز هم دور بوديم چه عذابي براي هرد 
من خواسته شده كه تنها به دنبال ژيكان بروم وگرنه مطمئن 

خواستم در ش تو تنها كسي بودي كه با همه وجود ميبا
مان سخت يدانم كه اين دوري براي هردو. ميكنارم باشي
كند . اين سرزمين با اما االن شرايط فرق مي. خواهد بود 

تمام مردمانش به مانند من و تو در خطريم . هر لحظه كه 
زمان را از دست بدهيم يك قدم به شكست نزديك خواهيم 

سرنوشت اين جنگ در دستان تو و شجاعت هاي ، سام  شد .
برو و به ،  . برو سامي وصف مردمان قبيله ات خواهد بودب

اهريمنان نشان بده تا زماني كه خليج پارس و فرزندانش 
  هستند كسي جرات تجاوز به اين خاك را ندارد . 

باشد تيريتي. فقط يادت باشد كه تو زماني به من قول  _
  ايم نگذاري . دادي كه تنه

مطمئن باش سام . تو نيز به من قول داده اي كه كنارم  _
  بماني .

  :سام لبخندي از سر رضايت زد و گفت

  جواب خواهم از تو خواسته از تو دارم كه نمي تيريتي يك  _



  
 /283 

  نه بشنوم . 

  خواسته هاي تو خواسته هاي من نيز هست ..بگو سام  _

اينگونه اين جنگ افتاد, اي من اتفاقي در بر رقول بده اگ _
خواهم .... از تو نگاهم نكن . گفتم اگر اتفاقي افتاد ، از تو مي

  خواهم ...مي

بار لبخندش تبديل به بغضي توام با غرور شد و ادامه سام اين
  :داد 

خواهم با او مي ي ،خاكسترم را در خليج پارس بريز _
  جاودانه شوم . 

  ر شانه هاي سام ريخت ...ايش را بر سهو تيريتي باران اشك

سكوتي مطلق دژ را فرا گرفته بود . چيزي به نيمه هاي شب 
نمانده بود . تيريتي دركنار آتش وسط محوطه در تنهايي اش 
نشسته بود . سام و ليلي و سورنا به همراه همه نفرات آنجا را  
به مقصد قصر ترك كرده بودند . از رفتن آنها مدت زيادي 

آنجا را ترك كرده بودند . هوا  ، ا قبل از ظهرگذشته بود. آنه
كس بايست منتظر مي ماند. منتظر آنسرد سرد بود و او مي
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بر كه آتوسا وعده داده بود . اما تيريتي هرچه در انتظارش ص
. چندين بار خواست تا آنجا را كرده بود خبري از او نشده بود

. برف  گفت صبر كنترك كند . اما صدايي آشنا در قلبش مي
ما تمام راز شدت سوز و س شديدي شروع به باريدن كرد.

محوطه بماند.  توانست دربدنش بي حس شده بود. ديگر نمي
آنجا را ترك كرد و به درون اتاقش بازگشت. حداقل در آنجا 
شومينه گرمي وجود داشت تا يخ بدنش را آب كند . به كنار 

هنش آتش بر روي زمين نشست . سردرد بدي داشت . ذ
آشفته تر از هميشه بود . يك سرزمين با همه مردمش در 

ديد كه هنوز كرد ميانتظار او بودند . خوب كه دقت مي
نتوانسته هيچ يك از گره هاي تقديرش را باز كند . او تنها 
توانسته بود به راز ژيكان پي ببرد . آن هم در حد حدس و 

 .العي نداشت زيرا هنوز از مكان واقعي ژيكان هيچ اط، گمان 
 ،صلي در مهر و موم رازش نهفته بوداگر هم داشت هنوز گره ا

نمادها . آري او هنوز نتوانسته بود كه راز نماد ها را حل كند . 
توانست سرزمين و نمي، شداگر حل نميمعمايي كه 

  مردمانش را نجات دهد . هنوز صداي آريا در گوشش بود .

  رآمده از دل آتش ، خاكيآتشي برآمده از دل آب و آبي ب " 
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  "برآمده از دل باد و بادي برآمده از دل خاك  

چرا هيربد با همه دانايي اش        در دل با خود گفت كه
  توانست اين معما را حل كند ؟نمي

  . داند كه بايد بداندهيربد تنها چيزهايي را مي _

  !هيربد  _

  !بانوي من  _

كرده بود ، هروقت كه  تيريتي به اينگونه حضور هيربد عادت
  رفت .مي خواست مي آمد و هر وقت كه مي خواست مي

  در فكر نمادهايي دخترم ؟ _

  تيريتي از جا برخواست.

، گويد كه اين در آخر چيزي در درونم ميآري هيربد دانا ،  _
ترسم هيربد ، كه نمادها باشد ، قرار نيست كه باز شود . مي

  ترسم . مي

  ترست از روي چيست ؟ چرا ترس دخترم ؟ _
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نمادها  تنـدانم اين ترس مربوط به يافد واقعا نميـهيرب _
ترسد كه شود يا ترس از نيافتن آنها. نيمي از وجودم ميمي

اگر نمادها پيدا نشود اين سرزمين را با همه مردمش از دست 
ترسد از در اختيار ميترسد... خواهم داد و نيمي از وجودم مي

ترسم اگر نمادها را به دست بياورم نتوانم . ميداشتن نمادها 
ترسم كه سزاوار از آنها در مسيري درست استفاده كنم . مي

  اين امر نباشم .

مطمئن باش كه تو سزاوارترين هستي . اگر نبودي  مدختر _
شدي . اما در مورد خود ترست كه دچار اينگونه ترسي نمي

ي بايد ستود . زيرا بايد بگويم كه  تو را به خاطر چنين ترس
ترس از دست دادن آنهايي كه دوستشان داري يك عشق 
واقعي ست و ترس از قدرت نيز بدان معناست كه تو از ستم 

ترسي . ترس از قدرت بي حد و مرز تو را از به مردم مي
  ظالمان جدا خواهد كرد . 

گويي باشم . اي گونه كه تو ميهيربد اميدوارم من واقعا اين _
  گرفت .ه جاي من فرد ديگري در اين تقدير قرار ميكاش ب

  يد تقديرچقدر كه اين تقدير و سرنوشت پيچيده است . شا _
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دانم كه منظور حرفم را . ميتو جور ديگري رقم بخورد 
نفهميده اي. اما خواهي فهميد . اكنون بايد به دنبال ژيكان 

كان به برويم . شايد ذهن داناي من بتواند اندكي در يافتن ژي
تو كمك كند . هرچند كه ژيكان هميشه و هميشه از من 

  پنهان خواهد ماند . بهتر است راه بيافتيم . 

روم كه ياسمين را آماده كنم . فكر كنم بتواند هر من مي _
  دوي ما را با خود سوار كند . 

نيازي نيست. من سريعتر از هر آنچه تصور كني تو را به  _
دستم را بگيري. ها كافي ست كه چوبماهور خواهم رساند. تن

  من نيروي باد را در اختيار دارم .

تيريتي به خوبي مي دانست كه بايد بي هيچ سوالي چوبدست 
هيربد را بگيرد و اين كار را كرد . نفهميد كه دستش به 

دانست كه همان لحظه در چوبدست خورده يا نه ، اما مي
  ماهور بود . و با لحني تعجب بار گفت :

  !هيربد  _

  نيست كه   كرده اي . اين ها چيزهايي  تعجب دانم كه مي _
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نياز به دانستن آن داشته باشي . خوب حال بايد به سمت 
  آرامگاه بانو ايران برويم .

  داني كه آرامگاه بانو كجاست ؟مگر تو مي _

  دانم ، اما بهتر است برويم . من هم به مانند تو نمي _

  پس.... _

خترم . راه طوالني در پيش داري. به هيربد و برويم د _
  دانسته هايش اعتماد كن .

  توانم سوالي بپرسم ؟باشد هيربد دانا . اما مي _

  . آري بپرس _

  هيربد تو بانو ايران را ديده بودي ؟ _

    البته كه ديده بودم. او زيباترين زني بوده كه تا بحال  _
. وفادارتر از هركس ار بود. او زني مهربان و وفادديده ام
قبيله شارونا از فرزندان  چهار. داشت همسر چهار. آريا ديگري

زن شكل گرفته . آرين ها فرزندان ايران هستند .  چهارآن 
. هر  آذرجيرفت ها از  و سوناپارس ها از ميترا. سيلك ها از 
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كدام از همسران آريا به مانند بانو ايران داستان هاي خودشان 
ما بانو ايران زن ديگري بود . او يك عاشق واقعي را دارند . ا

       بود . آريا نيز بين تمام همسرانش او را بيشتر دوست 
كني اين عشق بين آنها واقعي نبوده مي داشت . اگر فكر مي

  به ژيكان بيانديش كه جوشيده از عشق و وفاداري ست . 

اي كرد به همراه تيريتي پله ههيربد همانطور كه صحبت مي
    ماهور را به سمت باالي كوه كه شهر تا آنجا ادامه داشت 
مي پيمودند . تيريتي محو صحبت هاي هيربد گشته بود . اما 

  يك سوال هنوز برايش بي جواب مانده بود . 

داني ، اما از ژيكان هيربد ، چگونه است كه همه چيز را مي _
  داني ؟و يا نمادها چيزي نمي

رم . اما بايد بگويم كه من تنها ست دختسوال سختي _
     . من از ازه دانستن آن را دارمدانم كه اجچيزهايي را مي

ه او رازهايش را در دل نهان هاي آريا آگاه نيستم زيرا كراز
كس اجازه ورود ست . هيچ ها جايگاه عجيبي. دل انسانكرده

به دل شما ها را نخواهد داشت . ژيكان جوشيده از عشق آريا 
د و جايگاه عشق جايي جز دل نيست . پس من اجازه بو
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دانستن نداشتم . اما نماد ها ، آنها هرچه باشند ساخته از 
خرد و عشق و وفاداري آريا ست . آريا نمادهايي را ساخته و 
بر جاي گذاشته تا كه روزي ناجي سرزمينش باشند . او آنها 

پس  .بي وصفش به شارونا و مردمش ساختهرا به خاطر عشق 
شوند و من ناتوان در نماد ها نيز نوعي عشق محسوب مي

  دانستن اين عشق .

گويي باشد ، پس چگونه از من گونه كه تو مياگر اين _
  . انتظار داري كه هم ژيكان را بيابم  و هم نمادها را

بيني كه آريا خود به تو دخترم اگر خوب دقت كني ، مي _
ت . او قطعا دليل خودش را اجازه دانستن اين راز را داده اس

داشته كه تو را انتخاب كرده و بايد بگويم كه او بهترين فرد را 
انتخاب كرده . البته همانگونه كه گفتم شايد تقدير تو جور 
ديگري رقم بخورد . چه شده است تيريتي ؟ انگار در خود فرو 

  . رفته اي

   گفت . تيريتي در ناكجاي خودش سير هيربد درست مي
  كرد .مي

  ندانسته ها و اينچقدر دنياي من پر شده از ندانستههيربد  _
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دهد . از روزي كه خود را شناخته ام  تا به چقدر مرا آزار مي
هركجا كه خواستم چيزي را بدانم يا با مانعي روبرو  امروز

  كردم . بايست صبر ميشدم يا اينكه براي فهميدنش مي

      براي همه آنهايي كه  خودت را آزار نده تيريتي. اين _
گونه است . فهميدن هرچيزي نياز به صبر شناسي همينمي

دارد . فهم و درك صحيح از زندگي و رازهاي بيشمارش نياز 
رسد و گاهي ر زود به پايان ميبه صبر دارد . گاهي اين صب

  .دير

خواهم چيزي را به تو بگويم كه تاكنون از تو هيربد مي _
  .م مخفي كرده بود

ست كه از ا ايي را دخترم ؟ نكند منظورت كتابچهچه چيز _
  پدرت به دست تو رسيده ؟

  داني ؟تو از كجا مي _

براي آنكه آن كتابچه خاطرات را ديده بودم. خوب فكر كنم  _
  كه رسيديم .

  همان تاالري  شهر ماهور بودند . كنار  در باالترين نقطه  آنها
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  آن زنداني كرده بود .  كه تيريتي مدت ها خود را در 

كني كه آرامگاه بانو در اين تاالر باشد ، هيربد اگر فكر مي _
  كني ، زيرا ..اشتباه مي

  .دخترم ما به اين تاالر كاري نداريم  _

  پس از كجا بايد برويم ؟ _

تيريتي به دور و برش نگاهي انداخت و يك آن چيزي را ديد 
  .ك چاه بودخواب ديده بود . آنجا يكه يكبار در 

  چرا تعجب كرده اي تيريتي ؟ _

      ، امان چاه را يك بار در خواب ديده امهيربد من اي _
   فهمم ، من در مدتي كه در ماهور بودم هرگز به ياد نمي

  نمي آورم كه اين چاه را ديده باشم . 

  .مهم نيست _

  چرا مهم نيست ؟ _

. خوب دخترم  زيرا آن موقع تو به اين چاه نياز نداشته اي _
اكنون وقت رفتن است . آن كسي كه بايد تو را در يافتن 



  
 /293 

در  .اه است . من بايد به قصر بازگردمژيكان همراهي كند در ر
. سرانجام دانم كه موفق خواهي شد. ميآنجا به من نياز است

تو هرچه باشد ، جز نام نيك نخواهد بود . تو را در ژوان 
ميعادگاه عاشقان اين يشه خواهم ديد . ژوان هميشه و هم

به مانند هميشه در يك  .. و هيربد رفته بود سرزمين بوده
ديگر نبود . حس تنهايي بدي بر تيريتي غلبه كرده ، لحظه 

فت . ياكرد ، آرامش ميهيربد را مالقات ميبود . او هرگاه كه 
  هيربد آنقدر دانا بود كه اين دانايي به اطرافيانش آرامش 

چاه ايستاد . هنوز به  تيريتي همانجا در كناربخشيد . مي
بار صدا واضح تر بود . شنيد . اما اينناله را مي خوبي صداي

چند باري خواست تا به درون چاه نگاهي بياندازد اما جرات 
كرد . زيرا يك همراه در راه بود . بايست صبر مينكرد . او مي

تواند مي هرچه فكر كرد نتوانست حدس بزند كه آن فرد كه
، كرد كه هيربد براي يافتن ژيكان باشد . زيرا از ابتدا فكر مي

  او را همراهي خواهد كرد . اما هيربد او را تنها گذاشته بود . 

بايست مي آمد ، آمد . تيريتي از يكس كه م سرانجام آن
ي مارپيچ ماهور به ال ديد كه فردي ناشناس از پله هاهمان با

    اله شنلش را انداخته بود و چهره اش سمت باال مي آيد . ك
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توانست اما از هيكل بزرگ و قد بلندش مي معلوم بود .نا
حدس بزند كه او يك مرد است . همانجا ايستاد تا آن مرد به 

  كنار او رسيد و كالهش را برداشت . 

  ! تو  _

  بينم تيريتي . آري . خوشحالم كه دوباره تو را مي _

يك بار او را ديده بود اما هنوز چهره اش  تيريتي با آنكه تنها
  را به خوبي در ذهن داشت . 

داني كه چقدر از ديدنت خوشحالم . تو . نميشودباورم نمي _
  كني ؟اينجا چه مي

هيربد از من خواسته كه به اينجا بيايم . اميدوارم كه دير  _
  نكرده باشم . 

او را ديده  تيريتي محو تماشاي كيان بود . با آخرين باري كه
بود ، هيچ تفاوتي نكرده بود ، همان ظاهر كثيف و ژوليده ، 
همان ريش و موي بلند و كثيف ، حتي بوي تند عرق بدنش 

ها به مانند آن شبي بود كه او را ديده بود . تيريتي همه اين
  زيبا  تصوير  يك  كيان  از ذهنش   در داشت . او  را دوست 
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  شناخت . ترين ميان وفادارساخته بود و او را به عنو 

خوب حال بايد چه بكنيم تيريتي ؟ هيربد چيزهايي در  _
  .مورد ژيكان به من گفته و اينكه تو راز آن را يافته اي 

  شناسي ؟تو ژيكان را از كجا مي _

من يك سال تمام به همراه پدرت به دنبال ژيكان تمام اين  _
رسي ژيكان را پسرزمين را وجب به وجب گشته ام . حال مي

  شناسم ؟از كجا مي

خواهم . آخر من در مورد گذشته تو و پدرم معذرت مي _
دانم . اما بسيار دوست دارم كه تو برايم تعريف چيزي نمي

  كني . 

. زمان اما اكنون وقت تنگ است واهم كرد.حتما تعريف خ _
. حال بگو تو چگونه بازگويي خاطرات گذشته بسيار است براي

ن را يافته اي ؟ پدرت تمام تالش خود را به كار برد ، راز ژيكا
  .اما نتوانست چيزي بفهمد 

. من يز هنوز راز ژيكان را نفهميده امبايد بگويم كه من ن _
يربد تنها حدس ميزنم كه ژيكان بايد در ماهور باشد . البته ه
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. او حتي به من گفته كه گويد كه اين حدس درستي استمي
  ه بشويم . بايد داخل اين چا

  :هي به چاه انداخت و با صداي خشنش پرسيد كيان نگا

  ما بايد داخل اين چاه بشويم ؟ آخر براي چه ؟ _

. اما بهتر است كه به حرفش اعتماد كنيم و وارد دانمنمي _
دانم كه اين چاه بشويم . من با خود يك طناب دارم . اما نمي

آن كافي ست  عمق اين چاه چقدر است و آيا اين طناب براي
  .يا خير 

باشد ، حال كه بايد به هيربد اعتماد كنيم ، من خود اين  _
  دهم . كار را انجام مي

كيان طناب را از تيريتي گرفت و يك سر آن را بر داربست 
  .چوبي كه در باالي سر چاه وجود داشت بست 

روم. اگر ديدم خطري وجود ندارد تو را نيز خبر اول من مي _
   . خواهم كرد

  كار را انجام دهم .  اما كيان بگذار تا من اين _
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  خواهد .نمي _

. تيريتي كلمه را گفت و از طناب پايين رفتكيان همين يك 
  .گذشت تا انكه صداي كيان را شنيد همانجا ايستاد. مدتي

لي ـ. اي كاش با خود مشعاين پايين خيلي تاريك است _
دانم كه تا ام اما نميآورده بوديم. من به انتهاي طناب رسيده 

  انتهاي چاه چقدر مانده .

هنوز كيان حرفش به پايان نرسيده بود كه صداي غرشي 
مهيب از درون چاه بلند شد و همه جا را به لرزه انداخت . 
لرزش آنقدر شديد بود كه داربست چوبي باالي چاه را 
شكست و تيريتي مطمئن بود كه كيان به داخل چاه سقوط 

تي جيغي بلند كشيد و به درون چاه تاريك نگاه كرده . تيري
  كرد . در آن تاريكي چيزي پيدا نبود .

  ؟كيان  ؟كيان  _

مدام كيان را به اميد شنيدن جوابي از او صدا زد . لرزش 
دانست چه بايد بكند . تنها هنوز ادامه داشت . تيريتي نمي

  مدتي  بود . صدا زدن او  انجام دهد ،   توانستمي كه  كاري 
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  گذشت تا آنكه لرزش پايان يافت .  

  ؟دهي كيان ؟ كيان ؟ چرا جواب نمي _

  بار كيان جواب داد . اين

  .مشكلي نيست . من حالم خوب است  _

خوشحالم كه اتفاقي برايت نيافتاده . آن صدا چه بود ؟ آن  _
  ؟پايين چه خبر است 

بر دانم دور و برم چه خاينجا آنقدر تاريك است كه نمي _
  است .

  صبر كن االن مي آيم . _

تيريتي بي هيچ درنگي به سمت تاالر بزرگ دويد و در آنجا 
مشعلي از روي ديوار بيرون كشيد و آن را روشن كرد و به 

دو طرف را سمت چاه دويد . به داخل چاه وارد شد و پاهايش 
ديواره چاه گذاشت . كار سختي بود اما چاره اي نداشت. آرام 

  يواره چاه پائين رفت تا آنكه به كيان رسيد .آرام از د

  حالت خوب است ؟ _
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  من خوبم . ترسيدم نكند برايت اتفاقي افتاده باشد . _

نه من نيز حالم خوب است و خوشبختانه طناب تا همين  _
پائين ادامه داشت . اگر همان موقع نيز طناب را رها كرده 

  بودم روي زمين مي ايستادم . 

ا به اطراف چرخاند. آنجا جز يك راه عبور تيريتي مشعل ر
  كوچك چيز ديگري وجود نداشت . 

  شود ؟ به نظرت اين راه به كجا منتهي مي _

  : كيان اين را از تيريتي پرسيد

دانم. اما بهتر است برويم و ببينيم ما را به كجا خواهد نمي _
  رساند.

به دنبال تيريتي اين را گفت و در جلو به راه افتاد و كيان نيز 
او به راه افتاد . گذرگاه كوتاه و باريكي بود و عبور از اين 

نها آداالن  براي كيان كه جثه بزرگي داشت بسيار سخت بود. 
انگار آن راه هيچ پاياني  .در داالن رفتند و رفتند ونهگ همين

پيچيد و نداشت . داالن گاهي به راست و گاهي به چپ مي
  راهي رساند. انجام آنها را به يك دوسر
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  كيان بايست. ما به يك دو راهي رسيديم . _

كيان با حالتي متعجب كه اندكي خستگي ناشي از خم شدن 
  نيز با خود داشت پرسيد :

  گويي ؟ حال بايد چه كنيم ؟جدي مي _

  تيريتي سكوت كرد. كيان دوباره پرسيد :

  چيزي وجود ندارد ؟ ، هيچ نشانه اي  _

راف چرخاند تا نشانه اي بيابد اما تيريتي مشعلش را به اط
چيزي نيافت . حتي سرش را داخل هر دو داالن وارد كرد تا 
آنكه صدايي و يا شايد حتي بويي حس كند ، اما چيزي 

  نيافت .

كيان در اينجا هيچ نشانه اي وجود ندارد . ما بايد يكي را  _
  انتخاب كنيم .

راه را دو  يكي ازخواهي شود بگويي بر چه اساسي ميمي _
  انتخاب كني ؟

  .بايد تمركز كنم  _
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. مدتي ند تا تيريتي ذهنش را متمركز كندكيان ساكت ما
. يك فهميد كرد چيزي نميگذشت . تيريتي هرچه فكر مي

راه در سمت راست و راه ديگر در سمت چپ. يك راه آنها را 
به ژيكان و راه ديگر معلوم نبود كه آنها را به كجا خواهد 

  د . فرستا

فهمم چرا آرامگاه بانو ايران و ژيكان بايد در  كيان من نمي _
  چنين جاي تاريكي در زير زمين باشد .

  ندازد .اگويي. اما اينجا من را به ياد جايي مي درست مي _

  كجا ؟ _

اما منتظر بود تا . دانست هرچند تيريتي خود نيز جواب را مي
  جواب كيان را بشنود .

ياد زيرزمين هاي قصر مي اندازد . به ياد  اينجا من را به _
دارم كه به همراه پدرت تصميم گرفتيم تا زيرزمين هاي قصر 

آن را به را براي يافتن نمادها جستجو كنيم . اما راه ورودي 
سرانجام به هر طريقي بود به  .دليلي مسدود كرده بودند

 دي به يكداخل زيرزمين وارد شديم . در انتهاي پله هاي ورو
. راه سمت راست ما را به جاي خاصي دو راهي رسيديم
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بست رساند نرساند . اما راهروي سمت چپ ما را به يك بن
كه فهميديم يك در مخفي ست . از آن نيز گذشتيم كه البته 

     زيرزمين . به هر حال اينجا مرا به ياد آن  چيزي نيافتيم
   ساخته.  مكان يعني اينجا و قصر را آريا هر دو .مي اندازد

ترسم كه اينجا نيز ما به جايي يا چيزي نرسيم . آريا مي
هميشه در ذهن من يك انسان باهوش و زيرك بوده . او به 

  سادگي چيزي را در اختيار ما نخواهد گذاشت . 

گويي . من نيز زيرزمين هاي دانم كه كجا را ميدقيقا مي _
ر آنجا به من د قصر را از نزديك ديده ام اما با اين تفاوت كه

گونه كه گفتي در انتهاي همانخواستم رسيدم. آنچه مي
راهرو سمت چپ يك در مخفي بود كه مرا به تاالر آريا 

ق به ديدن آن تاالر رساند. مطمئن هستم كه تو و پدرم موف
راز نمادها را از . اما من شدم . و در آنجا بود كه باشكوه نشديد

بود كه از من خواست ژيكان . و اين خود او خود آريا شنيدم
  را بيابم . 

؟ اما من و پدرت بعد از اينكه از آن !تو در آنجا چه ديدي  _
در مخفي گذشتيم به يك تاالر تاريك رسيديم كه خالي از 

  بست بود و بههر چيزي بود ، نه پنجره اي و نه دري . آنجا بن
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  هيچ كجا راهي نداشت . 

بايد يكي از اين دو راه را كنم مهم نيست كيان. من فكر مي _
خواهم دلم را با آريا يكي كنم . اگر در انتخاب كنيم . من مي

قصر راه سمت چپ من را به او رسانده در اينجا نيز راه سمت 
  كنم .چپ را انتخاب مي

اما تيريتي اگر اشتباه كنيم چه؟ معلوم نيست چه چيزي  _
  در انتظار ما خواهد بود . 

ازه هاي ماهور هميشه بر روي بدخواهان نترس كيان ، درو _
بسته خواهد ماند . آريا در اينجا براي ما هيچ دام و تله اي 

 ءدانسته اگر كسي به اينجا راه پيدا كند جزنگذاشته زيرا مي
بدخواهان نخواهد بود . من مطمئن هستم هر دو راه ما را به 

او رساند . آريا فقط خواسته كه ما به خواهيم ميآنچه مي
  اعتماد كنيم و ترسي به خود راه ندهيم . 

  قدر مطمئن هستي ؟از كجا اين _

خوبي  شناسم  ، آريا را بهبه اين دليل كه اگر اينجا را نمي _
. من همين راه سمت چپ را انتخاب خواهم كرد . شناسممي

  هرچند كه ايمان دارم راه سمت راست نيز به مانند راه سمت
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  هد رساند . چپ ما را به ژيكان خوا

كيان ابتدا سكوت كرد. معلوم بود كه در حال تحليل وضعيت 
  باشد .پيش رويش مي

كنم . به هر حال تو باشد . من نيز به تو و آريا اعتماد مي _
دختر فردي هستي كه در طول زندگي تنها به او اعتماد 

  داشتم . 

آنها وارد راهروي سمت چپ شدند و مسير را در پيش 
يريتي دچار دلشوره عجيبي شده بود . اما نگذاشت گرفتند . ت

    خواست كه قاطعانه گام بردارد و بر او غلبه كند. او مي
خواست كه در دل دچار شك و ترديد شود . دلش به او نمي
گفت كه راه درست است . هنوز صداي هيربد در گوشش مي

  بود :

  " شد.بگذار راهنماي تو دلت باشد . بگذار تفكر در دلت با"

آنها به راه ادامه دادند. آنقدر رفتند تا آنكه تيريتي متوجه 
  نوري در جلوي رويش شد . 

  .بينم كيان يك نور مي _
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  كجا ؟ _

در جلوي رويمان . تيريتي قدم هايش را تندتر كرد. هر  _
  شد.لحظه نور بيشتر و بيشتر مي

كنم به فضاي بيرون نزديك شده ايم . من به كيان فكر مي _
  توانم هواي تازه را استشمام كنم .وبي ميخ

و اميدوارم كه كنم آري من نيز همين را احساس مي _
توانم اين مسير تنگ و همينگونه نيز باشد زيرا ديگر نمي

  باريك را ادامه دهم .

  .يك لحظه ساكت باش _

  .تيريتي اين را گفت و ايستاد

  شنوي ؟كيان صدا را مي _

  كدام صدا را ؟  _

  . ي زندگي . صداي آب ، صداي پرندگانصدا _

يد. تيريتي شنمي كيان در سكوت گوش داد . او نيز صداهايي
شروع كرد به دويدن. هرچند نوري كه از بيرون به داخل 
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داد اما او ادامه داد و تونل وارد شده بود چشمانش را آزار مي
خواست از داخل تونل خارج درست در آخرين لحظه كه مي

  اد . ايست، شود 

  . صبر كن كيان . مواظب باش _

  تيريتي تقريبا با فرياد به كيان فهماند كه بايستد . 

  صبر كن ممكن است سقوط كنيم . _

  مگر چه شده ؟ آن بيرون چه خبر است ؟ _

دانست آنها در ارتفاع دانست. فقط ميتيريتي خود نيز نمي
. دانست آن بيرون چه خبر است. هنوز نميقرار دارند

. نور بيرون عادت كند مانش لحظه اي طول كشيد تا بهچش
ديد فريادي توام با اما لحظه اي بعد از آنچه در بيرون مي

ديد در رويا نيز قابل تصور نبود . در تعجب كشيد . آنچه مي
روبرويش دره اي بزرگ و بي انتها وجود داشت . كه در دو 

ي طرفش كوهاي سر به فلك كشيده و پوشيده از درختان
شمار از كوهها سرازير بود و به بشارهايي بيآسرسبز بود . 

داخل رودخانه اي بزرگ و خروشان كه در دره جريان داشت 
ريخت . در پائين دره نيز تا چشم كار ميكرد چمن زار و مي
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گلزار بود . به اطرافش نگاه كرد . آنها در باالي يك كوه بودند 
رفتند. او وه پايين ميبايست از كو براي ورود به آن دره مي

شانس آورده بود كه در آخرين لحظات گامي ديگر برنداشته 
  كرد . بود وگرنه سقوط مي

  كيان بايد از اينجا به سمت پايين برويم .  _

تيريتي اين را گفت و از دهانه تونل خارج شد و خودش را به 
صخره اي كه در كنارش بود رساند . كيان نيز به دنبال او به 

  بود .  ،  ديد افتاد . او هنوز در تحير آنچه  مي راه

چقدر اينجا زيباست . تابحال چنين جايي در سراسر شارونا  _
  نديده ام . 

. ن نيز تاكنون چنين جايي نديده اممگونه است.آري همين _
شناسم كه زيبايي خودش را البته يك جاي ديگر را نيز مي

  دارد .

خانه آتش   ياد  به  در دل  ايو لحظه  را گفت  اين   تيريتي
و به ياد آورد كه آنجا  ، با آن زيبايي بي وصفشجاودان افتاد 

  در حال ويراني ست.
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 مدت زيادي طول كشيد تا آنها توانستند از آن كوه پايين
  بروند . 

  به نظرت اينجا كجاست ؟تيريتي  _

  توانم حدس بزنم . اصال نمي _

اي مطبوعي بود. او به تيريتي چند نفس عميق كشيد . هو
. دادكرد . آن دره بوي عشق ميخوبي بوي ژيكان را حس مي

  شناخت .تنها حقيقتي كه مي

كيان من مطمئن هستم كه در همين دره بايد به دنبال  _
  ژيكان بگرديم . 

  كنم . گونه فكر ميمن نيز همين _

گار كرد جز زيبايي نبود . انآنها به راه افتاند. تا چشم كار مي
آنجا هميشه بهار بود . مسير زيادي را پيمودند كه يكدفعه 

  : كيان با لحني شگفت زده گفت

  بيني ؟ بينم ، تو نيز ميتيريتي آنچه را من مي _

  گويي ؟ چه چيزي را مي _
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  .رويمان ه ب گويم . در روآنجا را مي _

تيريتي نگاهي به جلو انداخت و آن قصر سفيد و بزرگي كه 
را ديد. آن قصر آنقدر بزرگ بود كه تيريتي  گفتكيان مي

     . آنها دين برابر بزرگتر از زيگورات استمطمئن بود چن
هايشان را تند تر و تند تر كردند و رفتند و رفتند ، تا به قدم

آن قصر با شكوه رسيدند. موقعي كه به دروازه ورودي قصر 
ود درهاي دروازه را بر آنان گشخود ، رسيدند نيروئي نامرئي 

و آنها وارد قصر شدند. تمام زمين محوطه جز باغچه هايي كه 
. فرش شده بوددر آن درخت و گل و چمن روئيده بود ، سنگ

آبراهه هايي بيشمار در تمام محوطه وجود داشت كه تعداد 
زيادي از آنها به درون يك استخر بزرگ كه بيشتر شبيه يك 

 ، استخر ريخت و دقيقا در پشت آندرياچه كوچك بود مي
  عمارتي بزرگ و هفت طبقه قرار داشت . 

كساني كه در اينجا زندگي       بحال چه باشكوه. خوش _
  . كنندمي

داني كه هيچ كسي در اينجا زندگي كيان خود به خوبي مي _
  كهگونه بگويم كه دقيقا ما تنها دو نفري هستيم . اينكندنمي
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  اينجا را ديده ايم .  

از پله  دور زدند تا به عمارت رسيدند و آنها استخر بزرگ را
آن باال رفتند . در جلو رويشان دري چوبين و  هاي جلوي

بزرگ قرار داشت كه بسيار ماهرانه در آن نقش و نگاره هايي 
زيبا تراشيده بودند . آن در نيز به خودي خود براي آن دو 

نها به داخل سرسرايي بزرگ و مدور وارد آگشوده شد و 
تا دور سرسرا پر بود از مجسمه هايي بزرگ و غول  شدند. دور

حيوان به مانند همان مجسمه هايي كه و پيكر از انسان 
 ، تيريتي در تاالر آريا ديده بود . و در پس اين مجسمه ها

ايوان هايي بود كه در پس آنها باغچه هايي زيبا و سرسبز از 
ا چشم درختان سيب و زردآلو بود كه مملو از ميوه بودند . ت

كار ميكرد حوضچه هايي كوچك و سنگي در آنجا بود كه از 
. موسيقي زيبا از در و ديوار جوشيدآن چشمه هاي آب مي

قصر بيرون مي آمد كه آنها را به وجد آورده بود . در روبروي 
آنها نيز دو مجسمه بزرگ وجود داشت كه در مقابل هم قرار 

زن و يك مرد .  گرفته بودند و دست در دست هم بودند . يك
شناخت زيرا قبال نيز مجسمه آرياي تيريتي آن مرد را مي

كبير را ديده بود . و اما آن زن ، تيريتي مطمئن بود كه كسي 
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تواند باشد . هرچند جز يك مجسمه سنگي جز بانو ايران نمي
شد به زيبايي اما از همان هم به خوبي مي ،چيزي بيش نبود 

د . كيان و تيريتي هر دو رو به بي وصف بانو ايران پي بر
  مجسمه ها به نشانه احترام تعظيم كردند . 

كه تو نيز به مانند من محو اين  مدانمي،  خوب تيريتي  _
ها به كنار ، به نظرت آرامگاه بانو همه زيبايي شده اي. اما اين

ايران و يا ژيكان در كجا قرار دارد ؟ در اين قصر و يا اينكه در 
ايد به دنبال آنها بگرديم ؟ ما از ديشب تاكنون جاي ديگري ب

در راه بوده ايم . االن هم چيزي ديگر تا غروب نمانده. بهتر 
  است وقت را از دست ندهيم و به دنبال آنها بگرديم . 

  گويي . اما به نظرت كجا را بايد جستجو كنيم ؟ درست مي _

  تيريتي نگاهي سرسري به دور و برش كرد و گفت :

جوي اين قصر خود چند روزي وقت مارا خواهد جست _
  .گرفت 

 . فكر كنمجا شروع كنيم بايد از يك گويي ، اما درست مي _
  البته . نتيجه بگيريم تا زودتر  شويم  بهتر باشد كه از هم جدا 
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  .ه بانو ايران در داخل عمارت باشدكنم كه آرامگامن فكر نمي

از كند كه اتفاقي تيريتي خواست كه در جواب كيان دهان ب
غير منتظره افتاد . صداي موسيقي زيبايي كه درون قصر به 

رسيد يك آن بلندتر شد و بلندتر و باز هم بلندتر به گوش مي
گونه اي كه آنها مجبور شدند براي لحظه اي انگشتانشان را 

م انوري خيره كننده تم، و يك آن  ايشان فرو ببرندهدر گوش
نور به قدري بود كه تيريتي  . شدتسرسرا را پر كرد

چشمانش را بست . چند لحظه اي گذشت . تيريتي احساس 
كرد كه صداي موسيقي فروكش كرده و وضعيت به قبل 

دستانش را از روي گوش هايش برداشت . آرام آرام . بازگشته 
چشمانش را گشود  و تازه منشا نور را يافت . آن نور كه اينك 

 متعلق بود بهضعيف شده بود بيشتر شبيه به يك هاله ي 
. تيريتي  يك زن كه در باالي پله هاي روبرويشان ايستاده بود

به آن زن خيره شد . او را تاكنون نديده بود . آن زن لبخند 
     ين آمدن . اما قدمي بر يبر لب شروع كرد از پله ها پا

  داشت . انگار كه در هوا شناور بود . نمي

  ه مانند يك روح است . انگار كه جسمتيريتي نگاه كن. او ب _
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  ندارد.  

. و نار تيريتي زمزمه كرداين را كيان بسيار آهسته در ك
   جواب داد :تيريتي نيز زير لب و آهسته 

  آري. به چشمانش نگاه كن. يعني او كيست ؟  _

آن زن چهره ي عجيبي داشت. چشم و مويي داشت همرنگ 
ردايي بلند و فيروزه اي آسمان آبي و پوستي به زاللي آب. او 

  بر تن داشت. آن زن به جلو آنها رسيد و تعظيم كرد . 

  خوش آمديد . من آناهيتا هستم . نگهبان ژيكان.  _

تيريتي و كيان نگاهي به هم انداختند . آنها نيز به نشانه 
احترام تعظيم كردند . تيريتي خيلي سريع آناهيتا را خطاب 

  قرار داد و گفت :

كبير و  ايـرز و نواده آريـيريتي هستم . فرزند البمن نيز ت _
امپراطور فعلي شارونا . اين نيز كيان است كه به همراه من به 

  اينجا آمده.

شناسم . مدت هاست كه منتظر من هر دوي شما را مي _
  شما هستم .
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دانستي كه من و شناسي ؟ از كجا ميتو ما را از كجا مي _
  ؟كيان به اينجا خواهيم آمد 

شما در ژيكان به دنبال چه  از جانب خالقم مزداك . خوب _
  ؟ هستيد

دانست چه بود نمي حضور آناهيتا وتهتيريتي كه هنوز مب
  دانست . زيرا چيزي در مورد ژيكان نمي . بايد پاسخ دهد

. ما فقط دانيمآناهيتا ما واقعا در مورد ژيكان چيزي نمي _
. سپاهيان ستوديدانيم كه سرزمينمان در حال نابمي

اهريمني به نام آداك در راه شارونا هستند و تنها راه نابودي 
آنها يافتن چهار نمادي ست كه تنها آرياي كبير از آنها خبر 
دارد . او خود به من گفته كه براي يافتن نمادها بايد ابتدا 

م را يژيكان را بيابم . اما دليل اينكه چرا بايد به ژيكان بيا
رسيده ل من و كيان در راه يافتن ژيكان به اينجا . حانگفته

ايم و مطمئن هستيم كه راه را درست آمده ايم . زيرا اگر 
        را كه نگهبان ژيكان هستي مالقات گونه نبود تواين
كنم ژيكان را به ما كرديم . آناهيتاي مهربان خواهش مينمي

  ن نيز مايادي نخواهيم داشت . هم اكنوز. ما زمان  نشان بده 
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  دير كرده ايم .  

  : گونه لبخند بر لب جواب دادآناهيتا همان

توانيد حتما اين كار را خواهم كرد . اما هر دوي شما نمي _
به ژيكان وارد شويد و تنها يكي از شما خواهد توانست به 

  .ژيكان وارد شود 

      يك تيريتي و كيان هردو به يكديگر نگاه كردند. كدام
  رفت ؟ميبايست مي

  تيريتي من انتخاب را بر عهده تو خواهم گذاشت . اگر  _
خواهي ، من خواهي خود برو و اگر به هر دليلي نميمي

  كار را انجام دهم .  حاضرم كه اين

تيريتي تا خواست جواب بدهد ، آناهيتا پيش دستي كرد و 
  گفت :

اما اين انتخاب بر عهده و خواست شما نيست. اين دروازه  _
  يكان هست كه بايد انتخاب كند . ژ

تيريتي كه در حال تصميم گيري براي اين بود كه خود برود 
  . ، از گفته آناهيتا حسابي جا خوردو يا كيان 
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  چه گفتي ؟ يعني اين انتخاب بر عهده ما نيست .  _

خواهيد كه به ژيكان وارد گونه است . حال اگر ميهمين _
  شويد با من همراه شويد . 

يتا اين را گفت و در هوا شناور به سمت مجسمه آريا و آناه
بانو ايران رفت و از كنار آنها گذشت . تيريتي و كيان نيز با 
قدم هايي سريع به دنبال او به راه افتادند. در پشت آن دو 
مجسمه يك طاق زيبا و كوچك بود كه به يك باغ كوچك راه 

كوچك و زيبايي داشت. آناهيتا آنها را به آن سمت برد . باغ 
بود . نهرهاي آب از زير درختان سيب و زردآلو روان بود . آنها 
رفتند و رفتند تا اينكه به ميانه هاي باغ رسيدند . تيريتي 
ناگهان بركه اي كوچك در جلوي رويش ديد . بركه اي كه به 
            مانند ماه در آن هواي گرگ و ميش به مانند ماه 

  مي درخشيد.

، چشمه حقيقت ، چشمه زندگاني ، ژيكان جوشيده  ژيكان _
  از عشق است و عشق تنها حقيقت اين هستي ست .

ناهيتا بود كه در گوش تيريتي پيچيد. تيريتي آاين صداي 
  توانست مي ، اما به خوبيدانست چه حالي پيدا كرده استنمي
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  حس شادي را در چشمان كيان ببيند . 

داني چقدر . نمين را يافتيمبيني تيريتي بالخره ژيكامي _
  خوشحالم . اي كاش پدرت نيز در كنار ما بود . 

تيريتي به سمت آناهيتا كه  در سمت راستش در هوا شناور 
  ايستاده بود چرخيد و پرسيد :

  آناهيتا حال ما بايد چه كنيم ؟  _

آناهيتا با همان لبخند زيبايي كه بر لب داشت خيلي آرام 
  :جواب داد 

از دروازه ژيكان گذر كنيد. يك به يك . اين دروازه بايد  _
توانيد يك ميژيكان خواهد بود كه تصميم خواهد گرفت كدام

  وارد چشمه شويد . حال يكي از شما بايد از دروازه گذر كند . 

تيريتي نگاهي به سمت كيان انداخت . كيان  نيز به مانند 
  خودش مردد بود . 

خواهي من اول از اينكه مي كيان اول تو خواهي رفت يا _
  دروازه گذر كنم ؟
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  كند . اما چون تو شروع كننده اينبراي من فرقي نمي _
كنم بهتر است خودت وارد شوي . گمان مسير بودي فكر مي 

ن چيزي كه آكنم كه ژيكان مرا بپذيرد . برو اميدوارم به نمي
  خواهيم برسي.مي

  .باشد پس من اول وارد دروازه خواهم شد  _

هايش را به سمت دروازه سنگي كوچكي كه در تيريتي گام
جلوي رويش قرار داشت برداشت . وقتي به جلوي دروازه 
رسيد به پشت سرش نگاهي دوباره انداخت. كيان و آناهيتا 

ريتي دوباره هر دو با لبخند به او فهماندند كه جلو برود . تي
زه سنگي آبشاري از دروا،  . از ناكجابه سمت دروازه برگشت

بايست از زير آبشار گذر كند . نجوايي روان بود . انگار مي
  :آشنا و دلنشين در گوشش پيچيد

  ".تيريتي به خود شك و ترديد وارد نكن. وارد شو  "

شار بتيريتي نيز همين كار را كرد . نفسي عميق كشيد و از آ
گذشت. يكدفعه احساس كرد كه خالي از وزن شده . براي 

دانست كه چه در انش را بست . زيرا نميلحظه اي چشم
انتظارش خواهد بود . موقعي كه چشمانش را گشود خود را 
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به جاي اينكه در كنار بركه ببيند ، خود را داخل اتاقي 
. نور اتاق نيز توسط چند  كوچك ديد كه تنها يك در داشت

شد . لحظه اي به خود نگاه كرد و ديد كه مين ميمشعل تأ
تن ندارد . به طرف در رفت تا آن را بازكند اما  هيچ لباسي بر

در هيچ دستگيره اي نداشت . هرچه به آن ضربه زد فايده اي 
نداشت . چندين بار نيز كيان و آناهيتا را صدا زد كه البته 

دانست چه بايد جوابي نشنيد . حسابي كالفه شده بود . نمي
ند كه بكند . بر زمين نشست و چشمانش را بست تا تمركز ك
گشود . ناگهان صداي گريه ي نوزادي را شنيد . چشمانش را 

خوب به اطرافش نگاه  كرد . در  اما نوزادي در آنجا نيافت .
گوشه اي از اتاق هفت سبد بزرگ وجود داشت كه روي آنها 
را با پارچه اي پوشانده بودند. مطمئن بود كه هنگام ورودش 

هنوز صداي آن نوزاد را  آنها در آنجا نبودند . از جا برخاست.
شنيد. به سمت سبد ها رفت كه آن نوزاد را بيابد . زيرا مي

صداي گريه از داخل يكي از سبد ها مي آمد . پارچه روي 
اولين سبد را كشيد . درون آن يك نوزاد پسر بود . انگار كه 
همان لحظه به دنيا آمده بود .  نوزاد را از داخل سبد بيرون 

ظه صداي گريه او قطع شد . با خود انديشيد اورد . همان لح
  تواند باشد.كه اين نوزاد متعلق به چه كسي مي
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  كوچولوي خوشگل ،تو ديگر كه هستي ؟  _

. رش آن نوزاد شروع كرد به حرف زدنو ناگهان بر خالف تصو
طوري كه تيريتي لحظه اي ترسيد و نزديك بود كه او را رها 

  كند . 

  من هيربد هستم.  _

  . همان صداي كهنه را داشت يقا نيز او هيربد بود .و دق

نم ايبينم. و خرسند از دخترم خوشحالم كه تو را دوباره مي _
كه سرانجام ژيكان را يافتي. اندك چيزهايي ست كه بايد 

تنها موقعي ، بشنوي و عمل كني. نكته اول آنكه در اين اتاق 
. نكته تواني صحبت كني كه از تو سوالي پرسيده شود مي

دوم اينكه ، هر چيزي كه در اين اتاق خواهي فهميد نبايد 
جايي بازگو كني زيرا تو در اينجا حقايق زندگي چند انسان 

و به مانند راز بايد در سينه نگه داري. اينك قول  شنويمي
  دهي كه تا زنده هستي رازدار ژيكان بماني ؟مي

  : تيريتي بي هيچ مكث و تاملي پاسخ داد _

  خورم كه رازدار ژيكان بمانم. گند ميسو _
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، دخترم ظاري از تو نداشتم. اما نكته آخرجز اين انت _
خبري و حقايقي در زندگي تو وجود داشته كه خود از آن بي

اما امروز آنها را خواهي فهميد و دليل اين بي خبري تو 
خواست من بوده كه حقايق از تو پنهان بماند . اميدوارم كه 

ي. اينك مرا به داخل سبدم باز گردان و به ترتيب مرا ببخش
به سراغ سبد هاي ديگر برو . پارچه روي سبد ها را كه 
برداري خود برايت سخن خواهند گفت . اين را نيز به ياد 
داشته باش كه بايد تحت هر شرايطي آرامشت را داخل اين 

ي از حقايق برايت گران خواهد اتاق حفظ كني. شنيدن بعض
كنم تو بايد آرامشت را حفظ كني. ما دوباره تاكيد مي. ابود

  دهي؟قول مي

  دهم.قول مي _

  حال من را به درون سبدم بازگردان. _

تيريتي نوزادي را كه در دست داشت و خود را هيربد معرفي 
كرده بود به داخل سبد گذاشت و پارچه روي آن را كشيد. از 

ه آن را كشيد. جا برخاست و به سراغ سبد بعدي رفت. پارچ
  سخناو نيز شروع كرد به بار نوزادي دختر درون سبد بود.ناي
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  . با صدايي دلنشين و آرام گفتن

من ايران هستم . دختر نيلوفر. همسر آرياي كبير. تو از  _
نوادگان من نيستي ، بلكه از همسر دوم آريا يعني ميترا 
هستي. من چيزي براي تو نخواهم داشت فقط از تو يك 

سته دارم و آن اينكه ماهور را دوباره زنده كني. همين. خوا
  دهي كه خواسته من را برا آورده كني ؟قول مي

  دهم كه خواسته شما را برآورده كنم .آري بانو ، قول مي _

تيريتي اين را گفت و بانو ايران را به داخل سبدش بازگرداند 
تر و به سراغ سبد بعدي رفت كه درون آن نيز نوزاد يك دخ

  بود . 

ها پيش موقعي كه هنوز من آنا هستم . دختر آرشام . سال _
داني پدرم را ترك بسيار جوان بودم به همان دليلي كه مي

كردم و دست سرنوشت مرا به قصر كشاند . در آن موقع 
پدرت هنوز شاهزاده بود و به امپراطوري نرسيده بود . من نيز 

راطوري بودم . هر روز در آن زمان در حال تعليم در گارد امپ
او مردي خوش قيافه و مهربان  ديدم .پدرت را در قصر مي

. . هرچه كردم نتوانستم مانع روييدن عشق او در دلم بشومبود
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    كرد و بزرگ و بزرگ تر هر روز اين جوانه عشق رشد مي
دانم دست تقدير چگونه بود كه نتوانستم اين شد . نميمي

و  ارم . تا اينكه پدربزرگت فوت كردعشق را با او در ميان بگذ
. من نيز به فرمان او به پدرت البرز به امپراطوري رسيد

امپراطوري رسيدم و همين باعث شد بيش از  دفرماندهي گار
اما باز  .سوزاندپيش در كنار او باشم . آتش عشق من را مي

هم نتوانستم اين عشق را آشكار كنم . بازهم دست روزگار 
گر رقم زد . هيربد به سراغ پدرت آمد و خبر از ماجرايي دي

آتش جاودان و نماد ها داد . البرز مجبور شد مدتي را به دور 
از قصر به دنبال نمادها بگردد. در آخرين روز قبل از ترك 

خواستم به او مي، كردم قصر موقعي كه با او خداحافظي مي
يم . هنوز بگويم كه عاشق او هستم . اما باز هم نتوانستم بگو
و گذشت و  هم دليل اين ناتواني را نفهميده ام . زمان گذشت

گذشت كه مي از رفتن او دو سال. هيچ خبري از پدرت نبود
خبر دار شديم سپاه اهريمن در راه قصر است . در آن زمان و 

كردم و فرمان من به مانند در نبود پدرت من قصر را اداره مي
بود . خيلي زود ارتش را در ژوان مستقر  فرمان امپراطور

كردم . دقيقا قبل از شروع نبرد بود كه پدرت رسيد . پا به 
پاي او و در كنارش جنگيدم . با خود سوگند خورده بودم كه 



  
 324  / 

ها از او در پايان جنگ اگر زنده ماندم ، عشقي را كه سال
درت . زيرا پر او آشكار كنم . اما باز هم نشدپنهان كرده بودم ب

بعد از اينكه شمشيرش را در سينه آداك فرو برد خود نيز 
. موقعي كه به باالي اصابت يك تير زهرآگين قرار گرفتمورد 

وانست يك جمله سر او رسيدم در نفس هاي آخر بود و تنها ت
زندم را بياب و از او . او به من گفت كه فررا بر زبان بياورد

. گويديدم كه او چه ميفهمنمي دانستم و . نمينگهداري كن
البرز اين را گفت و چشمانش را براي هميشه بست و من 

خواستم قصر را براي عشقي نهان در قلب . ابتدا مي و  ماندم
هميشه ترك كنم و به جايي دور دست بروم . قصر بوي البرز 

كرد اما اين كار را نكردم و ماندم داد و من را بيقرار ميرا مي
بايست . من ميته پدرت هنوز اجرا نشده بودخواس آخرين يراز

دانستم . موضوع را با هيربد در افتم . اما از كجا نمييتو را مي
ميان گذاشتم و فهميدم كه او نيز از اين مساله با خبر است و 

ما با چه مشكل بزرگي روبرو آن موقع بود كه فهميدم 
به  برز كشته شده بود و بايد بعد از او وارثشل. اهستيم

دانست او ازدواج ميرسيد و تنها كسي كه امپراطوري مي
كرده من و هيربد بوديم . هيربد از من خواست تا شايعاتي 
مبني بر اينكه البرز قبل از جنگ با من ازدواج كرده و اكنون 
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. در بين اهالي قصر و مردم بپيچانممن از او باردار هستم را 
كه شارونا از هم نپاشد. بعد از آن خواست هيربد با اين كار مي

شارونا نياز به آرامش داشت . خوشبختانه اين  ، جنگ سخت
شايعه زبان به زبان و گوش به گوش در سراسر شارونا پيچيد 

كردند و ما به خواسته خود طوري كه همه آن را باور 
از قصر و مردم نگهداري كرد دور . هيربد مدتي مرا به رسيديم

خواهم نوزادم در آرامش به دنيا بيايد . كه مي به اين بهانه
      كرد خيلي زود همه متوجه هيربد اگر اين كار را نمي

شدند كه من باردار نيستم . به هر حال مدتي را به دور از مي
قصر گذراندم . تا آنكه يك شب هيربد با نوزادي تازه متولد 

م و مه شده به نزد من آمد و گفت كه اين فرزند البرز است
ست كه زين ا .  مهم ايننيست كه مادرش چه كسي است

. من در ي و بايد دختر البرز را بزرگ كنيپس تو مادر او هست
البرز بدانم و از تو به هديه اي از كه تو را  مدل سوگند خورد

مانند فرزند واقعي خود نگهداري كنم . با آنكه هنوز جوان 
كه بخواهد بر من ندادم  بودم و زيبا ولي به هيچ مردي اجازه

هم  تنها يك مرد وجود داشت و آن ، . در دل منوارد شود
ها تو را به مانند دختر واقعي خود البرز بود . در تمام اين سال

دوست داشتم و بزرگ كردم . مرا ببخش اگر گاهي به تو 
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كنم مرا تندي كردم يا اينكه بر تو سخت گرفتم . خواهش مي
  دهي ؟ببخش. قول مي

چشمانش غرق در اشك بود و آرام و بي صدا در خود تيريتي 
يعني آنا كه تا همين چند لحظه ،  فهميد گريست . نميمي

ها با او پيش به عنوان مادر در ياد داشت و در تمام اين سال
زندگي كرده بود ، آنايي كه برايش همه ي دنيا بود ، كسي 

ان كه هم برايش مادر بود و هم پدر و هميشه از او به عنو
كرد ، حال اين خود آنا و با زبان سمبل وفاداري ياد مي

گفت كه مادر واقعي او نيست ؟ نه.. نه ... اين خودش مي
خواست شروع كند به حرف زدن. اما به حقيقت نداشت. مي

بود تو نبايد در اينجا حرف  ياد حرف هيربد افتاد كه گفته
مادر واقعي او  اگر آنا توانست آرام بگيرد.اما چگونه مي .بزني

نبود پس مادر او كه بود ؟ لحظه اي با خود كلنجار رفت تا 
ذره اي آرامش خود را بازيافت . با خود انديشيد كه آنا هر چه 

  .كم از مادر واقعي براي او نداشته بود ، بود

آناي عزيز تو مادر من بودي و خواهي ماند . من تا زنده  _
به احترام عشق و وفاداري كه دانم . هستم تو را مادر خود مي

  به پدرم داشتي . 
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تيريتي اين را گفت و بعد دستان كوچك و ظريف آنا را 
بوسيد و به داخل سبد بازگرداند . به سراغ سبد بعدي رفت. 
نوزاد بعدي نيز يك دختر بود با صدايي آشنا و مهربان كه به 

  مانند موسيقي بود .

و فرزند هيربد. موقع من آتوسا هستم . دختر آتش جاودان  _
تولد من خورشيد خود را خاموش ساخت و من زندگي از ماه 

ويي نقره اي دارم . من ماه گرفتم و به همين دليل چشم و م
. موقعي كه پدرت به دنبال نمادها بود من را در دماوند زمينم

. زيستممي وقع من آزادانه براي خودكوه مالقات كرد . آن م
. در آنجا بود كه من نيز همراه پدرت يبه مانند هر كس ديگر

و كيان شدم تا با هم به دنبال نمادها بگرديم . در طول سفر 
ما هر دو عاشق يكديگر گشتيم . چه حس زيبايي بود . حسي 
بي مانند و بي وصف. اما يك مشكل بسيار بزرگ وجود داشت 
و آن اينكه من اجازه عاشق شدن نداشتم زيرا من خود 

تنها بايد از ، ممنوعه بودم . پدرم هيربدحاصل يك عشق 
شد . اما كرد و نبايد عاشق آتش ميآتش جاودان نگهباني مي

او عاشق شد و من حاصل اين عشق ممنوعه . هرچه كردم 
نتوانستم جلوي اين عشق را بگيرم . عشق چيزي نيست كه 
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استه و دانسته با بتوان آن را حس كرد و عاشق نشد . من خو
. حتما بارها از پدرم هيربد شنيده اي كه ج كردماو ازدوا

     ژيكان براي هميشه از ما پنهان خواهد ماند. دليلش را 
بداني . من و پدرم هردو خطا  گويم كه؟ خود ميدانيمي

عشق هستيم . همين عشق هاي ممنوعه ما را از  كرده
رسيدن به ژيكان بازداشته . من كيان و پدرت از يافتن ژيكان 

اميد شديم و مسير بازگشت به قصر را در پيش گرفتيم . نا 
زيرا در همه شارونا خبر از جنگ بود . در مسير قصر بوديم 
كه پدرت فهميد من از او باردارم و به همين خاطر مرا در 

. تا در خطر نباشم و به قصر بازگشتجايي امن پنهان ساخت 
ا در شكم او رفت كه بازگردد اما هيچگاه بازنگشت . من تو ر

شدم . من خطا كرده بودم و داشتم و روز به روز ضعيف تر مي
ديگر حق ماندن در فضاي بيرون از خانه را نداشتم . اما هرگز 

زيرا در تمام اين ساليان . از اين خطا پشيمان نبوده و نيستم
گذرد هرگز چنين حسي را نتوانسته ام كه زندگي ام مي

ز زيبايي و قدرت چيزي با تجربه كنم . عشق به راستي كه ج
خود ندارد . عاشق كه باشي آنقدر خود را قدرتمند و صاحب 

داني كه ديگر هيچ چيز براي تو جز معشوقت تمام دنيا مي
ارزشمند نيست . در آخرين روزها قبل از تولدت هيربد من را 
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توانستم در فضاي بيرون زندگي كنم به . من ديگر نمييافت
من در آنجا تو  را به خانه بازگرداند وهمين خاطر هيربد من 

. موقعي كه تو را براي اولين بار در آغوش را به دنيا آوردم
گرفتم تازه فهميدم كه از عشق شيرين تر هم حسي وجود 

      كوتاه بود زيرا تو  ، دارد. اما افسوس كه اين حس زيبا
توانستي در خانه آتش بماني. تو تنها وارث البرز بودي و نمي

   رسيدي. هيربد به من گفت زني را بايد به جانشيني او مي
آنا ، زني مهربان و وفادار. اگر بگويم كمتر نام  مي شناسد به 

ورزيد جز دروغ نگفته ام . او يك از من به پدرت عشق مي
ها عشقش را در عاشق واقعي بود . عاشقي كه تمام اين سال

من تو را با رضايت و  خود نهان كرده بود تا تو در امان بماني.
ايمان به آنا سپردم و به راستي كه او چه مادرانه تو را بزرگ 

گذشت و من در حسرت يك ها پشت سر هم ميكرد . سال
نگاه تو بودم تا اينكه تو باري ديگر وارد خانه آتش شدي. 

تواني بفهمي من آن لحظه چه حسي داشتم . تو هرگز نمي
ستم تو را فرزندم خطاب كنم . توانفرزند من بودي و من نمي

من مادرت بودم و تو نمي دانستي كه مرا مادر خطاب كني. 
كنم آرام باش . تو در اين اتاق نبايد خواهش مي، تييتير

دانم كنم . ميآرامشت را از دست بدهي . تيريتي خواهش مي
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دانم كه تو ديگر تحمل شنيدن اين همه كه سخت است . مي
ا بايد قوي باشي و آرام بماني. نگذار همه اين راز را نداري . ام

  سختي هايي را كه تا به امروز تحمل كرده اي بي ثمر بماند.

گفت. تيريتي در حال برافروخته شدن بود. آتوسا درست مي
  از چشمانش به جاي اشك خون جاري بود . 

كنم آرام باش ، اين خواسته تيريتي دخترم خواهش مي _
  ه كه آرام بمانيمادرت است . قول بد

  توانم قول بدهم .نمي _

  . تيريتي با فرياد اين جمله را ادا كرد

كنم آرام بگير ، تو اين خوب نيست تيريتي . خواهش مي _
ل شنيدن حقايق را داشته باشي وگرنه ژيكان به تو ـبايد تحم

  اجازه ورود نخواهد داد . 

  بينم .خواهم ژيكان را ببرايم مهم نيست . من اصال نمي _

خودت نگاه كن كه كجا  نه تيريتي اين حرف را نزن. به _
؟ تو همه اين راه را آمده اي تا مردم و سرزمينت ايستاده اي

كه دوستشان داري  نرا نجات دهي. به خاطر پدرت البرز و آنا
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خواهي انتقام خون با ارزششان را بگيري . به خاطر ليلي و مي
عشقت سام . به من قول كه بهترين دوست توست . به خاطر 

  . بده كه آرام باشي

  : تيريتي با صدايي بغض آلود و گرفته جواب داد

  .دهمقول مي .باشد _

  .را در آغوش گرفت  نوزادتيريتي اين را گفت و 

  .دهم مادر. دوستت دارم قول مي _

و بعد تيريتي ، آتوسا را به داخل سبد بازگرداند و به سراغ 
مرد را شنيد. صدايي گرم و  سبد بعدي رفت. صداي يك

  پرجذبه داشت.

و پدر تو . و چقدر خوشحالم  هومان، فرزند من البرز هستم _
الخره توانستم تو را ببينم . دخترم چرا چشمان زيبايت اكه ب
قدر گريان است ؟ به خاطر من اشك هايت را پاك كن. اين

  بگذار تا پدرت بتواند اين چشمان مهربان و زيبا را ببيند.

اي پدرش آنقدر گرم بود كه تيريتي لحظه اي تمام آن صد
چيزهايي را كه در آن اتاق شنيده بود از ياد برد. چشمانش را 
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رتش زد. براي وبا دستانش پاك كرد . لبخندي به پهناي ص
  اولين بار در تمام عمرش خوشحال بود . 

دانم كه بسياري از سختي ها را پشت تيريتي ، دخترم مي _
اي ، اميدوارم كار نيمه تمام مرا به پايان برساني سر گذاشته 

  دهي ؟و آداك را براي هميشه نابود سازي. قول مي

  . دهم پدرقول مي _

ممنون دخترم . تو اكنون اجازه داري كه از من سوالي  _
  خواهي بپرس. بپرسي. هرچه مي

تيريتي با خود انديشيد كه چه سوالي از پدرش بپرسد . ناگاه 
  .ه سوالي از دهانش خارج شد و ناخواست

پدر شما كتابچه اي براي من به يادگار گذاشته ايد. كيان  _
به دست من رساند. اما كتابچه سفيد و خالي از نوشته آن را 

است. تنها يك بار آن هم در زير نور مهتاب چند جمله كوتاه 
  .در آن ظاهر شد 

  . البرز نگذاشت تا حرف تيريتي به پايان برسد

  . از ساليان من است دانم دخترم . آن كتابچه خاطرات مي _
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ناگفته ي زيادي براي تو پيش. در اين كتابچه حرف هاي  
خواست خودم با دستانم اين . هميشه دلم مينوشته ام

كتابچه را به تو بدهم كه نشد . كتاب را به مادرت آتوسا بده . 
ند. حال او ماه زمين است. خودش كتاب را برايت خواهد خوا

  . مرا در داخل سبد بگذار

تيريتي پدرش را نيز به داخل سبدش بازگرداند و به كنار 
سبد بعدي رفت. در ششمين سبد صدايي آشنا و پرجذبه با او 

  سخن گفت . 

ونا. ژيكان من آريا هستم . شاه شاهان . اولين امپراطور شار _
. عشقي كه به ايران داشتم. جوشيده از عشق من است

تو آخرين نواده من از ميترا هستي. سرنوشت شارونا ، يتيتير
را تو رقم خواهي زد . من به تو آزادي مطلق و اختيار كامل 

خواهي خواهم داد تا در موقع مناسب هر تصميمي را كه مي
در مورد آينده اين سرزمين بگيري. من را در داخل سبدم 

  بگذار و به سراغ آخرين سبد بازگرد . 

مين سبد رفت و پارچه آن را كشيد تا تكنار هف تيريتي به
  حرف هاي آخرين نوزاد را نيز بشنود . او نيز يك دختر بود . 
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گويم . تو تيريتي من خود تو هستم و از آينده تو سخن مي _
سلي از آخرين نواده آريا از بانو ميترا هستي و بعد از تو ديگر ن

رسيده. آتش  رونا به پايان. دوران شاتو ادامه نمي يابد
، جاودانگي اش را از دست داده . تقدير چنين است جاودان

كه آتش براي هميشه خاموش شود . تو به عنوان آخرين 
امپراطور شارونا خواهي بود. تو بايد خود به شارونا و نامش 

،اما خود امپراطوري ديگري تاسيس كنيبايد  پايان دهي. تو
لين امپراطور سرزمين كيان پارسي او نبايد بر تخت بنشيني.

  دهي ؟جديدت خواهد بود . او را ياري كن. قول مي

  دهم كه او را ياري كنم .اگر تقدير چنين است قول مي _

تواني حال مرا به سبد بازگردان. تقدير تو عوض شده. مي _
  به سمت در بروي و آن را بگشايي.

ه سبدش بازگرداند و ب تيريتي خيلي آرام نوزاد را به داخل 
ودش را فراگرفته وج سمت در رفت. استرس بي وصفي همه

باره به نزد كيان و آناهيتا بازگشته بود. ودر را گشود. او د بود.
ژيكان به او اجازه ورود نداده بود . اولين كسي كه او را خطاب 

 قرار داد آناهيتا بود .
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تواني به ژيكان وارد تيريتي به نزد من بيا. كيان تو مي _
  .شوي

ريتي چند قدمي به سمت آناهيتا گام برداشت و كيان را با تي
نگاهش دنبال كرد تا آنكه او وارد دروازه و از ديد خارج شد . 
يك لحظه به ياد لباس هايش افتاد اما ديد كه دوباره آنها را 

  بر تن دارد.

و اجازه ورود نداد ناراحت تيريتي از اينكه ژيكان به ت _
  ؟هستي

ان قطعا شايسته ترين را به خود راه خواهد . ژيكهرگزنه ،  _
داد. ژيكان چشمه حقايق است و من بايد اين حقيقت را 

تواند وارد بپذيرم كه انتخاب نشده ام . به نظرت آيا كيان مي
  شود ؟

ز كيان قطعا اين اتفاق خواهد افتاد . ما در شارونا رازدار تر ا _
ين فرد در ميان دارتر. ژيكان رازهايش را تنها با رازنداريم

. ما بايد تا خواهد گذاشت. بازگشت كيان زمان خواهد برد
  بازگشت او صبر كنيم.

  كنيم.باشد صبر مي _
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اين را تيريتي در دل گفت. به آسمان نگاهي انداخت. شب فرا 
درخشيد. آنچه را در دروازه رسيده بود و ماه در آسمان مي

آشنا در سي ناژيكان ديده و شنيده بود به ياد آورد. احسا
دانست كه از شنيدن حقايق بايد وجودش پخش شد . نمي

     دانست كه مادر خوشحال باشد يا ناراحت. او حال مي
  اش آتوساست. اما آنا را نيز به مانند مادر دوست داشت. واقعي

  .تيريتي ، تيريتي _

  تيريتي كه غرق در افكارش شده بود از جا پريد.

  ؟چه شده آناهيتا _

  چيزي نشده فقط آنجا را نگاه كن. _

  كجا را نگاه كنم ؟ _

  .پشت سرته ب _

تيريتي به پشت سرش نگاهي انداخت. مردي قدبلند و 
چهارشانه با لباسهايي فاخر و شاهانه و تاجي طالئي بر سر به 

  . موهاي بلندش در دو طرف سرش ريخته  سمت آنها مي آمد
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  بود. ريشي كوتاه و مرتب داشت.

  او ديگر كيست ؟ آناهيتا _

  . شناسي ؟ خوب دقت كناو را نمي _

  تيريتي در چهره او دقت كرد.

  نه اين امكان ندارد. يعني او كيان است ؟ _

  آري من كيان هستم .  _

  . كيان كه به آنها رسيده بود خود جواب تيريتي را داد

؟ چه جذبه خود تويي اين شود. يعنيكيان باورم نمي _
  .يشاهانه اي يافته ا

تيرتي بي اختيار و ناخداگاه در برابر كيان بر زمين نشست و 
  . بر شاهنشاه جديد سرزمينش تعظيم كرد

  . تيريتي اين چه كاريست؟ از زمين برخيز _

چرا برخيزم سرورم ؟ شما از همين لحظه امپراطور اين  _
  هستمفردي نـبالم كه اولين هستيد و من بر خود ميـسرزمي
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  كنم . عظيم ميكه بر روي شما ت 

. من هنوز امپراطور اين سرزمين نيستم . تو همچنان نه _
قبيله يكي نشوند  چهارشاه بانوي شارونا هستي تا زماني كه 

سر دارم  قرار نيست كه من پادشاه شوم . اين تاجي كه من بر
. اين هديه اي از ژيكان براي در حقيقت متعلق به توست

يران بوده. او خود خواسته كه توست. اين تاج متعلق به بانو ا
خواهم كه اگر بي اجازه اين تاج را به تو بدهم . معذرت مي

  آن را بر سر داشتم .

و بعد كيان تاج را از سر برداشت و بر روي سر تيريتي كه 
هنوز بر زمين نشسته بود و چشمانش را به كيان دوخته بود 

ن بلند گذاشت. كيان دستان تيريتي را گرفت و او را از زمي
  كرد و هر دو يكديگر را در آغوش گرفتند . 

در است . هميشه آرزو ـوش يك پـآغوش تو به مانند آغ _
  داشتم روزي در آغوش پدرم قرار بگيرم . 

هم پدري به مانند  هرچند كه من اليق پدري نيستم و آن _
شوم كه فرزند بهترين دوستم من را البرز ، اما خوشحال مي

  پدر خود بداند.
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  . در اين ميان صداي آناهيتا آنها را به خود آورد

  . ها شايسته سجده كردن هستيدبه راستي كه شما انسان _

و آن دو ديدند كه آناهيتا در برابر آنها بر زمين نشست و سر 
  . بر زمين نهاد

     سفر تيريتي و كيان به ژيكان به پايان رسيده بود. آنها 
گرفتند. قصر را در پيش مي همي بايست كه هرچه سريعتر را

آنها آن شب را در همان قصر زيبا گذراندند. هر دو خسته تر 
، از آن بودند كه بتوانند به مسير ادامه دهند. صبح زود 

تيريتي از خواب برخاست و كيان را نيز بيدار كرد. آنها در 
هنگام خروج از دروازه هاي قصر به آناهيتا برخوردند. تيريتي 

زيرا نه او و نه كيان .هيتا بسيار خوشنود گشت از ديدن آنا
  دانستند.هيچكدام راه برگشت را نمي

دانيم دانيم كه در كجا قرار داريم و نميآناهيتا ما اصال نمي _
  .توانيم از اين دره خارج شويم كه از كدام مسير مي

، ستان راناست. شما با يافتن ژيكانتيريتي اينجا همان كوه _
را دوباره زنده كرده ايد. مسير اين رودخانه شما  كوهستان رانا

توانيد مسير قصر را را به ماهور خواهد رساند. و از آنجا مي
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بيابيد. تيريتي تو خيلي زود به همين جا بازخواهي گشت اما 
  اين آخرين ديدار ما خواهد بود . 

  ؟ مگر تو نگهبان ژيكان نيستي ؟چرا آخرين ديدار _

ن روزي جوشيده بود. اگر به آن باغ ژيكان براي همچني _
بازگردي ديگر اثري از ژيكان نخواهي يافت. به ياد داشته 
باش كه جز خالق من و تو و همه اين زيبايي ها، مزداك ، 
هيچ چيز جاودانه نخواهد بود . مزداك نگهدار شما و 

  . باد. بدرود تانسرزمين

  .و آناهيتا به سمت آسمان ها بازگشت 

ي اين هم از ژيكان . بهتر است كه سريع خوب تيريت _
  حركت كنيم . راه طوالني ست و زمان كوتاه . 

باشد. اما كيان پس نماد ها چه ؟ آريا به من گفته بود كه  _
دانم كه نبايد براي يافتن نمادها بايد ژيكان را بيابيم. من مي

از تو در مورد اتفاقاتي كه در ژيكان برايت رخ داده سوال 
  اما اين چيزي نيست كه بخواهم فراموشش كنم.بپرسم. 

  كيان لبخندي زد و جواب داد:
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  گونه هم بود. ژيكان جاي نماد ها را به من گفت . همين _

  شود. خوب آنها كجا هستند؟واقعا ؟ باورم نمي _

  .دانم من نمي _

گويي كه ژيكان محل اختفاي ؟ مگر نميگوييچه مي _
  نمادها را به تو گفته ؟

گفته. اما در آنجا به من گفته شد كه تيريتي خود  آري _
  داند.جاي نماد ها را مي

شود كه مگر مي ،؟ اين خنده دار است من؟ مطمئن هستي _
  من جاي نمادها را بدانم ؟

داني . من از وقتي كه از ماهور خارج شده ام نگو كه نمي _
  داني.در اين فكرم كه تو جاي نمادها را مي

  دانم . ا جاي نمادها را نمياما من واقع _

  گفت. او واقعا مكان اختفاي نمادها را تيريتي درست مي
دانست . هرچه در ذهنش كند و كاو كرد چيزي به ياد نمي

  .نياورد 
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گويي چه كنيم تيريتي ؟ به قصر بازگرديم يا اينكه حال مي _
به جاي ديگري برويم ؟ به هر حال تا نمادها را نيابيم كه 

وانيم دست خالي به قصر بازگرديم . خوب فكر كن. تنمي
  . شايد جايي را بشناسي كه االن آن را فراموش كرده اي

  كنم چيزي به ياد نمي آورم .فايده اي ندارد. هرچه فكر مي _

  آنها همانطور كه غرق در گفت و گو بودند به ماهور رسيدند . 

  ؟ شود . اين يعني همان ماهور استكيان باورم نمي _

. اينجا تا دو شب  كنمباور نمي بينممن نيز آنچه را مي _
اين گلهاي رز ، پيش پوشيده از برف و يخ بود . اين درختان 

   آبراهه ها. وحشي اين 

. او در كن . اين ياسمين اسب من استكيان آنجا را نگاه  _
  كند ؟ او كه در دژ بود. دژ؟ بر سر دژ چه آمده ؟اينجا چه مي

ه آن قصر باشكوه جاي دژ دانم كم. اما به خوبي ميداننمي _
. آنجا را نگاه كن. اسب من نيز كمي جلوتر از را گرفته

  ياسمين است . 

  .اريمدحركت كنيم . ما تا قصر راه زيادي بهتر است  _
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  اميدوارم به موقع به قصر برسيم . 

  چرا به قصر ؟ ما كه هنوز نمادها را نيافته ايم . _

توانم . و من نميما جنگ در حال شروع استدانم. امي _
  مردمم را تنها بگذارم . شايد نمادها را بايد فراموش كنيم . 

  تيريتي اين را گفت و بر اسبش سوار شد . 

     داني كه بسيار عجله دارم . ياسمين دختر خوب مي _
  خواهم به مانند باد بتازي. مي

يان نيز به دنبالش افتاد و كتيريتي با صداي فريادي به راه 
دانستند كه صاحبانشان زمان . انگار هر دو اسب ميتاخت

تاختند. آنها زيادي را نخواهند داشت. آنها به مانند باد مي
چهار روز به تاخت رفتند و رفتند تا آنكه به مرزهاي قبيله 

  ها رسيدند . پارس

  ؟آيا به موقع به قصر خواهيم رسيد كني ؟كيان چه فكر مي _

  كني ؟. تو چه فكر ميدانمنمي _

  كنماميدوارم زمان كافي در اختيار داشته باشيم . فكر مي _
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  . كه جاي نمادها را بدانم 

  گويي ؟ كجا ؟جدي مي _

عجله نكن. فعال بايد خود را به قصر برسانيم. كيان به يك  _
چيز توجه كرده اي ؟ اينكه ما از چند شهر عبور كرده ايم اما 

  چ انساني نديده ايم ؟اثري از هي

آري. فكر كنم به خاطر جنگ باشد . در زمان پدرت نيز  _
همينگونه بود . عده اي از مردم به قبيله هاي ديگر رفتند تا 

رسانده  ژوانبه دور از جنگ باشند و عده اي نيز خود را به 
بودند تا در كنار ارتش بجنگند . تيريتي نگاه كن اگر اشتباه 

. زه هاي شهر پارسه باشد . عجله كنبايد دروا ن روبروآ ، نكنم
اگر به زمان نياز داري بايد هرچه سريعتر خود را به قصر 

  برسانيم . 

شب از نيمه گذشته بود كه آنها به دروازه هاي قصر رسيدند . 
اميد ناوزيد و با خود بوي هوا سرد بود و بادي خشك مي

نا نيز تاريك كرد . آسمان شاروكننده اي را در هوا پخش مي
  ي خود را نداشت .ـتر از هميشه بود . قصر نيز فضاي هميشگ

  غلبه كرده بود . اري بر آنـسكوت مرگب
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اميدوارم به موقع رسيده باشيم . به نظر هيچ نگهباني در  _
  اين دروازه نيست . 

  نكند جنگ آغاز شده باشد تيريتي ؟ _

د . صبر كن تا گونه باشكنم. البته اميدوارم كه اينفكر نمي _
  نگهبانان را صدا كنم .

تيريتي هرچه نيرو داشت در صدايش جمع كرد و با تمام 
  :توان فرياد كشيد 

  نگهبان. نگهبان . كسي اينجا نيست ؟ _

او چندين بار نگهبانان را صدا زد تا آنكه از باالي برجك 
  نگهباني سربازي سر برآورد و پرسيد شما كه هستيد؟

  بانو تيريتي باز كن. دروازه را براي _

  اين كيان بود كه جواب نگهبان را داد .

خواهم كه شما را در اين تاريكي بانوي من معذرت مي _
  گشايم . نشناختم . االن دروازه را مي

  وارد شدند. آن نگهبان  و كيان شد و تيريتي   گشوده دروازه 
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  :خود را به نزد آنها رساند و گفت  

  .چه اتفاقي افتاده  دانيدبانو شما نمي _

  پستت بازگرد . دانم . نگران نباش. بهچرا مي _

  . كيان به همراه من بيا _

  خواهي بروي ؟كجا مي _

؟ فكر كنم كه جاي خواهي كه نمادها را بيابيممگر نمي _
  نمادها را بدانم . عجله كن. 

تيريتي دروازه ها را يكي پس از ديگري رد كرد تا به محوطه 
. اين دفعه او مسير زيرزمين ها و از پله ها باال رفتقصر رسيد 
  را بلد بود . 

  راهروها را يكي پس از ديگري رد كرد .

اي كيان اندكي به نيروي تو احتياج دارم . اي كاش وسيله  _
  ها را از جا در بياوريم .داشتيم تا اين سنگ

خواهي بروي. اينجا راه ورودي دانم كه به كجا ميمي_
  . نياز به چيزي نيست. من تنها  هاست . كنار بايستزيرزمين 
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  .از پس آن بر خواهم آمد 

تيريتي كنار ايستاد. كيان پارچه اي از داخل شنلش بيرون 
آورد و به دور مچ دست راستش بست. چند قدمي از ديوار 
فاصله گرفت و بعد با فريادي بلند مشتي محكم به ديوار 

و سنگين بود كه  سنگي كوبيد. آنقدر ضربه اش محكم
  ها فرو ريختند.تعدادي از سنگ

  توانيم عبور كنيم .راه باز است مي _

تيريتي كه هنوز مبهوت ضربه مشت كيان بود با چشماني 
  :درشت شده گفت

  كيان تو... _

  :كيان لبخندي فخرفروشانه زد و گفت 

. پدرت بارها با من مبارزه زماني من پهلوان اول شارونا بودم _
  . ا هرگز نتوانست مرا شكست دهدكرد ام

مطمئن باش با تو ، ن جنگ پيروز شويمبگذار تا در اي _
مبارزه خواهم كرد و تو را شكست خواهم داد. بهتر است وارد 

  شويم . به دنبالم بيا. من راه را به خوبي بلدم.
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ان نيز به تيريتي از پله ها شروع كرد به پايين رفتن و كي
دانست كجا را بايد . تيريتي دقيقا ميددنبال او به راه افتا

جست و جو كند . او مسير راهرو سمت چپ را دنبال كرد تا 
  به در مخفي رسيد.

. خواهم كه وارد شوممن تيريتي هستم امپراطور شارونا . مي"
  "من به كيان نيز اجازه ورود خواهم داد.

ها ناپديد شدند و در چوبي ظاهر شد . تيريتي در را سنگ
  و وارد تاالر شد .گشود 

تيريتي تو مطمئن هستي ؟ من قبال به همراه پدرت به  _
اينجا آمده ام . در اين تاالر تاريك هيچ چيزي نيست. اينجا 

  به هيچ كجا راه ندارد . 

  اما اينك دارد . آنجا را نگاه كن.  _

    در انتهاي تاالر دري چوبي قرار داشت كه اكنون تيريتي 
  آن چه نوشته شده است .  دانست بر سر درمي

  "اينجا تنها راه ورود است . با اختيار وارد شويد "

  بيا كيان. نترس اتفاقي نخواهد افتاد. من مدت ها پيش نيز _
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. اما انگار ن در عبور كنم و نمادها را بيابمتوانستم از ايمي
كان را بيابم تا با حقيقت هاي ـتقدير اين بود كه ابتدا ژي

  ام آشنا شوم . گمشده زندگي 

تيريتي اين را گفت و به سمت در گام برداشت . دستگيره آن 
ا يك راه پله ي مارپيچ را چرخاند و در باز شد. جلوي آنه
. هنوز راه زيادي نرفته وجود داشت. از پله ها پايين رفتند

بست رسيدند . جايي كه ديگر هيچ راهي براي بودند كه به بن
  چه بزرگ در آنجا بود . يك صندوقادامه وجود نداشت . تنها 

الخره نمادها را يافتيم . واي تيريتي يعني نمادها ايافتيم . ب _
  را واقعا يافتيم ؟

  . عجله نكن كيان . روي در صندوقچه را بخوان _

كيان مشعلش را نزديك تر گرفت . بر روي صندوقچه نوشته 
  :شده بود 

  " مرا با عشق باز كنيد "                     

باز كنيم . چگونه آن را اين صندوقچه هيچ قفلي ندارد _
  ؟تيريتي؟ منظورش از عشق چيست
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دانم . بايد فكر كنم . منظورش از عشق هرچه باشد آن نمي _
  شناسيم نيست .عشقي كه ما مي

. تا بخواهيم جواب را بيابيم زمان ما وقت نداريم تيريتي _
صندوقچه را  زيادي را از دست خواهيم داد. بهتر است

  بشكنيم .

. همين كه خواست به ان اين را گفت و مشتش را گره كردكي
  صندوقچه ضربه اش را وارد كند ، تيريتي دستش را گرفت . 

نه كيان . مطمئنم اين راه درستي نيست . به گونه اي اين  _
صنوقچه گفته كه مرا با عشق باز كنيد كه اگر با چيز ديگري 

نجام دهيم شك ندارم كه اتفاق بدي بخواهيم اين كار را ا
  خواهد افتاد . 

  گويي بايد چه كنيم ؟پس مي _

. آخر اين عشق چه دانم. واقعا نميدانم كيانمن نيز نمي _
  تواند باشد . مي

تيريتي چشمانش را بست تا تمركز كند . صدايي آشنا در 
   :ذهنش پيچيد
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رگ تو خالص ترين عشق را به همراه داري. گردنبند ب "
ست كه بين من و  پيمان عشقي ،زيتوني كه بر گردن داري

  "پدرت بسته شد . 

  . ممنون مادر _

و باال گردنبندش را در آورد  تيريتي اين را در دل گفت.
  گرفت .

  بيا كيان. اين هم يك عشق ناب . _

  كيان به گردنبند نگاهي انداخت . 

  اين ديگر چيست ؟ _

كليد اين صندوقچه را ست كه من ا مهم نيست. مهم اين _
  در دست دارم . 

. دنبند را بر روي در صندوقچه نهادتيريتي اين را گفت و گر
اما بعد از چند لحظه در صندوقچه  ،ابتدا هيچ اتفاقي نيافتاد

  با نيرويي نامرئي باز شد . 

  تيريتي چشمانش را بسته بود . استرس بي اندازه اي از ديدن 
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  .آنچه درون صندوقچه بود داشت

داخل  توانم نگاه كنم.؟ من نميبينيكيان چه مي _
  ست ؟چه چه چيزهاييصندوق

    اميد كيان آب يخي بود بر همه هيجان صداي آرام و نا
  دروني اش .

  جز يك تيكه كاغذ هيچ چيز ديگري نيست .  _

  داخل كاغذ را بخوان _

  : نوشته شده _

ا آمده اي بدان اي خواننده نامه كه به دنبال نمادها به اينج " 
و آگاه باش كه من نمادها را از اينجا خارج كرده ام و در 
جايي ديگر پنهان ساخته ام تا در زمان الزم فردي شايسته 

. من ر نماد به آينده تعلق خواهد داشتآنها را بيابد. آن چها
   "خود از آنها مراقبت خواهم كرد . 

نظرت چه ه فقط همين چيزهايي كه خواندم نوشته شده . ب_
فهمم مگر كس ديگري نيز از راز مي. نكسي اين نامه را نوشته

  نمادها با خبر بوده ؟
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حتما باخبر بوده كه آنها را برداشته و در نزد خود نگاه  _
  داشته.

  نكند هيربد آنها را يافته ؟ _

ه بود حتما به ـادها را يافتـ. اگر او نمگونه نيستقطعا اين _
  گفت .ما مي

اكنون به اين نمادها نياز  ؟ ما همكسي است پس او چه _
  .داريم

  .مهم نيست _

تيريتي و كيان هر دو به سمت هيربد كه در باالي پله ها 
  :ايستاده بود چرخيدند و هر دو باهم گفتند 

  !هيربد  _

  . كردمآخر همان شد كه فكر مي _

  : تيريتي خيلي سريع پرسيد

تي كه نمادها را دانسمنظورت چيست هيربد ؟ يعني تو مي _
  كس ديگري يافته ؟
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  آري اما فقط در حد يك حدس و گمان .  _

  :بار كيان پرسيداين

؟ ما بايد او را سريعا پيدا كنيم و نمادها را او چه كسي ست _
  از او پس بگيريم .

هيربد قدمي به سمت آنها برداشت و بي توجه به حرف كيان 
  رو به تيريتي پرسيد :

  ي تيريتي؟زنتو چه حدسي مي _

توانسته نمادها را ؟ من از كجا بدانم كه چه كسي ميمن _
  بيابد ؟

شناسي. در تمام اين سرزمين تنها اما تو به خوبي او را مي _
  يك نفر ديگر بود كه بجز تو و پدرت به دنبال ژيكان رفت .

  آرشام ؟ _

من مطمئن هستم كه او نمادها را يافته و آنها را ، آري  _
  ه.پنهان ساخت

  ؟ا يافته پس چرا چيزي به من نگفتهاگر او نمادها ر _
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  . ازي نبوده كه بخواهد به تو بگويدني _

ي چه نيازي نبوده كه به من بگويد؟ خوب االن ما بايد برا _
او نمادها را در كجا پنهان داني كه ؟ هيربد تو نميچه كنيم

  ؟ساخته

 فايده اي دانستم ديگردانم . حتي اگر هم ميمتاسفانه نمي _
 . با طلوع خورشيدنداشت. جنگ در حال شروع شدن است

. بهتر است خود را به جنگ دوران تو نيز شروع خواهد شد
. برسانيم رزمانمان همدست تقدير بسپاريم و خود را به 

متاسفانه آتش براي هميشه خاموش شد و خانه  ،تيريتي عزيز
  آتش نيز ويران گشت .

  دارد .گويي اين امكان نچه مي _

  دخترم اين چيزي ست كه اتفاق افتاد. _

  ؟پس مادرم آتوسا؟ براي او چه اتفاقي افتاده _

. بهتر در امان است. تو او را خواهي ديد. نگران نباشاو  _
است فعال خود را به ژوان برسانيم . كساني هستند كه چشم 
   انتظار تو هستند. آنها را از نگراني بيرون بياور . من شما را به
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  آنجا خواهم برد .

هيربد اين را گفت و چوب دستش را جلو آورد . كيان و 
تيريتي هر دو چوبدست هيربد را گرفتند و لحظه اي بعد در 
دشت ژوان بودند . دقيقا در پشت سپاه خودشان . تيريتي 

. در سمت مقابل كردديد باور نميصحنه اي را كه مي
نان و ديوان حضور شمار از اهريمسپاهيان شارونا ، سپاهي بي

وزيد و اميد را در دل هركسي داشتند. بادي سرد و خشك مي
  برد .كه در آن دشت حضور داشت با خود مي

ها متعلق به پدرت بود و تيريتي اين را بگير. اين قبل _
  اكنون براي توست . 

هيربد شيپور نيلوفر شش پر را كه متعلق به پادشاهان شارونا 
كردند را به سمت آن استفاده مي بود و در زمان جنگ از

     . صداي طبل و تيريتي دراز كرد و تيريتي آن را گرفت
ي وصف در دشت به راه هاي اهريمنان هول و هراسي بشيپور

گرفت و با تمام  . تيريتي شيپورش را در دهانانداخته بود
. . يك آن دشت در سكوت فرو رفتتوان در آن دميد

ت سر انداختند . دقيقا به جايي سپاهيان شارونا نگاهي به پش
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يربد و كيان ايستاده بودند . در كردند كه تيريتي و هنگاه مي
    فرا گرفت . انگار كه  يك لحظه فرياد شادي آنها دشت را

. آنها در بين ا اميدشان دوباره اميد گرفته بودهاي ندل
 خودشان راه باريكه اي باز كردند تا بانوي اول شارونا بتواند به

صف اول بپيوندد. تيريتي دستان هيربد و كيان را گرفت و هر 
  سه سريع خود را به صف اول سپاه شارونا رساندند . 

  ! تيريتي _

  كجاست ؟ بينم. سامخيلي خوشحالم كه تو را مي ليلي! _

  من همين جا هستم .  _

  !سام  _

  بينم . من نيز خوشحالم كه تو را مي _

. برايم تعريف كنيد سالم هستيد هاخوشحالم كه همه شما  _
  كه اوضاع از چه قرار است .

  گفت :،  ليلي كه خود فرماندهي ارتش را بر عهده گرفته بود 

  حاليدر اختيار داريم. و اين در هزار سرباز   ما تنها پنجاه _
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هزار نيز فزوني دارد . شرايط ست كه آنها تعدادشان از يكصدا
ما هيچ اميدي به پيروزي ما اصال خوب نيست . نيرو هاي 

اهريمنان در طول مسيرشان به اينجا تمام شهرها را  ندارند .
نابود ساخته اند . آنها هر كسي كه جلوي رويشان قرار گرفته 

  از دم تيغه شمشيرشان گذرانده اند . 

  ليلي سرش را به سمت تيريتي نزديك تر برد و آرام پرسيد :

بيابي ؟ اميدوارم نمادها تو چه كردي ؟ توانستي ژيكان را  _
  را يافته باشي .

ليلي من ژيكان را يافتم . مكان نمادها را نيز يافتم . اما  _
نمادها را از مكانش خارج كرده  متاسفانه آرشام مدت ها پيش

  داند كه با آنها چه كرده.و هيچ كس نمي

  . حال بايد چه كنيم ؟شودباورم نمي _

سام ، سورنا ، كيان و هيربد . به تيريتي لحظه اي سكوت كرد
آنها  بقي سپاهيانش نگاهي انداخت در چهره هيچ يك ازو ما

ن جنگ توانست در اي. اما او نميشداميد به پيروزي ديده نمي
. او به پدرش قول داده بود كه خود را از پيش باخته بداند

  سمت  . به ميق كشيدع. نفسي  بگيرد از آداك   را  انتقامش
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و با صدايي بلند شروع كرد به حرف سپاهيانش برگشت  
   :زدن

رنوشت ساز براي همه ما امروز روزي س، شارونا سربازان _
ه شما و همه شجاعت . امروز اين سرزمين به همخواهد بود

 ، . ما باهم و در كنار همشما نياز دارد. امروز روز شاروناست
همه اين اهريمنان را از خاك سرزمين مقدسمان بيرون 

د . ما به اين اهريمنان نشان خواهيم داد كه با چه خواهيم كر
مردمي رو برو هستند . مردمي عاشق كه به سرزمينشان 

  ورزند . پيروزي از آن ما خواهد بود .عشق مي

تيريتي شمشيرش را از غالف بيرون كشيد و در آسمان باال 
  .نگاه داشت و فرياد كشيد 

  .براي شارونا  _

ايشان بيرون كشيدند و شمشيرههمه سربازان به مانند او 
  فرياد زدند :

  براي شارونا  _

  اهريمنان به راه انداخته بودند  از ولوله اي كه كم  صدايشان 
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  . نداشت 

تيريتي دباره شيپورش را در دهان گرفت و در آن دميد. اين 
 ، اعالم شروع جنگ بود . ارتش شارونا و در راس آن تيريتي

در يك لحظه دو . ش بردندهمگي به سمت اهريمنان يور
. تيريتي براي اولين بار بود كه در جنگي سپاه به هم رسيدند

حال خوني ريخته ه داشت كه تا ب. او به ياد نكردشركت مي
ريخت. خون تمام آن بايست خون مي. اما اينك ميباشد

اهريمنان را . فضاي ژوان فضاي مرگ شده بود . آسمان رنگ 
ابرهاي سياه قرار گرفته بود . در  باخته بود و خورشيد در پس

دي از سربازان شارونا همان لحظات ابتدايي جنگ تعداد زيا
سپاهيان شارونا نيز چيزي كم  ،جان باختند. در مقابل

از اهريمنان را به هالكت شماري نگذاشته بودند و تعداد بي
ديد كه چگونه سام و ليلي و سورنا با . تيريتي ميرساندند

د . در سويي ديگر نيز هيربد و كيان در جنگنشجاعت مي
نان را به كام مرگ فرستاده كنار هم تعداد زيادي از اهريم

جنگيد كه هر لحظه چند ده نفر . كيان به گونه اي ميبودند
. تيريتي آن موقع بود گذاشتندبراي مبارزه با او قدم پيش مي

 . تيريتيروزي پهلوان اول شارونا بوده كه فهميد كيان واقعا
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گيد . جنگ به اوج خودش رسيده جنخود نيز دالورانه مي
. دشت سرسبز ژوان اينك تبديل به درياچه اي از خون بود

   گشته بود . تا اينكه در يك لحظه همه چيز تغيير كرد . 
نعره اي مهيب و جهنمي در تمام دشت پيچيد . نعره اي آزار 

ق دهنده . در يك لحظه همه از جنگ ايستادند. سكوتي مطل
بر دشت حاكم شد . همه سرها به سمت صاحب آن نعره 
چرخيد و تيريتي او را ديد . موجودي غول پيكر كه سراپا 
سياه پوشيده بود و صورتش را زير كاله شنلش پنهان ساخته 
بود ، سوار بر اسبي عظيم الجثه و سياه از ميان سپاه اهريمن 

كه موقع  به سمت آنها مي آمد . او آنقدر سياه و تاريك بود
حركت تمام اطراف خود را در تاريكي فرو ميبرد . صدايي از 

  :كنار تيريتي به او گفت 

  .همان اهريمن قسم خورده،تيريتي اين آداك است  _

  .تيريتي نگاهي به هيربد انداخت 

. من او را نابود خواهم مهم نيست كه او چه كسي ست _
كه جان م ساخت . به خاطر پدرم و به خاطر خون همه افراد

  باختند .
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 جنگ دوباره شروع شد . آداك در گوشه اي ايستاد تا نظاره
كرد اهريمنان را كنار گر جنگ باشد . تيريتي هرچه سعي مي

بزند تا بتواند خود را به آداك برساند نتوانست . او هركه را از 
    داشت چند نفر ديگر جاي آن اهريمن را سر راه بر مي

. ه اهريمنان قدرتي مضاعف داده بودك بور آداض. حگرفتندمي
. به در نبرد بود كه صدايي آشنا شنيد تيريتي همچان غرق

اطرافش نگاهي انداخت . او سام را ديد كه با ديوي خاكستري 
. سام به انگار جنگيد كه جثه اش چند برابر خودش بود مي

. زيرا ديگر تاب ضربات سهمگين و مرگبار نياز به كمك داشت
  . تيريتي بيدرنگ به كمك سام شتافت ديو را نداشت . گرز آن

   . سام مواظب باش _

تيريتي به موقع با حركتي سريع خود را به سمت آن ديو 
پرت كرد و با ضربه اي كاري شمشيرش را در گردن آن ديو 

  فرو برد 

  ممنون تيريتي . _

  سام تو مجروح شده اي؟ بگذار تا بازويت را ببينم . _

  دي از دست داده اي . تو خون زيا 
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  .خواهد من خوبم نمي _

قسمتي از لباسش را پاره كرد و آن   ،تيريتي بي توجه به سام
  را بر روي زخم عميق بازوي سام بست . 

. من تو را به جاي امني سام تو ديگر نبايد ادامه دهي _
  خواهم رساند . 

  . قبال توانم بجنگمخواهد تيريتي . من خوبم و مينمي _
      . دستم را بگيريي بدتر از اين را تجربه كرده امم هازخ
  خواهم از زمين بلند شوم . مي

بر روي زمين  سام دستانش را به سمت تيريتي كه در كنارش
. تيريتي هاج و واج به چشمان سام نشسته بود دراز كرد

زد. به ياد نداشت نگاهي انداخت. خشم در وجود سام موج مي
گونه ديده باشد . دستان سام را ينحال سام را اه كه تا ب

گرفت تا او را از زمين بلند كند . سام هنوز نيم خيز بود كه 
عه دستانش را باز كرد و بر دور كمر تيريتي حلقه كرد و فيكد

او را چرخاند و بر زمين كوبيد و خود بر روي تيريتي قرار 
  گرفت

  كني ؟سام چه مي _
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  . خنديدچشمان سام گشاد شده بود و مي

لرزيد و لحظه اي صداي سام مي وتيريتي دوستت دارم  _
  شود . بعد تيريتي ديد كه از دهان سام خون خارج مي

  سام چه شده ؟ .سام _

تيريتي به زحمت خود را از زير بدن سام خارج ساخت . 
  تيري در پشت كمر سام خوابيده بود . 

تو  ، . نهكنم سامنه چشمانت را باز كن ، خواهش مي ،سام  _
  .بايد زنده بماني

  : بغض در گلوي تيريتي تركيد و با هق هق گريه ادامه داد

كنم سام به خاطر من ، اگر من را دوست داري خواهش مي _
   .تنهايم نگذار

دانست كه سام ديگر تيريتي خود بهتر از هر كس ديگري مي
زنده نيست . شعله خشم تمام وجودش را فرا گرفت . از زمين 

نگاه خشم آلودش را به ديوان و اهريمنان انداخت .  برخاست .
آنها به خوبي اين خشم را فهميده بودند . شمشيرش را باال 
گرفت و به سمت آنها دويد . هيچ يك از آنها حتي به فكر 
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. تيريتي آنها را يكي پس از مقاومت كردن هم نيافتادند
گذراند. چيزي به غروب شمشيرش ميتيغ ديگري از دم 

يرويي براي نبرد باقي . از سپاهيان شارونا ديگر نده بودنمان
ديد كه چگونه يارانش يكي پس از . تيريتي مينمانده بود

شدند و بر غروب شارونا لبخندي از ديگري نقش بر زمين مي
دادند. در ميان آنها او يك نفر ديگر را سر عشق تحويل مي

كسي كه . بخند بر لب نقش بر زمين شده بودنيز ديد كه ل
. هيربد ، او نيز زخمي دادهميشه حضورش به او آرامش مي

عميق از ناحيه ي شكم برداشته بود . سريع خود را به باالي 
سر او رساند. كيان و ليلي نيز تا اين صحنه را ديدند خود را 

  به بالين هيربد رساندند . 

  . هيربد _

   . تيريتي دخترم _

شت و در حال خاموش صداي كهنه ي هيربد ديگر سويي ندا
  شدن بود . 

. پدرم ، آنا ، تو ديگر مرا تنها نگذار كنمهيربد خواهش مي _
داني كه به حضور تو نياز دارم . مگر خود سام و حاال تو . مي
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گفتي كه هر زمان كه به من نياز داشته باشيد هميشه نمي
االن من و همه شارونا به  ، من در كنارتان خواهم بود . هيربد

  .و نياز داريم ت

لرزيد نقش بست و با هيربد لبخندي سخت بر لبانش كه مي
  : آن غرور خاص خودش جواب داد

دخترم هر آمدني يك روز به پايان خواهد رسيد . من يك  _
روز با طلوع خورشيد آمدم و حال با غروبش خواهم رفت . 
من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت . روح من در حال آزاد 

ست تا در اين سرزمين زيبا باقي بماند . تقدير من شدن ا
  چنين است كه بايد بروم . 

. رد . ديگر قادر به سخن گفتن نبودهيربد چند سرفه سخت ك
. با نگاهش به گار هنوز حرف هايي براي زدن داشتاما ان

اال بياورد تا راحت تر تيريتي فهماند كه اندكي سرش را ب
ش را زير سر هيربد گرفت و يريتي نيز دستانت .سخن بگيرد

  .آن را باال گرفت 

. الزم بود تو بداني به تو گفته امدخترم من هرچيزي را كه  _
اما يك چيز ديگر هست كه بايد قبل از رفتن بگويم و اين بار 
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. دخترم را كه بر دوش من بوده است بردارمسنگين و مهم 
ها نروزي فرا خواهد رسيد كه در اين سرزمين و ديگر سرزمي

ها . شياطيني از بين همين انسانجنگ و آشوب خواهد شد
ري چيزي در ظهور خواهند كرد كه آداك جز شرمسا

هي و در آن زمان مردي به ظلم خوا. برابرشان نخواهد داشت
از نژاد و سرزمين تو  . اوعدالت خواهي قيام خواهد كرد

م خواهاز تو ، كيان و ليلي و همه اين مردم مي. نخواهد بود
هاي بعد خود كه به فرزندانتان بياموزيد كه آنها نيز به نسل

. اين جهان تنها يك منجي بياموزند كه آن مرد را ياري كنند
. حال مانا آن منجي موعود داده شده استخواهد داشت كه ه
. ن هستم با خيالي آسوده خواهم رفتكه در حال رفت

 ،ي. دخترم تيريترم خواسته من را اجابت كنيداميدوا
چوبدستم را بگير و آن را در زمين فرو ببر . ديگر وقت رفتن 
است. هيربد اين را گفت و رفت و واقعا هم رفت . به مانند هر 
لحظه ديگري كه تيريتي ديده بود او ديگر در آنجا نبود . 

  شايد سوار بر باد شده بود و رفته بود .

د تا تيريتي چوبدست هيربد را بلند كرد و در جايي كه هيرب
. بردچند لحظه پيش بر روي آن آرام گرفته بود در زمين فرو 
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شي كه . لرزشروع كرد به لرزيدن ، چند لحظه بعد زمين ژوان
. در يك لحظه چوبدست هيربد اهريمنان را به ترس انداخت

 ، . چند لحظه بعدجان گرفت و شروع كرد به رشد كردن
 درخت سروي تنومند و سر سبز در جلوي رويشان سر

ابرهاي سياه كه آسمان شارونا را پوشانده شده برافراشت. 
و خورشيد كه هنوز در باالي كوه ها  بودند از هم باز شدند

خود را نگه داشته بود نمايان شد . خورشيد انگار خيال غروب 
او خواست سرانجام اين جنگ را ببيند . شايد نداشت و مي

در آن طلوع و افتخار  ها باهم نگران سرزميني بود كه سال
ها آواز غروب كرده بود . پرندگاني زيبا و رنگارنگ از دور دست

خوان آمدند و بر شاخه هاي سرو سبز نشستند و آواز زندگي 
سر دادند . همه اينها نشان از اين بود كه شارونا هنوز زنده 
بود و به زندگي اميد داشت . ناگاه صدايي از ناكجاي آسمان و 

غرور ، مغرور پر رسيد . صدايي زيبا و  زمين و زمان به گوش
  .به زيبايي و اميد 

ما آوين را به تو  ، تيريتي اي دختر شجاع اين سرزمين _
دهيم با آن آداك را از اين سرزمين دور كن . ما هديه مي
  . ا خالص ترين عشق ها جال داده ايمآوين را ب
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همان موقع تيريتي برق تيغه شمشيري را در ميان شاخه 
درخت ديد . آن را از درخت بيرون آورد . بر زمين هاي 

و مزداك يگانه خدايش را سپاس نشست و سر بر زمين نهاد 
ين برخاست . او تنها يك هدف داشت، . سپس از زمگفت

. نگاهي به اطرافش انداخت . صداي شيهه اسبي نابودي آداك
و دانست كه ياسمين چگونه به آنجا آمده آشنا را شنيد . نمي

. به سمت ياسمين دويد و آن لحظه نيز برايش مهم نبوددر 
  بر آن سوار شد .

اين لحظه مهم . چقدر خوشحالم كه در ياسمين باوفاي من _
اهم كه با هم آداك را نابود خو. ميتو در كنار من هستي

كنند نشان بده كه . به همه چشماني كه تو را نظاره ميكنيم
  چه قدرتي داري . 

بلند كشيد و بر روي پاهايش بلند شد و ياسمين شيهه اي 
بعد به مانند رعد شروع كرد به تاختن. تاخت و تاخت و از 
ميان اهريمنان گذشت تا آنكه به سمت آداك يورش برد . 

  .تيريتي آوين را رو به جلو گرفت 

  .آفرين دختر خوب . بتاز و به سمت آداك برو  _
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به خوبي فهميده آنها فاصله زيادي با آداك نداشتند. ياسمين 
تاخت كه كسي جرات . چنان با غرور ميبود كه چه بايد بكند

كرد به سمتش حركت كند. آداك نيز محو آن دو شده نمي
بود و خيره به تيريتي و ياسمين كه به سمتش مي آمدند 

. تيريتي نيز به چهره سياه آداك نگاه كرد. او كردنگاه مي
درش البرز ، همسرش گرفت. انتقام پبايست انتقام ميمي
، آنا ، هيربد و تك تك مردم بي گناهي كه خونشان سام

د و در يك لحظه كارش ريخته شده بود . ديگر به آداك رسي
سينه پر كينه آداك فرو برده  آوين را در،  . او را تمام كرد

. همه از جنگ دست بود. آداك نعره گوش خراشي كشيد
دانستند چه اتفاقي كشيده بودند . اهريمنان و ديوان مي

افتاده پس همه پا به فرار گذاشتند . تيريتي به آنها و سمتي 
كردند نگاهي انداخت و در كمال تحير متوجه كه فرار مي

چيز ديگري شد . لشكري از يوزهاي پارسي كه تعدادشان از 
گذشت از يك سوي دشت ژوان در حال تعقيب هزار مي

هيچ يك از آنان رحم اهريمنان و ديوان بودند. يوزها به 
  نكردند و همه آنان را دريدند . 
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 غروب خورشيد انگار كه واقعا خيال اماجنگ تمام شده بود 
روز ، . آن روز درخشيدا هنوز در باالي كوه ها مينداشت . زير

آخر زمستان بود. تيريتي به سمت يارانش بازگشت و خود را 
بودند . آن  در آغوش ليلي و كيان رها ساخت . همه خوشحال

تعداد اندك از سربازان شارونا كه زنده مانده بودند كشته ها و 
  كردند . زخمي ها را از دشت جمع مي

تيريتي دستور داد كه كشته ها را در كمال احترام در همان 
تا كه دشت بسوزانند و خاكسترشان را به دست باد بسپارند 

 كه در جنگ حضور آنهاييدالوريشان را به گوش همه 
  برساند . ، نداشتند 

. كستر سام را در خليج پارس بريزندليلي ترتيبي بده كه خا _
 خواهم تا خليج پارس هست ناماو فرزند خليج پارس بود. مي

  .و ياد سام نيز با آن همراه باشد

  خيلي زود ترتيب آن را خواهم داد .  _

 . و بعد تيريتي به سمت كيان و سورنا چرخيد

  ارم . زسگاز شما نيز سپا _
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 وخورشيد آخرين روز زمستان خيال غروب كردن نداشت 
  . اين را همه فهميده بودند

  . تيريتي آنجا را ببين _

دقيقا جايي كه تفتان كوه بود نگاهي ، تيريتي به سمت مشرق
شد . . باورش نميت. خورشيد ديگري در حال طلوع بودانداخ

دك . در همين فاصله انبه سمت مغرب نگاهي انداخت
همه . سپاهيان ردن بودخورشيد مغرب در حال غروب ك

ديدند . تيريتي به ايستاده بودند و اين صحنه زيبا را مي
سمت سپاهيانش چرخيد و با صدايي بلند آنها را خطاب قرار 

  : داد

ريمن را شكست داديم . ـار است. ما اهـامروز روز اول به _
نو براي اين  بينيد كه خورشيدي نو متولد گشته و روزيمي

خواهم به يمن اين پيروزي كه سرزمين آغاز گشته. من مي
پيروزي عشق بر اهريمن بود ، نام اين روز زيبا را يعني روز 
اول بهار را نوروز بنامم. باشد كه به ياد اين پيروزي تا ابد 

نوروز بنامند و جشن بگيرند و  را مردم اين سرزمين اين روز
د و در اين روز جز ستايش مزداك غم ها را از خود دور كنن
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روزي جديد براي اين سرزمين خواهد بود. من ، نكنند . نوروز
كنم تا سرزميني جديد  قبيله را يكي چهارخواهم كه هر مي

. ي يك پرچم سه رنگجديد زير سايه سرزمينيبنا كنيم. 
، قرمز به بزي كه به ما اميد دادرنگ سبز به خاطر سرو س

دادند و سفيد مردم عاشق اين سرزمين  نشان خون هايي كه
، و زين پس نام اين سرزمين به ياد اول به نشان بانو ايران

بانوي اين گيتي يعني بانو ايران ، ايران خواهد بود. خورشيد 
شارونا غروب كرد و خورشيد ايران طلوع. اين طلوع ديگر 

  ر فصل اغروبي نخواهد داشت و تا ابد نام اين سرزمين چه
  .هميشه جاويد ، ايران خواهد ماند انخزبي

تيريتي آنگاه با دستانش كيان را به نزد خود دعوت كرد. تاج 
طاليي كه كيان با خود از ژيكان براي هديه آورده بود را از 

  . سر در آورد

 بودم و اينك، مردم ايران زمين من روزي امپراطور شارونا _
ه در بين ينم كگزبرمي امپراطوري ،براي ايران هميشه جاويد

و اولين پادشاه  ستترين است. او كيان پارسيهمه ما شايسته
  .ايران خواهد بود
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 و خود اولين نفر برتيريتي تاج طاليي را بر سر كيان گذاشت 
. ليلي و سورنا نيز به تبع او تعظيم كردند و او تعظيم كرد

لحظه اي بعد همه ي سربازاني كه در آنجا حضور داشتند بر 
  نشستند و بر كيان پادشاه ايران تعظيم كردند. زمين 

. انگار شارونا با تمام حياتش شاد بود .  همه و همه شاد بودند
حتي گله يوزها نيز در گوشه اي از ژوان آرام بر زمين نشسته 
 بودند و انگار آنها نيز بر پادشاه جديدشان تعظيم كرده بودند.

گذاري اين جمله كرد كه كيان بعد از تاج كسي چه فكر مي
  .را بر زبان بياورد

يوزهاي پارسي امروز قهرمان جنگ ما بودند. زين پس هيچ  _
  .كس حق شكار آنها را نخواهد داشت

در  ،رنده افسانه ايشان، پرنده سعادتو همه ديدند كه هما پ 
  چرخيد...سرشان ميآسمان ايران بر باالي 

  

  

  






