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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

  رمان  کی

 

 نام خداوند عزوجل  به

 

سکوت   یقله  ینخسته و به دنبال آرامش، به بلندتر هایاهوی ه یهمه از 
از همه   یر گ. دل نشیندی ماه م یخودش به تماشا ییو در تنها بردی مپناه 

  کندی تاب ندارد. رو به سمت ماه م  یگر د  یز؛ خاطر از همه چ یده کس و رنج
 : کندی و در دل نجوا م

  یا مرا به او برسان  یارا ندارم  یهمه دور  ینتاب ا  یگر خدا...من د یآه! ا -
 خود بکشان. یبه سو 
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

ها از . خاطره چکدی م  یرونب قطرهو قطره زندی مدر چشمانش موج  اشک
 . اندازندی و قلبش را به تپش م  شوند ی چون تئاتر رد مچشمانش هم   ی جلو

بلند پناه آورده بود اما خاطرات تلخ   یقله  ینآرامش، به ا  یدنبال اندک  به
 : خواندی او را م ی کس  یی . گو آیدی م  یی. صدادهدیامانش نم  یرینو ش 

 ! یسو ! گیسوگ  -

.  یدبا قامت بلند و رش  یجوان  چرخید؛ی م یکس   یوجو در جست  چشمانش
 . یشدم  تر یش تر و وضوحش ببزرگ   یسواش درقاب چشمان گکوچک   یر تصو 

  یِنت لرزان رو به گارد  ییبغض بسته و صدا  ییبرگرداند طرفش، با گلو روی
 کرد و گفت: 

کوه پناه    ینتو به ا   یق عم  یهامن از ترس نگاه  خواهی؟یاز جانم دگر چه م   -
 ام. برو و مرا تنها بگذار! آورده

 سرود:  ی کرد و شعر  یسورو به گ جان،ی ب  یابا چهره   گاردینت

 بر زبان من  از عسل تر یرین ش  ی "ا -

 از تو را ندارم."  ییتاب جدا  من

 تا آخر عمر   یر مرا بپذ یا"

 بکش مرا که دگر ندارم تاب سخن گفتن."  یا
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

  یار از  ی از اشک روان شد. رو  یلی س  یسوگ  از چشماناشعار،  ین خواندن ا با
 سو به ماه کرد و گفت:  ید؛دزد 

 رحم، ی ب  یهامن هم طاقت فرساست اما چه کنم که آدم  یدل کندن برا  -
!  یاورند که دوستش ندارم درب  ی ما را جدا کنند و مرا به عقد کس خواهند ی م

  ست ی مآدم ظال  تو را از دست بدهم. لقمان  یشههم  یکه برا   خواهمی من نم 
 ممکن است تو را بکشد...من تاب از دست دادنت را ندارم.

  ی باران  ی چون ابر هم  یسورا گوش داد و رفت. گ یسو گ  یهاحرف  گاردیِنت 
 . یشدتر منظرش دور و دور  یشاز پ  یِنت و گارد بارید ی چشمانش م

*** 

او را به عقد لقمان، پسر    یسو گ  یبود. امروز ناپدر   یسو گ  یبرا   یآور دلهره  روز 
  یستن ی ازدواج راض ینبه ا  یز ن یزار گل   یسو،. مادر گآوردی حاکم روستا درم

را   - یسوگ  یناپدر -َچخمان  یخواسته  یجز َسر خم کردن جلو  یااما چاره
 ندارند. 

 است. او هر روز  دستیاهس  ی مرد  او

ش به  خود  یهاو جز فکر کردن به خواسته زندی و مادرش را کتک م  گیسو 
 . یستن  یگریفکر کس د 

جز غم و   یشبرا یر برسد. تقد اشیرینهنتوانست به عشق د  یسو،گ  چارهیب
 ننوشته بود.  یزیچ یخار
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

  یو دامن   یر حر   هایین بود. آست  یستادهبلند قرمز ا   یدر اتاقش، با لباس   گیسو 
دوخته شده   یدسف هایید و مروار ییطال  یهابلوزش سنگ  ی کلوش؛ جلو

 . دآم ی م یار به قد بلندش بس  ایببود. آن لباس ز 

فر درشت داشت؛    یشموها   یشب بود. از مادرزاد   یاهیبلندش به س   موهای 
سرش جمع کرده بودند.   یانو خم بسته بودند و م یچها را با صد پآن 

  یریچون شمش  یشهاابرو  ماند،ی برف م یدیبه سپ اش ی صورت الماس 
به رنگ   یباست؛آهو، بزرگ و ز یهاچون چشم برنده بود و چشمانش هم 

چشمانش را دوچندان کرده است،   یباییبلندش، ز هایمژه. دمانی عسل م
  ی ها چون دانهقطور و قرمز، هم   یهالب   یز،تو نوک   یدهکوچک و کش  یدماغ 

  اشی یبای و حسابست. از ز   حد ی ب   یز ن   اش یبایی دارد و ز   ی اش گود انار. چانه 
 ام.کم گفته  یم،هرچه بگو 

بزرگ و کوچک   هایید مروار  گردنبند با  یکبه نزد او آمد و  یزار گل  مادرش
 یک گردنش که تا نزد  یزیآو  یهاکرد که به رنگ گوشواره  یزانبه گردنش آو 

 شباهت داشت.  آمد،ی م یشهاشانه

 آورد به مادرش و گفت:   یرو  گیسو 

اند  ن دارم؟ مرا از عشقم جدا کرده که م  ستی چه سرنوشت بد  ینمادر! ا -
 ! دهندی م  خواهمی که او را نم  ی و به کس

 به برون جست و گفت:  ی ااشک در چشمانش حلقه زد. قطره ار یز گل



  

 
8 

کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

ها، آن  ی . هر دویمبا حاکم و َچخمان را ندار یدن جنگ ییدخترم...ما توانا -
کن. ممکن    ی دل بکن و دور  یِنتهستند. از گارد رحمیی ظالم و ب  یهاآدم 

 ها،آن  یهادلم. من در برابر خواسته  ضرر شود جان  یتانها برااست بعد 
 .یر و ناتوانم. سرنوشتت را بپذ  یفضع

ُمَتکا نشست   ی رو یسوجست. گ یروناز اتاق ب کنانیهرا گفت و گر  هااین 
  فرو رفت. اتاق  یقعم ی به صورتش در فکر  یرهخود، خ ی روروبه  ییینه به آ 

چون چنار،  بلند، هم  یبا قد  ی درب نداشت. ناگهان پرده کنار رفت و جوان 
با  همراهبر تن،  یموییو شلوار ل یغهنرم، جل  ی یخرما یچهارشانه با موها 

 .وارد اتاق شد   یدسف یراهنپ  یک

  ی اش و چشمان بزرگ بادامپرپشت مردانه  یری شمش یهاابرو  فقط
 پوشانده بود.   یمشک   یاا با پارچهو دهانش ر   ینی. بیشدم  یدهد   اشیاقهوه 

 دست خود را دراز کرد. گفت:   یسوشد و به طرف گ وارد

حاکم ظالم و پسرش    یر عمر خود را اس   یهمه   گذارم ی . من نم یاب  همراه من   -
 ! یبمان 

 که از ترس گرد شده بود، گفت:   ی و چشمان  زدهیرت ح   یابا چهره گیسو 

 ی؟ ببر  خواهیی مرا کجا م یستی؟...تو کآیمی نم  -

 صورتش کنار زد و گفت:  ی مرد پارچه را از رو آن

 حاکم و پسرش کنند.  یر س . نگذار تو را ا یا! با من بیِنت منم گارد -
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

و   یارشقرمز شده بود. پشت کرد به  یه،از شدت اشک و گر یسوگ  چشمان
 گفت: 

 ًا برو. لطف یندازم،جان تو را به خطر ب کار ین با ا  توانمی نه! من نم  -

  ی او برود. جلو  تا او را قانع کند، همراه ید چه بگو  دانستی نم گاردیِنت
 زانو زد و گفت:  یشپاها

برنگردان    ی. پس دگر از من روینمتو، تا آخر عمر، بنش  یتا به پا  من حاضرم  -
 . شکندی که قلبم در هم م 

را در چشمان   یشد. درماندگ  یرهبرگرداند و به چشمان او خ یرو  گیسو
.  یشدسرنوشت شوم خود م یمتسل یدنبود. او با یااما چاره یدد  یِنتردگا

 شد.  یاهشسرنوشت س  یمعشق خود زد و تسل ی ینهدست رد بر س 

کرد. از ته    یسو خود برخاست و رو به گ  یافتاده، از جا   یهابا شانه   گاردیِنت
 و گفت:   یدکش  ی دل آه 

  ی رو روبه یبهغر  یککه    کنم ی . احساس مشناسمی را نم  یسو گ  ینمن دگر ا -
. از  یدد   ی . مطمئن باش که دگر مرا نخواه یزد   ! تو قلبم را پس یستادهمن ا

 .سپارمیم  یش و را هم به دست فراموروستا خواهم رفت و ت ین ا

و نفرت    رسیدی عاشق، به گوش م  یتکه شدن قلبشکسته شدن و تکه   صدای
 .شدی عشق م  یگزینجا
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

  یلی خ  یی از آن روستا رفت به جا   یِنتگارد به عقد پسر حاکم درآمد و    گیسو 
 . یفتدن یسو چشمش به گ یگر دور تا د

*** 

ها که لقمان به جنگ  وقت   یگاه   و او را  دادی عذاب م   یار را بس  یسوگ  حاکم،
مدت   یچارهب  یسوی. گ کردی م  یزندان   چالیاهدر س   رفت، یم   یتبه مأمور  یاو  
  ی ها. لقمان از ظلم کردی م یهگر   ییو در تنها ماندی م  چالیاهدر س  یادیز

 خبر نداشت.   یسوگ  یهپدرش عل

برگشت،    ی رفت. وقت   یگری د  یمسافرت و به قصد صلح، به جا   ی او برا   روزی 
ها که اسب   یرا به درخت بسته و با شالق   یسو رساندند که پدرش گه او خبر  ب

  یسو . نزد پدرش رفت و گزندی ضربه م یسوتا به راه افتند، به گ زنندی را م
 انش گفت: یز از کن یزیآب داد و به کن   یرا از درخت باز کرد. به او کم

را مداوا   یشهام تا زخ  یاورید را ب یب. طبیدو بانو را به اتاقش ببر  یایید ب -
 کند. 

با پدر خود صحبت کرد و او را قانع کرد که اگر   ی جد یاز آن، به طور  پس
کند، از تاج و تختش    یت ش را آزار و اذادامه دهد و همسر  یشبه کارها

 را ترک خواهد کرد.  ینانصراف خواهد داد و سرزم

حساب،    ین .« پدرش با ا دانمی تو را پدر خود نم  یگر د   ی،کن   ین: »اگر چنگفت
ظلم نکرد و او را به حال خودش واگذاشت اما هرگز او را به   یسوبه گ  یگر د

 قصر قبول نداشت.  ی عنوان عروس خود و ملکه 
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

.  زدندی و او را با نام بانو صدا م زدیرا ملکه صدا نم  یسوگ  ی قصر، کس در 
 نزد لقمان رفت. رو به او کرد و گفت:  یسو گ

  کنید؟ ی م  یفهمگان خار و خف یشچرا مرا پ یستم؟من مگر همسرتان ن -
ساخته. من    یر در قصر، س   ی کرده و مرا از زندگ   یار بس  یهاپدرتان به من ظلم 

کرد و با    یسو! لقمان رو به گکنمی را دوست ندارم و تحمل نم جاین ا  یگر د
 مهربانانه گفت:  ی لبخند 

  ی کار   ینبا تو چن یگر ام و او دمن! من با پدرم صحبت کرده  یبایهمسر ز  -
 . کندی من

موضوع مرا ناراحت   ین. ا داندی شما و عروس خود نم یق ! اما مرا الیآر  -
 . کندی م

 او گفت: نزد پدر خود رفت و به  لقمان

و   یم که به قصر کوچک برو  یماگرفته   یمدرود پدر جان! من و همسرم تصم  -
 . یمجا ادامه بدهخود را آن  ی زندگ 

بود،   اش یشانی بر پ  یادی زو چروک   ینشده و چ ی عصبان   کهی درحال پادشاه
 کرد و گفت:   یاقروچه زد. دندان  یمحکم  یبا مشت به تخت خود ضربه 

تو را   یسمانو ر ی ازن کرده یکدست  ییچه ازنادان! خود را ب یپسره  -
. تو هم به دنبالش  کشدی االغ به دنبال خود م یکگرفته به دست و مثل 

 ندارم. یخن با تو س  یگر برو، من د  یبرو  خواهی ی ! م رویی م
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

  ی جا با خوش رفتند و آن  یگر د یبه قصر  یسوبه همراه همسرش گ لقمان
 . گذراندندی خود م  ی زندگ 

*** 

 )سه سال بعد( 

 

ساله است و اسمش   یک از لقمان شد. او  ی صاحب فرزند دختر  گیسو 
  یش سال پ یک یسوبه مادر خود داشت. مادر گ یادی . شباهت زیلداستگ

هنوز نتوانسته    یسو. گیافت  یی َچخمان رها  یهام رفت و از ظل   ی فان   یایاز دن
ر  یدابه د  یدز امببرد و هنو یاد را از  یِنت نسبت به گارد اش یرینه بود عشق د 

 او دارد. 

خود و دوتا از محافظانش و دخترش از قصر خود   یزانبه همراه کن یسو گ
شلوغ بود و   یار پارچه به بازار رفت. بازار بس یکم   یدخر ی آمد و برا  یرونب

 بودند.  یستادهآدم ا  ینهر قرفه، چند ی جلو

 تر فشرد و خود را به فروشنده رساند: دست دخترش را محکم  گیسو 

که هوا گرم    یو خنک باشد. هنگام ی نخ  خواهم،ی پارچه م ی آقا مقدار -
مان نشود. تر است، گرم روزها سوزاننده ییه نورش از بق ید، است و خورش 

 . خواهمی م  نیراه پ  یبنفش برا  ی، صورت  یهارنگ
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

داد  یزانشاز کن یکیعدد پارچه به  ها را متر کرد و دو فروشنده پارچه آقای 
  یلدا متوجه شد که گ یسوها را حساب کرد. ناگهان گپارچهپول  یگر د  یز و کن

 ! یستکنارش ن

سراغ دخترش را    کنانیه و گر  دویدیطرف بازار م و آن   طرفین به ا   سراسیمه
 : یدند آمدند و پرس . محافظانش نزد او  گرفتی م

 شده؟! بانو چه  -

و   یتبا عصبان یسو . گچرخیدندیم  یلدا در بازار، به دنبال گ کنیزان 
 رو به محافظان کرد و گفت:  یپرخاشگر 

تا   ید،به دنبال دخترم بگرد  ید شو  گم   یدبرو  اید؟یستاده ا جاین شما چرا ا -
 نگفتم سرتان را از تنتان جدا کنند! 

از مردم   یز ن یزانن بودند و کن مشغول گشتبه دست،  یزه ن محافظان
 .کردند ی وجو م پرس 

 : گفتی و با خود م  افتاده بود یدلش آشوب بد  در 

 کنم.   یدایش ! تو به دادم برس و کمکم کن پیاخدا  کشد،ی لقمان مرا م -

را گرفته و به نزد   یلدا شد. دست گ یدا مردم پ  ی المرد از البه  یک  ناگهان
 . آمدی م یسو گ

شد و پس از آن به سرعت دخترش را در   یرهبه صورتش خ  یاندک  گیسو
 د و سپس رو به او گفت: بغلش کشاند. صورتش را بوسه باران کر 
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کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

از من دور  یگر د  شود؟ ی مادرم نگرانم م  ی با خود نگفت  ی؟تو کجا رفته بود  -
 ! کنیی و دستم را رها نم شوی ی نم

شد. او   یزی چو از او تشکر کرد. ناگهان متوجه  یستبه مرد نگر دوباره
 بود. قلبش به تپش افتاد و با خود گفت:   یِنتگارد

پوست    ای،یره و صورت دا   ییخرما  یمن! خودش است! همان موها  خدای»
  ی هالب  ی،با دماغ عقاب  ی ابزرگ قهوه ی بادام یهاروشن و چشم  یسبزه 

 یش موها  یگذاشته است و مقدار  یبیلو س  یش ، فقط ر کوچک و صاف 
شد. نه! من هنوز او را فراموش    ه! غم دلم تاز یجوگندم   شده به صورت  یدسف

  یهم برا  که قلبم   یدمبه تپش افتاده، فهم یدنش. االن که قلبم با د امنکرده 
 را چه کنم آخر؟ مرا رسوا خواهد کرد.«  یوانه قلب د  ین! اتپدی او م 

 گفت:   ینت برگرداند که به قصر برگردد، گارد ی رو یسوگ  تا

دختر   یددختر با  ین ست؛ ادرست مثل خودت ا ت،اس یبقدر دخترت زچه -
 . یم اما سرنوشت نگذاشت که با هم روزگار را سر کن بود ی من و تو م 

تا   دادی کاش گوش نم ی گوش داد اما ا یشهاو به حرف  یستادا  گیسو
 . یردقلبش آتش نگ

و به راهش ادامه داد اما دلش   یختچشمانش فرو ر  یاز گوشه اشک
 : کردی م  ییدر دل خود نجواها  یسو بردارد. گ  یِنت گاردچشم از    خواست ی نم

هنوز مرا   یاداده  ی دل به کس  یاازدواج کرده و  پرسیدمی کاش از او م  یا -
 فراموشم کرده! یا در دلش دوست دارد 
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 قصر. به سرباز گفت:  یبه دروازه  رسید

 دروازه را باز کن سرباز!  -

درخت شفتالو نشسته   یر ز  وارد قصر شد. لقمان در  یسوباز شد و گ دروازه
پدرش    یشو پ  یدکش   یرون ب  یسودستش را از دست گ  یلداتخت. گ  یبود رو 

 رفت و سالم کرد. لقمان به صورتش ُزل زده و گفت:  یک نزد  یسو رفت. گ 

 شو.   و به ما ملحق  یاب -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: گیسو 

 . آیمی بدهم، م  یلتحو   خانه یاطها را به خبروم پارچه -

 ها را بهسرعت به داخل قصر رفت و پارچه  اب

 خانه بدهد. گفت:   یاطداد تا به خ  یزهااز کن یکی

 نزدشان بروم.  یمهاگرفتن اندازه  ی منتظر من بمانند تا برا یید بگو -

قصر و به نزد دخترش و لقمان رفت و کنارشان نشست.   یاطبه ح  برگشت
  ی قرمز بزرگ و موزها هاییب قرمز و زرد و س  یهاانگور  یوه، م هایینی س 

مختلف،    هاییرینی که ترک خورده بود و ش   ییانارها  یاه،س   یرهایبزرگ، انج
آب   یدنی و کلوچه و دو پارچ نوش  یک ک ای، یوه م هاییرینی باقلواها، ش 

 لقمان بود.  ی و زردآلو جلو  گیالس

 به من کرد وگفت:  رو
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 بخور.   های از خوراک   ی ! کمستیده رنگتان پر  ی چه شده؟ اندک   یبایم همسر ز   -

  یسو گرفت. گ  یسوو به سمت گ  یخت آب زردآلو ر ی کم  یوان، ل یک داخل 
 زد و گفت:  ی. لبخند یدازش نوش  یرا گرفت و کم  یدنی نوش  یوانل

 ام.خسته شده ی ! فقط کمیست ن  ینه طور  -

 کرد و گفت:   یسو از سربازها آمد نزد لقمان و رو به گ یکی ناگهان

 ،بوده شده بانو! گفتند که فرزندتان گم  -

 ! ید کرد   یدایشکه پ  خوشحالم 

نگاه به سمت لقمان کرد و   یک. تپیدی تند مترس تند  یاز رو  یسوگ  قلب
 سرد گفت: خون 

 کردم.   یدایش! گمش کرده بودم اما زود پیآر  -

 دوباره گفت:  سرباز 

 نزد بانو آورد! کرد و به   یداناشناس او را زود پ یمرد   ی،آر  -

 کرد به سرباز و گفت:   یرو  لقمان

 . یبر  توانیی تو م  -

  یک آمد. لقمان از جا برخاست و   یسوبلند شد و به طرف گ  یشاز جا سرباز 
و   فشردی را بغض م یش گلو  یسو زد. گ یسومحکم به صورت گ یلیس 
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دست   ی. جا دیدیرا نم  ییکه جا   یچشمانش پر از اشک شده بود، به طور
 . سوختی و م کرد ی ِوز م ِوز  یسو،صورت گ  یلقمان رو 

 بلند گفت:  یی. لقمان با صدایختفرو ر یسو، گ  یهااشک

 ی؟ به من نگفت  یزیو چ  یاتو دخترم را گم کرده  ست؟ی چه حماقت  ینا -

.  ید را با دو دست گرفته و به سمت قصر دو ی ابلند قهوه  یراهنپ گیسو 
تخت نشست. سرش را به بالش فشرد   ی خودش را به اتاقش رساند و رو

 و 

  یسو بود، در زد و داخل آمد. گ هایز از کن  یکیه ک  یاکرد. مار  یهگر   بلندبلند
 را پاک کرد.  یشهاسرش را باال گرفت و اشک 

 بالفاصله گفت:  ماریا

شما را  یزیچ ید،و به اتاق آمد یدیددو  کنانیه گر   یدمقصر د یدر راهرو -
 ناراحت کرده است؟

 کنارش آمد و نشست و او را در آغوش   یازد. مار  یهگر   یر ز   یگر،د   یبار   گیسو
 کرد.   یه گر  یامار  یهاشانه ی تا توانست رو یسو گرفت. گ

 کرد و گفت:   یادر را باز کرد و وارد اتاق شد. رو به مار لقمان

 برس!  یت زود برو و به کارها خواهی؟ی چه م  جاین تو ا  -

احساس نفرت نسبت به  یسورفت. گ یرونکرد و ب  یمبلند شد و تعظ ماریا
از او   یسو آمده بود اما گ یسو نزد گ ی کشمنت  ی لقمان داشت و لقمان برا 
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را بشنود، چه برسد که به اتاقش آمده    یشکه صدا   خواستی بود و نم   یزار ب
 را صاف کرد و گفت:  یشو از او طلب بخشش کند. لقمان گلو

عمل کرده و تو   یتعصبان یاز رو  یشپ یمرا ببخش! اندک  یبایم،همسر ز -
 .شنیدمی شدن دخترمان را م  را آزردم. دوست داشتم که از زبان خودت گم 

 برخاسته، گفت:  یش آورد به لقمان و از جا ی رو  یت با عصبان گیسو 

! حاال چه شده که دخترمان کردییدخترم خطابش م  یش، پ ی اندک  -
  گونه ین تو را ببخشم، ا   خواهیی و م  یاشده چون درمانده    کنی؟ ی خطابش م

 کنی؟ ی رفتار م

 د. لقمان گفت: ها آمد و لقمان را صدا ز از سرباز  یکی

 ؟داخل بگو چه شده یاب -

 آمد و به لقمان گفت:  سرباز 

 اند! اند و به قصر دعوتش کرده کرده  یدا را پ ید آن مرد ناشناس که گفت -

 : ید از لقمان پرس  زدهیرت ح گیسو 

 ی؟ اشده؟ آن مرد را چرا به قصر دعوت کردهچه  -

  ی هابود و قدم  بلند زردش گرفته ییقهدستش را به جل کهی درحال  لقمان
 گفت:   داشت، ی کوتاه برم
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از او تشکر کنم. او مهمان ماست. بهتر است تو هم نزد او آمده    خواهم ی م   -
 و هر دو با هم از او 

 انجام داده است. ی. کار بزرگ یمکن  تشکر 

هم پشت سرش راه افتاد. در دلش   یسو راه افتاد تا به سالن برود. گ لقمان
و با خود   رسیدیبه ذهنش م  یبد  یهاکر اش فافتاده بود، همه یآشوب 

 : گفتیو م   دکر ی زمزمه م

 کرده است.   یدا. او دخترش را پ کندی کار را نم  یننکند او را بکشد؟ نه! ا -

  یسو در کاخ خود دعوت کرد. گ  یتشکر کرد و او را به زندگان   یِنت از گارد   لقمان
 : کردی مات مانده بود و در دل خود نجوا م 

  ی زندگ  ین کند، ا  ی چشمان من زندگ  یاهد در کاخ جلو خوب یِنت اگر گارد -
به   یز قلبم ن یدنشهمواره غم به همراه خواهد داشت و هر روز با د  یمبرا

 درد خواهد آمد! 

 

*** 

  ی مورد اعتماد لقمان و پدرش شد. وقت   یفرمانده   یِنتنگذشت که گارد  دیری
  یِنت گارد  ینده قدر براز که چه   ید فهم یسوها را به تن کرد، گلباس فرمانده 

 بود. 
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با   یاراه سورمه راه یراهنو پ یاچرم قهوه  ی هیقگونه بود: جل  ینلباِس ا  آن 
هدبند با   یک و تفنگ به دوش،  یبه همراه شلوار مشک  ید، سف یهاخط 

که وسطش دوتا تفنگ به شکل   یانقره  یستاره  یکنشان فرمانده که 
 ضربدر بود. 

. در یدندضد گلوله پوش  ین آهن یهایقهبزرگ راه افتاد. همه جل جنگی 
 راه افتاده بود.  یابزرگ قصر، همهمه  یراهرو 

.  کردی م   یروزیو پ  یت موفق  ی آرزو   یشو برا   کرد ی خود وداع م   یار با    هرکس 
 در دل گفت:  گذشت، ی جا ماز آن  کهی درحال یسو گ

در جنگ را کردم که زنده  یروزیپ یآرزو  یِنتگارد  ی من در دل خود برا -
 شود.  وز ر ی بماند و پ

فرما  جا حکم همه ی سرَبر  سکوت حوصلهشده است و  جانی ب  ییگو   قصر 
ها از آدم   یخال  یاطشو ح  پیچید ی قصر م  یدر راهروها   یبی عج  ی بود. سرما

 بود. 

شده بود.  یرهقصر خ یاطح یو به منظره  یستاده قصر ا  ی کنار پنجره   گیسو
ها رخت که از وسط د یاشدهفرش قصر و راه سنگ  یدرختان جلو 

کوچک کرده بود. درختان بزرگ    یچون جنگلقصر را هم  یاطح گذشت،ی م
 رنگارنگ و مختلف. هاییوه و بارور با م
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فرض   یچارهو ب یز همه شکوه و عظمت، خود را ناچ  ینبا وجود ا  گیسو 
  ی سلطنت   هایی صندل  یی، طال   یها. قصر بزرگ با سالن بزرگ و ستون کردی م

 آن.   یرو  یچکو پرز   یهادار قرمز با گل تاج 

  یسو قدر بزرگ بود که دو برابر قد گبزرگ بود. آن   یار ادشاه و ملکه بسپ  تخت 
بود،   ییاش طالاش که همهخورده به طرف سقف  یچپ یها. با تاج یشدم

با طول کم   یتر بود. فرش قرمز کوتاه  ی شده بود. تخت ملکه کم یباز یار بس
که    یهایه پل ی تا رو  یورود زرد رنگ داشت، از درب  ی هااش نوار که کناره

  ی هاپهن شده بود و پنجره  شد،ی تخت پادشاه و ملکه متصل م  یگاهبه جا
ها . پنجره افتادی بلند سمت راست قرار داشت که وسط هر ستون م یار بس

بود،    یزانها آو که از پرده   یبادمجان   ی هاو منگوله   یمخمل زرشک   یهابا پرده 
 یف قابل توص ر یو غ نظیر ی  شکوهش ب ها؛ واقعاً نصب شده بودند به پنجره 

 بود. 

 : زدی آمد و بلند داد م یسو به سراغ گ یزان از کن یکی

 رسان از جنگ آمده! نامه  یکُرخ داده است.  یبانو فکر کنم اتفاق  -

را با دو دست گرفت و   ینشبلند قرمز مخمل سنگ یراهنپ  یمه سراس  گیسو 
  اش یابان از اسب قهوه . خود را شتابان به درب قصر رساند. مرد نگهیددو 
  یسو در آورد. آن را به گ رنگی پاکت کرم یک یفش شد و از داخل ک یادهپ

 داد. پاکت با شمع قرمز مهر و موم شده بود. 
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  ی فرو رفته بود. در خواب  یقیدر خواب عم یلدارفت. گ یلداگ  به اتاق  گیسو 
ا  پاکت نامه ر  یینشست و با چاقو یسو. گیصورت  کوچک  یراهنی با پ یقعم
نامه را باز کرد و با دقت نامه را خواند.   ی آرام ال و نامه را درآورد. آرام  ید بر

 نامه از طرف لقمان بود: 

. پدرم جان  سپارمی و مهربانم. تو و دخترمان را به خدا م یباهمسر ز ی ا -
شجاعم    ی . اگر فرماندهامشده   ی زخم   یز خود را در جنگ از دست داد و من ن 

و مرگ   ی. زندگ مردمی م هاین زودتر از ا یلیخ آمد،ی مبه نجاتم ن یِنتگارد
.  گردمی تو و فرزندمان باز م یش من به دستان خداست. اگر زنده ماندم، پ

. قصر و  سپارمیخود م  یردل ش  یفرمانده یِنت اگر ُمردم، شما را به گارد 
. مرا ببخش و حاللم کن. خداوند  گذارمی م تو و فرزندم    یاموالم را برا   یهمه
.  یدر امور قصر با مشکل مواجه نشو  یدوارمتو و فرزندمان باشد. ام ر یاو

 ! یدارت، همسر و پادشاهت، لقمان خان دوست 

. چشمانش را بست و اشک از  سوختی از شدت اشک م  یسوگ چشمان
. او  سوختی شد. دلش به حال لقمان م ی جار یچشمانش چون رود پر آب 

 بود.  یر مهربان و دل ر یاپدر بس یک دلسوز و مهربان و    یار بس ی مرد

*** 

 قصر بزرگ!   یکماند با دخترش و    یسوگ  تنها
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  یرا را به عنوان دست راست خود و مسئول امور جنگ قرار داد؛ ز  گاردیِنت 
  یگر از هرکس د  تر یشاعتماد نداشت و او را ب یگری او، به کس د از  یر غ به
 . راحت به او بسپارد یالرا با خ یز چهمه توانستی و م  شناختی م

  ی شد. همه  یروز بر آنان پ یز ن یِنتراه افتاد و سپاه گارد یاری بس هایجنگ 
ه  در جلس یز را هم ن یسودور هم جمع شدند و گ یابزرگان قصر در جلسه

  ی زن از عهده  یکبود که  ینکه در جلسه مطرح شد، ا  یزیخواستند. چ
تا به    دشوانتخاب    ید با  ینشاناز ب  یکیو    آیدی قصر و امور جنگ برنم   یاداره
 به همه گفت:  یمت،و مال ی با نرم  یسواز کارها برسد. گ یبعض 

  ی . برا آیمی از پس اداره قصر و امور جنگ برنم   یی که تنها  دانمی من خود م  -
 .امیده تازه نفس برگز  یرویجوان و قدرتمند با ن ی من فرد  ین هم

 ود؟! خواهد ب  یکه چه کس  کردندی پچ م و پچ   کردند ی نگاه م  دیگر یک به    همه

 بر لب، بلند و َرسا گفت:  ی با لبخند  گیسو 

 دانست ی ت راست خود ملقمان او را دس   جنگ را که پادشاه   ی من فرمانده   -
!  امیده است و به او اعتماد تام داشت را برگز  و امور جنگ را به او داده 

طور که دست راست  خواهد کرد و همان  ی مرا همراه  یِنت فرمانده گارد
. اگر  یدرس  یانخواهد بود. جلسه به پا یز ت راست من نپادشاه بوده، دس 

. خداوند پشت و یدبپرس   انید توی م  ین ام   یر آمده، از وز  یشپ   یتان برا  ی سوال
 پناهتان باشد. 
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  یراهن پ درخشید، یسرش م  ی روبلند و باشکوه، تاج طال  یبا قامت  گیسو 
ت گرفت  را به دس   یر ... . دامن حریبایشز  هایی دوز قرمز و بلند پر از سنگ

بلند و محکمش، از سالن خارج شد و    ییهاخود برخاست. با قدم   ی از جاو  
 ت. جلسه در سکوت فرو رف 

 . کردندیاز شکوه ملکه صحبت م  دیگر یک در گوش   یزان، کن  یهمه

*** 

و لطف ملکه برخوردار شوند. ملکه   یر در بازار به صف شدند تا از خ همه
. به آنان کندی کمک م  یازمندانه نب  و  زند ی م  ی ماه به بازار سر  یکهر    یسوگ

 یش ملکه هستند و برا  هایی ها قدردان خوب و آن   دهدیم   یلباس و خوراک 
خود   ی ملکه  ی سبد برا  یک  آورند، ی که به دست م  ی هر سال، از محصوالت 

خود لباس    یسو،. ملکه گکنندی م  اش یم و تقد   برند ی از او م   یخاطر قدردان به
.  کردی م یخوش  یآرزو  یشانو برا کردی م یمتقد  یرهارا به فق های و خوراک 

  مال ی را پا یگریحق د  یو اگر کس دادی م یتاهم یادن ز به قانو یسوگ
مجازات   یک. تنها زدی و نه کتکش م انداخت ی نه او را به زندان م  کرد،ی م

  مال ی روز خود را به او بدهد، تا حق پا  یکبود که مزد  ینداشت و آن ا 
 . دیای اش به دستش بشده

  یت بودند که انسان  ی بد   یهاداشت! و طرف حق بود اما آدم   یدار پا  یعدالت   او
 و او را قبول نداشتند.   بردندی سوال م یر شان را زملکه
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قصر را پر   یاش، خزانه زنانه  یف و دستان ظر یشانی خود با عرق پ گیسو 
 خودشان داشت. ییستهمناسب و شا یو با همه رفتار کرد ی م

 بود.  یز گران و غافل از همه چو زشت توطئه   یدر پلز افکادور ا  یسوگ  ملکه

*** 

 به صدا درآمد. گفت:  یسواتاق گ درب 

 ! یاب -

 . یسو: درود بر ملکه گمالزم

 کرد و به سخنانش ادامه داد:   یمتعظ  مالزم

  ی اند. من وقت شما را کرده  یهعل  چینییسهو دس   در قصر قصد توطئه   یاعده  -
خود   ی یفه. وظیدمرا شن یشانهاحرف  کردند،ی چند نفر از وزرا صحبت م

 دانستم که به ملکه بازگو کنم. 

 اش یری شمش یابروها ینب ی را جمع کرد و اخم کوچک  اشیشانی پ گیسو 
پهن   ین زم ی تخت نشسته و دامن بلندش تا رو ی که رو   ینشست. در حال

 گفت:   بافت، ی را م یلدا نرم و بلنِد بور گ  یشده بود و موها 

و صحبت   یمجلسه برو  . چند لحظه صبرکن تا با هم به اتاق یرونبرو ب -
 . یمکن

برخاسته و چندبار دور خود   یاز جا  یلدا کرد و در را بست. گ  یم تعظ مالزم
 مادر گفت:   یبه ملکه  یو رو   یدچرخ
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 ! یدرا بباف یم موها  یشهام؟ دوست دارم همشده یبامادر ز  -

 ام.ُدردانه   بافمی را م  یتموها  یشههم -

چون  مثل َپر بود و بور...هم   یشداشت و ابروها  ای یرهگرد و دا   یصورت   گیلدا 
 ی داشت و دماغ   کرانی ب   ی بزرگ به رنگ آب   ی مادرش بود. او چشمان   یابروها 

کرده بود و سمت چپ  کوچک اما پف   یشها. لب یزتو نوک یدهکوچک کش
  یدش سف یکه به چهره کوچک داشت یاهخال س  یک یش،هالب  یباال

که دامنش تور   رنگی گلبه  ی بلند دخترانه یراهن . پدادی م ی خاص  یباییز
 بود، تنش کرده بود.  یدسف یهاداشت و پر از شکوفه

که   یزی به کن یسو. گیشدباز م ی دامنش مثل گل چرخید، ی که م  هنگامی 
 بود، گفت:  یلدا مواظبت از گ اش یفهوظ

ظبش  موا و    یدبه باغ ببر   یش،هاخرگوش   دن ید   یرا برا   یلداشما پرنسس گ  -
  یرونت اگر دوباره به سمت بازار برود از قصر ب کنم،ی تکرار نم یگر . د یدباش 

 ! کنم ی م

 کرد و گفت:   یم گرفته بود، تعظ  یین سرش را پا کهدرحالی 

 در باغ!   یمبرو  یایدراحت. پرنسس ب یالتانمادر! خ  یبله ملکه  -

 رفت.  یز و به همراه کن  ید پر   یش از جا یبا خوشحال یلداگ  پرنسس

خاطر به دست  به یامالزم، معلوم بود که عده یهافکر کرد. از گفته گیسو
و دخترش را   یسوملکه گ  خواهندی گرفتن سلطنت و گرفتن تاج و تخت، م
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ملکه که از همسرش پادشاه   هایییدارا یو همه  یاورند درب  ی با زهر از پا
 د. نن ک   یم خود تقس  ین است را تصاحب کرده و ب  ده مان  یجابه   یشانلقمان برا 

 گفت:   یشبرا مالزم

زن بماند؟    یکدست    یسلطنت بزرگ   ین چن  یستن  یف»ح  گفتند ی ها مآن   -
خود برسد... .« و همه   یزنانه ی کند و به کارها یداربچه  یداو با

 . خندیدندی م

 زد:  یاد فر  گیسو 

 . یبرو  توانی ی . تو میگربس است د -

 : اما ملکه...! مالزم

 . یایدبگو نزد من ب یخزانه دار   یر . به وزخواهم کرد یدا پ  یامن خود چاره -

 بله! ملکه. -

  یش ها دستور داد برا از آن  یکیبودند. به  یستاده پشت درب ا  یز،کن دو
 . یاوردپوست و جوهر ب

 به نوشتن کرد:  شروع 

 ین نام خداوند جهان آفر به»

 ! یِنتگاردام  و درود من بر فرمانده  سالم

 .اندیده ترم چمن و دخ  یهعل یااز وزرا توطئه ایعده
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. من تنها هستم  یاورندقصد دارند سلطنت را با دوز و کلک به دست ب  گویی
به قصر و نزد من رسانده و   تر یع و از تو طلب کمک دارم. خود را هرچه سر

 سخن نگو!«  یموضوع با کس ینا  یدرباره

*** 

 کرد:   یمآمد و تعظ یسو نزد ملکه گ  یدارخزانه  وزیر 

 ید؟ را خواست یر من، بنده حق یملکه  -

از خزانه را دارند. تو   یقصد توطئه و دزد یاعده ین،الدشهاب  یر بله! وز -
 ی خواه  یرونب  یگاهتاز خزانه کم شود، از جا یاو اگر سکه  یمسئول هست 
 جمع کن!  یار بس  خواهم کرد. حواست را  یگزینرا جا  یگریشد و کس د 

 . افزایمی افظان مخزانه را باال برده و به تعداد مح یتچشم ملکه، امن -

جمع  یار درز نکند، حواست را بس یی ام، جابا تو زده  جاین که ا   ییهاحرف  -
 کن، دوباره تکرار نکنم! 

 رفت.  یرونتکان داد و از محضر ملکه ب ی سر الدینشهاب

*** 

وارد شد و   یِنتتخت خود نشسته بود. فرمانده گارد ی بر رو  یسوگ  ملکه
 سرد گفت:  یار سو ب کرد   یم خود، تعظ یمی عشق قد  ی جلو

 ملکه در خدمتم!  -
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 ید؟ دار  یشنهادی! شما چه پید سالمت باش  -

هستند و بعد   یکه چه کسان   یدها را بشناس آن  کنمی م یشنهاد ملکه من پ -
 . یندازیدها را به زندان بآن 

 جلو آمد:  یود برخاست و چند قدمخ  یاز جا  ملکه

ها هنوز آن   یندازیم؟دان بها را زناست، به چه جرم آن   یناعدالت   ین! ا یرخ  -
ها سر زند، تا با  اشتباه از آن  یکتا  کنیمی م  یاند. سعانجام نداده یکار
پرداخت کرده و از   شود،ی قدر حقشان مو هر چه  یمکن  ی ها برخورد جد آن 

 . کنیمی م  یرونشانقصر ب

تا جانتان در امان باشد.   فرستم ی قصر و شما چند محافظ م ی من برا  -
 ده. آسو  یالتانخ

از بانوان که در قصر مشغول   یاز قصر، تعداد  یِنتخارج شدن گارد هنگام
و به طرفش لبخند   آمدند ی عشوه م یِنت گارد   یکار و نظافت بودند، جلو 

 به بانوان به راه خود ادامه داد.  توجهیب  یِنت . گارد زدندی م

.  باال انداخت و به قصر برگشت یی از دور شاهد ماجرا بود. ابرو  یسو گ  ملکه
.  کردندی فرمانده صحبت م  ییافه و ق  یپو ت  یتجذاب  یدر قصر، همه درباره 

 وارد شد. گفت:   یسوملکه گ

صحبت   یهودهموضوعات ب یکه درباره یدندار  یگری شما کار و بار د  -
 زود هرکس سر کار خودش برگردد!  کنید؟ی م
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 کردند و به سرکار خود برگشتند.   یمتعظ همه

*** 

 یانم پروردگار جهانه نا: »بیِنتگارد   فرمانده

راه افتاده است و من تنها از پس    یهبزرگ با کشور همسا  یمن، جنگ   یملکه
  یروز تا در جنگ پ ید کن یرسان کمک  ی . کمآیمی جنگ برنم یبرا هایم تصم
 .« می شو

 . یاورندب یشجوهر برا  یپوست و کم  یکخود دستور داد تا   یز به کن ملکه

 زد:  یادر سرش جرقه   یفکر  ناگهان

جنگ خواهم    یدان. من خود به میستبه پوست و جوهر ن  یازیصبر کن! ن  -
 رفت. 

  ی را برا یز برخاست و به اتاق خود رفت. پس از آن، سه کن یاز جا  گیسو 
بلوز   یکبه پا کرد و  یاهیصدا زد. شلوار س  یدنکمک کردن در لباس پوش 

  یاه س ند  بل  یهاو چکمه   یدپوش   یاهچرم س   ییقه آن، جل  ی. رو یدپوش   یرهسبز ت
بستند و   یزهارا کن یش داشت؛ بندها یادیز ی . بندهایدپا پوش  تا ساق 

  ی بافتند که از اطراف صورتش و از رو  ی درشتش را طور فرِ  یموها
چپش انداخت و   ی تفنگ برداشت و به شانه  یک جمع شوند.  یشهاشانه

سپرد   یزاناش گذاشت. به کنرا داخل چکمه  اش ی خنجر کوچک دسته چوب 
در امان نگاه   گر،یلهح یو قصر را از دزدان و وزرا فرزندش باشندمراقب 
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و به   یسیددر نامه بنو  یمآمد، برا  یشپ ی اگر موضوع  گفت  چنینهم دارند. 
 سربازان گفت: 

  یاید، ب یشپ ی. اگر مشکلیدو از قصر مواظبت کن یدقصر را باال ببر  یتامن -
 ! یدو شما را نخواهم بخش  یداز چشم شما خواهم د

خود شد و با چهار تن از سربازان،    یابا شجاعت تمام سوار اسب قهوه  و گیس
و مبارز    کندی بار است که در جنگ شرکت م   ینفت. او اولجنگ شتا  یبه سو 

 یسو از سربازان جنگ در دوران خودش بوده و به گ  یکیاست. پدرش    یخوب 
دفاع    ودرا داده است تا بتواند از خ   یراندازیو ت  یر با شمش  یدنآموزش جنگ

سر گذاشت و رفت تا از مال، جان   دار و ندارش را پشت   ی همه  یسو کند. گ
 و عشق خود دفاع کند. 

 . یدجنگ رس   یبه منطقه  یسو شده و گ یکتار  هوا

که    کرد ی را گوشزد م  اشیفه خود بود و به هر کس، نقشه و وظ یسوگ  حال،
مش به  دادن بود، چش یحاز کمر خم شده و در حال توض کهی ناگهان درحال

صورتش چرخاند. ناگهان از   ی افتاد و چشمانش را رو  یاهی س  یهاچکمه 
 کردند:   یمو تعظ  یستادندتعجب ماتش زد و سکوت کرد. سربازان صاف ا 

 درود ملکه!  -

 شجاع.  یِنتو درود بر فرمانده گارد  یمدرود بر شما سربازان با وفا  -

 ، گفت: قدش را صاف کرد و رو به سربازان فرمانده
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اما حواستان   ید و استراحت کن یدبه چادر خود، غذا بخور یدبرگردشما  -
 ! شودیکار م   باشد که دشمن، شب دست به

 باهم گفتند:  همه

 بله فرمانده!  -

 یش جا جارو شدند اما نه آن جنگ، روبه  یداندر م  دیگر،یک معشوق با  دو
  یسو ه گرو به ملک  ِنتیابراز احساساتشان. فرمانده گارد  ی برا ی بود و نه وقت 
 کرد و گفت: 

و جان خود  یداآمده  جاین ! چرا به ا یستشما ن یجا جاین من، ا  یملکه  -
 ید؟را به خطر انداخت

 کرد:   یِنتزد و رو به گارد یلبخند  یسوگ  ملکه

  یام تا برا ! من آمدهکنیدی به شما خواهم فهماند که اشتباه م یبه زود  -
 . آیمی و سلطنتم بجنگم و از پسش برم ین سرزم

  یک  ی جنگ است و جا یدان م جاین ! ایفتدن یتان برا  ی اتفاق بد  یدوارم ام -
 . یستزن ن

 .یاورد خود ن  یآُزرده شد اما به رو  یار بس یِنتاز حرف گارد  ملکه

*** 

از چادر   یِنت به وسط آسمان آمده بود. فرمانده گارد  یدشده و خورش  صبح 
به    یکییکی ن  خود را به چپ و راست کشش داد. سربازاآمد و    یرونخود ب
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افتاد که از او زودتر    یسوچشمش به ملکه گ  کهین گفتند تا ا  «یرخبهاو »صبح 
  یک و  یرهت بز بود؛ بلوز و شلوار س  یدهلباس پوش  یهشده بود و مثل بق یدار ب

سر خود جمع کرده و   ی را رو اشی فر درشت مشک  ی. موهاینآهن ییقهجل
تر  مرد شجاع   یکزن و از    یکبود در جلد    یمرد   یسوزده بود. ملکه گسنجاق  

 بود. 

سمت و لشکر دشمن در طرف مقابل، در   یک جنگ، لشکر ملکه  یدان م در 
  ی گذشت که ملکه با صدا   اییقه بودند. چند دق یستادهحالت آماده باش ا 

 زد:  یادبلند، فر یار بس

 خود! حمله!  ی افراد به جا -

نگران  ر ایبس یِنت جنگ حمله کردند. گارد یپور ش  یدشمن، با صدا  لشکر 
که جان خود را به    فهماندی آماده شدن، به او م یاش بود و تا لحظهملکه

تر از آن بود که  نکند اما ملکه شجاع  سرپرست ی و دخترش را ب   یندازد خطر ن
 منصرف شود. 

  ی ینه گد بر س با ل یسو. ملکه گیختندملکه و لشکر دشمن، در هم ر لشکر 
پس از   یکی کرد.   یکت و شلدشمن کوفت و با اسلحه قلبش را هدف گرف 

 . رفتی م یش و پ انداخت ی م  ینرا به زم یگرید

افتاد و سمتش   یسوملکه گ  یبایز   یلشکر دشمن، چشمانش به چهره  سردار 
کند اما   ینرا باال آورد تا به ملکه ضربه بزند و او را نقش بر زم  یش . پایددو 

او را بر   پا به شکمش، یضربه  یککرد و با   بینی یش را پ یرکت و ملکه ح
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تا جانش را گرفته و جنگ   آوردیفشار م  یشنهاد. سپس با زانو به گلو   ینزم
 را خاتمه دهد. 

 یسو انداخت. ملکه گ  ینزد و او را به زم  یاضربه   یسونفر به سر گ  یک  ناگهان
  یدرا د  یِنت شدن، گارد  یهوش ب  ی . در لحظهیدند  یزی چشمانش تار شد و چ

 ت. و چشمانش را بس دویدی که سمتش م

*** 

خود    یهاسراغش آمده بود. دست  یبی را که باز کرد، سردرد عج چشمانش
که    کرد ی و درون چادر را برانداز م   چرخیدند ی را به سر گرفت و چشمانش م 

 . چشمانش را آرام بست و باز کرد: یدرا د  یِنتگارد

 ! کنم؟ی چه م جان ی شد؟ من...ا چه -

 . یمکرد  ینینشهمه عقب  -

  ید؟ کن  ینینشبه شما دستور داد که عقب   یچه کس   ید؟ کرد   ینی نشچرا عقب   -
 ! ید دشمن به ما خواهد خند 

رو به ملکه   یِنت،نشست و گارد  اشیری شمش یابروها  یانم یکوچک   اخم 
 گفت: 

با دشمن  مقابله یبرا  یو ما افراد کاف  کشتندی م  یکییکیسربازانمان را  -
 تنها راه چاره بود!   ینینش. عقب یمنداشت

*** 



  

 
35 

کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

  یدان . مجنگیدی تر از قبل متازه نفس   یسوجنگ بازگشتند و ملکه گ  اندیم  به
 جنگ، پر از جسد سربازان دشمن بود.

را آموخته   یدنچگونه جنگ یسومانده بود که ملکه گ یرت در ح گاردیِنت
از   یکی را    یش ها بود که بازو فکر   ین . در همجنگدی م  یاقدر حرفهاست و آن 

 نظر داشت.   یر سردار دشمن را ز یسو،گ  کرد. ملکه  یسربازان دشمن زخم

 : کردیو در دل با خود زمزمه م  کرد ی حرکاتش را دنبال م  یسو 

  شود ی تر م در آوردنش سخت   یاست! از پا  یاحرفه   یار بس  اشی حرکات رزم  -
 !برد ی زمان م  ی و کم

  یکی که ناگهان    شد تا خنجرش را بردارد  شد و خم   یک نزد  یکم   یسوگ  ملکه
و از  ید زد. ملکه با خنجر خود، به گردنش کشضربه  یر مشبا ش  یشبه پهلو 

سربازان خود و دشمن    ین ب   ی. کم یستسردار ن  یدد  ید،درآوردش. تا جنب  ی پا
!  یدر سر داشت؛ آر  یانقشه  ییبه سردار افتاد؛ گوتا چشمش  یدچرخ

را باال آورد، ملکه   یرشحمله کند. تا شمش  یِنتاز پشت به گارد   خواستی م
شد.   ینبر زم محکم به کمر سردار زد و سردار نقش یضربه  یکبا خنجر 
 زد:  یاداو را گرفت و با زور بلندش کرد و فر اشیقه ملکه از  

زنده   خواهید ی . من سردارتان را ُکشتم. اگر م یددهگوش فرا    یان، لشکر   یا   -
و اگر موافق   یدبده یلرا تحو یتانهابه ما ملحق شده و سالح  ید،بمان

 ! یریدپس بم یستید، ن
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صورت و   ی به قلب سردار زد. خون سردار رو یگر، خنجر د  ی ضربه یک  و
کرد.    یز . با پشت دست، صورت خود را از خون سردار تمیدپاش   یسولباس گ 

انداخت.   ین کرد و سردار را به زم  یز جنگ تم یدان با خاک م یز خنجرش را ن
 . نگریستندی م دیگر یکهمه مات و مبهوت مانده بودند و به 

داده و به   یلخود را تحو  یهاشدن سردار، سربازان دشمن سالح ته کش  با
ها و محل استراحت  و همه به چادر   یافت  یانپا. جنگ  یوستندلشکر ملکه پ

 خود بازگشتند. 

 به چادر پزشکان رفت.  یِنتگارد   فرمانده

را   ی کرده و پانسمان کنند. سربازان زخم   یهرا بخ یش رفته بود تا بازو جاآن 
 و  درمان کردند 

و   یدها را با مقام شهفرستادند تا آن  یشانهارا نزد خانواده  شدگان کشته
  ی برا   یپول، طال و خوراک   ی ار، دفن کنند و ملکه دستور داد مقدارسرباز فداک

 ها بفرستند. آن   یخانواده 

افتاد که    ی بود که ناگهان چشمش به اسب   یستاده خود ا   یز در کنار م  گاردیِنت 
 گفت:   یِنت،نزد فرمانده گارد ید رس  یوقت   .آمدی ها مآن   یبه سو 

شان ام. کجا هستند که نامه اعظم آورده  ی ملکه   ی برا   یادرود فرمانده! نامه  -
 دهم؟   یشانا  یلرا تحو

 درود بر شما! ملکه در چادر آخر هستند.  -
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 نگهبان گفت:  یزانو به کن یستاد درب چادر ا رساننامه

 ! ینمملکه را بب  خواهمی م -

اند و در حال زده  یهشده و بخ   ی زخم  یشان. پهلو اندیدهدراز کش  ویس ملکه گ  -
 . یماطالع ده یشانتا به ا   خواهیدی چه م ییدد. بگواستراحت هستن

 ام.از قصر آورده  یانامه  یشانا  یبرا  -

 و دستور داد:   یدرسان را شننامه  ی صدا ملکه

 . یایدب یدبگذار -

 وارد شد و گفت:  رساننامه

 درود بر ملکه!  -

 کرد. ادامه داد:   یمتعظ  و

 شما است.  یزاناز کن کییاز طرف   ییام. گوآورده  یتاناز قصر برا  یانامه  -

 رسان بازگشت. تشکر کرد و نامه ملکه

 نامه را باز کرد و مشغول خواندن شد:  گیسو 

 مهربان  ینام خداوند بخشنده  به»

  کنند ی م  ری قرایب  یلدا، بزرگوارم. پرنسس گ ی سالم و درود خدمت ملکه  با
  خواهم ی . مفرستندی افراد در قصر را به صف کرده و دنبال شما م ی و همه 
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سرکش شده و با همه دعوا   یار پرنسس بس گردید؟ی باز م یبدانم کِ 
 !« کنند ی م

کنار   یز م ی. نامه که تمام شد، آن را بست و رو خواندی چنان مهم  گیسو
 گفت:   یزان از کن یکیبلند، به   یتختش گذاشت و با صدا 

 . یایدنزد من ب ییدبگو یِنتبه فرمانده گارد  -

زبانش از   دید، ی را م یِنتبه نزد ملکه آمد. ملکه هر بار که گارد  فرمانده
 . ایستادی صحبت م 

 درود بر ملکه.  -

 کرد و ملکه به او دستور داد:   یمتعظ  و

  یدان زودتر م یست. بهتر نیدهبه اتمام رس  جاین کارمان در ا   یگر فرمانده! د  -
خود را   یهاسالح  یکرده و همه   یسازسربازان پاک  یا از جسدهاجنگ ر 

 یم؟ برداشته، به قصر برگرد

 گشت.   یمبله ملکه. امروز به قصر باز خواه -

زود نزدش    خواهمیم   کند،ی م  قرارییبه همه بگو تا آماده باشند. فرزندم ب   -
 بازگردم. 

*** 
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به   یسوگشتند. گر باز سربازان به همراه فرمانده و ملکه به قص  یهمه
مادر    یک است و هم    ی و قو   یاحرفه   یجنگجو   یکثابت کرد، هم    یِنت گارد
 با احساس و دلسوز!  یار بس

منتظر ملکه، فرمانده و افرادش    یستاده،افراد و وزرا به صف ا   ی قصر همه  در 
  یم خود، از دروازه وارد قصر شد و همه تعظ یاشدند. ملکه با اسب قهوه 

بود. همه چشم دوخته بودند   کنندهیرهخ  یسو،ملکه گ  ییبایزکردند. شکوه و  
 کردند. ی از شجاعت و جنگ ملکه صحبت م دیگر،یک به ملکه و در گوش 

بانوان قصر، به او چشم   ی بعد از ملکه وارد شد و همه یِنت فرمانده گارد
 : یدند کردند و از آنان پرس   یز رو به دو کن ها،یر دوخته بودند. دو عدد از وز 

 یده؟ملکه، خود با دشمنانش جنگ یاآ  -

 گفتند:   یز ن هاآن 

بلند کرده و خنجرش را به قلب    یش! ملکه خود سردار دشمن را از جا ی آر  -
  ید لباس و صورت ملکه پاش   ی سردار، رو  . چنان که خون یدهسردار دشمن کوب

مرد،    یکچون  اعانه هم پرت کرده است. او شج  ین را به زم  جانشی ب   یکر و پ
 . کردی مبارزه م

 ! نگریستندی م  دیگر یک چشمانشان از تعجب گرد شده بود و به   وزرا

*** 
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قصر در سالن    یوزرا و اهال  یبود.همه   یاکنندهخسته  یار روز بس   یسو،گ  برای
  اش ی مشک   ی تر از قبل بود، موهاو باشکوه   یباتر قصر جمع شده بودند. ملکه ز 

  یچانده طرف پ از دو سر،  ی را از قسمت فرق جلو  اند میچون شب م که هم 
  ی پشت مشک  ر پ  یبافته بودند. ابروها دیگر یک سر، به  بودند و از پشت 

بلندش   یهابا مژه  یده،بزرگ و کش ییآهو یو چشمان عسل اشیری شمش
چون  را هم  یشهاو لب  درخشیدند ی چون برف م هم  یدش،در صورت سف

با   یش، که باال   یایروزهبلند ف یراهنقرمز کرده بودند. پ ی، اانار ترک خورده 
تور و در   یهاین شده بود، با آست ینتزئ  ید سبز و سف هایید ها و مروارگل 
خود را بر سر گذاشته   ییداشت. تاج طال   یرنگ سبز خوش   یر دامن حر  یینپا

 د. کردن   یم تختش نشسته بود. همه تعظ ی و بر رو

 بلند گفتند:  ی با صدا همه

 اعظم!  یدرود بر ملکه  -

قصد شورش و بر    یافراد  ییاست. گو یدهبه من رس  ی ! خبرینید همه بنش -
 اند. هم زدن آرامش قصر را داشته 

از محافظان   یکیکه  کردندی پچ مکردند و پچ  ینگاه م دیگر یک به  همه
 ملکه، بلند گفت: 

 . یدفرا ده  و به ملکه گوش  یدهمه ساکت شو  -

 بلند و رسا گفت:  ییسکوت کردند و ملکه با صدا همه
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اند، بدانند که اگر بفهمم آنان  انداختن شورش را داشته   که قصد به راه  آنان  -
 رحم نکرده و آنان را خواهم کشت!  یستند،ک

 پچ، قصر را فرا گرفت و محافظ دوباره بلند گفت: پچ   یصدا  دوباره

 ! یدساکت شو -

 تمام، به همه نگاه کرد و گفت:   یتبلند و با جد  ملکه

 . یدبرو  نیدتوای تمام شد و م   یمهاحرف  -

 خود بلند شد و به اتاقش رفت.  ی جا  یاز رو  بعد

*** 

  صلح نزد ملکه  یپسر خود را برا یه،از چند روز، پادشاه کشور همسا بعد
فرستاد؛    یارزشمند و باشکوه   ییه هد  ملکه   یفرستاد. به همراه آن برا   یسوگ

 سبز پررنگ.  یهاقرمز و برگ  یهابا گل   ی،نارنج  ی چوب  یصندوقچه  یک

ملکه گذاشت و دربش را   ی جلو یز م ی از افراد پادشاه، صندوقچه را رو  یکی
 طال و پول بود.   یهابازکرد؛ صندوقچه پر از سکه 

تعجب باز  دهانشان از  زدهیرت آن همه سکه و پول و طال، ح یدنبا د وزرا
 !کردند ی نگاه م دیگر یک مانده بود و به  

  یده پوش   یشمیزاده بلوز سبز  کرد. شاه  یه کشور همسا  یرو به شاهزاده   ملکه
چهارشانه   یکلی، . هیاهدار بود و شلوار س اش پف سرشانه هایین بود و آست

  ی، تخم مرغ  یکه سرشان ِفر داشت و صورت  یاهس  ی و قد بلند، موها 
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و   ی آب  ی چشمان معمول ی، پر پشت مشک  ی کمان   یی ابروهابلند،  ای یشانی پ
 گرد.   یاقطور و چانه  یهابا لب  یک،بار ی یدهکش  ماغد

*** 

با عفت بود و   یزن  یسو،شده بود. ملکه گ یرهبه چشمان ملکه خ شاهزاده
  یره خ ینو به زم یددزد  یمانسل دامن. چشمانش را از شاهزادهپاک یار بس

 ادامه داد: یشهاشد. بعد به صحبت 

  ین که چن بینم ی نم یلی را قبول کنم و دل ای یههد  ینچن توانم ی من نم -
 نم! را قبول ک اییه هد

پچ  و با خود پچ  کردندی و محافظان و وزرا، با تعجب نگاه م یزان کن  یهمه
 : کردندی م

را به   ییز ! چه چکند؟ی شده است؟! چرا آن همه طال را رد م  یوانه مگر د  -
 ! ستیوانگی د   یناثبات کند؟ ا خواهدی او م 

  یک او خودش  یرا ز  کرد؛ ی که ملکه کرد، افتخار م  یبه کار یِنت گارد  فرمانده
 بود.  یر پاک و چشم س دل   یار آدم بس

  دیگر یک قرارداد صلح بستند و هر کدام مهر خود را زدند و با  یک هم  با
  یش و افراد با وفا یِنت گارد دست دادند. شب را ماندند و در کنار فرمانده  

 صحبت کردند و غذا خوردند. 
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شاهزاده به همراه افرادش، به کشور خود بازگشت و از ملکه و   صبح
 یز چهمه ی اش براندهفرما

 داشت.   یشدر پ  ای ی طوالن   یار راه بس  یرا کرد. بعد زودتر به راه افتاد؛ ز   تشکر 

*** 

 )سه روز بعد( 

 شاه اسکندر  قصر 

 

 درجان!: درود پشاهزاده

صندوقچه را   امیدهشده است؟ شن : درود بر تو فرزندم؛ چهیههمسا پادشاه
 ید؟ خورد نکند بر سر توافق به مشکل بر  ی؟اباز آورده 

پاک بود. او طالها را و دلسوز و چشم  یباز  یار بس یپدر جان! ملکه زن  یر خ -
 صلح کرد.  یرینی،رد کرد و بدون ش 

 ! یاتر به او دادهاز طالها با ارزش  یزی چ یدم،جا که فهماز آن  -

  یش هاانداخت و گونه یین بلند سر داد. شاهزاده سرش را پا یاخنده  بعد 
 کوتاه کرد و رو به او گفت:   یاسرخ شد. پدرش خنده 

 ! یخوش بگذران  ی و کم  یبرو  توانی ی م -

 کرد و از حضور پدرش   یمتعظ شاهزاده
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استراحت کند. همان   یتا کم یدشد. به اتاقش رفت و دراز کش مرخص
 : ید مادرش را شن ی موقع، صدا

 اند؟ بازگشته  یمان شاهزاده سل -

 . باشندی حال استراحت م  دارند و در   یف: بله ملکه! در اتاقشان تشرخدمتکار

 مادرش باز کرد. گفت:  یخود بلند شد و درب را برا  یاز جا  شاهزاده

 آیید؟ یمادر چرا داخل نم  -

 و احوالت را بپرسم.   یابدانم آمده   خواستمی فقط م -

 که آمدم.   یست ن  یرید  -

 ی؟شد؟ با ملکه صحبت کرد  خب! چه  -

 مرد، شجاع!   یکون  چبود و هم  ی و پاک   یبازن ز یار ملکه بس   ی،آر  -

 ام یده ! شنیاگذاشته  یجاصلح، دل خود را به  یا هه! معلوم است که ج -
 را قبول نکرده و پس فرستاده! یهصندوق هد 

 دلخور شده بود.   یی! گو یآر  -

با پدرتان صحبت کرده و از ملکه   یست. بهتر نستی پس واقعًا زن قانع -
 دختر هم دارد!  یک  یی گو   ید؟کن  یخواستگار 

  یار فرزند دختر دارد. دخترش درست شکل خود ملکه است. بس یک! ی آر -
 . یباستز
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*** 

 )چند روز بعد( 

 

به راه افتادند. به   یماناسکندر، به همراه همسرش و شاهزاده سل پادشاه
  های یرینی پر از ش  یهااز سربازان خود و صندوقچه  یهمراه تعداد

  ی ...بر رو ها وو طالها، سکه یشم ابر ی هامخصوص کشورشان با پارچه
در وسط آسمان به   ید گرم بود و خورش  یار ها بسته بودند. هوا بساسب

.  زدندی نفس م . همه خسته شده بودند و نفستابیدیهمه م  ر شدت بر س 
 با اسب خود به کنار پدرش آمد و گفت:  یمانشاهزاده سل

و    یمآب و غذا بخور  ینفس تازه کرده و مقدار   یکم   یستپدر جان! بهتر ن  -
 یم؟ سربازان استراحت بده به ی کم

 . کنیمی استراحت م  ی! کم یآر  -

 زد:  یاد بلند فر   یبا صدا  یمانسل شاهزاده

  خوریم، ی و آب و غذا م  کنیم ی استراحت م ی کم یدیم، ها رس به آن تپه  -
 . دهیمی دوباره به راه خود ادامه م 

 ها نشستند. ها و صخره تپه   ییه سا یر ُاتراق کرده و در ز همه

ها را خود آمدند و آن  یهاافراد ناشناس، همراه اسب یعداد ت ناگهان
 خود را به طرفشان گرفتند.  یهاو تفنگ  یرهامحاصره کردند. بعد شمش
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 : گفتند 

 . یندازیدخود را ب  یهاو سالح   یستیدخود با   یسر جا  -

 ها به افراد خود دستور داد: آن  یفرمامده 

 . یاوریدب جاین آمد را ا   یرتانهرچه گ و  یدبرو -

  خواستند ی م   ی ها و...پادشاه را برداشتند. وقت طالها و پارچه  یهمه   راهزنان
راهزنان حمله کرد و دست  یسخود به رئ یر فرار کنند، شاهزاده با شمش
و خون از   پیچیدیافتاد و از درد به خود م  ینچپش را قطع کرد. او به زم

 صحرا روان شد.  یهاخاک یدستش بر رو 

به شکمش بزند و او را    یگر د   یضربه   یکهزن رفت، تا  سر را  یباال   شاهزاده
خود، به شاهزاده   یس نجات جان رئ ی بکشد اما سه تن از راهزنان، برا 

را   یرشحمله کردند. پادشاه اسکندر به کمک پسرش رفت و شمش یمانسل
 ها مبارزه کرد. برداشت و با آن 

بودند.   یدنشدند و همه مشغول جنگ  یر پادشاه با راهزنان درگ سربازان
روان ملکه   رفت سمت تخت   یمانانتقام از شاهزاده سل  یراهزنان برا   یسرئ

متوجه شد   یماناو را کشت. شاهزاده سل ی ملکه یر، شمش یضربه  یک و با 
 بلند گفت:  یلکه است. با صدا راهزنان در کنار تخت م یسکه رئ

 مادر!  یپدر! ملکه  -
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بود. شاهزاده   یر شاه درگها رساند. پادراهزن یسخود را به رئ شاهزاده
  یرش و شمش  یدبزند. او زودتر جمب یسرا باال آورد تا به قلب رئ یرش شمش

فواره   یرون را به گردن شاهزاده زد و سرش را از تنش جدا کرد. خون به ب
 زد:  یادبلند فر  ید،د  یت زد. پادشاه که زن و فرزندش را در آن وضع

 من! فرزندم!  ینه! ملکه  -

او را کشت.    یر،شمش  یضربه   یکرساند و با    یس به رئسرعت خودش را    به
تا    زدی ، پشت سر هم ضربه م به شکمش  یر او مرده بود، با شمش  کهی حالدر 
ها فرار  او را گرفتند. راهزنان همراه صندوقچه   ی سربازان آمدند و جلو   کهین ا

گرفت. پس   بغلپسرش زانو زد و او را در  جانی ب  یکر کردند. پادشاه کنار پ
 کرد.   یهآن، بلندبلند گر از 

*** 

 )چهار روز بعد( 

 یسو ملکه گ قصر 

 

 ملکه، ملکه!  -

 ازه کن! ت ی تر نفسآرام  -

 زنان گفت: نفسنفس  مالزم
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  آمدند ی شما م   یدار د   ی شان برا ملکه! پادشاه اسکندر همراه ملکه و شاهزاده   -
 که در راه راهزنان به آنان حمله کردند.

 اند؟یده از آنان دزد  یزیچ -

که در راه به آنان حمله  آوردند ی م یایی شما هدا ی برا یی گو  ی : آرالزمم
 اند! و شاهزاده را کشته و ملکه یدند را دزد اموالشان یکردند...همه 

 خود بلند شد و رو به مرد مالزم گفت:  یبا تعجب از جا ملکه

 اند؟ هر دو مرده  -

 اند! را از تنش جدا کرده  یمانسر شاهزاده سل گویندی م  ی،آر  -

 حال پادشاه چطور است؟ -

 . یستندن یخوب  یتبد! در وضع  یار بس -

پنجره رفت   یکناراحت و چشمانش غرق اشک شد. نزد یار بس یسوگ  ملکه
 زد. به مرد خبررسان گفت: ُزل  یرونو به ب

 . ینگذار  خبر ی مرا ب  ید،به دستت رس   یاما اگر خبر  ی برو توانیی تو م  -

 چشم ملکه.  -

  یرون ب یناراحت، به منظره  یار ر ملکه رفت. ملکه بسکرد و از محض  تعظیم
 وارد شد. گفت:  یِنتگارد   که ناگهان فرمانده  کردی نگاه م

 است؟  یده ها به گوشتان رس من! خبر  یملکه  -
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 کرد. ملکه گفت:   یمتعظ  یِنتکرد و گارد  یِنت برگشت و رو به گارد  ملکه

ادشاه اسکندر صبر بدهد؛  بود! خداوند به پ  یاخبر ناراحت کننده   یار ! بسیآر   -
پادشاه و   یدند یا بر  یداز افراد را جمع کن یو تعداد  یدشااهلل! آماده شو ان

 . رویمی به کشورشان م یتعرض تسل

 سفر آماده شود.  یکرد و رفت که برا   یم تعظ  یِنتگارد   فرمانده

*** 

 )دو سال بعد( 

 

 ! ید اشده  یباییچه عروس ز ید؟مادر آماده هست -

همسرتان را   خواهیدی منتظرتان هستند. م یهمانانو م تینِ گارد   فرمانده
 ید؟ منتظر بگذار 

  یراهن پ یک یلدا جست. شاهزاده گ یرونکرد و ب  آمیز یطنت ش  ی اخنده بعد 
 ای، یروزهبلند سبز ف

  ی را فر کرده بود و رو یش بود و موها یدهپوش  یانقره  یهاها و پولک گل   با
 ی بود تو  یختهر ی را چتر یش سرش موها یبود. از جلو  یختهر یشهاشانه

با وقار و   یار خانم بس یک شده بود. مخصوصًا االن که  یباز یار صورتش. بس
 دارد. ی اشراف  یهااز خانواده  یاری بس یهاو خواستگار   یباستز
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بود و   یدهپوش  یدسف یهاپر از شکوفه  ید،بلند سف یراهنپ یک یسوگ  ملکه
ُسر   ین زم یبلند که رو یار تور بس یک را باال جمع کرده بود.  یشموها

با   یباز  یار بس یاتاج نقره یک بسته بود، به همراه  ش یموها  یر ز  خورد، ی م
 بزرگ و   هایید مروار 

دسته گل   یک . درخشیدی ها مچون ستارهنور آفتاب، هم  یر که در ز   کوچک 
 به دست داشت.   یباو ز  ینرنگ یار بس

  ی ا او را همراه و دستش را در دست خود گرفت، ت  یستادکنار مادرش ا  گیلدا
به سمت    یشانهادرب باز شد و همه چشم   ببرد.   یِنتکند و نزد فرمانده گارد

در   یی خشکش زده بود. گو  یِنتمانده بود. فرمانده گارد یرهخ یسو ملکه گ
 دلش قند آب 

 آرام قدم است. ملکه به همراه دخترش، آرام شده

اند و  اًل عقد کرده . از قرار معلوم قب یستاد انده ا و در کنار فرم داشتبرمی 
و   هایوهم ها،یکاعالم ازدواجشان گرفتند. از همه با ک یبرا  یجشن
 کردند.   یراییو ساز و تنبک پذ هایدنی نوش 

به همه خوش گذشت. ملکه   یار . بسیدندو رقص یدندخوردند و نوش  همه
 ی قشان زبانزد همه و عش یدندرس  دیگر یک به  یِنت،و فرمانده گارد یسوگ

 ف شد! مردم و اشرا 

*** 
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و    یکردند و در خوش   یزندگ  دیگر یک را کنار   یخوب و خوش  یار بس هایسال
بزرگ و   یار بود و بس هایا ها عشقشان، به وسعت درغم کنار هم بودند. آن 

 قدر... . گران 

و   کردند ی م  ی زندگ  دیگر یک در کنار  یگر د یِنت،و فرمانده گارد یسو گ  ملکه
و عشقشان، زبانزد همه    بردندی ذت م ل   دیگر، یک عشقشان به    یدن همه از د

 شد.

 یناز دختر ناز و کوچک و نامش را گل  یکشدند.    یگر دختر د   یک صاحب    آنان
 کردند.   یگذار نام

داشتند.    یبایی عاشقانه و ز  یدر کنار دخترانشان، زندگ   یِنتو گارد   یسوگ  ملکه
 . کردندی ها حسادت مآن   یمه به خوشبخت قدر خوشبخت بودند که هآن 

*** 

 به همراه همسرشان در باغ مشغول قدم زدن بودند.   یسوگ  کهمل

اصاًل باورت   یا یم رو شو که دوباره با هم روبه   کردیی : فکرش را م گاردینت
 یم؟ و فرزند دار  یمابا هم ازدواج کرده   شودی م

 و گفت:   ید کش  یقعمنفس    یکو صورتش را باال برد.    یستاداز حرکت ا  ملکه

به  یروز  یک  کردم، یر تو! من فکرش را نم کنا  یدن نفس کش یباست چه ز -
 ! ی تو برسم و همسرم شو
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گل    یک ینتزد و به قدم زدن ادامه دادند. فرمانده گارد یلبخند گاردینت
 را به ملکه داد و گفت: و بو کرد. بعد آن   یداش چاز بوته 

 . یباست تو ز  یو به اندازه دهد ی تو را م  یگل بو   ینا -

 !یافهقخوش   ینچنو هم   یهست  یباتو هم ز  یزم،ممنونم عز  -

. گمان  ینتو گارد  یسو گ  ینب  ستیرینی خنده. چه عشق ش   یر هردو زدند ز  و
 داشته باشد!   یگرینسبت به د یعشق  ینچن  ینکنم کس

*** 

 به صدا درآمد. ینت درب اتاق گارد  بارید، ی م  یدیشد باران

 یستی؟ ک  -

 نفس زنان به فرمانده گفت: ملکه بود و نفس  یزان از کن یکی

  یی ! گو زنندی حالشان بد است و شما را صدا م  یار سرورم؟! ملکه بس -
 سردردشان شروع شده.

بودند   یماریبه سرعت خود را به نزد ملکه رساند. ملکه در بستر ب فرمانده
 . نالیدندی و م 

  دختر سر به  یلدا. گسپارمی فرزندانم را به تو م یم،باوفا! عشق ینت گارد   -
 . یاوریداو را نزد من ب یدم،را ند  ینازمگل...مراقبش باش.  ستیی هوا
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دستور داد    یز به کن  ییننگاه کرد و با تکان سرش به باال و پا یز به کن فرمانده
 . یاوردکه فرزندش را نزد مادرش ب

چون گچ هم  ید، ت ملکه سففرزندش را در آغوشش گذاشت. صور  گیسو 
و ترک    ید فس   یز ن  یشهاشده بود. چشمانش فرو رفته و کبود شده بود و لب 

دخترش   یکوچک بر گونه   یابرگرداند و بوسه  یخورده بود. صورتش را کم
 زد و گفت: 

 ! کنم ی ام و تو را ترک م نکرده  یمادر  یت نبودم فرزندم. برا  ی من مادر خوب  -

 شد و به ملکه گفت:  یاشک از چشمانش جار  فرمانده

خترمان را و د  شودی شاءاهلل حالتان بهتر م ان  یزم؟عز  ستی چه حرف  ینا -
 . فرستیدی بخت م یرا به خانه  یلداو گ گیرید ی در آغوش م

 و گفت:  یهگر   یر زد ز ملکه

و به آغوش بکشم. راه    ینمبب  یر س دل   یک را    ینازمنداشتم تا گل  یفرصت کاف   -
 ش را.بزرگ شدن  ینم، را بب رفتنش

 یهدستش گذاشته و گر  یکنار تخت مادر نشسته بود و سرش را رو   گیلدا
 مادرش رو به او گفت:  . کردی م

 بلند شو دلبندم. مواظب خواهرت و پدرت باش و او را نرنجان.  -

 کرد و گفت:   یبه همه، نگاه کوتاه  رو

 ! ید حاللم کن -
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. در همان لحظه،  یدگذاشت و بوس   یشهالب   یرا گرفت و بر رو   یلدا گ  دست
  ی خود را بر رو  یلدا. گ کردندی م  یهکرد. همه گر  یم ملکه جان خود را تسل
 : زدی مادرش انداخته و داد م

. چگونه  ینه مادر  ی ندارم! نه پدر  گاهییه تک  یگر مادر مرا تنها نگذار. من د   -
کرده و مادرم را    پدر ی مرا ب   ی؟کنم؟! خداوندا چرا مادرم را از من گرفت   ی زندگ 

 یست؟بگو گناهم چ گیری؟ی هم از من م 

پر از اشک،   یبا چشمان ملکه بلند کرد و رو به او  یرا از رو یلداگ  فرمانده
 گفت: 

. من  گذارمی نم  یتو و دختر خود، فرق  ین! من بیتو هم فرزند من هست  -
 .شومی پدرت م 

  یت را کنار زد. دستانش را مشت کرد و باعصبان ینت گارد  ی هادست  لداگی
 گفت: 

 ! ینمتبب  خواهمی. نم یپدرم باش   توانیی و نم   شویی پدرم نم  وقتیچ تو ه  -

داشت در کنار   یناز رمانده مات و مبهوت مانده بود. گل جست. ف  یرون به ب  و
آغوش   دخترش را برداشت و در  ینت. گارد کردی م یهمادرش گر  یجنازه

 گرفت. گفت: 

 نکن.  یهآرام باش فرزندم. تو هم گر  -

 . یدصورت ملکه کش یرا رو  یدسف یداد و مالفه   یزیاو را به کن و
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*** 

آن شکوه    یگر قصر د   یسو،ملکه گ گذشت. بدون    یاریبس  یهاو بهار   زمستان
 یشهاو زمستان   یتکرار   یشرا نداشت. غرق در اندوه بود. بهارها  یشگی هم

 . یرگذرسخت و د

*** 

 )چند سال بعد( 

 

بلند   یراهنآمد. پ یرون شمرده ب ییهارا باز کرده و با قدم  یوانا درب 
و   یستاده ا  یرونب ی. رو به منظره رقصیدی در دستان باد م  اش، ای یروزه ف

از   اییه کرده و ال  یشان را پر یشدستانش را از هم باز کرده بود. باد موها
  ی صورت  یهابر لب  یبایی. لبخند ز زندی نار م را برداشته و ک یشموها
.  آیدی که ناگهان در به صدا درم  کشدی م  یق عم یدارش دارد. نفسفرم 

 : گویدی م

 شو! داخل  -

زردآلو   یپرتقال مربا آب  تون،یز  یر، صبحانه، نان، پن یبایز  ینی با س  کنیزی 
 . شودی و...وارد م 

 ! یلدا پرنسس گ -

 دستور داد:  پرنسس
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 بگذار.   یز م  یرا رو  ینیس  -

کرد و خارج شد.    یمگذاشت و تعظ   یوان داخل ا یز م یرا بر رو  ینیس  کنیز 
 ی و موها   یصورت   یراهن با پ  یدرب اتاق پرنسس ناگهان باز شد. دختر کوچک 

اتاق را شکست. در دست،   رحمی ش سکوت ب اخنده  یفر وارد شد. صدا 
 داشت. نزد پرنسس آمد و گفت:   اییشهش 

 پروانه دارم!  یکمن   ینیدخواهر جان، بب -

انگشتانش را   کهیحالدر  یشان، پر  یاپشت سرش وارد شد و با چهره کنیز 
 انداخته بود، گفت: یین در هم قفل کرده بود و سرش را پا

کردند تا پروانه را   یهقدر گر آن  ناز یپرنسس! پرنسس گل  یدمرا ببخش -
 . تقصیرمی گرفتند. من ب   یشان برا

 .ی برو توانیی تو م  -

 کرد و گفت:   یناز رو به پرنسس گل و

. به  یات را کنار بگذار گانهبچه  یهارفتار  ینا  یدو با  یاشده بزرگ  یگر تو د  -
  تری یش ب ییده فا یت برا یزیاز هر چ ینمکتب برو و درست را بخوان. ا

 ارد! د

 گفت:   یانداخت. با لحن افسرده ا  یینافتاد و سرش را پا  یینپا  هایششانه

 . خواهمی چشم خواهر جان، معذرت م -

 خوشحال رو به او گفت:  ییحال خواهرش گرفته شده، با صدا ید د  تا
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 . ینمشات را ببپروانه   یاور ب -

صورتش    یرو را نزد خواهرش برد و روبه  یشه ش   یعزد و سر  ی لبخند   پرنسس
 گرفت. گفت: 

 نگارنگ است. ر  یشها! بال یباستقدر ز چه  ینبب -

و ناراحت است. تو خود دوست   یدهقدر ترس چه  ین اما بب یباست ! ز یآر  -
 کنند؟   یتنگ زندان   اییشهتو را در ش  ی دار

 ! گیرد ی ! نفسم میر خ -

و  ینغمگ یار پرواز کند و االن بس تواندی و نم گیردی خب او هم نفسش م -
 تا زنده بماند.  ی کن  یش. بهتر است رهااست ناراحت

  یلداتا برود در باغ و پروانه را رها کند. پرنسس گ ید دو  یعسر  پرنسس 
لوس   یادی دارد ز یگر تکان داد و با خود گفت: »د  یزد و سر  ی لبخند 

 اما هنوز بچه مانده!«  شود ی . چهارده سالش مشودی م

 ت. افتاده اس  یماریشده و در بستر ب  یر پ یار بس  گاردینت

*** 

پرنسس    ی. صدا کردی م   یهآسمان به شدت گر   یی. گوباریدی م   یدیشد  باران
 : آیدی م یناز گل

 کنم؟   چه  تو ی ! مرا تنها نگذار. من ب یزمپدر! پدرعز -



  

 
58 

کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

بلند کرد و   ینت فرمانده گارد یجنازه ی نزد خواهرش آمد. او را از رو  گیلدا
 را نوازش کرد و گفت: یشسرش را در آغوش گرفت. موها

و   ی سخت است. نه پدر یلی ام. خاش کردهست! تجربه سخت ا  دانمی م -
به تو   یزانت تنها و عز یتنها یا! خودت مانده گاهییهو نه تک  ینه مادر 
 . کنندی پشت م

*** 

به هر کدام از دختران ارثشان را داد.   ینت،مورد اعتماد فرمانده گارد وزیر 
 بزرگ از پدرش لقمان مانده قصر  یرادادند؛ ز یلداقصربزرگ را به پرنسس گ 

با زحمات خود به دست آورده   ینت کوه که گارد  یدامنه  ی است و قصر رو 
بود و به  ذرانیگو خوش  فکر ی زن ب  یار بس یلدا دادند. پرنسس گ یناز را به گل

هدر   ارزشی ب  یکارها  ی و وقت خود را برا کرد ی نم دگی ی امور قصر اصاًل رس 
به   رحمانهی ب  یامهربان نبود و چهره یگر د. مثل قبل با خواهر خود، دادی م

  ی خاطر سلطنت هر کارخود گرفته و با خواهرش دشمن شده بود. او به 
باز و  دغل  یمرد مسرش ازدواج کرد. ه یب نانج یو با مرد دادی انجام م

  یلداخاطر اموالش با او ازدواج کرده بود اما پرنسس گط بهبود و فق یرک ز
دلداده است و عاشقانه من    یار بس   یهرم مرد : »شوگفتی قبول نداشت و م
 را دوست دارد.« 

  ی یفه تر و داناتر بود. به وظعاقل  یار ترش از او بسخواهر کوچک  حال،ین ا با
 یار . او بسبردی م  یشپ  یو امور قصرش را به خوب   کرد ی عمل م  یخود به خوب 
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باز بود. به آنان که  دست و دل  یار و بس کشید ی زحمت م یشرفتشپ یبرا 
کمک   ، خوردن نداشتند یبرا  ای یدهنان خشک  یبد بود و حت  یتشانوضع

رحم بود. پرنسس  شجاع و دل  ی زن  یسو،. او همانند مادرش ملکه گکردی م
 : گفتی ازدواج نکرد. او م یناز گل

ازدواج   یبا مرد  خواهمی است. م  یار ازدواج زود است و وقت بس  یبرا   هنوز »
شود   گاهم یه حال کنار من باشد تا تک کنم که مرا بتواند درک کند و در همه 

 دشمنانم دفاع کند.«  یهاو از من در برابر ستم 

بلند داشت و   یبود قد  یباز یار دوست داشتند. او بس یار او را بس  همه
و   یصاف  ییخرما یلباس، موها چهره و خوش ش خو  یار الغراندام بود. بس
بلند،  یشانیروشن، پ سبزه یشکل و پوست  یضیب یبدون موج، صورت 

درشت با   یداشت. چشمان  یز نازک و دماغ کوچک و نوک ت یکمان   یابروها 
 ی افرم، چانه فرم پر و خوش  یهالب  یره، ت ی ابه رنگ قهوه د بلن ی هامژه

  اش یبایی هم ز یلدابود. البته پرنسس گ یباز یار نسبتًا کوتاه و صاف. او بس
 ؟! لوح بودساده  یزن  یوقت  یدهزبانزد همه بود اما چه فا

قصر   یملکه  یکها هر خود را داشتند. آن  یات هر کدام خصوص هاپرنسس 
تعدادشان   یز ن یناز با وفا اما سپاه ملکه گل  ی خود بودند، با افراد و سربازان 

او را با خواهرش دشمن کرده و در   یلدابود. همسر پرنسس گ تر یش ب
 : خواندی گوشش م
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!  یگرد  ی از پدر  یز ست و تو نا یگر د  ی . او از پدر یستن  اتی که خواهر تن  او »
قصرش از آن   یفتد، ب یش برا  ینکرده اتفاق  یی با خود فکر کن که اگر خدا 

 و هر چه که دارد.«   اشیی دارا  یتوست و همه 

 تکان داد. گفت:   ییدتا  یکرد و سرش را به نشانه  یز را رچشمانش    پرنسس

لش برداشته شود، قصرش و تمام اموا یاناز م یش حق با توست! اگه پا  -
 ندارد.   یوارث   یگر مال من خواهد شد. او د 

شانسش   یچشم مهره  کرد. همسرش به او، به  آمیز یطنت ش  ایخنده 
 . دانستی مبه اهدافش   یدنرس  ی برا  ی و او را سالح  نگریست ی م

  دیگر یک دو خواهر با  -یلداهمسر پرنسس گ-خالق  یطانیش  یهاحرف  با
کشتنش فرستاد   یبرا   یزانیبه قصر خواهرش کن  بار ین دشمن شدند. او چند

برساند  یب به او آس  توانستی نم  یبود. کس یناز اما خدا همراه پرنسس گل
نظر   یر . آنان را زیشدناشناس در قصر خود م ی و هر بار متوجه افراد 

که خواهرش آنان را فرستاده است تا او را با    یشدگرفت و متوجه می م
 گوناگون مسموم کرده و بکشند.   یزهرها

 یده پرنسس جوان را شن هاییف تعر  یه، همسا  یهاپادشاهان کشور از  یکی
  یدن نان با ددو پسر جوان دارد. آ   یی. گو صلح به قصرش آمده   یاست و برا 

سخن  و خوش  یباستز یار پرنسس بس یراخوردند؛ ز  یکه یار پرنسس، بس 
دارد و مهربان  یستشا یار بس یش، رفتاردربار  یزانکن  یاست و با همه حت 

 .تاس 
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پسر   ی پرنسس شدند. پدرشان پرنسس را برا یها، دلباختهآن  ی ود  هر 
و نزد پدرش    شد  ین خشمگ  یار تر بسکرد و برادر بزرگ   یتر خواستگارکوچک 

 آمد: 

  ی تر هستم. شما پرنسس را برا است!؟ من برادر بزرگ  یح صح ین پدر! ا -
باعث خجالت است. همه به من خواهند    ین ! ا ید اکرده   ی خواستگار  یار شهر
 . گیرندی و مرا در قصر به تمسخر م  ید د خن

 گفت:   پدرش

.  کنیی ازدواج م « یم»مر  یت عاقل باش َشهروز! تو با دختر عمو  کم یه  -
تو خواهد  ی اموالش برا یندارد و همه  یگریجز دخترش فرزند د  یت عمو 
 بود. 

و دستانش را   کردی قروچه مدندان  کهی درحال ین، َشهروز خشمگ شاهزاده
 و به پدرش کرد و گفت: مشت کرده بود، ر 

که دوستش ندارم ازدواج کنم؟! خب    ی س. چگونه با کخواهمی من او را نم  -
 ! گرفتید یم  یار شهر  یاو را برا 

 داد زد:   یتنقش بسته بود، باعصبان اش یشانی که بر پ  یبا اخم   پدرش

که گفتم! تو با    ین . هم یپدرت را ندار  یمساکت! تو حق دخالت در تصم -
به عقد  یندهآ  یهاشما را در روز  ی و هر دو کنیی واج م ازد یتدختر عمو

  یش جلو خواهمیصحبت کردم نم  یت . من با عمو آورندی در م دیگر یک 
 شرمنده شوم. 
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 کرد و از نزد پدرش رفت.   یاُغرهچشم  یتعصبان با

*** 

 )چند روز بعد( 

 

جشن بزرگ    یار آمدند. بس  ی و آراسته به جشن عروس   یباز   یهابا لباس   همه
 یهاو گلدان  ید با روپوش سف دار،یهکوچک پا یزهای بود. م ی شکوه و با
ها بچه  یخنده  یشده بود. صدا  ینتزئ ید و سف یصورت  یهابا گل  ینبلور

 بو کرده بود. قصر را خوش   یاسپند، فضا یو بو   کردندیم   یکه داشتند باز

شد و همه بلند   نواخته  یقی وارد شوند که موس  خواستندی دو ملکه م هر 
 به درب، منتظر ماندند.  یره د و خشدن

  و دامن پشت بلند تور، با طرح   یر حر  هایین آست  ید،با لباس سف  یناز گل  لکهم
به دور   یف ظر یهاو برگ  یاسمن  ی هااز گل  اییسه بزرگ و ر  یهاشکوفه 

ساخته   یباتر رنگ و لعاب، ز ی را با کم یبایشز  یسرش بسته بودند. چهره 
 رفتند. ی م یشانهاراه رفته و به سمت تخت بودند. هر دو ملکه، کنار هم 

به   یلدا. ملکه گگفتندی کوچک م  ی ملکه یبایی از ز دیگر،یک همه در گوش 
  هایی صندل  ی دعوت نشده بودند، رو  کهین همراه همسرش وارد شدند. با ا 

 در گوش همسرش زمزمه کرد:   یلداجلو نشستند و ملکه گ  یف رد
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را از آن خود   یزشچو همه  یمه بودکشت  هاین کاش او را زودتر از ا  یا -
آن همه ثروت که از دستمان   یف. حاال او ازدواج کرده است. حکردیمی م

 رفت. 

با  یزیقصر، م یاطاز ح ی اباشکوه بود. در گوشه یار بس شانعروسی 
  یهمانانم   یشده بود. به همه   ین تزئ  یادی خوشمزه و رنگارنگ ز  هایی خوراک 

 . کنند  یراییگفتند از خودشان پذ

  به همه خوش  یار ملکه بود. بس یبرا یاخسته کننده خوب و  یار بس روز 
را   یکار   یچه یکردند که نا  یکوبیبودند و پا یدهقدر رقصگذشته بود و آن 

بود. ملکه و پادشاهش، در پشت پنجره   ی انداشتند. شب آرام و پرستاره
  اش کهمل پادشاه شهروز و    یگر،ها نشسته بودند. در طرف د ستاره  یبه تماشا

 اند. نشسته یکدیگر رد و دور از س  یبا حالت 

*** 

 )دو ماه بعد( 

 

  یاز برف شده بود. فضا  یده سبز کوه، پوش  ی بود. دامنه  یسرد  یار بس روز 
و بزرگ    یز ت  هاییخ  ها،یق شده بود و از سقف آالچ  یدپوش قصر، سرتاسر سف

 بود.  یزان آو 

او   با  ی و کم یند را بب رفت تا او  یناز مادر به نزد عروسش، ملکه گل  ی ملکه
 کرد:   یم برخاست و تعظ ی از جا یناز صحبت کند. ملکه گل
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تا گرم   ینه کنار شوم  ینیدبنش یید . بفرمایدمادر! خوش آمد  یدرود ملکه  -
 . یدشو

 سرد شده است!  یار هوا بس -

قدر سردش شده است«  »چه  کهین ا یتکان کوچک، به معن  یکرا  خودش 
 ت: داد و لبخند بر لبش نشست. گف

 شود؟ی م  یر دارد د   یگر د  کنیدی فکر نم  یبایم،خب! عروس ز  -

 ! شود؟ ی م یر چه د   یبرا   یر؟د  -

 ! خواهمی نوه م  یکمن   یاورید؟ فرزند ب  یک  خواهیدی نم  -

 ُگر گرفت. گفت:   یشهازد و گونه ی خجالت لبخند  ی از رو یناز گل  ملکه

 ! ؟کنیدی درخواست نم  یما زود است هنوز...چرا از ملکه مر م  یبرا  -

 خبر خوش را به من داده است. ینوقت است که ا  یلیاو خ -

 : یدپرس  یجانو ه یزد و با خوشحال  یلبخند  ملکه

 باردار است؟!  یم ملکه مر  -

به من    یخبر خوش   یچاست که باردار است اما شما هنوز ه  ! سه هفتهی آر  -
 . یدانداده 

ر دو فنجان گرم د  یچا   ی بلند شد. مقدار  یشسکوت کرد و از جا   یناز لگ  ملکه
  یره، سبز ت یهاقرمز داشت با برگ  یز ر یهاطرفش گل  یککه   یدسف ینیچ



  

 
65 

کاربر انجمن   ی)جلد اول( | الهام سوار یسورمان سلطنت گ
 رمان یک

 رمان  کی

 

  ی چا  یکوچک کنارش. با هم مقدار  ینی دارچ یرینیش  یبا مقدار یختر
خود برخاست و به اتاق خود  یو صحبت کردند. ملکه از جا یدندنوش 

به قصر خود   خواستی را مهمان آنان بود و م یچند روز  ملکه بازگشت. 
  یگر از او خواهش کرد تا گرم شدن هوا، چند روز د  یار زگردد اما پادشاه شهربا

و پسرش   یناز ملکه گل  یادخاطر اصرار زجا بماند. اولش قبول نکرد اما بهرا آن 
 مجبور شد بماند. 

*** 

 ( یلداملکه گ  )قصر 

 

ام و پدرم  است اما من که شاهزاده بزرگ شده    یملکه   یکآن احمق، حال    -
 ! گذارند ی به من نم  ی و احترام داند ی مرا ملکه نم یبوده، کس پادشاه  یک

 . یدتان کنبه حال  یفکر  یک ید من، شما با  یبایز  یخب ملکه  -

 کنید؟ی چه صحبت م یدرباره  ی؟فکر  : چه گیلدا

 بفرستند؟  یه هد  یکخواهر کوچکش   یخواهر، برا  یملکه  یست بهتر ن -

 م!امن سخنانت را متوجه نشده  ای؟یه چه هد  -

  ی تا از خوشحال  یدزهرآلود بفرست  ای یهبار، به او هد   ین آخر  ی بهتر است برا   -
 ! یاورنددوام ن
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تکان   «یید»تا یزد و سرش را به نشانه آمیز یطنت ش  ی لبخند  یلداگ  ملکه
مورد اعتمادش را به نزد خود خواست و به او دستور   یزاناز کن یزیداد. کن

  یناز خواهرش ملکه گل  یکنند و برا  ینبپزند و زهرآگ  یرینیش  یداد تا مقدار 
 به قصرشان ببرند تا ملکه را به قتل برسانند. 

برد.    یناز را به قصر ملکه گل  ینآگزهر   هاییرینی ش   یلدا،به دستور ملکه گ  کنیز 
 نزد ملکه آمد:  یان، از دربار یکی

 اند. فرستاده  یرینیش  یمقدار  یتانمن! خواهرتان برا  یملکه  -

 . یاورندعصرانه ب یتا برا   یدآشپز بده  یزانو به کن  یدبر به آشپزخانه قصر ب -

نشسته   یز قصر رفت. عصر همه دور م یکرد و به آشپزخانه  یم تعظ مرد
تا   ی خوردند. چند ساعت  هایرینی . همه از ش کردندی م  یلد و عصرانه م بودن

. همه در آرامش به سر  یفتادن یاتفاق  کدام،یچ ه یشب گذشت اما برا
 ی خود، مشغول استراحت کردن و کارها یهااتاق و در  بردند ی م

 .ودند ب شانی شخص

*** 

  یدار صبحانه جمع شدند اما ملکه هنوز ب  یز گذشت و صبح همه دور م  شب
 بودند.  چنان خواب نشده بود و هم 

 اند؟ نشده یدار مادرجان هنوز ب -

 ! یر: خمالزم
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به    یز دا کند. کنمادر را ص  یدستور داد تا برود ملکه   یزانشاز کن  یکی به    ملکه
و دوباره درب را به صدا درآورد    یدنشن  ییاتاق ملکه رفت و درب زد اما صدا 

چنان  . درب را باز کرد و به داخل رفت. ملکه هم آمدی نم ییا باز هم صداام
به نزد پادشاه و ملکه بازگشت و    یع سر  یز . کنخوردی بود و تکان نم  یدهخواب

 ها گفت: به آن 

ام، کرده   یشان قدر صدا. هر چه شوندینم  یدار مادر ب یهپادشاه! ملکه! ملک -
 اند! تکان کوچک نخورده   یک  یحت 

حالشان خوب بود و خودشان به اتاق خود  یار که بس  یشب: چه؟ دپادشاه
 افتاده است؟  یشانبرا یچه اتفاق  یعنیرفتند.  

 . یدو از احوالش مطلع شو  یاییدپادشاه شما خود ب  دانم ی نم  -

مادر   ی صبحانه بلند شدند و به طرف اتاق ملکه  یز ز سر مو ملکه ا پادشاه
هم   یناز سرشان نشستند. ملکه گل یو باال  یدند. به اتاق ملکه رس یدنددو 

  یطرف راست ملکه نشستند. پادشاه نبض مادرش را چک کرد اما نبض 
نبود. ملکه به نزد    یدا نداشت. بعد چشمانش را باز کرد. مردمک چشمش پ

 . رفته بود وردگار پر 

خود گرفت و   یشانیانداخت و دست مادرش را به پ  یینسرش را پا   پادشاه
 کرد:   یهگر 

زود  ینچن ین تا ا کردم،ی به شما م ترییش کاش توجه ب  ی مادر جان! ا  -
 ! دادمیشما را از دست نم 
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  یهمسرش گذاشت و او را اندک  یشانه یدستش را بر رو  یناز گل ملکه
 کرد:   یحتنص

. درست  یدباش  ی قو ید رفت اما شما با  یا تان زود از دنهمسر مهربانم! مادر  -
است و غم از دست دادنش، شما را   وابسته  ر تیش است که فرزند به مادر ب

 ی باق   یار به د  یدبا  یروز   یز ما ن  ی. همه ید باش   ی آزرده کرده است اما قو  یار بس
 حق هر انسان زنده است. ین و ا   یمبرو 

دستور    یانشاز دربار  یکیخاست. به  خود بر   یتکان داد و از جا  یسر   پادشاه
را   یل کرده و دل  یرا بررس  تا علت فوت ملکه یاورندداد تا پزشک ارشد را ب

 مشخص کند. 

  یم بعد، پزشک ارشد به اتاق ملکه آمد و در حضور پادشاه و ملکه تعظ  اندکی
  یش از خونشان را گرفته و بر رو  یشد؛ مقدار  ی کرد. بعد از آن، مشغول بررس 

. به نزد پادشاه  ستیگری د   یز که علت فوت چ  یدانجام داد و فهم  یشاتیآزما
 کرد و گفت:   یمآمد، تعظ

بوده است، به  هایرینیکه در ش   ی اند و با زهرپادشاه! ملکه مسموم شده  -
 . اندیده قتل رس 

 خود برخاست. گفت:   یخورد و از جا یکه ملکه

 بود.  فرستاده  یم ها را خواهرم براامکان ندارد! آن  ینا -
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او   خواست ی برد که او بارها قصد جانش را کرده است و م   ی پ  ینبه ا   ملکه
نشست. چشمانش    رمقی تختش، ب   ی شد و بر رو  یناندوهگ  یار را بکشد. بس

 شد. گفت:  ی اشک از چشمانش جار یلغرق از اشک شد و س 

مرا بکشد    خواست ی که از خون من است، م  یخواهرم، کس   شود؛ ی باورم نم  -
 من برنداشته است. کشتن   یتالش برا و هنوز دست از 

و شوهرش را نزد او   یلدا ملکه گ ی، دستور داد تا بعد از خاکسپار پادشاه
 و محاکمه شوند.  یاورند ب

مادر را در زادگاهش دفن   یدور هم جمع شدند و ملکه  یسلطنت  یخانواده 
 کردند.  یعزادار  یشکردند و سه روز برا 

 

*** 

 ید؟ اکرده   یر دستگشده؟ چرا ما را ! چه یدکن  یمان: رهایلدا گ  ملکه

با تعصب، دستور داد پزشک ارشد وارد شود. پزشک ارشد وارد شد  پادشاه
 و پادشاه به او گفت: 

ما   یچرا برا  کهین مادر را بازگو کن و ا  یمرگ ملکه  یلپزشک ارشد! دل -
 است؟ یفتاده ن ی اتفاق 

بوده.  یرینی ش که در   ستی مادر، خوردن زهر  ی مرگ ملکه یل پادشاه! دل -
خاطر فقط ملکه را که سنشان  ین است و به همنبوده  ی قو  یار آن زهر بس
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زهر واکنش نشان داده است و اما   ین نبوده، به ا  یباال بوده و بدنشان قو 
بوده و زهر را   ی بوده که شما بدنتان قو ین شما، ا ی نداشتن رو  یر تأث یل دل

 است.  یفتادهن  یتانبرا  یدفع کرده است. پس اتفاق 

 بود و رو به پادشاه و خواهرش گفت:  یدهترس   یار بس یلدا گ  ملکه

. خواهرم را مسموم  کنمی کار را نم   ین ا  وقتیچ ندارد من ه  یقتحق  ین نه! ا  -
 ! کنمی نم

 خود برخاست و داد زد:   یاز جا  یناز گل  ملکه

را که    یزانی . من خود دست کنیمرا بکش  خواستیی ساکت شو! تو بارها م  -
 ام.را رو کرده ی رستادشتنم فک  ی به قصرم، برا

 : یزدداد م کنانیه گر  یلدا گ  ملکه

را خوردم. من    گرمیلهشوهر ح  ین. من گول خوردم. من گول ایدمرا ببخش  -
 !گناهم ی ب 

 ماجرا در رفت و به پادشاه گفت:  یر از ز یرکش ز  شوهر 

که    خواست ی . در اصل اوست که مرا اغفال کرده. او خود مگناهمی من ب  -
 وال خواهرش شود، نه من! صاحب ام 

  یندازد شد و به سربازانش دستور داد تا هر دو را به زندان ب  ی عصبان   پادشاه
دشمنانشان که چشم به سلطنتشان  ی باق  یشود برا  ی تا درس عبرت 
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زندان شدند   هاییوار د  یاند. هر دو تا آخر عمرشان مجبور به تماشادوخته 
 نند. کوچک، گذر زمان را تماشا ک  یاو از پنجره 

پر از عشق شد و صاحب دو فرزند دو    یار بس  شانی است که زندگ   گونهین ا   و
 یمانو ا  یسورا گ یشانهادختر، نام  یگریپسر است و د  یکیقلو شدند؛ 

به  هم  یماندخترش انتخاب کرد و ا ی گذاشتند. ملکه نام مادر خود را برا 
 انتخاب کردند.  یبایشز ی خاطر معان 

 

*** 

شدند و فرزندانشان   یروز پ یاریبس یها. در جنگ گذشت  یاریبس هایسال
 یاه س  ییه سا یگر مرادشان بود و د  بر وقف ی. زندگ تر شدند بزرگ و بزرگ 

 اش نبود. و خانواده   یناز بر سر سلطنت گل یبکارش و شوهر فر  یلدا حسادت گ

پدر و مادرش، زود تمام نشد و عشقشان شدت    یزندگ برخالف    یناز گل  زندگی 
 گرفت. 

و   یسوست چون مادرش ملکه گهم  یباز یار بس  ی فداکار و زن  ی در ما ملکه،
و قدرتمند   یقو  یبا،ز  ی چون مادربزرگش، زن دوست دارد دخترش هم هم 

 شود. 

در راه است، با  یگری د ی داستان باز ادامه خواهد داشت و پادشاه  ین ا  و
 ! ین و غمگ ی خوش  یهاو لحظه   یادز  یار بس هاییجانه


