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 مقدمه  

 بنام خدا 

رمان   یداره.چهارچوب اصل یرمان من هست پس بدون شک اشکاالت نیاول  نیا
 یخیرمان تار  کی ..هیواقع

وجود داره که    ییزهایاما چ  نیدیشن ییزا یچ ه یراجع به اتفاقاتش   اتونیلیکه خ یرمان
 و براتون جالب باشه نیباش دهیهنوز نشن دیشا

کنه وآموزنده باشه نه صرفا فقط   ری که خواننده رو درگ  سمیبنو یداشتم رمان  دوست
 من هستن  ل یزاده تخ یو بعض  یاز حوادث واقع یعاشقانه!!بعض

و اوتانا از   ا یمثل ست یو برخ  یواقع  زین کیو پسامت  هیمثل کمبوج تهایشخص یبعض
 اند   دهیجوش لمیتخ

 م یآشناتر شو یکشورمان کم خی رمان با تار نیکه با خواندن ا  باشد

 از همتون   سپاس

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 آن  یهم رو  ی لباس کوتاه تر  د،یبلندش را پوش  لباس

  ری اش دست و پاگ   یتا بلند د یچیبلند لباسش پ ی ها نیاز چرم گاو دور آست  ییمچبندها
 نباشد

 را از دوطرف بافت.  شی موها

 سرش محکمش کرد   یرو  ییبا یز  یا قاب فلزبر سر انداخت و ب یبلند یروسر

نان بود   یکه حاو  ی که حکم خانه را داشت خارج شد.بقچه ا یخانه اش که نه، خرابه ا  از 
 همراه مشک آب را بر دوش انداخت. 

 شان کرد یخرابه  یآخرش را حواله  نگاه

 که خرابه نبود اما شد.  یا  خرابه

 .دنشیشد و به آتش کش شانی دایپ کهویاز کجا  دانستیکه نم  یلطف چند دزد  به

چشم فروبست. عقب عقب رفت تا دستش را به افسار اسبش بندکرد،  یا  لحظه
 آب شور از چشمش روانه شد.  ی چشمانش را گشود وهمراهش قطره ا

بود   یتا مصر راه هیدر راه است. آخر از کاپادوک  شتریبلکه ب یحداقل دوماه  دانستیم
 رسا بس مشکل و طاقت ف

و بر ذهنش    شدیم  یاز جنس نقره اش، طرح ی خلخالها  یصدا  خورد،یکه م یهرتکان با
 .دیکشی نقش م
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 کرد یم   میمادرش را هر لحظه در ذهنش ترس  یکه چهره  یطرح

 رساند ی قبل از جنگ خود را به خانواده اش م دیبا

 دلسوز…   یاز پدر و مادر شدیکه متشکل م یا  خانواده 

 سرش رساند یخود را به باال  عیسر 

 درهم.  دهیچیبود و ابروانش پ یاش خاک   چهره

روبه رو   گری د  یاز پدرش با مرد  ریواقعا شگفت زده  شده بود! بار اولش بود که به غ  یست
 شد. یم

 تنه اش غرق در خون بود! میکه ن  یمرد

 د یپهن مرد چرخ یبازو  یرو  چشمانش

 کرد.  یم یکار دیبا

حرکت مرد را که به شکم  کی به چهره مرد زل زد. در  هیاش را از سر کند،چندثان یروسر
و محکم گره    چاندیبرد وچند دور پ بهیمرد غر   یبازو ریاش را ز  یافتاده بود برگرداند،روسر

 زد.

 از زنده ماندنش بود. ادتریکه از مرد رفته بود،احتمال مرگش ز  یهمه خون نی ا با

از عفونت    یریجلوگ یبرا  یرا متوقف کند و بعد فکر  یز یراول خون  دیدانست با  یم
 کرد.  یزخمش م

 سرد بود  د،بدنشیمرد کش  یبه بازو  یدست

 زد. یزد اما م  یاش گذاشت.قلبش نامنظم م  نهیس ی را رو سرش

 کرد  یدرست م یآتش دی.بادیکش ینفس
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ها    زمیوخشک جمع کرد. چند چوب نازک تر را وسط ه کی چوب بار   یبوته ها کم ریز  از 
 چوب را در وسطش نهاد و شروع به حرکت دادن چوب با دو دستش کرد. کی و 

گذشت.هوا سردتر شده بود   ی م  یقیداد. دقا  یگرفته بود و تند تند تکان م انهی را م چوب
 و دستانش کم جان 

 .یخورده بود نه نان یآب نه

 زد. یها،لبخند کم جان زمی ده از هبلند ش ک ینور بار  دنید با

 بعد آتش شدت گرفت. یلحظات

 . ستیآتش نگر  یرا از هم گشود و به سرخ دستانش

 متر آن طرف تر از مرد زره پوش،آتش برپا کرده بود تا بدنش گرم شود.  دو

 آب ：مرد نجوا گونه به گوشش خورد   یصدا 

بلند شد و به سمت اسبش رفت. مشک را  برداشت و دو زانو کنار مرد   شیاز جا  یست
 تا عطشت بخوابه.  دمیبهت م  کمیفقط   یول  ستی برات خوب ن ن،آبی بب：نشست وگفت

 . ختیتنها پنج،شش قطره آب در دهانش ر یباز کرد. ست  یرا کم مرد،دهانش

 دیآب نوش یکم زین خودش

 نخور. نم،تکونیبخوام زخمتو ب یرا فوت کرد وگفت: م نفسش

  یتر کار عی سر   دیقطع شده بود،اما با بایتقر  یزیشده را گشود.خون ر چانده یپ ی روسر آرام
 کرد.  یاز عفونت م  یریجلوگ یبرا 

  ییکه دارو ینیبی خوب م ی کنم،ول یزخمتو ضد عفون دیبا ：به سمت مرد و گفت  روکرد
 ...ریندارم.مجبورم با شمش
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بود،چشمانش را باز و بسته کرد و با   دهیدراز کش ن یزم یحال رو  ی که هم چنان ب مرد
 خواهد انجام دهد. یکه م  یفهماند همان کار  یکارش به ست نیا

 را از غالف خارج ساخت،نوکش را درون آتش فرو برد. رشی شمش یست

 داغ شده است،آن را برداشت. به سمت مرد رفت.  یبه حد کاف افتی  نانیاطم  یوقت

ناخودآگاه درهم  شیرا محکم گرفت.اخم ها شی بازوحالت چهار زانو نشست .  به
 مرد فرو کرد.  قیزخم عم یرا رو  ریلحظه نوک شمش  کیرفت.در

 مرد،بلند شد. ادی فر یصدا 

 را محکم به هم فشرد شیچشمانش را بست و لب ها  یست

 دلش به حال زار مرد، دل سوزاند.  در

 به دخترک مو بافته از هوش رفت.  یتب دار شده بود،با نگاه شی که از درد گونه ها مرد

 از جا بلند شد یست

بدنش را گرم نگه   دیانداخته بود را برداشت وبه کنار مرد رفت.با  نیز  ی که رو  یکلفت پارچه
 داشت . یم

و به خواب    دیکنار اسبش دراز کش یمرد انداخت وخودش هم بعد از اندک  یرا رو  پارچه
 فرو رفت. 

کرد و   ید،اخم ید یچشم گشود.چشمانش تار م  شیگلو  یرو  یزیچ   یاحساس سرد با
 پلک زد.

 قابل هضم نبود. شیبرا  شی روبه رو ری تصو

شون   ی طور آدم ها از ناج  نی ا  ایتازگ ه؟نکنهیچ ：زد و بدون ترس لب گشود یپوزخند
 ! ر؟ی شمش زیت غی کنن؟!با ت یتشکر م
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 هتر شده بود،کنار دخترک زانو زد،اما هم چنان با اخم و تخم.که انگار حالش ب مرد

  قتوی حق دی با یزنده بمون یخوا یم  اگه：از گردنش گفت  ریشمش یز یبرداشتن ت بدون
 ؟ یبگ

 دختر تنها!  هی ؟ی هست یک تو

 ؟هان؟ ی بگرد یرو بند و روسر افه،بدونیو ق  ختیر نی با ا یچه طور جرأت کرد   اصال

 جاسوس!  دهمی،شای کس و کار یب البد

 روز انداخته!؟  نیکه منو به ا  یباش یهمون دیشا

 ؟ یخفه خون گرفت  چرا

 نبود. شی ب یمرد مجنون نیشک ا  یبه خود آمد. ب یداد مرد،ست با

  تونمیکه بخوام جاسوس  یهست  یزره پوش،من نم دونم شما ک یآقا نیبب：لب زد  آرام
 تون کنم! یزخم ایبکنم، 

و فقط به خاطر خدا خواستم نجاتتون بدم.  آخه با عقل جور   نیرهگذرم،هم هیفقط   من
 سراغتون کمکتون کنم؟!   امیجا، بعد ب  نی کنم  بندازمتون ا یکه من شما رو زخم ادیدر م

 بسته شده!  وونهیآدم د هی یبنده روسرب داشتم،منتها االن دور بازو  درضمن

  یم تی التون خوبه،زبونتون که خوب فعالکه ح نیا  خوب،مثل：بلندتر ادامه داد ییصدا با
 کنه! 

 برخاست.  شیاز جا  شیشدن گلو  دهیترس از خراش   بدون

 انداخت.  نیز  یلباسش را تکاند،پارچه را برداشت و رو  یکم

 .رمیشمش：کرد به مرد وگفت  رو
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 .ستی نگر یبه دخترک م نیهمچنان خشمگ  مرد

 بود  دهی امانش را بر درد

 انداخت. نیرا به زم ریشمش

 را برداشت.  شرشیو شم  دیکش ینفس آسوده ا  یست

 شد. ری شمش یمتوجه خون رو  اما

 که تازه بود!  یخون

 مرد نگاه کرد.   یبخواهد،به بازو نکهیا  بدون

 گرفته بود. شیراه،در پ شی بازو یاز خون رو  یا  کهیباز شده بود و بار  زخمش

 ! وانهی مردک د  ردی به من چه؟!بگذار بم اصال：گفت  باخود

اش خورد  نتوانست دلش را  دهیکه دوبار چشمش به صورت رنگ پر ن یهم اما
 کند.  یفرمانده

 به سمتش رفت.  ناخواسته

 نشست.  نیزم یرو یرفته بود بدون مقاومت  لی تحل شیرو یرا گرفت.مرد که ن دستش

 شد  یبا اخم مشغول گشودن روسر یست

 برداشت و به سمت رودخانه رفت غرق خون را  یروسر

 رد ی ممکن آبش را بگ  یکرد تا جا  یرا شست و سع آن

 جان نداشت  دستانش

 . خوردی م  یزیزودتر چ دیبا

 ! دیرس یزودتر از ارتش به مصر م دیبا
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 زخم بست.  یرفت. پارچه را دوباره محکم رو  یم  یاهیس  چشمانش

 درازکش افتاده بود  ن یزم یرو  یزخک یپسر بچه ا  مرد،مثل

 دانست اوهم مثل خودش ضعف کرده است.  یم

 اش را باز کرد.  بقچه

 آورد رونیماست را ب ی کوچک حاو  مشک

 .ختیماست ر یدرون کاسه اش کم و

 نان جو درون کاسه خرد کرد و هم زد یقدر

 نهاد. ش ی پا ی به سمت مرد رفت و سرش را رو لشیخالف م  بر

 حال چشم گشود یب مرد

 پر کرد و به دهان مرد برد.  یققاش یست

 .دیکاو  یزا م یباز چهره ست مهین یهمچنان با چشمان مرد

 را گشود،  دهانش

 سکوت دخترک دستش را برداشت   دنی با د مرد

 نگفت  چیه  گری و د دیکش  یقینفس عم یست

 شدم  گه،خسته ید بسه：مرد را مخاطب قرار داد  یبعد،ست یساعت

 نگهدار

 نفس بخوره  ه ینوا   یاسب ب بذار

 کنه!  یتو رو داره به زور تحمل م  ی،ولیچی که ه من
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 . میایو کنار ب میباهم دو کلمه صحبت کن میتونست دیشا ：آرام تر ادامه داد یبا لحن و

 که خودش هم خسته شده بود اسب را نگه داشت  مرد

 شد اما افسار را رها نکرد.  ادهی اسب پ از 

 اعتماد نداشت.  چیدخترک چموش ه نیا به

 شد ادهیپ یقصد بد چ یاما بدون ه یست

 بود   ختهیبه هم ر  یلی.خدیافشانش کش  یبه موها یدست

 راه نشست  هیتک درخت حاش کنار

 بافتش را باز کرد  نی پا یموها گل

خوام    ین،می بش ایب：گشود رو به مرد گفت یرا م  شیکه داشت بافت موها  همانطور
 باهات صحبت کنم 

 شناخت.  یم  یمکان هارا به خوب  نیافسار را به درخت بست و رفت.ا   یبدون حرف مرد

 را کامال باز کرد  شیو موها  دیکش ی از حرص پوف یست

 سرش بست  یرا شانه زد و محکم باال  شی ممکن موها  یدستش تا جا با

 اسب گذاشت  یشد و علف ها را جلو  کیبغل علف خشک به اسب نزد  کیبا   مرد

 گرفت  یجا  یسپس کنار ست و

 شنوم.  یم   خب،بگو،：داد و گفت  هیدرخت تک به

  ،دریدون یم خب：مرد را از نظر گذراند و شروع به سخن گفتن کرد   یچشم ری ز  یست
 ، یری که شما م رمی! منم همون جا مهیکیمقصدمون    قتی حق

 زودتر برسم به مصر.  یلیخ دیبا یول
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 طور! نیا  که：انداخت و گفت   یبه ست ینگاه موشکافانه ا مرد

 اسمت رو بگو؟  اول

 . یست：آهسته زمزمه کرد یست

 شما؟  و：بلندتر گفت و

 . اوتانا：زل زد و گفت یست یبه چشمان آشنا  مرد

 شک داشت اما نتوانست تعجبش را بپوشاند  یست

 معروف؟!  شی هزارپات ن؟همونی فرمانده اوتانا هست شما：گفت بلند

 را گشاد کرد.  وچشمانش

 کن آره  فکر：وار لب زد یخنث اوتانا

 کنه؟  یم  یفرق چه

 که   نیا  یبه جا  االن

 کنم. یبه دو م یکیهنگ خودم رو کنم،دارم با تو  یفرمانده

 شه ینم  ،باورمیوا ：خوشحال ادامه داد یست

 پدرم راجع به شما قبال باهام حرف زده  راستش

 شجاعتاتون برام گفته از 

 .نی شجاع واقعا

 کنم پدرم با پدرتون دوست بودن!  فکر

 اوتانا بود که تعجب کرده بود  بار نیا
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 تو؟... یعنی... تو：لکنت گفت  با

 ! ؟ی هست شتاسپیو  دختر

 کمرش نشست  ی  ره ی بر ت یحرف،عرق سرد   نیا  دنیشن با

 خودش را لو دهد!  ی آسان نیهم در شگفت بود که چگونه توانسته به ا خودش

 یصحبت کن  یراجع به من با کس دیتو نبا  ،دخترمیست ：)دیچیپدرش در گوشش پ یصدا 
 !(  ید  یانتقام، پدرت رو از دس م کی وگرنه به خاطر  

 شد ره یوق زده،به اوتانا خ  یبا چشمان یست

 شده بود ریانکار کند اما د  خواست

 پدرش هست  یمیاقرار کرده بود که دختر دوست صم  میمستق  ریتر،غ  شیپ او

زل  ی خشم به دخترک چشم قهوه انشست و دستانش را گرفت وبا یست  یروبه رو  اوتانا
 زد

اش را   یقدر ساده لوحانه زندگ نیکرد که چگونه توانسته ا  یکه خود را مالمت م یدختر
 بر باد دهد 

 مچ دستان را فشرد   اوتانا

 آخ گفتنش در فضا پژواک شد  یکه صدا  یطور

 جدا کرد  نیرا از زم ی کرده، با شتاب ست ریاس یکه طعمه ا   یریهمچو ش اوتانا

 از چشمانش برنداشت  چشم

 دختر قاتل پدر من؟!  ؟ی کار انتیخ  شتاسپیدختر و تو،：د یخشم لب گز با

 شناخت  یخودش را خوب م اوتانا
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 دانست اگر خشمش را فرو ننشاند  یم

 جان سالم به در نخواهد برد!  یست

 مهمان کرد  شی ها هیبه ر قینفس عم نیرا به آسمان گرفت وچند  سرش

 شدند  یاش از خشم تند،باز و بسته م ینیب یها  لبه

 دخترک را تبرعه کند  نیداشت ا  یدلش سع در

  نیکه ا  ：زد یم بیندارد! اما عقلش نه یریدختر که تقص  نیا  آخر：گفت یم باخود
 ست ی جار شیدختر قاتل پدرت هست، خون آن قاتل در رگ ها 

خاموش   ی سال قبل در دلش روشن شده بود،وبعد از چند  کی و  ستی که ب یانتقام آتش
 گشته بود، باز 

 روشن شدن سر داده بود.   ساز 

بسته    شیکه دور مچ ها  ی را گرفت و با چرم بلند  یمچ دستان ست  یناگهان یحرکت در
 بود،محکم بست 

 کرد بغضش را فرو خورد  یاتفاقات،سع  نیاز ا  جی گ یست

خبر   یچیبه خدا قسم من از ه ؟ یآورد  ریگ فیضع：شد و گفت رهیبه اوتانا خ مستاصل
 ندارم 

 رو به زبون آوردم  یدونم ممنوعه ا یم  فقط

 آوردم  یم دینبا که

من تو رو نجات دادم    ؟یاریحرفا رو از کجا در م  ن یچه که پدر من،پدرتو رو کشته؟ا یعنی
 وونهید

 وقت تو... اون
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دو رگه اش به   یاوتانا بود که مقابل صورتش قد علم کرد و سپس صدا  یاشاره    انگشت
 ی تیخفه شو...توهم مثل پدر عوض ：دیگوش رس

انتقام داره در    ی!؟ آره؟! حتما خبر دار شده که پسر آرتاباز برا یرو فرستاده که منو بکش تو
 گرده!   یبه در دنبالش م

 دختر!  ی ور خوندهه...ک ؟یرو فرستاده تا فرمانده اوتانا رو بکش  تو

 اوتانا، او را خاموش کرد.  یلیخواست لب باز کند تا از خود دفاع کند اما س یست

 یآب دار یلیرو به رو هم نشده بود، اکنون س  یا   بهیکه تاکنون با مرد غر ی،دختریست
 هم نوش جان کرده بود!

 فرو داد یرا به سخت  بغضش

 خت یر یاشک م  دینبا

 بود  یمحکم م  دیبا

 د نکرد را بلن سرش

 را گرفت و وادارش کرد به چشمانش زل بزند.  یست  یبا دو انگشت، چانه  اوتانا

 دم ید یم یمن فقط ده سالم بود، تازه داشتم آموزش رزم  ：گشود لب

 گشتم یداشتم بر م یروز وقت هی

 مکث کرد  یخونه،...کم کی نزد

 داد یخاطرات تلخش عذابش م یادآوری

 پدرم فرو رفت  نهیپدرت تو س ریشمش：
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افتاد و   نی که پدرم به زم دمید  دم،یدوتا چشمام د نیبا ا  خودم：دیغر شیدندانها  یال از 
 دست و پا زد 

 نشست  نی که بر زم  دمینگفت پدر تو راهم د اما

 لرزان شد   دیبدنش مثل ب که

 ! ختیر یکرد و اشک م یطلب م یپدرت از پدرم عذر خواه دمینگفت شن اما

و    ستیب：شده ادامه داد  دیکل  یرا چالند و از پس دندان ها یانگشتانش صورت ست با
  ،یشده  ختهیشم که انتقام خون به ناحق ر یم داریاز خواب ب دی ام نی ساله دارم با ا  کی

 رم ی پدرمو بگ

 ؟ ی ریانتقامتو از من بگ یخوا   یم نکنه：زد ادی و ناتوان فر نی حز  یست

 خبر ندارم  یچی از ه من

 صد بار!   نیا

 د یدخترک را از پشت گرفت و کش یموها   اوتانا

  یبه موقعش کار ：نگه داشت وبا خشم گفت ی از چهره ست یمتر ی لیرا در م صورتش
 التماس کنه دخترشو نکشم!  فتهیبه پام ب ادیخودش ب یکنم که پدرت خودش با پا  یم

 ندیبنش نی ز  یدخترک را همان طور گرفت و مجبورش کرد رو  یموها 

 پدرم پدرتو کشته باشه دی شا ：گفت یرزانل  یناالن و باصدا  یست

 ست یاون قاتل ن  یول

 اگرم باشه در عوضش منم جون تو رو نجات دادم!   اصال

 رو خدا بذار برم  تو
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 کنم  یم خواهش

 از اشک کرد  سیچنگ انداخت و صورتش را خ شی اما بغضش بود که به گلو و

 همه حقارت بد بود   نیحالش از ا چقدر

 جلوه کرده بود  فیضع چقدر

 ساکت شد!   انی نکرده بود،گر افتیدر یکه جواب دخترک

 در راه بودند  یروز متوال سه

 همان روزشان شد   یهمراه داشت،فقط برا  یکه ست ییغذا

 همان روزش شد!  یبهتراست گفت برا  ای

 رحم شده بود یب بیکه عج  ییاوتانا یبرا 

 جان ندهد.  در حد چند لقمه به دخترک غذا و آب داده بود تا فقط

 کوچک گذرانده بودند  یرا با شکار دو پرنده   روز ید

 . ستیکبودش نگر  ی و به مچ ها  دیاز ته دل کش  یآه یست

 انداخته بود رهی ت یا هی دستش سا  یچرم بر پوست گندم یجا

 تکان داد  یکم ی را به سخت دستش

 کند!  یحرکت نم  شیکرد خون درون مچ ها  یم  حس

 بسته بود و خود به دنبال شکار رفته بود یاو را به درخت اوتانا

 را هم برده بود اسب

 احمقه  چقدر：با خود گفت  یست
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 تونم فرار کنم که اسبمو هم برده!؟   یبسته م یدستا   نیکرده من با ا  فکر

 آب و علف بخورد. یاوتانا اسب را برده بود تا کم اما

 حال  شده بود  یب یو تشنگ یاز گرسنگ یست

 حال که حس کرد در حال جان دادن است  یقدر،ب آن

 کرد و چه شد! یفکر م چه

 افتاد  فشینح یشانه ها  یرو  سرش

 خواست پدر و مادرش را از آتش جنگ نجات بخشد  یم

 شده بود! نی آتش یانتقام  ریخودش اس حال

 بود  دهیچش  یرا حساب شیدرنده که طعم چنگال ها  یگرگ ی طعمه

 چه بر سرش آمد  دینفهم

 دینفهم یزی چ گری فروغ شد و د یب چشمانش

 درشت، بازگشت  بایتقر  یپر از آب و پرنده ا  یبا مشک یبعد از چند  اوتانا

 د یکش یاز دخترک حرف م  دیبا

 گذاشت.  یرا گوشه ا روکمانشیت

  یدو تکه سنگ در باال یرد کرد و رو کی بار یبال و پر را از وسط چوب یب یپرنده  بدن
 قرار داد آتش 

 د یو قرمز رنگ را درنورد یآسمان نارنج نگاهش

 نداشت  ی راد ی کردند ا یرا اگر استراحت م امشب

 وستند ی پ یتا ظهر به ارتش م فردا
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 بست  یاز ذهن مشوشش رخت بر نم یانتقام، لحظه ا  فکر

 کرد  یدخترک الغر اندام نگاه به

 کرد خواب است  فکر

 شد یعصب

 ! ردیگ  یهمه خشم از چه نشأت م نی دانست ا یهم نم خودش

 نواخت  یجان ست ی ب یبه پا یا  ضربه

 بر گونه اش نواخت  یمحکم یلی دو زانو نشست و س دیند  یحرکت  یوقت

 دیدر هم تن شتریب شی صورتش اخم ها ی سرد از 

 داد  یجان م یراحت نیبه ا  دیدختر نبا  نیا

 داد!  یتقاص عمل پدرش را پس م  یذره ذره  دیبا

 را فشرد  چشمانش

 کرد کی آب را به دهان دخترک نزد مشک

آب در  یاش را از هم فاصله داد و کم  دهیخشک  یدو انگشت اشاره و شستش،لب ها  با
 خت یدهانش ر

 دیپاش  یپر از آبش را به صورت ست مشت

 د یهم لغز یدخترک رو  یبعد،پلک ها یلحظات

 از او فاصله گرفت و به سمت آتش رفت.  یخند  میبا ن اوتانا

 شده بود  کی کامال تار  هوا

 را باز کرد  زخمش
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 کرد یداشت زخم را وارس دیکه د ییجا  تا

 آرنجش زخم خورده بود  کیپشت کتف تا نزد  از 

 ندارد  یف یکه حالش تعر افتی رنگ در دیزرد و سف عی آن ما  دنید با

 وخامت حالش! یعنی

 عفونت... یعنی

 نگو  گری دو لرز که  تب

 بود  دهیرا بر امانش

 را بازو بسته کرد  چشمانش

 شد را برداشت  یکه اکنون مال او حساب م  یست ریشمش

 آتش خاکستر شده گرفت  یرا رو  نوکش

 را بر دست گرفت  ریبر لرزشش غلبه کرد و شمش یسخت به

 ست ینگر  ریشده دور شمش دهیچیمار پ به

 بود  ادشی  خوب

 توانست آلت قتل پدرش را از خاطر ببرد؟!  یم مگر

  ش یمرد روبه رو یگذشت حال نظاره گر کارها  ی شدنش م اریاز هوش یکه لحظات یست
 بود

را با فشار و   ریکند،نوک شمش  ستی خواهد قاتل پدرش را سربه ن  یکه م ییگو اوتانا
 زخمش فشرد  یمحکم رو 

 !دیکش ر ی اعماق مغزش ت تا
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 کل محوطه را لرزاند! ادشی فر یو صدا  اورد یخفه کرد اما تاب ن نهیرا درون س آهش

اوتانا اشک در چشمانش خانه   ادی فر یو با صدا  اورد یتاب ن گریبا آن دل نازکش د یست
 .دیترک اریاخت یکرد و بغضش ب

 پدرو مادرش افتاد ادیبه   یا  لحظه

 شده بود ری اس  وید  نیکه در دستان ا اکنون

 نداشت. دنشانیبه زنده د یدی ام  گرید

 توجه اوتانا را به خود جلب کرد   دیاش را باال کش  ینیکه ب دخترک

 دردناک از کا برخاست  اوتانا

 بر هم نهاد ده یفشرد د  یلحظه از درد همانطور که دستش را م چند

 بست  شی زد و پارچه ها را برداشت و دوباره دور بازو یچنگ

 زد.  یبادندان گره کور و

 رساند و مقابلش نشست  یود را مقابل ستدوقدم خ با

 برد  یتازه به حال بدش پ دنشید با

را از بند  شیهرچه! باعث شد دستانش را از درخت باز کند و مچ ها  ای بود  یسوز  دل
 چرم رها سازد 

 جان است که توان فرار ندارد!  یآن قدر ب یبود ست نیمطم

 آمدنش هم همانا... نیهمانا و به زم یشدن ست باز 

 ندیخون آشام را نب نی چهره ا  گریآن قدر بدود که د شی و با دوپا  زدی برخ خواست

 رفتن نداشت.  یکه پا  فی ح اما
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 صورتش را حرکت دهد  یتمام توانش فقط توانست کم با

 را گرفت و بلندش کرد  ی با دست سالمش کمر ست اوتانا

 اندش. با دست عاجزش گاهش بود نش  هیکه خودش تک ی آتش  در حال وکنار

 برد یاز ران را کند و به دهان ست ی ا تکه

 حرف ها بود  نیجان تر از ا  یکند اما ب یخواست لجباز  یست

که قبل کشتنش بهش آب   یکنه،مثل گوسفند رمیقبل کشتنم س خوادیم  البد：گفت  باخود
 دن!  یم

 د یمزه را جو  یاز گوشت ب  یرا باز کرد و مقدار دهانش

 برد  یم  یاش پ یگ به شدت گرسن  تازه

 و با ولع   دیگوشت را از دست اوتانا کش تکه

 خوردن شد!  مشغول

 اوتانا لقمه در هانش همچو زهر مار آب شد. ی خورده بود که با صدا چندلقمه

 ی کوفت کرد  یهرچ بسه：

که چقدر   یدون یم：ادامه داد  یا  صانهیباش بگو پدرت کجاست؟ و با لبخند حر  زود
 ! دارشم؟یمشتاق د

شده،سرسختانه به سقف   دهیدردناک آب دهانش را قورت داد اما گوشت جو  یست
 نداشت  ییبود و قصد جدا  دهیدهانش چسب

 آب：گفت یسخت به

 برد  شیدستانش را به گلو  و



 مثل اوتانا   ن ی س 

 
23 

 

 طلبکارانه مشک را به دخترک داد  اوتانا

توچه که پدرم کجاست؟! اما    به：دی لقمه، خواست بگو دنیآب و بلع یاز خوردن کم بعد
 کرد. اریسکوت اخت  مان،فقطیدو سر خورد پش  ویچشمانش,به د یوقت

 خط انداخت  شی که بر گلو ر یشمش یزیت

 . دیتا باال آمد وچشمان اوتانا را کاو   چشمانش

  نی و هم یاگه سرم رو جدا کن  ی حت：اخم کرد و گفت  یکم شی از سوزش خراش گلو یست
 ی جام چالم کن

 گم پدرم کجاست!  یبهت نم بازم

 د یکش نی و به پا چاندیرا دور انگشتانش پ یست یموها  یبا لبخند مرموز  اوتانا

 .د ید ی صورتش م یمتر  یلیکه چشمان اوتانا را از م یطور

 را بست و لب فشرد.   ش،چشمانشیکنده شدن چند تار مو   شهیاحساس از ر با

! یدختر نفهم هی تو،：زد ادی صورتش فر   یجا به جا کرد و رو  یلبخندش را با غرش  اوتانا
و   یطور رفتار کن نی مرد تنها که از قضا، به خونت تشنه است،ا  هیبا  یوقت  یتون یچطور م

 !؟ یجسور باش

 پوشاند. ثیخب ی وباز چهره اش را با لبخند   ؟ی ترس ینم

  یم  دای بغض آلود که ترسش را هو ییزد با صدا ی که از ترس مغزش هنوز هنگ م یست
 ! ؟یکن ی,میچه غلط مثال：کرد گفت

 مونن   یبکش.درعوض پدرومادرم زنده م م؟خبیبکش یخوا یم

 شد  دهیکش  شتریب یست یموها 

 .د یدر کاسه چشمانش خز  شتریاشک ب و
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 مرد را درک کرد!  کیبا  ییتنها  یمرد مجنون را حس کرد،تازه معنا  یبوسه   یوقت

 کان داد ت  نیبه خود آمد ومصرانه، سرش را به طرف هیچند ثان بعداز 

 دستانش صورت اوتانا را خط انداخت  وبا

 چپش.  یگونه    یرنگ رو یصورت یخط

  یدست، باال کی تر شده بود، دستانش را با    یها،عصب یگر یوحش نی که با ا اوتانا
 سرش نگه داشت 

 شده بودند  رهیبه چهره به هم خ چهره

 زد.  یرا در دل صدا م شیبود و مدام خدا  دهیبار از ته دلش ترس نیا  یست

 بروز نداد!  یزیاما باز هم مقاومت کرد و چ دیترس د،یاوتانا را که د ی شده   زی ر چشمان

 د یاوتانا را که حس کرد، پلکش پر   دست

 دهانش را قورت داد.  یآب نداشته  و

 کج و معوج شد.  ش یها لب

 . دیدانست چه بگو ینم

 . یکن لعنت ولم：و پر بغض گفت  انیگر

خواست ادامه   الیخ یب د،یدو یپوستش م ریدر ز  یحس نیبار بود چن نی ه اولاوتانا ک اما
 دهد

کنم ولم   یگم...خواهش م یبهت م  یبخوا  ی...هرچاوتانا：دخترک برخاست یصدا  اما
 کن.

 هق هقش سکوت دشت را شکست.  و
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 رو به روح پدرت به جون مادرت دست از سرم بردار. تو：آخر را زد یضربه  یست

 اش کرد!  مهی ضم یبلند غیوج

 هم افتاد. ی رو  ش یکه از حصار آزاد شدند ناخودآگاه پلک ها  دستانش

 کرد  یم یخال  ییخشمش را جا دیقسم،با  ن یاز ا  ن یاوتانا خشمگ اما

 دختر رنجور و نا توان!  نیا  فیبهتر از تن نح ییچه جا  و

 .دیچ ینفسش رفت و از درد برخود پ ی اصابت کرد،لحظه ا  شیه بر پهلو اوتانا ک یپا

 بغضش را خورد  اما

  فتیبارته اسم پدر مادر منو تو اون دهن کث نی آخر ：گفت یکه م د یاوتانا را شن یصدا 
 ی اریم

 پاشو  ااهللی

 ! یبد  حیتوض  وی برام همه چ دیبا

 را کش داد، اما از درد در خود مچاله شد   شی لب ها  ییخوشحال از رها دخترک،

 داد هیو تک دیبه زور خود را به درخت رسان یا  قهیاز دق بعد

 را بازو بسته کرد   شیکم سو  چشمان

 شد  رهیمرام امشب، خ  یمرد ب وبه

 ! منتظرم：را بلند مورد خطاب قرار داد یست

 کار ها نبود نیمرد ا   او

 در خونش نبود  یکش فیضع
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  یدختر قاتل پدرش است دلش همچون سنگ م نیکرد که ا  یفکر م نیبه ا  یوقت اما
 شد.

 انداخت  یبه دخترک نگاه اوتانا

 کشد یبود درد م معلوم

 بگو  یلعنت：دیدخترک را فشرد و غر  یشد لب ها  کشینزد

 اون پدر نامردت کجاست؟  بگو

 به اوتانا انداخت  وسانه،یهم ما  دیمظلومانه شا  ینگاه یست

 نداشت  یفرار راه

 ：زبان گشود  آرام

 هستن، دو سه ماه قبل به مصر حرکت کردن  مصر

 ؟ یچ  یبرا مصر؟مصر：دیدر هم پرس  ییبا اخم ها  اوتانا

 بود مار یب یمدت مادرم：بسته آرام زمزمه کرد  ی با پلک ها یست

 رو از دست داده بود ش ی نایاواخر، ب  نیا

 توده است  هیسر مادرم   یاومده بود،گفت تو   هیادوککه به کاپ یمصر  بیطب  کی

 کنه یتونه کار ینم نجایا گفت

 به مصر بره  دیبا

 از هوش رفت.  ،ید یشد یبا احساس سبک یست

 چند ضربه به کتف دخترک زد  اوتانا

 نخورد  یتکان اما
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 زانو نشست و نبضش را گرفت  دو

 زد  یم فیضع نبضش

 افتاد  یظیسرخ و غل  عیبه ما  چشمش

 بود! یشک ست یب ظ،ی خون غل نی ا منشأ

 را بغل زد  یمملو از عذاب وجدان ، ست یبا حس اوتانا

 به پشت لباسش نگاه کرد  و

 همه خون  نیاز ا   متعجب

 درنگ به سمت اسب رفت  یب

 خت یآتش ر  یخاک رو  یمقدار شی پا با

 اسب خواباند   یرا رو یست اول

 شد  یست د یدست سف ک یهم سوار اسب  خودش

 با کمربندش بدن دخترک را به خودش بست  و

 راه افتاد  و

 بود  دهیبه وسط آسمان رس آفتاب

 بود دهیاکنون به هنگ خوش رس اوتانا

 را به دست گرفته بود  یفرمانده و

 را باال زد  ی چادر قهوه ا  ی لبه

 بود نگاه کرد  دهیکه هم چنان خواب یست به
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از جانب  یفیواست خارج شود که با تکان خفلبه را رها کرد و خ مهیاز ورود به خ مردد
 آرام وارد شد  ،یست

 زانو کنارش نشست  کی

 اش گذاشت  یشانیپ یرا رو  دستش

 آمده بود نی پا تبش

لحظه چشمان    نیامدن تبش بر لبانش نقش بست و درست در هم نی از پا  یلبخند
 مرد را شکار کرد  ری س یآب یرد چشم ها  ی ست ی قهوه ا

 خوام یم آب  ：تفاوت لب زد  یب

 لبانش ترک برداشت  ،یاز خشک و

 را صدا زد  بی بلند اسم طب اوتانا

 وارد شد   یالغر مرد

 شد  رهیبه مرد خ دهیترس یست

مرد را برا   ن یفکر کرد ا یبود که لحظه ا دهیمرد نامرد را چش  نیقدر ضرب شست ا   نیا
 کشتنش فرا خوانده 

 اوتانا ：گفت دهیترس

 که بهت گفتم پدرم کجاست  من

 ؟ ی منو بکش یخوا  یم ：به مرد الغر اندام ادامه داد یبانگاه

 ن...  اوتانا

 دخترک توسط انگشتان اوتانا دوخته شد  یها لب
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 آرتانوس ：گفت بیبه طب رو

 اش کن  نهیمعا  ایب

 نشست  یکنار ست آرتانوس 

 . دیکش یکه از ترسش کاسته شده بود نفس  یست

 نداشت  یاز ست یهم دست کم  اوتانا

 رسانده است  یبیآس نیهمچن  یتوانست باور کند که به ست ینم

 احساس کرد  یق یاما سوزش عم ندیخواست بنش یست

 لرزان، لباسش را باال زد  یدستان با

 دوخته شده افتاد  ی به زخم چشمانش

 زخم اندازه دو بند انگشت  کی

  نیخب ا  آرتانوس：گرفت و به آرتانوس گفت  یست   ی دهیرنگ پر  ینگاه از چهره   اوتانا
 بوده؟  یچ لشیدل

 د یشد ضربه：متفکر گفت  بیطب

 افتاد  یجونش به خطر م یزی کردم به خاطر خون ر ینم  شی من جراح  اگر

 شه! یشون نصف م یحساب قدرت بارور  نیبا ا  درضمن

 که خارج شد آرتانوس 

 را روان کرد  شیاشک ها  یست

 مرتعش شده بود  یهمه رنج و درد و بدبخت  نیاز هجوم ا ش یها لب

 د یدراز کش آرام
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 خارج شد مهیاز خ دهیدر هم تن  ییبا اخم ها  اوتانا

 است!  یدانست چرا عصب ینم

 اوتانا...  فرمانده ：زد  شیصدا   یسرباز 

 شد؟  یچ：ادامه داد د یاوتانا را که د  نگاه

 بود  دهیکش س،یقتل شما رو رتوشتر داتاپات م،نقشهیکرد داشیپ ：گفت سرباز 

 چهره اوتانا را پوشاند  یناموزون لبخند

 که لبخندش محو شد  دی نکش یطول

 ها  مهیوسط خ ارشیب فورأ：سرخ گفت  یباچشمان

 شد. داریب یگوش خراش   یها دادیداد و ب یصدا  از 

 شکل زل زد. یبه سقف چادر مثلث و

 بلند شد ش یاز جا  یسخت به

مزاحم زا از صورتش    یتکه مو  گرش یگرفت و با دست د مهیرا به چوب وسط خ دستش
 کنار زد

 اولش برگشت.  یمو، لجوجانه به جا اما

 گذاشت   رونیب مهیپا از خ یست

 دو برابر شد!  جانیاز ه  چشمانش

 گذاشته بودند که اطرافش پر از سربازان و فرماندهان بود. یچوب یتخت

 بود  دهیشکم خواب یدراز کش رو ان،یعر  بایتقر ی تخت مرد یرو

 کلفت بسته شده بود  یریبا زنج  شی ها دست
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 نواخت.  یم   کرشیبر پ دیشد  یاز چرم خالص!ضربات  یبا شالق یمرد

 ! دشی...توروخدا بسه...نزنبسه：زد غیبه خود آمد و ج یاز مرد،ست یگر ی د ادی فر یصدا با

 نداشته باشن.  ش یتو بگو کار  اوتانا

  یخارج شده بود؟م مهیاز خ ی به دخترک زل زد! به چه جرات یباور نکردن یبا خشم اوتانا
 کردند؟  یدرباره اش م  یچه فکر هیرا ببرد؟ حال بق شیخواست آبرو 

 ار افتاده بودبود که عقلش به کل از ک نیقدر خشمگ آن

 توجه به حال بد دخترک،به طرف تخت کشاندش  یرا گرفت و ب یچپ ست دست

 اشکان.ش بزنش ：به مرد شالق زن گفت رو

دختر   هی!قربان：و گفت  ستینگر  ده یبه دختر موبلند و رنگ پر  ری متح  یا  افهی با ق اشکان
 رو بزنم؟  فیضع

 ت رفی اش را صادر کرد اما او نپذ یبازهم فرمان قبل اوتانا

 تخت گذاشت.  ی را رو  یو دستان ست  دیشالق را از دستان اشکان دزد  اوتانا

 ! دیچیدر بند بند انگشتانش پ بی عج یسوزش  ناگهان

 د یاز چشمش چک  یشدت درد، اشک از 

 نا جوانمردانه شالق را به انگشتانش نواخته بود!  اوتانا

 هم شالق را باال برد  باز 

 اشکان محکم دستان اوتانا را گرفت  اما

 شناخت  یخشم اوتانا را خوب م اشکان

 جلودارش نبود زیچ چیشد ه یم  یعصب اگر
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 افتاده بود  نیزم یحال رو  یب یست

 .  ستی از دستش ن  یکرد انگشتانش جزئ  یم احساس

 دستش را رها کرد.،آرام تر شده بود.  یبه سخت اوتانا

 سگ!   یجلو  نیبنداز  ن یکارو را جدا کن نتای خ نیا  یبه اشکان گفت:گوش ها  رو

 خورد.    چیکار، درهم پ نیدلش از تقور ا  یست

 آگاه شود،   یاز بودن ست  یکس خواستی که نم اوتانا

 بودند.  دهیهمه فهم حال

 روانه شد.  مهیدستانش بلندکرد و به سمت خ یرا رو  یست

 کرد. یدستانش نگاه م یچیداده بود وبه باندپ هی تک مهیخ وارهید به

 شد  انیچشمانش نما  یپرده   شی شان پ یلحظه خانه کوچک سنگ  کی

 شان!  یشده  اهیلحظه بعد، خانه سوخته و س و

 چمانش جان گرفت   ش یاوتانا پ ی  چهره

 که اوتانا خودش، دستانش را از خون پاک کرده بود یگذشت، از زمان یم  یساعت دو

 کرده بود یچی ، باندپبا وسواس و

 بود ختهیکه به جانش ر ییدها ی گذشت از تهد یم  یدوساعت

را   یسرکش دیشان، زنده زنده در آتش بسوزد با   ی خواهد مثل خانه  یبود اگر نم گفته
 کنار بگذارد. 

 خواست فردا صبح زود حرکت کند  یم  ارتش
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منظور کرده بود به   شی که اوتانا برا یکند و همراه سرباز  یط یالیخ  یتوانست ب ینم
 بابل برود! ای  هید یهم ل  دیشا  ای  ه،یکاپادوک

 را برداشت  رشیشمش

 که با خواهش و تمنا از اوتانا پس گرفته بود  همان

 به سوزش افتادند  دستانش

 نهاد  یرا گوشه ا  ریشمش

 بلندش باز کرد   یمو را از موها  گل

 خودش را شسته بود  یکم شیپ یساعت

 بود  یو خون فی س بلندش کثلبا اما

 آورد  رونیبلندش را ب لباس

 دیرا دوباره پوش  دهیلباس بلندتر پوش  یکه رو یکوتاه تر لباس

 نگاه انداخت. نشیشلوار پر چ به

 آورد  رونیرا ب  شی ها گوشواره

 ندیبب  بیمادرش آس ادگاری خواست تنها  ینم

 بلند شد ن یاز زم یسخت به

 د یتا به انگشتانش رس دیچیو پ دیچیمثل زهر، در تک تک اعضا بدنش پ درد

 به سوزش افتاد.  دستانش

 برنگشت   مشی باز از تصم اما

 را بلند کرد.  ریدو دستش، شمش  با
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 رفت.  یماند و به مصر م  یزنده م ای مرد،   یم  ای  امشب

 زمستان بود و هوا سرد  اواسط

 االن که شب بود.  بخصوص

 خاک سرد گذاشت  یحفاظش را رو  یب یپاها 

 سر خورد اما دگر باره محکم تر به دست گرفتش.  ری درد، شمش ادیاز شدت ز   یا  لحظه

 ساده مبارزه با او بجنگد شنهادیپ کی تواند با  ی دانست که نم یم

 داد. یاو را در عمل انجام شده قرار م  دیبا پس

 بزرگ و کوچک  یجا پر بود از آتش ها  همه

 بودند.  ده یخواب ای اطرافش نشسته  یعده ا  که

 که اوتانا نشسته بود پا تند کرد  ییسمت جا به

 زند یحس کرد قلبش تندتر م دنشیبود که با د جالب

 از او متنفر نبود؟   چرا

 نداشت. یبار اورا به حد مرگ رسانده بود اما بازهم به او حس بد نیچند

 حقارت بس بود ضعف

 داد. ینشان م  یخود  دیبا

 ستاد یاز جمع ا  یچند قدم رد

 دارم یاوتانا از شما درخواست  فرمانده：گفت یبلند  یصدا با

  دنیداد،با شن یگوش م  گریبود و به سخن فرماندهان د رهیبه آتش خ ری که سر به ز  اوتانا
 شد  رهیخ یسرش را باال گرفت و به چشمان ست  یدختر  فی ظر یصدا 
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  نیشدم من رو به حال خودم رها کن روز یکنم اگر پ یبا شما مبارزه م من ：ادامه داد یست
 برم  نیبذار یعنی

 ! نیباهام بکن ی...هرکار  دی اگر شکست خوردم مختار و

 دی منو بکش نکهیا  مثال

 یچقدر ترسناک! چه اعتماد به نفس یوا ：زدو گفت یها پوزخند  شی از هزارپات یکی
 دختر  یدار

 ی خور یمعلومه شکست م خب

 وونهی د ی  هدختر

 ! ؟ی ش یمرد م  هی  فی نظرت حر به

  زیبنشاند اما اکنون چ شی دخترک چموش را سرجا  نیکرد توانسته ا ی که فکر م اوتانا
   د،ید یم  یگرید

 بلند شد،   رشیبه شمش هیتک با

 دارد  یهم حد یگستاخ فهماندی به دخترک م دیبا

  د ی موهاش بلندش کش  یرا رو   دستش

 را  نشان داد،  ییجا  رشیخونسرد با نوک چشمش یبا چهره ا  اوتانا

 به همان جا رفت   یست

 قدم را اوتانا به سمتش برداشت   نیاول

 گرفت   یرا مقابل ست رشیشمش نوک 
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آن به سمت   کیخلخالش بلند شد در  غیج یراستش را جلو گذاشت، صدا  یپا  یست
 اوتانا حجوم  برد.  

 نگه داشت و حمله را مهار کرد   یرا افق ر ی اوتانا شمش اوتانا

   شکستیها سکوت دشت را م ریبرخورد شمش  یصدا 

اوتانا، به سمت اوتانا رفت اما به   یدر پ یپ یکالفه از درد انگشتانش و حمله ها یست
 ندیاوتانا بنش ی گلو  یخودش رو  ریشمش یپهنا  نکهیا  یجا

 گردنش نشست.   یاو بود که رو ر یشمش یپهنا

 زد ینفس م نفس

   کردیاش م  یسوت و کف سربازان عصب  یصدا 

 سخت بود   شی شکست خورده بود برا نکهیا  باور

 عاقبتش.   شودی م  یچ دانستینم

بر گردن دخترک   ریدرش خواند همانطور شمش شد یرا نم زیچ چیکه ه یبا چهره ا  اوتانا
 حرکت کرد 

 نیرفت و به زم ج یسرش گ ی او را به داخل چادر راند، ست یست یبه شانه  یضربه ا  با
 افتاد 

   دیدیرا م شیروز ها ن یقامت تنومد  مرد ا  چشمانش

 به او زل زده بود.  یواکنش چیبدون ه اوتانا

 باشد   یقو خواستیدختر م نیا

  فی حر توانستی اما نم گرفتیرا خوب به دست م  ر ی لذت برده بود؛ شمش  یمبارزه با ست از 
 مبارزه نهاده بود.   یپا در عرصه   یباشد که از بچگ ییاوتانا
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 دهد  یآب دهانش را تند تند قورت م یست دید  یوقت

  کشدی درد م یلیخ دیفهم

 زد: رادمان   ادی فر

 امد: بله فرمانده    یسرباز   یصدا 

 به طرف دخترک برگشت   اری و ب ری آب و غذا بگ یدستور داد :  از آرتانوس کم اوتانا

 شد   یحال  کی  دیرا  که د سشیخ چشمان

 را باز کرد.  یاش را گرفت پارچه خون ینشست دستان خون شی روبرو د،یلرز  دلش

   خواستیرادمان آمد که اذن ورود م یصدا 

 نهاد و رفت.   ی اشاره سر اوتانا دارو و غذا را گوشه ا  با

  د،ی ترسیاز  آرامش اوتانا م یست

دستان اوتانا   ریسکوت، آرامش قبل از طوفان باشد، دستانش را از ز   نی ا  دیشا دیترسیم
  دیکش

 وباز دستانش را به دست گرفت.   ست،ی نگر ای ست  دهیبه چشمان ترس اوتانا

   ؟یاری سرم ب ییچه بال   یخوایبگو م ؟ ی گینم یچیگفت : چرا ه نی غمگ یست

 ادامه داد.   شیساکت به بستن دست ها   اوتانا

و خودش گوشه    نطوریدخترک گذاشت، ظرف آب را هم هم یپا ی خوراک را رو  کاسه
 چشمانش نهاد   یو دستش را رو  دیچادر دراز  کش

که   هیبار نی آخر نی ا  یول  کنمی را مخاطب قرار داد : بازخواستت نم یبمش ست  یصدا با
 گذرم ی م ت یاز بچه باز 
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 خوام یاما م کشتمت یم  خواستی م مدل یلیخ گرچه

   رمیکه مزه بده نه االن که درگ رمیانتقام بگ  یموقع هی

   ،یکنیبه طرف بابل حرکت م فردا

 رم یبگ میو تصم امی خونه خودم تا خودم ب برتتیم  رادمان

 بخواب   ریهم غذاتو بخور بگ حاال

چگونه جان دهد   نکهینداشت  اما از ا یشده بود از مرگ هراس ییدل دخترک غوغا  در
 واهمه داشت.  

زنده بماند، اگر هم در  توانستی حداقل م رفتی و از دست اوتانا در م کردی فرار م اگر
 بازهم حکمش مرگ بود.   شدی فرار گرفته م نیح

در هر صورت مرگ بود   شد،یم   ریو دستگ کردیو چه فرار م رفت،ی ماند و به بابل م یم چه
 که به 

 .  زدیپوزخند م او

 .  دیرا تا ته خورد و آب نوش شیغذا

 خروج اوتانا بود،  منتظر

 نداشت   یداریبود و قصد ب دهیاو خواب اما

 که حماقت محض است در حضور اوتانا فرار کند   دانستیم  یست

 .  افتیحاجت ن ی تر از قضا خودیب یبهانه ا پس

 گفت:  فرمانده؟!  آرام

 د یند یزیچ   یکیبه دخترک زل زد  اما جز تار یکیبا چشمان مست خوابش در تار  اوتانا
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   ه؟یگفت : چ یعصب

 دارم  ییدستشو  رونیبرم ب دیگفت: با  یست

 زد و به پهلو شد ی پوزخند اوتانا

 گفت:  منم که گوشام دراز…!   و

 در دلش گفت: اون که صد البته….! یست

 دارم.  ییبه دستشو  از یفکر کن  من االن واقعا ن  یادامه داد :  هرجور دوست دار و

 داشتم  ینداره دروغ بگم  اگه قصد  یلیدل

 شدم،یخارج م یواشکی

 بود،   دهیکه خواب از سرش پر اوتانا

 . اوردی را ببرد د ب یچادر خارج شد و به رادمان سپرد تا ست از 

 د ی ه دست دکه خارج شد رادمان را مشعل ب یست

 درخت نداشت   عی دشت وس نیا

 چند تپه بزرگ و کوچک داشت       تنها

 کارتو کن.   نجایانداخت و گفت :  هم  یست  یچهره  یو نور مشعل را  رو  ستادیا  رادمات 

 لب به اعتراض   یاون طرف تر منتظرم،   ست کمی  من

 پنهان شم    ستی ن یزیچ ای  یکه صافه، گود  نجایچه؟  ا یعنی:  گشود

 و گفت:  دیکش یا  ازهیخسته و خواب الود خم رادمان

 تا اون تپه ببرمت؟    یانتظار دار نکنه
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  ست ی معلوم ن یزیچ   کهی هوا تار  ایتوهم برو کارتو کن زود ب خستمه  یلیخ من

 قدم به عقب برگشت   نی چند و

 پر استرس نشست،   یست

    راههیراه را از ب توانستیچطور م  یکیتار نیا در

 دهد!؟   صیتشخ

 رادمان بلند شد : تموم نشد؟    یصدا 

 بلند گفت: صبر کن  یست

 گذاشت  همانطور،  نیزم  یدستش را رو  کف

 قدم  عقب عقب رفت    چند

 شد   شتریفاصله اش تا رادمان  ب یوقت

 جا برخواست   از 

اش را به  نهید سسر یکرد، هوا  دنیوی شروع به د ابانیسرد و نرم ب  یخاک ها یرو  و
 خس خس انداخته بود.

 زد ی و تپه را دور م دیدوی فقط م دیدی نم یزیچ

  ستدی خواست با ینم

 دوند  یاش م یکه در پ ندیسربازان را بب  دیترس یم

 مدام خسته اش کرده بود دنیدو

 افتاد،   نیزم یخورد و رو  یسکندر

 با دست دهانش را گرفت   د،ی کمر دراز کش یرو
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 اش کم شود.   نهیتنفس کند، و سوزش س ینیاز ب تا

 . حتما تا به حال اوتانا  ستادی که نفسش باز شد ا یکم

 دنبالش روانه شده بود،   به

 فکر فرار کرده بود،  یفکر عمل کرده بود و ب یب چقدر

 !  داد؟ی تک و تنها بدون آب و غذا، بدون اسب چگونه به سفرش ادامه م حاال

 .ستاندی برو و برگرد جانش را م یگرفتش ب یاوتانا م نباریا  اگر

 بس بود. استراحت

کند، تا   دایپ یتا بلکه راه رفتی که جان داشت م ییتا جا  دیکه فرار کرده بود با اکنون
 کند.   دایخانواده اش را پ

 نبود سرما  نیا  ی سرد تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود. لباس نازکش جوابگو  یهوا 

 داد.   یادامه م دیاما با   سوختیم  شیپاها 

 د ید ی را بزور م شی وجب روبرو  کی و ظلمات تا   یکیتار نیا در

 افتاده بود   یهم م یرو  چشمانش

 شد.   یم میتسل ی به راحت دیخواب، مهم نبود او نبا ایبود  یفرط خستگ از 

 را در بر گرفت.  شیکف پا یبیعج سوزش 

 به راهش ادامه دهد اما باز هم همان سوزش به جانش افتاد   خواستیم

 نشست  نیزم یرو

 سخت را لمس کرد   یدستانش جسم د،یرا لمس کش ش یپا کف

 پرتاب کرد.  یآن جسم را با دست به طرف یعی واکنش طب  کی در
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   ندیبب یزی کرد نتوانست چ یسع  هرچه

 اش محل سوزش را لمس کرد، متورم شده بود  یانگشتان داغان و زخم با

 انداخته!   یروز  نیرا به چن شی که عقرب پا  دیفهم

 ماند    یم نی زم یطور رو  نیو هم کردی نم یکار اگر

 کرد.   یم  میتسل نی و جانش را به جان آفر   کردیم  شیدایاوتانا پ  ایمرد،   یم  ای

 لباسش را کند   نیآست

 راستش بست  یرا به پا  یگریچپ و د یرا به پا  یکی

 به راه افتاد.   دهیخم  یدوباره با قامت  و

 تنها   یدختر

 بدنش،   یجا یکه افزون بر درد روحش، جا  یدختر

 زدند.  یم  ادیرا فر  درد

  کی سقوط کرد و چشمانش تار نیحس شده بود  نداست چه شد که به زم یب بدنش
 شد. 

 پدر، به هوش اومده!  پدرجان،：زد ادیآمد و فر  رونیهراسان از چادر ب وشاین

دو رنگ، به نبوشا دختر ده   نیمختلط از ا   یها  شی و ر  اهیو س دیسف  یبا موها  یرمرد یپ
 ساله اش نگاه کرد 

 چهره!؟  کی ن：سپس همسرش را صدا زد و
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نگاه انداخت   شی آتش بود را برداشت وبه همسرش أب یکه رو  ییچهره ظرف غذا  کین
  نکهیمثل ا   مهیخ یتو   برو：گفت   یبلند بایتفر ی با صدا  شیشده؟ أب یچ بله،：وگفت

 دختر به هوش اومده.  نیا

 تندتر از قبل داخل چادر شد  ییچهره ظرف به دست با قدم ها  کین

بدنش را   یو گرم یچادر گذاشت.دو زانو نشست و با دستانش سرد   وارهی را کنار د ظرف
 تست کرد 

 گرم شده بود. بدنش

  ینگاه ین یشد.دخترک با سنگ  رهیخ یست  ی  دهیبه صورت رنگ پر  یچهره با مهربان  کین
 هم لغزاند  یچشمانش را رو 

به او زل زده  یرا نظاره کرد که با لبخندمهربان بای ز  یکه گشوده شد صورت زن چشمانش
 بود

حالش   گهیمادر،د：آرام لب زد وشایفشرده شد.ن یتوسط دست زن به آرام  دستانش
 خوب شده نه؟ 

  یکه با چشمان فندق د ینقش و سبزه رو را د زیر ینگاه کرد. دخترک  به سمت چپش یست
 اش،به او زل زده است 

  یکرد قو   یسع  یست  ؟یدخترم حالت خوبه؟بهتر  ：گفت  یمهربان رو به ست یبا لحن زن
 نشان دهد 

  نی گذارم، خوبم،اما من ا سپاس：را ستون بدنش کرد و نشست. رو به زن گفت دستانش
 جا... 

  دایرو دخترها پ تو：و گفت دی پاش یست  یرا به رو شیبا یلبخند ز   گری چهره بار د کین
 بود میکردن،حالت واقعا وخ
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 ی هوش بود  یشبه ب کی تا حاال که نزد شبید از 

 که حالت بهتره   خوشحالم

 آرام تر شده   یبا انگشتانش که انگار دردش کم یست

 زن مهربان را فشرد و تشکر کرد.  نیدستان ا بود،

 ست.  وشایوروجکم دخترم ن نی ا：کرد و گفت  یچهره معرف کیود را نخ زن

 جان، لبخند زد.  یب شینام نگاه کرد و به رو  وشا یبه دخترک ن گریبار د  یست

 .دیبه مادرش چسب شتریخجالت وار ب دخترک

 أم   یهم ست من ：آرام گفت یست

 نمود  یابراز خرسند  زیچهره ن کین

 چادر کشاند.  یرا به ورود یصحبت چندنفر,نگاه ست  یصدا 

 شدند  رهی خ یچهار جفت چشم درشت شده به ست هیاز ثان یکسر در

 معذب آب دهانش را قورت داد   یست

 حالت خوبه.   خوشحالم：آرام گفت  یدختر

 را تکرار کرد.  نیهم  یگریپشت بندش،دختر د و

 دخترک نشست. یرو  دهیدو جوان ورز  نگاه

 کیرا با کف دستانش پوشاند.ن انشیانداخت و بازوان عر   ریش را ز سر یخجالت یست
 به پسران گفت خارج شوند  عیسر  یچهره بعد از کار ست 

رخ هست و اون   کی دخترم ن  ن یا：اشاره کرد وگفت ی خارج شدن پسران، به دختر بعداز 
 هم سمن رخ. 
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 دو جوان هم آژمان و اوژن ، پسرام هستن. اون

زن جوان باشند به فکر فرو    نی دو دختر و دوپسر،فرزندان ا نیا نکهیمتعجب از ا   یست
 رفت.

 چهره کنارش نبود. کیبه جز ن یبه خود آمد کس یوقت

 گوشت به دخترک داد و خواست نوش جان کند  یرا از غذا یکاسه ا  زن،

 با لبخند مشغول خوردن شد. یست

 گردد  یچهره خارج شدو گفت که بر م کین

 شد  رهی به مشعل خ یست

 شکر فراوان داشت. یکه زنده مانده بود جا  نیهم

 تر، به راهش ادامه دهد    عیداشت هرچه سر  دوست

 محال بود.   نگونهیا  اما

 یی نه غذا یاسب نه

 د یو دور لبش را زبان کش دیآخر سوپ را بلع قاشق

 به فکر فرو رفت  یبه کف کاسه سفال رهیخ

 شد  خی اوتانا مو بر تنش س  نیخشمگ یتصور چهره   با

 بود که موفق بر فرار شده  خوشحال

 کرد  ینم شی رها یتوسط اوتانا لحظه ا افتنش ی  یدلهره   اما

 دست لباس وارد چادر شد ک یچهره با   کین

 چهره چشم دوخت  کیبه ن یجان،ست یست ：زد شی کنارش نشست و صدا آرام
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لباس ها نو    نیا ：قرار دادوگفت   یزد ولباس هارا مقابل ست یچهره لبخند کمرنگ کین
 زه یتم یول  ستین

 . ستی قابل استفاده ن گهیخودت د  لباس

 زد و تشکر کرد.  یبه زحمت لبخند یست

 ی جا حموم کن نی کنم تا هم یآب گرم م کمیسرده برات    هوا：ادامه داد زن

 زم یباش عز  راحت

 اد ینم یکس

 ست ی به لباس ها نگر  جی گ یست

 کرد.  یزن مهربان سپاس گذار  نیدلش از ا  در

  یدختر ک نی چهره، ا  کین：چهره را خطاب قرار داد  کیکردن اسب ها،ن نیدر حال ز  آژمان
 م یروز از سفرمون عقب افتاد هیبره؟ما بخاطرش   خوادیم

 شنوه   ی...مسی ه：چهره انگشت اساره اش را مقابل صورتش قرار داد و گفت کین

 بشنوه.  خب：بلند گفت آژمان

 که. میفتیب یاز زندگ  نیبخاطر ا  میتونی که نم ما

 و ناراحت به چادر نگاه کرد  یعصب ی چهره با حالت کین

 از چادر خارج شد  یبه سمت چادر برود که ست خواست

 معصوم دخترک شد ی محو چهره    آژمان

 فرشته ها بود هیموج دارش، شب  یبا آن موها ،یدر آن لباس سبز لجن یست  بنظرش

 انداخت   ریآژمان سرش را ز  ی  رهی خجالت زده از نگاه خ یست
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 طرح گل سرخش نگاه کرد   یکفش ها وبه

 افسار اسب را گرفت و به سمت چشمه حرکت کرد.  عی پس از واکنش دخترک سر آژمان

 خارج شدند گریبا دخترانش از چادر د شیاب

 سالم دخترجان   ：زد و گفت یلبخند مهربان  شیأب

 ه! که حالت خوب شد نمیبیم

 آب دهانش را قورت داد و به زن چشم دوخت  یست

 شناخت یمرد را نم  نیا

 از طرف اوتانا آمده بود؟  نکند

 ! شیشور منه، أب رمردیپ نی وگفت: دخترجان نترس، ا  دیچهره خند کین

 چرخاند  یم شی چهره و اب کین نی نگاهش را ب یست

 کرد  شی به اب ینگاه

 داشت  یچهره مهربان  دشیو سف اه ی س یآن موها  با

 پنجاه سال را داشت  یباال حداقل

 و خوش اندام!  بایزن ز  نیچهره دوخت، ا   کیرا به ن نگاهش

 سال داشت!  یحداکثر س که

 فرزندانش باشند. توانستندیآن چهار فرزند نم پس

  یاگه دوست داشت  دخترم：برلب نشاند و گفت  یاز نگاه کنجکاو دخترک، لبخند  شیأب
 ! ؟یکنی کن که ابن جا چه م فیبرام تعر 

 گذشت   یم یروز  چند



 مثل اوتانا   ن ی س 

 
48 

 

 وقفه به راهش,ادامه داده بود  یب یخودش را به شب داده بود. ست یجا روز 

 به مصر حمله خواهد کرد   هیهم امشب کمبوج دیشا  ایدانست که فردا   یم

 کجاست  قا ی دانست دق ینم

 مصر.   یاز شهرها   یکی  ای مصر است  ک ی نزد  ای دانست هرچه هست  یم  فقط

  نیرفت اما ا  یدلش مالش م یدوخت. از گرسنگ لی نگاهش را به رود خروشان ن یست
 نبود.  ریبا چوب و شمش ی ریگی جا امکان ماه

 کرد. زی و چشمانش را ر  زیرا ت شیتاختند، گوش ها   یکه م ییاسب ها  یپا  یصدا 

 برخاست و سوار اسبش شد  عیسر 

 . دیرس یم  ییااسب سواران، به ج ن یا  بیبا تعق دیشا

 ~~~~~~~~~~~~~~ 

شدند و به سمت کاخ فرعون حرکت   ادهیپ شانیاز اسب ها گرید شیو چند هزارپات   اوتانا
 کردند.

 شان کردند.  یبه دست محاصره  زهین سربازان،

  گریباال برده و به ده سرباز د میرا به حالت تسل شانیدست ها ار،یو خشا   اریت اوتانا،
 شوند.  میاشاره کردند تسل

با فرعون   داریفقط خواهان د  م،یبا شما سرجنگ ندار ما：زد ادی بلند و رسا فر  اوتانا
 . نیهم م،یهست

پا درون قصر من   یشما به چه جرأت ：دیمحافظان، به گوش,رس نی فرعون از ب یصدا 
 !؟ دیگذاشت
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گرفت و   کی متآورد و به طرف پسا  رونیب ی چرم یاز درون جامه اش، نامه ا  اوتانا
 نامه از طرف شاه بابل به شماست.  نیا ：گفت

کند. سرباز نامه را گرفت و با   افتیاشاره کرد که نامه را در   یبا چشم به سرباز  فرعون
 اجازه فرعون، خواندش.

 .افتی ی م یخورد، خشمش فزون یکه به گوشش م ی هرجمله ا با

 ،یکه مقصر یدون ی خوب م خودت ：گفت عایکه از خشم فرعون آگاه شده بود سر  اوتانا
 البته تو که نه، پدرت.

خواهرت    یرو به جا  گهید یک یکرد، اون موقع که دختر  یکار اشتباه  سی پدرت آماس اما
 کرد!  یجاشو هم م نیفکر ا  دی فرستاد، با  یم هیازدواج با کمبوج یبرا 

 بود؟!  دهیپادشاه ما رو نشن یاعصاب  یشهرت ب مگه

خوان   یو االن در کمال لطف و بخشش م ننیخشمگ اریکار، بس نیاز ا هیکمبوج فرمانروا
 داستان خاتمه بدن  نیبه ا  یزیکه بدون جنگ و خون ر 

 .نیر ینفع خودتونه که بپذ به

 ! دیشون رو قتل عام کن همه：فوران کرد و گفت یمانند آتش فشان ک،ی پسامت

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ست ی نگر  یم  جانیباه  شیبود که به قصر روبرو  یلحظات  یست

 پناه گرفته بود  یپشت ستون  ،یاز قصر بزرگ یمتر  نیچند

 د یترس یدهد اما م انیپا  شیها  ی دوست داشت که وارد قصر شود و به کنجکاو یلیخ

 پناه بود  ی تنها و ب یدختر او

 عمل کرده بود  فیضع  یلیاش، تا به حال خ یزن ریوجود مهارت شمش با



 مثل اوتانا   ن ی س 

 
50 

 

 خرخره اش احساس کرد   یرا رو  یفلز یخنک

 کرد  یترس قالب ته از 

 شد  دهیبلندش از پشت کش یرفت و چشمانش گشاده شد.موها  ادشیاز   دنیکش نفس

با   یحلقه ا  نی آست یطاس و لباس یبا سر یمقابلش را از نظر گذراند.مرد  یچهره   یست
 چاک دار  یدامن

 ! بای ز  یاز شکار یپر از خوشحال یچشمان و

 را در دستانش فشرد و به چشمانش زل زد  یست ف یبازوان ظر  سرباز،

هم از ترس، اصال   دیشا  ای  دیشان را نفهم یمعن  یبه زبان آورد که ست یا  چندکلمه
 !دینشن

 نبود یمرد، عالمت خوب  هیلبخند کر اما

 بود دهیها چش یمردانگ نی قبال هم از ا او

 را صدا زد.   ش یدل خدا در

از ترس زبانش بندآمده بود و بدون   یشد و ست  یم  دهی مو کش یتوسط مرد ب  دستانش
 اطرافش به خود آند دنیبا د  یداد. ست ی با سرباز ادامه م یبه همراه ییو سرصدا غیج

 بزرگ و کوچک قرار داشت  ییسنگ ها   نیب ییجا

 کند.  یاز دلش رخت برنم ی لحظه ا  ترس

 که به گونه اش خورد، حواسش سمت مرد کچل جلب شد یا  یلیس با

 کرد.  ی م  مشی تقد یهیکر  یزد و لبخندها  یحرف م بی عج یاز نظر ست یبا زبان مرد
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حرکت، به خود آمد. قبال هم امثال    نیپرتاب کرد.انگار تازه با ا نیزم  یرا رو  یست مرد،
 صحنه ها را تجربه کرده بود.  نیا

 پا به فرار گذاشت  یستمرد خواست به خود بجنبد،  تا

جز   یزیبه چ شی شد. تالش ها دهیبود که لباسش از پشت کش دهیهنوز ده قدم ندو اما
برد   یرا باز به سمت تخته سنگ م یکه ست یپاره شدن لباسش ختم نشد. مرد درحال

 پرتاب شد  نیزم یاز درکشان عاجز بود. بازهم رو   یکرد که ست یم  ییغرغر ها 

 رفت و دلش غش رفت از درد. یسنگ  یزیت یرو  کمرش

ضربه   کی در آورد و لگد و چنگ انداخت که مرد طاس، مجبور شد با   یباز  یقدر کول آن
 هوشش کند   یب جگاهش،یبه گ

 ………………… …………~~~~~~~ 

 به هوش اومده.  قربان،：از چادر خارج شد و به اوتانا گفت اشکان

 تکان داد  یسر  اوتانا

  یرا درون چادر، پس از به هوش آمدن م یبار است که ست نیچندم ن یا  دیشیباخود اند  
 !ند؟یب

چشمانش به قوت خود  شیبود، پ ده یکه د  ییاز گذشت دو روز ، هنوز آن صحنه ها پس
 گرفت.  یجان م

 را بست و نفسش را فوت کرد چشمانش

 کرد تا عطش بخوابد  یسرش خال  یاش را رو  یچرم  یآب قمقمه   تمام 

 را داشت  دنشیدوباره د ی در قدم برداشت. دلهره بعد آرام به طرف چا یکم

 خونش هالک بود به
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 دورش نزده بود  نطور،یا  ی کس تاکنون

 ده شب قبل  اما

 بادکرده بود  رتشی بود، رگ غ دهید یسرباز مصر یپا  ری که اورا ز  یوقت

 جان داده بود. یقدر سرباز را زده بود که به احتمال قو آن

 داد.  یدخترک را نجات م دینجات خودش، با بعدار

  یرو  شی پلک ها  عی از ده بار چشم گشوده بود اما بازهم سر   شتریب یده روز، ست نیا در
 هم افتاده بود

 درون چادر گذاشت  پا

 نشست  یدر چشمان اشکبار ست چشمانش

لرزان    ییبرده بود با لب ها ادشی که انگار، درد تازه اش، درد ترس از اوتانا را از  یست
 .میحساب شد  یب گهیالبته االن د  ：ادامه داد یو با پوزخند  ؟ینجاتم داد چرا：گفت

 شد؟ آب دهانش را پر استرس,قورت داد. یاون مرد کچل...ج  ：آرام لب زد 

 کشتمش! ：بود گفت ره یخ یهمانطور که به چشمان ست اوتانا

 زنه! یچه راحت از کشتن آدما حرف م ش؟یکشت ：باخود فکر کرد  یست

 واقعا کشته اون مردو؟  یعنی

انداخته شده بود را کنار زد.لباس اوتانا به تنش زار   شی که رو یرا پس زد. جامه ا  افکارش
 ,گذاشته بود شیرا تا زانو به نما  انشیعر  یزد و پاها  یم

 بود ینداده بود عصب حیتوض شتر یاوتانا ب  نکهیا از 

 نه؟  گر؟ی ه اوتانا او را کشته بود دکرده ک ی مرد را کشته، حتما کار  دیگو یم  یوقت
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 دیبرد و کش شی وار دستش را به موها  وانهید

 شده، متنفر بود  لی قدر خوار و ذل  نیا  نکهیا از 

کار   نیرفت با ا  یچشمش رژه م شیپ یخاطرات آن شب لعنت یست دنیکه با د  اوتانا
 به خود آمد و به سمتش رفت.دستانش را گرفت و اورا در آغوشش فشرد  یست

از   شیب د،یلرز  یم  یا  دهیسرما د  یجوجه  هیدختر که حاال شب نیدوست نداشت ا  دیاش
 باشد  نیغمگ نیا

 او را لمس کند  ف ی نگذاشته دست آن خوک کث یکرد و نگفت که حت ینامرد 

 خودش نگه دارد.  ی را برا  یگونه ست نی خواست ا  یم  انگار

 آرام شده بود  یست

 کند یزد و مو نم ینم غیج گری بود که د یلحظات

کرد که چگونه   یفکر م نی را درآغوش داشت و به ا  یاز بدن ست ی میهمچنان ن اوتانا
 در آتش سوخته!  شبیمادرت د د یبگو

سربازان   کی که پسامت  دیخبر رس یشود اما وقت یزی خواست خون ر ینم هیکمبوج
 چشمانش را گرفت  یصلحش را قتل عام کرده، خون جلو 

 حمله کرد  سی به ممف و

 خودشان شد!  بی را کشتند و هفت هزار کشته هم نص ی پنجاه هزار مصر و

 متاسف بود اما هنوز آتش انتقامش شعله ور بود  یبخاطر مرگ مادر ست اوتانا

 داد زودتر کلک را بکند  حیترج

 ...مادرت...  یست：
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 به سمت اوتانا کج کرد عیاسم مادرش سرش را سر  دنیشن با

 وحشت زده به لبانش زل زد و

 لبان اوتانا را قفل کرد. ،یوحشت زده ست ی  چهره

 ؟ ی مادرم چ ：دیبا جان کندن پرس یست

 ! متأسفم：تنها به زبان آورد اوتانا

 رفت…..   رونیاز جا برخاست و ب  و

 زد ینقطه زل م ک یفقط به   یشد که ست یم یروز  چند

 قدرت تکلمش را از دست داده بود  انگار

 بود. هیجلساتش با کمبوج  ر یهمچنان درگ اوتانا

 یبود، عصب دهید یحرکت چی گوشه بدون ه کی را   یپس از بازگشت بازهم ست یوقت
 بود.  دهیکش یقیچشم بر هم نهاده و نفس عم

 اشکان را صدا زد   بلند

  یخبر：گفت یاشکان بود که بله قربان داد، اوتانا با آرامش ظاهر هیاز ثان یکسر در
 نشد؟ 

 شه.  یم یبه زود ی...ولنه：گفت  نیمطم  یباچهره ا اشکان

 بود.  انیزود اوتانا از جا بلند شد.هنوز ستاره ها نما  صبح

 کند.  یفکر م یقدر به ست نیدانست چرا ا  یهم نم خودش

 نمود  یم می تسل  نیبه جان آفر  حتما دخترک، جان  اند، یگر  یاو را نم  اگر



 مثل اوتانا   ن ی س 

 
55 

 

خبر   فرمانده：ظاهر شد و گفت  شی روبرو عیبرود که اشکان سر  مهی به طرف خ خواست
 از بدنش سوخته  یمیاز ن شتر یمتاسفانه ب  یکردن ول داشیآوردن پ

چهره   نیخواست آخر ینم یول  ندیبار آخر مادرش را بب یبرا  یدوست داشت که ست اوتانا
 مانده اش از مادرش، صورت سوخته شده اش باشد. ادی در  ی

 داشت  ادیخودش فقط لحظه آخر، مرگ پدرش را به   آخر

 قبل که با پدرش بود، دود شده بود وهوا رفته بود. یها و روزها و سال ها  قهی دق انگار

 رو که گفتم بکن یخوب، همونکار یلیخ：اشکان لب زد  روبه

 می ما اون جا گهی ساعت د  هی تا

 پا تند کرد. یمت چادر ست س وبه

 .افتی داریرا ب یچادر را که جمع کرد، ست  ی لبه

  دهیرا د شی رفتارها  نیروزها آن قدر متفاوت بود وآن قدر اوتانا ا  نیا   ینکرد. ست تعجب
 شده بود.  یعاد  شی برا گریبود که د

 م؟ ی قدم بزن یکمی：سمتش رفت وگفت به

 دیبع ی محکوم بود کم یو سخت  یکه به سنگ  دل  یاز طرف اوتانا، مرد شنهادیپ نیوا 
 بود، نه؟

 زده بود نه دخترک  ی داشت. نه او حرف ی قدم برم یست  یبود که پا به پا یساعت

روز  هی منم：نه چندان بزرگ عالمت داد اوتانا هم به حرف آمد  یتپه  یکه از باال  اشکان
 مثل تو شدم 

 حالتام مثل تو بود همه

 بود که نتونستم رفتنش و نبودنش رو هضم کنم  زیقدر برام عز نی ا رمپد
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 . سمیتو بنو  یگناه پدرت رو به پا دیکنم، نبا یکه فکر م االن

 جواب دو کلمه حرف اوتانا شد. نیبار پلک زد و هم کی تازه کرد و  یفقط نفس یست

 را محکم گرفت و به راهش ادامه داد یست  دستان

دستان پهن و   ریکه دستان کوچکش اس ستی بار نی چندم ن یا دی شیبا خود اند  یست
 شود؟  یبزرگ اوتانا م

 از وجودش شده؟   یاکنون قسمت  کل،یمرد درشت ه  نیچه شد ا که

 کرد؟  یخودش تصور م یمرد را برا   نیچه شد که  در دلش ا  یراست به

 تپه رفت  ینقطه   نیوسط اوتانا، از فکر خارج شد و به باالتر شدن دستش ت دهیکش با

 همان بود که اوتانا دستور داده بود  زیچ همه

 کرد.  ینگاه م شیگنگ به قبر روبه رو ،یست

  یزده  خی که بالخره موفق شده است احساسات   دیکه درهم رفت اوتانا فهم شیابروها 
 کند  داریرا ب یست

 ، به سمت قبر حرکت کرد.  لرزان و آرام  ییبا گام ها  یست

  یبسته بود را رو نهیاش که پ یکه اطرافش پر بود از تخته سنگ انگشتان زخم یقبر
و کلمه)نورسته( در قلبش و زبانش، اصال در تمام اعضا و جوارح بدنش  دی کش یحکاک 

 حک شد. 

 قبر را خواند:  یرو ینوشته   گرید بار

 نورسته، فرزند برزو  بانو

 525وفات    خی تار
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اشکش به جوشش افتاد و    یجا ماند، چشمه   یکلمه آرامگاه ابد  یکه رو  چشمانش
 شد.  یچشم و گونه اش جار یگوشه  انیشور م ی رودخانه ا

مادرش را    کردیفکرش را هم نم د،ی دی. همه جا را تار مدندیبار یهمچنان م  چشمانش
از   ییقبر انداخت و ناله ها   یناعادالنه و مظلومانه ازدست بدهد. تن لرزانش را رو نقدریا

 کرد یدل سنگ راهم آب م شی ته دل زد.ضجه ها 

 زد یمادرش را صدا م مدام

 درآمد  ری چشمانش به تصو شیچهره پدرش پ یا  لحظه

پدرش را فراموش کرده بود. به سرعت   یقدر از مرگ مادرش شوکه شده بود که به کل آن
 شد.  رهیقبر برداشت و به اوتانا خ یسرش را از رو 

 شده؟  یبه سمتش رفت و گفت: چ  د ید ریرا متغ ایکه حال ست اوتانا

 کجاست؟  ؟ی آرام گفت: پدرم ….چ یست

 !دونمی گفت: نم رفتیتپه م نی نفسش را فوت کرد و همانطور که به سمت پا اوتانا

 شد یو عصب د یخون به مغزش نرس یلحظه ا   یست

 کند یم افتی مرد در  نیاز ا  یکوتاه و نامفهوم یجوابها شهیهم نکهیا از 

 !داند یچه که نم یعنی

 . دیاز جا برخاست به طرف اوتانا دو  عیسر 

 اش کرد.  نهیس  یمحکم حواله    یظاهر شد و مشت شی رو روبه

 . دیاوتانا باال پر یابروها 

 مرتعش شد  شی نواخت. لبها  یگریمشت د   یست
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 توئه  ر ی: همش تقصگفت

 یی اش تو یمادرم مرده، باعث و بان اگه

 خودمو زود بهشون برسونم  ینذاشت  یکرد  یزندان ،یکه منو گرفت ییتو

 دم یمثل تو ند  ی قسم که مرد  بخدا

 متنفرم اوتانا  ازت

 د یدو نی به اوتانا پشت کرد وبه طرف پا یست

 به او دهد  یتا خبر رفتیبه نزد اوتانا م اشکان

 متعجب شد!  یست یچهره عصب دنیبا د که

 تپه حرکت کرد  نی به پا عیخبر سر  دنیبا شن اوتانا

 +++++++++++++++++++++++ 

 د یچیپیمثل مار در خود م هیکمبوج

 شود یم یمرد چقدر زود عصب نیکه ا  دانستندیم همه

  یداشت. فنون و قواعد رزم دن یدر جنگ یبا هوش باال بود که تبحر خاص یمرد  هیکمبوج
 دانست یرا خوب م

 زد ی م ریسربازانش پا به پا و خط به خط  شمش با

 . کردیکه دوست نداشتند انجام دهند نم یرا مجبور به کار  ردستانشی از ز  کی  چیه

 را نداشت.  انتیها، طاقت توطئه و خ نیبا همه ا  اما

   شد،یم وانهی داشت  د کی ه پسامتحال با توطئ و

 حضور داشتند.  هیدر چادر بزرگ کمبوج شیاز پنجاه، هزارپات شیب
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  نی باچندتا سرباز به قصر فرعون برو و هرجور شده اون رو به ا گان،یبا：زد ادیفر  هیکمبوج
 .اریجا ب

 فهماند که اجازه خروج دارند. هیبا دست به بق  هیکه رفت، کمبوج  گانیبا

 تو، نه اوتانا!  ：که اوتانا قصد خروج داشت گفت ن یهم اما

 جا کارت دارم  نی ا ایب

 رفت.  هیبلند به سمت کمبوج یبا قدم ها  اوتانا

 یچوب زی م یاش نشست.دستانش را در هم چفت کرد و رو  یصندل  یرو  هیکمبوج
 اند. اوتانا را از نظر گذر یافسانه ا   یگذاشت وچهره 

 گردنش را پوشانده بود یاش، تا رو  یبلند مواج مشک یموها 

  یکه از رو  یو ابروان پهن و خوش حالتش با آن سربند چرم رش ی س یآب چشمان
 کرده بود. لی جذاب تبد  یرد کرده بود، او را به مرد شی موها

 داد.  یکنج لبش، نشان از جنگجو بودنش م یو کوچک یمی زخم قد یجا

 او بود.   یرازنده که اوتانا ب واقعا

 ! بایز  ار یاندام و بس  خوش

اون دختر جاسوسه بهتره زودتر به نزد   اگه：باالخره چشم از اوتانا گرفت و گفت هیکمبوج
 ! شیار یمن ب

 شد.  رهی ,خهیشگفت زده به کمبوج اوتانا

و   نی کرده بود در پرت تر ی.اوکه سع افتهی  یموضوع آگاه  نیدانست او چطور از ا  ینم
 برپا کند. یست یبرا  یا  مهینقطه از اردوگاه، خ نیدور تر 
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بودند اما بعد از فرارش   دهیسربازان او را د  دینگفته بود.بار اول شا ی زیچ یبه کس یحت
 فقط اشکان را معتمد دانسته بود.

سازند. . که دخترک را جاسوس خطاب کنند و او را طعمه گرید دیترس یها م نیهم از 
  یگرفت و از دخترک دفاع م  یجبهه م هیاوتانا مانده بود چه کند. اما اگر درمقابل کمبوج

  یاحساس  چیداد.پس مسلط و بدون ه ینشان م یشتریب تیحساس هیکرد، کمبوج
دختر بهتون بگم اما اوضاع اونقدر به هم  اونراجع به  خواستمیخودم م فرمانروا،：گفت

 رفت  ادمیبود که به کل  ختهیر

 کردم   دا یمصر پ  یتو   اونو

 هوش افتاده بود  یب

 !شتون یپ ارمشی االن م نی هم نیکنم جاسوس باشه اما اگر دستور بد  ینم فکر

 ارش یالبته! ب   ：از جا بلند شد وگفت یستیبدون رودر با هیکمبوج

 کنم.  ییخودم ازش بازجو دیبا

 کرده بود  ریبدجور گ اوتانا

  هیکرد چهره اش را بدون اخم نگه دارد اما در لحظه آخر اخم نازکش، توسط کمبوج یسع
 شکار شد.

 حرف ها بود.   نیاز ا   زتری ت او

 چقدر زود با او به مقابله برخاسته بود.  سرنوشت

در آتش انتقام مرد   دی گذشت! حال با یانتقامش نم  میساعت هم از تصم  کی که  ییاو 
 سوخت.  یمقابلش م  یانتقام جو

بر مقصر ندانستنش در مرگ پدرش باور   یآن روز اوتانا مبن یساده بود که حرف ها  چقدر
 کرده بود 
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 شده بود.  یست  یآشنا یو بس با یز  یاما محو چهره   هیکمبوج

 زد. یم یینگاه دخترک بدجور در ذهنش به آشنا برق 

در خاطرش   بیبود. کال فرم صورتش عج یکس هی، شبسرکش و ترسان دخترک چشمان
 یآگاه کرده بود. نم ی محرمانه از توطئه ا یلیکه او را خ یخودش بود. مرد  یآشنا بود. آر
 یک  قای دانست دق

 دو سال قبل.  ای سال قبل   دیشا

ها را به او گفته بود و خواسته بود با وجود گناه   یگفتن یکه با شجاعت تمام همه    یمرد
که در آتش رفاقت   ینرسانند.مرد  یبیاما به دختر و همسرش آس رندی جانش را بگ ناکرده
 خاکستر شده بود.  یبدجور

 کرد اسم مرد را به خاطر آورد  یسع

قرار   شی را پس و پ شی را بست و سرش را به طرف راست کج کرد و لب ها چشمانش
  ؟ یهست شتاسپیدختر و  تو：داد. با بخاطر آوردن نام دختر چشمانش را گشود وگفت 

 است، نه؟  ای فکر کنم اسمت ست

  ای ست یبرده بود که او دختر   یپ قیاثبات حقا  یبرا  شتاسپیو  بیپس از تعق هیکمبوج
 نام دارد. 

 بود.  رهیدرهم به مرد مرموز، خ  یاما با صورت ا یست

پسر کوروش   ایفاخر، کامبوز  ی جنگ یهمه شکوه و ردا   نیمرد با ا  نینبود که ا  یسخت کار
 بزرگ است. 

 کرده بود  ی معرف یبود که چرا دخترک، خود را ست نیاما غافل از همه جا، در فکر ا  اوتانا

 است!   اینامش ست یوقت

 را در ذهن خود تکرار کرد.  ای بار نام ست چند
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 شد. رهی به او خ ای ست  فیظر  یصدا با

 ست ی نگر یحال سرشار از تنفر، او را م نی و در ع نیغمگ  یبا نگاه شیا یست

 .یقدر نامرد باش نی کردم ا  ینم فکر：

 نکردم  یکه کار من

زور بازوهاتو به رخم  دم؟کمیکم از دستت عذاب کش ؟ی کن یکارا رو م نیبا من ا  چرا
از دستم   ی که برام ساخت یپاپوش نیبا ا یخوا  ینبود؟ که حاال م  یبرات کاف نای؟ایدیکش

  ییا یرفتم که انگار اصال ست ی م  یجور هیبه خدا قسم   ،یگفت یبه خودم م ؟ی خالص ش
 نبوده 

که زور بازو و   یمرد ：گرفت ادامه داد یرا با انگشتانش م شیکه اشک ها  یدرحال
 ست ین ریشمش

 رته ی به غ یمرد

 اوتانا!  یکرد  غیپناه در یکه تو از من ب  یزیچ

 زند. یدختر شور م نی ا  یاعتراف کرد که دلش بد رقم برا  اوتانا

 کرد  ی محتاطانه عمل م د یبود اما با نگرانش

 کرد.   یط یالیخ یداد. پس ب ی دلسوزانه نشان م یحرکت  دینبا

جنگ جو بود تا   کی  هیشب شتریبرداشت. دختر مقابلش ب ایبه سمت ست یقدم هیکمبوج
 پر از لطافت و ظرافت. یدختر

 .ندیب یجالب بود که او را بدون روبند م  شی برا

 کرده؟   یدر مصر چه م شتاسپی دختر و یعنی   افته؟یگفته بود که او را در مصر   اوتانا

 و نافذ به چشمانش زل زد ستادی ا  ایست یبلندتر چهره به چهره   یبار با قدم نیا
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  دی دندان برهم سا ای ؟ستیشناس یرو از کجا م اوتانا：رفتن گفت  یزبان ست  ریقصد ز  به
 را چفت کرد  ش یو لبها

  یدست ش یآمد چه؟ اوتانا پ یدر نم یکیاگر جوابش با حرف اوتانا   داد؟یم  یجواب چه
 کردم  دایدختر رو تو مصر پ نیکرد وگفت: فرمانروا قبال که عرض کردم ا 

 باهاش آشنا شدم  یاتفاق یلیخ

 ل پدرم بوده که پدرش قات  یدختر با

 حاال هدفم…  و

 دخترِ؟  نیو گفت: و حاال هدفت انتقام از ا د یوسط حرفش پر هیکمبوج

 آرام بله داد  اوتانا

 بروز نداد یزیآگاه بود اما چ قیاز حقا نکهیبا ا  هیکمبوج

 کرد و گفت: انتقامتو بذار به عهده من!  ای روبه ست  بیلبخند عج کی با

 شد  رهیخ دهیدرشت شده به دخترک رنگ پر  یبا چشمها  اوتانا

 بود.  ده یند یخوب ی دختر خواب ها  یبرا  هیکمبوج مطمئنا

 او را خبردار کرده بود.  شتاسپ، یاز تمام داستان باخبر بود. درواقع خود و  هیکمبوج

  ی تواند مثل آدم ها یا باور کرده و مر  شیگفته بود که حرف ها  شتاسپ ی به و اوهم
 به مقامش برگردد یکند و حت  یبه شهر برگردد و زندگ یعاد

 بود.  رفتهی نپذ شتاسپیو  اما

 چرا  دیفهم یم  حاال

 خاطر ترس از اوتانا  به
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  یاما محو نقشه  هیچشم دوخته بود. کمبوج هی شده به کمبوج کیبار یبا چشمان اوتانا
 بود. شی بزرگ رو به رو

کرد تا درباره اش بپرسد اما باز هم  یخبر نداشت. دل دل م ایروز بود که از ست  دو
 گرفت. شیرا پ اط ی احت

که بعد از جنگ با مصر، پادشاهان   یدون یم ：به حرف آمد  شی مرد روبه رو  بالخره
 !میکنوقت بهشون حمله ن هیفرستادن تا   ییای اطراف هدا یکشورها 

 تکان داد.  دنیفهم یبه نشانه  یمتفکر سر  اوتانا

 مون هستن. ن یاز سرزم یی وحاال اون کشورها جز ：ادامه داد  هیکمبوج

  یبیل  یوکرانه شمال  ایو اسپان  ای تالیا  یو کرانه جنوب ترانهیمد   یغرب ریقصد داشتم جزا  من
  نیمجبور شدم ا   ییا ینداشتن ناوگان در لیو تونس رو هم فتح کنم اما متاسفانه به دل

خبر آوردن اون ها نبرد   شیواگذار کنم که ...چند ساعت پ  هینیقیف ییا یدر یرپیکار رو به ن
 داد   یهمچنان با دقت گوش م  اوتانارو رها کردن!  

رو مجبور    یکه کس یدون ی! میشناس یتو منو خوب م و：گرفت و گفت ینفس هیکمبوج
 کنم. ی که دوست نداره انجام بده نم یبه کار

 داد و مشتش را فشرد  رونی نفسش را ب اوتانا

 .یسخت و طوالن  ی بود از جنگ ها خسته

 اد؟ ی از دست من بر م  یاالن چه کار فرمانروا：دیپرس آرام

 د؟ یقصد برگشت به بابل رو دار نکنه

 وار قهقهه زد وانهید هیکمبوج
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پهن و سبز رنگ دستش همانند چند  یباعث شد دست اوتانا مشت شود و رگ ها  که
 !ندی رخ نما یمار عصبان

به اون مناطق   یخوام جاسوسان یم：خنده اش را فرو داد و خونسرد گفت  هیکمبوج
 بفرستم 

 ارم یسر از کارشون درب  دیبا

 هیکه هر وقت بر لبان کمبوج  ید. لبخنداما فقط به لبخند کنج لبش زل زده بو اوتانا
 نبود  انشیبر وفق مراد اطراف نأیشد، مطم یم  انی نما

 کرد آرام باشد  یسع

 جاسوس؟ ：دیپرس

 گرفت و بلند شد زیدستش را به م هیکمبوج

 بله...جاسوس!  ：وگفت  ستادی درشت اوتانا ا کلیه  مقابل

 ارجمند را صدا زد.  و

  یرا به سمت ورود مرخشین  یر ارجمند، کمو سپس اعالم حضو ییپا  یصدا   دنیشن با
 کشاند

وجودش    یرا در خود داشت، همه   یفیظر  یجفت کفش ساده که پاها  کی  دنید با
 گوش شد. 

 .دینیبنش دی !بفرماای ست  بانو：وافر گفت   یبا ذوق هیکمبوج

  زی به عز یچشم ری نشست، ز  یداشت م  کهی بهره نماند. در حال یتعارف ب نیهم از ا  اوتانا
  هیشک از کمبوج یب شی بایرا از نظر گذراند. لباس ز  فشیو اندام ظر  ستیکرده اش نگر 

 بود. دهی به او رس
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 نکرده بود.  یرییتغ

 کرد.  جاد یا  یبلند  یکه صدا  دیمرتبه زبانش را به سقف دهانش کوب  نیچند هیکمبوج

اوتانا را مخاطب قرار   ،یبرگشت. چشم در چشم ست  ا یچرخش به سمت ست کی  با
 !  یرو دار ایقصد انتقام از ست یگفت ادمه ی  فرمانده،：داد

 داد. یآرام ی مستاصل لب فشرد و بله   اوتانا

رو بعنوان جاسوس به حبشه بفرستم؟ هم   ایست   چطوره：گفت یخند میبا ن هیکمبوج
و    ستیر ندر کا یانتقام گهیشه هم تو! اگه بتونه زنده برگرده د یم بمینص یسود  هیمن 

 یبرد به معن شی..وگرنه..پخ پخ.. و دستش را از چپ به راست گلو شیزندگ یپ رهیم
 مرگ! 

 در صورتش همچنان شنونده بود  یرییتغ  نیبدون کوچک تر ا یست

 کرد.  ی به وضوح حس م ش یاوتانا جوشش خون را در رگ ها  اما

 گذارد.  هیما  یرحم نبود که از دخترک یکش و ب فیقدر ضع نیکه ا  هیکمبوج

  یبا صدا ه یکمبوج دیکه خواست لب به اعتراض گشا  نیگرفت و هم ینفس نامحسوس
رو   یبهش آداب جاسوس یفقط سه روز وقت دار رم،یپذ  ینم یحرف  چیه：گفت  یبلند

 ی بد  ادی

 شده اش,رو برام بفرستن!  ده یخوام همون اول لو بره و سر بر  ینم

 مقابلش را چاک چاک کرده بود  یخاک   نی زم رشیشمش با

هم   ییسخت و طاقت فرسا یکه جنگ ها   ییزمان ها یطور نشده بود.حت نیگاه ا  چیه
 زد.  یداشتند، دلش مثل االن شور نم

شده بود،    ره یخ ش ینشسته بود و به نوک پا یتکه سنگ یآن طرف تر رو  یکه کم ایست به
 نگاه کرد. 
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دانست که اگر به عنوان جاسوس   یبود. دخترک نم یآرامشش از ناآگاه نیشک ا  یب
و با کم    هیثان  کیسرش را در   دنش،یشناخته شود در حداقل مجازات بعد از حرف کش

 کنند.  یدرد از تنش جدا م نی تر

 .فتد یاز دهانش ب  رونیکه زبانش ب یطور

 سوزاندندش. یم مهم زنده زنده در مأل عا  دیشا

زدند تا   یم  قیکوچک وعم یرا زخم شیکردند و دست و پا  یم زانشی ارتفاع آو کی از   ای
 ذره ذره و با درد جان دهد. 

 مهم شده.  شیبرا  ا ینبودن ست ای زنده بودن  یدانست از ک ینم

 نزده بود. یاصال حرف   شیروبه رو ییمو خرما  دختر

 روانه شده بود. مهیطبق دستور اوتانا، همراهش به طرف خ فقط

 از جا برخاست  ا یست

 زد. مهیاوتانا خ یدر چشمان آب چشمانش

  نی خوا  ینم ن؟یاوتانا، چرا نشست  فرمانده：و پر طعنه گفت  دیرا به هم مال ش یها لب
 ن؟ یآموزش مردن من رو شروع کن

 . ردی م یدانست اگر لو برود م یم  یطعنه اش را درک کرد. پس ست اوتانا

  یباش رکیدهم که چه؟هر چه قدر هم که ز  آموزشت：دی د و بگوخواست نعره کش دلش
 حکمت مرگ است.  ،یباز هم اگر بفهمند جاسوس

 چه ساعت اول، چه ده روز بعد!  حاال

 دندان بر جگر نهاد تا نترساندش.  یول

 م؟ یکن یدست گرم  کمیقبلش  چطوره：و گفت  ستادی ا  ایست یجا برخاست. در دو قدم از 
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را مقابل فرمانده گرفت و   رشی بر لب نشاند و نوک شمش یخند غافل از همه جا لب ا یست
 . موافقم：گفت

 را مجبور به دفاع کرد.  ای به جلو هجوم برد و ست هیپس از چند ثان اوتانا

کرد. نفس کم آورده بود. به اوتانا نگاه کرد اما او، برعکس  یاز ته دل مبارزه م ا یست
 به تپش افتاده بود، انگار نه انگار.  دایخودش که قلبش شد

 خورد. یاش اصال تکان نم  نهیس قفسه

لحظه اوتانا نتوانست   کی لحظه، فقط    کیبه سمتش حمله ور شد. در  ایبار ست نیا
 خواست دخترک را در آغوش بفشارد دلش شد.دلش  میکند و تسل ی عقلش را فرمانده

 نهیخوردن، محکم به س چیبا چند پ ای که ست دیرا گرفت و آن قدر محکم کش یست  دست
 ستبر اوتانا برخورد کرد. ی

 دانست چرا؟!  یاوتانا نشست بغض کرد. نم نهیس  یکه رو  سرش

 خاک بلند شد.  یاندک  نیرا رها کرد که از برخوردش به زم رشی شمش اوتانا

بسته شد و   ایو محکم به خود فشرد.چشمان ست چاندیپ ایطورش را دور ستق دستان
 کرد. نیسمج، گونه اش را مز  یقطره اشک

 لحظه بعد به خود آمد.  چند

 نبود. بهیکرد؟ نه او که غر یچه م بهیمرد غر  نیشده بود او در آغوش ا  وانهید

 ! یکینزد یلیفام  یدوست پدرش بود!چه رابطه  پسر

 بلند کرد. بدنش گر، گرفت و لب به دندان.  یسرش را ناگهان ،یزی فکر به چ با

 . دی پا یاو را م  یچشم ری ز  اوتانا

 هرچه تقال کرد نتوانست دستان اوتانا را از دورش باز کند. یست
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 متنفرم  ازت：دهانش را قورت دادو بلند گفت  آب

 .دی تند تند نفس کش و

با خود چه فکر کرده بود؟ اما حق داشت.   ای ست حرف، ساکت ماند.  ن یا  دنیبا شن اوتانا
 بار، ضرب شستش را به دخترک چشانده بود.  ن یچند  نکهیمگر نه ا

 کند.  یفکر نیحق داشت چن  پس

 را به خود فشرد. ایاز ته دل، ست گرید بار

تو   دی نزن.خواست بگو یالک  حرف：اش گرفت و آرام لب زد نهیرا محکم به س سرش
دوست   دی. اما لب فشرد و سکوت کرد. شا یرا ندار یخزعبالت نیچن انیحق ب گری! دیپاک 

 نبرد.  ی هرگز به عالقه اش به او پ  ایداشت ست

 …………………………………… 

مدام باال و    شیگلو   بکیگذشت. س یکرده بود م یرا راه یکه ست یاز زمان قهیدق چند
  یرو  رشیبه شمش هیدانست. چشمانش را بست. با تک یرا نم لشیشد. دل یم نی پا
 در ذهنش نقش بست. ایست نی غمگ ینشست. چهره  نیزم

را به او پس داده بود را به خاطر   رشیاسب نشاند و شمش  یرا رو ای که ست یا  لحظه
 آورد. 

 در ذهنش نشست.  یلرزان چشمان ست  مردمک

 را از چشمانش خوانده بود.  ترس

دلش را هم با   ای را نداشت. انگار ست ی موجود زنده ا چیه  یبار بود که حوصله  نیاول
 خودش برده بود.

 ~~~~~~~~~~~~~~ 
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بود را از   نیبه الفانت دنیرس ی نقشه  یرا که حاو فش یاسب بود ک یطور که رو  همان
 آورد.  رون یدور گردنش ب

 اواخر زمستان بود اما هوا هنوز هم سوز داشت.   نکهیا با

 و ها کرد.  دیرا به هم مال دستانش

 اش شوکه شد یاش را لمس کرد. از سرد  ین ینوک بانگشتش  با

  کی . فردا ظهر قرار بود دیرس یم  نیتر الفانت  عیسر   دیاش شد. با  ینیب یسرما  الیخ یب
 جاسوس هم وطن را مالقات کند.

 نقطه مصر بود. نیتر یدر جنوب نیالفانت

 . دیرس یمداوم فردا به آن جا م  یهفته سوار کی از  پس

 بود.  دهیهفت شبانه روز تنها ده ساعت خواب نیدر ا  دیشا

بر   ییکرد به جا یاستراحت م ی. پس اگر امشب را کمدیبار  یم شی از سرو رو  یخستگ
 خورد.  ینم

 شد. اطرافش فقط کوه بود.  ادهی اسب پ از 

 مشک آبش چنگ زد و چند قلپ خورد.  به

 کوچک بود. یکوه نی بود پا  دهیاستراحت برگز  ی که برا ییجا

گرسنه بود.  یلی. خدیکش یاز خستگ یرا دراز کرد و آه شی داد. پاها ه یتک یتخته سنگ به
آورد و آرام آرام مشغول   رونی اش ب یچرم فی مانده را از درون ک ی تکه نان باق نیآخر
 شد.  دنیجو

 بلند و افشانش در دست باد به رقص در آمده بود.  یموها 
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نان در   یو لقمه    دیمادرش در مقابل چشمانش زنده شدند. لبانش لرز   یبسته  چشمان
 آب شد. شیدر گلو  یدهانش همانند زهر کار

 روانه شد   شی به آتش، اشک ها رهیخ

 تنگ شده بود.  یآن حجم دوست داشتن ی دلش برا 

به سوزش افتاده بود.چند   شی شد. گلو  ادهی.از اسب پستادیر ا از دروازه شه یمتر  نیچند
 زد.  یسوخت. چشمانش دو دو م یبار سرفه کرد. بدنش از درون م

 کار خودش را کرده بود. یلعنت یسرما  آن

 چند سرفه خشک کرد.  گرید بار

 بودند. یو مشغول نگهبان  ستاده ینقطه ا  نی باز بود و فقط چند سرباز در باالتر دروازه

 شد.  کی آرام به دروازه نزد ییاسب را محکم تر گرفت و با قدم ها ساراف

 داد. هیهد  شی ها  هیتازه را به ر یو هوا   دیکش قیعم یشهر که شد نفس وارد 

به او داده بود را از دور مچش   ییشناسا یکه اوتانا برا  یقرمز رنگ ی پارچه   نامحسوس
 باز کرد و به دست گرفت. 

 نبود.  یاز کس ینشسته بود اما خبر  یمجسمه سنگ کی بود که کنار   یقی دقا

 . ستینگر  یمردم م  یلباس ها  به

 د یتا زانو در معرض د  شانیبود و پاها  یحلقه ا  نیآست شانیلباس ها  مردان،

 دند. لچک مانند بر سر بسته بو ییهم پارچه ها یبرخ

تر   دهی هم پوش یتر و برخ  انیها عر  یبر تن داشتند اما بعض یبلند یها لباس ها  زن
 بودند.
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را   ابانیدورادور خ یبیو عج کریغول پ یها  سیها سنگ فرش شده بودند و تند  ابانیخ
 گرفته بودند. 

و    انی تنه شان مثل چهارپا نی پا یبودند و برخ  دوماهیخورش هیها شب سیاز تند یبعض
 سرشان همچو پرندگان بود. 

 بدنش را احاطه کرد. یرو  یا  هیسا 

 نگاه کرد.  هیسا   جادیبه محل ا  یرچشمیز 

به   شی بود. برخاست. موها ستادهیدر کنارش ا  یطرح حبش  یبا لباس ها  دهیورز   یمرد
 نگفت.  یزیپشت گوشش راند و چ

  رتی او کرده و ح  خیس، چشمانش را مدختر به عنوان جاسو  کی  دنیمتعجب از د مرد،
 زده شده بود.

 از تعجبش بروز ندهد   یزیکرد چ یسع

 و اطرافش را از نظر گذراند.  دیرا گرفت و کش یست  دست

 ا یپشت سرم ب ：گفت  آرام

 پشت سرش راه افتاد یست

طرح مار بر سر   یکه سقفش کوتاه بود و دو مجسمه   دندیخانه رس کی به  یقی از دقا بعد
 شده بود. دهیدرش تراش

 قدر بزرگ باشد.  نی کرد ا  یآرام وارد خانه شد. فکر نم ا یست

اشاره کرد    ا یرا داشت نشست و با دست به ست یکه حکم صندل  دهیتراش یسنگ  یرو  مرد
 . ندیکه او هم بنش

 نشست و محو تماشا شد.  ا یست
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 پوشانده شده بود.  یریحص  ییت که با پرده ها دو پنجره داش  خانه

 در، پرده داشت. یخانه دو اتاق وجود داشت که به جا درون

 بود. یساده ا یلیخ ی خانه

ست. فرزند   نایبه بعد اسم تو ن نیا  از ：سکوت کرده بود. مرد بالخره به حرف آمد ا یست
  یفردا قراره برا  ید یموقع رس به：داد ادامه داد  یکه سرش را ماساژ م یآرشام. در حال

 !یمشخص کنن، خدمتکار شخص  یهمسر پادشاه، خدمت کار

  ستین یا   گهیخدمت کار بشم؟آقا راه د دیمن با  یعنی：را باالبرد و گفت شی ابروها ا یست
 که وارد قصر بشم؟ 

 اردوان! من اردوانم. ：آرام گفت  مرد

 . ستین  یکار سخت م،یرسیم  جهیزودتر به نت یلی ما خ یبش یخدمتکار شخص یبتون اگه

 واقعا االن خسته و گرسنه ام.  من ：به اطراف گفت  یبا نگاه ا یست

 به بعد؟ میصحبت هامونو موکول کن  هیشه بق یم اگه

البته، اتاق سمت راست رو برات آماده کردم.   بله：گفت  دویکش شی به موها یدست اردوان
فرستم تا   یم  غامیالزم بدونم بهت پ یمستقرم. فقط وقت گهی د یراحت باش من جا 

 سر قرار.   یایب

  یپهن بود. پارچه ا یریحص  ن،یزم یتکان داد و به سمت اتاق رفت. رو  یسر ا یست
آب به  یو مشک خرما و نان و انگور یکم یحاو  یپهن بود. سبد  ریحص یهم رو  میضخ

طاقت   گری خواست غذا بخورد اما بدنش آن قدر عرق کرده بود که د ایخورد. ست  یچشم م
 نداشت. یفیکث

 . افتیاما اردوان را ن ردیدوش بگ یتواند کم یاتاق خارج شد تا بپرسد کجا م از 

 رفت.  گر یکرد و به سمت اتاق د  یپوف
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.  ختیر  زمیه  یکم نهین شومها، خوشحال به سمتشان رفت و درو   زمیه دنیبا د  یست
غذا   یرفت. کم گریاز اتاق خارج شدو به اتاق د  ازهیآب گرم کرد و خود را شست. با خم

 .دیچسب یم ت ی نها یب ق،یخواب عم کیخورد. بعد از چند روز مسافرت،  

 ~~~~~~~~~~~~~~ 

 اش گواه حال بدش بود. یشانیپ یدرشت رو یرا گشود. عرق ها  چشمانش

 کرد. شی خشک و دردناک، مهمان گلو  یتند آب دهانش را قورت داد و چند سرفه   تند

 از جا بلند شد و پرده را کنار زد. یشده بود. به سخت کیتار   هوا

 خلوت بود. ابانیخ

 اش.  یحال بد جسم  ایحال بدش به خاطر خواب ترسناکش بود   نی دانست ا ینم

 رفت.  رونیاتاق ب از 

 . دیرا درون تشت کرد و آب بر صورتش پاش مشتش

 از خانه خارج شد. فشیاز برداشتن ک بعد

 ساعت چند است.  قا ی دانست دق ینم

 آورد.  یاطالعات به دست م  یتر کم  عیسر   دیبا

 باشد.  یآمد که به عنوان سرباز مشغول جاسوس یاردوان م ی لباس ها از 

اطالعات به  یکنم و اگه تونستم کم یاطراف جستوجو م  نیدر ا  یکم：خود گفت  با
 . گردمی و بعد به خونه بر م ارمیدست م

به گشتن    ،یکیکرد و با دقت تمام، در آن تار  یحرکت م ابانیگوشه خ نیاز کناره تر  ا یست
 مشغول بود. 
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 .دید  ینم یکیغول آسا در آن تار  ی ها سیبه جز تند  یزیچ اما

 شد. ینم  دشیعا  یزیشد، چ یدور تر م هرچه

 به دست آورد.  یزی توانست چ یاو چگونه م  ک،یشب تار  نیدر ا آخر،

 کرد به خانه برگردد.  قصد

 بود.  امدهین دنش یهمه وقت به د نیبود که اردوان ا  بیعج شی برا

 هم آمده بود و او خواب بوده  دیشا

 گونه نبود نینه ا  یول

 درنگ به سمتش حمله ورشد یخورد ب یمرد که به ست  چشم

 متعجب شده بود ا یست

 آن به خود آمد و پا به فرار گذاشت   کی در

 مرد آمد. ی صدا گرید بار

 .دیکلماتش فهم  انی را از م یهخامنش  یاسم تنها

 ! اریخشا

 بوده.  یاردوان هم تقلب  پس

 جاسوس ها بودند.   هیشک او لو رفته بود و حال به دنبال بق یاردوان! ب یوا 

. به دروازه  دیسرعت بخش  شی موضوع به قدم ها نی ا  دنیبا فهم  ای خودش! ست یعنی
  کیدر  یکه ست  دیکش  یباز ماندن م یآخرش را برا  ی بود. دروازه نفس ها دهیشهر رس

  نیشده، عبور داد و به زم کی به هم نزد  یدر ها انیو ماهرانه خود را از م  عیحرکت سر 
 خورد.
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و در   د ی. اما وقت آه و ناله نبود. بلند شد و تندتر دو دیچیپ شیدر زانو و مچ پا یدرد
 گم شد! یکیتار  انیم

 زد.  یزد و نم یراه افتاد. قلبش م  هیبا سرعت به طرف چادر کمبوج اوتانا

فرو کرده   ی و زهر  زیت یآمد. انگار درون قلبش دشنه ا  یباال م مهینصف و ن نفسش
 باشند!

نواخت تا   یاش مشت م  نهیبر س گرشیر را گرفته بود و با دست ددست افسا کی  با
 . ستدی قلبش از حرکت نا 

 . دیپر نی و پا دیافسار را کش ه،یچادر بزرگ کمبوج  دنیمحض د  به

گرفت. ظاهرا آرام بود اما قلبش چاک چاک و از درد   یقیکرد آرام باشد. نفس عم یسع
 فشرده شده بود.

 فرمانروا، اوتانا هستم  ：گفت بلند

 داخل.  ایب یموقع اومد  به：دیرا شن ا یکامبوز  یصدا 

  یکه رو گرید شی پنجاه، هزارپات ای  هیبه کمبوج ستنی نگر یوارد شد اما به جا  اوتانا
 نگاه کرد.  زیم  یرو چیپارچه پ ینشسته بودند به جعبه  یصندل

 خشک شده بود. شیگلو

  دهیچسب  یصندل  یرفت اما دگر باره خود را کنترل کرد و رو  یاهیچشمانش س یا  لحظه
 نشست.  زیبه م

 بود. یعصب هیکمبوج

 کن.  بازش：به ارجمند گفت  رو
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به چشم   یصندوقچه نامه ا  یشد. رو  انی نما یقهوه ا یگره را گشود. صندوقچه ا  ارجمند
 خورد.  یم

 با چشم به ارجمند فهماند تا آن را بخواند.  هیکمبوج

 ：شروع کرد  ارجمند

 پادشاه حبشه به شاه بابل  از 

بر شما لطف   زیما ن د یفرستاد  نجایو جاسوسانتان را به ا دیآنجا که شما بر ما لطف کرد  از 
از حد   شی . شما بمیرا سوزاند تانیا یو هدا   میراحت جانشان را ستاند یو با مرگ م یگمارد

.  دیکرد  ی قربان  زیرا ن ای راه، برادرتان برد نیدر ا ی. حت دیطالب قدرت و تاج و تخت هست
از جاسوسانتان است   یک یتنها سر   نی.ادینی را مگر در خواب بب بشه تصرف ح یا یرو
 ! میکرد  ی قربان دیخورش مان ی خدا یرا برا یگرید

 نشانده بود.  شیپا یمهر سرخ رنگ  انی در پا و

 قرمز شده بود.  تیاز فرط عصبان هیکمبوج

 درب صندوق را باز کرد. چهره اش از انزجار در هم شد.  ارجمند

  شی معده اش تا حنجره اش آمد و به گلو دی. اسقتیحق نی چشم بسته بود بر ا اوتانا
پس از مرگ   یعترافحس و کرخت کنارش افتاده بود. در دل ا یخط انداخت. دستانش ب

سر گوشا    نیسهراب کرد. اعتراف کرد دوستش دارد. که کاش دخترکش نمرده باشد و ا 
 نباشد.  شیا یشده، سر ست دهیگوش بر

  سپرمیهمه فرمانده هست، من هنگ خودم رو م  نیا  فرمانروا،：لب بازکرد و گفت  اوتانا
  میلحظه زندگ  نی. درسته که من قسم خوردم که تا آخر نیبه باربد. پس نگران نباش
 !ونهیقلبم در م یتنهاتون نذارم اما االن پا 

 تنهاش بذارم؟  چطور
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تو دل   نیدختر رو فرستاد  هیبازم  یکار کار چه قدر خطرناکه ول نیکه ا نیدونست یم شما
 خطر.

 رم  یآوردن جنازش م یاگه مرده باشه هم من برا   یحت

 . ساندیو لبش را خ  دیجمله، اشکش چک نیا  انیاز ب بعد

 ماند.   رهیاوتانا خ ی ها  شی با تعجب به قطره اشک گم شده در ته ر هیکمبوج

 ! پس,همش چرت بود؟ یریازش انتقام بگ یخواستیکه م تو：حرف آمد به

  یسرم نم  یمن از سنگم؟ عاشق  یکه بگ نیا  ؟یرو ثابت کن  یچ یخواست یم نمیبب بگو
دوستش   ی گفت یو م  یکرد  یم  یمخالفتت پافشار یرو  شتر یب کمیشه؟ اگه همون موقع 

 کردم!  ینم یکار ن یدارم من هرگز چن

پدرش قاتل پدرم باشه، اما خودش،   دیشا  ：را به دندان گرفت و گفت نشی لب پا  اوتانا
 .دیجاست! و به قلبش مشت کوب نیجاش ا

 قلبش نهفته مانده بود، دست دست کرد. که سال ها در  یقتی گفتن حق یبرا  هیکمبوج

 اوتانا را فشار داد.  ی را در دهانش چرخاند و بازو زبانش

 ی دیکه تو د  ینه اون جور یکشته ول یعنیآرتاباز رو نکشته!  شتاسپ،یو ：داد ادامه

  نیمن با هم  ن؟یدون یاز کجا م  شما：زد و گفت تیاز سر عصبان ی شخندین اوتانا
 تو قلب پدرم فرو کرد.  رشو یکه شمش دمیچشمام د

کن، پدرم ، پدر تو رو بعد از مرگ مادرت به مصر  گوش：خالص را زد ریت هیکمبوج
 کنه. اما اوضاع برعکس شد. ی به همسرش فکر نکنه و هم جاسوس ی لیفرستاد تا هم خ

 دلش رو به دختر مصر، پروشات باخت.  پدرت
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عالقه اش رو با فرعون   ی. وقتنداشت  یگاهیجا چی فرمانده بود اما در اون جا، ه کی  اون
بود   دهی که کش یشه اما بعدش با نقشه ا  یم  یذاره، فرعون اولش عصب  یم ونیدر م

!  ارهیدرب شی کنه تا دخترشو به همسر یخواد تا مدت دو سال براشون جاسوس یازش م
 . به ما انیبه پارس انتیخ یعنی

 زنه. یقولش م ریفرعون، ز  اما

 گه که آرتاباز جاسوسشونه. یوش پدرم م اتمام دو سال، به کور بعداز 

 ره. یم شتاسپیو  شی مینزد دوست صم عیشه سر  یموضوع آگاه م  نیاز ا   یوقت پدرت

چه قدر   انتیخ یکه جزا  یدون یکنه تا بکشتش تا زجر نکشه. م یبهش التماس م آرتاباز 
 گناه چه گنهکار اعدام بشن. یچه ب دیو کل خانواده هم با  نهیسنگ

 کنه که بکشتش و از کوروش بخواد تو رو نکشه. یطلب م شتاسپی نجات تو، از و یبرا 

 کنه.  یم یچیسرپ نیکنه و به حرمت اون از قوان یقبول م پدرم

 داد. یگوش م فشیزل زده بود و به اراج هی کمبوج یتمام مدت، اوتانا به لب ها  در

 بود انت؟محالی و خ پدرش

 . دیپرست یکه مادرش را م ؟اویو بار دوم عاشق شپدر

 دهانش نگه داشت.  یو همان طور رو   دیبر صورتش کش یدست اوتانا

 . برو دنبالش….. یبمون  یستین مجبور：افکارش را گسست ی رشته  هیکمبوج

 از اوتانا دور شد.  یبلند یسپس با قدم ها  و

 دشوار بود.  شی برا قتی اما درک حق اوتانا

 دل سوزانده بود؟ شیبرا  هیهمان گونه ماند. کمبوج قهیدق چند



 مثل اوتانا   ن ی س 

 
80 

 

  یاوتانا یحال دلش برا  ند،یرا کشت تا خودش بر مسند نش ای برد عات،یکه طبق شا  ییاو 
 سر لشکرش به رحم آمده بود؟! 

 تکان داد. شانشی را از تالطم افکار پر سرش

 زد. یلیاسبش محکم س نهیکرد و برس  ی. هدیرکاب نهاد و باال پر ی رو پا

 خواند، به حرکت درآمد.  یکه قلبش م یسمت به

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

کرد. دستانش را در هم چفت کرد.   یاز چادرشان خارج شد. حکمت خدا را درک نم مرد
گشود و    یچشم م یبود.گاه امده یصبح شده بود اما دخترک همچنان کامال به هوش ن

 کرد.  یسر م یهوش یب مهیزد اما بازهم از درد در ن یچندکلمه حرف م

 چه شده. طبابت هم بلد نبود.  شی دانست پا ینم

   دیخشک د یبوته ها  یرا در حال پهن کردن رخت رو  همسرش

روزها از همه   نی..مراقبش باش. ا نمشیب یکجاست؟نم وشایچهره، ن  کین：زد  شیصدا 
  یپا  ریز  یهم مثل رازق  وشایرم نخوش ندا چیرسه! ه یجا آواز و دهل جنگ به گوش م

 له بشه! یجنگ یاسب ها 

مظلومانه بغض کرد. حق اعتراض    ش،یو غر غرو   رشیشوهر پ یچهره, از طعنه  کین
 بود. شی نداشت. حق با اب

 سم اسبان مهاجم له شد!  ری او بود که دخترک تازه راه افتاده اش ز   ریتقص

 و قطره اشکش را گرفت.   دیآن روزها دست بر صورتش کش یادآوری با

  یکه سوار بر اسب آماده   ی در حال شی حالش چطوره؟ اب  یست：دی همان بغض پرس با
شه..از   یبهمون وصل م  یدختره ه نیدونم چرا ا یحاله. نم یب هنوز ：رفتن بود گفت

 تونه پا جا بندازه.  یدوستم م نم یرم بب یشه. م یهوش م  ی,بیدرد ه
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 از اطراف جمع کنه  یاهیگ یدارو  یبه آژمان سپردم براش کم یسترا

 براش جوشونده درست کن تا پاش زودتر جوش بخوره  اومد

 نخورده   یزیهفته اس چ هی

 تو تنش  اد یجون ب یکم الاقل 

 سپس به سمت غار حرکت کرد  و

 . ستی ز  یماهه اش در آن جا م کی که دوست  همان

  ریاز جنگ آگاه شده بود و سفرش,را به تاخماهه اش    کیدوست   نی به لطف هم شیاب
 انداخته بود. 

 زند. یرقم م شانیدست سرنوشت چه برا ندیبر پا کرده بود تا بب یپرت چادر  ییجا در

شدن است.   ادهی که در حال پ دیرا د شیغار رفت. اب یاسب، به ورود  ی  ههیش یصدا  از 
 را باال برد. گرشیسالم دست د یو به نشانه   دیبلندش کش ی ها  شیبر ر  یدست

 که به سمتش آمد باهم وارد غار شدند  شیاب

 بود. یو دو تکه طرف سفال رانداز یز  ک ی غار،   لی وسا تنها

  یکنم برا  دایپ یراه دیرم تا شا یشدم مرد. هرجا م خسته：رو به دوستش گفت  شیاب
 و سواره در حال رفت و آمدن. اده یکه پ نمیب یرفتن، گروه گروه سرباز م

 جا تا جنوب مصر دو روز راهه  ن یا از 

 در راهه. یجا فاصله دارن. انگار جنگ بزرگ  نی هم چندروز با ا سربازها

 . ستین  ییفعال جا  نجا،یکه امن تر از ا ن یا  مثل
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  نی. ارتش همیرو گفتم! بهتره مراقب خانوادت باش نیهم که بهت هم من：گفت  مرد
 غار.  ی تو نجایا  شونیاری رسه بهتره ب یها م  یکید نز نیروزا به ا 

 ه یهم ابر  هوا

شد و   رهیخ  قشینافذ به رف یبا چشمان  شیشه. اب یشروع م ی دیشد یامشب بارندگ از 
اصال از کجا   ؟ یهمه اطالعات رو از کجا آورد  نیا  ؟یهست   یک ینگفت آخرش：به زبان آورد 

  ؟ی کوه رو بلد بود یغار بزرگ باال  یتو   یاز کجا اون چشمه  ای جا امنه؟  نیا  یدونست یم
بازوها    نی ا：به بازوان پهن مرد ادامه داد یبانگاه ؟ی اومد  جا نیکه بارها به ا نهیا ریغ

و   دیکش  یمرد نفس پر درد  ؟ی گ یرو نم قتی مرد جنگجوهه. چرا بهم حق هی  یبازوها 
 برخاست. 

اوج حماقتش کجا بود؟ همان جا که   یدان یم د؟یگفت؟اصال چه داشت که بگو  یم چه
 را در خانه تنها رها کرده بود.  شی دخترک فرشته رو

 . زشیگرفت از مرگ همسر عز ی م دلش

دانست که پزشک همسرش را زنده زنده در  یدانست جسدش چه شده! فقط م ینم
بخاطر مشکالت   هیخانه اش سوزانده اند. پس همسرش هم سوخته بود! کمبوج ضیمر 

 زده بود.  یکار نیدست به چن ،یشخص

  یکه سالها برا هیمرد  یبازوها بازوها  نیآره. حق با توهه. ا ：زمزمه کرد شتاسپیو
با   یبه خرج داده ول رتیکشورش غ یکه برا  ییشده. بازوها  یو زخم  دهیکشورش جنگ

 فرزندش رو تنها گذاشت. یرتیغ یتمام ب

پرت کردن حواسش   یفت و برابرد. به سمتش ر یپ شیبه حال بد مرد روبه رو  شیاب
پا جا  یتون یم  یفکر کنم مچ پاش شکسته. قبال گفت میکرد دایدختر رو پ  هی：گفت
 .یبنداز 

 م یبر ایب
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 جا.  نیبه ا  میاریرو ب لی پاشو جا بنداز هم وسا هم

 سر تکان داد.   دویچشمانش را مال شتاسپیو

هارو    زمی, هاوژن：. روبه اوژن گفتدید زمیرفت اوژن را در حال حمل ه رونیکه ب آژمان
 . میر یغار پناه بگ یتو  میبر  میبخوا  دیفعال جابه جا نکن.شا

  یبارندگ امشب：در حال نو و کهنه شدن بودند و گفت شیکرد که ابرها  یآسمان نگاه به
 کرد. یکه لباس به دست غر غر م دیرا د کرخ یحال ن  نیشه.در هم یم  یدیشد

 !میش  یادا هات راحت م  نیاز شر ا یدونم ک  یشده؟من نم یچ：با اخم گفت اوژن

 شد از دستت.  اهیس  مخمون

  یخال یخودت؟ زن بابا خانوم جا یبرا یگ یم یچ ：زد غیموضع گرفت وج عی سر   کرخ ین
 خودشو اون تحفه اش پر کرده. ینذاشته که..همه جا رو با لباسها 

 رو کجا پهن کنم؟!  نایا  حاال

 سر تو؟   یرو

 شود. یچهره، عصبان  کی به ن یاحترام یبه خاطر ب ایدانست بخندد  ینم آژمان

 و به سمت اسبش رفت.  دیکش ینفس

 نی چادر آمده بود آرام و خشمگ رونیبه ب کرخ ین یها  غیج یرخ که از صدا  سمن
 . ی..چته تو باز؟! رم کرد سیی ه：گفت

 خجالت بکش ؟ی کن یکارو م ن یتو ا ابشیحاال در غ  کنه که یم تشیخودش کم اذ  بابا

 پهن کن. نی ا  یها رو رو  یلعنت  نیا ：درخت را گرفت و گفت ی شاخه

 شاخه پهن کرد.  یو بعد لباس ها را گرفت و آن ها را رو  شتره؟یمگه ب کهیت دو
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به  یداغتر از آش یلب کاسه  ر یتر از آن بود که بتوان آرامش کرد  ز   یعصب کرخ ین
 خواهرش گفت و از آنجا دور شد. 

چادر  ی اون طرف..تو  از ：گفت  شتاسپیافسار اسب را به درخت بست و به و شیاب
 . هیوسط

 قبل از ورودش چند سرفه کرد.  شیاب

  یدردمندش را از پتو  یداده بود و پا  هیتک مهیخ  وارهی به د یلبه چادر را باال داد. ست  آرام
قصد کرد لبخند   شیاب  دنیسوزشش کاسته شود. با د گذاشته بود تا از  رونیچرم گاو، ب

 لبخند شد.  نیکه داخل شد مانع از ا  یبزند اما..چهره نفر بعد

  نیکار را کرد. آن قدر شوکه شده بود که مطم نیدهانش را فرو داد. دوباره و دوباره ا  آب
 نه.  ای ندیب ینبود درست م

مهربان هم    یچهره   نیا د یترس  یبود که م ادی مدت آن قدر تنوع مشکالتش ز   نیا در
 باشد.  االتیخ

 هم مثل توهماتش دود شود و هوا رود. زشیپدر عز  یچهره   دیترس یم

بغضش  ش ی صدا ی بزند اما به جا شیاش را از هم فاصله داد تاصدا   دهیخشک یها لب
 را چنگ انداخت.  شی بود که هجوم آورد و گلو

رها کرد و اسمش را با لرزش لب   شیاش را از گلو  ختهید و پرصدا بغض افسار گردر پر
 منعکس نشد.  طی در مح ییصدا کرد اما صدا  شی ها

 ..پدر.. پدر：زد  شی دو رگه اش صدا یو باصدا  ختی تمام قدرتش را در زبانش ر گرید بار

 را شسته بود باعث شد با دقت تر به قامت پدرش بنگرد.   ایکه چشمان ست اشک

تکان   یرا کم شیکه پا  نیزد که بلند شود و در آغوش گرمش فرو رود. هم نیبر زم دست
جا؟ آخر چطور   ن یا  د؟ید یشد. دخترش را م  یباورش نم  شتاسپی داد آخش درآمد. و 
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دختر را   نی ست که ا شده ا شی ا یقدر دلتنگ ست ن یا  دیممکن است؟ با خود فکر کرد شا 
 . ندیب یبه سان او م

با مژه   ی چشمان درشت قهوه ا د،ی رس یباسنش م نی رنگش که تا پا ییخرما  یموها 
اش همه و همه نشان از  ینازک هالل یمادرش بودند و ابروها  ادگاریتابدارش که   ی ها

 دادند.  یدخترکش م

ه سمتش شتافت و  آخ گفتنش ب یصدا  دنیپدر گفتنش به خود آمد و با شن یصدا با
 . چاندیدستانش را دور بازوانش پ

 هم بودند یو دختر محو چهره   پدر

 کرد. یو هق هق م ختیر یصورت اشک م یبه پهنا  دخترک

 ...پدر جونم..پدر：زد شی بازهم صدا  ا یست

  یپدر..عشق پدر..فدا جون：سرش را در آغوش گرفت و فشار داد.جواب داد   شتاسپیو
دانه دانه   شیبار خودش بود که اشک ها  نینکن دخترم..و ا هیبشم..گر تی اشک ی چشا

 شدند   یم می قا   شیها  شی ر ریز 

اش گذاشت و محکم و   یشانیرا بر پ شی سر دخترش را عقب برد و لب ها  شتاسپیو
 .دی بوس قیعم

 …   چیچه طلب داشت؟! ه گریخدا د از 

 

 اوتانا 

 

 بود. دهیرس نی لفانتا  یها  یکی نزد  ییروز تاختن، به جا نیاز چند پس
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 شناخت. یجا را م نیا

 منطقه گذر کرده بودند.   نیاز ا  انشی همراه سپاه دوبار

آن طرف تر   یکم دیرس ینفر م ستی که تعدادشان به زحمت به ب یکوچک  یلیخ یروستا 
 بود.

کوچک و   یبه خانه ها  یرو  ادهی پ قهیشد و افسار اسبش را گرفت. پس از چند دق ادهیپ
بود. اوتانا به سمت   ی آوردن بار از دوش قاطر ن ی در حال پا ی. مرددیروستا رس یسنگ

 مرد رفت 

 جا استراحت کنم؟  نیا  یتونم کم یم  من：خسته به او زل زد و گفت  یچشمان با

 داره. از ی هم خسته است به آب و علف ن اسبم

 ذراند.شده، اندام اوتانا را از نظر گ کی با صورت آفتاب سوخته و چشمان بار مرد

  کی ظاهرش،  نی مرد با ا نی دهد که ا صیتوانست تشخ یهم که بود م یآدم احمق هر
 فرمانده است. 

به   یگشاد شده به چشمان خواب آلود اوتانا نگاه کرد. اوتانا دست یبا چشمان دهیترس مرد
استراحت کنم. تا غروب   یکم  دیبا من：گفت یگرفته ا یو با صدا  دی گردن دردناکش کش

 رم.  یم

سکه   یا  سهی اش کرد و ک یجنگ  یدست در ردا  دیمر را د  یباز نگاه بهت زده  یوقت و
طال به کف دست مرد انداخت. مرد چشمانش   یآورد. بندش را گشود و دو سکه   رونیب

 . دیدرخش

 کرد  تی خنده اوتانا را به سمت خانه اش هدا با

 کن  ا یرو مه ی ق آخراتا   ال،یع ال،ی ع：دور صدا زد از 

 .میدار  مهمون
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 .دیبه خود لرز  ،یجنگ نی در لباس سنگ  یمرد  دنیرفت. با د رونیهراسان ب زن

بود اکنون    یدهن گشودند و او را به ده سال قبل کشاندند. اگر پسرش زنده م خاطراتش
 بود.  یکلیمرد ه نیهمسن ا  دیبا

  یا  بهیجوان، اعتماد کردند و به خانه راهش دادند. غر نیمثال ا   یا بهیکه به غر  فی ح اما
 که تک فرزندشان را به کام مرگ کشاند.

جا دور کن وگرنه خود   نیرو از ا نی ا：تنفر به او پشت کردو خطاب به همسرش گفت با
 !یدان

 داد.  هیدرخت نشست و سرش را به تنه اش تک ری خسته و کوفته همان جا ز  اوتانا

 خواب چند ساعته را نداشت.   یجا  کی  یغر زدن و التماس برا  یقدر خسته بود که نا آن

 به اوتانا نگاه کرد. مرد

 توانست دو سکه را پس دهد.  ینم

 کردند. یم یهمراه چهار فرزندش در آن جا زندگ وهیب یرفت. زن هیخانه همسا  به

 از سکه ها را به او داد و خواست چندساعت اوتانا در اتاقشان استراحت کند. یکی

 با گرفتن سکه موافقت خود را اعالم کرد.  زن

 اتاقشان را اماده کرد. تنها

  یگوسفندانشان رفته بودند و تا شب بر نم یچرا یدختر داشت که برا  کیپسر و   سه
 گشتند.

 اد.اوتانا زد وتکانش د یبر شانه   ی دست مرد

 شد؟  یچ：د یچشمانش را گشودو پرس جی گ اوتانا
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 . نیای من ب  با：مرد

  به：رفت گفت یکه به سمت خانه م یو پشت لباسش را تکاند و درحال  ستادی ا  اوتانا
 اسبم هم برس 

 خسته شده.  یلیخ

  یخود را رو  یزیاش را از پا کند و داخل شد. بدون دقت به چ یبند یکفش ها  اوتانا
اش نهاد و به   یشانیپ یساعدش,را رو یشگید و به عادت همرخت خواب کهنه پرت کر

 فرو رفت. قیعم یخواب

 بود.  دهیپوستش دو  ری پدرش، آب ز  داری انگار بعد از د ا یست

قطور، عصا ساخته   یاز چوب  شیکرده و برا  یرا با دو تکه چوب، آتل بند شی پا پدرش
 بود.

خواست نبود مادرش را هم با پدرش پر   یخورد. م یمدت از کنارش جم نم  نیا در
 بود.  دهیمظلومانه سوخته بود و پر کش هیکمبوج یتوز  نهیکند..آه مادرش..بخاطر ک

خواست از ان   یو درد و عذاب به سر برده بود اما دلش نم یشش ماه در دور کی نزد
 اش بازگو کند    یزندگ لیبه تنها دل یزیهمه غم چ

 مهم نبود  گری ها د گذشته

پر   یسرسبز و رودها  یبرگردد. به آن جنگل ها  هیاشت به شهر خودشان، کاپادوک د دوست
از دو هفته   شتریکرد. ب یم یغار احساس خفگ  نی جا را دوست نداشت  درون ا  نیآب. ا

 داشت. یبود که حمام نکرده بود و حس,بد 

 رفته بودند. یسرکش یبرا  ش ی همراه اب پدرش

 از نان وارد غار شد.  یبا ظرف کرخ ین
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جان   کرخ ین：گفت کرخ یخواب داشت.با لبخند به ن یبود و به اندازه همه جا یبزرگ غار
 !؟ یچ گهی د：گفت ادیبا فر  کرخ یخوام...ن یگرم شه؟ م یاب بذار یشه کم یم

 من نوکرتم؟   مگه

 چالقه  پات

 که سالمن  دستات 

 کرده. یزیطلب چ  کرخ یبر خود لعنت داد که چرا باز از ن ا یست

 . ردیگ یداد پاچه اش را م یکه احتمال م  نی ا با

  عی سر تی بود از فرط عصبان دهیرا د کرخ یبود و حرکت ن ستادهی غار ا  یکه کنار ورود اوژن
تر به   یبا چشمان کرخ یخواهر سرکشش خواباند. ن  یبه گونه   یآب دار یلیداخل شد و س

 رفت.  رونیشد. دست بر گونه اش نهاد و با هق هق از غار ب رهی اوژن خ

 بود؟اشکال نداره  یچه کار نی ا ：لب بازکرد ا یست

 گه  یم راست

 برام کنه  ینوکرمه که بخواد کار مگه

 را دراز کرد.  شیکنار اتش نشست و پا  اوژن

 نمک نشناسه  یلیخ ：گفت آرام

 حسوده 

 نون بپزه. شتریب تا مجبور نشه  یریتو بم خوادی قدر که دلش م اون

 و سرخ آتش کرد.  یآب یشعله ها  یو سپس نگاهش را روانه  ستیبه اوژن نگر  ا یست
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 پرنده شکار کردم  ست؟چندتا ین یکس ：صدا زد   آژمان

 به بدن. میکباب خوب بزن هیو   میتا آتش درست کن رونیب ادیدوست داره ب یهرک

 حرف خوشحال شد.  نی ا  دنیاز شن ا یست

 ام ی صبرکن, نرو تا منم ب آژمان：را برداشت و گفت  ش یعصا

 سنگ گذاشت و داخل غار شد.   یپرنده ها را رو آژمان،

 ؟ یکن یچرا کمکش نم  اد؟یتونه راه ب  یدختر نم  نیا  ینیب ینم：اخم به اوژن گفت با

 بود. دهینشن ییاصال صدا   ییاوژن گو اما

 . دینگو ی زیرد که چبا چشم و ابرو اشاره ک ا یست

که پرنده ها به آن ها   یینخ ها  دیغار که رس  یرا گرفت. به ورود  ای بغل ست ری ز  آژمان
 کوه برد.  نی را به پا  ایدوش انداخت و آرام آرام ست ی متصل بودند را رو 

 کباب کردن آماده کرد.  یساخت و پرندگان را برا  یآتش

 . ندیبنش ایآورد و خواست ست یسنگ

 و پدرت هنوز برنگشتن؟!  پدرم：دوگفتیلبخند پاش شی به رو ا یست

 گفت.  ینه آرام آژمان،

  یبهاره..اون وقت من هنوز از سرما م گهیهفته د هی  ：غر زد دویاز سرما برخود لرز  ا یست
 لرزم. 
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لب به دندان گرفت    ای؟ستیتو بغلم تا گرم ش یای ب یخوا یم  ：گفت  یبا لبخندکج آژمان
 نگ گرفت. از شرم، ر شی و گونه ها

 ی _برو خواهرتو بغل کن عوض

 شی سرجا  عی باال رفته سر  ییدرشت شده و ابروها یصدا، با چشمان دن یبا شن ا یست
 و آخش را در گلو خفه کرد.  ستادی ا

 کرد.  یرا درک نم تی شده بود و موقع رهی خ ایبا اخم به پشت سر ست آژمان

 بود. ده یترس ا یست

 .دی کش یقی را بست و نفس عم چشمانش

 کرد چشمانش را باز کند. ینم جرات

 باشد الیخ دیترس یم

 تنگ شده بود. شیتن صدا  یدلش برا  چقدر

 فرستاد  ش یها  هیعطر حضورش را به ر  بازهم

 روحش از بدنش جدا شد.  ایبه حرکت درامد, گو  شی موها یکه رو  دستش

گرم   یلب ها  انی در م شی....اما صدا نی ...تو ااوتانا：باز و زمزمه کرد یرا کم چشمانش
 زد، گم شد. یاش بوسه م  یشانیاوتانا که بر پ

پام شکسته..دردم  اوتانا：اعتراضش را در آورد  یرا به خود فشرد که صدا  ا یقدر ست آن
 . ادیم

 را در هم کرد  شی و اخم ها  ستینگر  ا یست  یبه پا  عیسر   اوتانا

 نشاند.  شیپا  یرا رو  ایو ست  نشست
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 شده بود. ره یبه اوتانا خ یهمچنان با اخم وحشتناک  آژمان

 د؟ یبوس یفشرد و م  یرا به خود م ایست دهیکه بود که از راه نرس نیا

 ینم گهیگذره؟االن گرمت شد؟ د یم خوش ：را به خود آورد  یست  یآشکار یطعنه  با
 ؟ یلرز 

 انداخت.  ریسر به ز   نیشرمگ ا یست

 . ستادیو خودش ا سنگ نشاند  یرا رو  ا یبا آرامش ست اوتانا

شد و   رهیاش به آژمان خ یشانیبه پ دهیبیچس شهی کج کرد و با آن اخم هم یرا کم سرش
 باشن؟  ی ک ی جنابعال：گفت

 اما اندامش خوب بود. دیرس  یاوتانا نم یبه پا کلیازنظر ه آژمان

 بود.  دهیورز  یادیاوتانا بود که ز   نیا

  نیاوتانا زد و خشمگ یچانه  ری بدون ترس جلو رفت و با انگشت سبابه اش به ز  آژمان
 بپرسم!  یاز جنابعال د یمن با   نویا ：گفت

 زد  یمرد عصب  نیا  ی  نهیزد و با کف دست محکم بر س ی شخندین اوتانا

  تو：دیانداخت و دست اوتانا را گرفت و غر نیکه دستش بود را به زم یچوب بلند  آژمان
 ؟ ی ش ی! حاال واسه من شاخ میجا و به ماچ و موچ افتاد ن یا  ید یدفعه پر هی

 شی برا یغدر بیتوانست رق یمرد نم  نیلحن حسودانه اش را حس کرد اما ا  اوتانا
 باشد.

 جوان خوش بر و رو را بسوزاند. نی گشت تا ا یجمله ا یپ در

ماچ و   یدونستم برا  ینم：محو گفت یمحکم آزاد کرد و با لبخند  یرا با ضربه ا  دستش
 ! رمیاز تو اجازه بگ  دیموچ کردن همسرم با
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 اوتانا زل زد.  یساکت و مبهوت به لب ها  آژمان

 امکان نداشت  ن ی ا  یول  همسرش؟

 بود.  دهینپرس  یزیچ  ایامکان نداشت؟او اصال راجع به تاهل  ست  چرا

 امکان داشت.  زیهمه چ پس

  رهیاوتانا خ یاخمو  شهیرخ هم میسر باال گرفت و به ن عی حرف سر   نیا  دن یبا شن ا یست
 شد.

 گفته همسرش؟منظورش با که بود؟با خودش؟!  او

 تمرکز کند. یساده ا  یجمله   نیدرک همچن یتوانست برا  یشده بود که نم جی قدر گ آن

 دردناک به آن ها پشت کرد و رفت.  یفشرده و قلب ییبا لب ها آژمان

 بود.  دهیابتدا خشک نی تازه جوانه زده اش در هم احساس

مغمومش نگاه کرد.    یچهار زانو نشست و به چهره   ا،ی ست  یرو به رو نیزم یرو  اوتانا
 ی قدر الغر شد  چه：آرام گفت یباصدا

و   ختیر ش یاش را در صدا   یکه هنوز از دست اوتانا ناراحت بود تمام ناراحت ا یست
 ! یشد  یآب م ،یفرستادن جاسوس یرو هم فقط با ده قرص نون م تو ：گفت

تو رو فرستادم اون جا..  رتیغ یآره حق با توعه. من ب ：زهر کالمش را درک کرد اوتانا
 خواستم قبول کنم که بود و نبودت برام مهمه. یچون هنوز نم

 هیعنب ن یشک ا ی. بستیاش نگر  یلرزان به  چشمان خوش رنگ زندگ  ییبا لبها ا یست
 جانش بودند.  ،یآب ی ها

 کرد؟  یهم ناز م ی خورد اگر کم ی بر م ا یدن یکجا به

 ! دم؟یکش  یچقدر سخت یدون یم：مملوء از بغض گفت   یصدا با
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 نبود! یزی تو چ  یها بازم در مقابل کتک ها  یسخت  نیا  هرچند

 رنگ دست راستش را لمس کرد. رهی ت یپش، حلقه ها سپس با سر انگشتان دست چ و

 دستش افتاد. یرو ی از هجوم آن خاطرات لعنت یاشک  قطره

 مانده از شالقش نگاه کرد.   یبا خجالت به رد باق اوتانا

را گرفت و او را مجبور کرد به او نگاه کند. تمام عالقه اش را در   ا یانگشتانش چانه ست با
قبول    ا،یست：دخترک را زدود و گفت  یش اشکهاو با انگشت شست  ختیچشمانش ر 

رو فرستادن   اریخشا  ی  دهیسر بر   ی. وقتدمیدارم که عذابت دادم اما منم کم عذاب نکش
 تو نبود! سرمردم و زنده شدم تا بفهمم اون 

 دم یپا به پات عذاب کش منم

 گفت و بر شدت بغضش اضافه شد  یناباورانه نه آرام ا یست

 بودند؟  دهیرا سر بر اری خشا پس

 شود. ابانی جانوران ب یبود که تکه تکه و غذا  دهی آن اندام ورز  فیح

 شد لرز بر اندامش افتاد. یممکن بود خودش هم مثل او م  نکهیا از 

ش  من... اوتانا انگشت یچرا به آژمان گفت ：دیکه تا نوک زبانش آمد را پرس یسوال ا یست
 ! یخانم من بش یمجبور چون：گذاشت و با لبخند گفت ایست   یلبها  یرا نرم رو 

نازک بر   یکردن بود؟ اخم یچه طرز خواستگار  گر ی د نیبا تعجب به او زل زد. ا  دخترک
سرم اومده. پس  ییچه بال یدون یتو؟ تو که م یگ یم یچ ：بلندش افتاد یشانیپ

  یاما با اخم  یهم سالم یلیتو خ  دیبار به زبانش امد که بگو نیسوم  یچطور...اوتانا برا 
 نشنوم!  گهی د ：گفت  یساختگ

 انداخت  ر ی و شرمزده سر به ز   دیلبش را مک ا یست
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 ؟ ی کرد  دایجا رو پ نیا  چطور：دیپرس یواشی  یصدا با

  ریجنگجو رو دست کم نگ  هیوقت   چیه：زد و گفت یلیلبخند شک  ؟اوتاناید یکش بو
 بخصوص از نوع فرمانده شو! 

 . میما باهم ازدواج کرد  میگ یپدرت م به：دی را حصار تن دخترک کرد و او را بو دستانش

بگم؟من   یدروغ نیهمچ ؟چطوریچ گهی د：اخم کرد و پرخاشگرانه گفت  گری بار د ا یست
 تونم   ینم

 . هینظر تو چ سی گم. مهم ن یخودم بهش م باشه：بدجنس شد وگفت اوتانا

 رفته؟  ادتینکن من دختر قاتل پدرتم!  فراموش：فورا بر زبان آورد ا یست

 .دیرا گرفت و بوس ای بر لب نشاند  دستان سرد ست ییبا یبار چندم لبخند ز  یبرا  اوتانا

حق نه گفتن    یرو بخواد کس یزیهم دلم چ یخواد. وقت  ی. دلم تو رو مستین مهم：
 ه! ندار

. نترس  دمید  نیالفانت ی ها  یکیرو نزد  ییآقا هی و   پدرت：عوض کردن بحث گفت یبرا 
 . البته فعال! ستیدر راه ن یجنگ

 شدن. ینیارتش آذوقه اش تموم شده و مجبور به عقب نش  نکهیا  مثل

 خواست حمله کنه؟ یبه خاطر کشته شدن ما م هیکمبوج یعنی：متعجب گفت  ا یست

 سر تکان داد.  اوتانا

.)در ستی و به قله کوه نگر  یوقتشه واقعا خانمم بش ：را گرفت و گفت ایست  دستان
و باهم   رفتند ی م یکوه یکه قصد ازدواج داشتند به قله  یزن و مرد   انیدوران هخامنش

 بستند(   یم  ییزناشو مانیپ

 نگاه اوتانا را درک کرد.  یمعنا  یبه خوب ا یست
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را از آن خود   چیدر پ چیپهن و بازوان قطور و پ ی ت هادس  نی را دوست داشت. ا اوتانا
 دانست.  یم

 بتواند همسرش شود را مطمئن نبود. نکهیا  اما

 دانست. یواکنش پدرش را نم ی عاشقش بود ول تینها یب

سوق   سوانشیگ انی م ییانگشتانش را جا  ریاش نشاند و مس قهیبر شق یبوسه ا  اوتانا
 داد.

 دخترکش بلندتر از قبل شده بود  یموها 

 برد   یدل از کف م شتریب و

از چشمات    اگه：لب زد  فی ظر ی. اوتانا با اخمستی به او نگر یاشک یبا چشمان ا یست
 بوسمت!  یپدرت م یبه همون تعداد جلو زهی بر یاشک

 کج.  شیگشوده شد و لب ها  ییا یح یهمه ب  نیاز ا  ای شده ست کیبار  چشمان

 . دیو غش غش خند اوردی با مزه را ن  نگاه نیتاب ا اوتانا

 دهد. یشکوفه م  کی که درهر صد سال  ینادر! مثال گل یدنیخند

  یرا سست کرد  چگونه م ای ست  مانیدل و ا   دنیدو هالل گوشه لبش به هنگام خند آن
 چشمها زنده بماند؟  نیا  دنیتوانست بدون د

گوشش   ریرا گرفت و ز  ایرو به آن رو شد. دستان ست نیاز ا یا  هیدر ثان اوتانا
 نشنوم.  یچی ه س،ییی ه：گفت

که پر   دیرا د  شی . پدرش و أبستینگر  شیگشاد شده به روبه رو ییبا مردمک ها  یست
 بودند. ستادهی تعجب ا
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صحنه   نیا  دنیچهره در حال د  کی و ن  کرخ یهم آن طرف تر، آژمان و اوژن و ن  یکم
 بودند.

 کند نیزبان باز کند مبادا کار را خراب تر از ا  دی ترس یم ا یست

  ینم فکر：به دخترش ادامه داد  ینگاه ؟بایکرد  دامونیپ بالخره ：پدرش بلند شد یصدا 
 برسه. فهیضع هیکردم زورت به 

 ! دونیوسط م  ایب یمرد  اگه

 ! دونیوسط م  رمی خودم م یبا هم سن و سال ها  من：زد و گفت  ی شخندین اوتانا

و ازم بخواد    فتهیکنم که پدرت به پام ب یم یکار  هیدختر خانمت گفتم  نیبه ا  یروز  هی
 تو رو نکشم! 

  یچیتو از ه م،یباهم صحبت کن نیبش ایب مرد،：سرخ شده گفت  یبا چشمان شتاسپیو
 . من مجبور شدم پدرت رو...یخبر ندار

چشات    یدخترت رو جلو  ایبشنوم،   یزیخوام چ  ی...تمومش کن،نمبسه ：زد ادی فر اوتانا
 برم!  یم ی زی کنم و دخترت رو به کن یکنم و درحقت لطف م یم یلطف  هی  ای کشم  یم

 مونه. هوم؟   یزنده م یجور ن یا  حداقل

حمله کرد و   ختهیمرد لجام گس نی نتوانست خودش را کنترل کند. به سمت ا شتاسپیو
 ده بود. محاصره ش شی ها نیزتر یدوتن از عز انی م ا ی. ستدیاش را چسب قهی

فرض   یمنو چ که،یخفه شو مرت ：شده اش گفت دیکل یدندان ها  نیاز ب شتاسبیو
  یخواست ییتوعه آشغال؟ تا هر بال  یتو خونه  ادیکه بذارم دختر مثل گلبرگم ب ؟ی کرد

 ؟ ی اریسرش ب

. یمجبور  چون：نداشت با آرامش گفت  یو برگ برنده ا   افتیکه خود را مستاصل   اوتانا
 دخترت زن منه! 
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 مغزش دانه دانه پاره شدند.  یها   رگی احساس کرد مو   شتاسپیو

 تمسخر!  یاز کم غیاوتانا کنکاش کرد اما در   یدر چهره  یشوخ ی دنبال ذره ا به

 ! یا   وانهی تو د ؟یچ：کج گفت  یلبخند  با

پدرت رو از   شهیهم یوگرنه برا   یبگو که زن من بهش：زمزمه کرد  ا ی گوش ست ری ز  اوتانا
 .ید یدست م

 افتاده بود.  ر ی اش گ یزندگ یدو راه نیدر بدتر  ا یست

و   یقدر احساس ناتوان نی بودند هم ا  بشیکه به عنوان جاسوس  در تعق یزمان یحت
 عجز نکرده بود.

 کرد؟  یچه م حاال

 را صدا زد  خدا

 . گهید  ؟بنالی هست  یچ منتظر：د ی لب غر ری ز  اوتانا

زل بزند و   زشیخواست با چشمان باز در چشمان عز  یمچشمانش را خفه کرد. ن ا یست
 .دیدروغ بگو 

 پدر...من..زنشم! ：لرزان گفت  ییصدا با

 باشد  دهیبود که مطمئن نبود پدرش شن نی پا ش ی قدر تن صدا آن

 بود. دهیشن اما

خواست باور کند که دخترش   ی ماند. نم  رهیسرشار از تنفر به اوتانا خ یبا نگاه شتاسپیو
 آمد؟  یاز دستش بر م  یطور بود چه کار ن یمرد است. اما اگر ا  نیهمسر ا 

 شد.  یکشانده م نی شده بود و به پا ری اس قیعم یبود که در باتالق یکس مانند
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 من؟   یاجازه  ؟بدونی شد نی خودسر زن ا یتو رفت ：زد  ادیاوتانا را آزاد کرد و فر  ی  قهی

ند اوتانا رها ساخت و به آغوش پدرش فرو رفت. نه راه پس داشت نه خود را از ب ا یست
 ش یراه پ

 دخترم بشم! یفدا：پدرش مثل قبل ها دستانش را گردش حصار نکرد و نگفت اما

 اجازه اش شوهر کرده بود!  یدخترش ب نکهینه ا مگر

به دست   دیرا حذف کند به ام شیمرد زندگ کی خواست  ی کرد؟م ی داشت چه م ا یست
 گر؟ ی د یآوردن مرد 

 نشان نداده بود.  یواکنش ادی به جز همان فر پدرش

ناراحت بود. از دست تک دخترش که چرا او را محرم ندانسته و مهر سکوت   شتاسپیو
رفتند که عقل جن هم به آن جا   یم  ییبروز داده بود جا یزیبر لبانش زده بود. اگر چ

 نرسد 

خودت   مراقب ：جمله به زبان آورد کی گردن دخترکش فرو برد و تنها   یرا در گود سرش
 .یآتش انتقامشو خاموش کن کن ی. سعیبزرگ شد  گهیباش بابا. تو د 

گرفت. به دنبال   یاشک را م  یشد اشک بود که جا  ی که از حجم پدرش خال آغوشش
که به   کرخ یو دستانش را گرفت. ن  دیپدرش روانه شد اما اوتانا از پشت لباسش را کش

  کینداشت. ن یوانگیتا مرز د یزیو آژمان چ خت یر  یمعروف بود اشک م  یسنگ دل
و خواست   دیو بر کمرش دست کش دی را در آغوش کش ای نترل کرد. ستچهره اما خود را ک

 کند  هیگر

 و چه ساده از او جدا شد   دیاما چه سخت به پدرش رس و

 

   اوتانا
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نگاه    ا یست  نیبه چهره غمگ یچشم ری چوب شکست و داخل آتش انداخت ز  ی ا تکه
 باشد. یانداخت. حق داشت که سه روز تمام حرف نزند و از دستش عصب

 او را از پدرش جدا کرد.  یرتیغ یکرد و آن گونه با ب رشیطور عاشقانه غافلگ آن

 نخورده بود یزیسه روز جز چند لقمه غذا آن هم به زور، چ  نیا در

قدم برداشت. کنارش    ا ی را جدا کرد و به سمت ست یاز گوشت بز کوه ی تکه ا اوتانا
فرو برد و   شینشاند. انگشتانش را درون موها  شیموها   ینرم رو   ینشست و بوسه ا 

 شانه زد

رفته .  یطرف  هیموهاتو هر تار موت   نی..ببیقدر شلخته نبود ن یتو که  ا  ایست：گفت آرام
 خوام ها!  ی من زن شلخته نم

 م شود.ها بود که با دو کلمه حرف، نر  ن یاما ناراحت تر از ا ا یست

 خود نگه دارد  یگونه برا  نیرا ا  ایدوست نداشت ست اوتانا

دم   یقول م یغذاتو بخور اگر：جا هم اشتباه کرده بود. شروع به حرف زدن کرد  نیا  تا
 شد. جادیدر بدن دخترک ا  یفیپدرت. لرزش خف ش یبرت گردونم پ

کردم همون قدر که من دوستت دارم تو هم   یم  فکر：زد و گفت یلبخند کم جان   اوتانا
 کردم   یانگار اشتباه م یول یدوستم دار

 االن به بعد راه منو تو از هم جداست. اسب هم مال تو  از ：ادامه داد ستادوی ا  اوتانا

 شو و برو. سوار

 .کی بود و هوا تار  شب
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  ن یربهت م ینیبیخوب نم گرویکه شب هست و همد  االن：کردو گفت ا ی پشت به ست اوتانا
 وقته. 

به سمتش قدم   ایاوتانا با نرم شدن ست  ؟یچطور：آب دهانش را فرو داد و لب زد  ای
دستان سردش را گرفت و زل زده به چشمانش  ستادی اش ا یقدم  کی برداشت در 

 ؟ یکن یمن شو..قبول م  مال：گفت

قبال...اوتانا سر   یمال تو بشم؟وقت  یچطور：خواسته گفت  نیا  دنیپر درد از شن ا یست
 ی ..تو پاک پاک ینشد یشکی تو مال ه ا،ینه ست ：را در آغوش گرفت و زمزمه کرد ا یست

 . یریرو بگ متی تصم یتون یم  حاال

 ا یبا من ب ایبرو.. شهیهم  یاالن برا  نیهم ای

  ؟ینگفت یزی تو...تو عمدأ بهم چ یعنی：کرد؟نا باور لب زد  یچه م دهی دختر درد کش نیا
   دم؟یچقدر عذاب کش ی وند  یچرا اوتانا؟م

سمجش را تند تند پاک   ی را فشرد و اشک ها  شیپلک ها  دیسکوت اوتانا را د  یوقت
 اوتانا  یداد یباز   منو：لرزان بر لب آورد  یکرد. با لب ها 

.  ستیهمه ماجرا ن  نیا ：را فشرد و گفت ای. محکم دستان ستدیلب به دندان کش  اوتانا
 یاز دستت بدم اما بهتره بدون  شهی هم یبرا  دیخوام بگم شا  ی که االن م یزیبا چ

شد. با اتمام صحبت   یپدرش و پدر اوتانا هر لحظه شگفت زده تر م قیدانستن حقا  از 
 آوار شد نیزم یو رو اورد ی اوتانا طاقت ن ی ها

  زمیعز ：و با بغض گفت دیصورت سردش کش یهم با او نشست. انگشتانش را رو  اوتانا
مردا قربون صدقت برم، بهم حق بده..از   هیبلد نباشم مثل بق دیکردم شا من در حقت بد 

 جنگ و نبرد بودم  دونیتو م ادمهی  یوقت

  ادی رو  ریدست گرفتن شمش ینحوه   رم،یبگ  ادی دست چپ و راستمو  نکهیا  یجا به
 گرفتم.
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 ستم ین گهی د یمثل مردا   من

 خوام  ی خاطرتو م یلیگم که خ یاز ته قلبم م  نویمعروفم اما االن ا   یسنگ دل به

 ر یبگ متویاالن تصم نیهم ：ادامه داد ا یو پشت به ست  ستادی ا

 کنم  یم ی و من تو رو ازش خواستگار  میگرد یپدرت برم شیبه پ یمنو دوست دار اگه

 ...یاگه تو منو نخوا  اما

 ناز کند نتوانست  یکم شی هرچه دل دل کرد تا برا ا یست

 رفت؟!  یمرد ضعف م نیا  ی دلش برا یشت؟ وقتدا دهیچه فا ناز 

توانست از او دور شود؟  به خدا که   یم  ایزد آ  یم ان ی دو در م دنشیقلبش با د  یوقت
 توانست  ینم

  نیقرار ا یصدا زدن چه با دل ب  نیدانست که ا یاوتانا... و فقط خدا م ：زد  شیصدا 
 جانم؟ ：مرد مغرور و مقتدر کرد. از اعماق قلبش پاسخ داد

 برگرد  ：شور شده از اشک ناله کرد  ییبا لب ها  ا یست

 همانا و غرق شدن در حجم عشقش همانا... برگشتن

1/11 /97 

 ظهر 11:19ساعت

 ز یعز  دوستان 

 رمانم تموم شد نیاول

 هاش  ی تموم کم و کاست با

 تموم درد و خنده هاش  با
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 فته از احساساتم بود رمان برگر نیا

 بچه بزرگش کردم  هی  مثل

 که خودم عاشقشم من

 د یاز خوندنش لذت برده باش دوارمی... ام دونمی رو نم شما
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