
 

آروم و بی هدف در امتداد مسیر قدم 
 میزدم و غرق در افکارم

بودم،حاال کجا برم؟چیکارکنم؟چه اتفاقاتی 
 قراره درآینده ی

 نامشخصم رخ بده؟
هر لحظه ای که میگذشت و با هر قدم در 

 ناامیدی خودم بیشتر
دمغرق میش . 



بعد از چند دقیقه بی هدف راه رفتن خسته 
 شدم و روی یک سنگ

واقع در کناره ی راه نشستم،بقچه حاوی 
 وسائلم رو کنارم گذاشتم و

 .سرمو که درد گرفته بود در دست گرفتم

مدام به این فکر میکردم که از این به بعد 
 زندگیم قراره سخت تر از

 این که هست بشه.با
می ان طرف تر صدای جمعی از مردم ک

 .سرم رو بلند کردم

میگن خیلی به خدمتکار ها سخت _
 .میگیرن

همین چند وقت پیش شنیدم که یکی از _



 اونا رو به شدت تنبیه کردن
 .و بیرون انداختن

آها پس برا همین میخوان یه نفر جدید _
 !رو انتخاب کنن

نگاهم رو جستوجوگرانه به صداها 
 دوختم.کنجکاو گوش هامو با

کلمه ی خدمتکار تیز کردم و جرقه  شنیدن
 ای از امید در دلم روشن

شد،دو نفر آقا و سه نفر خانم در فاصله ای 
 نه چندان دور از اینجا

 .مشغول گفت و گو بودند

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

دوتا از خانم ها انگار بیشتر همدیگر رو 



 میشناختن و با هم حرف

با مو هایی که  میزدن.هردو میانسال بودند
 رده هایی از خاکستری

درونش دیده میشد.زن سوم کوتاه قد تر و 
 جوانتر از آن دو بود و با

 .دو مرد دیگر مشغول صحبت بود

یکی از آن دو مرد قدبلند میانسال با سری 
 بدون مو و دیگری کوتاه

قد و خمیده و البته مسن با پوستی 
 .چروکیده

با عجله و خوشحالی به سمتشون رفتم و 
 خانمی که مشغول صحبت

 :با دو مرد بود رو مخاطب قرار دادم



خانم ببخشید کجاست؟االن شنیدم که _
 جایی دنبال خدمتکار میگردن

 اونجا کجاست؟
اون خانم و هر دو مرد صحبت هاشون رو 

 قطع کردند و با تعجب

بهم نگاه کردند که لبخندم رو پر رنگ تر 
دمکر  . 

 :خانم با کمی مکث گفت

 .قصر پادشاه_

 :یک روز قبل
 :از زبان النا

شش ماه گذشت، هنوز باورش برام 
 سخته،باور تنها شدن و از دست



 دادن مادرم که با
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تمام وجودم ستایشش میکردم و عاشقش 
 بودم،کسی که در تمام

ای به زندگیم ازش الگو گرفتم،حتی لحظه 
 خاطر اینکه خدمتکار بود

ازش ناراضی یا شرمگین نبودم. مادرم، زن 
 میانسال و سفید پوست

با صورتی کشیده و موهای بلوند بود، با 
 ابروهای کمانی کشیده و

 .چشم های آبی

مادرم خدمتکار خانه ی یکی از اشراف بزرگ 
 سرزمین شاه



 ریچارد

)lands of king Richard(.بود 
بچگی این بود که بتوانم به آرزوی من از 

 جای مادرم کار کنم و

مادرم استراحت کنه،بتونم یک زندگی 
 راحت رو براش فراهم

کنم،دلم میخواست روزی برسه که من و 
 اون زیر یه سقف که

صاحبش باشیم زندگی راحتی داشته 
 باشیم،با پولهایی که به

خاطرش جلوی کسی تا کمر خم نشدیم اما 
شدم حاال که کمی بزرگتر  

میفهمم که چنین چیزی غیرممکنه و من تا 



 ابد خدمتکار خواهم
 .بود،افسوس که مادرم زود ترکم کرد

ما با هم اینجا زندگی میکردیم،توی این اتاق 
 نمناک کوچک زیر
 شیروانی متعلق به

عمارت بزرگی که مادرم یکی از خدمتکارانش 
 بود و به خاطر اون
 اجازه ی زندگی در

یسنده: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نو  

این عمارت رو داشتیم.با صدای شکمم 
 ناشی از گرسنگی دستمو

 .روش کشیدم

همیشه بعد از خوردن غذای خانواده اگر 



 غذایی اضافه بیاد میتونم

دور از چشم بانو بخورم اما این بار غذا 
 خوردنشون زیادی طول

کشیده و هنوز باقی غذایی به آشپزخانه 
 .برده نشده

ه ی اتاق و کنار طبقه ای که کتاب رفتم گوش
 هام رو در اون

 میگذاشتم نشستم،به کتاب

 .ها نگاهی انداختم

خودش هم سواد داشت،پهانی کتاب می 
 خواند،آخه داشتن سواد و

 خواندن کتاب برای

زن ها جرم و یک عمل شیطانی به حساب 



 میاد،اما من نمیدونم که

 چه اشکالی داره که

 !زن ها هم مثل مرد ها کتاب بخوانند؟

چهره ی خندان مامان مقابلم مجسم 
 شد،افسوس که دیگه هیچوقت

 نمی تونم
ببینمش،بخندونمش،اذیتش کنم،موقع 

 خستگی ها شونه هاش رو

 ماساژ بدم و وقتی از

خستگی خوابش میبره پتو روش بندازم و با 
 لذت مشغول دیدن چهره

 ی نازش

: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نویسنده  



بشم،اشک در چشمانم حلقه زد و به 
 .خاطراتم لبخندی غمگین زدم

 !النا تو کجایی؟_
رشته ی افکارم با صدای متشنج و عصبی 

 خانم پاره شد، در جواب

 :بلند گفتم
 .اینجام خانم_

 .بیا پایین بانو کارت دارن_
 .چشم امدم خانم_

از وقتی مادرم مرد و تنها شدم تمام کارهای 
افت این عمارت رونظ  

 انجام میدم اما به
قول بانو من ضعیفم و توان انجام این همه 



 کار رو ندارم و میخوان

 یه نفر دیگه رو به
جای من به کار بگیرین، اگر تا حاال هم 

 اجازه دادند که اینجا کار
 کنم به خاطر این بود

 .که تازه مادرم رو از دست داده بودم

اد این شهر بود بانو جزو ثروتمند ترین افر 
 که مدام به مهمانی های

اشراف میرفت یا تعدادی از اشراف رو برای 
 نشون دادن دختراش

 به خونشون دعوت میکرد درسته که
ثروتمند بودند اما دخترانش دل هیچ یک از 

 پسران رو نمیبردن،



 شاید به خاطر صورت و

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

من معتقدم به چهره ی زشتشون بود اما 
 خاطر قلب ظالم و روح

 .پلیدشون بود
من دختر مغروری بودم که همیشه غرورمو 

 میشکستن و جوابم فقط

 سکوت و گریه های

پنهانی بود.بانو و هر دو دخترش به شدت 
 به من حسادت میکردن و

همیشه از من به خاطر زیباییم منتفر 
 بودن،دستی به دامن گشاد و

م.درسته کهبلندم زدم و مرتبش کرد  



ساله ی هم سن من 17همه ی دختر های 
 لباس های گرون قیمت و

 آراسته میپوشیدن
اما من عاشق این لباس بودم چون مادرم 

 برام خریده بود،درسته
 گرون قیمت نبود اما

من توی این لباس به چشم مادرم زیبا 
 ترین دختر دنیا بودم.از پله ها

 شمرده شمرده

پایین اومدم و بعد از در زدن در حالی که 
 سرم پایین بود با اجازه

 ی بانو وارد شدم،

استرسی سرتاپامو گرفته بود که به این 



 راحتی ول کن نبود.نکنه

 جایی نامرتبه؟!نکنه کار

اشتباهی کردم!خدا کنه دوباره برای اینکه یه 
 وسیله یا پول یا

 طالشون گم شده تقصیر

ده: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نویسن  

من نندازن و بهم تهمت دزدی 
 نزنن.اونموقع دیگه نمیدونم باید

 چیکار کنم.اگه بیرونم

کنن نمیدونم از این به بعد شب ها رو 
 قراره کجا بخوابم! غم عمیقی

 توی نگاهم نقش
بسته بود که هرکسی با دیدنم میتونست 



 اینو ببینه،روبروی بانو
 سربه زیر ایستاده

دم بهش نگاه کنم تا نکنه مثل بودم،میترسی
 همیشه از طرز نگاهم

 بدش بیاد یا به خاطر
حسادتش به من سرم داد بزنه و دوباره بهم 

 توهین کنه.لحن آروم و
 ُ مطیعی به خودم

 :گرفتم و گفتم

 با من کار داشتین بانو؟_
 :بانو آنجل

بله کارت داشتم.فردا باید از اینجا -
 بری،دیگه ازدستت خسته



باید غذاو خوراک تو رو رایگان شدم.تاکی 
 !تقدیمت کنم؟

قلبم لحظه ای از تپش ایستاد نمیدونستم 
 باید چی بگم! چطور همچین

 !حرفی میزنه؟

 ! من این همه براشون کارکردم
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راستی امشب مهمانی داریم.افراد مهمی -
 قراره اینجا بیان امیدوارم

دی که اونوقت من دسته گلی به آب ن
 میدونم و تو!همه جا رو برق

 میندازی! درضمن کارهاتو قبل از

غروب خورشید تموم میکنی.نمیخوام به 



 هیچ عنوان توی مراسم

 ! آفتابی بشی!مفهومه؟
چشامو آروم روی هم فشردم و برای اینکه 

 به حرفاش پایان بدم
 :گفتم

 . چشم خانم-

 :بهش پشت کردم تا برم،باخشونت گفت
- میخوای به خاطر این مدتی که اینجا ن

 بودی و تحملت کردیم و
 خوراک و محل خوابت

 !درو فراهم کردیم تشکرکنی؟

فورا برگشتم و سعی کردم آروم باشم پس 
 :گفتم



معذرت میخوام که زودتر از اینجا نرفتم و -
 بهتون زحمت

دادم.ممنون که من رو )بغض کردم( 
 بعدازمرگ مادرم بیرون

ا رو برق میندازم و تا فردا نکردین. همه ج
 تمام وسایلم

 ! رو میبرم.اجازه هست برم؟

چشام پراز اشک شده بود و آماده ی هر 
 .لحظه گریه کردن بودم
 انگار دلش خنک شده
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 .بود
 :بانو



درسته.زودتر برو یه عالمه کارداری. یادت -
 باشه تاشب نشده

 ! برگرد ی اتاقت.فهمیدی؟
 . بله فهمیدم چشم خانم-

چرخیدم و بادختر بزرگ خانواده روبروشدم 
 که چند تا لباس دستش

 بود.اول لبخند
روی لباش بود ولی با دیدن من لباشو کج 

 کرد و لبخند تحقیرآمیزی

 . بهم زد
 :جولی

شنیدی خانم چی گفتن؟! همه جا رو -
 . حسابی تمیزکن



دوختمنگاهمو به زمین   

 . بله شنیدم-
با اداهای همیشگیش از کنارم ردشد و تنه 

 ای بهم زد که کمی تعادلم
 رو ازدست

 دادم،به سمت مادرش رفت و

 ... شروع کردن به خندیدن

نفس عمیقی کشیدم و چند قدمی برداشتم 
 صداهاشون رو میشنیدم

 به نظرت این لباس خوبه مادر؟یااین یکی؟-
را ارمغاندختر خدمتکار نویسنده: صح  

هردو بهت میان عزیزم ولی اون یکی رو -
 ... مناسبتر میبینم



 . وهردو دوباره زدن زیرخنده

باسرعت به سمت پله ها رفتم و از توی 
 اتاقم تمام چیزهایی که

 برای تمیز کردن الزم
بود رو برداشتم و بدون وقفه به تاالر رفتم، 

 تاغروب مشغول تمیز
 ... کردن بودم

زد و حسابی تمیز شده همه جا برق می
 بود.اینقدر خسته بودم که توان

 بلند شدن
نداشتم به سختی وسائلی که برای نظافت 

 اورده بودم رو باخودم به
 انبار بردم. دربرگشت



 داشتم ازجلوی

آشپزخانه ردمیشدم که چشمم به غذای 
 باقیمانده ای افتاد که اونجا

 توی ظرف
مخصوصی قرار داشت.نتونستم تاب بیارم 

اقعا گرسنه بودم و اینو  

غذا حق من بود.رفتم داخل اشپزخانه که 
 ناگهان بانو نمیدونم ازکجا

پیداش شد و محتوی ظرف رو تا قبل ازاینکه 
 بهش برسم توی

 .ظرفی که مخصوص آشغالها بود ریخت

متوقف شدم،همزمان باتعجب نفسم رو 
 صدا دار به داخل کشیدم و



 بهش با نفرت نگاه
یسنده: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نو  

 . کردم

 :بانو خبیث نگاهم کرد و گفت
 آخ اصال یادم نبود که باید بهت پاداش بدم-

. 

 .و با پوزخندی از آشپزخونه خارج شد

ای زن بدجنس... باگریه و دوان دوان از در 
 . ورودی خارج شدم

همینطور که گریه میکردم یهو متوجه 
 سروصداهای ورود عده ی

 . زیادی ازافرادشدم

وای مگه ساعت چنده؟!مهمون ها 
 اومدن!چند قدمی عقب عقب رفتم



 و درحالی که

سعی در خفه کردن صدای گریم داشتم 
 پشت یه درخت قایم

 !شدم.نباید منو میدیدن

پشت بهشون به درخت تکیه زدم و نشستم 
 زانوهامو بغل

 کردم.سرمو روی زانوهام

بودم که گذاشتم...انقدر خسته و گرسنه 
 پلکهام سنگین شدن و توی

 خواب و بیداری

 ... بودم که شنیدم:عالیجناب
 ... ونفهمیدم چی شد و به خواب رفتم

 :از زبان سوم شخص



 عالیجناب شاهزاده فردریک وارد میشوند_

... 
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همه تعظیم کردند و کنار ایستادند تا 
 شاهزاده و همراهانش وارد

 . بشوند
شاهزاده ازطرف مهمانها که از وزرا و اشراف 

 دربار پادشاه بودند

 دعوت شده بود و

علیرغم میلش به انجا امده بود.همه ی 
 مهمانها مشغول گپ زدن

 بودند...سرتاسر تاالر به
خاطر زحمات النا برق میزد... همه 

 خوشحال بودند وبه نحوی



 دخترانشان را به شاهزاده

 ... معرفی میکردند

بعد از صرف شام شاهزاده به همراه محافظ 
 مخصوصش جیمز

 برای هوا خوری وارد
حیاط شد... بعدازچند دقیقه قدم زدن 

 کناردرختها مثل همیشه مشغول

 درددل بادوست

 .و همراه همیشگیش جیمزشد

 :فردریک

تو چی فکرمیکنی؟ فکرمیکنی واقعا باید -
 دختری از بین این جمع

اب کنم؟!اما من رو برای ازدواج انتخ



 ازهیچکدوم ازاون دخترها
 خوشم نمیاد اونا فقط به
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خاطر جایگاه و مقامی که درآینده خواهم 
 داشت از من خوششون

 ...میاد

 ! والبته!هیچکدوم زیبانیستن

 ...هردوباهم خندیدن

 :جیمز

سرورم همسر شما قطعا خوشبخت ترین -
هد بوددختر دنیا خوا ! 

 .شاهزاده در پاسخ لبخندی از سر ذوق زد

 ... هواسرده بهتره بریم داخل-



فردریک نفس عمیقی کشید و عزم رفتن به 
 داخل کرد که باصدای

 خش خشی از پشت

 آخرین درخت باتعجب به سمت آنجا رفت
... 

از چیزی که دید متعجب شد...به دختری 
 که انجا خوابش برده بود

 را نگریست...دختری

با موهای طالیی بلند و لباسی کهنه و رنگ و 
 رو رفته درحالی که

 کفش به پا

نداشت...چهره ی دخترک دیده نمیشد... با 
 خود اندیشید که او کیست

 و چطور در این



هوای سرد به خواب رفته است؟! جلوتر 
 رفت و خواست با اشاره ی

 دست او را بیدار کند
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و در این هوای سرد بیرون نماند..که 
 ... دخترک بیدار شد

باتعجب دستش را عقب کشید و منتظر 
 دیدن چهره ی او روی یک

 ...زانو نشست

 :از زبان النا
 ... نمیدونستم چند وقته که خوابم برده

سرم رو بلند کردم و با تعجب نگاهم به 
 نگاه یه مرد جوان و خوش



 قیافه با لباسی که

نقره ای وطالیی توش بود گره رده های 
 خورد... چندبار چشم هامو

 باز و بسته
 کردم...واقعی

بود!!! اونم مثل من متعجب بود...نمیدونم 
 ازچی اینقدر تعجب کرده

 بودو اینجا چیکار
داشت و چطور منو دیده بود... یه آن 

 باترس ازسرجام بلندشدم
 وسیخ ایستادم.به تبعیت

ن توی هم قفل از من بلند شد دستامو پایی
 کردمو کمی جلوش خم شدم



 :وگفتم

 . ببخشید_
 سرمو انداختم پایین

لبخند جذابی زد و با صدای رسایی که پر از 
 :مهربونی بود گفت
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 !شما کاری نکردین که بخوام ببخشمتون_

 .شماباید منو ببخشید که بیدارتون کردم

برای خطابم تاحاالکسی ازضمیر جمع 
 استفاده نکرده بود!خوشحال

 شدم و لبخند

 کوتاهی زدم

 هوا سرده چرا اینجا خوابیده بودین؟_



در پاسخش چیزی برای گفتن نداشتم 
 ناراحت ازاینکه هرلحظه خانم

 یادختراش منو ببینن
 ...خسته بودم برای همین_

ادامه ندادم(من خودم بیدار شدم. )
 ! ببخشید که منو دیدین

د و تک خنده ای و بعد اخم متعجب ش
 : کوتاهی کرد و گفت

یعنی چی؟! یعنی شما به خاطر اینکه من _
 دیدمتون دارین ازمن

 عذرخواهی میکنین؟

دوباره خندید.نمیدونستم چی 
 .بگم!نمیتونستم توضیح بدم



 ... آخه_
نگاه غمگینی بهش کردم که مساوی شد 

 باصدای جمعی از اشراف
 که از در داشتن

خارج میشدن، مضطرب خودمو پشت 
 درخت مخفی کردم باحالت

 التماس بهش نگاه
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کردم و انگشتم رو جلوی دهانم گذاشتم، 
 آروم

 گفتم:هیسسسس...خواهش میکنم

برید.وانمود کنین منو هرگز ندیدین).سرمو 
 با بغض تکون دادم( باز



 اخمی کرد و به
واست چیزی بگه اما با چشام خیره شد.خ

 دیدن جمعیتی که به سمت

 خروجی میرفتند

لحظه ای سکوت کرد و بعد به سمتم 
 :برگشت و کنجکاو گفت

 !من فردریکم،اسم شما چیه؟_

 :مکثی کردم و فورا گفتم

 !النا_
لبخندی زد که در جوابش لبخند زدم و چهره 

 اش رو به خاطر
 سپردم،کم کم فاصله

ت، صدای گرفت و به سمت بقیه رف



 تعارفاتشون وخنده هاشون
 .پیچید

تااونا مشغول بودند دوان دوان و پنهانی 
 خودم رو رساندم باال و

 پریدم توی اتاق زیر
شیروانی و در رو بستم و خودم رو به خواب 

 ...زدم

 صدای مضطرب بانو از پشت درشنیده شد

 دختراونجایی؟_
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که فورا در رو باز کرد با خیال  جوابی ندادم
 اینکه خوابیدم نفس
 راحتی کشید و در رو



 بست،از پشت درصداشون رو میشنیدم
 ! مطمئنی که باهاشون حرف زد؟_

 ...آره باچشمای خودم دیدم_
انقدر خسته بودم که دلم میخواست همون 

 لحظه بخوابم ولی هزار تا
 فکر به ذهنم

ه کجا هجوم آورد،فکراینکه فرداشب قرار 
 بخوابم،فکر اینکه برای
 سیرکردن شکمم چقدر

باید جلوی بقیه سر خم کنم،فکراینکه ازم چه 
 کاری بخوان تا انجام

 بدم و اینکه تا کی
 !باید این زندگی ادامه پیداکنه



تاکی باید انقدر کارکنم وبه هیچ جا نرسم 
 ...و

بازم مثل همیشه هزار تاامیدو آرزو رو دفن 
 کردم،

کشیدم و قلطی زدم،یه لحظه آه صداداری 
 یه جفت چشم آبی جلوم

 مجسم شد،یادم به

اتفاقات امشب افتاد،اون مرد جوان!با 
 یادآوریش لبخندی زدم مرد

 خوش قیافه و خوش
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اخالقی که البته ثروتمند هم بود،از 
 لباسهاش و اینکهبه مهمونی



 دعوت شده بود

مشخص بود.تازه یه همراه هم داشت که 
 قطعا محافظش بود. خودم

 رو سرزنش کردم و

به افکار در باره ی اون مرد مپایان دادم 
 فکرکردن بهش چه فایده

 ای داره...من که
هیچوقت دوباره نمیبینمش،خیال خانم از 

 بابت اینکه خواب بودم
 راحت شده

پس قرار نیست تنبیه بشم،به خودم که 
زه متوجه شدم هوااومدم تا  

 روشن شده.باید برم



صبحونه آماده کنم.بلند شدم و آبی به 
 دست وصورتم زدم وازخانم

 خواستم بهم اجازه

بده تا برم ودنبال کار بگردم. خانم زن سرد 
 وخشکی بود سرم داد

 زد و دعوام کرد

چون وظایف من وهم اون بایدانجام 
 میداد.ازخونه زدم بیرون،تا

سرغروب همه جا رو   

زدم و ازهمه پرسیدم که به خدمتکار نیاز 
 دارن یانه که آخر توی یه

 مهمانخانه ازگفتن
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اینکه دنبال کارمیگردم پشیمون شدم چون 
 مطمئن بودم که چه کاری

 رو میخوان بهم

پیشنهاد کنن. خسته ودلشکسته ازجلوی 
 بازار ردشدم قدم زنان به

راهسمت خونه   

میرفتم تاباالخره دم در رسیدم رفتم باال و 
 توی اتاقم جا گرفتم دلم

 نمیخواست ازخانم
بخوام بهم یه هفته وقت بده تایه جای دیگه 

 روپیدا کنم براهمین

 شروع به جمع کردن

وسایلم کردم.وقتی مطمئن شدم چیزی رو 



 جا نگذاشتم عکس مامان

 روبوسیدم وبغل

زاونجا رفتم گرفتم وتوی کیفم گذاشتم و ا
 ...بیرون

*** 

با خودم فکر میکردم که چقدر هیجان انگیزه 
 دیدن جایی که حتی

 بهش فکر هم نکرده
بودم و نمیدونم کجای شهره!حتما جای 

 خیلی قشنگیه!یه عالمه جشن

 و مراسم هم

توش اتفاق میفته!حتما حقوق خوبی هم به 
 خدمه میدن!راستی اونجا

 چند نفر کار



سنده: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نوی  

میکنن؟!بیست نفر؟سی نفر؟یا نه شایدم 
 صد نفر! نفس عمیقی با

 .لبخند کشیدم
 ...اینجاست

 !محو تماشای زیباییش بودم.قصر پادشاه

همون جایی که لباس و غذا و جایی برای 
 زندگی هست.یه جای

 !امن
دیوار سنگی جلوه دار بلند و سر به آسمون 

 کشیده ای که دیوار

 اطراف قصر بود رو
 ...تماشا کردم



به در نگاهی انداختم دو نگهبان قائم و 
 استوار ایستاده بودن و چندین

 سرباز از اون

اطراف دور تا دور رو کشیک میدادن و مدام 
 درحال رژه رفتن

 ...بودن
دستی برای مرتب کردن خودم به موهام و 

 ...بعد به دامنم کشیدم
زی که روبروم سرم رو بلند کردم که با سربا
 بود مواجه شدم

 کمی ترسیدم و قدمی عقب رفتم

 اینجا چی میخوای؟_
کمی تعظیم کردم و با صدای آرومی با تعلل 



 گفتم:برای کار به اینجا

 اومدم.من
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خدمتکارم،شنیدم که به دنبال شخصی 
 ...میگردین و از اونجایی که

ش را باال گرفت و به نشونه ی کافیه دست
 :گفت

 ...بسه
 !کالفه نگاهم کرد و گفت:دنبالم بیا

 ...ساکت شدم وبه دنبالش وارد قصر شدم

مات و مبهوت جالل داخل محوطه ی قصر 
 بودم،دیوار های نما دار

 سفید و تزیینات



طالیی رنگی که روش کارشده بود داشت 
 دیوونم میکرد،همه جا

 حسابی تمیز بود و برق

ی قصر مثل باغ بود،پر از  میزد،محوطه
 درخت و باغچه های پر

 از گل،جلوتر یه منطقه
ی بزرگ که افراد نظامی در اونجا تمرین 

 میکردن و طرف دیگه

 تعدادی خدمه در حال
دویدن و انجام وظایف بودن،فقط توی 

 حیاط شاید حدود ده نفر

 .خدمتکار بود

اونقدر مرتب و منظم بود همه جا که به 



بگم اندازه یجرات میتونم   

 تک تک چمن های
 !اونجا به میلیمتر مساوی بود

 !سرسبز و زیبا
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 کم کم به خود قصر رسیدیم

 .تا اونجا حدود صد متری فاصله بود
همین طور که قدم میزدم لبخندی زدم و 

 چشامو بستم،بوی خوش

 گلها رو استشمام

 .کردم

هبان با چند نگهبان دیگه رسیده بودیم، نگ
 دم در حرف زد و اجازه



 ی ورود من داده

شد،در همزمان با باز شدن در چشم های 
 !من از تعجب باز شد

چند قدم به جلو برداشتم،همه چیز خیالی و 
 غیر قابل تصور

 بود،کنترلی روی خودم
 نداشتم

 !وااااااای_

دستمو جلو دهانم گرفتم و به دقت مشغول 
 تماشای آدم هایی که

 اونجا انجام وظیفه
 میکردند شدم

تا چشم کار میکرد خدمه اونجا بود همه یه 



 مدل لباس به رنگهای

 مختلف پوشیده

بودن،مشکی و قرمز،مشکی و طالیی،مشکی 
 ...و آبی و
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با تعجب خدمه ای که با عجله این طرف و 
 اون طرف میرفتن رو

 میشمردم

.نههفت...هشت.. ... 

به لوستر هایی که پر از شمع های کوچک 
 بودن نگاه

 کردم،وای!چقدر بادقت درست

شده بودن!کنار هم با نظم و دونه به 



 دونه!شاید توی هر لوستر آویز

یا100از سقف   

تا شمع وجود داشت!باورش سخت 110
 بود برام،فاصله ی لوستر

 ها با زمین کم

بود،باوجود سقف بلند تاالر، لوسترها 
رست باالی سرما بودندد ! 

شاید گاهی توی رویاهام همچین جایی رو 
 می دیدم!به در و دیوار

 ...ها نگاه کردم

 !همه چیز به رنگ سفید و طالیی بود

در ساخت تمامی وسایل از طال استفاده 
 شده بود که هارمونی



 خاصی با در و دیوار های

طالکوبیده شده داشت.از اینهمه روشنایی و 
م برقزیبایی چشما  

 !میزدن

 با احساس تکون خوردن به خودم اومدم
 ! دختر با توام مگه مشکل شنوایی داری؟_
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با تعجب و سردرگمی به خانمی که روبروم 
 بود و داشت شونمو

 تکون میداد نگاه
 :کردم،به خودم اومدم و گفتم

 بله خانم؟!نشنیدم چیزی گفتین؟_
وه ی خاصی گفتخانم با عش  



 خدمتکاری؟_

 برای تعظیم کمی خم شدم
 .بله خانم برای کار اومدم_

 .دنبالم بیا_

ازم چشم گرفت و راه افتاد،بهش بیشتر 
 دقت کردم،فرم لباس خاصی

 داشت که باهمه ی

خدمه ی دیگه فرق داشت هنوز هنگ بودم 
 که با تعجب برگشت و

 :گفت

آهای دختر باتوام مگه برای کار نیومدی؟! _
 ...بیا دیگه

 !و با دستش بهم اشاره کرد که دنبالش برم



دنبالش راه افتادم،سرم پایین بود و هنوز 
 توی فکر و شوک بودم،از

 یه راهرو بلند رد
شدیم که با فاصله ازهم در های کنار هم 

 داشت و وارد یه اتاق

 بزرگ شدیم
: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نویسنده  

اتاق پر بود از تخت های تک نفره و چند 
 طبقه، حدود ده بیست یا

 شاید بیشتر تخت

اونجا بود.به سمت میز جمع و جوری که یه 
 گوشه ی اتاق بود رفت

 و پشت میزش



نشست و بهم اشاره کرد که روی تک 
 .صندلی روبروی میز بنشینم

با مکث چشم از اتاق گرفتم و نشستم، 
ی که روی میز بوددفتر بزرگ  

 رو باز کرد و قلم

بدست شروع کرد به سوال پرسیدن و تمام 
 مدت در حال نوشتن

 ...پاسخ های من بود
مطمئنی میخوای اینجا کار کنی؟تمام -

 مردم شهر از قوانین و سخت

 گیری های قصر

باخبرن و به همین دلیل خیلی کم کسانی 
 پیدا میشن که این کار رو



 بپذیرن
اید رعایت میکردم رو برام مواردی که ب

 :خوند،بی مقدمه گفتم

 ... میشه بگید حقوق من_

پرید وسط حرفم و با تشر گفت:مگه قوانین 
 رو گوش ندادی؟!بی

 !مقدمه حرف نزن

 !مخصوصا با مافوقت

دستمو جلوی دهنم گرفتم و سرم رو زیر 
 .انداختم و گفتم:ببخشید
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_ ه جز قوانین نوشته شده تنبیه هم اینجا ب
 برای بانوانی مثل تو وجود



 داره!مثال اگر

زیادی وراجی کنی باید تمام لباس ها رو تو 
 بشوری یا اگر از

 دستور اطاعت نکنی شب

رو توی محوطه ی قصر میخوابی!یا اگر از 
 دستور عالیجناب

 اطاعت نکنی شالق و بدترین
و سخت ترین تنبیه و مجازات ها مثل 

 حبس توی سیاه چال نسیبت

 .میشه

البته به نظر فرمانده ی محافظان قصر 
 ممکنه از سیاه چال صرف

 نظر و فقط از قصر



بیرونت کنن!حاال هم برو اتاق سمت راست 
 تا لباست رو بهت بدن
 !حرف اضافه هم نزن

بلند شدم و با ترسی که ناشی از حرفهاش 
 بهم سرایت کرده بود
 بدون بردن وسایلم با

ظیم کوچکی از اتاق بیرون رفتم،اتاق تع
 سمت راست!اینجاست!در

 زدم

 ...بفرمایید _
وارد شدم...اتاق کوچکی بود و یه آینه ی سر 

 تا پای بزرگ وسط
 اتاق و سمت راست میز
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بزرگی که روش یه طاقه پارچه بود و یه چرخ 
 خیاطی

 بزرگ.سمت چپ اتاق یه پرده ی
بلند از سقف تا پایین کشیده شده بود که 

 یاسی رنگ بود.پشت میز
 حدود هفت هشت

تا طاقه ی پارچه ی دیگه هم بود که به دیوار 
 تکیه داده شده بودن و

 رنگهای مختلفی

داشتن!خانم میان سال و خوش لباسی با 
 بلوز و دامن بلندی روبروی

 آینه ی قدی با



 ابزاری که دستش بود منتظرم بود
_ تن برای لباس اینجا بیام.من خدمتکارمگف  

 .بیا اینجا وایسا_
به سرتاپام نگاه کرد و روی لباسم خیره 

 ...موند

درپاسخ فقط لبخند غمگینی زدم و رفتم و 
 همون جایی که گفت

 وایسادم درست

روبروی آینه!خیلی توی کارش مهارت 
 داشت، از سرعتش توی

 اندازه گیری و دقت
چند دقیقه  باالش مشخص بود.در عرض

 تموم شد و اندازه ای هم از



 پا هام برای دامن
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زد و بعد با کاغذی که اندازه ها روش بود 
 رفت پشت میزش و چند

 متری پارچه از طاقه

باز کرد و برید و روی پارچه اندازه ها رو 
 درآورد و شروع کرد

 ...به دوختن
_ دیگه تمومه میتونی بری.چند دقیقه . 

بهم توجهی نکرد،غرق کارش بود.از اتاق 
 رفتم بیرون و وارد اتاق

 خدمتکارها شدم که

همون خانم منتظرم ایستاده بود.با نگاهم 



 دنبال بقچه ی وسایلم گشتم

 ولی پیداش

نکردم که چشمم به مردی که داشت اونو 
 نزدیک یه تخت میبرد
 افتاد.تخِ ت اول سمت

ت رو بهم نشون دادراسِ ت اتاق .خانم تخ . 

از امشب اونجا میخوابی. وسایلت هم _
 توی این کمد بزار)بهم یه

کلید که روش یه شماره بود داد(تا وسایلت 
 رو مرتب کنی، من

 .برمیگردم و بهت وظایفت رومیگم
از اتاق بیرون رفت،به مردی که داشت از 

 اتاق خارج میشدم نگاه



 کردم، از کنارم داشت

د و به سمتم برگشترد میشد که وایسا ... 

یه قدم عقب رفتم و با تعجب منتظر 
 نگاهش کردم
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 ... بهتر بود اینجا نمی اومدی_
 سرتا پامو برانداز کرد که خانم صداش زد

 کجا موندی؟john(!)جان _

نگاهشو ازم گرفت و از اتاق خارج شد. 
 ترس برم داشت،این چش

 !بود؟
 در تمام زندگیم همیشه ترس داشتم ازاینکه

 کار خطایی کنم و باعث



 بشه کتک بخورم
یا ترس از گرسنگی و حاال هم ترِ س تنهایی 

 !و بی پناهی

غمگین به سمت کمدی که کلیدش رو 
 داشتم رفتم و میون اون همه

کمد رو پیدا کردم! ! 24 شماره،شماره ی
 بازش کردم،کمد بزرگی

ونستم وسایلم رونبود اما حداقل میت  

اونجا بزارم،بقچه رو داخل کمد گذاشتم و به 
 اتاق خیاطی برگشتم،

 در زدم

 !بیا تو_
خانم خیاط با لبخند در حال براندازی لباس 



 بود،جلوتر رفتم که به
 سمتم برگشت و

 :لباس رو به سمتم گرفت با ذوق گفت
 ...بپوشش_
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کردم،مشکی و طالیی،چقدر به لباس نگاه 
 قشنگ بود!تا کمر تنگ

 بود و یک کمر بند
پاپیون طالیی داشت و ادامنش تا پایین 

 یکم گشاد تر بود.وقتی کامل
 پوشیدمش یکم

ذوق کردم، تاحاال هیچوقت خودم رو 
 اینطوری ندیده بودم،احساس



 خوبی داشتم،این

 لباس رو دوست داشتم!خیلی زیاد
و باالی سرم  همه ی موهامو جمع کردم

 .بستم و به سمت خانم رفتم
خانم خیاط اول حواسش به من نبود و 

 پشت به من ایستاده بود،داشت
 چند لباسی که

دوخته بود رو به چوب لباسی های اتاق 
 آویزان میکرد،سرفه ای

 کردم و با لبخند دستامو

پشتم گرفتم.متوجه حضور من شد و 
 برگشت،با ذوق سرتا پای منو

تعجب شدنگاه کرد،م  



و لباس هایی که دستش بود روی زمین 
 ریخت. دستاش رو جلو

 دهانش گرفت.بهش

لبخند عمیق تری زدم و چرخیدم. هنوز با 
 تعجب داشت بهم نگاه

 میکرد،احساس کردم
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غمی توی نگاهشه، لبخند مصنوعی بهم زد 
 و آروم انگار که توی

 :فکر بود گفت

_ هعالی . 

نمیدونم به چی فکر میکرد ازم روگردوند و 
 مشغول جمع کردن



لباس ها شد، یکم از کاراش ناراحت شدم 
 :که گفت

 .میتونی بری_

همه چیز اینجا عجیبه!تا قبل از اینکه منو با 
 این لباس ببینه همه چی
 ...خوب بود ولی بعدش

نمیدونم چه چیزی باعث ناراحتیش 
 میشد!لباس کهنمو برداشتم و از

اتاق بیرون رفتم و وارد اتاق خوابگاه شدم 
 خانم داشت یه دختر

خدمتکار رو به شدت دعوا میکرد و با داد 
 ازش سواالتی میپرسید و

دختر بیچاره هم روبروش زانو زده بود و 



 :فقط میگفت

 !نمیدونم_
 !من برنداشتم_

_ ست من نیستخانم د ! 

 !خواهش میکنم_

 ...مدام اشک میریخت

دو سربازی که کنار خانم ایستاده بودن 
 بازوهای دختر رو گرفتن و

 به زور بلندش
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کردن،وقتی به سمتم چرخیدن باهاش 
 چشم تو چشم شدم،باتعجب

 نگاهمو از صورتش



 !سمت لباسش بردم!مشکی و طالیی

پام سست شد! خانم تا منو دید دست و 
 .صدام زد

 !النا_
به سمتش رفتم و تعظیم کردم،نگاهی به 

 سرتاپام انداخت و بعد یه

 کلید بهم داد که

 .روش یه شماره بود

 وسایلش رو از کمد بیرون بیار_

به اون دختر که با التماس بهم چشم دوخته 
 بود خیره شدم

 !چشم_

دنبال کمدش گشتم و درش رو باز 



م،خانم آمد و درست باالیکرد  

 سرم ایستاد...مثل

اینکه داشت روی وسایلش نظارت میکرد و 
 دنبال چیزی میگشت،به

 دقت وسایلی که

 .بیرون می آوردم رو چک میکرد
چند تا لباس بیرون آوردم و دوباره دستمو 

 ...توی کمد کردم که
دستم به چیزی خورد که سفت تر از پارچه 

 بود،انگار فلزی
پارچه رو کنار بود،کمی  
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 ...زدم



 !چشام از تعجب گرد شد!یه تاج طال بود

وای خدایا!این دختر چیکار کرده؟!اون رو 
 !دز...دزدیده؟

به دخترک دوباره نگاه کردم که منتظر بود 
 دستمو بیرون

 !بیارم،مونده بودم چیکار کنم
نبود خانم هم باالی سرم بود و راه گریزی . 

 ! خانم!خانم!عالیجناب دنبالتون میگردن_

خانم با عجله دنبال خدمتکار رفت و مساوی 
 شد با برداشتن

 تاج،اونو زیر پیشبند لباسم
مخفی کردم و چشامو محکم و با ترس روی 

 هم فشردم و بقیه ی



 وسایل دخترک رو

 .برداشتم و دنبال سربازها رفتم
به دنبال دو نگهبان و اون خدمتکار از پله 

 های مارپیچ قصر باال

 ...رفتم

8 در سمت چپ و روبرو 8در سمت راست و
 یه در بزرگ که دوتا

 نگهبان جلوش بود و
چهار تا خدمتکار دو به دو در دوطرف 

 ایستاده بودند.همه سر به
 زیر و آماده ی اطاعت

 ...فرمان
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برعکس پایین که شلوغ بود و همه جا خدمه 
 و سرباز رد میشد این

 باال ساکت بود...انگار
 ...از پایین کامال جدا بود

نگهبان های دم در با دیدن ما در ورودی رو 
 باز کردن... اول سرم
 پایین بود وای با باز

شدن در متعجب به تاالر خیره شدم.تاالر 
 بزرگی که در انتهاش

وجود تخت سلطنتی  

داشت و در هر یک از گوشه ها یک 
 خدمتکار عقب تر و یک

 نگهبان جلوتر ایستاده



بود...متوجه ایستادنم شدم و زود خودم رو 
 به پشت سر سرباز ها و

 اون خدمتکار
 ...رسوندم

لرزشی در تنم افتاده بود،من داشتم به 
 !مالقات پادشاه میرفتم

یعنی پادشاه چه شکلین؟!مهربون و خوش 
یا سنگدل و بی قلبن  

 رحم؟!با ایستادن سرباز

 ...ها منم ایستادم و به افکارم پایان دادم

دخترک رو رها کردن که مساوی با افتادنش 
 و زانو زدنش جلوی

 تخت سلطنتی
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شد.لرزشش رو به وضوح میدیدم.دو سرباز 
 به دوطرف رفتن و

 ایستادن و من در یک
ت سر دخترک ایستادمقدمی پش . 

نمیدونم چرا ولی شدیدا دلم میخواست از 
 اون دختر بی دفاع حمایت

 کنم و به هیچ

عنوان راضی به نشون دادن تاج نبودم! پس 
 بهش کمی نزدیک شدم

 :و زمزمه وار گفتم

 آروم باش،من چیزی پیدا نکردم_
انگار لحن آرومم باعث بوجود آمدن اعتماد 



 در اون دختر شده

حساس کردم آرومتربود،ا  

شده ولی لرزش و ترس من بیشتر شده 
 .بود

شاید من تنها تر و بی کس تر از اون بودم 
 و به پول بیشتر احتیاج

 داشتم تا اون اما دلم

میخواست از کسی که حداقل در مقام منه 
 حمایت کنم

عالیجناب شاهزاده فردریک وارد _
 ...میشوند

همه مقداری سرخم کردن که منم به همون 
 اندازه خم شدم،صدای



 قدم های شاهزاده

سکوت حاکم در تاالر رو شکست و قلب من 
 !رو به لرزه انداخت

 میترسیدم از اینکه
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 ...نکنه هر لحظه تاج از زیر لباسم بیفته و
 !من نگران تر از اون خدمتکار بودم

اصله ی ثانیه پشیمون بودم از اینکه چرا به ف
 خواستم کمکش

 کنم؟!اصال به من چه

ربطی داشت!خدایا چیکار کنم،لب پایینمو 
 با ترس به دندون گرفتم و

 با فشردن پلک



هام روی هم سعی در آروم کردن التهاب 
 !درونیم داشتم،دروغ چرا؟

من میترسیدم از شکنجه و از اتهام 
روندزدی،من میترسیدم از بی  

 ...شدن از قصر

جایی که فقط چند ساعت از ورودم بهش 
 میگذشت!آب دهانم رو به

 سختی قورت دادم

و همونطور سرم رو پایین گرفته بودم که با 
 صدای عالیجناب به

 .خودم اومدم

 ...همه مرخصن.بیرون باشید_

صداش پر جذبه و گیرا بود طوری که همه 



 رو وادار به اطاعت

 !میکرد

ساس کردم قبال شنیدماما صداش!اح ... 

متعجب نیم نگاهی به سرباز ها انداختم که 
 تعظیم کردند و در حال

 رفتن بودن، منم
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چرخیدم و خواستم دنبالشون برم که با 
 صدای عالیجناب متوقف شدم

 !دختر خدمتکار!تو بمون_

سر جام خشک شدم.بازم اون 
رم آشنا بودصدا...صداشون به نظ  

 ولی آخه چطور



ممکنه!من اولین باره که در 
 حضورشونم!حتما اشتباه میکنم!به

 سختی میتونستم نفس

بکشم،به سمت عالیجناب برگشتم و 
 همونطور که سرم پایین بود

 تعظیمی کردم و سر
جای قبلم ایستادم.صدای بسته شدن درب 

 تاالر مساوی شد با
 .تنهاشدن من و دخترک و عالیجناب

ختر به گریه افتاد و گفتد : 

عالیجناب...من...من فقط دستور...شما _
 ...رو اجرا کردم

چه راحت با عالیجناب حرف میزد!انگار نه 



 انگار که اون فقط یه
 خدمتکاره!متعجب به

دختر که در حال زاری کردن بود نگاهی 
 ...کردم

فردریک:کارولین!بهم بگو کجاست؟!اگه تاج 
 رو توی وسایلت پیدا

 کنن تو رو شکنجه

 !میدن.پس زود بگو کجاست؟
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باورکردنی نیست اینجا چه خبره؟!چرا اینقدر 
 راحت باهم حرف

 میزنن؟!از دستور

عالیجناب اطاعت کرده؟!یعنی 



 چی؟!باتعجب مشغول تجزیه و تحلیل

 بودم که با سکوت
دختر تصمیم گرفتم به عالیجناب اعتماد 

م،سرم رو کمی بلند کردمکن  

 و با صدایی که

 :لرزش توش موج میزد گفتم
 !عالیجناب!تاج پیش منه

نمیدونم چی پیش خودم فکر میکردم که 
 چنین جسارتی پیدا کردم

 فقط میدونم آشنا

بودن صدای عالیجناب و مظلومیت و گریه 
 های کارولین و

 دلسوزی و مهربونی بیجای



ه من عاقبت همون شد که ازش واهم
 ...داشتم

سرمو باالترگرفتم و به عالیجناب نگاه کردم 
 که نگاهمون با هم

 تالقی شد! هر دو
متعجب شدیم و لباس های کارولین از 

 دستم افتاد.عالیجناب!این

 همون مردیه که

 ...اونشب
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صداها توی سرم پیچیدن،چند لحظه 
 پیش:عالیجناب شاهزاده

وارد میشوند فردریک ... 



 !چرا همون موقع نغهمیدم

پس فردریک،همون مرد خوش قیافه و 
 !مهربون شاهزاده بود

 !فردریک:النا؟!تو اینجا چیکار میکنی؟

 :به سرتاپام نگاه کرد و با تعجب ادامه داد
 ...خدمتکار اینجایی؟!ولی تو که_

کنم،به شدت در حال  نمیدونستم چیکار
 لرزش بودم و دلیلش رو

فهمیدم.همینطورنمی  

که خیره به هم بودیم درب تاالر باز شد و 
 عده ای سرباز دور تا

 .دور ما حلقه زدن

با عجله و ترس خم شدم تا لباس ها رو 



 جمع که تاج از زیر لباسم

 ...افتاد
روی زمین قل خورد و یک متری اون طرف 

 ...تر رفت
نگاه عالیجناب بین تاج افتاده شده و من در 

 ...نوسان بود
چشام بیش از حد از ترس و تعجب باز شد 

 و خیره به تاج

 شدم...ضربان قلبم روی هزار

بود!خدایا!نه!حاال چیکار کنم!به وضوح من و 
 کارولین

 میلرزیدیم...همه ی سرباز ها افتاده

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان



شدن تاج از زیر لباس من رو دیدن و این با 
 فشرده شدن پلکام روی

 هم از شدت صدای

فریاد بانویی که از پشت سر می امد 
 ...همزمان شد

 !اینجا چه خبره؟_
فریاد باعث شد عالیجناب از جا بلند بشه و 

 تعظیم کنه.اون کیه که
 عالیجناب به

 !خاطرش جلوش تعظیم میکنه؟

نکنه،ملکه است؟!من خشک شده 
 بودم،کارولین با فریاد ملکه بلند شد

 و کنار رفت و



کرد و من همچنان پلکهام روی هم تعظیم 
 فشرده شده بود و با

 لرزشی که در تمام تنم
 .بود توان بلند شدن نداشتم

جلو تر می امد و من با هر قدمش لرزشم 
 بیشتر میشد،

عالیجناب به سمت من اومد و ملکه هم 
 ...روبروی من ایستاد

با خشم رو کرد به من و بعد به سرباز ها و 
 :گفت

_ خ!چطور جرات میکنی به ای دختر گستا
 من تعظیم نکنی و جلوی

 من بلند



 . نشی؟!دستگیرش کنید
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دو سرباز دوطرف بازوی منو گرفتن و از جا 
 بلندم کردن.به تاج

 :نگاه کرد و بعد به من
ای احمق!پس تو بودی که تاج رو _

 دزدیدی!؟

 با این حرف دنیا روی سرم آوار شد،با
 لرزشی که در صدام بود
 خواستم چیزی بگم و از

خودم دفاع کنم اما نتونستم،زبونم قفل 
 شده بود، فقط سرم رو کمی

 بلند کردم و اول به



عالیجناب که سراسیمه و نگران بود و بعد 
 به ملکه که تا حاال ندیده

 بودمش نگاهی
انداختم که با سیلی محکمی که توی صورتم 

 خورد صورتم به سمت

ه برگشتدیگ  

چطور جرات میکنی جواب سوال منو _
 ندی؟!تو خدمتکاری بیش

 نیستی! به چه حقی
 !به من زل میزنی و ساکت می ایستی؟

سوزش جای سیلی حاکی از این بود که 
 ...صورتم سرخ شده

با لکنت و در حالی که اشک توی چشمام 



 :دودو میزد گفتم

معذرت....می...خوام...ملکه...اشتباه...ک_
... 

_ فه شو!ببریدشخ ... 

با فریاد دوبارش یکه خوردم و خیس شدن 
 گونه هامو حس کردم،
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میون اشک و بغض با ترس نگاهی به 
 عالیجناب که نگران و با

 تعجب بهم خیره بود و
بعد ملکه که ازم رو گردونده بود و عصبانی 

 به تاج زل زده بود
 ...کردم

هم انتظار کمک داشتمشاید با نگا ! 



سرباز ها خواستن منو باخودشون ببرن که 
 مقاومت کردم و بلند

 گفتم: _ملکه!خواهش

میکنم....منو عفو کنین!ملکه... من کاری 
 !نکردم

 !اشک هام بی امان میریختن
 !التماس میکنم منو ببخشین_

با التماس این کلمات رو تکرار میکردم و 
 سعی میکردم از دست

 های نگهبان ها رها

 ...بشم.بی رحمانه منو می کشوندن
به هق هق افتاده بودم و تالشم برای رهایی 

 از دست نگهبان ها بی



 ...نتیجه بود
 !ولم کنین_

 ...منو کجا میبرین؟!من چیزی برنداشتم_

از تاالر که خارج شدیم لرزش من بیشتر 
 ...شد

 !ولم کنین_
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 منو کجا میبرین؟_

وحشت زده از جایی که قراره برم و از 
 اتفاقاتی که قراره برام بیفته

 در حال کشیده شدن

 ...بودم و کاری از دستم بر نمی اومد
از راهرو پایین اومدم و در مقابل چشمای 



 بعضی از خدمه که از
 حرکت ایستاده بودن و

بهم نگاه میکردن یا در گوش هم پچ پچ 
و زیر انداختممیکردن سرم  

 و فقط اجازه دادم

نگهبان ها منو هرجا که میخوان ببرن...هق 
 هق و لرزشی سرتاسر

 وجودم رو گرفته

 ...بود
وارد آشپزخانه سلطنتی شدیم و از یه در 

 کوچک وارد یه راهرو

 باریک و تنگ شدیم که
رو به پایین بود درحالی که یکی از نگهبان ها 



 رو دنبال میکردم و

ر زدنبا هل و غ  

نگهبان پشت سرم باالخره به پایین 
 ...رسیدیم

برخالف فکر و تصوراتم به سالن بزرگی که 
 خالی از هر شییی بود

 رسیدیم...دوردیف
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اتاقک هایی که دیوارهاشون همه نره ای بود 
 و اندازه ی هرکدوم به

 اندازه ی دومتر در
یک نبود و نه زیاد دومتر بود نه زیاد تار

 ...روشن



توی اون همه زندان تک نفره فقط شش 
 .نفر زندانی وجود داشت

هق هقم رو با نگاه های خیره ی زندانی 
 هایی که از مقابلشون در

 حال عبور بودیم خفه

کردم،سرباز جلوییم در چهارمین سلول رو 
 باز کرد و منتظر موند
 تا وارد بشم،درش از

خم شدم و وارد قدم کوتاهتر بود،کمی 
 شدم و بعد از ورودم در رو

 قفل کرد و هر دو

 ...رفتن

هوا سرد و نمناک بود،گوشه های زندان 



 جلبک های سبز رنگ

 روییده بود،هم ترسیده

بودم و هم سرما به جونم رخنه کرده 
 بود،دستمو آروم روی همون

 گونم گذاشتم که به

خاطر شوری اشک هایی که روش ریخته 
 شده بود سوزش داشت،

با شناختی که از سفیدی و نازکی پوستم 
 داشتم میدونستم حتما تا حاال

 قرمز شده،یه
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قدم برداشتم و به دیوار سلول تکیه زدم و 
 زانوهامو بغل گرفتم،زیر



 پاهام یک الیه پر از
،پلکامو روی هم گذاشتم و کاه وجود داشت

 نفس عمیقی کشیدم،باید
 ...فکر کنم

 ...باید برای رهایی از این اتهام فکر کنم
فکر کنم که چطور این مشکل رو حل 

 !کنم...اونم به تنهایی

کالفه آهی کشیدم که بیشتر شبیه آخ 
 بود.دراز کشیدم و سرمو روی

 دست راستم

 ...گذاشتم و پاهامو جمع کردم

بی کسیم چرا خواستم به اون من با این 
 دختر کمک کنم؟! نمیدونم



 چرا اون تصمیم

 ...رو یهو گرفتم

چند ساعتی همونطور بی حاصل در حال 
 فکر کردن بودم که متوجه

 شدم هوا تاریک تر

از قبل شده... پلک هامو روی هم گذاشتم 
 و طولی نکشید که از

 سردرد و خستگی به

 ...خواب رفتم

 :از زبان فردریک
به کارولین تاج رو داده بودم اما گناه  من

 !اون چی بود این وسط؟
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 چقدر از دیدن دوبارش خوشحال شدم،

از این مراسم ها متنفر بودم و به همین 
 دلیل اینکارو کرده

 بودم...حداقل خوب شد که
 ...باالخره حرفمو به ملکه زدم

سال25ن برای اولین بار توی کل ای ... 

 ...ایستادن در مقابل ملکه
 !مادرم

بدون اینکه کاری از دستم بربیاد محو 
 تماشای النا بودم،درحالی که

 از گریه هاش قلبم
به درد اومده بود فقط دستمو با خشم 

 مشت کرده بودم و برده شدنش



 توسط نگهبان ها
 ...رو نظاره گر بودم

 ...اون دختر
ادارم یه چیزی توی نگاهش داشت که و

 !میکرد نگرانش باشم

 !یه نگاه خاص
 !یه رنگ خاص
 !مثل بقیه نبود

 !مثل هیچکس نبود

هیچکدوم از دخترها،خوشگلترینشون یا 
 ...ثروتمندترینشون
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معصومیت و مظلومیتش رو هیچکدوم 



 ...نداشتن
 !منو وادار میکرد بهش نگاه کنم

 بهش توجه کنم،
 !مثل اولین باری که دیدمش

سرش رو که بلند کرد،توی چشماش گم 
 .شدم

وقتی ازم خواست که نادیده بگیرمش و 
 خودش رو مخفی کرد

 ناراحت شدم و اخم کردم
چون تنها کسی بود که نمیتونستم نادیده 

 .بگیرمش
 اما اون توی قصر چکار میکرد؟

حاال فهمیدم چرا اونشب...چون یه دختر 



خدمتکاریخدمتکار بود،  

 که اجازه ی صحبت

 ...کردن با اشراف نداره

خدمتکاری که به راحتی توسط هرکسی و به 
 هر دلیل نابجایی تنبیه

 ...میشه

غرق در افکار بودم که با صدای ملکه به 
 ...خودم اومدم

 ! متوجه حرفام شدید؟_

 !و با مکث ادامه داد:شاهزاده

تمام شجاعتم رو جمع کردم و با اخم به 
خیره شدم و لحن تلخملکه   

 و زهر داری مثل
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 ...خودش رو گرفتم

من نمیخوام توی این مراسم های بی سر _
 و ته شما شرکت کنم.من

 از هیچ دختری
خوشم نمیاد،پس بیخودی وقتتون رو برای 

 پیدا کردن همسر برای
 من تلف نکنین،دیگه

ای از این به بعد توی اون جشن ه
 !مسخرتون شرکت نمیکنم

و صدامو یکم باالتر بردم و با عصبانیت 
 :درست مثل خودش گفتم

 ! متوجه حرفام شدید؟_



 ...و با مکث ادامه دادم

 !ملکه؟_

ملکه با تعجب و چشمای گرد شده و دهان 
 باز مونده بهم خیره

 ...بود
توقع لحن صدام و اینطور جلوش ایستادن 

 .رو نداشت

ز عصبانیت هر لحظه سرخ شده بود و ا
 امکان انفجار

 داشت،نگهبانی که اونجا بود و با

تعجب بهم زل زده بود رو مورد خطاب قرار 
 دادم)تازه متوجه نگاه

 خیره ی همه ی



 ( خدمه و نگهبان های تاالر شدم
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اون دختر خدمتکار رو آزاد کنین اون کاری _
 نکرده )و در حالی

که داشتم از کنار ملکه رد میشدم بلند 
 (گفتم

 .کارولین دنبالم بیا_

 صدای فریاد ملکه منو متوقف کرد

اون دختر خدمتکار گستاخ به خاطر _
 دزدیدن تاج و بی احترامی

مقابل من )به سمتم چرخید که با حرفا و 
 مکثش منم با ترس از

حرفش به سمتش چرخیدم( به سختی تنبیه 



 !خواهد شد

ه عصبی و خشمگین توی چشام خیره با نگا
 .شد

به  ترس و نگرانی و لرزش عجیبی با حرفش
 سراغم اومد،انگار

 اونا رو دید، از اون میخواد
برای تنبیه من استفاده کنه! انگار آرومتر 

 شده بود،نگاه سردش رو

به مسیر پیش رو انداخت و با قدم هاش 
 .در حال دور شدن بود

لش برداشتم ونه!نه!با حرص قدمی به دنبا  

 :با خشم فریاد زدم
 !ملکه!ملکه؟_



بی توجه به من از تاالر خارج شد.لعنتی! 
 استرس به جونم افتاده

بود.نباید در مورد اون چیزی میگفتم، ای 
 احمق!دستی عصبی توی

 موهام کشیدم،پس واقعا اون دختر برام

 !مهم شده بود که اینو ملکه هم فهمید
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چقدر احمق بودم،اصال حواسم به این که 
 ملکه همه چیز رو از نگاه

 و رفتارم میفهمه

 !نبود
 .هر چی باشه اون مادرم بود

منو بزرگ کرده بود و ریز به ریز رفتارم رو 



 آشنا بود و همیشه
 روی نقاط ضعفم دست

 !میگذاشت

 ...واژه ی مادر براش زیاده

نجاتش  چهره ی النا رو مجسم کردم،باید
 بدم،دوباره قلطی زدم.تالش

 برای خوابیدن بی
فایده بود،باید قبل از اینکه دیر بشه النا رو 

 از دست ملکه بیرون
 بیارم،قبل از اینکه

 !شکنجش بدن و بهش صدمه ای بزنن

نزدیک های صبح بود و هوا گرگ و 
 میش،بهترین موقع برای



 نجات دادنش،سر جام روی
جله جیمز رو که تخت نشستم و کالفه و با ع

 میدونستم پشت در اتاق

 ایستاده صدا
 ...زدم

 :از زبان لنا
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با صدای باز شدن در و ضربه های پای 
 سربازی که به شدت به

 پازوم میخورد و داشت
 تکونم میداد بیدار شدم،

 .بلند شو باید بیای بیرون_
 .از جام بلند شدم هنوز صبح نشده بود



 .هوا تاریک بود،فکر کنم نیمه شب بود

یکی از سرباز ها به زور بازومو گرفت و منو 
 به بیرون زندان هل

 .داد

به سرعت خم شدم تا سرم به نرده های در 
 .برخورد نکنه

توسط اون یکی سرباز به دستم دستبند 
 سنگین و آهنی ضخیمی زده

 شد و با هل دادن

و اشاره و داد و فریادهای هردو سرباز به 
 ...آخر سالن رسیدم

اتاق تاریک و بدون دری اونجا بود. من رو 
 به سمت داخلش هل



 دادن،ترسیده بودم

نمیدونستم اینجا چه اتاقی و چرا به اینجا 
 .آوردنم

اتاق کامال تاریک بود و چیزی دیده 
 نمیشد.به سمت جلو هل داده

 شدم و به جسم

فک کنم آهنی بود برخورد کردم  سختی که
 و سرم حسابی درد

 .گرفت
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تعادلم رو حفظ کردم و منتظر موندم تا 
 سربازی که فانوس داشت

 داخل اتاق بشه،وقتی



سرباز وارد اتاق شد با نور فانوس کل اتاق 
 روشن شد،اول به

 جسمی که بهش برخورد

ه کردم،دوتا میله ی کرده بودم با وحشت نگا
 استوانه ای ضخیم با

 ارتفاع حدودا دو متر با
فاصله ی یک متری از هم که باالشون به 

 هم وصل بود و از قسمت

 متصل شده دو تا

زنجیر زخیم آویزان بود که جای دو تا 
 دستبند توش بود،با ترس و

 نگاهی مضطرب
سرسری به بقیه ی قسمت های اتاق نگاه 



و کردم،همه جا ابزار  

 وسای

 ُ ل
.... 

 ...چشام با تعجب گرد شد

 ...از ترس میلرزیدم
 !اینجا شکنجه بود

 ُ ق
 اتا

قلبم از شدت ترس و تپش داشت بیرون 
 می پرید، به دوسرباز

 خشک و سنگدل نگاهی

انداختم و آب دهانم رو به زحمت قورت 
 .دادم



با لکنت و بریده بریده طوری که خودمم 
 :نمی فهمیدم چی میگم گفتم
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 !برای...چی...منو...اینجا...آوردین؟_
نگاه سردی بهم انداختن و یکی از اونا به 

 سمتم اومد و بدون جواب

 دادن بهم دستامو از

اون دستبند باز کرد و به زور به دستبند 
 های آویزان از اون نرده

 بست، با تقال برای
 :جلوگیری از کارش گفتم

 ولم کن_

 من بیگناهم_



 من کاری نکردم_

 .کاری از دستم بر نمی اومد

هر دو دستم رو به زنجیر های آویزان از اون 
 نرده آهنی بستند

 جوری که پشت به در و

 .نگهبان ها بودم
 .پاهام رو هم به دو زنجیر پایین بستند

مدام تقاضا میکردم ولم کنن ولی انگار اصال 
 !نمیشنیدن

م،قراره شکنجه بشم؟به شدت میلرزید ! 

آره به خاطر اشتباهم،به خاطر کمک کردن و 
 مهربونی بیجا،به

 خاطر این قلب احمقی



 .که حاال داشت خودش رو به سینم میکوبید
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نفسم توی سینه حبس شده بود،از ترس 
 چشامو بیش از حد باز کرده

 بودم و دست و
تا بتونم خودمو آزاد پاهامو تکون میدادم 

 کنم،

توی یه لحظه پلکامو روی هم فشردم و 
 دستامو مشت کردم ساکت

 شدم و توی دلم از

 خدا و مامان کمک میخواستم

 !خواهش میکنم نجاتم بده

 !التماس میکنم کمکم کن



 !من از شکنجه میترسم

 !از بی کسی
 !از بی پشتوانه ای

 !تو پشت و پناهم باش خدا
که حتی اگه به دست اونا من میترسم از این

 زیر شکنجه هاشون

 بمیرم،نه کسی خواهد
 !فهمید و نه برای کسی مهمه

خدایا قول میدم اگر زنده بمونم یه روزی 
 شخص مهمی بشم تا کسی

 هرگز نتونه اینطور

 !مظلومانه هر بالیی خواست سرم بیاره
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روبروم که با قرار گرفتن یک فرد نظامی 
 لباسش با اون دونگهبان

 فرق داشت سرمو

بلند کردم،خونسرد و بی تفاوت رخ به رخم 
 ایستاد،بهش خیره شدم و

 منتظر بودم

 !حرفی بزنه

 :نگاهش رو توی چشام دوخت و گفت
خودت با زبان خوش بگو چرا تاج شاهزاده 

 فردریک رو دزدیدی؟

 :با ترس گفتم
 من برش داشتم اما ندزدیدمش،_

 .باور کنین من ندزدیدمش



 :خنده ای کرد و ادامه داد

جالبه برش داشتی اما ندزدیدیش!باشه _
 !قبول

 و دوباره توی چشام خیره شد،

با مکث جدی شد و نگهبانی که پشت سرم 
 بود رو مخاطب قرار

 :داد

_ ضربه شالق به جرم دزدی از خاندان ۱۰۰
 سلطنتی و بی احترامی

 !به ملکه
یج رفت،با این حرفش سرم گ  

چشام از تعجب و ترس گرد شد.با لکنت 
 :گغتم
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 ...اخه...چرا؟!من که...دزدی نکردم_
با خشونت توی چشمای لرزونم که از ترس 

 و تعجب گرد شده بود

 :خیره شد و گفت

 ...این دستور ملکه است_
نمیتونستم باور کنم،یکه خوردم و به فکر 

 فرو رفتم،

ملکه با این که میدونه من بیگناهم اما بهم 
 رحم نکرد،اون دستور

 !داده اما چرا؟

 !چرا اینقدر بی وجدانه؟

نه،نه،باور نمیکنم ملکه ی این سرزمین 



 بخواد یه دختر خدمتکار رو
 بی دلیل شکنجه

 .کنه

پلکامو روی هم فشردم،دوقطره اشک از 
 البالی پلک هام جاری

 شد،

موجود در اونجا  روبروم روی تک صندلی
 نشست و سرد با اشاره

 به نگهبان فهموند که
 .شروع کنه

 !برای چی التماس کنم؟
 .این مرد از سنگ بود
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خودمو محکم گرفتم و آماده ی خوردن 
 شالق بودم،نباید این ضربه

 ها منو از پا در

 .بیارن
 !قوی باش النا

از این دنیا بری،هنوز نباید بی نام و نشان 
 خیلی کارها داری که

 !انجام بدی
یکماه دیگه هجده ساله میشی،هنوز زوده که 

 ...بخوای از پا در بیای
 .به اون مرد خیره شدم

ملکه!قول میدم یه روز این لطف و محبتت 
 رو جبران کنم،



 دوباره چشام پر از اشک شد،

توی یک لحظه تمام خاطرات زندگیم از 
د شد،جلوی چشام ر   

اولین ضربه ی بی رحمانه ی شالق که به 
 پشتم خورد نفسم توی
 سینه حبس شد،پلک

هامو روی هم فشردم و دندون هامو روی 
 هم قفل کردم،هنوز توی

 شوک اولین ضربه

بودم که با دومین تازیانه فریاد آخم بلند 
 شد،دستهامو مشت کردم و

 زیر لب به خودم

دلداری میدادم،سومین ضربه که زده شد 



 بازم سکوت کردم و به
 خودم پیچیدم،اشک
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هام بی اختیار کل صورتم رو پوشونده 
 :بودن،لب زدم

 خدایا کمکم کن،_

 !خدایا تو که منو فراموش نمیکنی؟نه؟_

صدای ششمین تازیانه توی اتاق پیچید که 
 .جیغی کشیدم

بغضی که راه گلومو بسته بود و چونه ی با 
 لرزون لبخند تلخی

 زدم،

انگار دارم به پایان زندگی فالکت بارم 



 نزدیک میشم،به پایان بی
عدالتی، اصال چرا باید جلوی یکی مثل خودم 

 تا کمر خم بشم؟
چون ملکه است و خون اشرافی در 

 !رگهاشه؟

چون من یه خدمتکار پستم و جایگاه و 
؟مقامی ندارم ! 

 !چون هیچ کس و کاری ندارم؟

مزه ی شوری خون رو با هفتمین ضربه توی 
 دهنم حس کردم،

قلبم به شدت خودش رو به سینم 
 میکوبوند،

انگار ازم میخواست که بیدار بمونم و زجر 



 ...بکشم
کاش در می اومد این قلب لعنتی و منو 

 راحت میکرد از این زجر

 ...بی پایان
و از دست دادم و با ضربه ی هشتم توانم ر 

 خودم رو رها کردم

پاهام سست شده بودن، دیگه توان اینهمه 
 .درد رو نداشتم

 .توان تحمل وزن بدنم رو نداشتم
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درد مچ دستهام که وزن بدنم رو تحمل 
 میکرد و اون باالبه دستبند

 ها وصل بودن هر



ه لحظه بیشتر میشد،حس میکردم هر لحظ
 ممکنه دستام قطع بشن

 ...مهم نبود

 ...دیگه هیچی مهم نبود

 ... نه درد
 ...نه ضعف

 ...نه فقر
 ...نه تنهایی

 ...بی صداشده بودم
 ...توان ناله و جیغ و فریاد نداشتم

به سختی نفس میکشیدم و بی صدا اشک 
 ...میریختم

 . مامان!خوشحالم،به زودی می بینمت_



 ...بغض کردم
_ دارم میام پیشت خوشحال باش که . 

 صداهای اطراف برام محو شده بود،

انگار صدای ضربه های شالق از دوردست 
 ها میامد،فقط با هر

 ضربه ذره ای به جلو سوق

 .داده میشدم
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 سرم سنگین شده بود،

نمیدونم ضربه ی چندم بود که خونی که 
 توی دهنم بود از گوشه ی

 لبم به بیرون
 ...جریان پیدا کرد



 چشامو بستم،دلم میخواست بخوابم،

 روی پاهای مامان

سرمو روی پاهاش بزارم و اون با دست 
 های مهربونش موهامو

 نوازش کنه تا بخوابم،یا
 ...مثل همیشه برام قصه بگه

قصه ی دختری که خدمتکار بود و یه روزی 
 ملکه شد،

دمهه!پوزخندی توی دلم به افکارم ز  ... 

زندگی خیلی بی رحم تر از اونه که این 
 اتفاقات توی واقعیت بیفته،

مامان ببین چطور دخترت که نمیگذاشتی 
 یه خار توی دستش بره



 حاال زیر تازیانه های

چند سرباز به جرم اتهام به دزدی که انجام 
 نداده و بی رحمی ملکه

 داره تلف میشه،

 توی عالم خواب و بیداری احساس کردم با
 فریاد کسی دیگه شالق

 .نمیخورم
ضربه تموم شده،۱۰۰شاید   
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خوابم میامد،انگار دیگه تموم شد اون 
 کابوس،میتونم حاال راحت

 ...بخوابم
احساس کردم دستام باز شدن و پایین 



 اومدم،سرم جای نرمی قرار
 گرفت و نوری پشت

از کردن پلک هام حس میکردم ولی توان ب
 ...چشم هامو نداشتم

نمیتونستم ببینم اما انگار شخصی به شدت 
 ...تکونم میداد

 !چه خیال خامی

 !انگار داشت صدام میزد
 ...ولی صداشو از دور دست ها میشنیدم

 ...همه جا نور سفیدی پخش شد

توی یه دشت سرسبز بودم،نه دردی بود و 
 نه سوزشی و نه اون
 اتاق کثیف و تاریک



 ...شکنجه

از خوشحالی بلند خندیدم و به لباس هام 
 نگاه کردم،یه دامن چین دار

 بلند با آستین
های سه ربی که ازش تور آویزان بود به 

 رنگ صورتی

 کمرنگ،چشامو بستم و چرخی

 زدم

نفس عمیقی کشیدم و دوباره بلند 
 !خندیدم،من سالمم
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تموم شد!باالخره اون مرگ تدریجی به پایان 
 رسید،به روبروم که



 نگاه کردم مامان با
فاصله ی زیاد ازم ایستاده بود،با خوشحالی 

 و خنده صداش زدم و به

 سمتش دویدم

 !مامان_

صدای خنده هام توی صدای پرنده ها گم 
 شده بود،همینطور که به

 سمتش میدویدم

 ...صدای گریه هاش متوقفم کرد

 !نیا النا_
 !پیش من نیا دخترم_

با دست بهم اشاره میکرد و ازم میخواست 
 ...پیشش نرم



 با نگرانی و قدم قدم به سمتش رفتم
مامان!دلم برات تنگ شده!گریه نکن االن _

 ...میام پیشت

 ناگهان مامان ناپدید شد
وحشتزده میان صدای گریه هاش صداش 

 زدم

 !مامان_

 !مامان؟_

رو گرفتو نور سفیدی همه جا ... 

 :از زبان فردریک
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 :جیمز وارد اتاق شد،تعظیم کرد و گفت

 بامن کار داشتین سرورم؟_



 :با عجله گفتم
 النا!باید بفهمی االن کجاست؟_

 با تعجب بهم نگاه کرد
 !اطاعت_

از اتاق خارج شد،بلند شدم و لباس هامو 
 .پوشیدم

صدای باز شدن در به  بعد از چند دقیقه با
 سمت در چرخیدم

 ...سرورم فهمیدم اما_

 !زود باش بگو کجاس؟_

 ...زندان زیر زمینی اما_

با عجله به سمت در رفتم،بی توجه به جیمز 
 که پشت سرم می امد و



 قصد داشت مانعم

 بشه از راهپله ها پایین رفتم،
بعد از گذر از سالن و آشپزخانه سلطنتی از 

یر زمینراهپله ها به ز  

 .رسیدم

 !توی همه ی زندان ها رو نگاه انداختم،نبود
با شنیدن صدای شالقی که در فضای سوت 

 و کور اونجا پیچید

 وحشتزده از تصویری که
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در ذهنم شکل گرفته بود،با عجله به انتهای 
 زیر زمین رفتم و با

 همون صحنه ای که در



بودم مواجه شدم، ذهنم تجسم کرده  

 :فریاد کنترل نشده ای زدم

 !کافیه_

با عجله و لرزشی که تمام تنم رو فرا گرفته 
 بود به سمتش رفتم،

روی کمرش جای تازیانه ها بریده بریده و پر 
 خون بود،قلبم به درد

 امد،عصبانی داد
 :کشیدم

 !بیاریدش پایین_
فرمانده مارکوس مخالفت کرد،جلو رفتم و 

 یقه اش رو گرفتم و
 مشت محکمی توی



 :صورتش زدم که ساکت شد،فریاد زدم

 همین حاال_

به سربازها اجازه داد تا النا رو پایین 
 بیارن،سرش روی پام

 بود،نبضش رو گرفتم ولی
انقدر کند بود که انگار نبض نداشت و رو به 

 .اغما بود
دادم و صداش میزدم به شدت تکونش می

 تا مبادا بیهوش
 بشه،صورتش خیس اشک و
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 عرق بود،

از گوشه ی لبش شریان خون جاری شده 



 .بود
چشماش بسته بود و اخمی از درد بین 

 ابروهاش قرار داشت
 !النا_
 !النا_

 !بیدارشو_
 !نباید بخوابی_

 یک دستمو زیر سرش و دست دیگمو زیر
 پاهاش گذاشتم و فورا

 بلند شدم
 با عجله و با سرعت از پله ها باال رفتم

خطاب به جیمز که پشت سرم می امد 
 :گفتم



 !طبیب رو خبر کن_

وارد اتاقم شدم و روی تخت خودم 
 خوابوندمش

ُ ر  
منتظ طبیب با قدم هام اتاق رو متر 

 میکردم

نفهمیدم چه وقت کارولین وارد اتاق شده 
النا آمده بود و باالی سر  

 بود،
با پارچه خیسی که در دست داشت 

 صورتش رو تمیز میکرد که

 طبیب هم باالی سرش

 .رسید
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صداهاشون رو نمیشنیدم،خیره ی النا بودم 
 .که هوشیاری نداشت

کالفه دستمو مشت کردم و موهامو عقب 
 کشیدم،

_ فقط زنده بمون،االن تنها خواسته ی من 
 .همینه

تا صبح بیش از صد بار مسیر محوطه تا 
 اتاقم رو رفتم و

 برگشتم،طبیب به شدت
مشغول بود و کارولین و دو خدمتکار دیگه 

 بهش کمک میکردن،
هنوز حالش بهتر نشده بود،کالفه و سردرگم 



 بودم،انقدر نگران بودم
 که حتی نمیتونستم

 به مجازات مسببینش فکر کنم
 ...ناگهان با وحشت چشامو باز کردم

نه خبری از اون دشت سرسبز بود و نه 
 خبری از مامان،دوباره من

 و حجم درد هام تنها

بودم،توی این دنیای خاکی که ازش نفرت 
 داشتم

 ...روی یک تخت به پهلو خوابیده بودم

به اتاق نا آشنایی که توش بودم نگاه کردم، 
 همه چیز خیلی مرتب و

،تمیز بود  



 .وسایل اتاق سلطنتی و طالکوب بود

 !چه اتفاقی افتاده؟! من کجام؟
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با یادآوری اون اتاقی که داشتم توش 
 شکنجه میشدم و ضربه های

 شالق، کمرم تیری

کشید،خواستم بلند بشم ولی درد کمرم 
 مانع می شد،

 با صدای یه دختر سرمو باال گرفتم
 !النا_

یدار شدی؟ب ! 

 !خدا رو شکر

کارولین بود،روی صندلی کنار تخت نشست 



 و دستشو روی پیشونیم

 گذاشت و ادامه

 ...داد

 !حالت خوبه؟هنوز که تب داری_

 ...دستمال خیسی رو روی پیشونیم گذاشت

 !میشه بگی من کجام؟_

صدای مردونه ای از پشت سرم شنیده 
 ...شد

 !اتاق من_
 کمی خودمو جمع کردم

قدم های محکمی که هر لحظه صدای 
 نزدیکتر میشد توی اتاق

 ...پیچید



کارولین با عجله بلند شد و رو به صدا 
 .تعظیم کرد
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به مردی که حاال روبروم ایستاده بود نگاه 
 کردم،

 !شاهزاده بود!نه این محاله

 من توی اتاق ایشون بودم!؟

م که دستی روی با عجله خواستم بلند بش
 بازوم قرار گرفت و منو از

 کارم متوقف

کرد،همزمان کارولین با عقب گرد از اتاق 
 خارج شد،

 :شاهزاده با اخم کمرنگی گفت



برای چی بلند میشی؟نکنه میخوای زحمت _
 سه روزه ی طبیب و

 داروهایی که بهت

 !داده شده رو از بین ببری؟

 ...سرجام قرار گرفتم و سرم رو زیر انداختم

باور نمیکردم!یعنی شاهزاده این کارها رو 
 !کرده بود؟

 :فورا دست پاچه گفتم

ممنون ومعذرت میخوام که زحمتتون _
 .دادم

همچنان دستش روی بازوم بود، به دستش 
 نگاهی انداختم که تازه
 متوجه شد و دستش



 ...رو برداشت

صندلی رو کمی جلوتر کشیدو روش 
 ...نشست
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مغرور گفت:اشتباه برداشت نکن من 
 نخواستم به تو کمکی کنم فقط

 چون خدمتکار

شخصیم هستی خواستم زودتر خوب بشی 
 چون باید کارهای منو

 انجام بدی و تا حاال
 .هم این سه روز رو فقط استراحت میکردی

درست بود،حقیقت همینه،پس چی؟!فکر 
ه کوچکترینکردی شاهزاد  



 اهمیتی برای یه
 !خدمتکار قائل میشه؟

بلند شد و دست به سینه به روبروش خیره 
 ...شد

تا عصر فقط میتونی اینجا باشی و بعد از _
 ...اون

 ...با بغض حرفشونو قطع کردم
 ...از اینجا میرم_

با تعجب به سمتم برگشت و ناگهان با 
 :عصبانیت گفت

_ ن همه بری؟!من جونتو نجات دادم و ای
 ازت مراقبت کردم تا حالت

 خوب بشه حاال



 !بدون جبران کردن میخوای بری؟
سرمو بلند کردم،دوباره مغرور منتظر ادامه 

 ...حرفم شد

من نمیتونم اینجا زندگی کنم،با قوانین _
 اینجا آشنایی ندارم.متاسفم

 که اینهمه بهتون
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نم اینجا دوام بیارمزحمت دادم ولی نمیتو . 

با مکث ولی همچنان عصبانی ازم رو 
 گردوند

باشه مهم نیست!بله میتونی بری،اصال _
 ...همین االن برو

 .و با قدم های تند از اتاق بیرون رفت



 آروم توی جام نشستم،
من به اینجا تعلق ندارم،نمیتونم از خودم 

 دفاع کنم،هیچ کاری نمیتونم

 برای رفع اتهام
خودم بکنمساده از  . 

اما ای کاش قبلش میتونستم زحمات 
 !شاهزاده رو جبران کنم

 ...اما
من به خاطر تاج عالیجناب اینقدر شکنجه 

 شدم!چه جبرانی؟!اما من

 خودم تاج رو

 .برداشتم
یعنی سه روز من اینجا و توی این اتاق 



 !بودم؟
 !پس شاهزاده این چند روز کجا بودن؟

رو مرتب  از تخت پایین اومدم و کمی پتو
 ...کردم

با تعجب به اطراف نگاه کردم،اتاق کامال 
 زیبا دکور شده بود،چقدر

 دنیای یک شاهزاده

 !متفاوت تر از بقیه میتونه باشه
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رفاه،آسایش،من حتی تا به حال توی چنین 
 اتاقی نبودم.از فکرم

 لبخندی زدم و یه دور
 ...دور خودم چرخیدم



موهام رو کمی مرتب کردم و شمرده 
 شمرده برای اینکه درد کمرم

 بیشتر نشه از اتاق
بیرون اومدم،وقتی از پله ها داشتم پایین 

 می آمدم شاهزاده رو در

 تاالر دیدم،انگار
عصبانی نبود و حاال غمگین بهم خیره 

 بود،تعظیم کوتاهی کردم و
 وارد اتاق خدمتکاران

 .شدم

رفتنم حرف زدم با بانوی ارشد درباره ... 

چون نیومده باعث دردسر شده بودم فورا 
 ...قبول کرد که برم



بقچه ی وسایلم رو برداشتم و لباس زیبای 
 خدمتکار بودن رو که

 خیلی دوستش داشتم

علی رغم میلم در آوردم و همون لباس 
 رنگ و رو رفته ی قبلی

 خودم رو به تن

کردم،چند خدمتکاری که اونجا بودن مدام 
نگاه میکردن و پچ پچ بهم  

 میکردن،نمیدونم

 .چرا ولی هیچکس حتی بهم نزدیک نمیشد
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 .جای من از اول هم اینجا نبود

بهتره هر چه زودتر از اینجا برم تا باز 



 .مسبب دردسر نشدم

 ...دوباره افکار آزاردهنده به سراغم اومد

 اینکه کجا برم و چه کار کنم؟
و اینکه آیا سرپناهی برای من توی این شهر 

 .پیدا میشه یا نه
مهربونی و دلسوزی من نسبت به افراد مثل 

 خودم یا بهتره بگم

 حماقِ ت من با قوانین

 !اینجا همخوانی نداره
آروم آروم داشتم به سمت درب خروجی 

 می رفتم که با صدایی

 .متوقف شدم

 !دختر خدمتکار_



ا مردی که تا به سمت صدا برگشتم و ب
 .بحال ندیده بودم روبرو شدم

مرد جوان قد بلندی با هیکل ورزیده و 
 !لباس نظامی

تعظیمی کردم و متعجب منتظر ادامه ی 
 .حرفش شدم

عالیجناب پادشاه میخوان شما رو _
 ببینن...دنبالم بیا

تعجب کردم و دوباره تعظیمی کردم، به 
 دنبالش حرکت کردم

دوباره به اون تاالر  از راه پله باال رفتیم و
 بزرگ طبقه دوم

 .رسیدیم
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بقچه ام رو همونجا پشت در گذاشتم و به 
 دنبالش بعد از باز شدن در

 ُ ن
 توسط نگهبا

 ُ ل
 .مسئو در سر به زیر وارد شدم

 عالیجناب پادشاه!؟

 شخصا داشت به دنبال من میگشت!؟

 !ولی چرا؟

خیلی متعجب بودم و در عین حال ترسیده 
 !بودم

 !نکنه باز ندانسته مرتکب خطایی شدم



 با فاصله از تخت پادشاهی قرار گرفتم
،دستامو پایین قفل کرده بودم و منتظر 

 .ورود عالیجناب بودم

 !هر ثانیه به اندازه ی یک قرن میگذشت

 .عالیجناب پادشاه وارد میشوند_

چند خدمتکاری که با این حرف به تبعیت از 
 در گوشه های تاالر

 بودند تا کمر خم شدم
و با وجود دردی که کمرم داشت مقاومت 

 .کردم

به جای صدای قدم های یک نفر صدای قدم 
 های چند نفر شنیده

 .میشد



 !انگار تنها پادشاه نبود که وارد میشد
همچنان تا کمر خم بودم ومنتظر ورود و 

 .نشستنشون بودم
نویسنده: صحرا ارمغاندختر خدمتکار   

 بعد از اینکه صدای پاها متوقف شد
 .مقداری از تعظیمم کم کردم و منتظر شدم

 :مردی که همراهش امده بودم گفت

 !دختری که خواسته بودین رو آوردم_

لرزشی به تنم افتاد،در اون سکوت مرکز 
 توجهات شده بودم و

 سنگینی نگاه ها رو

نم،به میتونستم به خوبی روی خودم حس ک
 سختی آب دهانم رو



 ...قورت دادم

 !پادشاه:النا!درسته؟
 :و با وقفه ادامه داد

 ...بیا جلوتر_
لحن صدای مهربون و قاطعش وادارم کرد 

 .ذره ای جلوتر برم

و نیم نگاهی بهشون کنم که متوجه شدم 
 شاهزاده و محافظ شاهزاده

 هم در کنار پادشاه

 ...قرار دارن

بود و به من نگاه شاهزاده مدام اخم کرده 
 !نمیکرد

درسته!یک خدمتکار ارزش توجه کردن 



 !نداره
پادشاه مردی بود با چهره آرام و 

 خونسرد،مغرور ولی مهربون

 چند سالته؟_
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با تعجب نگاهمو از شاهزاده گرفتم و به 
 :پادشاه نگاه کردم و گفتم

عالیجناب۱۷ _  

ر انداختمو دوباره سرمو زی  

 :با تعجب گفت
شنیدم که میخوای از قصر بری ولی _

 تنهایی و جایی برای رفتن
 نداره، از اونجایی که



دیدم چقدر مقاومی و زیر ضربه های شالق 
 دوام اوردی پیشنهادی

 !برات دارم
مکث کرد که با تعجب سرمو بلند کردم و 

 اول به پادشاه و بعد به
 شاهزاده که متعجب

 ...منتظر حرف عالیجناب بود نگاه کردم

 !میخوام آموزش رزمی ببینی_

با تعجب سرمو بلند کردم و با چشم های 
 گرد شده به پادشاه که حاال

 لبخند کمرنگی به
 ...لب داشت خیره شدم

 !ولی_



درسته!هیچ دختر رزمی کاری توی این _
 سرزمین وجود نداره اما

 من ازت میخوام تو

 !اولین باشی
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 با مکث منتظر نگاهم کرد و وقتی سکوتم رو
دید گفت:زیاد فرصت نداری!تا شب میتونی 

 دربارش فکر کنی و

 هر وقت تصمیم گرفتی

 !به شاهزاده اعالم کن
از جاش بلند شد و چند قدمی به سمت 

 خروجی رفت،جلوی شاهزاده

 که متعجب کمی



از نیم نگاهی خم شده بود مکث کرد و بعد 
 به شاهزاده از تاالر

 ...خارج شد

تعظیم کردم،دلم میخواست همون لحظه 
 بگم نه!گیج بودم!منو چه به

 سرباز شدن!؟ آروم

برگشتم و خواستم برم که با صدای 
 !شاهزاده متوقف شدم

 !قبول میکنی؟_

با تعجب به سمت شاهزاده برگشتم و 
 تعظیم کردم،سری به نشونه ی

وننه به اطراف تک  

 دادم



نمیدونم،شما چی فکر میکنید؟باید قبول _
 !کنم؟

مغرورانه قدمی به طرفم برداشت و تو 
 ...چشام خیره شد

 :آروم و طوری که فقط من بشنوم گفت
 با اینکه میدونم چقدر خطرناکه اما
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اگه تنها دلیلت برای موندن در اینجا همین 
بول کنیباشه امیدوارم ق ! 

با تعجب چند ثانیه ای به شاهزاده خیره 
 ماندم،شاهزاده هم هنوز به

 من خیره بود،توی

چشماش انگار چیزی رو داشت ازم پنهان 



 ...میکرد

 !منظور از این حرف چیه؟

 !یعنی دوست داره که اینجا بمونم؟
 !نه!این ممکن نیست

 !ولی توی اتاقش بهم گفت میتونم برم

 !نمیفهمیدم
 !معنی این حرف رو هم نمی فهمیدم

 !باید قبول کنم؟
سرمو زیر انداختم و با اجازه ای گفتم... 

 قدمی عقب گرد کردم و به

 سمت خروجی

 ...رفتم،فکرم مشغول بود

نمیدونم پادشاه درمن چه چیزی دیدن که 



 !میخوان اینکارو کنم

به پایین که رسیدم تصمیم گرفتم وارد 
رمحوطه بشم،باید بیشتر فک  

 ...کنم

 !به آینده ی نامعلومم و به این پیشنهاد
تنهایی تصمیم گرفتن درباره ی این مسئله 

 !برام سخت بود
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زندگی شاید برای یک خدمتکار سخت باشه 
 اما مقام یک سرباز از
 !خدمتکاران بیشتره

احترامی که یک سرباز در مقابل چشمان 
تر از یکبقیه داره باال  



 !دختر خدمتکاره

درسته قوی نیستم اما آموزش میبینم و 
 میتونم از عهده این کار

 !بربیام
تنها راه برای زندگی و پیشرفت شاید همین 

 !باشه
همینطور قدم میزدم که ب منطقه ای که 

 سرباز ها تمرین میکردن

 ...رسیدم

خودمو پشت ستونی که اونجا بود پنهان 
هشونکردم و از گوشه ای ب  

 ...نگاه کردم
سرو صداهاشون و صدای شمشیرهایی که 



 بهم میزدن رعشه به تنم
 .می انداخت

 ...همه مردهای قوی و تنومندی بودن

 !من در بین اونا؟

 !تصویر جالبی نخواهد بود
ولی انگار بد نبود!میتونم قوی بشم و 

 میتونم از خودم دفاع کنم!از

 کسانی که مظلوم واقع

اع کنممیشن!از کشورم دف ! 
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یه هدف برای زنده موندن!یه راه برای 
 !قدرتمند شدن

تازه میتونم از این راه دینم رو به شاهزاده 



 که جونمو نجات داد با

 محافظت ازش ادا

 .کنم

همینطور که با لبخند به سرباز ها نگاه 
 میکردم،ناگهان یکی از

 دونفری که مبارزه

ا شمشیر پای دیگری رو زخمی میکردن ب
 ...کرد

از دیدن داد اون سرباز و خون جاری شده 
 ...هینی کشیدم

دستمو روی دهانم گذاشتم و پلکامو رو هم 
 .فشردم و فورا چرخیدم

 !پشت ستون قرار گرفتم،وای نه



 !چه بی رحمن

یعنی قراره هر بار منم همینطور و بدتر از 
 !اون زخمی بشم؟

هنوز درد ناشی از ضربات شالق از یادم 
 ...نرفته

به سختی آب دهانمو قورت دادم که با 
 صدای آرومی چشامو

 بینهایت با وحشت باز
 ...کردم

 اینجا چیکار میکنی؟_
به شمشیری که روی گردنم بود و بعد به 

 مردی که شمشیر دستش

 بود نگاه
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هم نگاه میکرد و منتظر کردم...مرموز ب
 !جواب بود

صبر کن ببینم،اون همون مردی بود که توی 
 ...اتاق شکنجه

پلکامو برای تسکین روی هم فشردم و 
 دستامو گرفتم باال

 .من خدمتکار قصرم_

بدون اینکه ازم چشم بگیره شمشیر رو 
 :پایین آورد و ادامه داد

برای چی مخفیانه تمرین سرباز ها رو نگاه _
؟نکنه بازممیکنی  

 نقشه ای تو سرته؟



 ...یه ابروشو باال انداخت
 تازه تونستم کامل براندازش کنم

مرد نظامی با قد متوسط و قیافه ی 
 جذاب!چطور قبال بهش توجه

 نکرده بودم؟
منتظر جواب من بود که با صدای یک نفر 

 هردو به سمت صدا

 برگشتیم و چشم از هم
 ...گرفتیم

_ چه خبره؟فرمانده مارکوس! اونجا   

بود!با دیدنش تعظیم کردم شاهزاده . 

انگار عصبانی بود،با دیدن من قدم زنان به 
 ...سمت ما اومد



 فرمانده تعظیم کرد

 .زیر چشمی به مارکوس نگاه کردم
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 ...شاهزاده:میتونی بری

 ...فورا با تعجب گفت:ولی عالیجناب

د و گفت:گفتم شاهزاده حرفش رو قطع کر 
 !برو

به سرعت تعظیمی کرد و زیر چشمی نگاهی 
 بهم کرد و از ما دور

 .شد

 ...عالیجناب نزدیک تر شد

 !عصبانی پرسید:اذیتت که نکرد؟

 !با تعجب گفتم:نه به هیچ وجه



 اروم گفت:خوبه!تصمیمتو گرفتی؟
توی الک خودم رفتم و با صدای نسبتا 

 .آرومی گفتم:بله
م:قبول میکنمو با مکث ادامه داد ... 

 !اشک توی چشام حلقه زد
آخر به جایی رسیدم که سرباز بشم! 

 سربازی که هر لحظه امکان

 !داره بمیره

از سر تنهایی!بی کسی و ال عالجی مجبور 
 میشه روی زندگی

 شمشیر بکشه!به روی

 !زندگی دخترونش

 ...البته،زندگی من اصال دخترونه نبود اما



 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

به سمت محل تمرین سرباز ها چرخیدم و 
 بهشون نگاه کردم.چند

 دقیقه ای فقط

سکوت بود و صدای شمشیر زدن دوسربازی 
 که توی فضا پیچیده

 ...بود
 ...شاهزاده:دنبالم بیا

 !بهش نگاهی کردم،ناراحت بود؟
 نه.چرا باید ناراحت باشه؟

اشت مطمئنم حسی که نسبت به من د
 !فقط دلسوزی بود

 .به دنبال شاهزاده راه افتادم



 .قدم هام آروم و سست بودن

 ...ناامید،خسته،بی رمق
 .شاهزاده جلوی فرمانده مارکوس توقف کرد

با دیدن فرمانده لرز به تنم افتاد و کمرم تیر 
 .کشید

همه ی سرباز ها به خط و منظم ایستادن و 
 تعظیم کردن،شاهزاده و

ه مارکوسفرماند  

چند قدمی از ما فاصله گرفتند و مشغول 
 .حرف زدن شدن

 !مطمئنا دررابطه با من بود

همه ی سرباز ها با تعجب بهم نگاه 
 .میکردن
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سرمو زیر انداختم و منتظر شدم صحبت 
 های شاهزاده و فرمانده

 .تموم بشه
باوری بعد از چند لحظه کوتاه در کمال نا

 دیدم که شاهزاده بدون

 اینکه لحظه ای نگاهم
کنه بهم پشت کرد و راهش رو به سمت 

 ورودی قصر در پیش

 .گرفت

 .از این حرکت ناراحت شدم
ته دلم به توجهات شاهزاده گرم بود اما با 

 این حرکت توی دلم خالی



 .شد

محو تماشای رفتن شاهزاده بودم که با 
 صدای فریاد فرمانده از جا

دمپری  

 !فرمانده:سرباز

 به سمتش برگشتم!با من بود!؟
 !اینو بپوش و فورا برگرد_

 .به لباسی که دستش بود نگاه کردم
به جایی که خیره بودم نگاهی کرد و سری به 

 نشانه ی تاسف به
 .اطراف تکون داد

وقتی دید حرکت نمیکنم بلند تر داد 
 کشید:مگه باتو



 !نیستم!؟بدو!زودتر
نده: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نویس  

 :از زبان فردریک
بعد از سپردن النا به فرمانده مارکوس به 

 سرعت به سمت قصر

 .رفتم

نمیخواستم حتی لحظه ای بهش نگاه کنم 
 چون میدونستم از کارم

 .منصرف میشم

فرمانده مارکوس بهم گفت که دقیقا مثل 
 سایر سربازها باهاش رفتار

 میکنه و حتی از

اونا هم بهش سخت تر میگیره از این حرف 



 ناراحت شدم اما
 نمیتونستم سفارشی بهش

بکنم چون نمیخواستم سو تفاهمی پیش 
 بیاد و دوباره به خاطر من

 .اذیت بشه
 البته از این عالقه فقط ملکه باخبره

نباید کسی بهش خبر بده که اون توی واحد 
 نظامیه تا نتونه اذیتش

 کنه

دستور میده بهش سخت اگه بفهمه بدجور 
 ...بگیرن و اذیتش کنن

ای کاش نمیرفت جزو سربازها ولی در غیر 
 این صورت به کل باید



 از قصر می رفت و
 ...دیگه نمیتونستم پیداش کنم

 !از امروز دیدنش ممکنه سخت بشه
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 ...ولی همین خوبه که میدونم کجاست

وی تخت دراز وارد اتاقم شدم و ر 
 ...کشیدم،هواگرم بود

 ...کنار پنجره رفتم و پنجره رو باز کردم

بادخنکی وارد شد،چشامو بستم و باد رو 
 حس کردم که با صدای

 فریادی چشامو باز

 کردم

 !مگه با تونیستم؟!بدو!زودتر_



 !فرمانده مارکوس بود

به شخصی که داشت سرش داد میزد خیره 
 ...شدم

دمبا خشم دستمو مشت کر  ! 

 !داشت سر النا داد میزد؟

 زیر لب غریدم

 !ای احمق_
اخم هامو توی هم کشیدم و با خشم به 

 ...سمت در رفتم

سر النا داد میزنی؟! احمق!چطور جرات 
 !کردی؟

از فکر اینکه هر روز چندبار قراره سرش داد 
 بزنه یا تنبیهش کنه



 و اینکه اون دختر چه

لبم تمرین های سختی رو باید انجام بده ق
 ...به درد اومد

 .پشیمون شدم،نمیزارم اینهمه سختی بکشی
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در رو با خشم باز کردم که جیمز مقابلم 
 .ظاهر شد

 :تعظیمی کرد و با عجله گفت
 !پادشاه دنبالتون میگردن_

پادشاه؟!باهام چیکار دارن؟! با عجله دنبال 
 جیمز حرکت کردم و به

 تاالررسیدم
 :از زبان النا



 !تا به حال چنین لباسی نپوشیده بودم
موهامو باال بستم و بعد از تا کردن لباسم 

 به سرعت و با دویدن به
 سمت مارکوس و بقیه

 سرباز ها رفتم

 حتی نمیدونستم چه شکلی شدم

لباسی آستین بلند و کوتاهی که به زور روی 
 باسنم می امد و به

 رنگ قهوه ای با

اری همرنگششلو ... 

 ...مردونه بود و توی تنم از گشادی زار میزد

سرباز ها به خط ایستاده بودن و فرمانده 
 مارکوس روبروی اونها



 قرار گرفته بود و درحال

 ...داد زدن و دیکته کردن وظایفشون بود
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درحالی که نفس نفس میزدم روبه فرمانده 
ی صفمارکوس و تو  

 کنار سرباز ها قرار

 ...گرفتم و تعظیمی به فرمانده کردم

حرفش رو بادیدن من قطع کرد و عصبانی 
 :سرم دادی کشید

چرا ایستادی؟!دور تا دور محوطه ی قصر رو 
 .باید بدوی،زود باش

آب دهانم رو به سختی قورت دادم و 
 متعجب و با چشمای گرد شده



 اول به فرمانده که
هم خیره بود و بعد به بدون هیچ شوخی ب

 ...سرباز ها نگاهی کردم

 همه جدی بودن و

 ...منو نگاه میکردن

ناچار تعظیمی کردم و پشت بهشون شروع 
 ...به دویدن کردم

دور تا دور محوطه را با اینکه مسیرش 
 طوالنی بود ولی به این

 خیال که یک دور بیشتر

 نیست با سرعت دویدم
ه فرمانده بعد از چند دقیقه ای به محلی ک

 ایستاده بود رسیدم



سرباز ها همه مشغول تمرین بودن و 
 فرمانده بر روی اسبی نشسته

 ...بود
نفس نفس زنان عرق پیشانیم رو با پشت 

 دستم گرفتم و داشتم به

 سمت فرمانده می
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 ...رفتم که ناگهان با فریادش خشک شدم

دی سرباز؟فرمانده:برای چی وایسا ! 

با تعجب بهش نگاه کردم،منظورش چی 
 بود؟ قدمی به سمتش

 برداشتم
 !ولی من که یک دور رو رفتم_



 :با عصبانیت گفت
 منم اون دور رو برات به حساب آوردم_

دورش مونده.زودباش49دور 50از  ! 

 با این حرفش دلم گرفت،بغض کردم و
اشک توی چشام جمع شد، با ناراحتی 

 .بهش نگاه کردم
صدای خنده ی چند سرباز که از من 

 میخندیدن باعث شد فرمانده

 نگاه ازم بگیره و به
 :سمت اونا دادی بکشه

 !شما چند تا_

 !بیاین اینجا فورا_
 .خنده روی لباشون ماسید



به همدیگه نگاهی کردن و آروم آروم به 
 ...سمت من اومدن

یکی از اونا بهم نگاه کرد و انگشت اشارش 
دنشرو افقی روی گر   

 کشید و آروم و با خشم
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 :گفت

 .کارت تمومه جوجه کوچولو

با این حرف متعجب و با ترس نگاه ازش 
 گرفتم و دوباره به فرمانده

 .نگاه کردم
 .کنار من قرار گرفتن

 .فرمانده:زود باشین شروع کنین



برام واقعا عجیب بود با پوزخند نگاهی به 
تن و فوراهم انداخ  

 .شروع کردن به دویدن

اول باتعجب نگاهی به فرمانده و بعد به 
 اون سه نفر که داشتن ازم

 دور میشدن

انداختم.مارکوس با خشم و جدی منتظر 
 .حرکت من بود

 دنبالشون شروع کردم به دویدن،

خیلی تند تر از من میرفتن و توانشون برای 
 دویدن از من بیشتر

 بود،
میرفت و فقط صدای قدم هوا روبه تاریکی 



 های ما توی فضا پیچیده

 .بود
بدون نفس نفس زدن میدویدن در حالی 

 که من تمام توانم با اولین

 دور گرفته شده

 .بود
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 !این عادالنه نیست
تازه صدای سم اسب فرمانده که پشت سرم 

 ...می امد رو شنیدم

 زود باشین تنبل ها_

_ س نتونه و تا اخرین دور خودش رو هرک
 نرسونه باید بیرون



 ...بخوابه
با این حرف حاله ای از اشک جلوی دیدم رو 

 ...تار کرد
من قطعا نمیتونستم! قدم هامو مرتب تر 

 کردم حاال بهتر میتونستم

 بدوم
اون سه سرباز بلند بلند میخندیدن و نفس 

 نفس زنان برای هم تعریف
 میکردن بااین

رمانده دوباره عصبی فریاد کشیدکارشون ف  

_ دور 100هرکس تا آخرش نرسه فردا باید 
 بدوه

با این حرف ساکت شدن.انگار میدونستن 



 که فرمانده توی کارش

 ...جدیه

چقدر خوب بود که تنها نبودن و با هم 
 دوست بودن ولی من توی

 تمام عمرم هیچ
 .دوست و همزبانی به جز مامان نداشتم

دور اول رو به هر زحمتی بود پابه پای 5
 بقیه پیش رفتم اما از دور

 به سختی نفس6
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 میگرفتم و مچ پاهام گرفته شده بود

درد شدیدی توی قفسه ی سینم احساس 
 میکردم و از شدت گرما



 داشتم میسوختم

 میدونستم که قطعا صورتم سرخ شده

ونیم نشسته بودعرق سردی روی پیش  

تمومه اما به  به خودم دلداری میدادم که
 ...این راحتی تموم نمیشد

 جونی برام نمونده بود

 :فرمانده

دور مونده15فقط  ! 

دور چقدر سخته15اما رفتن همین  ... 

نفرمون کند تر از قبل شده 4قدم های هر 
 ...بود

با یادآوری شاهزاده که حتی یه نگاه هم بهم 
مگینننداخت و رفت غ  



 شدم و لحظه ای

ایستادم که اسب مارکوس هم پشت سرم 
 ...ایستاد

 .به سرفه افتاده بودم
 :فریاد فرمانده بلند شد

برای چی ایستادی سرباز!زودباش!حرکت _
 !کن

خم شده بودم و مدام سرفه میکردم،اشک 
 توی چشام جمع شده بود و

 .عصبانی بودم
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ه با اسبش کمی جلوتر اومد و روبروم فرماند
 .قرار گرفت



 با تو ام...نکنه میخوای تنبیهت کنم!؟_
درحالی که نفسم باال نمی اومد و سرفه 

 میکردم زیر چشمی و با

 خشم بهش نگاه کردم

و سرمو به اطراف تکون دادم،این یعنی 
 ...دیگه نمیتونم

 :با پوزخند گفت
 !ای خدمتکار ضعیف_

بدوی چطور میخوای توی  تو حتی نمی تونی
 این دنیای بی رحم

 یک سرباز
بشی؟!میتونی بری و همون کار قبلت رو 

 انجام بدی...من بهت



 ...آموزش نمیدم
با چشمهای باریک شده و تحقیر آمیز بهم 

 نگاهی کرد و سر اسبش
 رو چرخوند و به

دنبال اون سه سرباز مسیر رو در پیش 
 ...گرفت

این همه سال  با شنیدن این حرفها به یاد
 تحقیر و رنج و سختی

 ...افتادم
 .چشم بانو_

 امر امر شماست_
 اطاعت میشه آقا_
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 معذرت میخوام بانو_

 خواهش میکنم منو ببخشین_

 .تمام این صداها توی گوشم میپیچید
دستامو مشت کردم و به اشکهام اجازه ی 

 جاری شدن ندادم، با خشم

 سرعت گرفتم و

اول از کنار فرمانده و بعد از بین اون سه 
 سربازی که سالنه سالنه

 جلوتر میدویدن رد

 شدم و جلو زدم

دلم میخواست به اندازه همه ی درد دل 
 هام بدوم،بدوم تا فرمانده

 مارکوس رو از رو



ببرم،بدوم تا دیگه بهم نگه ضعیفم و از 
 حرفش پشیمون بشه

یچ سختی تاحاال فکر نکنه من دخترم و ه
 !نکشیدم

 !من حتی از همه ی مرد ها مرد ترم

اشک هام روی صورتم جاری شده بودن و 
 دیدم را تار کرده بودن،

به حدی سریع میدویدم که نفهمیدم چطور 
دور دیگه مونده5فقط  . 

اسب فرمانده هم خسته بود و نا منظم 
 نفس میکشید،با فریاد مارکوس

 رنگ لبخند به

 لبام اومد



_ ره آخرهدو ... 
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به سربازها که کنارم در حال دویدن بودن 
 نیم نگاهی کردم

 دوتاشون سمت چپم ویکی سمت راستم

بمن لبخند بدجنسی زدن و با سر به 
 ...همدیگه اشاره کردن

با تعجب اخم کردم.معنی این کارها رو 
 ...نمیفهمیدم
ی زیادی تا پایان به روبروم نگاه کردم،فاصله 

 نمونده بود،ناگهان
 چیزی جلوی پام قرار

گرفت،پام بهش گیر کرد و با جیغ خفیف و 



 بی جونی که زدم با
 صورت زمین خوردم

 ...دردی توی تمام تنم پیچید

درحالی که سرفه میکردم سرمو از زمین 
 ...فاصله دادم

 موهام باز شده بود و اطرافم ریخته بود

بود،گلوم خشک نفس هام خش دارشده 
 بود و احساس میکردم زخم

 ...شده

 ...صورتم رو از درد جمع کردم

 ...دیگه نمیتونستم بلند بشم

اشک توی چشام جمع شد و به اون سه تا 
 سرباز که با پوزخند ازم



 دور میشدن

 ...خشمگین نگاه کردم
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یکی از اون نامردا برام زیر پایی گرفته بود و 
 باعث شده بود زمین

 ...بخورم
فرمانده از اسبش پیاده شد و به سمتم 

 اومد،دستمو روی زمین گذاشتم
 که بلند بشم

 ...ولی نتونستم،به پشت چرخیدم

 ...صدای فرمانده توی فضا پیچید

_ دور 100اگر تا آخر مسیر نتونی بری فردا 
 !باید بدوی



سرفه و نفس نفس با چشمهای به اشک  با
 ...نشسته بهش نگاه کردم

 به زور تونستم بگم
 ن...می...تونم_

جلوتر اومد و کنارم زانو زد، توی صورتم 
 ...دقیق شد

 !میدونی من در تو چی میبینم؟_

 ساکت بهش خیره شدم و منتظر موندم

 مرگ رو_

چشام از تعجب و وحشت گرد شد.با 
اشی ازلبخندی که نمیدونم ن  

 چی بود دستشو

 ...مشت کرد و ساعدش رو جلوم گرفت



 .با تعجب نگاهش کردم
 .با سر به سمت خودش اشاره کرد
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 ...دستامو به ساعدش محکم گرفتم

توی یه حرکت بلند شد وخمیده ایستاد با 
 این کار تا نیمه کمرم باال

 اومد هنوز پاهام
،بهم نگاهی کرد و لبخندش روی زمین بود

 .به پوزخندی تبدیل شد
دستشو کشید و صاف ایستاد که با جیغی 

 .روی زمین افتادم

با چشمای گرد شده و صورت از درد جمع 
 شده بهش نگاه کردم



فرمانده:منتظر کمک هیچکس نباش! )و به 
 قصر نگاه کرد و دوباره

 (به من
 !از این به بعد کسی به کمکت نمیاد_

به شاهزاده بودمنظورش  . 

ابروهاشو باال انداخت و ازم رو گردوند و به 
 .مسیرش ادامه داد

روی سینم قرار گرفتم و با خشم رفتنش رو 
 .نگاه کردم

نمیتونستم بلند بشم پس همونجا طاق باز 
 به سمت آسمون پهن شدم و

 دستامو باز

 .کردم



اشک تو چشام جمع شده بود،نفس هام 
 ...داشت کم کم آروم میشد

متوجه نشدم که آروم آروم گریم 
 گرفته،اشک میریختم و با بغض به

 ...ماه نگاه میکردم

 !زیر لب گفتم:شاهزاده
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آهی کشیدم،همون یکم توجه برای من 
 !چقدر خوب بود

من نمیتونم سرباز بشم،من دوام نمیارم و 
 باالخره یه روز میمیرم

کنه اونم فقط برای چند تمام بدنم درد می
 ...دور دویدن



 این اصال عادالنه نیست،
دوباره آهی کشیدم و همچنان که به ماه 

 نگاه میکردم نفهمیدم چطور
 در کسری از ثانیه

 ...از خستگی و درد به خواب رفتم
 :دوماه بعد

صبح با ضرباتی که به پهلوم میخورد به 
 خودم اومدم و پلکامو باز

 کردم

 ...مثل همیشه تمام بدنم درد میکرد

 فرمانده فریاد زد:بلند شو

 به سختی سرجام نشستم
هوا گرگ و میش بود و هنوز کامال روز 



 ...نشده بود
گرسنه ام بود و به شدت ضعف داشتم و از 

 طرفی سراسر بدنم

 ...کوفته شده بود

با لگدی که به قفسه سینم خورد کمی عقب 
 پرت شدم هنوز گیج بودم

به وسیله ی که  

یه جفت دست که روی یقه ام قرارگرفت از 
 ...زمین کنده شدم
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با وحشت به صاحب دستی که یقم رو گرفته 
 بود نگاه کردم،بازم

 ...فرمانده بود



از شدت خفگی دستامو رو دستاش گذاشتم 
 و بهش با اخم و تعجب

 .نگاه کردم
ده بود،با عصبانیت بهم زل ز   

 :زیر لب زمزمه وار گفتم

 !ازت متنفرم...متنفر
 :شنید و زیر لب غرید

 ...میدونم.اتفاقا منم ازت متنفرم_

تو که نمیخوای مثل همیشه تنبیهت 
 !کنم؟زود باش حرکت کن

منو محکم هل داد که به سختی خودمو 
 کنترل کردم تا زمین

 نخورم...ایستادم وبا نفرت



لش حرکت کردمبهش نگاه کردم و به دنبا . 

دلم میخواست بکشمش،همیشه کارم رو 
 خوب انجام میدادم تا تحقیرم

 نکنه،حتی از
بقیه هم به من بیشتر سخت میگرفت و 

 انقدر بهم تمرین میداد تا
 باالخره نتونم یکی رو

 .انجام بدم و در آخر تنبیهم میکرد
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شب ها تا صبح اونم چه تنبیه هایی! بعضی 
 وارونه با طناب از پا

 آویزونم میکرد و صبح
که میشد بدون اینکه بیدارم کنه طناب رو 



دور۱۰۰پاره میکرد! یا   

 دویدن که هرگز

هیچکس تا آخرش نمیتونست بدوه و از 
 ترس مارکوس که پشت

 سرمون بود و بهمون

شالق میزد میدویدیم و اخرش هم می 
 افتادم و زیر لگد های بی

انه ی سربازهارحم  

 ...بیهوش میشدم
بعد از گرفتن غذا که فقط یه کوفته برنجی 

 بود و یه کاسه سوپ
 بیرنگ گوشه ای

 ...نشستم و مشغول خوردن شدم



به شدت گرسنه بودم و با حرص میخوردم 
 برام هیچی بجز رفع این

 گرسنگی مهم

 ...نبود
 هوا کم کم روبه روشن شدن بود

االن حدود دو ماه بود که زندگی من این 
 ...شکلی شده بود

بدنم خورد بود،طوری که احساس میکردم 
 هیچ کدوم از استخوان

 هام سالم نموندن و
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 .همشون تکه تکه شدن

 .تقریبا تمام نقاط بدنم کبود بود



بهش عادت کرده بودم ولی از خودم و این 
لم بهم میخوردزندگی حا . 

توی این دوماه هیچ یک از افراد خاندان 
 سلطنتی رو ندیده بودم،

فقط روزهای اول توی قصر بودیم و بعد از 
 اون به مقری که برای
 آموزش سربازها بود

 امدیم
 از اینجا تا قصر فاصله زیاد بود

انقدر درگیر زندگی سخت و تنبیه ها و 
 اموزش های نظامیم بودم که

چیز رواصال هیچ   

 .نمیتونستم پی گیر باشم



دیگه از تمیزی و ظرافت دخترونه در من 
 ...اثری نبود

شلخته و کثیف بودم و تمرکزم فقط روی 
 .یادگیری بود

برام مهم بود که حاال که قدم در این راه 
 .گذاشتم تمام تالشم رو بکنم

باید از خودم دفاع میکردم و برای زنده 
 ...بودن میجنگیدم

رو نمیزدم چون میترسیدم  اوایل کسی
 دردشون بگیره ولی با

 ضرباتی که بهم میخورد و

ترس از گرسنگی و وارونه اویزان شدن 
 باعث میشد که حاضر بشم



 همه رو تا سرحد
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 مرگ زیر مشت و لگد هام ببرم

هیچکس به جز مارکوس منو به چشم یه 
 ...دختر ضعیف نمیدید

رم خشن شده بود و اصال با کسی حرف رفتا
 ...نمیزدم

 اگر کسی رو نمی زدم اون منو میزد
تا االن مبارزه ی بدون شمشیر رو کامل یاد 

 گرفته بودم و بدنم آماده

 بود
البته بیشتر در اثر ضربات تنبیه نرم شده 

 ...بود تا تمرین و مبارزه



بعد از این که همه غذاشون رو خوردن به 
دنبال صف شدیم و به  

 فرمانده که سوار اسب

 ...بود از مقر خارج شدیم
 ...تا غروب در حال دویدن بودیم

تمام طول مسیر با فریادها و سرزنش های 
 ...مارکوس سپری شد

توانم کم شده بود و ناشی از دویدن ها 
 واقعا خسته شده بودم تا اینکه

 باالخره به جایی
وسط یک دشت رسیدیم که با صدای فریاد 

 استراحت فرمانده همه
 ...روی زمین افتادیم



 ...هرکس گوشه ای افتاده بود

نفس نفس میزدم و سرفه میکردم و آفتاب 
 سوزانی هم پشت پلکام

 بود و پوستمو می
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 ...سوزوند

دلم میخواست از فرمانده دلیل خروج از 
ر رو بپرسم که با سایهمق  

 ای که روم افتاد
لبخندی به لبام اومد و سختی ها از یادم 

 ...رفت

از شر اون آفتاب داغ راحت شدم و کمی 
 آسوده خاطر شدم ولی اون



 !سایه ی چی بود؟

آهای سرباز!به چی لبخند میزنی؟نکنه _
 !دلت میخواد بمیری؟

با تعجب از صدای آشنایی که توی فضا 
عت پلکامو بازپیچید به سر   

 کردم و چهره ی

شاهزاده جلوی چشام قرار گرفت که با 
 پوزخندی بهم خیره شده بود

... 

با وحشت و به سرعت بلند شدم و با 
 ...جدیت تعظیمی کردم

 همه بلند شدن و به ردیف ایستادن

 ...اما من ذره ای تکون نخوردم
منتظر فرمانی بودم که شاهزاده به سمت 



 ...ردیف سربازها رفت

قدمی به عقب برداشتم و هم ردیف بقیه 
 ...ایستادم

قلبم به شدت میزد و دلم میخواست دلیل 
 آمدن شاهزاده به اینجا رو

 ...بدونم
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شاهزاده قدم زنان از مقابل سرباز ها 
 میگذشت تا اینکه به اخر

 ...صف رسید

_ آموزش من به اینجا آمدم تا بعد از اتمام 
 ها سربازهای برتر رو از

 بین شما انتخاب



 .کنم

همینطور که این حرف ها رو بیان میکرد از 
 انتهای صف به سمت
 ...من قدم برمیداشت

 .نفسم توی سینم حبس شده بود
 ...خوشحال بودم که شاهزاده اینجاست

از دست مارکوس و تنبیه هاش خسته شده 
 بودم،چقدر احساس

 میکردم شاهزاده جذاب

تر از قبل شده و چقدر دلم براش تنگ 
 ...شده بود

توی اون لباس خاکستری و طالیی که واقعا 
 برازندش بود مغرور و



 جدی و البته برای

 ...من دوست داشتنی

 !نمیدونم
 !پس من شاهزاده رو دوست داشتم؟

 ...شاهزاده دقیقا جلوی من ایستاد
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چند بار پلک زدم و سرمو کامل پایین گرفتم 
 تا لبخندم رو نبینه و

 دوباره سرم داد

 ...نکشه
 ... سنگینی نگاهش ر و حس میکردم

خب حاال همه شروع کنین... توی دو _
 ردیف بایستید و دوبه دو به



 هر طریقی که

میتونین حریفتون رو شکست بدین... فقط 
 اینو به یاد داشته باشید که

برنده هافقط به   

 ...غذا داده میشه

 !ناامید شدم و کمی وا رفتم
 !اصال عادالنه نیست

من یه دخترم و بعد از اینهمه دویدن دیگه 
 نایی ندارم و حاال این

 مبارزه ای بود که

 !درحضور شاهزاده انجام میشد

 ...استرسی سرتاپامو گرفته بود
همه راه افتادن و هر دونفری درگوشه ای 



ا مشغولایستاده بودن ت  

 ...مبارزه بشن

 با تعجب نیم نگاهی به شاهزاده کردم
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نگاهش سمت دیگه ای بود،تا نگاهش بهم 
 افتاد دوباره سرمو زیر

 ...انداختم
زیر لب جوری که فقط من بشنوم و به 

 :شوخی گفت

 !ای گستاخ!یواشکی منو نگاه میکنی؟_
وباره نیم نگاهی لبخندم عمیق تر شد و د

 بهش کردم که لبخند عمیقی
 روی لبهاش



جای گرفت... و برق خاصی توی چشم 
 ...هاش

چقدر احساس کردم دلم براش تنگ شده 
 !بود

بعد از این دوماه اولین بار بود که از ته دلم 
 ...خوشحال بودم

توی فکر شاهزاده رفته بودم،سرم رو که 
 بلندکردم همه دو به دو

ارزهروبه مشغول مب  

 ...بودند ولی هیچکس مقابل من نبود
چقدر خوبه که کسی نیست تا باهاش 

 مبارزه کنم چون قطعا با باختنم

 جلوی شاهزاده



 حسابی ضایع میشم

 ...فقط نگاهشون میکردم

به هم مشت مینداختن و سعی در مغلوب 
 .کردن دیگری داشتن

بعد ار چند دقیقه ای کمی ازشون فاصله 
بهمگرفتم تا ضرباتشون   

 .اصابت نکنه
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کسی حواسش به من نبود برای همین 
 ...ازشون دور شدم

 ...هیچکس اطرافم نبود

 داشتم بهشون از دور نگاه میکردم

توی یه لحظه دستی روی دهانم قرار گرفت 



 و به وسیله شخصی به

 سرعت پشت درختی

 کشیده شدم

قلبم به شدت میتپید،با وحشت به 
 شاهزاده که حاال مقابلم بود نگاه

 .کردم

 .لبخند شیطونی روی لبش بود
دستش رو از جلوی دهانم برداشت که 

 تعظیم کردم
حواست کجاست؟!اینطوری از خودت _

 مراقبت میکنی؟!اگه به جای

 من یه غریبه بود

 ...میتونست تو رو بکشه یا تو رو بدزده



_ ام.از این به بعد بیشتر معذرت میخو
 ...دقت میکنم

نه.اینطوری فایده نداره.باید مهارت های _
 ...رزمی تو رو ببینم

منظورش اینه که باهم مبارزه کنیم؟! با 
 :تعجب گفتم

 .نه.شاهزاده من با شما مبارزه نمیکنم_
 !نکنه میترسی که شکست بخوری؟_

 ازم فاصله گرفت
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با تعجب بهش نگاه کردم و تا خواستم بگم 
 نه اینطوری نیست یه
 لحظه نفهمیدم چی



شد با ضربه ای که بهم خورد روی زمین 
 ...افتادم

با تعجب بهش نگاه کردم و از روی زمین 
 بلند شدم

 !منتظر چی هستی سرباز؟!حمله کن_

 ...ولی...شاهزاده من نمیخوام با شما_

ه سمتم حمله نگذاشت حرفم تموم بشه و ب
 کرد،مشت محکمی به

 بازوم خورد
 صورتم رو از درد جمع کردم

 با عجز ازش فاصله میگرفتم
ولی اون مدام به سمتم حمله میکرد و من 

 چاره ای جز جاخالی دادن



 نداشتم تا اینکه
جلوتر اومد و پاش رو توی هوا به سمتم 

 نشونه گرفت، فورا با
دترس کنار کشیدم که شاهزاده زمین خور  ... 

رفتم جلوتر تا کمکش کنم و دستش رو 
 بگیرم که دستمو گرفت و

 ...منو پایین کشید و افتادم زمین

 :اروم گفت
ای دختر خنگ! اینطوری میخوای بری و با _

 !دشمن مبارزه کنی؟
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چشاشو باریک کرد و سرشو کج گرفت و با 
 لبخند شیطونی که



بهم خیره روی لباش بود  

 شده بود،

 !منو دست کم گرفتی شاهزاده

با دستم که باالی سرم بود مشتی از خاک 
 گرفتم و توی صورت تر

 و تمیزش پاشیدم که

 .دستامو رها کرد

مشتی جانانه نثارش کردم که ذره ای عقب 
 تر رفت، روی زمین به

 طرف ازاد قلطی

زدم و سریع از جام بلند شدم و با پوزخندی 
 که روی لبم نشون از

 پیروزیم بود به



 ...سمتش برگشتم

با چشای قرمز بخاطر خاکی که توش ریخته 
 ...بودم زود بلند شد
 اینبار من به سمتش

 ...حمله کردم و فریادم توی هوا پیچید

مدام حمله میکردم و اون هر کدوم رو به 
 راحتی دفع میکرد،

د چرخشی بهش زدم که جا خالی داد و لگ
 ...بهش برخورد نکرد

تا برگشتم به سمت شاهزاده مشتی توی 
 صورتم خورد که تعادلم رو

 از دست دادم و
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 ...روی زمین افتادم

صورتم روی خاک افتاد و حسابی دردم 
 :گرفت،زیر لب غریدم

 !ای بدجنس_
رخیدم و بلند شدم،با خشم به سمتش چ  

پوزخند روی لباش با دیدن اخم های من و 
 خشونتی که توی چهرم

 بود از بین رفت و
 ...جاش رو به تعجب داد

ناگهان با صدای کف زدن یک نفر که بهمون 
 نزدیک میشد هردو به

خودمون اومدیم وشاهزاده بدون اینکه 
 چندلحظه پیش رو به



 :روی خودش بیاره گفت

_ ودمبارزه خوبی ب ... 

به شخصی که دست میزد نگاه کردم 
 !فرمانده مارکوس بود

با نگاه خاصی به من و شاهزاده نگاه 
 ...میکرد

تعظیم کردم و خواستم برم که شاهزاده مچ 
 ...دستمو گرفت

سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم 
 :که با لبخندخاصی گفت

 .تو برنده ای
 :فرمانده فورا گفت

شما نمیخواید غذا  ولی شاهزاده! یعنی



 !بخورید؟
 ...با تعجب بهش نگاه میکردم
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من گرسنه نیستم ولی سربازها تمام _
 مسیر رو تا اینجا پیاده امده

 بودند
 اینبار به همه ی سربازها غذا بدین
 ...از مبارزه ی بعدی فقط برنده ها

 فرمانده مارکوس با تعجب تعظیمی کرد

 اطاعت شاهزاده_
 و چرخید و به سمت بقیه رفت

 شاهزاده هنوز نگاهش به من بود

 :اروم گفت



کارت خوب بود ولی باید قوی بشی تو _
 قراره با جنگجوهای بی

 رحمی مبارزه کنی که

قصد کشتن تو رو دارن و شمشیر در دست 
 مقابل تو قرار میگیرن

 و به هیچ چیزی رحم

 نمیکنن
 نگران نباشید مراقب خودم هستم_

 و لبخندی بهش زدم

سعی در مهار کردن تپش های قلبم داشتم 
 اما... ناموفق بعد از

 تعظیم کردن سریع از
 اونجا دور شدم
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بعد از ملحق شدن به بقیه مشغول خوردن 
 غذا شدم و دیگه شاهزاده

 ...رو ندیدم

میبرداون شب خوابم ن ... 

 ...هر لحظه فکرم مشغول میشد

 ...فکر اون مبارزه

 ...فکر رفتار شاهزاده

 ...اهی کشیدم و غلطی زدم
 ...به اطراف نگاهی کردم

 ...همه خواب بودن

به آتشی که کمی اونطرف تر روشن بود نگاه 
 ...کردم



داشت هیزم ها رو میسوزوند و همزمان 
 قلب من داشت آتش

 ...میگرفت

سرم گذاشتم و همینطور بهش دستمو زیر 
 ...خیره بودم

 !تا کی میخواد این هیزم ها رو بسوزونه؟
 !تا کی قراره دل من آتش داشته باشه؟
رو به آسمون شدم و به ستاره ها که 

 .میدرخشیدن خیره موندم

 دلم خواست که آرزو کنم

پلکامو روی هم گذاشتم و دستمو روی قلبم 
 گذاشتم

_ قلبم برام آرزو میکنم که تپش های 



 ...دردسر ساز نشه
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 چشامو باز کردم و لبخندی روبه آسمون زدم

همون لحظه ستاره ی دنباله داری از توی 
 آسمون رد شد

با تعجب و چشم های گرد شده بهش نگاه 
 کردم و باز لبخندی زدم

 هوا گرگ و میش بود و نزدیک صبح

ه مارکوس فردا باید کمی بخوابم وگرن
 ...حسابی تنبیهم میکنه

پلکامو روی هم گذاشتم و آروم آروم 
 چشمام بسته شد و بخواب

 ...رفتم



روزها به تندی میگذشتن و من هر روز 
 بیشتر از شاهزاده خوشم

 ...میامد

 .همیشه حواسش بهم بود

یک ماه بعد صرف آموزش تیراندازی با 
 کمان شد

بارزه حدود دوماه هم درگیر یادگیری م
 باشمشیر بودیم

توی این مدت هر روز شاهزاده رو می دیدم 
 اما دیگه هرگز باهم
 ...مبارزه ای نداشتیم

مارکوس حسابی در آموزش دادن به ما 
 سخت گیری میکرد و



 تنبیهمون میکرد و
شاهزاده هم کامال جدی بود اما بعضی 

 جاها منو از دست مارکوس

 .نجات میداد
 اما جدیتش رو هم دوست داشتم
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سعی میکردم همه چیز رو خوب و بادقت 
 یاد بگیرم تا تحسین

 شاهزاده رو همراه داشته

 باشم
 ...و همیشه همینطور بود

با این که تمریناتمون سخت بود ولی دلم 
 نمیخواست این مدت تموم



 ...بشه
س خوبی از بودن کنار شاهزاده احسا

 ...داشتم

ای کاش توی همون چند ماه زمان متوقف 
 ...میشد

اما امروز آخرین روز بود و آموزش ها تمام 
 ...شده بود

هر کس گوشه ای مشغول استراحت بود و 
 مارکوس و شاهزاده هم

 ...نبودن
 از فرصت استفاده کردم و

تیردان و کمانم رو برداشتم و از اردوگاه 
 خارج شدم



تعلیماتم رو محک بزنم اما دلم میخواست 
 بدون ترس از تنبیه شدن و

 فقط خودم

 ...تنها
غروب دل انگیزی بود به ارومی قدم زدم تا 

 به محل تیراندازی
 رسیدم، توقع داشتم

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

کسی اونجا نباشه اما شخصی رو دیدم که 
 تند تند درحال تیراندازی

 ...بود
لباسش فهمیدم که درکمال تعجب از 

 شاهزاده است ولی اون



 اینجا؟چرا داشت تیر
 !اندازی میکرد

اروم اروم به سمتش رفتم، متوجه نزدیک 
 شدنم نشد،آخرین لحظه

 پام روی شاخه ای
 ...رفت و شکست

 :از زبان فردریک
تمرینات امروز هم مثل هر روز تمام شده 

 بود و همه توی اردوگاه
 مشغول استراحت

 ...بودن
بود و دل من بدجور گرفته بود غروب ... 

 ...فردا با بقیه روزها فرق داشت



 روزی بود که باید به قصر برمیگشتم

 ...روز مسابقه ی اصلی بین همه ی سربازها

 ...روز انتخاب بهترینها

تیر و کمانم رو برداشتم و به سمت محل 
 ...تمرین سربازها رفتم

 !باید فکر کنم
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 ...درباره النا

توی این چند ماه احساس میکنم بهش 
 وابسته شدم

شاید بیش از اون چیزی که انتظارش رو 
 داشتم

 طاقت زجر کشیدنش رو ندارم



 طاقت خستگی هاشو

 ...و طاقت یک لحظه دوری ازش

 ...نسبت به آینده بد بینم
اگر فردا قبول بشه عضو سپاه پادشاه میشه 

 و باید به جنگ بره و

 اگر قبول نشه بازم زیر
ماه باید 5دست مارکوس می مونه و دوباره 

 آموزش ببینه تا توی
 مسابقه ی انتخابی

 .شرکت کنه

همه ی تیر ها رو زدم روی زمین طوری که 
 سرشون داخل خاک

 ...بود



و زه  یک تیر برداشتم و توی کمان گذاشتم
 کمان رو تا جایی که

 میشد با خشم کشیدم

 ...و به سمت هدف فرستادم

 ...عصبانی بودم
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ناراحت از فاصله بین من و النا و ناراحت از 
 تصمیم ملکه درباره

 ی ازدواجم بدون درنظر

 ...گرفتن خواسته من

به سختی تیر مینداختم و هیچکدوم با 
لرزون من به هدف دستهای  

 ...نمیخورد



تعداد تیرهایی که میزدم از دستم در رفته 
 ...بود

وقتی برگردم ولیعهد میشم و باید ازدواج 
 ...کنم

 ...با دختری که ملکه میگه
 ...با کسی که ملکه آینده میشه

با صدای شکستن شاخه ی خشکی به سمت 
 عقب چرخیدم و تیر و

 کمان رو به سمت

جای یه غریبه النا روبروم صدا گرفتم که به 
 ...ظاهر شد

 :ترسید و کمی عقب رفت و آروم گفت
 منم شاهزاده_



 :از زبان النا
تیر و کمان رو پایین گرفت و باچشمهای 

 خسته و قرمز نگاهم

 کرد،حس کردم

 ....ناراحته
با دیدنش توی اون وضعیت منم غمگین 

 ...شدم
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واست شاهزاده هیچوقت از دلم نمی خ
 ...چیزی ناراحت باشه

نگاهم به کمان افتاد که از رنگ خون قرمز 
 شده بود ،با ترس و

 نگرانی به دستش نگاه



 ...کردم،اون هم خونین بود

 :با جیغ کوتاهی وحشت زده گفتم
 !شاهزاده دستتون_

زخمی شدن هیچکس برام مهم نبود ولی 
 ...شاهزاده

 ...اون برام با همه فرق داشت
با هر دو دستم دستش رو گرفتم و کمی 

 ....باالتر آوردمش
 از زخمی شدنش واقعا ناراحت بودم،

 ...نگاهی بهش کردم هنوز خیره ی من بود
 انگار متوجه این زخم نشده بود

 :نگران گفتم
 .باید پانسمانش کنم دنبالم بیاید_



دستش رو که گرفته بودم دنبال خودم 
 کشیدم، قدمی بی رمق

 برداشت،کمان رو که
توی دست دیگش بود انداخت و از امدن 

 ...امتناع کرد
با صدای افتادن کمان به سرعت به سمتش 

 ...برگشتم
 :از زبان فردریک
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 ...با دیدنم غمگین شد
نگاهش به کمانم افتاد با جیغ آرومی 

 :وحشت زده گفت

ه دستتونشاهزاد ! 



 ...برام مهم نبود.لحظه ای نگاه ازش نگرفتم
 ...از صورت مهربونی که عاشقش بودم

از چشمای زیباش که منو جذب خودش 
 ...کرده بود

 ...باید پانسمانش کنم دنبالم بیاید_
ازم رو گردوند.دلم میخواست بازم نگاهش 

 ...کنم

 ...شاید طوالنی تر

د ببرمانقدر نگاهش کنم تا دردهامو از یا ... 

 ...فقط خودش درمان همه دردامه

به دنبالش قدمی بی رمق برداشتم و کمان 
 ...رو انداختم

 ...محکم وایسادم که به سمتم برگشت



 اشک توی چشمام جمع شده بود
 ...نباید می دید

 :از زبان النا
 :با صدای آرومی گفتم

 شاهزاده دلیل رنجش شما چیه؟_
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با بغضی که توی صداش موج میزد و سعی 
 در مخفی کردنش

 :داشت گفت

 ...فقط_

 :نفس عمیقی گرفت و ادامه داد
ازت میخوام هر اتفاقی که افتاد زنده _

 ...بمونی



 ...دلم گرفت

 :زمزمه وار گفت

 قول بده_

 بغض کردم
طوری حرف میزد که انگار قرار بود اتفاق 

 بدی بیفته
غمگین کردلحن غمگینش منو هم   

 قول میدم سرورم_

 :ناگهان با لحن شوخی گفت
راستی برای چی به اینجا اومده _

 بودی؟میخواستی تیر اندازی کنی؟
 لبخند شادی زد و ادامه داد

 من روی تیراندازیت نظارت میکنم_



با خوشحالی سرمو به نشونه ی تایید تکون 
 دادم

کمانم رو در دست گرفتم و از تیردان پشت 
 سرم یک تیر بیرون

 کشیدم و توی کمانم
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 گذاشتم

به شاهزاده که برق خاصی که توی چشماش 
 بود نگاه کردم

دستهاش و روی سینه اش به هم گره زده 
 بود و مشتاقانه بهم نگاه

 ...میکرد

کمان رو تا روی هدف تمرکز کردم و زه 



 جایی که ممکن بود

 ...کشیدم

یک چشمم رو بستم و روی هدفم تمرکز 
 ...کردم

دستمو درست در مسیر تیر قرار دادم و تیر 
 ...رو رها کردم

 ...دقیقا وسط صفحه رو سوراخ کرد

 ...با خوشحالی به سمت شاهزاده برگشتم
 ...اما هیچکس اونجا نبود

 ...خنده روی لبهام خشک شد

صدا زدم وحشت زده : 

 !شاهزاده_

 اطراف رو از نظر گردوندم



 !عالیجناب_

 عالیجناب!؟_

 ...اما هیچ صدایی در پاسخ نشنیدم
به دنبالش همه جا رو گشتم ولی هیچ کجا 

 ...نبود
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غمگین و با این فکر که حتما به اردوگاه 
 ...برگشته راه افتادم

سبی که داشت دور که با صدای شیهه ی ا
 ...میشد متوقف شدم

بوته ها رو برای دیدنش کنار زدم تا ببینم 
 ...اون کیه

 ...و تک سواری که داشت دور میشد



 !مردی در لباس شاهزاده

 ...اشک توی چشمهام حلقه زد
کجا داشت بی خبر میرفت این موقع 

 !شب؟

 بغضمو فرو بردم و داد زدم
 !شاهزاده؟_

نکرد و بیشتر لحظه ای به عقب نگاه 
 ...تاخت

 ...فاصله ی بین ما هر لحظه بیشتر میشد

 :اما ناامید نشدم و با تمام توانم فریاد زدم
 !سرورم_

از همون فاصله دیدم که سرش پایین 
 افتاد.اما چرا؟؟چرا رفت؟چرا



 امشب؟
 مگه از اول فقط برای فردا نیامده بود؟

 ...قدمی جلوتر رفتم

 !باز هم به عقب نگاه نکرد
 ...همونجا زانو زدم
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 ...حس بدی داشتم

 !انگار آخرین بار بود که دیدمش
 ...قلبم از درد فشرده شد

دور شدن اسب رو به تماشا نشستم تا 
 ...جایی که از نظرم ناپدید شد

و من تنها توی اون ناآبادی رفتن عشقم رو 
 ...نظاره میکردم



تتمام وجودم یخ بس  

هیچ کاری برای برگردوندنش از دستم 
 !برنیامد

آره درسته.من هیچ قدرتی برای محافظت از 
 کسایی که دوستشون

 ...دارم ندارم

 ...من سرباز فرومایه ای بیش نیستم

 ...تازه به بودن کنارش عادت کرده بودم
 ...تازه میخواستم همیشه کنارش بمونم

 ...دلم براش تنگ میشه

رو ندارماما من این اجازه  ! 

 !اجازه ندارم عاشق شاهزاده باشم
تنها شخصی که به تازگی همه ی وجودم 



 ...شده بود

 :از زبان فردریک
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صداش رو از پشت سر می شنیدم که 
 صدام میزد اما لحظه ای به

 عقب نگاه کردم تا از

 ...کارم منصرف بشم

 با سرعت بیشتری تاختم
میشدم و صداش هر لحظه بیشتر دورتر 

 ...قلبمو به درد می آورد

شرمگین از بی خبر رفتنم سرمو زیر 
 ...انداختم

 به وسط درخت ها رسیدم



 ...بغض خفه کننده ای که داشتم لبریز شد
از اسبم پیاده شدم و مشت محکمی توی 

 تنه ی درختی که اونجا بود
 کوبیدم و فریادی

 ...از خشم کشیدم
هم فشردم تا از خروج اشک  پلک هامو روی

 ...جلوگیری کنم

دستمو همچنان برای جلوگیری از سقوطم 
 ...به تنه گرفته بودم

صدای اسبی که بهم نزدیک میشد منو از 
 فکر بیرون آورد

 حتی چشامو باز نکردم تا ببینم اون کیه

 سرورم_



 سرورم مشکلی پیش آمده؟_

 ...به سمت صدا برگشتم
 !جیمز بود

نویسنده: صحرا ارمغان دختر خدمتکار  

 !محافظ و دوست وفادار من

 !بهش چی بگم؟
 بی توجه به سوالش سوار اسبم شدم

 به قصر برمیگردیم_
 اما سرورم!؟_

بازم بی توجه بهش افسار رو به حرکت در 
 آوردم و به روبرو

 .خیره شدم

 ...اسب با سرعت حرکت کرد



به اولین باری که رسیدم از اسب پایین 
 اومدم

عالیجناب!اینجا برای شما مناسب _
 ...نیست

مقابلم قرار گرفت،بهش سرسری نگاه 
 ...کردم

 ...نگران بود،اما من بی تفاوت
 ...کنار زدمش و وارد شدم

نزدیک سحر بود که به دروازه ی قصر 
 رسیدیم

 ...به سختی از اسبم پیاده شدم
لحظه ای تعادلم رو از دست دادم، جیمز رو 

 که قصد کمک کردن



 بهم داشت رو کنار
 ...زدم و تلو تلو خوران به سمت اتاقم رفتم

 ...خدمتکارها در اتاقم رو باز کردن
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 ...جلوتر رفتم سرافکنده و غمگین بودم

سرم درد میکرد صداهای النا توی گوشم 
 میپیچید روبروی آینه ی

 ...قدی ایستادم

شتم و سعی کنترلی روی دست هام ندا
 داشتم زره ام رو دربیارم اما

 با زخم دستم و
 ...تعادل نداشتنم نمیتونستم

 ...نگاهم به خودم از توی آینه افتاد



 !این منم
شاهزاده ی بی عرضه ای که حتی حاضر به 

 جنگیدن برای رسیدن

 ....به عشقش نشد
 !چه خوب تسلیم شدی احمق_

عصبانی شدم و صندلی توی اتاقم رو 
و با خشم به سمت برداشتم  

 آینه پرت کردم و
 ...فریادی از سر تنفر از خودم کشیدم

صدای شکستن و خورد شدن شیشه و 
 فریادم توی فضای خلوت

 ...سحرگاه پیچید

عصبانی رفتم سراغ کتابخونه ای که خیلی 



 دوستش داشتم و تک

 تک کتاب هاشو بیرون
 ...ریختم
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ودم و مغزم اصال کار نمی کردعصبی ب ... 

 ...نمیتونستم درست فکر کنم
 ...جسمم اینجا بود و قلب و روحم پیش النا

 جیمز به همراه چند ندیمه وارد شد

به خودم که اومدم دیدم همه جای اتاق رو 
 ...بهم زدم

 ...قلبم تیر میکشید

 ...از بی عرضگی خودم حالم به هم میخورد
 ...ضربان قلبم باال رفته بود



یکی از ندیمه ها فورا با اشاره ی جیمز رفت 
 و با شیشه ی نوشیدنی

 ...برگشت
 ...جیمز قدمی به سمتم برداشت و صدام زد

از حرکت ایستادم و با چشمهای به خون 
 ...نشسته بهش نگاه کردم

 ...بهش نگاه کردم اما حرفاشو نمیشنیدم
زد اما برنگشتممن حالم بد بود!النا صدام  ... 

 !اون یه خدمتکار بود و بس
 (به خودم نهیب زدم)

 !اما برای من بیش از یک خدمتکار بود
 ...همونجا زانو زدم

 ...شکستم
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 خورد شدم

 مثل آینه ی اتاقم

 مثل قلب النا

 !من دارم چیکار میکنم؟_

 ...دستامو جلوی صورتم گرفتم

داغ دونه دونه کف دستمو خیس اشک های 
 ...میکردن

برای اینکه کسی اشکامو نبینه و غرورمو 
 :حفظ کنم فریاد زدم

 !برو بیرون_
صدای بسته شدن در که آمد دستامو 

 ...برداشتم



 !اولین بار بود
 ...توی زندگیم اولین بار بود که گریه میکردم

 ...اشک نبود،غم میبارید
 ...همونجا روی زمین پهن شدم

حظه ای پلک هامو روی هم فشردمل  

 ...اما از حجم فکر دوباره چشامو باز کردم
چشمم به شیشه که روی میز بود افتاد،روی 

 زانوهام کش اومدم و

 برش
 ...داشتم
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شیشه رو به سختی تا ته سر کشیدم و اون 
 و گوشه ای انداختم که



 ...شکست

 ...حالم بهتر نشد

 ...اما هم مزه ی زندگیم بود
 !تلخ

 ...جیمز رو صدا زدم

 ...مطمئنا پشت در بود اما جوابی نداد

 میخواستم بازم برام نوشیدنی بیاره

سرم سنگین شده بود و احساس بی وزنی 
 ...میکردم

 ...تعادل نداشتم
 ...تلو تلو خوران به سمت در رفتم

 یادم رفته بود اشکامو پاک کنم
 در رو با زور باز کردم



اما به جای جیمز ملکه روبروم بود... جیمز و 
 هر دو ندیمه کناری

 ...ایستاده بودن
 :فریاد ملکه بلند شد

 !اینهمه سروصدا چه معنی داره شاهزاده؟_
لبخندی زدم که لبخندم کم کم به قهقهه 

 ...تبدیل شد
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درحضور ملکه ام با بی توجه به این که 
 چشم های گیجم بهش نگاه

 کردم و

 زمزمه وار با خشم غریدم

کدوم سروصداها؟!مگر شما چیزی هم _



 ...میشنوید ملکه

نگذاشت ملکه رو تا آخر بگم و کشیده ای 
 محکم توی صورتم

 زد.سرمو کمی تکون دادم

و چند بار پلک زدم تا شاید بفهمم چی 
 شده؟

_ بپره و بفهمی  اینو زدم که مستی از سرت
 که در حضور ملکه باید

 !چطور رفتار کنی

صورتم رو برگردوندم و با حلقه های اشکی 
 که تو چشم هام بود تو

 چشم های عصبی و

خالی از احساسات مادرانه اش خیره شدم 



 که کشیده دیگه ای به

 سمت دیگه ی صورتم

 ...زد

اینم زدم تا بفهمی که حق اهانت به _
 !مادرت رو نداری

ره ی اشکی سمج گونم رو خیس کرد، با قط
 خشم دستمو مشت

 کردم... احساس

 ...میکردم استخون هام درحال شکستنن
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با تنفر تو چشمهاش خیره شدم،بغضمو فرو 
 بردم و صدامو پشت

 سرم انداختم



فعال ندارم.اما بعدا با قدرتی که خودت _
 بهم میدی شاهد خیلی از

 کارها از من خواهی

 !بود ملکه ی سابق
با بهت بهم خیره بود و پلک نمیزد،تازه 

 منظور حرفم رو گرفت و

 انگار تلنگر خورده باشه
 !پلک زد

اجازه ی جواب دادن بهش ندادم و با خشم 
 ...ازش رو گرفتم

به سرعت به سمت راهپله ها رفتم و 
 .ازشون پایین اومدم
 صداش رو میشنیدم



_ حق نداری!برگرد اینجا ای گستاخ!تو ... 

رفتم به زیر زمین و از بین چند نگهبان 
 محافظ که قصد داشتن

 جلومو بگیرن عبور

کردم، از زندان های خالی گذشتم تا به اتاق 
 ...شکنجه رسیدم

 ...همون جایی که النا رو توش شالق میزدن

 !شکنجه گاه عشق من

 ...قلبم با به یاد آوری خاطرات به درد اومد

متنفر بودم از هر کس و هر چیزی که 
 ...باعث آزار النا شده بود
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شالق چرمی رو از روی میز چوبی برداشتم و 



 روی زغالهای

 گداخته انداختم و به شعله

هایی که داشتن اونو میسوزوندن نگاه 
 ...کردم

آتش خشم توی چشم هام شعله ور شده 
وشیبود و قصد خام  

 ...نداشت
اما مگر فقط این شالق بود که اون دختر رو 

 آزار داده بود؟!نه
 خیلی چیزهای دیگه هم

 !بود
 ...مهمترینشون هم خودم

چطور به خودم اجازه دادم که رهاش کنم و 



 برم؟
 !لعنت به من
 ...من احمق

 !حاضرم بمیرم اما تن به این ازدواج ندم

 ...اما من حق ندارم بمیرم
شیش منمتنها دلخو ... 

تنها حامی اون دختر که حاال میتونم بهش 
 !بگم معشوقه ی من

 ...ناخودآگاه لرزه به تنم افتاده بود
چقدر سختی کشیده بود و قراره سختی 

 بکشه و من هرگز کنارش
 نبودم و از این به بعد
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 !هم نخواهم بود

نم حتی از فقط میتونم این امید رو با بود
 ...دور بهش بدم

امیدوارم زنده و سالم بمونه و سختی های 
 روزگار از پا درش

 ...نیاره
 حرف های مارکوس رو به یاد آوردم

شاهزاده من در رفتار النا چیزی رو متوجه _
 شدم.نگاهش به هر

 سمتی که شما هستین

 ...و حواسش همه جا جمع شماست

اگر قصد آسیب رساندن به روحش و 
ساتش رو ندارید پس لطفااحسا  



 ازش دور
بشین...بزارید زندگی خودش رو بدون شما 

 !داشته باشه

درسته که اون موقع سر مارکوس داد 
 کشیدم و سیلی جانانه ای بهش

 زدم اما تمام

حرفهاش حقیقت داشت...تمام حرفهاش 
 درست بود

 !اما بدون من؟
 چطور ممکنه؟

 ...قلبم فشرده شد

_ ین رفتارها نتیجه ی من که میدونم تمام ا
 بودن کنار اون دختر



 !خیره سره
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به ملکه که توی درگاه ایستاده بود و جیمز و 
 چند نگهبان و چندین

 ندیمه پشت سرش
 ...ایستاده بودن نگاه کردم

اصال اینطور نیست! چرا همیشه از ربط _
 دادن مسائل به هم

 !خوشحال میشید؟

 پوزخندی زد و ادامه داد
پس اگر اینطور نیست در مراسم _

 تاجگذاری با دختری که من
 میگم ازدواج خواهی



 .کرد

با حرص توی چشم های پر از نقشه اش 
 خیره شدم

همیشه تسلیم اون شدم ولی اینبار من ... 

دوست نداری که به طور اتفاقی اون دختر _
 !صدمه ای ببینه؟

 ...بهم نگاه کرد
تفاوت و سرد نگاهی بی ... 

 به شعله های آتش خیره شدم
 هر لحظه در حال انفجار بودم

چند لحظه ساکت به فکر فرو رفتم،به 
 :سختی و با بغض گفتم

 !باشه...قبول میکنم_



 و چقدر گفتت همین چند کلمه سخت بود
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 ...و زجر آور

 ...پلک راستم پرید
ی کردم که با وجود چقدر احساس بدبخت

 اینکه شاهزاده ام نتونستم از
 کسی که دوسش

 ...دارم محافظت کنم

خوشحال از گرفتن این رضایت و تهدیدم 
 بوسیله النا از خروجی

 ...بیرون رفت
با خشم کنار میز شکنجه ای که اونجا بود 

 رفتم و همه ی چیزایی که



 روش بود رو زمین

 ریختم و دردمند داد زدم

 !نهههههههه_
تا صبح همونجا به شعله های آتش خیره 

 موندم و جیمز و نگهبان ها

 و ندیمه ها دم در

 ...ایستاده بودند
نمیتونستم بلند بشم،خیره و مات به جیمز 

 ...نگاه کردم
 ..نزدیکم آمد و کمکم کرد که بلند بشم

دستمو روی شونش حلقه کرده بودم ،منو 
 نگه داشته بود

فتمبا کمکش از پله ها باال ر   



اتاقم مرتب شده بود، فقط دیگه آینه 
 ...نداشت
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روی تختم دراز کشیدم،طبیب باالی سرم 
 ...آمد

 یه سری جوشونده به خوردم داد
 ...بعد از خوردنشون باال آوردم

 از اون روز یه آدم بی احساس شدم
 سرد و متروک و پر از حس انتقام

 انتقام از ملکه
 ...مادر خودم

فردای اون روز خیاط های سلطنتی برای 
 اندازه گیری و دوخت



 ...لباس وارد اتاقم شدن
 ...دیگه فردریک سابق نبودم

 یه فرد بیگانه با خودم
 !ولیهعد فردریک

در طی چند روز تعداد ندیمه ها چندبرابر 
 ...شده بود

 مدام اینطرف و اونطرف میرفتن

نه به دنبال النا می و من در بین اونها ناباورا
 ...گشتم

تاج پادشاهی چندین و چند ساله ای که 
 نسل اندر نسل بین پدرانم در

 گردش بوده

 ...روی سر من خواهد آمد



 !مسئولیت
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 !تحمل یک شخص جدید کنارم
 ...ملکه ی این سرزمین

کسی که تابحال ندیدمش و این طور که 
خواهر فرماندهشنیده میشد   

 ...مارکوس بود

پس برای همین بود که سالها سگ وفادار 
 ملکه شده بود تا خواهرش

 !رو ملکه کنه

روزها به تندی میگذشتن و هر روز قصر 
 ...تمیز تر میشد

و آخرین مرحله دعوت از نمایندگان 



 ...کشورهای متحد

 .تمامی کارها ظرف یک ماه انجام شده بود
دام بهم جوشونده خوب غذا نمی خوردم،م

 های تقویت کننده میدادن

 اما با خوردن هر
 ...کدوم باال می آوردم

همش توی فکر این بودم که النا االن داره 
 ...چکار میکنه

توی ذهنم با اون زندگی میکردم و شب و 
 روز میگذروندم،

 بایادآوری لبخندش لبخند
میزدم و با یادآوری اشک هاش غمگین 

 ...میشدم



ولیعهد بی عرضه و ترسواممن فقط یک  ! 

 ...توی آینه نگاه نمی کردم
 ...آینه رو با پارچه ی سیاه پوشانده بودم
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دلم نمی خواست چهره ی جدید و بیچاره ی 
 ...ولیعهد رو ببینم

 ...امروز باالخره همون روز بود
 روز جشن ازدواج من و ولیعهد شدنم،

فکارم بودم که با صدای جیمز غوطه ور در ا
 به خودم اومدم و به

 ندیمه هایی که لباسم
رو روی تنم مرتب میکردن سرسری نگاهی 

 ...انداختم



جیمز تعظیم کرد و کنار ایستاد و ندیمه ها 
 ...هم کنار رفتن

دستم رو تاشده مقابلم گرفتم و به زرورق 
 های لباس که از طال بود

 ...نگاه کردم
واقعا اون روز رسید و من هیچ کاری 

 !نکردم؟
 ...بغض خفه کننده ای داشتم

بی احساس حرکت کردم و به دنبال من 
 جیمز و بعد از اون دو

 سرباز دیگه دنبالم راه

 ...افتادن
پشت سر اونها هم تعداد زیادی از خدمه و 



 ...مالزمین راه می آمدن

 ...خیلی آهسته راه میرفتم

 !سنگین،سرد،پرغرور

 ...به هیچکس نگاه نمیکردم
 !از ورودی خارج شدم
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و فقط فرش باریک سفید و طالیی که 
 جلویم پهن شده بود رو دنبال

 میکردم تا باالخره

 ...به جایگاهم رسیدم
طبق چیزی که سالها آموخته بودم رو به 

 ...پادشاه زانو زدم
ودند،به همه در سکوت مشغول تماشا ب



 ...پادشاه نیم نگاه کردم
 !شاد بنظر می آمد

 !از هیچ چیز خبر نداشت
یعنی کشور داری انقدر سخت و وقت گیره 

 که از حتی تنها پسرش

 رو چند ماه نبینه؟

 ...چقدر خوبه که اینقدر خوشحاله

 ...صدای کشیده شدن چیزی روی زمین آمد

 آهسته به سمتم می آمد،
مبه کنارم نیم نگاهی کرد .. 

 دامنی طالیی و بلند

 ...لباسی آراسته
اون همسر من بود؟!ملکه ی آینده ی این 



 !سرزمین

او هم تعظیم کرد و کنارم به کمک ندیمه 
 های مخصوصش زانو

 ...زد

پادشاه از جایگاه خودش بلند شد و به 
 ...سمت ما آمد
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دو طبق رسوم تاج رو از روی سر خودش 
 دستی برداشت،

سرم رو کمی باالتر گرفتم که تاج رو روی 
 ...سرم گذاشت

 ...کاتب همزمان بلند شروع به خواندن کرد

 !حکم پادشاه رو اعالم میکنم_



من پادشاه ریچارد به عنوان پادشاه این 
 سرزمین امروز در اولین

 روز از چهارمین ماه

میالدی سال... اعالم میکنم که شاهزاده 
تنها پسرم بهفردریک،  

 عنوان وارث تخت

سلطتنت،ولیعهد من و پادشاه بعدی این 
 سرزمین خواهد بود و ملکه

 ی ایشان هم بانو

 ...گلوریا

 ...تموم شد
پلک هامو روی هم فشردم، ادامه رو 

 ...نمیشنیدم



 ...باالخره این زجر و خفت تموم شد
هر دو بلند شدیم و روبروی هم تعظیم 

 ...کوتاهی کردیم

حتی بهش نگاه نکردم تا چهره اش رو 
 ...ببینم

 !برام مهم نبود
 !النا االن توی چه وضعیتیه؟

 !حالش خوبه؟! آیا اصال زنده است؟
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 دوباره قلبم تیر کشید

چی میشد اگر االن بجای گلوریا اون کنارم 
 ...بود

اگر اون بود االن خوشبخت ترین و شاد 



آدم روی زمین ترین  

 ...میشدم

اما االن من دارم ازدواج میکنم و النا معلوم 
 ...نیست کجاست
 !حتی خبر نداره

فقط به این خاطر که خدمتکار بود و حاال 
 سربازه...چون از اشراف

 نیست و مقام پستی
 !داره؟

مقابل تمام اشراف و نمایندگان و حضار 
 ...بودیم

 ...کمی خم شدیم

معی همه بلند شد و صدای تبریک دسته ج



 من فقط صداها رو از

 ...دور میشنیدم

تا غروب خورشید جشن و پایکوبی بود،انواع 
 غذاها و انواع

 سرگرمی ها

،موسیقی های مختلف و پیشکش های 
 ...فراوان

لب به غذا نمی زدم،نمی دونم النا غذا 
 خورده یا نه؟

 هیچکدوم برام سرگرم کننده نبود

صحرا ارمغاندختر خدمتکار نویسنده:   

حالم از اینهمه خوشحالی بی دلیل دیگران 
 وقتی من از درون داغون



 بودم بهم
 ...میخورد

صدای خنده های ملکه سراسر جشن رو فرا 
 ...گرفته بود

لحظه ای بهش نگاه نکردم... هرگز تو رو 
 نبخشم

هردو به همراه راحب اعظم به معبد برای 
 عبادت رفتیم

شدر اونجا سکوت بود و آرام  

چشم هامو بستم و از تنها خواسته ام رو از 
 :ته قلبم بی صدا گفتم

خدایا من و النا رو به هم برسون و دیگه _
 هرگز نزار هیچ اتفاقی



 ...بین ما فاصله بیندازه
چشم هامو باز کردم و به شمع روشنی که 

 مقابلم بود خیره شدم که

 ناگهان خاموش
 ...شد

راحب  اخم کردم و بی توجه بهش به دنبال
 ...حرکت کردم

 ...ما رو به اتاقمون رسوند

اتاق جدیدی بود که تا بحال واردش نشده 
 ...بودم

 همه جا عود های خوشبو گذاشته بودند

به وسیله ی حریر های آویزان سه بخش 
 ...شده بود
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در وسط اتاق تخت دو نفره ی سلطنتی 
 بزرگی وجود داشت که هر

 دو طرفش پرده های

 طالیی آویزان بود

چهار ندیمه در اتاق بودند که لباس های 
 متفاوتی با بقیه که تا به

 حال می دیدم داشتند

 به سمت راست رفتم و از حریر عبود کردم
ندیمه ها لباس مخصوص جشن رو از تنم 

ز اتاقبیرون آوردن و ا  

 خارج شدن

دو ندیمه مشغول در آوردن لباس ملکه 



 ...بودند
کار من زودتر تمام شد،فورا روی تخت رفتم 

 ...و دراز کشیدم

حتی اگر االن اون همسر من باشه هم باز 
 اون متعلق به من

 ...نیست
 ...فقط النا مال منه

 ...ملکه دختر جوانی بود

 ...ساله و پر از رویا20

دم از اوناما من متنفر بو  

 ...چون جای النا رو اشغال کرده بود

 ...کنار تخت روی صندلی نشسته بود

 ندیمه ها همه بیرون رفته بودن
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 !ولیعهد_

بی توجه به صدای نازش چشامو باز نکردم و 
 وانمود کردم که

 خوابم

هیچ صدایی آوای دلنشین کالم النا رو 
 ...نداره

_ گلوریا هستم.از امروز همسر شما من 
 سرورم

 :توی دلم داشتم میگفتم
 !خب بدرک من چیکار کنم؟

خسته ام.فک میکنم شما هم باید خسته _
 ...باشید.پس استراحت کنید



بدون اینکه چشمم رو باز کنم این حرف رو 
 زده بودم

فکر کردم دلخور میشه و می ره میخوابه ولی 
 نه مثل اینکه خوب

بودآموزش دیده  ! 

نه من خسته نیستم سرورم و هرگز از _
 بودن کنار شما خسته

 ...نمیشم
به وجد آمدم و با تعجب لحظه ای چشامو 

 باز کردم و بهش نگاه
 ...کردم

 !لبخند زیبایی زده بود
موهاش زیتونی رنگ بود و پوست سبزه ای 



 ...داشت

 !در کل دختر زیبایی بود
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فه که تمام عمرش رو کنار منی که عاشق حی
 کس دیگه ای هستم با

 بی توجهی ها و
 کم محلی ها سپری کنه

 دلم برای این دختر میسوزه

 خیلی طوالنی تحلیلش کرده بودم

 ...لپ هاش گل انداخت
 ...سرش رو زیر گرفت

بهش پشت کردم و پتو رو تا زیر گردنم 
 ...کشیدم



 شب بخیر_

چشامو بستم و آنقدر خسته بودم که فورا 
 ...بخواب رفتم

 :از زبان النا
اشکامو با صدای شکستن چوب خشکی از 

 پشت سرم با هر دو
 دستم پاک کردم و هق

 ...هقم رو فرو بردم

توی اون تاریکی خنجرم رو بیرون کشیدم و 
 ...ایستادم

 !منتظر بودم ببینم کیه

رم رو با نمایان شدن فرمانده مارکوس خنج
 قالف کردم و بهش



 تعظیمی کوتاه و نظامی
 ...کردم
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سرم رو که بلند کردم دیدم فرمانده به 
 مسیر رفتن شاهزاده نگاه می

 .کنه

قدمی برداشتم و خواستم بی تفاوت از 
 کنارش رد بشم که صداش

 ...متوقفم کرد

 !دوستش داری؟_

م، کنارش شونه به با تعجب سرمو بلند کرد
 شونه و مخالفش ایستاده

 ...بودم



برای انکار،حالت صورتم رو تغییر دادم و 
 :محکم گفتم

 منظورت چیه؟_

به سمتم برگشت و یه ابروش رو باال 
 :انداخت و سردگفت

 !خودت میدونی منظورم چیه...شاهزاده_

 زل زد تو چشام

لحظه ای از رفتن شاهزاده اشک توی چشام 
 ...جمع شد

رم رو فورا به سمت مسیرم برگردوندم و س
 قدمی به سمت جلو

 برداشتم که با کشیده
 ...شدن دستم به سمتش برگشتم



یادت نره تو یک سربازی!بودن شاهزاده _
 !کنار تو در یک کادر؟

 تصورش سخته!خودت
 ...اینو باید بدونی
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می هنوز ساعد دستم توی چنگش بود و ک
 ...آزارم میداد

با حرفهاش و یادآوری حقیقت تلخی که 
 خودمم میدونستم محکم و

 :سریع گفتم

 !دستمو ول کن_

خیره شدم تو چشماش ، دستش رو کمی 
 آزاد گرفت که دستمو به



 شدت کشیدم و با

قدم های محکم و حساب نشده به سمت 
 اردوگاه رفتم که صداش رو

 از پشت سر
 شنیدم

 !دیدمتون_

با این حرف لحظه ای متوقف شدم.باید 
 !بترسم؟

 !نه
 !باید وحشت داشته باشم؟

 !نه
 ...اتفاقی نیفتاده

من خطایی مرتکب نشدم که قرار باشه 



 تاوان پس بدم
 ...پس پا تند کردم

قدم های نامنظم،دلهره و ناراحتی و چشم 
 های پراز اشک که دیدم

 رو تار کرده بود همه

حرا ارمغاندختر خدمتکار نویسنده: ص  

دست به دست هم داد تا در طول مسیری 
 که آنچنان ناهموار هم نبود

 چند بار زمین

 ...بخورم
 ...بعد از چند دقیقه به اردوگاه رسیدم

 ...همه داخل چادر خواب بودن

دلم میخواست به آسمون خیره بشم و تنها 



 باشم،کنار چادر و با
 .فاصله دراز کشیدم

 ...قلبم به شدت میزد

هامو روی هم گذاشتم و نفس صدا پلک 
 ...داری کشیدم

روی دست به طرف آزاد چرخیدم که یک 
 جفت کفش مردونه و

 نظامی جلوی چشام
 ...سبز شد

 با تعجب سرمو اروم اروم بلند کردم
 ...بازم مارکوس بود

 !چرا ولم نمی کنه تا به درد خودم بمیرم؟

بی تفاوت قدمی به سمتم برداشت و با 



کنارم درازفاصله ی کمی   

 ...کشید

 چشام از تعجب گرد شده بود،

یه دستش رو زیر سرش گذاشت و به 
 ...آسمون خیره شد
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هدفش از این کار هر چی هست باعث 
 نمیشه که ذره ای تنفرم
 ...نسبت بهش کم بشه

با نفرت تو چشماش خیره شدم و به سمت 
 ...دیگه چرخیدم

خواست کسی کنارم دلم نمی 
 ...باشه،میخواستم فکر کنم



 ...به خودم
به مسابقه انتخابی فردا که بدون شاهزاده 

 ....انجام میشه
 ...به آینده ی نامعلومم

 ...به شاهزاده
میخواستم گریه کنم اما کنار اون چطوری 

 !میشد؟

 ...غمگین شدم

پلک هام رو آروم روی هم فشردم و نفس 
 ...عمیقی کشیدم

فکر میکردم دیگه اون دختر ضعیف و _
 !ترسو نیستی

صداش آرامشم رو برهم زد و رشته ی 



 .افکارم رو پاره کرد
عصبانی به سمتش چرخیدم،پوزخندی روی 

 لبش بود که منو
 ...حرصی تر میکرد

 نه،نیستم.منظورت چیه؟_
به سمتم برگشت و با تمسخر دستمالی رو 

 ...از یقه لباسش درآورد
میکنممارکوس:فکر ن ! 

خواست نمادین اشک هامو باهاش پاک 
 ...کنه که مانعش شدم
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پوزخند پیروزمندانه ی روی لبش داشت 
 ...دیوونم میکرد



 !از کجا فهمید که میخواستم گریه کنم؟
با حرص گفتم:تو هیچوقت فکر نمیکنی!مگه 

 جز تنبیه کردن

 سربازها کار دیگه ای هم

ی؟بلد ! 

دلم میخواست مشت محکمی به صورتش 
 بکوبم تا بفهمه ضعیف و

 !ترسو یعنی چی
 ...پوزخندش به لبخند تبدیل شد

 !النا:چیه؟!چرا خوشحالی؟
 .تک خنده ای کردم

ادامه دادم:آها یادم نبود تو از رنجش من 
 ...لذت میبری



 ...پوزخند روی لبش خشک شد
 اخم کردم و به سمت دیگه چرخیدم

یک کلمه ی ساده برای بیان حس  تنفر فقط
 من به اون در هر لحظه

 ...بود
تمام دورانی که زیر دستش آموزش دیده 

 بودم رو از نظر
 ...گذروندم

تمام سختی ها و تنبیه هایی که بی رحمانه 
 در اضای کوچکترین

 خطا بهم تحمیل
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 ...میشد



ستم صورتم با چشمای به خون نشسته با د
 که خیس شده بود رو پاک

 ...کردم

صدای باالکشیدن بینیم باعث به حرف 
 ...اومدن مارکوس شد

 !بچرخ به سمت من ببینم_
 از لحن دستوری و نظامیش بیزار بودم

بهش اهمیت ندادم که بلند تر و جدی تر 
 :توی اون سکوت شب گفت
 ...گفتم به سمت من بچرخ

رو بهم نداد با این حرف اجازه ی کم محلی 
 ، با خشم دستش رو
 دور بازوم حلقه کرد و



 ...منو به سمت خودش چرخوند

 ...نمیخواستم گریه کردنم رو ببینه
همین چند دقیقه پیش گفته بودم دیگه 

 ...ضعیف و ترسو نیستم

 خشمگین بهش خیره شدم

 نگاهش پراز تعجب و بهت بود
 !چی رو میخواستی ببینی؟_

 دستمو محکم کشیدم

 !ولم کن_

رهام کرد.لحظه ای بهش نگاه کردم و به 
 سمت مخالف چرخیدم
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نگاهش توی آخرین لحظه یه چیز تازه 



 !داشت

 !نگرانی؟!تعجب؟!دلسوزی؟!ترحم؟
نمیفهمیدمش! رنگ نگاهش رو نمی 

 !فهمیدم

 ...چند دقیقه ای در سکوت گذشت

و به خواب  آروم آروم پلک هام سنگین شد
 ...رفتم

 دوماه از اون روز میگذره و من بازم

 ...به یاد شاهزاده افتادم
 !ای کاش اینطور بی خبر نرفته بود

مسابقه ی انتخابی در برابر تعجب همه 
 بدون حضور شاهزاده انجام

 شد و از بین بیست



 ...نفر انتخاب شده من نفر هفتم شدم
ه از روزی که به عنوان سرباز سپاه پادشا

 زندگی میکنم همه چیز

 برام راحت تر از قبل
 ...شده

درکنار آموزش های عملی،آموزش های 
 .تئوری هم داریم

آموزش شناخت سم ها و پادزهرهاشون و 
 آناتومی بدن و نقاط

 حساس بدن برای بیهوش

 ...کردن دشمن
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و آموزش های حرفه ای که همه برام تازگی 



ارن و هر روزی کهد  

 می گذره احساس

 .میکنم دارم قوی تر میشم

بعدازاتمام کالس های تئوری بعدازظهر ها 
 تمرین نظامی داریم اما

 دیگه مثل سابق

 نیست
مقری که دراون هستیم در ایالت شمالیه و 

 فاصله ی اینجا تا مقر

 قبلی و قصر خیلی

 ...خیلی زیاد

علق با حقوق ماهیانه ای که به سربازها ت
 میگیره تونستم یک اتاق از



 یک مهمانخانه رو
به زحمت برای خودم بخرم و وسایلم رو در 

 اونجا بگزارم
شب ها هم بعد از اتمام آموزش ها برای 

 استراحت و خواب به اتاق
 ...خودم میرم

با حقوقی که دارم عالوه بر یک سرپناه برای 
 خودم میتونم لباس و

 هر غذایی که بخوام

 رو بخرم

ا من بازهم ولخرجی نمیکنم و همیشه ام
 برای بچه های گرسنه ای

 که هر کجای شهر
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 میبینم غذا و لباس میبرم

 توی بازار قدم میزدم تا به خونه می برسم
امروز هم مثل همیشه آموزش ها تموم 

 شده بودن

ذهنم حسابی درگیر حرف های چند دقیقه 
 پیش مارکوس بود که
 ..اتفاقی شنیده بودم

به عنوان پیک از قصر امده بود و داشت 
 ( خبری رو به فرمانده

(bavisبویس میرسوند 
که نتونستم کامل بشنوم و تنها چیزی که 

 ...شنیدم این بود



 ...پادشاه دستور دادند که ولیعهد_
ه رو نشنیدمهر چه تالش کردم ادام ... 

همین برام کافی بود تا حسابی توی فکر 
 .برم

پس در طی این زمانی که از قصر خبر 
 نداشتم شاهزاده ولیعهد شده

 .بود
دوست داشتم در این جشن باشم تا 

 حداقل شاهزاده رو ببینم ولی من

 اون جشن رو از
 دست دادم

یعنی چه خبری بوده که مارکوس شخصا 
 امده و اسم ولیعهد رو



 !آورده؟
 !دستور پادشاه چی بوده؟
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 .به خودم که اومدم دم در مهمانخانه بودم
ای کاش مادرم زنده بود تا این روز ها رو 

 ...می دید

و در آرامش در این اتاق کنار من زندگی 
 .میکرد

 ...با یاد اوریش اشک توی چشام حلقه زد
دمهمانخانه ی جالبی نبو  

بار بود،از رقص و آواز گرفته تا خوردن 
 نوشیدنی و هرچیز دیگه

 از تمام مردهای مست اینجا متنفر بودم



درسته که دختر بودم اما کسی جرات 
 نزدیک شدن به آخرین اتاق

 طبقه ی باال رو

 ...نداشت
همین که شمشیر در دستم میدیدن و زره 

 بر تنم کافی بود تا بفهمن
 که من یه دختر

نیستم معمولی ... 

هر کس در گوشه ای مشغول پچ پچ کردن 
 بود، گاهی بهم اشاره
 میکردن اما برام مهم

 نبود
 سعی میکردم بهشون نگاه نکنم



 از پله ها باالرفتم و به اتاقم رسیدم
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بعد از حمام کردن موهام رو بستم و بلوز و 
 دامن دخترونه ی

اون زره راحتی رو به جای  

 نظامی سنگین به تن کردم
از کمد وسایلم تنها چیزهایی که از مادرم به 

 جای مونده بود رو در

 آوردم
دلم میخواست بهشون نگاهی بندازم تا 

 یادی از مادرم کنم
تمام وسایل به جای مونده از مامان دوتا 

 لباس کهنه و رنگ و رو



 رفته بود و جعبه ی

مکعب شکل با اندازه ی نسبتا متوسط و 
 ...مشکی رنگ

دلم میخواست بعد از این مدت که تقریبا 
 یک سالی میشد برای اولین

 بار بازش کنم تا
بدونم توی اون چی بود که مامان همیشه 

 ازم پنهانش میکرد؟
واهمه داشتم از دیدن هر آنچه که مادرم 

 سالها ازم مخفی کرده بود

بازش کردم نفس عمیقی کشیدم و ... 

چشمم به گردنبند زیبا و گران قیمتی با 
 زنجیری از جنس طال و



 سنگ نارنجی براق با

 ...رگه های خاکستری رنگ افتاد

 ...با تعجب بهش نگاه کردم
 !نگینی به شکل اشک
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این گردنبند، عجیب منو جذب خودش 
 .کرده بود

م و در جعبه رو بستماون رو در دستم گرفت  

 !چرا مامان نمی خواست من این رو ببینم؟

چرا این گردنبند رو نفروخت تا باهاش یه 
 زندگی راحت داشته

 باشیم و سالها به خودش
 !سختی داد؟



 .گردنبند رو انداختم گردنم

خیلی زیبا و جلوه دار بود.نگین نارنجی 
 .رنگش رو در دست گرفتم

 .پلکهامو روی هم گذاشتم
س عمیقی کشیدم و زمزمه کردمنف : 

 .مامان همیشه کنارم باش_

از این به بعد هرگز این گردنبند را از خودم 
 .جدا نمیکنم

ای کاش زمانی که زنده بودی زودتر جعبه رو 
 باز کرده بودم و از
 پول فروشش برای

 .تامین مخارج درمانت استفاده میکردم
 ...ای کاش همون روزها کنجکاو شده بودم



ادآوری خاطرات تلخ گذشته اشک توی با ی
 چشام حلقه زد

 :فلش بک
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انقدر گریه کرده بودم که چشم هام از درد 
 می سوخت و دیدم کامال

 ...تار شده بود
با چشم های قرمز شده و قلب پاره پاره 

 ،جسم بی جون مادرم رو
 که توی گاری بود با

 .دستانم می کشیدم

اهر قدمی قطره ی اشکی از چشمم پایین ب
 می افتاد و توی سیاهی



 .روزگارم گم میشد

 ...قدم هام سست بود

 .به نقطه ای نامعلوم در حرکت بودم
باید به دست خودم مادرم رو دفن 

 ...میکردم

انقدر راه رفتم تا خودم رو توی یک نی زار 
 .پیدا کردم

گاری رو نگه داشتم و از کنار جسد 
 مادرم،بیلی رو که با خودم

 .آورده بودم برداشتم
با چونه ی لرزان نگاهی به پارچه ی سفیدی 

 که روی مادرم بود

 انداختم



 ...بغضم هر لحظه بزرگ تر میشد
با کوله باری از غم نگاه اشک بارم رو ازش 

 .گرفتم

باد دست نوازش بر سرم میکشید و 
حرکت در می آورد موهامو به . 

 ...بی صدا اشک میریختم
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قدمی از گاری فاصله گرفتم و شروع به 
 .کندن خاک کردم

تمام خاطراتی که با مامان داشتم و کل 
 زندگیم رو شامل میشد لحظه

 به لحظه توی
 .ذهنم مرور میکردم



با هر خاطره ای که به یادم می امد بارون 
م هام شدت بیشتریچش  

 .میگرفت

از زمانی که به یاد می آوردم توی تمام 
 زندگیم همیشه و همه جا

 کنارم و پیشم بوده،

 حاال چطور با مرگش کنار بیام؟

دوباره بغضم شکست...تحمل وزنم رو 
 نداشتم همونجا روی زانو

 زدم و باز زدم زیرگریه

 ...اینبار با صدای بلند
میخواستم صدای گریه هامو 

 بشنوه،میخواستم برگرده ،زجه میزدم



 ...برای دوباره شنیدن اسمم به صداش
 ...اما نیومد

 ...ساکت شدم

 ...تمام بدنم میلرزید
با صدای گرفته و خش دار توی اون سکوت 

 نی زار داد زدم:من
 .نمیتونم
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 !خدایا خیلی بی رحمی

مه کسم چطوری میتونم به دست خودم ه
 رو دفن کنم؟

کمی مکث کردم و به گاری خیره شدم، 
 آروم زمزمه کردم



 !چرا اینکارو باهام کردی؟_

 مامان چرا تنهام گذاشتی و رفتی؟_

چشامو محکم بهم فشردم و صورتمو با 
 .دستام پوشوندم

سرم داشت از درد منفجر میشد،گریه هام 
 تمومی نداشت اما

 هیچکس نبود که آرومم

 .کنه

سالگی 17من چی بود؟دختری در سن گناه 
 .محکوم به تنها شدن

بااینکه هنوز مرگ مادرم رو نپذیرفتم،باید با 
 دست های خودم اونو

 .دفن کنم



 .نمیتونم!منم میخوام باهاش بمیرم
خدایا جونمو بگیر وگرنه خودم اینکارو 

 .میکنم

تنها دلخوشی من در زندگی مادرم بود، 
 دیگه دلیلی برای زنده بودن

 .ندارم
 .میخوام برم پیشش

 ...اشک هام امانم رو بریده بود
 !پرنسس زیبای من_
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این صدای مامانمه!با شنیدن صدای آرامش 
 بخش مامان یه لحظه

 دستامو از روی



 .صورتم برداشتم

 .درست روبروم زانو زده بود

 لباس زیبایی تنش بود.به شدت نورانی بود
لبخندی زد.موهامو نوازش کرد و بوسه  بهم

 ای روی پیشونیم جا
 .گذاشت

گریه هام بند اومده بود.چقدر واقعی و قابل 
 .لمس بود

به صورت مهربونش خیره شدم،سرشار از 
 محبتش شدم و غم از

 دست دادنش رو

فراموش کردم آروم بلند شد و کم کم ازم 
 فاصله گرفت همینطور که



 خیره ی رفتنش

ور آروم گفتبودم از د : 

 ...زنده بمون دخترم_

 .دوباره لبخندی زد

به سرعت از جا بلند شدم.دوباره همه ی 
 غم های عالم روی سرم

 آوار شد و داغ دلم تازه
شد. با بهت آهسته قدمی برداشتم و با 

 صدایی غمگین و آمیخته شده

 با بغض و التماس
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 :گفتم

_ .من بدون تو می میرم.منم با مامان نرو



 .خودت ببر

همینطور که بهش خیره بودم، به فاصله ی 
 یک لحظه پلک زدن و

 در یک قدمی

 رسیدنم بهش از جلوی چشمهام محو

 .شد

به خودم که آمدم به گاری برخورد کرده 
 .بودم

گریه هام دوباره اوج گرفت،مرگ مامان 
 واقعیت بود.اون هرگز

 برنمیگرده.اون دیگه
زهرگ ... 

حرفمو خوردم.بارها و بارها این افکار از 



 ذهنم گذشته

 بودن.سرنوشت من اینطور رقم
 !خورده و باید باهاش کنار بیام.اما چطور؟

برگشتم و بیل رو برداشتم و ادامه ی گودال 
 .رو حفر کردم

بعد از ساعت ها گریه با لرزشی که سراسر 
 وجودم رو گرفته بود

 باالخره گودالی نه
میق حفر کردمچندان ع  

 به سمت گاری رفتم
 گاری رو به سمت گودال کمی هل دادم

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

در پایین گاری چوبی رو باز کردم و آروم 



 آروم جسم بی جان
 مامان رو به پایین سوق

دادم و هدایت کردم.وقتی کامال درون 
 .گودال جا گرفت

رفتم کنارش و کمی پارچه روی صورتش رو 
 کنار زدم

دلم میخواست برای آخرین بار چهره اش 
 رو توی ذهن بسپرم.بغضم

 هر لحظه بیشتر

میشد و حلقه های اشک توی چشم هام هر 
 لحظه بزرگتر میشدن

با اخم،عصبی اشکامو پاک کردم و به خودم 
 با التماس گفتم کافیه.دلم



 نمیخواد آخرین
امان توی ذهنم تار باشهتصویر از م . 

هر کاری میکردم نمیتونستم اشکهام رو 
 مهار کنم پس با همون

 اشک ها بهش خیره
 .موندم

بعد از چند دقیقه بی صدا خیره بودن بوسه 
 ای آروم روی سرش
 نشوندم و پارچه رو

روی صورتش کشیدم.کنار اومدم،هنوز 
 .میلرزیدم

 .داغون بودم

ک توی بیل رو برداشتم و مشت مشت خا



 گودال ریختم.با هر مشتی

 از خاک که روی
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جسد مامان میریختم سوزش قلب تکه تکه 
 .شدم بیشتر میشد

اشک میریختم و زجه میزدم اما هیچکس 
 در این غروب غم انگیز و

 توی اون نی زار نبود
 .که به دادم برسه

 بعد از ساعتی خاک همه جای بدن مامان
 رو پوشانده بود و چشمه

 های اشک من هم

خشک شده بود.بی صدا همونجا زانو 



 زدم.شکسته بودم.توان

 ایستادن نداشتم.با دست
های لرزان خاک های روی قبر رو کمی 

 مرتب کردم.بی حس به

 .قبر خیره بودم

قلبم از درد فشرده شده بود.دست مشت 
 شدم را به سمت چپ سینم

 بردم و بی رمق
ر دادمناله ای س . 

 .اینجا تلخ ترین نقطه ی زندگی منه
 .نابود شده بودم

 .قلبم،امیدم،احساسم، همه رو دفن کردم

سرمو بلند کردم و به آسمان نیمه تاریک 



 .زل زدم

خدایا مامانم اینجا خیلی تنهاست.خودت _
 .هواشو داشته باش

خاک مامان رو بغل گرفتم و سرم رو روش 
 .گذاشتم

: صحرا ارمغاندختر خدمتکار نویسنده  

دیگه خبری از سختی و درد و مصیبت _
 نیست پس در آرامش

 .بخواب
دیگه الزم نیست جلوی کسی سر خم کنی 

 راحت بخواب.به اندازه ی

 تمام خستگی های
چندین و چند ساله ات استراحت کن 



 ...مامان

 .به خودم که اومدم صورتم خیس اشک بود
دستمو روی سینم که درد بدی داشت 

 گذاشتم و صورتم از درد جمع

 کردم.پلک چشم

سمت چپم از فشار عصبی یادآوری خاطراتم 
 باال می پرید،

تمام لحظه لحظه های اون روز رو به یاد 
 .دارم

خاطرات آزاردهنده ای که هرگز از ذهنم 
 .خارج نمیشن

دلم نمیخواد برای هیچکس آون روز را بازگو 
 .کنم



 لرزشی سراسر بدنم رو گرفته بود
نفس عمیقی کشیدم تا کمی از التهاب 

 .درونم کم بشه

چشم های دردناکم را روی هم فشار دادم و 
 محکم بینیم رو باال

 کشیدم.با انگشت های

 .هر دو دستم صورتم را از اشک پاک میکنم

قلبم نامنظم به تپش افتاده 
 بود،خستم،دردمندم،روحم هنوز آزرده

 .است
 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

دراز میکشم و سعی میکنم افکارم را 
 خاموش کنم.سخته،امکان پذیر



 .نیست
پلک هام رو روی هم میگذارم و همچنان که 

 گردنبند را توی دست

 گرفته ام به خواب

 .میروم

صبح کمی دیر تر از همیشه بلند میشم 
 زمان برای حمام کردن یا

 خوردن وعده ی

رو ندارم صبحانه  

فورا زره ام را پوشیدم و غالف شمشیر را در 
 دست گرفتم.بدون

 بستن موهایم مثل
همیشه باالی سرم،دوان دوان مسیر را طی 



 .میکنم

 .باد موهام رو به بازی میگیره
حتی فرصت نشد که در آینه ی کدر گوشه ی 

 اتاق خودم رو نگاه
 .کنم

 .حتما قیافه ی پریشونی دارم

ره ام رو تصور کنم،کمی حتی نمیتونم چه
 بعد به مقر رسیدم،

 .کمی خوشحال میشم

 چشمهام هنوز درد میکنه
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به سرعت به بخشی که آموزش داشتم 
 میرم،در کمال تعجب میبینم



 که هیچکس در

اونجا نیست،صدای بلند فرمانده بویس 
 توجم رو به خودش جلب

 .میکنه

دنبال میکنم،همه ی  به سرعت صدا رو
 سرباز ها در ردیف هایی

 پشت سر هم قرار
یا 20ردیف که درهر کدام حدود 4گرفته اند، 

سرباز30شاید   

 .وجود داره

در انتهای یکی از صف ها قرار میگیرم و به 
 حرف های فرمانده

 بویس گوش میدم.باید



خبر مهمی باشه که تمام سربازها یکجا جمع 
 .شده اند

 .صدای فرمانده باعث شد همه ساکت بشن

مطلع شدیم که جنگ بزرگی بین سرزمین _
 ما و سرزمین شاه دیوید

lands of( 

)king David قراره شروع بشه و بنابراین
 تمامی شما باید

 خودتون رو آماده کنین،

چون همه ی شما جزو سپاه درخط مقدم 
 .خواهید بود

چشمام از شنیدن این کلمات گرد شد و 
رس به دلم رخنه کردت . 
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درسته سرباز بودم و تاحاال زیاد مبارزه کرده 
 بودم اما نه در جنگ
 و مقابل دشمن و نه

در خط مقدم،با وحشتی که سعی در پنهان 
 کردنش داشتم به بقیه نگاه

 کردم،همه

مشغول پچ پچ کردن بودند،هیچکدوم از ما 
دیمهرگز در جنگ نبو ... 

 :فرمانده فریاد زد

 .ساکت باشید_

 :عصبی ادامه داد

درسته اولین مبارزتون در جنگه اما شما _
 سربا زان شجاع شاه



 ریچارد هستید،چطور

 جرات میکنید ترس به خودتون راه بدید؟

شاه دیوید بارها سعی داشته که پادشاه رو 
 به قتل برسونه و هر بار

 شکست خورده،اینبار

شکر کشی کرده پس باید به ما علنا ل
 شکستشون بدیم تا از سرزمین

 و پادشاهمون دفاع

 .کنیم

این جنگ خیلی برای ما مهمه و ولیعهد 
 فرماندهی کل قوا رو

 برعهده دارن،پس همه ی
 .سعی تون رو بکنید
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مکث کرد و ادامه داد:تا فردا شب وقت 
ندارید که از خانواده هاتو  

 خداحافظی کنید.نیمه

 ...شب فردا راه میفتیم و

 .ادامه رو دیگه گوش ندادم و رفتم تو فکر
باالخره ولیعهد رو بعد از چندین ماه 

 میبینم،استرسی سرتاپام رو

 .گرفت

عصبانی بودم چون قصد جون پادشاه رو 
 کرده بودند و من بی خبر

 بودم،
هیچکس حق نداره به پادشاه ریچارد آسیبی 



ه، چون پادشاهبرسون  

 بود که باعث شد من
سرباز بشم درسته سختی های زیادی 

 کشیدم ولی احترام و راحتی

 االنم کجا و زندگی
سخت خدمتکار بودن و فقر وضعف گذشته 

 !ام کجا؟
 .اجازه پیروزی به سپاه شاه دیوید رو نمیدم

دستم رو مشت کردم و عصبانی به بقیه که 
 نظامی شمشیر هاشون

 رو به سمت هوا باال

برده و فریاد میزدن ))پیروزی(( نگاه کردم 
 ،دیگه از ترس در



 .چهره هیچکدوم اثری نبود

 .همه به پادشاه وفادار بودند
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من آماده ام که جونم رو در راه دفاع از 
 .پادشاه و ولیعهد فدا کنم

کرد و فرمانده ما رو به حال خودمون رها 
 رفت،همه عجله داشتن

 که به دیدن خانواده

هاشون برن و با همسر و فرزندانشان 
 باشند یا به پیش پدر و

 مادرشون برن اما من،بغض

کردم و سرم رو زیر انداختم و از بقیه فاصله 
 .گرفتم



به مهمان خانه رفتم و بعداز برداشتن 
 وسائلم،اونا رو توی یه بقچه

 گذاشتم،زره ام رو با

دست لباس و دامن دخترونه عوض یک 
 کردم و موهامو از پشت

 گیس کردم،نگاهی به

دور و اطراف انداختم،چقدر اینجا رو دوست 
 داشتم،من مالک این

 اتاق بودم و چقدر از
 .این بابت خوشحال بودم

پایین اومدم و مقابل خانم صاحب 
 مهمانخانه ایستادم و بعد از گرفتن

 مبلغ پول در ازای



ازش خداحافظی کردم و از فروش اتاق 
 .مهمان خانه خارج شدم

باید به پایتخت میرفتم تا از مامان 
 ...خداحافظی کنم

لباس و دامن گران قیمتی رو برای مادرم از 
 بازار خریدم.زیباترین
 چیزی که فکر میکردم
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باید برای اون مناسب باشه،شاید این تنها 
که میتونستم قبلکاری بود   

 از رفتنم براش
انجام بدم.شمشیرم رو به اسبم بستم و 

 بقچه وسایلم که چیز زیادی



 توش نبود رو پشت
کمرم انداختم. سوار اسبم شدم و با شدت 

 افسارش رو به حرکت در
 آوردم.اسب با

 .سرعت حرکت کرد

تا عصر یکسره تاختم تا باالخره به پایتخت 
 رسیدم.شهر مثل همیشه

بود.اسبم رو ساکت  

 .آروم کردم و پایین اومدم
افسار اسب رو توی مشتم گرفتم و قدم 

 زنان به سمت بازار رفتم،

 توی یک غذاخوری
کاسه ای سوپ خوردم و از بازار چند شمع 



 .خریدم

با اینکه خسته بودم اما فرصت استراحت 
 کردن نداشتم.مدتی راه

 رفتم تا باالخره به

همون دشت رسیدم.افسار اسبم رو رها 
 کردم،توی این دشت وسیع

 تنها چیزی که به
 ...چشم میخورد یک قبر کوچک خاکی بود
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اشک توی چشام حلقه زد،آروم آروم به 
 سمتش رفتم.قلبم از درد

 ...فشرده شد

آروم زمزمه وار در حالی که بغض خفه 



بریده بریده کننده ای داشتم  

 :گفتم

 .مامان.باالخره من اومدم_

با دیدن سکوت اون دشت و تنهایی مامان 
 بیشتر ناراحت شدم که
 چرا زودتر و بیشتر به

 .دیدنش نیامده بودم

همونجا روی زمین مقابلش زانو زدم و به 
 قبرِ گلی بی نام و نشانش

 نگاه کردم
لبخند کمرنگی زدم،دلم براش تنگ شده 

 .بود
رو کنارم گذاشتم شمشیرم . 



دستامو روی خاکش گذاشتم و صورتم رو 
 ...بهش چسباندم

 .آروم آروم صدای گریه کردنم باالرفت
شروع کردم با گریه درد دل کردن.حضورش 

 رو کنارم حس

 .میکردم

مامان،دلم برات خیلی تنگ شده _
 بود،معذرت میخوام که زودتر

 نیومدم
،خواهش میکنم منو ببخش،حتما تو هم 

من خیلی تنها شدی مثل . 
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به دور و اطراف نگاه کردم که پر از علف 



 .هرز بود

با عصبانیت شمشیرم رو دراوردم و اونها رو 
 با خشم کندم و روی

 .خاکش دست کشیدم

شمع ها و لباسی که براش خریده بودم رو 
 اوردم.لباس رو تا زده و

 مرتب کردم و همه

رو روی زمین جلوی قبرش روشن  شمع ها
 .کردم

جلوش زانو زدم و به شمع ها خیره 
 شدم،سعی کردم بغضم رو خفه

 کنم،میخواستم

 !حرف بزنم،شاید برای آخرین بار



مامان،دخترت سرباز شده،خیلی سختی _
 کشیده،زخمی شده و درد

 کشیده

 :بامکث ادامه دادم
ناراحتم که نیستی پیشم،ای کاش زنده _

امبودی و تنه  

 نمیزاشتی،کاش هیچوقت رهام
 .نمیکردی

 از درد پلک هامو روی هم فشردم
خیلی تنهام،قراره برم جنگ،می _

 ترسم،کنارم باش،منو رها
 .نکن،هوا مو داشته باش
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خم شدم و دستامو تو خاک مشت 
 کردم،سرمو پایین گرفتم و پلک

 هامو بیشتر روی هم

 .فشردم،چونم میلرزید

یاد گردنبند توی گردنم افتادم، اونو از زیر 
 لباسم و یقه ام بیرون

 آوردم و در دستم
 :گرفتم،شاکی ادامه دادم

چرا اینو بهم نشون ندادی؟مگه این چی _
 بود که ازم قایمش
 میکردی؟!چرا اونو

نفروختی؟!می تونستی حداقل خرج درمانت 
 .رو باهاش بدی



رفتعصبانیتم اوج گ  

 .داد زدم:چرا نفروختیش؟جوابمو بده

و تک صدایی که در اونجا می پیچید ففط 
 .صدای من بود

توی این دشت متروک بزرگ،صدای داد ها 
 و گریه های من دل

 سنگ رو هم به لرز در

 آورده بود
 تو رو خدا بهم بگو،باهام حرف بزن،_
 .اینطوری ساکت میبینمت دغ میکنم

دست های خاکیم صدامو پایین اوردم و با 
 .اشک هامو پاک کردم
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بلند شدم و جعبه ای که توش گردن بند رو 
 پیدا کرده بودم آوردم و

 با شمشیرم کنار
قبرش گودالی کندم،جعبه و لباسی که برای 

 مامان خریده بودم رو

 در پارچه ای پیچیدم

 و اونجا گذاشتم و با خاک پوشوندمش

_ تی از جنگ برگردم اولین کاری که وق
 میکنم اینه که میام اینجا

 پیشت و برای قبرت
یه سنگ گران و خوب میخرم،یه خونه 

 همینجا میسازم جوری که

 تو توی حیات خونه



 باشی
خونه ای که مال خودمون باشه،تا ابد 

 .همینجا باهم زندگی میکنیم

 ...اینجا_
 به اطراف نگاهی کردم

_ خیلی زود میام پیشتخیلی سوت و کوره، . 

 دوباره اشک توی چشام حلقه زد

قطره ای اشک از گوشه ی چشمم جاری شد 
 و روی خاک افتاد،

 زانو هام سست شده

 بودن،دلم نمی خواست ترکش کنم،
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شمشیرم رو به عنوان تکیه گاه به زمین 



 زدم،شمع ها رو روشن

 رها کردم و عقب عقب

ش دور شدماز  . 

 آروم زمزمه کردم
 ...خداحافظ مامان_

رو گردوندم و با کوله باری از غم سوار اسبم 
 شدم و به سرعت

 .تاختم
نمیخواستم دیگه به عقب برگردم چون 

 ممکن بود از رفتن پشیمون

 .بشم
اشک هام به سرعت گونه هامو تر 

 میکردن،چشام میسوختن،ضعف



 داشتم،اما درد توی

 .سینم با هیچ کدوم از اون ها مساوی نبود

 قول میدم از این جنگ زنده برگردم_

بدون وقفه حرکت کردم و به سمت مقر 
 حرکت کردم.شب رو در

 یک مهمانخانه
گذروندم و صبح ادامه ی راه رو رفتم،حدودا 

 عصر بود که به مقر

 رسیدم.بعضی از

سربازها مثل من زودتر آمده بودند و 
دنمشغول آماده ش  

 بودن.فرمانده بویس بهم اجازه
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داد تا برم و برای خودم یک اسب انتخاب 
 کنم اما من دلم میخواست

 اسب خودم کنارم
باشه،بااینکه خیلی خسته شده بود اما هنوز 

 .تیزرو و تندپا بود
کمی با سربازهای دیگه حرف زدم،هیچکس 

 واهمه ای از جنگ

انگار اصال قرارنداشت.  

نیست اتفاقی بیفته.سعی میکردم منم 
 خونسرد باشم اما دلشوره ای

 توی دلم داشتم که
خبر از رویداد بدی میداد و اجازه ی آروم 

 .شدن بهم نمی داد



هوا داشت تاریک میشد،در اتاق استراحتگاه 
 مقر دراز کشیده بودم و

 پلک هامو روی هم
گذاشته بودم.ساعد دست مشت کردمو 

 روی چشم هام گذاشتم،به ذهنم

 استراحت داده
بودم.چندساعت قبل از حرکت رو باید در 

 .آرامش می بودم
 !به کی داری فکر میکنی؟_

صدای مردونه ی آشنایی رشته افکارم رو پاره 
 کرد.بی تفاوت سرم

 رو به سمت صدا

چرخوندم،مارکوس دست به سینه داشت 



 .بهم نگاه میکرد
من باالتر بود اما  درسته که مقامش کمی از

 اهمیت ندادم،بیش از
 اینها ازش تنفر
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داشتم،بزار به حال خودم باشم! فقط بلده 
 !اذیت و آزار برسونه

بی تفاوت انگار که اصال چیزی نشنیدم به 
 حالت قبلم

 .برگشتم،حوصله اشو نداشتم
به وضوح میتونستم عصبانیتش رو نسبت 

ودم حس کنم ،صدایبه خ  

 قدم های عصبیش



که بهم نزدیک میشد توی اتاق پیچید.فکر 
 کنم باالی سرم بود که

 دست از حرکت

 .کشید

 .عالیجناب فردریک باهات کار دارن_

با شنیدن اسم ولیعهد فورا چشم هامو باز 
 کردم و توی جام

 نشستم،بی توجه به
مارکوس تعظیم نظامی کوتاهی کردم و 

 برای دیدن ولیعهد به
 سرعت اتاق رو ترک

 .کردم

به محوطه اصلی رسیدم،جستجو گرایانه 



 اطراف رو از نظر رد
 کردم و روی زره طالیی

رنگی که از دور برق میزد ثابت موندم.به 
 چهره اش نگاه

 کردم،داشتم از خوشحالی بال

 !درمی آوردم،اون ولیعهد بود
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به ولیعهد خیره بودم،پرغرور و با جذبه 
 ایستاده بود،زره طالیی

 واقعا برازندش

بود.حواسش به من نبود و داشت با 
 فرمانده بویس و جیمز صحبت

 میکرد،صحبتی جدی



 .و رسمی

فاصله زیاد بود و نمیتونستم بشنوم چی 
 میگن اما مطمئنا درباره ی

 جنگ پیش رو

حرف میزدن.ذوق و خوشحالیم رو دفن 
 کردم چون نمیخواستم دست

 کسی آتو بدم.با

غروری ساختگی کنار چند تا از سرباز ها که 
 باهاشون راحتتر از
 بقیه بودم رفتم، به

حرف هاشون گوش میدادم و گهگاهی به 
 تعریفاتشون لبخند

 میزدم.چند دقیقه ای



گذشت،یکی از سربازها تعریف خیلی خنده 
ی کرد،همه باصدایدار  

 بلند میخندیدیم که
ناگهان هر سه سرباز ساکت شدند و مرتب 

 ایستادند و به پشت سرم
 تعظیم نظامی

کردن که با اینکار خندم قطع شد و با 
 .تعجب به پشت سر چرخیدم
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ضربان قلبم به هزار رسیده بود،ولیعهد 
،درست مقابلم ایستاده بود  

 ازخوشحالی دلم
میخواست لبخند عمیقی بهش بزنم و 



 .حالش رو بپرسم

عصبانی بهم خیره شده بود،تعظیم کردم و 
 هنوز سرم رو باال

 نیاورده بودم که با جدیت
 :گفت

 دنبالم بیا_

و جلوتر به راه افتاد،بی توجه به هرسه 
 سرباز،مکان و زمان رو

 فراموش کردم.لحن گرم

عت میکرد.به صداش منو وادار به اطا
 دنبالش راه افتادم،مثل همیشه

 نبود،انگار زیادی
جدیت داشت،بعد از عبور از سالن 



 تمرینات به اتاق کنار فرماندهی
 که اتاق بویس بود

وارد شدیم.ساکت و بی صدا،بدون هیچ 
 حرفی پشت به من مقابل

 .پنجره ایستاد
محو تماشاش شدم.از پشت سر پرغرورتر 

ینبود،پادشاه آینده ی ا  

 .سرزمین

چند دقیقه ای در سکوت گذشت،گیج به 
 دست هام خیره بودم که بی

 مقدمه و در
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 :همون حالت گفت



برگرد به پایتخت،اجازه ی شرکت در این _
 .جنگ رو نداری

بهش نگاه کردم،پراز بهت و سوال،لحن 
 سرد و جدی،منع کردن من

 ...از جنگ و
من به اجازه ی اون نیازی ندارم لحن صدامو 

 محکم کردم و فورا

 :گفتم

 .من دراین جنگ شرکت میکنم

 .با تعجب به سمت من برگشت
 :ادامه دادم

من باید در این جنگ حاضر _
 ...باشم،نمیخوام



 .حرفم رو با فریادش قطع کرد

 .این یه دستوره_
چشم هام از تعجب گرد شد،چقدر راحت 

قطره یسرم داد کشید!   

 اشکی از عمق
وجودم روی گونم چکید و باعث شد پلک 

 بزنم،با ناباوری از اینهمه
 تغییر ولیعهد فورا با

دستم اشکم رو پاک کردم،لرزه به تنم افتاده 
 بود،بهش نگاه

 کردم،خالی از هر احساس
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محبتی با عصبانیت بهم نگاه میکرد،اون 



قی نبود کهفردریک ساب  

 من میشناختمش.نه

 !من نمیزارم

 .حتی اگر دستور هم باشه،اطاعت نمیکنم_

 .بغض راه گلوم رو بست
دستش رو با خشم مشت کرد و قدمی به 

 سمتم برداشت،پلکهاشو

 روی هم

فشرد،احساس میکردم هر لحظه میخواد 
 .منفجر بشه

من میخوام در این جنگ شرکت کنم تا با _
 محافظت از سرزمینم،

 دینم رو به پادشاه ادا



 .کنم

 لحن محکمم رو کمی نرم کردم
 .خواهش میکنم بهم این اجازه رو بدین_

سکوت کرده بود و هنوز پلکهاشو روی هم 
 فشرده نگه داشته

 بود،دهانمو باز کردم که باز
التماس کنم که فورا با خشم گفت:میتونی 

 ...بری
پلکهاشو باز کرد و همزمان لب هامو روی 

شتم،ازش دلخورهم گذا  

 بودم برای همین
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نگذاشتم بیش از این نگاهم کنه و فورا 



 تعظیم کرد و رو گردوندم.،با
 :صدای گرفته ای گفت

 ...نمیخوام بعدا پشیمون بشم.متاسفم_
لحنش پراز شرمندگی بود،برای چی 

 !متاسفه؟

 .اشک توی چشمهام حلقه زد
شاید به خاطر اینکه اون شب بیخبر رفت یا 

 شاید به خاطر اینکه

 ازم خواست در جنگ
 ...شرکت نکنم و

هزار و یک فرضیه توی ذهنم سطر به سطر 
 .بوجود می امد

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان
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 .مواظب خودت باش_

نگاه  بغض کرده بودم.نمیخواستم بهش
 کنم،حتی

نپرسیدم چرا متاسفه.آروم آروم ادامه ی 
 مسیرم رو طی کردم و

 از اتاق خارج شدم،سرم
پایین بود،متعجب بودم.لحظه ای ایستادم 

 و سرم رو بلند

 کردم،مارکوس روبروم

بود و با تعجب بهم نگاه میکرد.فورا اشک 
 هامو پاک کردم و

 ازش رو گرفتم و پشت بهش



ی دوان دوان به سمت محوطه ی پشت
 .حرکت کردم

باید تنها باشم،نمیتونم بغضم رو خفه 
 کنم،باید گریه میکردم به

 حال خودم و برای این

 .حس پوشالیم

 :مارکوس راست میگفت

 به یاد اون شب افتادم،
مارکوس:تو یک سربازی!بودن شاهزاده کنار 

 تو در یک کادر؟
 تصورش سخته.خودت اینو

 ...باید بدونی
رسیدم،هیچکس اونجا  به محوطه پشتی



 نبود،دستمو به ستونی
 که اونجا بود گرفتم و به

 .بغضم اجازه دادم که به گریه تبدیل بشه
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دست دیگمو روی دهنم گذاشتم تا صدام 
 باال نره،پلکهامو روی

 .هم فشردم

 !شاهزاده

حاال ولیعهد این سرزمینه و در آینده پادشاه 
عدی میشه اما منب  

 یه خدمتکار بی اصل و
نسب و فقیرم که با بدبختی به جایی که 

 هستم رسیدم،تنها دختر



 سرباز این سرزمین،از

 ...روی ناچاری،از روی ضعف و بیچارگی

چند دقیقه ای گریه کردم و وقتی که بغضم 
 از بین رفت،اشک

 هامو پاک کردم،ناامید به

سمت ورودی برگشتم و سرم رو زیر نگه 
 داشتم که دوباره

 .مارکوس جلوم سبز شد

از دیدن دوباره اش عصبانی شدم و با اخم 
 :گفتم

چی میخوای از من؟ چرا ولم نمیکنی _
 آخه؟باید چکار کنم که

 دست از سر خلوت های



 من برداری؟

جدی و عصبانی قدمی به سمتم 
 برداشت.کمی ترسیدم و یک

فتمقدم عقب ر  . 

با عصبانیت پوزخندی زد و نگاهش رو ازم 
 گرفت و به کنارم

 سرسری نگاه کرد
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 یعنی انقدر رقت انگیز و ترسناکم؟_
با تعجب و چشم های قرمز شده به خاطر 

 گریه بهش نگاه

 کردم.همیشه برای من

ترسناک بوده اما رقت انگیز؟!منظورش 



 !چیه؟

نگاه کردبهم   

 چیکار کنی که دست از سرت بردارم ،آره؟_

 .بازم با بهت بهش نگاه کردم
 :عصبانی تقریبا داد زد

 .دیگه به ولیعهد فکر نکن_

نگاهم غم گرفت،اون حق نداشت بهم 
 دستور بده،مخصوصا

 چنین دستوری.با صدای

 :باالرفته و عصبی گفتم
 .من دیگه سرباز زیر دست تو نیستم_

گفتم و منتظر عکس العملش اینو با خشم 
 شدم،با همون لحن



 عصبانی پشتش رو بهم

کرد و در حالی که ازم دور میشد با لحن 
 :غمگینی گفت

 .نمیخوام یه بار دیگه گریه کردنتو ببینم_
مات و بی حرکت رفتنش رو تماشا 

 کردم،اون کسی بود که

 مدت ها اذیتم میکرد و بهم
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سخت میگرفت،چقدر شکنجه شدم تا از 
 این ظرافت ها و

 ضعف ها جدا شدم،االن چی

گفت؟!گفت که نمیخواد گریه کردنم رو 
 ! ببینه؟



خیلی عجیب بود،چقدر عوض شده،اما من 
 هنوزهم ازش

 ...متنفرم،خشن و بی رحم و

توی بهت و شوک فرو رفتم،من نمیتونم و 
 .نمیخوام

اگر بهش فکر نکنم دیگه به چه امیدی 
 زندگی کنم؟! اون تنها

 دلیل زنده بودنمه،من

 !بهش عالقه دارم
اما من و اون نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم 

 پس من از این به
 بعد فقط توی قلبم

 .نگهش میدارم



قطره ی اشکی به سرعت از روی گونم عبور 
 کرد و پایین

 ...افتاد
غمگین سرم رو  صورتم رو پاک کردم و

 پایین انداختم،چند
 دقیقه بعد از مارکوس

از محوطه ی پشتی خارج شدم و به سمت 
 بقیه ی سربازها که

 مشغول آماده شدن بودن

رفتم،دسته دسته کنار هم داشتن زره 
 هاشون میپوشیدن یا اسب

 هاشون اماده
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کردم و میکردن،کمی زره ام رو درست 
 نزدیک اسبم شدم

روی سرش رو نوازشی کردم و درگیر درست 
 کردن زینش

 بودم که مارکوس کنارم قرار
گرفت،انگار که اصال متوجهش نشده باشم 

 به کارم ادامه دادم
 که صداش باعث شد سرمو

 بلند کنم
 بزار کمکت کنم_

 :سرسری نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .الزم نیست_

د کمی کنار رفتم،مشغول با تنه ای که بهم ز 



 درست کردنش

 .شد

با اینکه از این کارش عصبانی بودم اما چون 
 خودم نمیتونستم

 درستش کنم برای همین

گذاشتم ادامه بده و مشفول ور رفتن با 
 شمشیرم شدم،درش

 آوردم و مشغول تمیز
کردنش بودم که برق طالیی رنگی توی 

 چشمم افتاد،بهش خیره

 !شدم،زره ولیعهد بود

دست از شمشیرم کشیدم و متوقف 
 شدم،خیره نگاهش



 میکردم،اصال حواسش به من
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نبود و داشت به سمت اسبش 
 میرفت،نگاهم غم گرفت، با

 قرارگرفتن چیزی که جلوی

دیدم رو گرفت سرم رو باالتر آوردم و با اخم 
 نگاهش

 کردم.مارکوس با ابروهای باالرفته و

نگاه بی تفاوت بهم خیره بود، کمی کنارتر 
 رفتم تا ولیعهد رو

 ببینم، همقدم باهام
حرکت کرد و باز جلوم قرار گرفت،اینبار 

 عصبی به طرف



 چپ رفتم که بازم جلوم قرار

گرفت،با نفرت تو چشاش خیره شدم و زیر 
 لب شاکی غریدم

_ میکنی؟میشه بگی داری چیکار   

نفس عمیقی گرفت و با پوزخندی که روی 
 :لباش بود گفت
 منظورت چیه؟_

قدمی برداشتم که دوباره همزمان باهام 
 حرکت کرد،عصبی

 :غریدم

 تنهام بزار_
 .جوابی نداد

 .با لجبازی باهام همقدم میشد



دیگه اعصابشو نداشتم با حرص برگشتم 
 :سمتش و گفتم

_ برودنبالم نیا،نمیخوام اینجا باشی،  
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درسکوت نگاهش رو توی صورتم 
 چرخوند،سکوتش بیشتر

 اذیتم میکرد و حرصم میداد
و باعث میشد بیشتر اعصاب من بهم 

 بریزه،
 ناگهان با صدای عصبیش سرمو بلند کردم
چرانگاهت همیشه دنبال ولیعهده؟مگه _

 نگفتم دیگه بهش فکر
 نکن؟



_ من نگاهم دنبال ولیعهد منظورت چیه؟
 نیست،فقط زرهی که
 پوشیده بود توجهمو

 .جلب کرد

 :از لحنم تعجب کرد و تقریبا با داد گفت
 پوشیده بود؟_

با دادش توی یه لحظه توجه همه به سمت 
 ما جلب شد،به

 شاهزاده نگاه انداختم،اونم با

 .تعجب به مارکوس نگاه میکرد
 تازه متوجه حرفی که زده بودم شدم.من

 ولیعهد رو مفرد

 خطاب کرده بودم!با خجالت



سرمو زیر انداختم،گونه هام داشتن آتش 
 میگرفتن،تحمل این جو

 و حجم نگاه رو

نداشتم پس بی توجه به مارکوس،غمگین پا 
 تند کردم که

 مارکوس خودشو بهم رسوند
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و مقابلم ایستاد،عصبانی در حالی که پلکم 
 می پرید زمزمه وار

 :گفتم

 .ولم کن_

خجالتزده بهش نگاه کردم که با پوزخندی که 
 روی لبش بود



 :بلند گفت
 ...پوشیده_

نمیخواستم حرفش رو تموم کنه برای همین 
 با چشم های گرد

 شده از تعجب و وحشت

کمی بهش نزدیکتر شدم و دستش که آزاد 
بود رو دو کنارش  

 دستی گرفتم و کمی فشار

 دادم

 ...لطفا_
پلکامو روی هم فشردم و سرم رو زیر 

 انداختم،قصدش رو
 نمیفهمیدم...اون میخواست



 !منو جلوی ولیعهد خراب کنه؟

به امید ساکت شدنش دستش رو فشار 
 میدادم

انگار که کارساز شده بود و باقی حرفش رو 
 نگفته بود،مفرد
عضایمخاطب قرار دادن ا  

خاندان سلطنتی جرم به حساب می امد و 
 اگر اینو بلند میگفت

 من باید مجازات
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 .میشدم

همین طور که منتظر تموم شدن این بازی 
 احمقانه بودم دستمو



 آروم آروم عقب می
آوردم که ناگهان با دست دیگش منو به 

 . سمت خودش کشید

ه وار گفتمبا استرس زمزم : 

 !فرمانده_

 معنی اینکارها چیه فرمانده مارکوس؟_

با صدای عصبی و کنترل نشده ی 
 ولیعهد،مارکوس اجازه داد

 ازش جدا بشم،نمیتونستم
تو چشمهای ولیعهد یا هیچ یک از سرباز ها 

 نگاه کنم برا همین
 خواستم دور بشم که

دستم کشیده شد و سر جام میخکوب 



 .شدم

منو سرجام نگهداشته  دست مارکوس محکم
 .بود

اتفاقی نیفتاده ولیعهد.یه قهر و آشتی بین _
 من و دوستم بود

با چشمهای گرد شده و با سرعت زیاد 
 گردنم رو به سمت

 مارکوس چرخوندم

و بهش نگاه کردم.خیلی جدی و خونسرد به 
 .ولیعهد خیره بود

نگاه مارکوس رو دنبال کردم،ولیعهد پراز 
 بهت،خشمگین و

 عصبی بود،خواست چیزی
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بگه اما حرفش رو خورد،بهم نگاهی کرد با 
 نگاهش داشتم

 ذوب میشدم، تپش های قلبم

 ...روی هزار رفته بود

 سرم رو زیر انداختم

 !تبریک میگم فرمانده_
این صدای فرمانده بویس بود که به ما 

 .نزدیک میشد
سمت چپ ولیعهد  در سمت راست من و

 ایستاد و نگاهی به من
 .کرد

دستش رو روی شونم فشرد و لبخندی زد، 



 با استرس و نگرانی
 و برای تشکر جواب

لبخندش رو با خنده ی محوی روی لبام 
 .دادم

تشکر برای تبریک گفتنش؟!این مزخرفات 
 چی بود که

 !مارکوس گفت؟

مارکوس کمی جلوی بویس به نشانه ی 
 .تشکر خم شد

انده بویس بلند گفتفرم : 

 .وقت رفتنه،همه آماده بشین

ولیعهد همچنان به ما خیره بود،مارکوس 
 تعظیم کوتاهی به



 ولیعهد کرد و دستم رو

کشید،به دنبالش تعظیم کردم و از مقابل 
 چشم های پراز تعجب

 و خشم ولیعهد
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پایین  گذشتم،ضربان قلبم باال بود و قصد
 اومدن نداشت،هضم

 این اتفاقات برام سخت
 !بود، وای از نگاه ولیعهد

 ...نگاه ولیعهد داشت منو دیوونه میکرد
منو دنبال خودش کشید،هنوز توی فکر 

 اتفاقاتی که داشت می
 افتاد بودم،به جایی دور



از بقیه رسیدیم به خودم اومدم و دستمو با 
 سرعت از دستش

 بیرون کشیدم و محکم
ستادم،با اینکارم به سمتم برگشت، توی ای

 نگاهش رضایت و
 خونسردی میدیدم. پر از

خشم و عصبانیت بودم،بهش خیره شدم و 
 :تقریبا داد زدم

 !این مزخرفات چی بود که گفتی؟_
 !من دوست تو ام؟

چطور جرات کردی همچین حرفی درباره 
 من بزنی؟

اشک تو چشم هام حلقه زده بود و بغضم 



 هر لحظه بزرگتر

 .میشد

من و مارکوس هرگز باهم رابطه ای 
 نداشتیم،مهم حرف هاش

 نبود،مهم نظری بود که
االن ولیعهد نسبت بهم داشت،وای از 

 فکرهایی که پیش خودش

 میکنه،سرمو با ناراحتی
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رم ازش بیشتر شده بودزیر انداختم،تنف  

،دلم میخواست با دست های خودم 
 زبونش رو بیرون بکشم تا

 همچین چرت و پرت



هایی نگه،با قدمی که به سمتم برداشت 
 سرمو بلند کردم و بهش

 .نگاه کردم
تو بگو مزخرفات،اما من این مزخرفات رو _

 عملی میکنم

با بهت و تعجب بهش نگاه کردم که ادامه 
 :داد

_ ال چیزی بین ما نبوده اما از حاال درسته قب
 .به بعد هست

 چشم هام از تعجب گرد کرده بودم

 !عقلش رو از دست داده؟

 !چی میگه؟

 !من و مارکوس؟



 هرگز بهش به این دید نگاه نکرده بودم

 نزدیک ترم اومد که قدمی به عقب برداشتم
از این به بعد در هر لحظه ای و هر زمانی _

 حواسم بهت

 .هست

همه پر رویی و جسارتش اخم هامو  از این
 توی هم کشیدم

من نمیخوام،نمیخوام ببینمت،نمیخوام _
 ...مراقبم باشی،نمیخوام
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سوار اسبم شدم و بدنبال بقیه از دروازه 
 خارج شدم،نیمه شب

 بود و همه به فرمان



 .ولیعهد حرکت کردیم

جیمز و مارکوس  ولیعهد و فرمانده بویس و
 در ردیف اول و

 جلو تر از ما می رفتن،در

 برابر نگاه ها و پچ پچ
های سرباز ها نمیتونستم دوام بیارم و برای 

 همین منتظر موندم

 بقیه جلو تر از من
حرکت کنند،آخرین نفر و پشت سر همه به 

 دنبال بقیه حرکت

 کردم.هوا کامال تاریک

بود،تعداد سربازها حدودا به دویست می 
 رسید،توی این



 تاریکی،سوز سرما به اعماق
استخوان هام نفوذ کرده بود.بی رمق آخر از 

 .همه می تاختم

تا خود صبح یک نفس تاختیم،از دشت ها 
 گذشتیم ،از روستاها

 و شهر های

مختلف گذر کردیم تا باالخره خورشید طلوع 
 کرد و کمی از

شد سرمای هوا کم ... 

در طول مسیر مدام حواسم به ولیعهد بود 
 اما حتی یکبار هم

 سرش رو برنگردوند،خسته
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بودم،خواب جلوی چشام رو گرفته بود،اسبم 
 نفس نفس میزد و

 خسته بود،هنوز

استراحت نداده بودن،از تکان های اسب 
 حالت تهوع گرفته

م و سرمبودم،ناامید خم شد  

رو روی گردن اسبم گذاشتم،بنظر می آمد 
 .به مرز رسیده باشیم

خوابم میآمد و پلک هام سنگین شده 
 بود،دست هامو دور گردن

 اسبم حلقه زدم،حرکت
های مدام بدن اسب باعث بیدار بودنم 

 میشد،صدای بقیه ی



 سربازها و اسب ها رو می

 ...شنیدم

چشم هام روی هم گذاشتم و به ولیعهد 
ر کردم که با احساسفک  

 متوقف شدن حرکات

اسب،لحظه ای چشامو باز کردم،اسب از 
 حرکت ایستاده بود و

 نامنظم نفس
میکشید،سرمو بلند کردم و اطراف چشم 

 انداختم،وسط ناکجا
 ...آباد بودم

اطرافم پراز درخت های بلند و علفزار 
 بود،متروک و دور



 افتاده بنظر می
 ...آمد
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اثری از بقیه ی سرباز ها نبود،وحشت کردم 
 و افسار اسبم رو

 محکم گرفتم

 :زیر لب عصبانی گفتم

 لعنتی منو کجا آوردی؟_
شیهه ی اسب بلند شد.سعی در آروم 

 کردنش داشتم که روی

 پاهاش بلند شد،با جیغ
خفه ای از پشت سر افتادم،اسب رم کرده 

 ...بود



کمرم تیر میکشید،به سختی بلند شدم و 
 سعی می کردم اسب رو

 آروم کنم اما بیشتر
شیهه میکشید و تکون میخورد و اجازه نمی 

 داد نزدیکش بشم

 .آروم باش حیوون. کاری باهات ندارم_
عجیب عصبانی بود تا اینکه باالخره لحظه 

 ای آروم شد،داشتم
 بهش نزدیک میشدم که

وتاخت،عصبی  ناگهان به سرعت رم کرد
 :فریاد زدم

 !لعنتی!برگرد اینجا_
ساعت های متوالی به دنبال سپاه میگشتم 



 اما اثری ازشون
 نبود،انگار فقط خودم رو دور

 ...میزدم،همه چیز شبیه هم بود

توانی برای ادامه نداشتم،لرز به بدنم افتاده 
 بود،قلبم به شدت می

 ...تپید
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حاال من چیکار کنم؟!چطوری سپاه رو پیدا 
 کنم!؟

بدون هیچ سالحی نزدیک مرزی که قراره با 
 دشمن بجنگیم گم

 ...شدم

کنار درخت سرسبز و بلندی روی زمین زانو 



 زدم و دستم به

 تنه اش گرفتم
 !ای اسب بی وفا

 !منو اینجا آوردی، تنهام گذاشتی و رفتی؟

ن پیدا گرسنه بودم،باید چیزی برای خورد
 ...کنم

به بوته هایی که اطراف بود نگاه 
 انداختم،بعضی ها رو

 نمیشناختم،چشمم روی بوته ی
تمشکی که زیاد با اینجا فاصله ای نداشت 

 افتاد،لبخندی زدم و
 بلند شدم، به سمتش

رفتم و در یک قدمیش ایستادم،دستمو جلو 



 بردم و چندتایی چیدم
 و توی دهانم

ن رو حس گذاشتم، مزه ی زنده بود
 کردم،احساس میکردم تا

 حاال هیچوقت غذا نخوردم

و این اولین باره،مدتی مشغول خوردن 
 بودم،انگشت های هر

 دو دستم بنفش رنگ شده

بود،اهمیت نداشت و مهم این بود که 
 گرسنگی من داشت رفع

 میشد و همین باعث

202 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

 .خوشحالی بود



کنار همون بوته، روی بازوی دست راستم 
 دراز کشیدم و

 ناامید از جستجو دست
کشیدم،خسته بودم و طولی نکشید که به 

 .خواب رفتم

با صدای شکستن چوب خشکی کنارم چشم 
 هامو باز کردم و

 ترسیده،شخصی که مقابلم
ایستاده بود رو از نظر گردوندم،سراپا 

 مشکی پوشیده بود و

هم با روی بینی و دهانش  

پارچه مشکی پوشیده شده بود و چهره اش 
 معلوم نبود،با دیدن



 شمشیری که دستش

بود و برق میزد یک لحظه وحشت تمام 
 وجودم رو گرفت و به

 حالت دفاعی نشسته گارد

 :گرفتم،با سو ظن بهش نگاه کردم و گفتم

 تو کی هستی؟_
جواب نداد و شمشیرش رو بلند 

 کرد،خواستم با پا بهش زیر

ی بزنم تا تعادلش رو ازپای  

دست بده اما زودتر از من به هوا 
 پرید،شمشیرش رو باال

 گرفت و به سمتم خیز برداشت،

 به پشت خم شدم و روی خاک قلط زدم،
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تا خواست باز به سمتم بیاد بلند شدم و 
 ایستادم و ضربه اش رو
 با زدن مشت محکمی

ستی که شمشیر رو گرفته بود به ساعد د
 دفع کردم،به این امید

 بودم که شمشیر از
دستش خارج بشه و بیفته اما این اتفاق 

 نیفتاد،
دوباره با خشم به سمتم اومد اما تا خواستم 

 حرکتی کنم با

 برخورد تیری که به پشت
رانم خورد و سوزش ناشی از اون از شدت 



 درد جیغ کشیدم و

 روی زمین زانو زدم،

ستمو به سمت محل آسیب دیده بردم و د
 همزمان به پشت سر

 نگاه کردم،مرد کماندار
هم مشابه این مرد لباس پوشیده بود و 

 چهره اش رو پوشونده

 بود، برای همین
نمیتونستم چهره اش رو ببینم،صورتم 

 خیس عرق بود،لرز به

 تنم افتاده بود،خون از
پشت پام میجوشید،با خشم خواستم از 

ند بشم که باسرجام بل  



 صدای مرد شمشیر

 بدست متوقف شدم
 تکون نخور_
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با چشم های گرد شده از تعجب متوجه 
 شمشیری که روی

 گردنم قرار گرفته بود

شدم،بیشتر نزدیکم کرد و گردنم رو خراش 
 داد،اخم هامو در

 هم کشیدم و با خشم بهش

نگاه کردم، از البالی دندان های قفل شدم 
 غریدم

 !شما کی هستین؟_



از صدای قدم های شخصی فهمیدم که 
 همون کماندار داره از

 پشت سرم بهم نزدیک
میشه،نمیتونستم به سمتش برگردم و از 

 طرفی درد پام باعث

 میشد نتونم باسرعت فرار

کنم،هر دو دست هام رو از پشت سرم به 
با هم نزدیک کرد و  

 طنابی محکم بهم بست،با

خشونت اینکار رو میکرد که باعث شده بود 
 دردم

 بگیره،نمیتونستم هیچ کاری کنم و
تسلیم دو مرد ناشناس شده بودم،فورا 



 دهانم رو با پارچه ای

 بست،مرد شمشیر زن
سیاهپوش شمشیرش رو از روی گلوم 

 برداشت و بهم با خشم
 اشاره کرد

 یاال راه بیفت_
نم! چرا نمیدونمکجا نمیدو ! 
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وحشتزده و با درد،تلو تلو خوران و لنگ 
 لنگان قدم برمیداشتم

 و با اشاره ها و ضربه های

مرد پشت سرم جلو میرفتم،باهر قدم خون 
 بیشتری ازدست



 میدادم،کمی بعد به جایی

رسیدیم که مثل بقیه ی قسمت های جنگل 
باعث بود، توقفشون  

 متوقف شدن من هم

شد،صورتم رو از درد جمع کردم و سرم رو 
 کمی پایین

 گرفتم،سرگیجه داشتم و

 احساس میکردم هرلحظه زمین میخورم،
سرم رو باال آوردم،توی سیاهی شب اجسام 

 سیاه پررنگی رو

 دیدم که خم شده بودند و

البالی درخت ها و پشت بوته ها مخفی 
 شده بودند و انگار



رده بودند،بیشترکمین ک  

دقت کردم و برای شفاف شدن دیدم چند 
 بار پلک زدم،وای

 نه!خدایا همه سرباز سیاه
پوش مشابه اون دوسرباز بودند،وحشتزده 

 مسیر نگاهشون رو

 که گرفتم به عده ای

سرباز در چند متری ما رسیدم که رنگ 
 لباس هاشون مشابه

 من بود، خدایا!اونا سپاه

 !ما بودن!سربازان ولیعهد
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چقدر دنبالشون گشتم ولی اثری ازشون 



 نبود،حاال در چند
 متری من بودن،ضربان قلبم

 !باال رفته بود
برای ملحق شدن بهشون با ضعف و لنگان 

 به سمتشون قدمی
 برداشتم که دستی دور

انع بازوم حلقه شد،محکم منو نگهداشت و م
 از حرکتم شد،مرد

 سیاهپوش دستم رو

 .گرفته بود

تازه متوجه نگاه های خیره ی چندین نفر از 
 اونها شدم،به زره

 ام نگاه میکردن،انگار



فهمیده بودن که منم از اونها هستم برای 
 همین فورا دو سرباز

 سیاه پوش اومدن و با

خشم دو طرف دستهامو گرفتن و منو عقب 
 عقب کشیدن،اشک

شام جمع شدهتوی چ  

بود و سعی میکردم دستهامو از دستاشون 
 بیرون بکشم اما قوی

 بودن و کاری
نمیتونستم بکنم،سکوت حاکم رو برهم زدم 

 و شروع کردم به

 جیغ و داد کشیدن تا بلکه

توجه سربازهامون به این سربازهای سیاه 



 پوش دشمن جلب
 بشه اما صدام درحد جیغ
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 .های خفه ای بود که از اونجا شنیده نمیشد

با کشیده ای که توی صورتم خورد ساکت 
 شدم،نفس نفس

 میزدم و عرق کرده

بودم،داشتم توی تب میسوختم و به خاطر 
 جیغ های خفه کشیدن

 سرخ شده بودم،با

نفرت به سربازی که بهم کشیده زده بود 
 نگاه کردم،اونها قصد
 داشتن شبانه به ما



شبیخون بزنن!با اشاره ی دست یکی از 
 اونها،همه آهسته و

 بیصدا جدااز هم و مخفیافه
جلو میرفتن،به چادر هایی که مال ما بود 

 نگاه کردم، یکی از
 بقیه دور تر بود ،احتماال

ولیعهد توی همون بود،پلکهامو روی هم 
 فشردم و به خدا

 التماس میکردم که اتفاقی
براش نیفته،دستهامو بی صدا بهم 

 میکشیدم و سعی داشتم طناب

 رو باز کنم اما فشار

طناب خیلی زیاد بود و باعث میشد که 



 خون درون دست هام

 جریان پیدا نکنه و توان

 ...دست هام کم بشه

از شدت درد پام و خون زیادی که ازم رفته 
 بود میلرزیدم و

 استرس سرتاپام رو گرفته
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بود،با وحشت به این شبیخون خیره شده 
 بودم و حرکت

 سربازهای سیاهپوش رو دنبال

 میکردم

ضربان قلبم باال رفته بود و نبض قوی روی 
 گلوم حس



 میکردم،

اگر اتفاقی برای ولیعهد بیفته من هرگز 
 خودمو نمیبخشم،قطره

 ی اشکی روی گونم

 چکید،چشمهام تار میدیدن

از دور احساس کردم فرمانده مارکوس رو 
 میبینم،چندبار پلک

 زدم تا بهتر ببینم،آره

خودش بود،روبه سمت ما ایستاده بود و 
 داشت نکاتی رو به

 چند سربازی که مسئولیت

حفاظت شبانه از بخش پشتی چادرها رو 
 داشتن گوشزد



 ...میکرد

 با بغض و دردمند توی دلم صداش زدم
 فرمانده_

شک بی صدا راه خودشون روی دو قطره ا
 صورتم پیدا کردن

از ته دل گفتم و پلک هامو روی هم 
 فشردم،وقتی چشم هامو

 باز کردم ناامید به همون
 ...جایی که فرمانده ایستاده بود نگاه کردم
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 !داشت به سمت من نگاه میکرد

 با تعجب و چشم های گرد شده دیدم که
 داره دقیقا به جایی که



 من ایستادم نگاه

 ...میکنه

لبخندی زدم، توی دست اون دو مرد تکون 
 میخوردم و خیره به

 مارکوس اسمش رو زیر

 لب زمزمه میکردم
 خدایا کمکم کن_

 کمک کن تا نجاتم بدن_

 کمک کن تا از این شبیخون مطلع بشن_

توی یه لحظه به من پشت کرد و بی تفاوت 
 به سمت یکی از

 چادر ها رفت

 !نه



 !اون منو ندیده بود
 اشک هام بی وقفه میریختن،

 حاال چیکار کنم!؟

حاال من چطوری از دست این آدم کش ها 
 !نجات پیدا کنم؟

تحمل و زنم رو نداشتم،سرگیجه ام بیشتر 
 ...شده بود

به فکر فرو  از ناامیدی سرم رو زیر گرفتم و
 رفتم

 باید به حال خودم یه فکری کنم
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با صدای برخورد شمشیر ها به هم سرم رو 
 باال گرفتم،سیاه



 پوش ها به چادر ها رسیده
بودند و چند سرباز نگهبان پشتی رو کشته 

 ...بودند
هرکسی که امشب بمیره من خودمو مقصر 

 میدونم،احساس

یکردم قلبم از تپشم  

ایستاده،محکم برای نجات خودم توی دست 
 اون دو مرد تکون

 میخوردم اما هیچ کاری

 .از دستم برنمی آمد
تازه متوجه سربازهای سیاه پوش شدند و 

 عده ای سرباز و

 پشت سر اونها هم مارکوس



 دوان دوان به سمت دشمن می آمدند

 صدای فریادهاشون می آمد

 !به ما حمله شده_
 !دشمن به ما حمله کرده_

 تیری که توی پام بود امانم رو بریده بود،
باید برای فرار کردن اونو درمی آوردم برای 

 همین تیر رو با

 هر دو دستم گرفتم

صورتم از درد جمع شد،نفسم رو حبس 
 کردم،توی یک حرکت

 ناگهانی تیر رو محکم به
پشت کشیدم،دستهام پراز خون شده 

آمد بوند،تیر باالخره در ... 
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 لحظه ای ضربان قلب نداشتم
 ...نمیتونستم نفس بکشم

پلک هامو از درد روی هم فشردم و نفس 
 ...عمیقی گرفتم

 با تیزی پیکان تیر میتونم طناب رو ببرم
 به این امید دست به کار شدم
 صورتم خیس عرق و اشک بود

با تیزی سر پیکان سعی میکردم طناب رو 
 ...پاره کنم

 خیره به مبارزه ی سربازها بودم،

کم کم به تعداد سربازهای ما اضافه میشد 
 اما تک تک کشته



 میشدن و روی زمین می

افتادن،با مرگ هر کدوم از اونا قلبم بیشتر 
 فشرده میشد،نفسم

 رو حبس کرده بودم و

کردمبهت زده به این کشتار نگاه می . 

ناگهان بین اونهمه خیره ی مارکوس شدم، 
 خیلی خوب شمشیر

 میزد و تا حاال خیلی از

 .سیاه پوش ها رو کشته بود

مشغول مبارزه با دو سرباز بود که از پشت 
 سرش کمانداری

 رو دیدم که به سمتش

کمان رو گرفته بود،مارکوس اصال حواسش 



 به پشت سرش
 نبود،وحشتزده توی همون
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لحظه سرپیکان تیر رو محکم در دستم 
 فشردم و با عجله و به

 شدت به بندها و دستم

میکشیدم،گرمی خون روی دستم رو حس 
 میکردم اما برام مهم

 نبود وبیشتر تالش
میکردم.توی یک لحظه بندها پاره شدن 

 ،خودم رو از دست هر
 دو سرباز به سرعت

دمی عقب رفتم،فورا بیرون کشیدم و ق



 پارچه ی بسته شده روی
 دهانم رو پایین کشیدم

 :و با تمام توانم فریاد زدم

 !فرمانده پشت سرت!مواظب باش_

با رسیدن صدام بهش،از جنگیدن دست 
 کشید و به دنبال صدای

 ...من میگشت

مضطرب خیره بهم موند و با پیدا کردنم و 
 دیدن اون دوسرباز

 کنارم باخشم داشت به

متم می اومد که همون موقع تیر از کمان س
 خارج شد و به

 پشت مارکوس برخورد کرد



و مارکوس متوقف شد،جیغ بلندی از ترس 
 کشیدم و دستهای

 غرق در خونم رو نزدیک

 ...دهانم بردم،به شدت میلرزیدم
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دو سرباز شمشیرهاشون رو از قالف بیرون 
 آورده بودن و با

 فریاد یکی از اونها بهم حمله

کردن،نگاه اشک بار و ترسیده ام رو از 
 مارکوس گرفتم و جا

 .خالی دادم

خشمگین و ناتوان باهر دو درحال مبارزه 
 بودم،زخمی و بی



 ...دفاع بدون هیچ سالحی

بوی مرگ رو به خوبی حس میکردم،با 
ن اینهمه سربازدید  

 کشته شده جلوی چشم هام

و بوی خون تازه حالت تهوع پیدا کرده 
 بودم،نگران مارکوس

 بودم و مدام تا فرصتی
پیش می آمد سمتی که مارکوس بود رو به 

 هوای دیدنش نگاه

 میکردم اما نتونستم

ببینمش که همین فرصتی برای یکی از اون 
 دو تا شد و شمشیر

 روی کتف سمت راستم



ود آمدفر  ... 

از درد جیغ بلندی کشیدم،تعادلم رو از 
 دست دادم و روی زمین

 افتادم،خروج شریان
خون داغ روی بازوم رو حس میکردم،به 

 نفس نفس افتاده بودم
 و دردی که از ناحیه ی
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کتفم به درد پام اضافه شده بود توی بدنم 
 میپیچید و برام

بل تحمل شده بودغیرقا ... 

از درد به خودم میپیچیدم و ضربان قلبم به 
 شدت باالرفته



 ...بود
دست چپم رو به کتف سمت راستم گرفته 

 ...بودم
 ...مرگ رو به چشم خودم میدیدم

توی اون لحظه انتظار کمک از هیچکس 
 نداشتم،من زنده

 ...نمیمونم
 ...پلک هامو روی هم فشردم

خیلی آروم کم کم صداهای اطراف رو 
 ...میشنیدم

صدای تپش های قلبم بلند ترین و نزدیک 
 ترین صدا بود که

 شنیده میشد،



 ...تسلیم بازی سرنوشت شده بودم
 ...دعامیکردم که ناقوس مرگم به صدا دربیاد

نیمه جون پلک هامو باز کردم و مبارزه ی 
 سربازها رو نگاه

 کردم

 همه ی حرکات آهسته شده بودند

م که داشت شمشیر میزد و ولیعهد رو دید
 مارکوس که

 درکنارش بااین که تیر خورده

بود می جنگید و از ولیعهد محافظت 
 ...میکرد
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 با دیدن زنده بودن هردو خوشحال شدم



و لبخند تلخی روی لب هام نشست، اشک 
 از گوشه چشمم

 ...جاری شد

 شمشیر سرباز باال رفت

 وحشتزده بهش نگاه کردم

نفسم رو حبس کردم و پلک هامو روی هم 
 ...فشردم

 !دست نگهدار_

با فریادی که توی فضا پیچید،سرباز متوقف 
 شد، ترسیده و

 لرزان پلک هامو باز کردم و
 ...به دنبال ناجی چشم گردوندم

سرباز شمشیرش رو پایین آورد و کنار 



 ...رفت

ل بقیه ناجی من یک فرد سیاهپوش بود مث
 ی سیاهپوش ها اما

 اون چه کسی بود که
 !سرباز ازش اطاعت کرد؟

سرووضع تر و تمیزی داشت،معلوم بود که 
 مثل بقیه درحال

 جنگ نبوده،صورتش رو

 ...پوشونده بود
دونفر محافظ دوطرفش بودند،هر سه به 

 ...سمت من می آمدن

فقط موهای شخص نقاب دار رو 
 میدیدم،موهای طالیی رنگی



و نگاهش رنگداشت   
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 ...دلسوزی داشت

 ...اما به هرحال اون دشمن من بود
دلم میخواست ناجی من ولیعهد یا مارکوس 

 باشه اما هیچ کدوم
 نتونسته بودن به کمکم

 .بیان
بی حرکت بودم،جلوی چشام سیاه شد و 

 پلک هام داشت روی
 هم میرفت... صداهای

از دور می شنیدم رو اطراف ... 

کاری از دستم برنمی آمد و توان حرکت 



 ...نداشتم
 !با خودمون می بریمش_

 !و باز هم همون صدای ناجی من

 ...اطاعت سرورم_
 :از زبان آلن

 شاهزاده!اجازه ی داخل شدن دارم؟_

لحظه ای به فکر فرو رفتم، قدمی به سمت 
 جلو برداشتم و

 دست از درست کردن زره ام

 ...کشیدم

 !وارد شو_

سرباز، نظامی و سرسنگین وارد شد و 
 ...تعظیم کرد



 چی شده؟_
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مضطرب آب دهانش رو فرو برد و با 
 :عصبانیت گفت

سرورم از دیروز هر چی اون اسیر رو _
 شکنجه کردیم هیچ

 اعترافی نکرده،حتی کالمی
فت و بیهوش حرف نزد تا این که از حال ر 

 ...شد

عصبانی و متعجب موهامو چنگ زدم و از 
 کنارش رد

 شدم...از چادر استراحتم خارج

شدم و به سمت چادر شکنجه رفتم،بی 



 توجه به نگهبانها که
 قصد داشتن مانع ورودم

بشن پرده رو کنار زدم و وارد شدم و با 
 جسم غرق درخونش

 مواجه شدم که به صلیب

مه جای بدنش پر چوبی بسته شده بود و ه
 ...از زخم بود

سرش پایین افتاده بود و موهای طالیی 
 رنگش باز و چرک

 ...اطرافش ریخته شده بودند
 :عصبانی فریاد زدم

ای احمق ها!چه بالیی سرش _
 آوردین؟پزشک کجاس؟خبرش



 !کنید

وقتی صدایی نشنیدم نگاهم رو از اون دختر 
 گرفتم،هر سه

 سرباز بهم خیره مونده بودن

به سمت یکیشون خیز برداشتم و یقه که 
 اش رو گرفتم و تو

 :صورتش داد کشیدم
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 !اگه زنده نمونه نابودتون میکنم_
یقه اش رو ول کردم،با وحشت تعظیم 

 کردن و از چادر خارج

 شدن

 ...از خودم حالم به هم خورد



 خشمگین دستهامو مشت کردم

ری از روی میز برداشتم و جلو رفتم و تب
 نزدیکش شدم

 !!باید از این درد خالصش میکردم
 ...با دیدنش رعشه به تنم افتاد

دسته اش رو محکم توی دستم گرفتم و 
 محکم روی بندی که

 دستش رو به صلیب

 ...بسته بود کوبیدم
طناب پاره شد و تن بی جونش روی هوا 

 ...معلق شد

 محکم گرفتمش،

لخته های خون خشک شده دور مچ های 



 دستش باعث میشد که

 احساس ترحم بهم
 ...دست بده

 ...حالش خیلی بد بود

 ...دلم براش خیلی میسوخت

به سختی نفس میکشید،چقدر دختر جسور 
 !!و مقاومی بود
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سربازان مرد بسیاری رو دیده بودم که در 
ما جنگ ها اسیر  

 میشدن اما باالخره هرچیزی

میدونستن اعتراف میکردن یا در آخر دوام 
 نمی آوردن و می



 !!مردن

 !!اما این دختر
 اولین سرباز زن

 ُ ی
 !که اینهمه خون ازِ دست داده! شکنجه شده

اما کالمی حرف نزده و با شجاعت دوام 
 !!آورده

در مقابلش احساس کوچکی و شرمندگی 
 کردم،همون شبی که

ول مبارزه بامشغ  

سربازهامون و اسیر اونا دیدمش فهمیدم 
 چه دختر جسور و

 !شجاعیه



اما هنوز نتونستم بفهمم چطور اینهمه برای 
 شاهزاده فردریک

 !و فرماندشون مهمه

 چقدر به کشورش و ارشد هاش

 !حسادت میکنم

 !ای کاش چنین سرباز وفاداری داشتم
زمین اینجا خیلی ناهمواره،در جای نرم و 

حتی بایدرا  

 استراحت کنه،اون خیلی شکنجه
 !شده
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دلم میخواد زنده بمونه و هر جوریه یک 
 سرباز وفادار برای



 ...من بشه

از چادر خارج شدم و در کمال تعجب همه 
 از این کارم اونو به

 چادر خودم بردم و جای

 خودم خوابوندمش،

به چهره اش دقیق شدم، بینیش و حالت 
 صورتش منو یاد کسی

 !می انداخت

 !شاید قبال دیده بودمش

 !اما کجا؟!نمیدونم
خواستم از کنارش بلند بشم که چشمم روی 

 گردنش ثابت

 ...موند



شریان های خون از روی صورتش به پایین 
 کشیده شده بود اما

 برق نارنجی رنگی به
 ...چشمم برخورد کرد

شدم،نیمی از یک نگین به شکل دقیق 
 اشک که نارنجی رنگ

 ...بود خودنمایی میکرد
 دستمو سمتش بردم و بیرون کشیدمش

 !!یک گردنبند که از گردنش آویزان بود
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محو زیباییش شدم،کمی با دست نگین رو 
 پاک کردم تا جالش

 بیشتر بشه



رفتم؛ ممکنه  توی یک لحظه در فکر فرو
 براش چیز باارزشی

 باشه و باهاش بتونم
تهدیدش کنم تا به من وفا دار بشه اگر 

 قبول نکرد هم بزور

 مجبورش میکنم و این رو به

 !عنوان یادگار برای خودم برمیدارم

گردنبند رو از گردنش بیرون کشیدم و زیر 
 لب ببخشیدی

 ...گفتم

 صدای طبیب منو از افکارم بیرون آورد

_ ورم اجازه ورود میدین؟سر   

گردنبند رو در مشتم جمع کردم و اونو توی 



 یقه ی زره ام
 پنهان کردم

 بیا تو_
 سراسیمه وارد شد و به سمتم اومد

با خشم بلند شدم و رو بهش با عصبانیت 
 :گفتم

 !نجاتش بده_
 .اگر بمیره تو هم با اون کشته خواهی شد

با وحشت بهم خیره بود که تا کمر خم شد 
فتو گ : 

 ...اطاعت شاهزاده_
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با همون حالت چشم ازش گرفتم و با قدم 



 های بلند از چادر

 ...خارج شدم

دم در به چهار نگهان که دوبه دو دوطرف 
 ایستاده بودن

 :دستوری و عصبانی گفتم

حواستون رو جمع کنین! به جز طبیب _
 هیچکس حق ورود به

 !چادر نداره

 :با تعجب تعظیم کردن و همزمان گفتن
 !اطاعت_

به سمت چادر شکنجه رفتم.سربازها 
 ...سراسیمه بلند شدن

 :فریاد زدم



مسئول شکنجه کدومتون بوده؟کی بهتون _
 اجازه داد اون دختر

 رو اینقدر شکنجه

 بدین؟
 سربازها ساکت به هم نگاهی انداختن

 با خشم فریاد زدم
 !کدومتون؟_

کدوم کالمی حرف نزدن که جلو رفتم و هیچ
 با پا سینه ی یکی

 رو هدف گرفتم که روی

زمین افتاد،عصبانی سیلی محکمی به بعدی 
 زدم که تعادلش رو

 از دست داد و دوباره به
223 



 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

جای اولش برگشت، یقه ی سومی رو گرفتم 
 و به پشت سر

 هلش دادم که محکم زمین

 ...خورد

عصبانیتم داشت بیشتر میشد و حرکاتم 
 دست خودم نبود،شمشیر

 سرباز سیلی خورده

که مقابلم ایستاده بود رو بیرون کشیدم که 
 با فریادش ایستادم

معذرت میخوایم شاهزاده _
 ...لطفا...لطفا...ما رو...عفو کنید

 !به زن و بچمون رحم کنید عالیجناب



و رفتم،کمی با شنیدن کلمه ی بچه به فکر فر 
 دل رحم شدم و یاد

 گذشته

افتادم،شمشیر رو انداختم و با خشم فریاد 
 :زدم

 !خیلی خب از جلو چشام گم شید_

پلکامو روی هم فشردم و ازشون رو 
 گرفتم،به سمت چادر

 .راهم رو کج کردم

 بدون مقدمه وارد چادرم شدم،
با تازه شدن خاطراتم برای کنترل اعصابم 

 .نفس عمیقی گرفتم
گاهم روی اون دختر ثابت موند،انگار هیچ ن



 جوری نمیتونستم

 عذاب وجدانم رو نسبت

بهش کم کنم،باید خودم کمکش میکردم تا 
 !خوب بشه
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طبیب و دو دختر خدمتکار و دستیارش 
 کنارش بودن و داشتن

 مداواش میکردن این

یکم غیرمعمول میشد و غرورو وجهه ی 
 شاهزاده بودنم زیر

 سوال میرفت، پشیمون شده

از چادر خارج شدم و عصبی قدم میزدم و 
 به فکر فرو رفته



 ...بودم
زیاد نگذشته بود که با صدای یکی از 

 سربازها متوجه حمله ی

 دشمن شدم... به چادر

سر زدم،کار طبیب تمام شده بود ولی هنوز 
به هوشاون دختر   

 .نیامده بود
 :رو به نگهبانهای چادر گفتم

 ...مواظب اون اسیر باشید،مبادا فرار کنه_

 ...و برای سرکوب دشمن از چادر خارج شدم

 :از زبان النا
 النا حالت خوبه؟_

آروم آروم پلک هامو باز کردم و به سقف 



 چشم دوختم،به زور

 ...نفس میکشیدم
 صدامو میشنوی؟_

ا چشم هامو به دنبال صدای آشن
 گردوندم،گیج بودم و اصال

 نمیدونستم کجام و چه
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 ...اتفاقاتی افتاده
چهره ی نگران مارکوس مقابلم قرار 

 گرفت،چند بار پلک زدم

 و به فکر فرو

رفتم،مارکوس،جیغی که کشیدم و تیری که 
 پشت کمرش



 خورد،مبارزه با اون دو

وی کتف سمت راستم،درِ د سرباز،زخم ر 
 ...ناشی از پام و

از حال رفتم،آب داغی که روم پاشیده 
 شد،با وحشت بهوش

 اومدم،به صلیب بسته شده
بودم،به شدت میلرزیدم،چند سرباز 

 ناشناس که نزدیکم
 شدن،یکیشون که قصد داشت

ازم سو استفاده کنه و من تو صورتش تف 
 انداختم،خشمگین شد

رتم زد که استخون و مشت محکمی توی صو
 فکم جابجا



 شد،بهم گفتن اگر باهاشون همکاری

کنم مخفیانه آزادم میکنن که برم وگرنه 
 انقدر شکنجه ام میدن تا

بمیرم و من طغیان گرانه راضی نشدم و 
 خشم هر سه رو بر

 انگیختم
با یادآوری خاطراتم کتف سمت راستم درد 

 گرفت،ناگهان با

 اخم وحشت زده توی جام
نشستم،درحالی که نفس نفس 

 میزدم،دستهای لرزان و ترسیده ام

 رو به بازو و سینه ی
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مارکوس گرفتم،خوشحال از زنده بودن 
 مارکوس و با صدای

 :پراز بغض گفتم
 فرمانده! حالتون خوبه؟_

چهره ی شرمنده و غمگینی به خودش 
 . گرفت

 .من خوبم_

کید،ترسیده بودم و وحشت بغضم تر 
 عمیقی در روح و جسم

 ضعیف و زخم خورده ام

 .ریشه کرده بود

بعد از اون طوفان ناگهانی این احساس 
 برام غیر قابل توصیف



 بود،همه چی تموم شده
 ...بود،گریه هام به هق هق تبدیل شد

من... فکر... میکردم...من فکر میکردم _
 ...که

ی از تصورش ادامه رو نتونستم بگم چون حت
 هم واهمه داشتم،

 دوباره اشک هام روان

 ...شدن

بسه گریه نکن،متاسفم که اینقدر پیدا _
 کردنت طوالنی

 شد،میبینی که من خوبم،منو

ببخش،نتونستم ازت حفاظت کنم،خیلی 
 اذیت شدی؟



دردهایی که کشیده بودم هنوز توی تنم بود 
 و آزارم میداد، بی

 :طاقت و لرزان گفتم
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 !خیلی زیاد_

 متاسفم،_

با لبخندم ازش تشکر کردم،همین که االن 
 هر دو زنده بودیم

برام بس بود اما ناگهان به یاد ولیعهد 
 :افتادم و با استرس گفتم

 !ولیعهد چی؟حالشون خوبه؟_

 .نگران نباش حالشون خوبه_
 !باید ببینمشون_



ند شدمبلند شد و با کمکش من هم بل  

 باز هم درد در سراسر بدنم پیچید
با کمک های مارکوس و راهنمایی هاش به 

 چادر ولیعهد

 :رسیدیم،مارکوس بلند گفت

 ...اجازه ی ورود میخوام ولیعهد_
چند دقیقه بعد جیمز از چادر بیرون آمد و 

 سرتاپای ما رو

 برانداز کرد و با لحن
 :خونسردی گفت

 !ایشون مایل به دیدن شما نیستن_
انگار آب سردی رو روم ریختن،سست 

 ...شدم



تنها امید زندگی من نمی خواست منو 
 !ببینه؟

 ...خورد شدم

دستهای مارکوس برای جلوگیری از سقوط 
 .من محکم تر شد
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 با بهت به چادر خیره شدم
 ...قلبم درد میکرد

ای مارکوس رو آروم کنار زدم و بی دسته
 هدف و لنگان از

 چادر فاصله گرفتم،

من مگر چه کار کرده بودم که الیق این 
 برخورد از طرف



 !ولیعهد باشم؟

احساس خفگی میکردم، پلکهامو روی هم 
 فشردم و دستمو

 روی گردنم گذاشتم،کمی

 جابجا کردم

با وحشت دستمو داخل یقه ام بردم و به 
ندم گشتم،دنبال گردنب  

 !اما نبود
 !کجا گمش کردم؟

با عجله درحالی که می لنگیدم به چادری که 
 در اون بیدار شده

 بودم رفتم و تمام مسیر
 رو دید زدم اما ندیدمش



 !کل چادر رو زیر و رو کردم اما نبود

 ...به فکر فرو رفتم
 !من اون رو کجا گم کرده بودم؟

 :یکه ای خوردم و با بهت زمزمه کردم
وگاه دشمنارد ! 
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نکنه اون سربازهایی که شکنجه ام میدادن 
 !برش داشتن؟

 !لعنتی ها
 ...اون برام خیلی باارزش بود

سرم رو چند بار تکون دادم تا به خودم 
 بقبولونم که اونا برش

 نداشتن و میتونم پیداش



 کنم

 ...اما
 النا_

با شنیدن صدای مارکوس همون طور که تو 
 حال خودم و

 خشمگین بودم به سمتش

 برگشتم
 ...جا خورد

 به خودم اومدم و اخم هامو باز کردم
 تعظیم کوتاهی کردم

 با من کاری داشتین؟_
 ...دوباره جدی شد

آها آره!دشمن عقب نشینی کرده.ما _



 !پیروز شدیم
 و لبخند رضایت بخشی زد

 :بلند و فورا گفتم
 !نه-
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خنده از روی لباش محو شد و متعجب بهم 
 ...خیره شد

 !خوشحال نبودم

 !دلم آشوب بود

 !گردنبندم

 !اونو از دست داده بودم
 ...تنها یادگار

 ...تنها نشونه از مادرم



 :ناگهان دستپاچه و با عجله گفتم
 ...منو ببخشید_

شدم و از چادر خارج  و لنگان از کنارش رد
 شدم

همه سربازها خوشحال بودند و هورا 
 ...میکشیدن

بعضی از هم رزم ها با دیدن من حالم رو 
 میپرسیدن یا

 خوشحال میشدن و من در

جواب فقط لبخند تلخی میزدم و متوجه 
 ...حرفهاشون نبودم

اردوگاه شلوغ بود و همهمه ای پیچیده 
 ...بود



گاهی رو حس ناگهان از یک طرف سنگینی ن
 ...کردم

 !فورا به اون سمت نگاه کردم

یه جفت چشم آبی که من دیوونشون بودم 
 ...خیره بود روی من

قلبم لرزید،فردریک بود.کسی که من 
 ...عاشقش بودم

بی هیچ لبخند یا حسی فقط خیره ی من 
 ...بود
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 ...یاد پس زدنش افتادم و اخم کردم
خونسرد تعظیم کوتاهی کردم و بالفاصله 

 ...بهش پشت کردم



فکر کرده چون ولیعهده هر کاری دوس داره 
 میتونه بکنه؟!نه

 ...من بهش این اجازه رو نمیدم

 ...اون حق نداره با احساسات من بازی کنه
 من چقدر شکنجه شدم بخاطر کشورم

 !و اون حاضر نشد حتی برای یکبار منو ببینه

 ...منی که بیش از خودم نگران اون بودم

ناگهان کتف سمت راستم تیر کشید و از 
 درد دست سمت چپم

 رو به کتفم گرفتم و

صورتم از درد جمع کردم،لنگان به سمت 
 نزدیکترین درخت

 کاجی که اونجا بود رفتم و



بهش تکیه دادم،پلکهامو از درد روی هم 
 فشردم و باز تمام

مشکنجه ها و خاطرات تلخ  

 ...از جلوی چشام عبور کردن
با صدایی به خودم امدم و چشامو باز 

 ...کردم

 !ولیعهد باهاتون کار دارن_

جیمز مقابلم بود.با این حرف لحظه ای به 
 جایی که ولیعهد

 ایستاده بود نگاه کردم،نگران
 .و مضطرب به من خیره بود
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د،به جیمز نگاه کردم و با نگاهش دلم لرزی



 سرمو به نشانه تایید

 ...تکون دادم
دوباره به جایی که ولیعهد ایستاده بود نگاه 

 کردم ولی ولیعهد

 اونجا نبود،به دنبال جیمز
 ...راه افتادم

پشت چادر ولیعهد رسیدیم،جیمز توقف 
 کرد و یک قدم عقب

 :رفت

 ...منتظرتونن_

ارد دستامو پایین قفل کردم و سر به زیر و
 ...چادر شدم

دو سه قدم لنگان جلو رفتم که یه جفت 



 کفش طالیی جلوی

 ...نگاهم قرار گرفت
 ...ایستادم

 ...استرس گرفته بودم
 ...با صداش به خودم اومدم

 :زمزمه وار گفت

 !دلم برات تنگ شده بود.میشنوی؟_

از خوشحالی در پوست خودم نمی 
 ...گنجیدم

 ...سرورم_

 !این قلب داره به خاطر تو می تپه_
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مبهوت و متعجب بودم،بغض بزرگی 



 سرشار از دلتنگی گلومو

 پر کرده بود
 !پس قلب من چی؟

میخواستم بگم که منم چقدر دلتنگش 
 ...بودم

بگم که قلب و روحم رو مال خودش کرده 
 ...اما نمیتونستم

رشم چقدر خوبهبگم که وقتی کنا ... 

 ...وقتی میبینمش،وقتی بهم توجه میکنه

 ...وقتی بهم لبخند میزنه

امان از روزی که بی حس بهم خیره 
 میشه!هزار بار می

 ...میرم



 ...دلم میلرزه

 ...میشکنه

 ...امان از دیدن غم و دردش
 !که داغونم میکنه

 :غمگین گفت

حالت خوبه؟لعنت به من که حواسم بهت _
 ...نبود

ض نکن.سکوتت بیشتر عذابم میدهبغ ... 

 ...قطره ی اشکی از روی گونم جاری شد
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 میشه این قلب هم همیشه برای من بتپه؟_

 ...لبخندی روی لبام نشست
 ...احساس خوشبختی و آرامش میکردم



 :انگشتش رو سر دماغم زد و گفت
_ شق منمیدونم بیداری،چشاتو باز کن ع ... 

لبخندم عمیق تر شد و یک پلکمو باز 
 ...کردم

 خندید

 ...هر دو چشام و باز کردم

 :شاکی گفتم

 !ولیعهد_

 !این ولیعهد اسم داره النا_
 :خندیدم و گفتم

 !عالیجناب فردریک_

 !نه.مثل اینکه دلت تنبیه میخواد_
 ...ابروش رو داد باال و با شیطنت نگاهم کرد



 !نه.نه عالیجناب_
دم بیشتر شدلبخن ... 

 چی شد النا؟_

 ...نگران سعی در دیدن صورتم داشت
 :که گفتم
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 ...میترسم_

 !از چی؟!من که اینجام_
 :مکث کردم و گفتم

 ...از اینکه یه روز نباشین_
 ...اشکام جاری شدن

قول میدم همیشه کنارت باشم...هیچی _
 نمیتونه بین ما فاصله



 ...بندازه
 ...من طاقت دیدن اشکاتو ندارم_

 :از زبان آلن
با شبیخونی که شبانه خوردیم هم اسیر _

 ها فرار کردن و هم

 تعداد زیادی از افراد ما
 کشته و زخمی شدن سرورم

متاسفم که نتونستم وظیفم رو به درستی 
 .انجام بدم

 :زانو زدم و ادامه دادم

 ...لطفا جان منو بگیرید عالیجناب_
شرمگین منتظر هر لحظه فوران کردن آتش 

 فشان خشم پادشاه



 بودم که فریادش بلند
 :شد

ای احمق،چطور جرات کردی جان خودت _
 رو فقط نجات

 بدی و بدون پیروز شدن بر
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 !دشمن برگردی؟

 سکوت کردم،چه حرفی برای گفتن داشتم؟

اومد با قدم های محکم به سمتم  

با هر دو دستش یقه ام رو گرفت و منو با 
 شدت رو هوا بلند

 کرد و توی صورتم فریاد

 :کشید



چطور جرات میکنی ساکت باشی و جوابم _
 رو ندی!؟معلومه

 که خود تو هم با دشمن

 ...هامون همدست بودی!ای خائن

 با خشم توی چشم هام دوید
رخ به رخش بودم و بغض هر لحظه گلوم 

 رو بیشتر می

 ...گرفت

 :خشمگین و دلخور از حرفاش گفتم

به فکر های بی اساستون ادامه بدین _
 ...پدر

 ...یقه ام رو ول کرد و بهم پشت کرد
 !نگهبان ها!شاهزاده رو دستگیر کنید_



 نگاهم رنگ تنفر و خشم به خودش گرفت
 !پدرم منو به زندان بندازه؟

 !دور از انتظارم بود

237 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

نگهبان ها متعجب از حرکت ایستاده بودند 
 که نزدیکشون شدم

 و نیم نگاهی به پادشاه

 انداختم
منتظر چی هستین؟! چرا اطاعت _

 !نمیکنین؟
 ...بهم تعظیم کردن و دو طرفم قرار گرفتن

 :از زبان النا
یک هفته از برگشت ما به پایتخت می 



رارگذشت و امروز ق  

 بود جشنی به مناسبت
پیروزی ما در قصر گرفته بشه و از سربازها 

 ...تقدیر کنن
تمام موهامو باالی سرم جمع کردم،سربند 

 مشکی رو روی

 ...پیشونیم بستم
کمربند لباسم رو سفت کردم و کفش هامو 

 ...پوشیدم
 ...دلم میخواست آراسته بنظر برسم

 دیروز مراسم باشکوهی برای سربازان کشته
 شده در جنگ

 گرفته شد و من مدام خدا رو



شکرمیکردم که جزو اونا نبودم و االن سالم 
 به کشورم
 ...برگشتم

اگر مارکوس جان منو نجات نمیداد من 
 قطعا به عنوان اسیر به

 کشور دشمن میرفتم و

 ...معلوم نبود سرنوشتم چطور رقم بخوره
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اده بودم و داشتم مچ بند هامو تقریبا آم
 سفت میکردم که در زده

 ...شد

پشتم ب در بود،حتما یکی از سربازها بود 
 که لباسش رو هنوز



 نپوشیده بود برای همین
 ...بی توجه بهش به کارم ادامه دادم

صدای قدم های سنگین و با وقاری که هر 
 لحظه بهم نزدیک

 تر میشد باعث شد که
 نفسم رو حبس کنم

قدم ها متعلق به یه سرباز عادی نبود این ! 

با تعجب از ساکت شدن صدا به پشت سر 
 چرخیدم که ناگهان

 ولیعهد مقابلم قرار

 ...گرفت

هول شدم و متعجب قدمی عقب برداشتم 
 ...و تا کمر خم شدم



 خنده ی بلندی کرد

فکر نمی کردم از دیدنم اینقدر خوشحال _
 !بشی

بعد از اون شب اولین بار بود که با من 
 ...حرف میزد

درسته خوشحال بودم اما اون این 
 خوشحالی رو ندیده بود که

 بخواد حاال به روم بیاره
پس با تعجب سرمو کمی باال آوردم و با 

 قطع شدن خندش بهش

 خیره شدم
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 !ولیعهد_



_ ددلم برات تنگ شده بو  

آره،منم همینطور ولی بیانش برام 
 سخته،توی این یک هفته

 ...خوب فکر کرده بودم

بعد از اون همه شکنجه جون سالم به در 
 برده بودم و گردنبندم
 رو گم کرده بودم اما

اون بین محافظ هاش در استراحتگاهش 
 بود و حتی ذره ای

 برای نجات من تالش
 !نکرد

وره و اون یک شاهزاده ی خودخواه و مغر 
 هیچ از فقر و درد



 نمیفهمه
 !حاال میگه دلش برام تنگ شده

 !دلش برای چی تنگ شده؟

 !باید به این مسخره بازی پایان بدم
 ...اگر چه این من بودم که باختم

معذرت میخوام.دلیل این کارها رو _
 !نمیفهمم
 ...جا خورد

متعجب بهم نگاه میکرد و خنده از رو لباش 
 ...رفته بود

_ ب قصر برگردین خوب نیست بهتره 
 کسی شما رو با دون

 !پایه ای مثل من ببینه
240 



 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

 ...سرمو زیر انداختم

خودم از حرفم که حقیقت محض بود 
 ...ناراحت شدم

دلم میخواست چیزی بگه که حرفمو نغض 
 ...کنه

یه دلگرمی و یه چیزی خالف واقعیتی که 
 !بیان کردم

 ...اما ساکت بود
 سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم

 چشم هاش قرمز شده بود و غمگین بود

 ...دوستت دارم دختر خدمتکار_

 :بهم پشت کرد غمگین گفت



 !معذرت میخوام النا_

 با تعجب بهش نگاه کردم
 چرا؟؟

 !این دومین باره
 دومین باره که ازم عذر خواهی میکنه

 ...اما دلیلش رو بهم نمیگه
 ...لب تر کردم تا دلیلش رو بپرسم

 ...با جای خالیش مواجه شدم
اتاق رو ترک کرده بود و من و با یه حس 

 ماندگار تنها

 ...گذاشت

دستمو رو قلبم که ب سرعت می تپید 
 گذاشتم تا کمی آروم بشم
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 ...اما
به ردیف پشت سر هم وارد محوطه 

 ...میشدیم

به مکانی که جایگاه پادشاه و ملکه و ولیعهد 
 ...بود نگاه کردم

با ذوق خاصی صندلی ها رو از نظر گذراندم 
 که احساس کردم

 صندلی دیدم4

 ...با تعجب مکث کردم
 !اما اونا که سه نفرن

 !نفر بعدی کی میتونه باشه؟
 ...کنجکاو و متعجب بودم



 ...متوجه بقیه شدم که تعظیم کرده بودن

طبع از بقیه فورا خم شدمبه   

سکوت باشکوهی برپا بود و تک نوایی که 
 صدای ساز قدیمی

 و سلطنتی بود نواخته

 ...میشد

این جشن پیروزی برای پادشاه اهمیت 
 !زیادی داشت

سخنان پادشاه با جمله ی از خودتون 
 پذیرایی کنین به پایان

 ...رسید

لبخندی روی لبام نقش بست و خوشحال از 
نشینحرفهای دل  



 پادشاه و پاداشی که
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بزودی به ما داده خواهد شد میان همهمه 
 ای که برپا بود سرمو

 بلند کردم تا به پادشاه
و ولیعهد که در جایگاهشون نشسته بودن 

 ...نگاه کنم
برق تحسین در چشم های پادشاه نمایان 

 ...بود
 ...نگاهم به سمت ولیعهد کشیده شد

 .خنده از روی لبام محو شد

بانویی در صندلی کنار ولیعهد نشسته بود و 
 هر دو خوشحال



 ...بودن و با هم میخندیدن
هیچکدوم به سربازها نگاه نمیکردن و خیره 

 ی رقاصان

 ...بودند
اون بانو کی بود؟! چرا داشت با ولیعهد 

 حرف میزد و باهم

 !میخندیدن؟

 !چرا کنارش نشسته بود؟

 ...غمگین شدم

به صحنه ی مقابلم پشت کردم و با عجله به 
 دنبال مارکوس

 ...گشتم

در کنار سران لیوان نوشیدنیش رو در 



 دست داشت، همه لیوان

 :ها رو به هم زدن و گفتن

 !زنده باد پادشاه_

خواست لیوان رو سر بکشه که نگاهش به 
 من گره خورد
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اضطراب و نگرانی رو در نگاهم دید که با 
 ببخشیدی که گفت

 ...به سمت من اومد
تا بهم رسید فرصت پرسش بهش ندادم، 

 حتی تعظیم نکردم و

 :غمگین و با عجله گفتم

اون بانویی که کنار ولیعهد نشستن رو _



 میشناسین؟

به پشت سرم نگاه کرد و نگاهش غمگین 
ظشد اما با حف  

 ...خونسردی بهم نگاه کرد

 :دودل بود که باالخره گفت

 آره.چطور؟_
 :عجول تر گفتم

 !چه نسبتی با ولیعهد دارن؟_

 :استرس و لرزش صدام رو که دید گفت
نمیدونم چطور باید بگم.خب به هر حال _

 ...ولیعهد

به هر حال ایشون جانشین پادشاه هستن 
 و خب برای ادامه ی



و کشور به یک سلطنتشون به جانشین...
 ...ملکه احتیاج داره و

 ...ادامه رو دیگه نمیشنیدم
هجوم اشک به چشم هام دیدم رو تار کرده 

 ...بود
قلبم به شدت میتپید و نفسم حبس شده 

 !بود
به سمت ولیعهد برگشتم که همچنان محو 

 اون ملکه ی دلربا
 ...شده بود
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 !من

 !من چه خوش خیال بودم



 !زندگیم نابود شده بود پای یه عشق کذایی

نگاه از لبخند عاشقانه ای که به همدیگه زده 
 ...بودند گرفتم

 ...زندگی دیگه برام معنایی نداشت

 !من باخته بودم

 !به عشق باخته بودم
 ...دنیا روی سرم خراب شد

 !حقیقت حاال برام آشکار شد

ددلیل بی توجهی های ولیعه ! 

 !دلیل غیبت طوالنی ولیعهد

اصال ولیعهد که شده بود پس جشن 
 تاجگذاری و ازدواجش

 ...انجام شده بود



 ...اولین چیزی که دیدم راه خروجی بود
بی توجه به مارکوس که حس میکردم صدام 

 میزنه پا تند

 ...کردم

 !حالم بد بود

 !هوای اینجا مسموم بود

 !مسموم از عطر نفس های همسر ولیعهد

 !همسر عشق من
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دنیا دور سرم میچرخید و حالت تهوع 
 ...داشتم

 ...نفسم باال نمی امد
 ...یکپارچه نبض شده بودم و می تپیدم



 ...به خروجی رسیدم
 ...دور از سر و صدا و دور از همهمه

 !دور از ولیعهد و دوستش

یه اما اون ملکه آینده بود و من فقط 
 !دوست

به گلوم چنگ انداختم و کمی یقه ام رو شل 
 ...تر کردم

 ...حس رقت انگیزی به خودم داشتم

چشمم به اسبی که اونجا بسته شده بود 
 ...افتاد

 ...بدون معطلی سوارش شدم و تاختم
 !به ناکجا

 ...جای من دیگه اینجا نیست



 ...پادشاه معذرت میخوام که ناامیدت کردم
 !خداحافظ عالیجناب فردریک

 ...زمانی فکر میکردم میتونم درکنارت باشم

 ...فکر میکردم عاشق منی اما حاال

صورتم خیس از اشک بود اما صدام در نمی 
 ...اومد

 !بغض لعنتیم نمی شکست
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بیشتر تاختم و به فکر فرو رفتم و بهترین 
دشب عمرم رو به یا  

 آوردم و به خودم هزار بار
 ...لعنت فرستادم

چشام و بستم و سرمو به اطراف تکون دادم 



 که موهام باز

 ...شد

 ...ناگهان اسب شیهه ای کشید و ایستاد
 !چشام پر از اشک بود و دیدم تار شده بود

 ...منو انداخت

 !کمرم درد گرفت

 ...اسب وحشتزده از اونجا دور شد
آشنامن ماندم و یک مکان نا ! 

 ...لبه ی یه پرتگاه بودم
 ...بلند شدم و به پایین پرتگاه نگاه کردم

انتهای دره آبی جریان داشت و تنها صدای 
 خروش اون سکوت

 ...اونجا رو بر هم میزد



 :از زبان آلن
 ...سه روز گذشته بود

 !خشم پادشاه هنوز خاموش نشده بود

 ...تالش های ملکه بی فایده بود
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سه شبانه روز بود که نخوابیده بودم و 
 اعتصاب غذا کرده

 ...بودم
رو به در زندان زانو زده بودم و ذره ای جابجا 

 ...نشده بودم
 ...امروز زیاد حالم خوب نبود

چشام سیاهی میرفت و گاهی خواب بر من 
 چیره میشد اما فورا



 سرمو تکون میدادم تا

 ...خوابم نبره

لکه رو ندیده بودم و هنوز هیچ خبری از م
 ...قصر نداشتم

دلم از گرسنگی درد گرفته بود و لبم خشک 
 ...شده بود

بعد از جنگ باید استراحت میکردیم اما من 
 هرگز سزاوار

 ...بخشش نبودم
رفتار سخت گیرانه پدر با من همیشه باعث 

 رنجش و خشم من

 میشد اون هرگز به

 لئونارد سخت نمیگرفت



همیشه با لبخند و مهربانی باهاش رفتار 
 میکرد

اما به من همیشه سرکوفت میزد و منو از 
 ...خودش میروند

ب یاد ندارم زمانی بوده باشه که دست 
 نوازش بر سرم

 ...بکشه
 !گناه من چیه؟

گناه من چیه که پسر یک خائنم ولی لئونارد 
 پسر ملکه است؟
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 ...بغض به گلوم رخنه کرد
از خشم میلرزیدم و دستمو مشت کرده 



 !بودم
من حتی داوطلب شده بودم که رهبری این 

 جنگ رو برعهده

 بگیرم تا خودم رو به
 ...پادشاه ثابت کنم اما پادشاه

اون هرگز این رو ندید و با شکستم تحقیرم 
 ...کرد

توی همین افکار بودم که با صدای باز شدن 
ودم اومدمدر به خ  

 ...و سرمو بلند کردم

با چشم های به خون نشسته بهش نگاه 
 ...کردم

 ...ملکه بود!کسی که ازش متنفر بودم



 کسی که سالها بذر کینه در دلم کاشته بود

کسی که جایگاه مادرم رو تصاحب کرده 
 ...بود

 حالتون خوبه شاهزاده؟_

خودش رو نگران جلوه میداد اما من 
فتارشمیدونستم که این ر   

 و حرف هاش هیچکدوم

 ...از ته دل و جدی نیست
 ...تماما یک بازی بود

دو سرباز وارد شدن و دو سمت بدنم رو 
 ...گرفتن

دلم نمیخواست ضعف نشون بدم اما در 
 اون حالت توان محالفت



 ...نداشتم
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 از زندان بیرون آوردنم
و بی جون مقابل همچنان بدون هیچ حسی 

 ملکه قرار گرفته

 بودم
 ...توی چشم هاش خیره شدم

چشم های قهوه ای رنگ و به ظاهر 
 ...مظلومش

 حالتون چطوره؟_

دستش رو آروم رو گونم گذاشت و نمایشی 
 اشک هاش رو پاک

 ...کرد



 !خدای من!زودتر به اقامتگاه ببریدشون_

 اطاعت_
سرباز ها زیر آغوشم رو گرفته بودن و منو 

 با خودشون
 ...میبردن

کم کم در طول مسیر جلوی چشم هام 
 سیاه شد و احساس بی

 وزنی بهم دست داد و

 ...دیگه چیزی حس نکردم

 :از زبان لئونارد
 ...چند روز از برگشت سپاه میگذشت

شکست خورده بودن و عقب نشینی کرده 
 ...بودن



ن شاهزاده آلن چقدر می دونستم که اال
 ...حال بدی داره
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هیچکدوم توقع نداشتیم که پادشاه اینطور 
 عصبانی بشه و

 ...برادرم رو مجازات کنه
ملکه بهم گفته بود که دخالت نکنم تا 

 خودش رضایت پادشاه رو

 ...بدست بیاره
امروز باالخره پادشاه به آزادیش رضایت 

اده بود اما شرطید  

 گذاشته بود که همه ازش

 ...بی خبر بودن



دلم میخواست هر چه زودتر به مالقات 
 ...برادرم برم

توی این سه روز هر روز تا دم در زندان 
 میرفتم و از دور

 می دیدمش

 !شاهزاده!شاهزاده_

ناگهان به خودم اومدم و به مشاورم نگاه 
 کردم

_ ین؟سرورم قصد ندارین جواب رو بنویس  

 ...به نامه ای که توی دستم بود خیره شدم
 !اصال حواسم نبود
 .هنوز نخوندمش_

 ...با تعجب بهم خیره شد



ولی سرورم االن چندین ساعته که درحال _
 خوندن نامه هستید

 و هنوز جوابی

 ...ننوشتید
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 با خنده ای از سر شرم بهش نگاه کردم
رو روی میز گذاشتمو نامه  ... 

فک کنم بهتر باشه ادامه رو به فردا _
 ...موکول کنیم

 !اطاعت سرورم_
از روی صندلیم بلند شدم و به قصد خروج 

 ...چند قدم برداشتم

 ندیم تعظیم کرد و پشت سرم حرکت کرد



 ناگهان ایستادم و به سمتش برگشتم
 .ب دیدن برادرم میریم آماده بشید_

 ...ولی سرورم ملکه دستور دادن_

 حرفش رو قطع کردم

 !گفتم فورا آماده بشید_

تعظیم کرد و به دنبالم از اقامتگاه خارج 
 ...شد

 :از زبان النا
صورت خیس از اشکم رو پاک کردم و لرزان 

 روی پاهام

 ...ایستادم
 ...دیگه دلیلی برای ریختن اشک ندارم

 غروب غم انگیزی بود



اینطور بودهشاید سرنوشت من  ... 

 ...مادر خوشحالم که میام پیشت
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و پدری که هرگز ندیدم،خیلی دلم 
 میخواست ببینمت حتی شده

 ...یکبار
 ...اما

 ...قدمی برداشتم و به لبه ی پرتگاه رسیدم

 ...سربندم رو در آوردم و همونجا رها کردم

 به پشت سرم
شاه تعظیم کردمبه سمت قصر پاد  

 پادشاه منو ببخشید_
 !من لیاقت محبت و توجه شما رو نداشتم



 !ولیعهد_

 (بغض کردم)
امیدوارم همیشه خوشحال باشین و _

 بخندین...کنار کسی که
 دوسش دارین،کنار

 !ملکتون

 چهرشون رو تصور کردم

هردو شاد بودن و به هم با عشق نگاه 
 ...میکردند

 ...و مارکوس_

گر بگم دلم براش تنگ نمیشهبی انصافیه ا ! 

 ...و خداحافظ زندگی_

به سمت دره برگشتم و به عمقش نگاه 



 ...کردم
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واهمه ای از مرگ نداشتم،توی یک لحظه 
 پلکهامو روی هم

 فشردم و دستهامو باز کردم

با بسته شدن چشام چهره ی مادرم مقابلم 
 مجسم شد

 و به یاد قولی که بهش داده بودم افتادم

اگر زنده از جنگ برگردم قول میدم بیام _)
 و یه خونه اینجا

 ...بسازم
 طوری که تو هم توی حیاطش باشی

سنگ قبر جدید میخرم برات و تا ابد کنار 



 .(..هم زندگی میکنیم

من قول داده بودم به کسی که جز من 
 ...هیچکس رو نداشت

راهم بود به کسی که چشم به ... 

قدمی به عقب برداشتم و شرمگین سرم و 
 ...زیر انداختم

 !هنوز کارایی دارم که باید انجام بدم

 ...تسلیم نشو النا
 ...تسلیم بازی سرنوشت نشو

تو قوی تر از اون بودی که اینطوری از پا در 
 ...بیای

 ...دیگه فردریک و عشقش برای من مردن

 ...اون از اول سهم من نبود



چه فقط من ضرر کردم اگر ... 

 ...و هرگز خودم و فردریک رو نمیبخشم اما

حق ندارم جونمو فدای این عشق کنم که از 
 ...اول اشتباه بود
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 چرخیدم و راه افتادم

 ...سعی میکردم به فردریک فکر نکنم

 ...اما نمیتونستم
خط به خط تمام خاطرات از اولین دیدارمون 

 از جلوی چشام
 رد میشد و ذره ذره

 ...وجودمو آتش میزد

 ..فکر اینکه دیگه نباید ببینمش



 ...و دیگه نباید نزدیکش بشم آزارم میداد

 !ربط ما به هم چی بود؟هیچ

 ما از دو دنیای متفاوت بودیم

 ...من هیچ کاره ی اون بودم

 !ولی اون همه کسم بود

 لعنت به من که بهش دل بستم،
عنت به دوستت دارمای الکیشل ... 

و لعنت به قلبی که با دیدنش هراسان می 
 !تپید

 (دوستت دارم دختر خدمتکار_)

اگر ذره ای دوستم داشت مقابل من به اون 
 !زن لبخند نمی زنه

اگر ذره ای دوستم داشت اینطور ترکم نمی 



 ...کرد

اگر ذره ای دوستم داشت هرگز دلمو بی 
 !دلیل خوش نمی کرد

 ...چه زودباور و ساده لوح بودم
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دستمو روی قلبم گذاشتم دیگه نمی 
 تپید...من قلبم و داده بودم

 بهش و حاال جای
 ...خالی قلبم آزارم میداد

 !چقدر آزرده شدم توی این مدت

 ...اگر هرگز به قصر نمی رفتم
اگر هرگز دلم نمی خواست به کارولین 

 ...کمک کنم



اگر اون روز جلوی ملکه التماس می کردم و 
 تعظیم کرده

 ...بودم
شاید هرگز اینطور نمی شد و حاال با روح و 

 جسم زخمی آواره

 ...نبودم
شاید حاال یک گوشه ی شهر توی یک 

 مهمانخانه کار

 ...میکردم

 ...و به دور از اینهمه سختی زندگی میکردم

دنمی دونم شاید قسمت من این بو ... 

 !قسمت بود که نابود بشم

 !تنها تر و بدبخت تر از منم مگر هست؟



 ...قرار نبود اینطوری شه

 ...قرار نبود من عاشق کسی بشم

کاش میشد فقط یکبار چرخ زندگی بر وفق 
 !مراد من میچرخید

 به یاد حرفهای فرمانده بویس افتادم
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بهم داده بودو پیشنهادی که  ... 

حتی اگر ببازم هم چیزی برا از دست دادن 
 ...ندارم

 ...به خودم اومدم،باالخره رسیدم
 ...رفتم نزدیکتر و زانو زدم

 سرمو روی خاکش گذاشتم

 ...سالم مامان مهربونم_



نمیدونم چرا ولی حس نمیکنم زنده _
 برگشتم!من زنده ام اما

 نفس نمیکشم،من زنده ام
پش ندارم!هیچ نپرس فقط اما قلبی برای ت

 ...آرومم کن
 بزار از آرامش اینجا منم آروم بشم
 ...چند دقیقه ای سکوت برقرار شد

داشتم از درون میسوختم،پس سکوت و 
 بهم زدم و پلکامو باز

 ...کردم

از دستش ناراحتم مامان... نگفت ازدواج _
 کرده!نگفت که

 ...دوستش داره



 ...نگفت که اونم ترکم کرده
 !میدونی دارم به چی فکر میکنم؟_

 ...به اینکه ای کاش همه چی از یادم بره
 !تازه فهمیدم که برا هیچکس مهم نیستم

 ...قبول کردم که تنها و بی کسم
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 ...فقط یکم دیگه هم تحمل کن

 بعد از مأموریتی که باید انجام بدم
 ...میام پیشت

قولم عمل میکنم میام و به ... 

از ارتش خارج میشم و از پستم کناره گیری 
 ...میکنم

 ...فعال باید از اینجا دور بشم



 !نمیتونم دیگه با فردریک روبرو شم
 یکم دیگه صبر کن

 ...خیلی زود برمیگردم

هوا سرد بود و از غروب خورشید گذشته 
 ...بود

 ...بلند شدم و مقابلش ایستادم
_ زمخداحافظ مامان عزی ... 

بهش پشت کردم...محکم و سرشار از حس 
 نفرت و کینه به راه

 افتادم
 دلم میخواست همسر ولیعهد رو بکشم

 ...اما من نمیتونم چون
 !اونا باهم خوشبختن



 ...نیازی به یه شخص اضافی نیست
 دیگه نه لبخند میزدم و نه اخم میکردم

 ...و نه دیگه اشکی برای ریختن داشتم
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 ...پاداشم رو از فرمانده گرفتم
خواستم از اتاق فرمانده بیرون بیام که 

 مارکوس عصبی و

 نگران در چهارچوب ایستاده
 ..بود و زل زده بود بهم

اینطور که پیدا بود کارد میزدی خونش در 
 ...نمی اومد

بی تفاوت بهش تعظیمی کردم و از کنارش 
 رد شدم که صدای



هایی که داشتقدم   

دنبالم می امد رو شنیدم اما بهش توجهی 
 نکردم

 ...از اردوگاه خارج شدم
سرم پایین بود و به سمت خوابگاه میرفتم 

 که دستم محکم کشیده

 شد به

 :عقب،چرخیدم که مارکوس عصبانی گفت

 !النا_
 ...پس اون هنوزم داشت دنبالم می اومد

 ...مارکوس

 ...مارکوس

 ...مارکوس



 !چرا هرگز نمیتونم ازش فرار کنم؟

تعظیم کوتاهی کردم،قدمی به سمتم 
 برداشت

 ...باید با هم حرف بزنیم_
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 ...چند روزی بود که کالمی حرف نزده بودم

 !سکوتم گفتنی تر از هر حرفی بود

 کجا رفته بودی؟_

 خسته نگاهش کردم

 مهمه؟_

 :داد زد

_ مهمه که می پرسمالبد  ! 

 !پیش مادرم_



 چرا بی خبر؟چرا وسط جشن؟_

 زل زدم تو چشاش

 ...تحمل دیدن یکی کنار عشقمو ندارم_
 :غمگین شد و گفت

 ...منم تحمل ندارم_

 !دلم لرزید...چی میگفت؟

از این به بعد هر وقت خواستی بری _
 جایی بهم بگو

 بغض گلومو گرفت
 ...چه خوش خیال بود...بهش خیره شدم

 ...نمیتونم!همین یکبارو نمیتونم
دروغ گفتم! دروغ گفتم و سرمو به نشونه ی 

 مثبت تکون



 ...دادم
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 !میتونی بری تو،دیر وقته_

بهم پشت کرد و خواست بره که غمگین 
 صداش زدم

 !فرمانده مارکوس_

 ...میخواستم دقیق نگاهش کنم

 ...شاید

 !برای آخرین بار
 ...خداحافظ.من دارم میرم

دلم میخواست بگم دلم برات تنگ 
 ...میشه!خیلی زیاد

 !مراقب ولیعهد باش



 مراقب ملکه و مراقب شاهزاده های آینده

... 

 !ولی زبانم قفل شده بود

 ...نگاهم پر از اشک بود
 ...اما بازم اجازه باریدن ندادم

 حاال نه!بهش لبخندی از ته دل زدم

 !ممنونم_

 ...و گفتن این کلمه چقدر سخت بود

 !به خاطر گذشته ازتون ممنونم فرمانده_
متعجب نگاهم میکرد که چه ساده مهربون 

 ...شده بودم

که چه ساده کینه و خشم و نفرتم رو کنار 
 ...گذاشته بودم

ازتون میخوام که همیشه مراقب ولیعهد _



 !باشین
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 دستش مشت شد و عصبی نگاهم کرد

 ...بغضم داشت میشکست
 :در گوشم گفت

منو به خاطر گذشته ببخش!همه چیزو _
 جبران میکنم فقط یه

 ...فرصت بهم بده

قطره های اشک سمج قصد جاری شدن 
 داشتن ولی من بهشون

 این اجازه رو ندادم
 چون مارکوس گفته بود گریه نکنم

ه درد آورده و این حرفهاش چقدر قلبمو ب



 بود و دور شدن ازش
 ...رو سخت میکرد

درحالی که بهم نزدیکیم ولی ما...خیلی از _
 هم دوریم

 فرمانده...بخشیدمت...ولی)توی

دلم گفتم:نمیتونم بهت فرصت بدم(باید 
 ...فکر کنم

 :بدون اینکه به سمتش بچرخم گفتم
 !خداحافظ فرمانده_

 ...و پاهایی که نمیدونم کی عزم رفتن کردن

 ...اشک ها روی گونه هام جاری شدن
 ...من تصمیمم رو گرفتم

به جای خوابگاه به اتاق فرمانده بویس رفتم 



 و بعد از در زدن

 ...وارد شدم
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پشت میزش نشسته بود و روی میز پر از 
 ...کاغذ و نقشه بود

 سرش رو باال آورد

فرمانده من آماده ام.همین امشب _
 ...میرم

کمی تعجب کرد اما از لحن قاطع من 
 لبخندی زد و به سمتم
 اومد،نقشه ای پارچه

 ای که نقشه ی قصر دشمن بود رو بهم داد
 توضیحات تکمیلی رو بهم گفت



بعد از اینکه همه چیز آماده شد با نینجای 
 تعلیم دیده ای که یه
 آدمکش حرفه ای و

د راه افتادیمماهر بو  

 آدم عجیب و خاصی بود
اصال حرف نمی زد و تمام حواسش به مسیر 

 و محافظت از

 من بود

یک ماه در راه بودیم و من در طول مسیر 
 چیزای زیادی از

 اون نینجا آموختم؛
میتونستم بی صدا راه برم،از روی دیوار 

 بپرم،تیغه پرتاب کنم



 و خودم رو مخفی کنم

ن ها و یادگیری تمام تمرکزم روی تمری
 هرچه سریعتر بود

چون وقت زیادی نداشتیم باالخره 
 ...رسیدیم
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روبروی قصر بودیم،تماما مشکی پوشیده 
 بودیم و صورتمون

 رو با پارچه مشکی پوشونده

 بودیم
 ...طبق نقشه جلو رفتیم

 ازهم کمی فاصله گرفتیم
 پشت بوته ها مخفی شدم



شش نگهبان جلوی در داشتن نگهبانی 
 میدادن

 با سر به نیک عالمت دادم
یکی از سربازها که به سمت پشت قلعه 

 میرفت رو زیر نظر

 گرفت و کمی که از بقیه

فاصله گرفت تیغه ی زهر آلودی رو به 
 سمت قلبش نشونه

 گرفت

بدون اینکه بتونه عکس العملی نشون بده 
 روی زمین افتاد و

 ...درجا مرد

از پشت بوته ها خودش رو به اون سرباز 



 رسوند و جسدش رو

 کشون کشون به پشت

 بوته ها برد
به سمت دو سربازی که کمی از بقیه فاصله 

 داشتن و مشغول

 خندیدن بودن رفتم

 هر دو خنجرم رو محکم در دست گرفتم
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 و مخفیانه پشت سرشون رسیدم

نفسم حبس شده بود با تمام توانم روی هر 
 دو شاهرگشون

 همزمان کشیدم

شریان خون گرم روی دست هام رو حس 



 کردم

کمی پشیمون بودم و عذاب وجدان داشتم 
 اما راه برگشتی نبود
 و این انتخاب خودم

 ...بود
کمی تقال کردند و بعد بی صدا روی زمین 

 ...افتادن
 هنوز سه تای دیگه مونده بودن

یک از دور به دوتاشون همزمان تیغه ن
 پرتاب کرد

 سومی که متوجه ما شده بود

داشت بقیه رو خبر میکرد که وحشتزده 
 خنجرم رو به سمتش



 پرتاب کردم
 همراه با اون دوتا روی زمین افتاد

 ...با احتیاط وارد شدیم
 ...همرنگ سایه ها حرکت کردیم

هر کجا عده ای سرباز رد میشد مخفی 
 میشدیم

الخره همونطور که توی نقشه دیده بودم با
 به پشت اتاق شاه

 دیوید رسیدیم

 ...با سر به هم اشاره کردیم
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چون نیک مهارتش از من بیشتر بود به هر 
 دو نگهبان تیغه



 پرتاب کرد
از پشت ستون بیرون رفتم و به سمت درب 

 ...میرفتم

ت منهاز حاال به بعد نوب  

از بین دو سرباز رد شدم که هر دو روی 
 ...زمین افتادن

 ...و در رو آروم باز کردم

نیک مسئول کشیک دادن و محافظت از 
 ...من بود

شمشیرم رو از قالف بیرون کشیدم،بی رحم 
 و بی احساس شده

 ...بودم
 ...تخت سلطنتی بزرگی اونجا بود



 نزدیکش شدم و شمشیر رو باال گرفتم
بودم م رو کردهمن انتخاب  

ای کاش به جای پادشاه دیوید همسر 
 ولیعهد اینجا بود اونوقت

 این شمشیر رو در قلبش
 ...فرو میکردم

 دستامو دور شمشیر محکمتر کردم

 تو کی هستی؟_
با شنیدن صدای مردونه ای از پشت سرم 

 وحشتزده و با

 سرعت به پشت چرخیدم

266 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

شاه دیوید بود که با لباس شخصی 



 سلطنتیش و با خنجری که

 در دست داشت روبروم

 ...ایستاده بود
 برای اطمینان پتو رو وحشتزده کنار زدم

 !بانویی اونجا خوابیده بود!حتما همسر شه
اون زن پلکهاشو وحشتزده باز کرد و با 

 دیدن من جیغی

 ...کشید

 تو کی هستی؟_
طرف تخت از توی جاش بلند شد و اون

 وایساد

به سمت شاه برگشتم و شمشیرمو بردم باال 
 و به سمتش خیز



 برداشتم
 شمشیر رو در هوا چرخاندم

از عقب کمی خم شد و خنجرش رو برای 
 دفاع باالی سرش

 ...گرفت

 ضربه ای بهش وارد کردم

 که دوباره اون زن جیغ کشید

از راست و چپ بهش ضربه میزدم اما 
 ضربه هامو دفع میکرد

جاخالی میداد و  

با اینکه سنش کمی باال بود اما مهارت های 
 رزمیش خیلی

 !خوب بود
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پامو تو هوا به سمتش چرخاندم تا به خنجر 
 در دستش بزنم و

 بیفته
مسیر خنجرش رو عوض کرد و خراشی روی 

 ساق پام ایجاد

 کرد

 صورتم از درد و خشم جمع شد

ایین آوردمپامو پ ... 

 توی چشم هاش خیره شدم
 ...اون دشمن من بود

 با اینکار خشمم دوبرابر شده بود
 !با همین شمشیر میکشمش



 ...دوباره حمله کردم

 باهم درگیر شدیم،از پام خون می اومد
 نباید بیش از این لفتش بدم

تیغه ای به سمتش پرتاب کردم که 
 اشتباهی به جای سینش روی

 ...بازوی راستش نشست
 !ای خوش شانس

 ...من حریفش نمی شدم

اما تیغه سمی بود پس با خیال راحت 
 مشتی گرده درهوا پخش

 کردم

 که همه چیز غیرقابل دیدن بشه
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فورا رفتم سمت اون زن که مدام جیغ میزد 
 و شمشیرم رو

 ...روی گلوش گذاشتم

د و میلرزیدوحشتزده بو ... 

شاه تازه ما رو دید،عرق کرده بود و از درد 
 دستش رو به

 بازوی سمت راستش گرفته بود
 فریادی از خشم زد

بزار اون بره.تو کی هستی؟از من چی _
 میخوای؟

 پوزخندی روی لبم نشست
 ...اون زن رو هدایت کردم

باید از اینجا بیرون برم،روبه پادشاه 



 :خشمگین گفتم

_ ا وگرنه میکشمشدنبالم نی  

 دستمو محکم تر زیر گلوش فشار دادم

کمی ترسید و نگران قدمی به سمتم 
 ...برداشت،زن جیغی کشید

 عقب عقب از در خارج شدم

از پله ها پایین می آمدم و متوجه اتفاقات 
 پشت سرم نبودم که با
 صدای محکم و عصبی

مردی متوقف شدم و به سمت صدا 
 چرخیدم

_ وایسا،همون جایی که هستی   

 مردی با لباس اشرافی
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که مطمئنا از خاندان سلطنتی بود روبروی 
 من ایستاده بود و

 دور تا دور حلقه ای از

 ...محاصره ی سربازان دشمن بود

نگاهی دقیق برای شمارش 
 انداختم،تعدادشون زیاد بود و همه

 شمشیر بدست و آماده

 ...بودند
 !بهتره تسلیم بشی سیاهپوش_

و دوباره صدای اون مرد که رشته ی افکارم 
 !رو پاره کرد

نگاهم سمتش رفت و با نفرت بهش خیره 



 شدم

نگاهش برام آشنا بود ولی این ممکن 
 نیست من کجا دیده

 !بودمش؟
با دیدن مردی کنار شاهزاده چشام از خشم 

 ...گرد شد

 اون نیک بود که کنار شاهزاده ی دشمن
 زانو زده بود و

 دستهاش رو بسته بودن

شمشیر رو روی گردن زن محکم کردم و از 
 پله ها پایین

 :امدم.فریاد زدم
 !برید عقب_



با خشم به اون شاهزاده نگاه کردم و خطاب 
 :بهش گفتم

اگر به سربازها دستور ندی که عقب _
 بایستند این زن رو

 !میکشم
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برای یک لحظه خشمگین شد و بعد دوباره 
 خودش رو آروم

 ...نشون داد
نگاهی به گروگان در دستم کرد،مگر مادرش 

 نبود؟!پس چرا
 ! انقدر بی تفاوت؟

اینکارو میکنم! اما اگر تونستی در مبارزه با _



 من پیروز بشی

 میزارم راحت از اینجا بری

 ...وگرنه

 نگذاشتم ادامه ی حرفش رو بزنه
_ ه.قول بده به حرفت عمل میکنیقبول ! 

 !به شرافتم قسم_
سرباز ها با اشاره ی اون شمشیراشون رو 

 زمین انداختن و

 ...عقب رفتن

تعداد شمشیر ها و سربازها رو مقایسه 
 کردم

 !برابر بودن
 ...اون زن رو رها کردم



 ...لرزان به سمت مرد رفت
 !ملکه رو تا قصرشون همراهی کنین_

اون کسی نبود که به به نیک نگاه کردم،
 راحتی تسلیم بشه،تا

 پای مرگ مبارزه کرده
 :فلش بک
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 بانو النا؟_
 ...بله_

 ...بیا بهم قولی بدیم_
 چه قولی؟_

اینکه وقتی به قصر رفتیم،اگر کسی _
 خواست به هریک از ما



 صدمه بزنه بهم کمک

کنیم و اگر خواستن مارو زنده بگیرن و 
 ازمون اعتراف بکشن

 ...خودکشی کنیم

با یادآوری حرف های دیشب با چشم های 
 پر از اشک به

 صورتش خیره شدم

که با لبخند سرش رو به نشونه تایید تکون 
 ...داد

 ازش چشم گرفتم
 شمشیرمو باال بردم و حمله کردم

که  ضربمو دفع کرد و گردنم رو نشونه رفت
 از عقب خم شدم



 و جا خالی دادم، دستامو

 ...به زمین زدم و دوباره صاف وایسادم
دوباره به سمتم حمله کرد که شمشیرش رو 

 با شمشیر گرفتم و
 با خشم تو چشای

 ...خشمگینش خیره شدم

 :از زبان آلن
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خشمگین تو چشای پر خشمش نگاه کردم و 
مشیرم فشاربه ش  

 ...بیشتری آوردم
با دیدنش عجیب یاد کسی می افتادم اما 

 دقیق نمیدونستم



 ...کی!نکنه اون همون

به عقب هلش دادم،داشت روی زمین 
 میافتاد که شمشیرمو

 گوشه ی روبندش

 ...گذاشتم

 ...خودش افتاد و روبند سیاهش پاره شد

 باید چهرشو میدیدم
یه؟! باید می فهمیدم اون واقعا هدفش چ

 متعجب و وحشتزده بهم

 پشت کرد و سعی در
 ...گرفتن پارچه جلوی صورتش داشت

 بهش حمله کردم
 توی هوا پرید و از باالی سرم رد شد



 ...بازم نتونستم چهرش رو ببینم
هنوز کامل به سمتش نچرخیده بودم که با 

 پا ضربه ای به کمرم
 ...زد

 تعادلم رو از دست دادم
 ...خودمو نگهداشتم و به سمتش برگشتم
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بازوی چپش رو مقابل صورتش گرفته بود و 
 پارچه روی

 ...زمین افتاده بود

 !تو کی هستی؟_
به سمت اون مردی که گرفته بودیم دو تیغه 

 ...پرتاب کرد



در عرض ثانیه به ما پشت کرد که تیغه ها 
به به جای برخورد  

 سر و صورتش به طناب

هایی که باعث اسیر شدنش میشد برخورد 
 ...کرد و آزادشد

 به اون مبارز نگاه کردم
 ...خشمگین خیره ی گردنم بود

 ...به یقه ام نگاه کردم
 !گردنبند اون اسیر

 !چرا خشمگین بود؟

 ...حدسم درست بود

 ...این مبارز همون دختر بود
ناگهان از به سمت اون مبارز حمله کردم که 



 توی یقه اش
 مشتی بیرون آورد و همین

طور که خشمگین به من خیره بود مشتش 
 رو در هوا باز

 ...کرد

 ...همه جا رو دود آبی رنگی پوشوند

 ...چشام میسوخت
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دستهامو جلوی چشام گرفتم و متوقف 
 ...شدم

 گلوم میسوخت و نمیتونستم درست نفس
 بکشم که باعث میشد

 ...سرفه کنم



 :از زبان النا
بعد از اینکه گرد آبی رنگ همه جا رو 

 غیرقابل دیدن کرد

شروع به دویدن کردم و بین اونهمه دود 
 دستی دور بازوم حلقه

 شد که منو به دنبال

 خودش میکشید

با اینکه صورتش رو نمیدیدم اما مطمئنم 
 نیک بود که هم گام با

 ...من می دوید

 ...صدای پرتاب تیر همه جا رو فرا گرفت

پشت سرهم و به تعداد زیاد تیر در حال 
 ...پرتاب بود



 ...بارانی از تیر فرود می امد
حواسمون رو به جلومون دادیم و در حال 

 دویدن بودیم که با

 تیری که به عمق گوشت و
 ...استخوان کمرم فرو رفت جیغی کشیدم

 ...متوقف شدم و پلکامو از درد بهم فشردم

نیک متوجه تیر شد اما با ایستادنمون 
 بیشتر تیر میخوردیم پس

 محکم دستمو کشید و

 :وحشتزده گفت
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 ...طاقت بیار.باید از اینجا بریم_

 کشیده میشدم و هیچ نمی فهمیدم



د و صدای فریادی از پشت سر شنیده ش
 ...تیرباران پایان یافت

 !برید دنبالشون.نزارین زیاد دور بشن_
 با وحشت بیشتری دویدیم

 به کمک نیک توی جنگل رسیدیم
از درختی رفت باال و دستش رو به سمتم 

 دراز کرد

زود بیا باال.بیش از این نمیتونیم فرار _
 کنیم.باید پنهان

 !بشیم.عجله کن
 درد کمرم امانم

استم باال برم اما صورتم و بریده بود، خو
 هربار از درد جمع



 میشد

میتونستم به زور باال برم اما هر طور شده 
 یکی از ما باید زنده

 می موند

 نباید جون نیک رو به خطر مینداختم
صدای سربازها و نور مشعل هاشون که 

 بهمون نزدیک میشدن
 هم وحشتم رو بیشتر

 ...کرده بود

ندی زدمغمگین به نیک نگاه کردم و لبخ  
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دستشو دراز کرده بود تا کمکم کنه که با 
 دیدن صورتم نگاهش



 غمگین شد و مبهوت

 :منتظر موند که گفتم

مواظب خودش باش و زنده بمون.از _
 فرمانده بویس از قول

 من عذر خواهی کن...خداحافظ

ازش رو گرفتم و به سختی شروع به دویدن 
 ...کردم

 صداش رو از پشت سر میشنیدم

 ...نه!النا نه!برگرد اینجا_
بی توجه به صدایی که بعد از چند دقیقه 

 ساکت شد با رسیدن

 سرباز ها دوان دوان جلو

 ...میرفتم



در اون تاریکی و با این ناتوانی کورمال 
 کورمال جلو میرفتم و

 دستمو به درخت ها

 ...میگرفتم

 ...بارها زمین خوردم و دوباره بلند شدم
 ...نفس نفس میزدم

 ...عرق کرده بودم و توی تب میسوختم

یک نگاهم به جلو بود و یک نگاهم به پشت 
 ...سرم

 فریاد سرباز ها بلند شد

اوناهاش!پیداشون کردم...برید _
 ...دنبالشون
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اومد بیشتر شد و  وحشتم با صدایی که می
 با ترس بیشتری جلو

 میرفتم

سردرگم در بین علفزارهای بلندی که 
 اونطرفشون پیدا نبود

 ...حرکت میکردم

 !خدایا کمکم کن

 ...مامان تنهام نزار

قدم دیگه ای برداشتم که توی یه لحظه زیر 
 پام خالی شد و

 سرخوردم

ناتوان جیغ خفه ای کشیدم و روی زمین 
 ...افتادم



شیبدار بودزمین   

 توی خار و سنگ غلت میخوردم
تیر پشتم شکسته بود و بیشتر توی تنم فرو 

 ...رفته بود

 ...درد عظیمی داشت

همچنان داشتم غلت میخوردم و با وجود 
 درد عظیمی که بهم

 منتقل شده بود لبامو به

هم فشرده بودم تا صدام در نیاد مبادا 
 سربازها متوجهم بشن

 روی زمین افتادم

خره از حرکت ثابت شدمباال  

سعی داشتم چشامو باز کنم و بلند بشم اما 



 درد زیادی داشتم و

 سرم گیج میرفت
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دستمو دراز کردم تا کمی جلوتر برم اما 
 نتونستم،پلکام روی هم

 افتاد و دیگه هیچی
 ...نفهمیدم

).....( 

 امشب هم مثل همیشه برای جمع کردن
 هیزم از کلبه خارج

 ...شدم

همینطور که به سمت درخت ها میرفتم 
 چشمم به جسمی افتاد



 که روی زمین افتاده

 ...بود
جسمی که در تقال بود و بعد از کمی تکان 

 خوردن بی حرکت

 ...شد

 ...با وحشت نزدیکتر رفتم
دختری بود در لباس تماما مشکی و تیری 

 در کمرش فرو رفته

 ...بود و انگار مرده بود
با وحشت جلوتر رفتم و صورتش رو 

 ...برگرداندم
 شوکه شدم

 ...اون! اون



 !چقدر شبیه رزالین بود

با دست های لرزان نبض گردنش و 
 ...تنفسش رو چک کردم

 !هنوز زنده بود
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 ...دوان دوان به داخل کلبه بردمش

ست کردم و خوابوندمشجایی براش در   

 ...با عجله سمت گیاه های داروییم رفتم
باید براش جوشانده ی قوی درست کنم تا 

 ...بهوش بیاد
همه جا رو به هم ریختم و رفتم پشت کلبه 

 و مشغول درست

 ...کردن شدم



کوزه ای که پر از آب بود رو آوردم و پشت 
 لباسش رو پاره

 ...کردم

 هنوز خونریزی داشت

خشک شده رو با دستمال تمیزی خون های 
 پاک کردم و وقتی

 خونریزی بند اومد دو

دستی تیر شکسته رو گرفتم و روبه خودم 
 کشیدم که بیرون

 اومد
 خونریزی بیشتر شد

گیاهی که برای لخته شدن و بند اومدن 
 خون بود روی زخم



 ...گذاشتم

پارچه ی سفید و محکمی رو روی زخم بستم 
 و از کلبه خارج

 شدم

جوشانده ها سر زدمبه  ... 

 ...آماده بودن
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توی کاسه ای ریختمشون و با قاشقی در 
 دست به سمت اون

 ...دختر رفتم

 زیر سرش رو کمی بلند تر کردم،

صورتش که خیس عرق و خون بود رو با 
 دستمال خیسی تمیز



 کردم

 ...غرق در افکارم و شباهتش با رزالین شدم

اون هم زمانی که گم شد دقیقا همین سن 
 ...و چهره رو داشت

ازش چشم گرفتم، قاشقی از دارو رو کنار 
 لبش گذاشتم و

 ...محتویاتش رو خالی کردم

 ...کل جوشونده رو به خوردش دادم

امیدوارم زودتر حالش خوب بشه و بیدار 
 ...شه

اشتمظرف رو کنار گذ ... 

و نبض دستش رو گرفتم،اینبار قوی تر از 
 ...قبل میزد



خوشحال از این اتفاق لبخندی زدم و پتو رو 
 روش انداختم و

 برای پیداکردن گیاهان
 ...کوهی مقوی کلبه رو ترک کردم

 :از زبان النا
با بوی دود سوختن هیزم و گوشت تازه که 

 زیر دماغم میخورد

 آروم آروم چشامو باز
 ...کردم
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به سقف چوبی تیره رنگ باالی سرم نگاه 
 کردم،آروم چشم

 چرخوندم تا اطراف رو هم



 ...ببینم
دیوارهای چوبی،وسائل ساده و چوبی،چند 

 ظرف فلزی و یک

 !کوزه

 سعی کردم دستامو حرکت بدم

 ...به سختی و لرزش کم کم باال آوردمشون
دکنترلشون سخت بو ! 

 ...حس نداشتن

 ...تمام تنم خسته بود و درد داشت
 سعی کردم بیاد بیارم که چه اتفاقی افتاده

 ...نه!النا نه!برگرد اینجا_
 ...میدویدم،با تمام توانم

 !اما درد کمرم طاقت فرسا بود



 ...مدام زمین میخوردم

 اوناهاش!پیداشون کردیم...برید دنبالشون_
یر پام خالی در آخر پشت نی زار های بلند ز

 ...شد

و غلت خوردن روی سطح شیبداری که به 
 پایین میرفت

 !سرگیجه و تنگی نفس

 ...اما جیغ نزدم
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 چون سربازها دنبالم بودن

 از حرکت ایستادم و نقش زمین شده بودم
و تیری که توی کمرم بود عمیق تر به جونم 

 ...نفوذ کرده بود



دنیا دور سرم چرخید و سیاهی شب برمن 
 ...چیره شد

پلک هام روی هم افتاد و دیگه هیچی یادم 
 ...نمیاد

تجدید خاطرات باعث لرزش بیشترم شده 
 بود،من باید از اینجا

 ...برم
 هرچه زودتر باید برگردم کشورم

 ...من از این سرزمین میترسم

با صدای قدم های یک نفر و بعد باز شدن 
زماندر چوبی   

 !متوقف شد

 خودمو بخواب بزنم یانه؟



 چه کسی وارد کلبه میشه؟

 ضربان قلبم باال رفته بود

 خنجرم کجاست؟

 آماده ی هرلحظه حمله بودم
پلکامو روی هم گذاشتم و خودمو به خواب 

 ...زدم

در باز شد و صدای قدم ها هر لحظه نزدیک 
 ...تر میشد

 ...باد سردی همراه با بازشدن در وزید
وی کباب گوشت تازهو ب  

283 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

 ...مچ دستم درون دست کسی قرار گرفت

 انگار داشت نبضم رو می گرفت



 نکنه بفهمه بیدار شدم؟
انگشتانش باال و پایین پلکم قرار گرفت و 

 پلکم رو باز کرد
 ...توی چشمم نگاهی انداخت

 درست ندیدمش اما انگار یک مرد بود

رو رها کرد پلکم  

با پاشیده شدن آب روی صورتم اخم کردم 
 و آروم آروم پلکامو

 ...باز کردم
 دیگه آبی روی صورتم پاشیده نشد

 دوباره اطراف رو از نظر گذراندم

 به صورت خندانی که مقابلم بود خیره شدم
مرد میانسال با موهای یک خط درمیان 



 ...سفید

 !عجیب به نظرم آشنا می اومد

فت و فقط محو تماشای من هیچ نمی گ
 ...بود

 خواستم حرفی بزنم

 دهانم رو باز کردم

زبانم برای حرف زدن توی دهنم نمی 
 چرخید

به سختی و با کلی فشار آوردن به خودم 
 :گفتم

 م...کجا...؟_
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 !خونه ی من_



 ...ظرفی محتوی گوشت در دست داشت

کمی فوتش کرد و با چاقوی در دستش کم 
 کم از گوشت برید و

 ...در دهانم گذاشت

 داغ بود ولی طعم دلنشینی داشت

 !احتماال گوشت خرگوش بود
با اینکه هنوز بهش اعتماد نداشتم و نمی 

 شناختمش با لبخندم

 ازش تشکر کردم که
 :گفت

 ُ و
 اسم من...اندر_

یم مکثی کردم و به فکر فرو رفتم،هویت اصل



 نباید فاش بشه
 ...الیزابت_

 بلند شد و از کلبه خارج شد
 ...سعی کردم بنشینم

 حرکت خیلی سخت بود

 بعد از چند دقیقه وحشتزده وارد شد
 باید میپرسیدم چی شده ولی نمیتونستم
درد داشتم و توان مبارزه و منع کردن از 

 کارش نداشتم

 :به زحمت گفتم
 چی...ش...ده؟_
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 کلبه رو دور زد



 از در کوچکی پشت کلبه پایین میرفتیم
 ...همه جا تاریک بود

 ترسیده بودم و محکم بهش چسبیده بودم
 تنها کلمه ای که ازش شنیدم این بود

 ...سربازها_

 بیشتر به پشتش چسبیدم
 منو روی زمین گذاشت

مشعلی که اونجا بود رو روشن کرد و به 
 دستم داد

تو چشام نگران نگاه کرد و دوباره از در 
 ...کوچک باال رفت

که پشتش  بعد از چند دقیقه با کوله پشتی
 ...زده بود پایین اومد



و دری روی محل ورودی گذاشت و به گوشه 
 ...ای رفت

 همه جا رو از نظر گذروندم

 !اینجا زیر زمین بود
 ...زیر زمینی مخفی

فی اون مرد کیه که از دست سربازها مخ
 میشه؟

یعنی سربازها هنوزم دنبال من اومده 
 بودن؟یا دنبال این مرد؟

 راستی مگه من چند روزه که بیهوشم؟

همه ی این سواالت توی ذهنم رژه 
 ...میرفت

 مهم این بود که اون مرد ناجی من بود
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 کسی که جونم رو نجات داده بود

سرد بود،هوای اینجا خیلی   

پر از انواع و اقسام وسائل کهنه و 
 !چوبی...هوا کم داشت

 اتاقی شاید حدودا دو در سه متر بود
 مرد بعد از نگاه کردن توی کوله اش

و چک کردن وسایلش کنار دری که ازش 
 وارد شده بودیم

 رفت و زیرش ایستاد و انگار

 گوش میداد

 ...منم گوشامو تیز کردم

_ یید پیداش کنینحتما اینجا بوده!بدو  



 چشامو با وحشت باز کردم

 !درباره ی من حرف میزدن؟

 به وضوح میلرزیدم
 از ترس سعی کردم بلند بشم و بایستم

 به سختی خودمو به دیوار گرفتم
اندرو با دیدنم در اون وضع فورا نزدیکم شد 

 و کمکم کرد

از بودن کنارش اصال احساس خطر 
 ...نداشتم

 حس عجیبی بهم میداد

س آرامشاحسا ! 

 با کمکش ایستادم
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صدای قدم های عده ای سرباز و 
 سروصداهای ناشی از به هم

 زدن هر آنچه در خونه بود

 ...و نبود شنیده میشد

 !شرمنده بودم،همش تقصیر من بود

اما این مرد اصال براش مهم نبود که 
 زندگیش داشت به خاطر

 من از بین میرفت

 !قربان هیچکس اینجا نیست_

 ...آتشش بزنین_
چشام از تعجب گرد شد و به اندرو نگاه 

 کردم

خواستم چیزی بگم که دستش رو روی 



 دهانم گرفت تا صدام

 ...درنیاد

 نیمی از سقف اینجا چوبی بود و مسلما
با آتش گرفتن کلبه،سقف هم آتش 

 میگرفت و با این کم هوا

یدیمبودن خفه میش ! 

 ...حاال دیگه اندرو هم نگران و آشفته بود

فورا به سمت کوله اش رفت و کوله رو روی 
 دوشش

 :انداخت،رو به من زمزمه کرد
 میتونی راه بری؟_

 ...مطمئن نبودم

 بوی آتش و چوب سوخته می آمد
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 با وحشت به باالی سرم نگاه کردم
هایی که روی زمین کوبیده صدای سم اسب 

 میشد و هر لحظه

 دور تر میشد و دود و

بوی سوختنی که هر لحظه بیشتر میشد وا 
 دارم کرد که قدم

 بردارم
 یکپارچه درد بودم...صورتم درهم رفت

اندرو از پله های خاکی که دو سه تا بیشتر 
 نبودن باال رفت و

 سعی در فشار آوردن به در

 ...و باز کردن در داشت



ما انگار چیز سنگینی روش افتاده بود و به ا
 این راحتی باز

 ...نمی شد
 با وحشت به اطراف نگاه کردم

 ...دود وارد اینجا شده بود

از بوی سوختنی که به مشام می رسید سرفه 
 ام گرفته بود

اکسیژن کم شده بود و دود همه جا پیچیده 
 ...بود

 اندرو هم سرفه میکرد
داما دست از تالشش نمیکشی  

 ...ترس برم داشته بود
 چشام میسوختن



 نفس کم آورده بودم
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 بی حال شدم و کنار دیوار سرخوردم
هنوز محکم و پشت سر هم سرفه 

 ...میکردم

 یک لحظه به سقف نگاه کردم
 چوب ها آتش گرفته بودن

تکه های چوب و خاکستر های ریز مثل 
 سوسه برف در هوا

 ...پیچیده بود
ناگهان قطعه ی بزرگی از چوب شکست و 

 ...پایین افتاد
با عجز و وحشت رو به اندرو که هنوز در 



 :تالش بود گفتم
 ...عجله_

 و سرفه مانع از ادامه ی حرفم شد

ناگهان هوای تازه وارد شد و اندرو نزدیک 
 اومد...بلندم کرد
 ...منو به جلو راند

قدم دور تر شدم رفتم از پله ها باال و چند ... 

 همچنان سرفه میکردم

صدای سرفه های اندرو هم از پشت سرم 
 ...شنیده میشد

 چرخیدم

ناگهان چوب های آتشگرفته روی زمین 
 ریختند و کلبه درهم



 ...شکست و فرو ریخت

 !خاکستر بود و خاکستر

 !اما هنوز هم مرد اصال ناراحت نبود
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نزدیکم آمد و دستم رو گرفت و منو به 
 ...دنبال خودش کشید

 بدون حرف به دنبالش میرفتم
 ...هر دو پر از خاکستر بودیم

 حتی تالش نکردم دستمو بیرون بکشم

بعد از چند دقیقه راه رفتن به رودخونه ای 
 ...رسیدیم

 ...هنوز گه گاه سرفه میکردیم

دستمو ول کرد و نزدیک آب رفت و دست 



ورتش روو ص  

 ...شست

 ...به کنار آب رفتم و دستامو توش فرو کردم
 ..از خنکاش جالی دوباره گرفتم

مشتی آب روی صورتم ریختم و مشتی 
 ...دیگر

 چه خوب بود

 !ضالل و صاف مثل آینه

 ...اما در اون خودم رو ندیدم
 !منی تازه

منی که حاال شعله ور از آتش خشم و انتقام 
 ...بودم

 !انتقام از ولیعهد فردریک



 !انتقام از خیانتش
 ...من باختم

 ...ساده باختم
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 ...به سادگی
به مرد رویاهایی که حاال چشم هام بیش از 

 همه وقت حسرت

 ...دیدارش رو میکشید

به موهای بافته شده ی کنار سرم که تا 
 پایین و روی شکمم می

کردم رسید نگاه ... 

 به لباس جدیدی که به تن داشتم
 ...روی شکمم دست کشیدم



و جای خالی ای که به تازگی خالی شده بود 
 رو لمس کردم

 ...از عشق خالی شده بود
 ...اما هنوز اندکی ورم داشت

 الیزابت؟_
رخت های شسته شده رو که در تشت 

 چوبی ریخته بودم

 برداشتم و به سمت صدا
 ...برگشتم

ان با بچه ای که در آغوش گرفته لبخند زن
 بود به سمتم می

 .اومد
 لبخندی بهش زدم و به سمتشون رفتم



تشت رو زمین گذاشتم و بچه رو در آغوش 
 گرفتم، اندرو تشت

 ...رو بلند کرد

 کنارهم قدم میزدیم تا به کلبه برسیم
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 بدون حرف و در کمال آرامش
کم تر در آغوش گرفتم و پتویی که بچمو مح

 دورش بود رو

 ...بیشتر روش کشیدم
به اندرو که با لبخند عمیقی از خوشبختی 

 کنارم راه میرفت و

 به بچم نگاه میکرد لبخند
 ...زدم



 !به ناجی من
به کسی که همه جوره پشتم بود و کمکم 

 ...کرد

 !مثل یه پدر

 !مثل یه برادر

 ...همیشه کنار بود

وقتی فهمید حامله ام به سختی به شهر 
 ...میرفت و کار میکرد

هیزم میبرد و میفروخت و توی یک 
 ...مهمانخانه کار میکرد

با پولی که به دست می آورد برای من انواع 
 مواد غذایی تازه

 میخرید و شب به کلبه ای



که بعد از اون آتش سوزی ساخت می 
 ...آورد

نشستم  هر صبح تا شب تنها توی کلبه می
 و به بچه ای که هر

 روز رشد میکرد و توی

 ...وجودم بزرگتر میشد فکر میکردم

همه جا رو تمیز میکردم و برای اندرو غذا 
 ...می پختم
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 ...اندرو زیاد حرف نمیزد
اکثرا ساکت بود و سرش به کار خودش 

 !بود
دم و از بودن کنارش راضی و خشنود بو



 هرگز احساس بدی

 نسبت بهش نداشتم چون
یک بار بهم گفته بود که خیلی شبیه تنها 

 ...خواهرشم

 ...اما هرگز دیگه در اون مورد چیزی نگفت
 اندرو مرد تنها و روستایی و مهربونیه

هرگز از گذشته اش چیزی نپرسیدم و اون 
 هم چیزی از گذشته

 ام نپرسید فقط ازم
کیه و من گفتم که پرسید که پدر این بچه 

 ازدواج کرده بودم و
 پدرش خیلی از من

 ...دوره



 !درسته!پدرش عالیجناب فردریک بود

بعد از اینکه اینجا موندم و حالم بهتر شد 
 خواستم برگردم اما

 تمام مرز ها با سربازها
محافظت میشد و همچنین چون فهمیدم 

 حامله ام نتونستم سوار

 اسب بشم و از مرز
 ...فرار کنم

از طرفی اندرو بهم لطف کرد و گذاشت 
 پیشش بمونم و منم که

 هیچکس رو نداشتم
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 ...قبول کردم



 !اما این بچه
 پسر ولیعهد همسایه و دشمن این کشوره

 ...من باید اونو برگردونم

 !اما نمیدونم چطور میتونم
همون اوایل برای پیدا کردن جاسوسا با 

شونی هایی کهن  

 فرمانده بویس بهم داده بود

رفتم اما خونه هاشون محافظت میشد و به 
 خاطر حجم سرباز

 اطراف قطعا خودشون رو
 دستگیر کرده بودند

از وقتی پسرم رو بدنیا آوردم اندرو کمتر به 
 شهر می ره و



 بیشتر مواقع کنارم و توی
 کارها کمکم میکنه

 اما این وضع تا کی ادامه پیدا میکنه؟
 ...پسرم حاال سه ماهشه

یک سال از زمانی که شاهزاده رو برای 
 آخرین بار دیدم

 میگذره

 دچار دو حس متفاوتم

 هم شدیدا دلتنگشم

 و هم شدیدا متنفر ازش
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 و چقدر دلتنگ مارکوسم

 دلتنگ جدیتش



 سخت گیری هاش

 و محافظت هاش

 لبخندش و اخمش
بعضی وقت ها به دلم شک میکنم که 

 بیشتر دلتنگ کدومشونم؟
بچه هر دو ناخواسته بودیم  اگرچه من و این

 و ولیعهد همسر

 داشت و بهم خیانت کرده

بود اما به هرحال حاال من هم همسرش 
 بود و اون پدر تنها

 ...فرزندم بود

نمیتونستم دلتنگش نباشم،نمیتونستم 
 بهش فکر نکنم



با نگاه کردن به پسرم که هر روز بزرگتر 
 میشه و چقدر داره

 شبیه پدرش میشه عمیقا

 ...ناراحت و افسرده میشم
 به کلبه رسیدیم

اونو توی گهواره چوبیش گذاشتم و از کلبه 
 ...خارج شدم

شال گرمی که روی دوشم بود رو بیشتر به 
 خودم پیچیدم و

 ...دستامو بغل کردم

جا رو سفید پوش کرده بود برف همه  
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زمستان پر برف و زیبایی بود،پنجمین سال 



 نو هم در کنار
 ...اندرو سپری شد

 به افق ها خیره شدم و به فکر فرو رفتم
 یعنی االن داره چیکار میکنه؟_

میدونم که دیگه منو فراموش کرده.اما من 
 چی؟

هنوز که هنوزه دارم توی خیالم کنارم 
 تصورش میکنم

با بوسیدن یادگاریش چشم هامو می بندم 
 و با لبخندش چشم

 هامو باز میکنم

با گریه هاش بغض میکنم و به خودم 
 لعنت میفرستم و برای



 خوشحالیش هر کاری

 میکنم

سرمو باال گرفتم و به ماهی که توی آسمون 
 بود و به سرنوشت

زدم تلخم پوزخندی ... 

هرگز فکرش رو نمیکردم چنین اتفاقاتی برام 
 !بیفته

 !تاکی این وضع ادامه پیدا میکنه؟
 قطره ی اشکی روی گونم جاری شد

 خاله جون چرا داری گریه میکنی؟_

به پایین پام نگاه کردم.با دیدن ایوان 
 لبخندی زدم

در آغوش گرفتمش و بوسه ای روی سرش 



 ...نشوندم
هی کردمبه چهره ی نازش نگا ... 

297 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

دستهای کوچکش رو روی گونه هام گذاشت 
 و سعی داشت

 ...اشک هامو پاک کنه
دستاشو آروم بوسیدم و چون ناتوان بود 

 خودم اشک هامو پاک

 ...کردم

با شنیدن کلمه ی خاله به جای مامان مثل 
 همیشه دلم شکست

 :لبخندی بهش زدم و گفتم
_ تنگم فقط همیندل ... 



غرق در تفکراتش شد و با دستاش بازی 
 :میکرد که گفت

 دلتنگ یعنی چی؟_

یعنی وقتی به یاد کسی بیفتی و ازش دور _
 باشی...خیلی

 ...دور

 :لب زد
 !اون کیه؟_

 !جوابش رو چی بدم؟

 !بگم اون مرد پادشاه فردریکه؟! پدرت؟
دوباره دو قطره اشک روی گونه هام جاری 

 ...شد

آغوش گرفتمش تا اشک هامو نبینهدر   



 :با صدای ساده و مهربونش گفت
منم وقتی ازت دور باشم دل تنگت _

 میشم؟

 :غمگین گفتم
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این اتفاق هرگز نمی افته عزیزم.من _
 هیچوقت نمیزارم ازهم

 دور باشیم

حتی فکر اینکه لحظه ای ازش دور بشم برام 
 ...عذاب آوره

همون طور که درآغوشم بود به سمت کلبه 
 ...رفتم

 اندرو امشب بازم دیر اومد



پریشان بود،بهش لبخند زدم و بهش 
 نزدیک شدم
 چیزی شده؟_

تبرش رو ازش گرفتم و زمین گذاشتم،کت 
 پشمیش رو ازش

 :گرفتم عصبی گفت

_ دارن هنوزم جنگ ها ادامه ! 

 ...نفسم تو سینه حبس شد
 :لحظه ای به فکر فرو رفتم،ادامه داد

نمیدونم شاه فردریک چه کینه و دشمنی _
 نسبت به کشور ما

داره که جدیدا حمله هاشو بیشتر کرده و 
 دست بردار هم



 ...نیست
 ...خندید و وارد کلبه شد

 !اما من بغض کردم
با شنیدن این حرف نفسم که حبس کرده 

روم رها کردمبودم آ ... 

 ضربان قلبم باال رفته بود

دستمو روی قلبم گذاشتم و بهش پشت 
 کردم
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به سمت آشپزخونه رفتم و به شعله های 
 سوزان تنور نگاه

 کردم

 !عالیجناب_



پلکامو روی هم فشردم تا بغضی که راه 
 گلومو بسته بود نشکنه

گ ها به خاطر منه؟یعنی همه ی این جن  

 !نکنه داره دنبالم میگرده؟
 !نه

 !اون حتما منو فراموش کرده
چهره ی خندانش کنار همسرش رو تصور 

 ...کردم

و اون لحظه هزار بار مردم،کنار دیگ کوچک 
 که روی آتش

 بود رفتم و سوپ رو توی
 ...ظرف کشیدم

دو تکه گوشتی رو که کباب کرده بودم هم 



 توی یه بشقاب
و همه چیز رو بردم گذاشتم  

 و توی اتاق چیدم

با اینکه پریشون بودم سعی کردم آروم 
 باشم

 !اندرو.شام حاضره_
رفتم و از اتاق کناری دست ایوان رو گرفتم 

 و به اتاق رفتیم

 ...اندرو هم آمد و نشست
ایوان رو روی پام نشوندم و بهش ریز ریز 

 ...سوپ میدادم
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 اندرو مشغول خوردن بود که پرسیدم



درباره ی کشور دشمن دیگه چی میگفتن _
 تو شهر؟

لحظه ای از خوردن دست کشید و زیر 
 چشمی بهم نگاه کرد

 چی شد که کنجکاو شدی؟_

 خودم رو به اون راه زدم

آخه صبح تا شب که اینجا هیچ اتفاقی _
دونمنمی افته.خواستم ب  

 توی شهر چه خبره؟
 و لبخندی زدم

 دوباره خوردن رو ادامه داد

 .االن سه ساله که جنگ دارن_
 قلبم لرزید



 از همون وقتی که من اینجا موندگار شدم
اندرو:شاه فردریک قصد تموم کردن جنگ 

 رو نداره.صلح رو

نمی پذیره،چندین بار پادشاه باهاش حرف 
 زده اما زیر بار

 ...نمیره
_ ی پادشاه فردریک دیگه چی میگن؟ درباره  

 کمی مکث کرد و غذاشو بلعید

هرگز تا به حال در جنگ به شهر ها مردم _
 بی گناه رو

 نکشته...هر بار به یک شهر حمله میکنه
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با این که اون شهر رو تصرف میکنه اما بعد 



 از مدتی
 نیروهاش رو از اونجا میبره

یدونم قصدش چیه؟نم  

 ...مثل اینه که داره

 :هر دو باهم گفتیم

 !دنبال یه چیزی میگرده_

 !دنبال یه چیزی میگرده_

 به هم نگاه کردیم
نگاهش پر از سوال و نگاه من پر از مشغله 

 و حدس و گمان

 ...بود
قاشق دیگه ای از سوپ به پسرم دادم و 

 دوباره به فکر فرو



 :رفتم که اندرو ادامه داد

میگن پادشاه فردریک بچه دار نمیشه و _
 حاضر نیست همسر

 ...دیگه ای بگیره

 قلبم لرزید اما پوزخندی زدم

 !حتما عاشق ملکشه_

 :با جدیت گفت
نه.برعکس.میگن مخالف ازدواجش با _

 ملکه بوده و ملکه ی

 ...مادر مجبورش کرده
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نوشیدم،به فکر  قاشق سوپی رو داشتم می
 فرو رفتم که



 :خشمگین گفت

 ...میگن اون عاشق یه دختر دون پایه بوده_

نفهمیدم چی شد و توی یک لحظه سوپ 
 توی گلوم پرید، قاشق

 رو انداختم و شروع

 ...کردم به سرفه کردن

 نفسم باال نمی اومد
 !مدام سرفه میکردم

 اندرو چندبار پشت کمرم زد
م بلند کرد برای اندرو ایوان رو از روی پا

 خوردن آب به

 آشپزخونه رفتم
از شدت حرارت و حجم سنگین اتفاقات 



 میسوختم و قرمز شده

 ...بودم
 دستمو به دیوار چوبی آشپزخونه گرفتم

سرفه ام بند اومده بود اما دنیا دور سرم 
 ...میچرخید

 !عالیجناب_

نفس عمیقی گرفتم و سرمو به اطراف برای 
 نفی حقیقت تکون

 دادم

 !نه.نه اینا واقعی نیست_
 !الیزابت_
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 ...با شنیدن صدای اندرو به سمتش برگشتم



 :چشام پر از اشک بود،وحشتزده گفت

 تو چت شده؟چی واقعی نیست؟_
 سعی کردم لبخند بزنم

 ...به خاطر سرفه کردنمه که چشام_
بغض گلومو گرفت و نگذاشت ادامه حرفمو 

زنمب  

 جلوتر اومد و دستشو رو شونم گذاشت

 با نگرانی تو چشام خیره شد
 بهم بگو.اون چیه که آزارت میده؟_

 سرمو زیر انداختم،

 شونه هامو تکون داد و داد زد

 !بهم بگو_
 سرمو باال گرفتم



 چی بگم بهش؟

 بگم من همون دختر دون پایه ام؟
 !بگم پدر ایوان شاه فردریکه؟

بگم من یه احمقم که اشتباه کردم و حاال 
 خودمو عاقل نشون

 میدم؟

 ...من...اون_
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با صدای جیغ ایوان گردنمو از ترس و با 
 شتاب به سمت صدا

 چرخوندم

 دستهای اندرو شل شدن

 ...هر دو نگران به اتاق دویدیم



خواستم صداش بزنم اما با دیدن هیبت 
 آشنایی تو چارچوب اتاق

 دستمو روی دهانم

 گذاشتم و هینی کشیدم

متعجب و عصبانی با قدم های خسته و 
 ...داغون به سمتم اومد

 ...میلرزیدم

 .نفسم در نمی اومد
با مرور حجم اتفاقات گذشته قطره ی اشکی 

 روی گونم چکید

 !النا_
رشته افکارم با شنیدن صدای گله مندش 

 پاره شد و قطره ی



ک دیگه ای روی گونماش  

 چکید

 ...مقابلم ایستاد

 توانایی هیچ کاری نداشتم
 !من مقصر نبودم

 نگاهم رو زیر انداختم
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با کشیده ی محکمی که توی صورتم فرود 
 اومد صورتم به

 سمت ایوان چرخید

 پسرم شروع کرد به گریه کردن
کنترلی روی  بی توجه نسبت به مارکوس که

 رفتارش نداشت



 به سمت ایوان رفتم و
 محکم بغلش کردم

 سعی داشتم آرومش کنم

 اون همه ی زندگیم بود
اندرو مقابلش رفت و باهم گالویز شدن 

 صدای فریاد مارکوس

 توی گوشم پیچید
 !!تو ازدواج کردی؟_

گوش های پسرم رو گرفتم و محکم 
 ...بوسیدمش

 اون گناهی نداشت
 اون وسط این درگیری هیچ کاره بود

 اندرو!ولش کن_



 !فرمانده_

با شنیدن صدای ترسیده ام هر دو ساکت 
 شدن و اندرو بهم

 نزدیک شد
 :به ایوان اشاره کردم و گفتم

 ...ببرش بیرون_
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 میشناسیش؟_

 سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم

کرد و از کلبه بیرون  نگران پسرم رو بغل
 ...رفت

بلند شدم و به مارکوس که کالفه و عصبانی 
 به کلبه نگاه



 میکرد خیره شدم

 ...فرمانده_

 آماده ی هر توبیخی بودم
سال میگذره5االن  ! 

ساکت شو!هیچی نگو النا!چطور _
 تونستی؟چطور تونستی بی

 خبر بری؟

با این حرفش دلم خون شد و یاد خیانت 
 ...فردریک افتادم

 داد زدم

 !تو هیچی نمیدونی_
اینجا چه غلطی میکنی؟توی خونه ی یه _

 مرد غریبه!کشور



سال داشتی چیکار میکردی؟اون 5دشمن! 
 بچه چی؟!اون بچه

 ی توئه؟؟

به حدی بلند داد زد که دستامو رو گوشام 
 گرفتم و صورتمو با

 حجم درد توی هم جمع کردم

 پلکامو رو هم فشردم
 :به سمتم اومد و گفت
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 !جوابمو بده لعنتی_

 دستامو برداشتم

از حجم خاطرات و زخم هایی که نمک می 
 خوردن شوک شده



 بودم و دردمند
 :بریده بریده گفتم

من داوطلب شدم!برای کشتن دشمن _
 !کسی که منو کشت

 ...روحمو آزرد

 !منو هزار بار با خنده هاش کشت

 ...با شکنجه هاش
 !تو نمیدونی تو این مدت چی کشیدم_

 :دوباره عصبی گفت

من نمیدونم؟!بعد از ناگهانی گم شدنت _
 استعفا دادم و کل

کشورو زیر و رو کردم.همه جا رفتم تا پیدات 
 !کنم



 ...اما نبودی
 ...یک سال گذشت

یک سال هر روز بهت فکر میکردم و خودمو 
 سرزنش

یدات نکردم،میکردم که چرا هنوز پ  

وقتی برای مراسم تاجگذاری پادشاه به 
 پایتخت رفتم پادشاه

 !داغون بود

 ...هرگز اون طور ندیده بودمش
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 بعد از مراسم منو خواست
 ازم سراغتو گرفت

 ...وقتی نه گفتم فرمانده بویس رو آورد



وقتی فهمید چه خطری رو به جون خریدی و 
 هنوز برنگشتی

 و خبری ازت پیدا نکرده

منو فرمانده کل کرد و لشکر کشید...برای 
 پیدا کردن تویی که
 !اینجا خوش بودی

نذاشتم حرفش تمومش بشه و با تمام 
 توانم فریادی از جنس تمام

 دلتنگی ها و دردهام

 کشیدم

خوش بودم؟اونم اینجا؟دور از _
 !کشورم؟تنها

 اونشب من و نیک به قصر رفتیم



 اما نتونستیم پادشاه رو بکشیم
نیک گیر افتاده بود و سربازها ما رو 

 محاصره کرده بودن

من اونشب جنگیدم!تن به تن با شاهزاده 
 ی دشمنی که در

 !مهارت های رزمی بی نظیره

 ...نتونستم کاری از پیش ببرم و فرار کردیم
اما تیر خوردم و نتونستم باالی درخت 

 ...مخفی بشم

 !سربازها دنبالم بودن

 ...یه فراری بودم
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 به جرم سو قصد به جان پادشاه



 !به حکم اعدام
 ...اون شب توی یه دره افتادم

اندرو منو نجات داد!بهم جا داد!ازم مراقبت 
 کرد!خواستم

 برگردم اما نمیتونستم سوار
 ...اسب بشم چون متوجه شدم

ر انداختم و آروم تر ادامه دادمسرمو زی : 

 ...از عالیجناب باردار شدم_
به اینجا که رسید نگاه مارکوس نگران شد و 

 به سمتم قدمی
 برداشت.نگذاشتم سوالی

 :بپرسه و زودتر گفتم
 اون بچه...شاهزاده ست_



 !فرزند عالیجناب فردریک

همونجا شکست و زانو زد و با ناباوری 
 :گفت

 ...من...من نمیدونستم_

 :محکم تر ادامه دادم

اندرو مثل یه برادر کنارم بود و همه جوره _
 کمکم کرد.من

 زندگیمو بهش

 !مدیونم.همینطور زندگی شاهزاده رو
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من به پسرم نگفتم که مادرشم...اون فکر 
 میکنه پدر و مادرش

 توی یه آتش سوزی



داییشیم...نگفتم مردن و من و اندرو خاله و 
 !که پدرش پادشاهه

 !حتی اندرو هم نمیدونه

پلکامو رو هم فشردم و دستمو جلو دهنم 
 گرفتم تا صدای هق

 ...هقم رو خفه کنم

 یه لحظه دستم کشیده شد
 !همین حاال برتون میگردونم پیش پادشاه_

 و تند تند شروع به راه رفتن کرد

 محکم وایسادم

 !من و پسرم هیچ جا نمیایم_

 به سمتم برگشت
 رگ گردن و پیشونیش ورم کرده بود



عصبانی با اخمی که بین ابروهاش نشسته 
 بود و صورت سرخ
 شده بهم نگاه کرد

انتظار داشتم سرم داد بزنه و یا به زور 
 متوصل بشه اما آروم

 مقابلم زانو زد

 خواهش میکنم با من برگردید بانو_

 !زمزمه وار با بغض گفتم:فرمانده مارکوس

سرشو بلند کرد و شرمگین تو چشام خیره 
 :شد
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 !بانو النا_
مارکوس خواهش میکنم منو پیش کسی _



 که قلبمو شکست

 ...برنگردون
نمیتونم.باید برگردیم.عالیجناب منتظرن _

ساله که منتظرتوئه5  

 ...ازش جدا شدم
 :طلبکارانه و شاکی گفتم

_ اشه.فقط اون مهم نیستبزار منتظر ب  

پس من چی؟تکلیف دل شکسته ی من و 
 این بچه چیه؟ما اونجا
 !هیچ جایگاهی نداریم

 به فکر فرو رفت و تو چشام خیره شد
بعد از یک وقفه ی طوالنی با صداش از 

 افکارم بیرون اومدم



 !پس به عنوان همسر من برگرد_
 چشام گرد شدن

 این چه حرفی بود؟
ت و تو چشاش که کامال ضربان قلبم باال رف

 جدی بود خیره

 ...شدم

سرمو به نشونه ی نفی به اطراف تکون 
 ...دادم

نمیتونم.تو لیاقت خوشبخت شدن رو _
 داری.من جایی کنار شما

 !ندارم
 سرمو زیر انداختم و بهش پشت کردم
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 ...میتونی پسرمو ببری.اما من برنمیگردم_

قطره اشک با فکر دوری از ایوان گونه دو 
 ...هامو تر کردن

 !نه_
 مقابلم ایستاد

تو هنوزم همون دختر ترسویی!چرا برای _
 رسیدن به خواسته

 هات مبارزه نمیکنی؟من

خودم بهت یاد دادم اما تو درست ازش 
 استفاده نکردی.برو و

 ...برای رسیدن به پادشاه تالش کن
 :آرومتر گفت

_ م عاشق همینمیدونم که هنوز  ... 



 سرمو به نشونه ی نفی به اطراف تکون دادم

 این فقط یک فرض محال بود
 :تو چشام خیره شد و عصبانی گفت

باشه.پسر عالیجناب رو بهش _
 برمیگردونم.اما تو هم با من

 !برمیگردی
دیگه نه!نمیزارم بازم تو خطر بیفتی و آسیب 

 ببینی.نمیزارم
 تنهایی تصمیم بگیری!تا آخر

 ...دنیا هم که بری باز دنبالت میام

یک لحظه با یاد آوری گردنبندم که در گردن 
 شاهزاده آلن دیده

 :بودم گفتم
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 !باشه اما یه شرط داره_
 :خوشحال گفت

 ...هر شرطی باشه قبوله_

یه امانتی توی قصر دارم که باید پسش _
 بگیرم.کمکم میکنی؟

کرد و به فکر فرو رفت مکثی  

رفتن به قصر کار خطرناکیه.بهم بگو چیه تا _
 برم و برات

 .بیارمش
 :فورا گفتم

نه.تو نمی تونی.باید خودم باشم و پیداش _
 کنم



لبخندی زدم و توی چشماش که برق 
 غمگینی داشت نگاه کردم

 .باشه قبوله_
قدردان بهش خیره شدم و حرفی که مدتها 

 روی دلم سنگینی

د رو گفتممیکر  : 

 !دلم برات تنگ شده بود فرمانده_

 :با چشم غره ای گفت
 !!برات؟_

 ...و باز هم تاریخ تکرار شد

 خاطرات غمگینی که اتفاق افتاده بود
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برای عوض کردن موضوع بهش پشت کردم 



 و نگران زمزمه

 :کردم

 !ایوان_
 .من بهشون میگم بیان تو_

تظر موندممن ... 

 هر سه وارد شدن،

به سمت ایوان دویدم تا در آغوشش بگیرم 
 اما با بدخلقی

 دستهاش رو در سینه بهم گره

 .زد و اجازه ی اینکارو بهم نداد

 :غمگین مقابلش زانو زدم و گفتم

 چیزی شده؟_

صورتش رو سمت دیگه ای برد و لجباز 



 :گفت

 چرا بهم دروغ گفتی؟_

از لحن بچگانه اش و رفتار شیرینش 
 :لبخندی زدم و گفتم

 !چه دروغی؟_

بهم نگاه کرد و حاله ای از اشک توی چشم 
 هاش خودنمایی

 کرد

 حرفاتونو شنیدم.تو مادر منی!درسته؟_

 متعجب به اندرو نگاه کردم

 تو بهم دروغ گفتی.دیگه دوستت ندارم_
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له ی من نیستی،تو مادر منیتو خا . 



غمگین بهش خیره شدم و دستم رو نوازش 
 گونه به سرش

 کشیدم

 :زمزمه وار گفتم

 معذرت میخوام پسرم_

صدام لرزید و باالخره تونستم پسرم صداش 
 .کنم

 ...بعد از چهار سال
محکم درآغوشش گرفتم و بوسه ای روی 

 موهاش نشوندم

 خوشحال بودم از اینکه باالخره خودش
 فهمید و الزم نبود من

 اینو بهش بگم



 اونشب مارکوس پیش ما موند
چون رفتن به قصر یک خطای بزرگ بود 

 پس ازم قول گرفت
 که تا وقتی که مهارت

های رزمی رو بیاد نیاوردم و آماده نشدم پا 
 به قصر نگذارم

 هر روز تمرین میکردیم

 مثل گذشته ها اما اینبار با لبخند

ه ای از گذشته نهفته در هر حرکت ما خاطر 
 بود

یک ماه گذشت و من تمام مهارتها رو دوباره 
 یاد گرفتم

امروز باالخره همون روز بود،روزی که 



 خودمون رو آماده

 کردیم تا در زمان جشنی که
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 در قصر برگذار میشد به اونجا بریم

 روی کنده ی درختی که شکسته بود نشسته
 بودیم و کمی

 استراحت میکردیم
تا اینکه با صدایی متعجب به سمت صدا 

 نگاه کردیم
 !منم با شما میام_

صاحب صدا اندرو بود که به سمت ما می 
 اومد

 !یه کار نیمه تموم دارم که باید انجام بدم_



 متعجب به مارکوس نگاه کردم

 :کنار ما نشست و خیلی جدی ادامه داد

اون شب من همه ی حرفاتون رو _
 شنیدم.باید انتقام مرگ

 پدرمو بگیرم)دستاش مشت شدن(
عصبی به نقطه ای خیره بود و غرق در افکار 

 پریشانی که
 یادآور خاطرات تلخی بود

 !انگار بد کینه ای از گذشته داشت
 :مارکوس

ولی تو که مهارت رزمی بلد _
 نیستی!نمیتونیم جون یکی دیگه

ر بندازیمرو هم به خط ! 



 پوزخندی زد و از سر جاش بلند شد
فکر نکن تنها فرمانده ی این دنیا فقط _

 ...تویی
 !منظورش چی بود؟
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****** 

بعد از کلی گریه کردن به خاطر جدایی از 
 ایوان،مارکوس

 ایوان رو به چهار سرباز
زیردست وفادارش سپرد تا به قصر 

ننشبرسو ... 

 حس خوبی نسبت به این جدایی نداشتم

ایوان نمیخواست ازم جدابشه اما به زود 



 بغلش کردن
 ...وبردنش

بهش قول دادم که بازم همدیگه رو میبینیم 
 اما من میدونستم که

 دیگه هرگز قرار

 ...نیست همدیگه رو ببینیم
اون به عنوان فرزند خوانده ملکه به 

 جایگاهی که تعلق داره

من هم در جایی که میره و  

 ...هستم خواهم ماند

 ...هر سه سیاهپوش از درب اصلی رد شدیم

تعداد سربازهایی که کشیک میدادن خیلی 
 کم بودن اندرو از ما



 جدا شد و به دنبال کار

خودش رفت،مارکوس هم از من جدا شد تا 
 مسیر خروجمون

 رو هموار کنه.وقت زیادی

 نداشتیم
 وارد اتاق شاهزاده شدم
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 ...خالی بود

طبق بررسی هایی که از قبل مارکوس انجام 
 داده بود اون االن

 در جشن بود

سمت کشوها رفتم و یکی یکی بازشون 
 کردم و بعد از گشتن و



 نیافتن کنار رفتم و روی
میز و توی کمد لباس هاشو هم گشتم ولی 

 نبود،تختش رو به هم
ایی کهریختم و هرج  

ممکن بود اونجا باشه رو گشتم.زمزمه وار و 
 :عصبی گفتم

 !پس کجاست؟_
 دنبال این میگردی؟_

با این که سراسر استرس شده بودم در 
 کمال خونسردی

 !چرخیدم به سمت صدا

خودش بود و گردنبندم توی گردنش بود، 
 نگینش رو در دست



 گرفته بود و نشون میداد...پوزخندی زد

_ پس گرفتنش میای  میدونستم برای
 سراغم،ولی چرا اینقدر

 !دیر؟

نذاشتم ادامه بده و با خشم شمشیرمو باال 
 بردم و به سمتش حمله

 کردم

 مدام جا خالی میداد
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شمشیری رو از قالفش که به دیوار آویز بود 
 در آورد و برای

 دفاع به شمشیرم گرفت و

دیمبازم رخ به رخ ش  



 :زمزمه وار گفت

مثل قبل سریع نیستی! فکر نمی کردم _
 زنده مونده باشی ولی

 ...االن خوشحالم
از حرفاش گیج شدم و اخمی روی پیشونی 

 نشوندم،
 چرخیدم و ازش فاصله گرفتم

 دستمو به سمتش دراز کردم

 !پسش بده_
 :نگینش رو باز در دست گرفت و گفت

 اگر میخوایش پس بیا ازم بگیرش_
گین از خونسردیش به سمتش حمله خشم

 ...کردم



سرمو هدف گرفت،از پشت خم شدم و 
 ...سرمو دزدیدم

 پهلوش رو نشونه رفتم
شمشیر به پهلوش کشیده شد و خراش 

 برداشت،خون از پهلوش
 جاری شد

 ...دستشو بهش گرفت

 :عصبی گفتم

 !پسش بده!حاال_
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 شمشیر رو انداخت

با دست دیگش گردنبند رو بیرون آورد و 
 دلخور به سمتم



 گرفت

فورا خواستم ازش بگیرم،دستمو نزدیک 
 بردم که دستمو گرفت

و منو به سمت خودش کشید،شمشیر از 
 دستم افتاد،عصبی تقال

کردم تا بتونم رها بشم اما زورش خیلی 
 بیشتر از من بود،

که زمین  با چشم های گردشده گردنبندی
 افتاده بود و شمشیرم

رو برداشتم و بدون نگاه به پشت سرم درو 
 با پا باز کردم و

 خارج شدم گردنبند رو گردنم انداختم

 امانت دار خوبی نبودی!خداحافظ_



 اینو گفتم و پوزخندی زدم
دوباره روبند سیاه رو که دور گردنم بود تا 

 بینی باال آوردم،از
خره تمام شدپله ها پایین می آمدم.باال ! 

چیزی تا رسیدنم به دروازه اصلی و آزادی 
 ...نمونده بود

قرار بود هر سه همینجا همدیگه رو ببینیم و 
 باهم خارج

بشیم،اما اونجا نبودن غمگین شدم و تا 
 خواستم جایی برای

 پنهان شدن و منتظر موندن پیدا کنم تعداد
 زیادی سرباز دورتادورم حلقه زدن

شد چشام از تعجب گرد ! 



 ...راه فراری نبود
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تعدادشون زیاد بود،همه تیر و کمانهای 
 ...کشیده شده داشتن

 شمشیرم و بیرون کشیدم

اما من نمیتونستم با عده ای کماندار مبارزه 
 کنم،اگر دست از پا

 خطا میکردم تیر

 میخوردم

 درکمال ناباوری دستگیر شدم،در یک قدمی
 !آزادی

 مارکوس و اندرو کجا هستن؟

 چرا هیچکدون نیومدن؟



 چرا سرموقع مشخص شده اونجا نبودن؟

 ...نکنه اونا هم
** 

 اینجا اومدن برام تازگی نداشت
 ...سه شبانه روز بود

سه شبانه روز بود که شکنجه میشدم و درد 
 میکشیدم اما یک

 کلمه هم از دهانم بیرون

 ...نمی اومد
بند بند وجودم با تازه شدن خاطرات درد 

 ...میکرد

بازم اومدم توی سلولی که چند نفر دیگه هم 
 اونجا بودن و
 تاریک بود،
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هلم دادن داخل و سرو صورتم توی کاه گل 
 ها فرو رفت و آخم

 ...در اومد

صورتمو از درد جمع کردم و دستامو مشت 
 کردم

زم تصویر صورت ماه ایوان پسر چهار ساله با
 ام روبروم

 ...مجسم شد

 ...صدای خنده هاش توی فضا پیچید

به سرفه افتادم،به سختی روی کمرم 
 چرخیدم

 !داغ شده بودم



 کاش تموم بشه

 ...دلتنگ پسرمم

 ...دلتنگ پادشاه

 ...اما دیگه نمیتونم
دستمو جلوی دهانم که سرفه میکردم گرفتم 

رنگکه با دیدن   

 قرمز خون بازم این رنگ

 غم انگیز بی حال دستمو پایین آوردم

 ...انگار داره تموم میشه
 لحظه ای جلوی چشام سیاهی رفت

 به سختی سر جام نشستم
 بند بند وجودم درد داشت

 همه جای بدنم کبود شده بود
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دستمو توی یقه ام بردم و نگین رو لمس 
 کردم

 سراپا غرق در خون و عرق بودم

 ...همه با ترحم بهم نگاه میکردن

 سرمو زیر گرفتم و در انبوه درد فرو رفتم

 و بازم سواالت تکراری

 و فریاد های بلند بازپرس

 چرا مخفیانه به قصر اومدی؟_

چه کسی بهت دستور قتل شاهزاده رو _
 داده بود؟

 از کی دستور میگیری؟_
 همدست هات کیا هستن؟_



با لرزشی که سراسر بدنم رو گرفته بود 
 دستامو روی گوش

 هام فشردم تا دیگه صدایی

نشنوم اما بازهم همون سواالتی که دیکته 
 ی این چند روز ذهنم

 ...شده بود تکرار شدن

 :از زبان مارکوس
 نمیدونستم چرا دارم شکنجه میشم

 ...حتی اسممو بیاد نداشتم

نو سمت زندانی تاریک کشون کشون م
 بردن و درو باز

 ...کردن

 به داخل پرتاب شدم
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 بدنم درد داشت
سعی کردم بلند بشم و بشینم اما ناموفق 

 نیمه ی راه دست از
 تالش کردن برداشتم

 به سمت سقف چرخیدم
 فقط یک چیز رو بیاد داشتم

و در  ضربه ای محکم که به سرم خورد
 ...سیاهی فرو رفتم

 با صدای لطیف و مهربونی چشامو باز کردم
 !فرمانده_

نگرانی در نگاهش موج میزد،زمزمه وار 
 !گفت:مارکوس



چه چهره و صدای آشنایی!اون کی بود که 
 دستمو می فشرد؟

به صورتی معصوم و آشنا که غرق در خون 
 بود و اشک

 میریخت خیره شدم

دم؟من این دخترو کجا دیده بو  

 !داشت برای من گریه میکرد؟

 این چند روز و کجا بودی؟_
 دردمند و از ته دل گریه میکرد

نمیتونستم ببینم داره برای من گریه 
 میکنه،شاید اون منو

 !بشناسه.اسم من مارکوس بود؟
چیزهایی رو زمزمه میکرد انگار داشت گله 



 میکرد

 کجا رفته بودی؟_)
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 :خسته نگاهم کرد و سرتق گفت

 مهمه؟_

 :داد زدم

 !البد مهمه که می پرسم_

 :خونسرد گفت

 !پیش مادرم_
 چرا بی خبر؟چرا وسط جشن؟_

 :زل زد تو چشام و گفت

 ..(.تحمل دیدن یکی کنار عشقمو ندارم_
تمام خاطرات در سرم تکرار شدن،همه چیز 



 رو با لمس النا

 بیاد آوردم
 :زمزمه کردم

 ...منم تحمل ندارم_

شوکه از حجم شکنجه هایی که شده بود 
 چشامو بستم و اشک

 هام بی رمق روان

شدن،در مقابل اون من چه بی اراده 
 !میشدم

 ...النا_
 توی دلم ادامه دادم

فراریت میدم.حتی اگر به قیمت جونم )
 تموم بشه،من نتونستم



 .ازت مراقبت کنم
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به خاطر ایوان!به خاطر پادشاه و به خاطر 
 عشقی که نسبت

 (بهت دارم
به کمکش نشستم،سرتاپاشو برانداز 

 !کردم،غرق در خون بود

 این دختر خود مهربانی بود
به همه لطف میکرد و با اینهمه عشقی که 

 در نگاهش به همه

 چیز داشت توجه هرکسی

 رو به خودش جلب میکرد

ود!خودم همه چی حقش اینهمه سختی نب



 رو به عهده میگیرم و

 .اونو به ایوان و پادشاه میرسونم
همچنان داشت گریه میکرد و از ته دل 

 .اشک میریخت
هیچی عوض نشده!هنوزم طاقت دیدن _

 ...اشکاتو ندارم
 ...سخته وقتی کنارمی ولی مال من نیستی)

انقدر دوست دارم که حاال که دلت با اونه 
 خودمو فراموش

 ...کردم

من با همین عشقی که در سینه دارم 
 خواهم مرد و تو هرگز

 ...(منو دوست نخواهی داشت



 :از زبان النا
 نمیدونم چه ساعتی بود که بیدار شدم

انقدر انتظار برگشت مارکوس رو کشیده 
 بودم که زمان از

 دستم در رفته بود و خوابم
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 برده بود
 به سختی کمی جابجا شدم

یک هفته ای میشد که توی زندان بودیم و 
 مدام شکنجه میشدیم

با این که من و مارکوس خیلی خوب 
 همدیگه رو میشناختیم اما

 رابطمون رو انکار میکردیم



با اینکه میدیدم چقدر درد داره اما همیشه 
 بهم لبخند میزد و من
 ...مدام اشک میریختم

ییمون رو مخفی کنم و از این که باید آشنا
 بهش نزدیک نشم

 خیلی ناراحت میشدم

 باید همه چیزو برعهده بگیرم
دیگه نمیتونم بیش از این زجر کشیدن 

 مارکوس رو ببینم،اون

 به خاطر همراهی کردن
 من اینطور مجازات میشه

ای کاش برای گرفتن گردنبندم هرگز به 
 قصر نمی اومدم



وس امروز بیش از هر روز شکنجه ی مارک
 طول کشیده بود

 ...دل تو دلم نبود

 تمام زخم های تنم درد میکردن
 ...دلم گواهی خبر بدی رو میداد

با صدای باز شدن در سرمو بلند کردم 
 جسم بی جون مارکوس

 روی زمین زندان
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 ...انداخته شد
 قلبم فشرده شده بود

وره روی زمین بدون اینکه ذره ای تکون بخ
 ...افتاد



کمی صبر کردم وقتی سربازها رفتن تاب 
 نیاوردم و به سمتش

 رفتم

 !مارکوس!فرمانده_

 ...ذره ای تکون نخورد

با دیدن شریان خون جاری شده از سرش 
 سعی کردم

 بچرخونمش تا صورتش رو
 ...ببینم

نبض و تنفسش رو با دستهای لرزان چک 
 کردم

طع نبض ضعیفی داشت،اما تنفسش ق
 ...شده بود



وحشتزده دستامو روی قفسه ی سینش 
 قفل کردم و سعی

 میکردم نفسش رو

 ...برگردونم
اون لحظه هیچ چیز به جز زنده موندن 

 مارکوس برام مهم

 ...نبود
اگر مارکوس مرده بود، منم خودمو 

 میکشتم...نمیتونم یک

 لحظه بدون اون توی این
 زندان دوام بیارم
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 ...ال...نا_



 صدای ضعیفش رو شنیدم

دستامو برداشتم و کمی سرمو نزدیکش 
 ...بردم

دستشو کمی باال گرفت که با هر دو دستم 
 ...گرفتمش

ازت...میخوام...هر چیزی... که _
 !میگم...تکرار کنی

ترسیده و لرزان سرمو به نشونه ی مثبت 
 چند بار تکون دادم

 ...دوستت...دارم_

 مبهوت چشمهاش شدم

 !چه محکم و جدی گفت و منتظر موند

گفتن این جمله شاید کمترین کاری بود که 



 میتونستم براش انجام

 بدم بغض کردم
 !این جمله آیا بوی واقعیت میداد؟

به یاد تمام خاطرات با مارکوس افتادم و به 
 هر یک از اتفاقات

 فکر میکردم میدیدم به

ت هیچ از مارکوس بهم نرسیدجز مراقب  

به جز توجه و حمایت هیچ لحظه ای بیادم 
 ...نیومد

 ...حاال توی کشور غریب

 ...دور از فرزندم

 ...دور از فردریک

 ...بخاطر یک گردنبند
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من اینجا توی زندان و با مردی بودم که 
 ...استادم بود

بود و تحقیرم کرده  بارها شکنجه ام داده
 ...بود

 ...اما مرد بودم
 اون حامی من بود

 تکیه گاه بود
 تنها بود ولی مثل کوه محکم و استوار بود

 دنبالم گشته بود

 به خاطر من استعفا داده بود
اگر منو شکنجه کرده بود اما حاال بخاطر من 

 داشت شکنجه



 ...میشد و سکوت کرده بود

 من از زخمی شدنش غصه میخوردم

 ...از درد کشیدنش درد میکشیدم
چند دقیقه پیش داشت ترکم میکرد و من 

 چه حال پریشانی

 داشتم

حاال ازم میخواست بهش بگم دوستت 
 !دارم

 !آیا من دوستش داشتم؟
 نه!من عاشق این مرد بودم

عاشق اون ولی متعهد به فردریک به عنوان 
 !مادر ایوان

 دیر فهمیدم



 دیر گفتی مارکوس
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شاید اگر همون موقع ها بهم ثابت میشد 
 که چقدر وجودش برام

 با ارزشه دل از اولین
عشقم می کندم و تا دیر نشده بود خودمو 

 از همه چیز دور
 میکردم

شاید اونوقت میتونستم زندگی جدیدی رو 
 تجربه کنم

 سرنوشتم این طور نمیشد

پسرم و بسیار دلتنگ اما با این که عاشق 
 فردریکم اما هرگز



 ...نمیتونم کنارشون باشم
بهش لبخند زدم و لبهامو باز کردم که بگم 

 دوستت دارم

اما با صدای باز شدن در دستامون از هم 
 جدا شد و به در

 خیره شدیم

دو سرباز اومدن تو و منو به زور بلند 
 ...کردن

 !ولم کنین_

 !منو کجا میبرین؟_

و عصبی مارکوس که منو دنبال  و نگاه خیره
 میکرد و تالش

 بی حاصلش برای بلند



 شدن و درد کشیدنش

 و منی که به پشت سرم خیره بودم

 ...خیره ی هم دردم

 !خیره ی غیرت و نگرانیش
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 !خیره ی ناتوانیش

 ...راه فراری برای من نبود

گمو جمله ای که هرگز نتونستم ب  

مجبورم کردن توی محوطه روی زمین زانو 
 ...بزنم

 دو ردیف سرباز دو طرف بودن

 محکم و جدی سرمو زیر گرفتم

 صبح بود و هوا روشن



 با صدایی به خودم اومدم
 عالیجناب پادشاه وارد میشوند_

سرمو کمی باال تر گرفتم و صاف به اومدنش 
 نگاه کردم

 !خودش بود

 ...همونی که یکبار قصد جونشو کرده بودم

پرغرور روی تختی که ازم فاصله زیادی 
 داشت نشست و بهم

 نگاه کرد
 تعظیم چرا؟!اینهمه شکنجه شده بودم

 !محاله سر خم کنم

 اون دشمن منه
 !دشمن شاه ریچارد



 !و دشمن همسرم پادشاه فردریک

 ...حکم پادشاه را قرائت میکنم_
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با تعجب خیره شدم به کاتبی که از روی 
 توماری در دست

 داشت متنی رو میخوند

به جرم سو قصد به جان پادشاه و _...
 مخفیانه وارد قصر شدن

و به خطر انداختن جان شاهزاده آلن به 
 ...اعدام محکوم میشود

چشام از تعجب گرد شد و مبهوت به 
 پادشاه خیره شدم

شام میدوید و چهره ی ایوان از اشک توی چ



 جلوی چشام محو

 ...نمیشد
 اما اجازه ی باریدن نداشتم
 حکم فردا صبح اجرا خواهد_

 بغض کرده بودم
نگاهمو با نفرت تمام تو چشمای پادشاه 

 دوختم،صورتش در هم

 رفت و دستشو سمت

 ...قلبش برد

زیر لب چیزی زمزمه کرد و من توسط 
 سربازها به سمت

ه میشدمزندان کشید  

 !هیچ نمی فهمیدم



 !همه چیز مثل یک کابوس وحشتناک بود

 ...وارد زندان شدم

به محض ورودم شکستم و روی زمین زانو 
 ...زدم

334 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

و صدای فریادهای نگران مارکوس که منو 
 مخاطب قرار داده

 بود و به سختی به سمتم
پیچیدمی اومد توی خلوت زندان می   

 به صورتش زل زدم اما ایوان رو میدیدم
 دستاشو دو طرف صورتم قرار داد

 لب زدم
 !بهم بگو...گناه پسر...چهار سالم... چیه؟_



 اشکام بی امان روی گونه هام جاری شدن
 چی گفتن بهت؟حرف بزن چی شده؟_

 بغض کرده بودم
 حتی نمیتونستم بگم

صورتمو دو طرف تکون دادم و سعی در 
 هضم واقعیت داشتم

_ سالمه...من..هنوز23فقط...فقط...  ... 

پلک هامو روی هم فشردم وباز اشک هام 
 جاری شدن

 آروم باش من پیشتم_
نفسم در نمی اومد بغضی گلومو گرفته بود 

 که هر لحظه

 بزرگتر میشد،چقدر گفتن این



 جمله سخت بود

_ حفقط...تا فردا...صب ! 

 :زل زد تو چشام،وحشتزده پرسید
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 منظورت چیه؟_

 لبخندی تلخ هم رنگ واقعیت زدم
به سمت دیگه ای نگاه کردم و همزمان 

 گفتم

 ...اعدام_
 چند ثانیه سکوت کرد

 نمیزارم_
 ...نمیزارم

 هر لحظه صداش باال تر میرفت



 :تکونم داد و محکم گفت
_ زارم لعنتیمن نمی ! 

چشامو بسته بودم و بلند بلند گریه 
 ...میکردم

 ...گفتی عاشقمی

سال تنها 5گفتی رهام نمیکنی،پس چرا این 
 بودم؟

 نمیشه،باید حرفامو به گوشش برسونم
 باید بفهمه چی کشیدم

 باید از پسرمون محافظت کنه
سال کوتاهی رو تا آخر عمر براش 4باید 

 جبران کنه

ودمو به میله های بلند شدم و محکم خ



 ...زندان کوبیدم

 :دیوانه وار با صدایی خش دار نالیدم

 ...تو رو خدا بهم یه کاغذ و قلم بدین_
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دوباره اینکار رو تکرار کردم،نفسم در نمی 
 اومد

 بریده بریده التماس میکردم
 من...فردا صبح...میمیرم_

التماس میکنم...اجازه بدین...نامه 
 ...بنویسم

وقتی جوابی نشنیدم و فهمیدم بی حاصل 
 فریاد زده بودم همونجا

 زانو زدم



 ...ایوان من_
 بغض مانع از ادامه ی حرفم شد

مارکوس سعی کرد بلندم کنه اما مقاومت 
 کردم

 با آستین لباسم اشک هامو پاک کردم
 ...پاشو،تموم کن این مسخره بازیا رو_

 بهش نگاه کردم
غم و جدیت رو در نگاهم دید پس فریادش 

 باال رفت
 !اون بیگناهه.منو ببرین_

پاشو گرفتم و باز اشک هام مثل ابر بهار 
 جاری شدند

لحظه ای ساکت شد و باز شروع کرد به داد 



 .زدن

حضور سربازی رو حس کردم،سرم و باال 
 گرفتم

قلم و کاغذی رو از بین میله ها به سمتم 
 گرفته بود

بهش نگاه کردم،لحظه ای ترحم در نگاهش 
 حس نکردم
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درسته که هر روز تعداد زیادی از آده ها می 
 میرن اما نباید به

 این زودی روزمرگ من
 فرا میرسید

 من



 هنوز یه عالمه کار برای انجام داشتم

ن هنوز قول هایی داده بودم که هرگز بهشو
 عمل نکردم و

 هنوز نتونستم بگم که چقدر

دلتنگ اون مردبی وفای خاطراتم هستم و 
 حسرت دیدار

 دوبارش رو به گور خواهم برد

 !یک صفحه کم بود
 ...حرف داشتم

 با فردریک یه عالمه دردودل داشتم
 اشک هام دونه دونه روی کاغذ میریختن
با دستی آغشته به خون و لرزان قلم رو 

ع بهگرفتم و شرو  



 نوشتن کردم
 نمیفهمیدم چی مینویسم

فقط هر آنچه نوشتم همه از قلبم به دستم 
 جاری میشد

عالیجناب...ما هرگز خداحافظی نکردیم!ای 
 کاش هرگز ندیده

 !بودمت
 ای کاش هرگز تو رو با دیگری ندیده بودم
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 ای کاش از پیشت نرفته بودم
 !کجا بودی؟

کجا بودی وقتی سخت ترین سالهای زندگیم 
 رو تنها و در



 غربت سپری کردم

کجا بودی وقتی پسرت رو در وجودم 
 پرورش دادم؟

 ازش مراقبت کردم
 برای آزرده نبودنش هر کاری کردم

 و هر روز غمگین تر شدم

 کجا بودی وقتی گرفتار شدم!؟

وقتی من در فقر و گرسنگی بودم پیش 
آرامش و درملکه در   

 !ثروت غوطه ور بودی
به فکر راحتی و امنیت همه ی مردم بودی 

 !جز عشقت

 ...جز تنها کسی که تو براش همه کس بودی



 نامه رو تا زدم و به سمت مارکوس گرفتم
خواهش میکنم مثل جونت ازش _

 مواظبت کن

خواست حرفمو قطع کنه که ادامه دادم 
 _برسونش به دست

 !پادشاه فردریک
یت در نگاهش موج میزدعصبان  

 !و قول بده هرگز نخونیش_

 خیره شدم تو چشمهای قرمزش

339 

 دختر خدمتکار نویسنده: صحرا ارمغان

قول میدم الزم به این کار نباشه و خودت _
 !نامه رو بهش بدی

 با یادآوری چیزی از هم جدا شدیم



 !راستی_

دست بردم و گردنبندم رو از گردنم باز 
 کردم و گردنش

ختم،لبخندی زدماندا  

این گردنبند برام خیلی عزیزه.مواظبش _
 باش و هرگز از

 خودت جداش نکن

نه.نمیتونم قبولش کنم.تو قرار نیست _
 بمیری

 !دوستت دارم فرمانده ی من_

تمام خاطرات گذشته از جلوی چشام رد 
 میشدن

 پسرمو به تو میسپارم_



 ...دلسوزه،سربه هواست،ساکته ولی خیلی

بست بغض راه گلومو  

 ...مارکوس:مهربونه!درست مثل تو

سرشو زیر انداخت و دستشو دو گوشه ی 
 چشم هاش گذاشت

 !قول میدم هرگز کوچکترین آسیبی نبینه_

 چقدر خوب بود این حس امنیت

به جز اون من ایوان رو به کی میتونستم 
 بسپارم

 ...خیالم راحت شد_

اون شب تا سحر گریه کردم و مارکوس 
 مدام دلداریم داد
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 ...صبح سربازها اومدن

از هم به زور جدا شدیم و تالش های 
 مارکوس برای موندن

 کنارم بی فایده بود

 ...تالش و تقالهای من بی فایده بود
 سرمو توی گیوتین گذاشتن

ناشکهام بی صدا میریخت  

 صداها رو نمیشنیدم،هیچ کس رو نمیدیدم

از دور فقط خیره ی مارکوس شده بودم 
 لبخند زدم به این چهره
 ی آشنایی که همیشه

 و همه جا با من بود

اشک هاش بی امان صورت مردونه اش رو 



 خیس میکردن

سربازها رو کنار میزد و سعی داشت بیاد 
 نجاتم بده اما تعداد

 زیادی سرباز گرفته بودنش

 و مانع از نزدیک شدنش به من میشدن

 ...مدام اسممو فریاد میزد

دلم نمی خواست چشم از مارکوس بگیرم 
 اما تحمل درد

 کشیدنش رو نداشتم

کم کم حالت تهوع گرفتم و مزه ی شوری 
 خون رو حس کردم

صداهای اطرافم محو شدن و سرم گیج 
 رفت



تصاویر مقابلم چرخیدن و جلوی دیدم تار 
 ...شد
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 :از زبان آلن
 امانت دار خوبی نبودی!خداحافظ_

 توی شوک رفتنش بودم
 :قدمی به جلو برداشتم و زمزمه کردم

 ...خداحافظ خواهر_

دستمو روی زخم به جا مونده ازش گذاشتم 
 تا مانع از جاری
 شدن خون بشم

 چه بی رحمانه نگذاشت حتی چهرشو ببینم

بهش گفته بودمای کاش   



 ای کاش جلوی رفتنش رو گرفته بودم
 کاش کنارم می موند

 باید به پادشاه بگم
 اون باید همه چیز رو بدونه

 !اما این موقع شب
 چطور میتونم چنین چیزی رو بهش بگم

 ...از طرفی اون بیماره
 ...ممکنه به این خاطر قلبش

 بین دو سرباز در حال برده شدن دیدمش
و عده ای هم پشت سرش به راه افتاده 

 بودند
 !دیر شده بود
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وحشتزده به سمتش رفتم و قبل از اینکه 
 بتونم کاری کنم با

 ضربه ای که به پشت سرم

 خورد زمین افتادم و دیگه هیچی نفهمیدم

 چشم هامو آروم باز کردم

 توی یه اتاق ناشناس بودم
به سرم که تیر میکشید گرفتم دستمو  

 من کجا بودم؟؟

 کمی بلند شدم و به اطراف نگاه کردم

به سمت در رفتم،چه کسی جرات کرده بود 
 منو توی چنین اتاق

 محقری بیاره؟؟

 چند بار امتحان کردم ولی در باز نمی شد



 محکم به درکوبیدم

درو باز کنید.چطور جرات میکنین منو _
 !زندانی کنین؟

کنیندرو باز  ! 

 من باید خواهرم رو نجات بدم

 باید به دیدن پادشاه برم
 باید بگم اون دخترشه،

میدونم شاهزاده ی بی عرضه ای هستم ولی 
 توی این یه مورد

 نمیتونم ساکت بنشینم و
 تماشا کنم
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محکمتر به در کوبیدم و از افکارم بیرون 



 اومدم
_ رون هست؟؟همین االن درو کسی اون بی

 ...باز کنین وگرنه
 هنوز حرفم تموم نشده بود که در باز شد

 شاکی و خشمگین از اتاق خارج شدم

 توقع داشتم حتما کسی اونجا باشه
 !یک مقصر

 ...ولی هیچکس نبود اونجا

االن مهمترین مسئله برای من مجازات اون 
 ...افراد نبود

 اصلی ترین موضوع نجات خواهرم بود
دوان دوان مسیری از وسط شهر و ناکجاآباد 

 به سمت قصر در



 پیش گرفتم
 باالخره به ورودی قصر رسیدم

همانطور که برای تسکین درد دستم رو به 
 سر گرفته بودم

 :روبرو نگهبانها ایستادم و گفتم

 در رو باز کنین.من شاهزاده آلن هستم_

به همدیگه زیر چشمی نگاه کردن و بعد هم 
ضع منبه سر و و  

 پوزخندشون هر لحظه بیشتر میشد
 کم کم به خنده تبدیل شد

 :یکی از اونا گفت
چه جالب!منم پادشاهم البته از نوع _

 قالبیش
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 ...و باز به خندیدن ادامه دادن

 اینطوری فایده نداشت
خشمگین توی دلم براشون خط و نشون 

 میکشیدم

که نگهبانهای قصر بودن من رو چطور با این 
 نمیشناختن؟

یکی از سربازها نیزه اش رو به سمتم گرفت 
 :و جدی گفت

اگه نمیخوای بندازمت تو زندون زود گورتو _
 !گم کن مزاحم

ناگهان فکری در ذهنم جرقه خورد و مشتی 
 محکم روی



 صورتش نشوندم

متعجب و مات و مبهوت به هم نگاه کردن 
 و خشمگین به سمتم

مدناو  

باهاشون درگیر شدم و تا جا داشت کوتاه 
 اومدم و برای اینکه

 به هدفم برسم زیر مشت
و لگد هاشون قرار گرفتم و زیر بار ناسزاها 

 سکوت کردم

 منو داخل قصر بردن

داشتن کشون کشون به سمت زندان 
 میبردنم که در مسیر با

 صدایی که جدیدا با گوشم



 غریبه شده بود ایستادن

ه شخص نگاه کردمنیمه جون ب  

 !پسر ملکه
 شاهزاده ی عزیز پادشاه
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 !برادر_
از کاغذی که مقابلم بود چشم گرفتم و به 

 صاحب صدا خیره

 شدم

من پسر یک خائن بودم،چطور میتونستم 
 برادر پسر ملکه

 باشم؟
مهر سکوت روی لب هام گویای تمام 



 دلتنگی ها و حرف های

 نگفته ام بود
انگار گلوله ای سنگین در گلویم قرار داشت 

 و مانع از غورت

 دادن آب دهانم میشد

نگاهم را از او گرفتم و باز به همان کاغذ 
 سفید باالی سرم

 چشم دوختم

 رویش نوشته شده بود

برادر صدای منو میشنوی؟!باهام حرف _
 بزن

هر روز این کلمات را می دیدم و می 
ی برایخواندم اما حرف  



 گفتن نداشتم

چه بگویم؟!هیچ واژه ای نمی توانست غم 
 درونم را آشکار کند

 و چه بهتر

 بعد از آن همه اتفاقات ناگوار
هیچ نمیخواستم پادشاه بیش از این فرو 

 ریختنم را به تماشا

 بنشیند
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آنهمه التماس و روز ها زانو زدن مقابل 
مرد به ظاهر قصر آن  

 پدر چه فایده داشت که
 !حاال کالمی سخن بگویم؟



هنوز مشکی پوش بودم و عزادار اما چند 
 روز پیش ملکه تاج

 گذاری کرده بود و خود و

پسرش تمام جایگاه من و مادرم را تصاحب 
 کرده بودند

خشمگین مشغول دعوا کردن با دو سرباز 
 بود

چند محافظ اطرافم رو گرفتند و به سمت 
 اتاقم بردن

 من باید اول از همه پادشاه رو میدیم

برای همین بی توجه به محافظ ها و با 
 همون سر و وضع

 کنارشون زدم و به پیش



 پادشاه رفتم
 به پشت سرش خیره شد

به همان دری که چند لحظه پیش ازش 
 خارج شده بود

دستش را از شدت خشم مشت کرد 
 ودندان هایش روی هم

 سائیده شدند

یتوانست اینطور رفتار کند؟چطور م  

باورش نمی شد و احساس میکرد کابوس 
 دیده است

 !به راستی که او همان پدرش بود
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که هرگز مثل یک پدر با آلن رفتار نکرده 



 بود اما نمیدانست
 اون میتواند سنگ دل تر از

 این حرف ها باشد
حاال که حرفهایش را شنیده بود نمیتوانست 

 دست روی دست

 بگذارد و ببیند که چطور
خواهرش به دست پدر بی رحمش سالخی 

 میشود

مقابل پنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا 
 ...میکرد

 در خاطرات فرو رفته بود

 جیمز سرزنده به پشت سرش رسید

 !جیمز:سرورم



 به خودش آمد و به پشت سر چرخید
ین سومین باری بود که صدایش میزد و او ا

 متوجه نشده بود

یک دسته موی سفید در جلوی سرش 
 خودنمایی میکرد

نفس عمیقی گرفت و سعی در کنترل 
 هیجاناتش داشت

جیمز پس از تعظیمی طوالنی سرش را باال 
 آورد

 ...پسرتون_
برق خوشحالی در چشمان غمگینش 

 نشست و منتظر ادامه ی
 جمله اش شد



ز:شاهزاده صحیح و سالم در قصر جیم
 هستند

 سعی کرد لبخند بزند اما نمیتوانست
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 مدتها بود که خنده با لبهایش قهر بود

 او را چه به شادی کردن
اویی که خود را مقصر تمام اتفاقات 

 میدانست

 ...اشک در چشمانش دویدند
قدمی به  چشمانش را بر روی جیمز بست و

 جلو برداشت،کمی

 کنترلش را از دست داد،

 جیمز دستش را گرفت



 با هم به سمت تاالر راه افتادند
در اندیشه ی این بود که پسرش چقدر 

 میتواند شبیه مادرش

 !باشد؟
با دیدنش شاید میتوانست اندکی از 

 دلتنگی هایش را کم کند

 به تاالر رسید
 جیمز را رها کرد

قدم در تاالر گذاشتدرب ها باز شدند و   

 پر غرور اخم در بین دو ابرویش انداخته بود
 سرش را کمی باال گرفت

 !مگر چه کسی آنجا بود؟

 !آیا داشت پسرش را میدید یا یک غریبه را؟



نگاهش به پسر کوچکی که در وسط تاالر 
 ایستاده بود افتاد
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قلبش تیری کشید و اشک در چشمانش 
 دوید،بی اراده خواست

 به سمتش بدود اما
لحظه ای با یادآوری مقامش از حرکت 

 ایستاد
خود را نگه داشت و راهش را به سمت 

 تختش کج کرد
 روی تختش نشست

 به پسرش نگاه کرد
 سرتاپایش را برانداز کرد



 !او چقدر شبیه خودش بود
 ...اما چشمانش

ی النا بودندهمان چشم ها  

 همان چشمانی که او را ویران کرده بودند

همان چشم هایی که سالها حسرت 
 دیدارشان را داشت

 به جیمز اشاره ای کرد،دو دل بود اما
سربازی که محافظش بودند 4جیمز رو به 

 :گفت

 به این بچه غذا و اقامتگاه بدین_
 :و آرام تر ادامه داد

 مراقبش باشین_

اطاعت گفتند و تعظیم هر چهار نفر با هم 



 کردند

خواستند پسرک را ببرند که پادشاه بی 
 طاقت دستش را باال

 ...آورد
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 ایستادند
از سر جایش بلند شد و چند قدم نزدیک تر 

 رفت،به چهره ی

 معصومش خیره شد

 پسر لبخندی زد و سرش را کج کرد
 بغض راه گلویش را بست

تحمل نداشت پس به آنها پشت کرد دیگر  

چشمانش را بست و به سرعت تاالر را ترک 



 ...کرد

تعدادی خدمه و سرباز پشت سرش راه 
 افتادند.به اتاقش رسید

جیمز دوان دوان به او رسید،نگرانی در 
 :صدایش موج میزد

 سرورم حالتون خوبه؟_

 به پشت در بسته ی اتاق تکیه زده بود
را از روی  مهر سکوت چند ساله اش

 لبهایش برداشت و بریده
 :بریده گفت

 ...فردریک:النا

و جیمز او را خوب میشناخت پس اجازه ی 
 تکمیل جمله ای که



 با بغض همراه بود را
 نداد

جیمز:ایشون به همراه فرمانده مارکوس 
 ...هنوز برنگشتن

 خشمگین شد اما از درون شکسته بود

 !چرا باید مخالفتی با او میشد؟
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 .او پادشاه بود
هیچکس حق نداشت مطابق میلش با او 

 ...رفتار کند

این یک دستور بود!دستور بود که زنده و 
 .سالم پیشش برگردد

 !او بی تاب بود



آرام و قرارش النا بود،همان دختری که 
 چشم هایش کار دستش

 .داده بود

درست  همانی که برایش این همه دردسر
 کرده بود،او که بعد

 از رفتنش حسرت
 دیدارش را کشیده بود

او که با دیدن هر خدمتکاری بیادش می 
 افتاد،

او که با لبخندش دنیا زیبا میشد و با دیدن 
 اشک هایش دنیا

 برایش جهنم میشد
به سمت میزش رفت و دستش را روی آن 



 ...کشید

 تمام وسایل روی زمین ریخته شدند
تالشش برای باز کردن در بی صدای جیمز و 

 فایده بود

به راستی سخت است انتظار کسی را بکشی 
 که نمیتوانی

 هرگز کنارش باشی،

سخت است توانایی هرکاری را داشته باشی 
 جز نگهداشتن

 عشقت در کنارت،

 !حتی به اجبار
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 !حتی با دستور



ند؟!محال استمگر میتواند او را مجبور ک  

سعی کرد فریاد بکشد اما صدایش در نمی 
 .آمد

وحشیانه نفس میکشید و پلکهایش را روی 
 هم فشار

 میداد،ضربان قلبش باال رفته بود و

 شقیقه هایش نبض گرفته بودند

 حاال که النا از او دوری کرده بود

 حاال که باید انتظار دیدارش را میکشید

 باید در آغوش میکشید پسرش را
 هم خون النا را

 !مگر او جز آرامش چه میخواست؟

 با چشمانی به خون



 نشسته به سمت در رفت
 :جیمز وحشتزده گفت

 اتفاقی افتاده عالیجناب؟_
 :و باز کالمی بریده بریده گفت

 پسرم...اتاقش رو نشونم بده_
 :از زبان فردریک

 در رو آروم باز کردم
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مه گفته بودن که خوابه اما حتی اگر خد
 خواب هم بود من باید

 میدیدمش

بی سرو صدا وارد شدم و در رو پشت سرم 
 بستم



 روی تخت دونفره ی بزرگی خوابیده بود

 خیلی کوچیک بود برای اون تخت

راه زیادی رو برای رسیدن به اینجا طی 
 کرده، حتما خیلی

 خسته بوده که فورا به خواب

 رفته

وم به باالی سرش رسیدمآروم آر   

 پلکهاش بسته بود
دستمو با تردید جلو بردم تا مو های 

 لطیفش رو نوازش کنم
 . ترسیدم مبادا بیدار بشه

موهای طالیی رنگ شاللش تا روی چمن ها 
 رسیده بود و باز



 بود
حتی توی همان لباس های کهنه و پاره هم 

 زیبا و با وقار بود

مد که تا به در نظرم برازنده ترین دختری ا
 حال دیده بودم اما

 خجالتی بود و می ترسید

می ترسید تا مبدا خانم خانه اون رو در حال 
 مکالمه با یک

 اشراف زاده ببینه و تنبیه
بشه،اما هیچ کس نمی دونست که همان 

 ...شب دلم رو برد
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 دستم را مشت کردم و عقب کشیدم



نگ مادرشه و از اینکه به زور اینجا حتما دلت
 اومده خیلی

 ناراحته
 هیچ نمی دونه که من پدرش هستم

 نمیدونه چه پدر بدی بودم
 رفتم روی تخت و کنارش دراز کشیدم

همونطور که وجود النا بهم آرامش میداد از 
 بودن در کنار

 پسرم آروم شدم
اما بعد از چند لحظه باز افکار آزار دهنده به 

 سراغم اومدن

 اینکه چرا برنگشته؟
 نکنه هرگز نیاد؟



 چقدر دیگه باید انتظار بکشم؟

 نفس عمیقی گرفتم
 پلکهامو روی هم گذاشتم و از خستگی

 ...به خواب رفتم
 آرام پلک هایش را باز کرد

ایوان که در حال بازی با دست پادشاه بود 
عقبدستش را   

 کشید و به روی پادشاه

لبخندی خجول پاشید و گونه هایش گل 
 انداخت
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فردریک که نمی دانست باید چطور با این 
 بچه که پسرش بود



 رفتار کند متعجب بود اما

 ...غرورش را حفظ کرد و در جایش نشست

خواست چیزی بگوید که پسرک به او نزدیک 
د و بوسهتر ش  

 ...ای روی گونه اش نهاد
تعجب فردریک بیشتر شد و به نقطه ای 

 نامعلوم خیره شد
ایوان با زبان شیرین کودکانه اش 

 گفت:شما مرد مهربونی

 هستین.من خیلی شما رو

 ...دوست دارم

به چشمان کودک که غرق در شادی بود 
 نگریست و اشک در



 چشمانش دوید

ریده گفتلبخندی نیمه جان زد و بریده ب : 

 .تو هم پسر خیلی خوبی هستی_
 (درست مثل مادرت النا)

 او مرد خوبی نبود
از دوست و فرزندش محافظت نکرده بود و 

 حاال به خودش این

 حق را نمی داد که او را

 پسرش خطاب کند
کودک لبخند دیگری زد و خود را در آغوش 

 پدر انداخت
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ای اشک از روی پشیمانی چهره ی  قطره



 مردانه ی فردریک

 را پوشاند

با تعلل دستانش را باال آورد و خواست 
 پسرش را لمس کند اما
 با باز شدن در به خود

 آمد و ایوان را از خود جدا کرد
فردریک از جا برخواست و نامحسوس 

 اشکش را پاک کرد
 اخمی میان ابروانش نشست

چه کسی جرات کرده بود بی اجازه وارد 
 شود؟

 ملکه مغرور وارد شد

تعظیم کوتاهی کرد و قبل از این که بتواند 



 چیزی بگوید فریاد

 عالیجناب بلند شد

 چه کسی به شما اجازه ی ورود داد؟_

چطور انقدر گستاخانه رفتار میکنین؟؟بیرون 
 باشین

ایوان که از خشم فردریک ترسیده بود از او 
ه گرفتفاصل  

ملکه ناباورانه از فریادی که بعد از چند سال 
 اولین بار بود می

 شنید سعی کرد غرور

 خورد شده اش را جمع کند

مطلع شدم که یک بچه ی بی کس و کار _
 به قصر آورده



 شده،آیا من نباید از علت

 وجودش باخبر میشدم؟
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و پوزخندی زد پادشاه بیشتر اخم کرد  

 از کی من انقدر بی عرضه شدم؟_
 :محکم گفت

فکر نکنم هر چیزی به شما مربوط _
 باشه،من فرمانروای این

 سرزمینم پس خودم بیش

از شما به همه چیز واقف هستم.شما به 
 !قصرتون برگردید

از او رو گرداند و به سمت کودکی که 
 وحشتزده بود رفت و



 دستش را در دست

تعجب ملکه باعث گرفت،فریاد م
 ایستادنش شد

 !سرورم-

لحظه ای ایستاد و بدون نگاه کردن به 
 :همسرش گفت

این یک دستور بود!پس پاتون رو از _
 محدوده اتون بیرون

 ...نگذارید
سرسری به او نگاه کرد،ملکه در حال انفجار 

 بود اما خود را
 کنترل کرده بود

 ...پادشاه به همراه پسرش از اتاق خارج شد



ه دستانش را مشت کردملک  

 این قضیه مشکوک به نظرش می آمد
او که بود که فردریک اینطور مقابل 

 همسرش طرفداریش را

 میگرفت؟
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از حضور آن بچه هیچ احساس خوبی 
 ...نداشت

به خصوص حاال که فرزند دو ماهه ی پادشاه 
 را در شکم

 !داشت

 سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند

ندیمه اش کنارش قرار گرفت و سعی در 



 آرام کردن او داشت
 ...او را به اتاقش برد

 ملکه برادرش را خواند

 پس از چند دقیقه پیکی به نزدش آمد
 اجازه ی ورود داد

 متعجب بود از اینکه برادرش نیامده

 !و یک پیک را فرستاده

دش نیازمند آن هم حاال که اینهمه به وجو
 ...بود

سرباز: گفتند ازتون عذر خواهی کنم 
 ...نمیتونن به نزد شما

 نگذاشت حرفش تمام شود
خشمگین ظرف جوشانده ای را که مقابلش 



 بود پرتاب کرد
 :و گفت

این یعنی چی؟! االن حدود سه چهار ماهه _
 که از دیدن من

 خودداری میکنه

 از جا بلند شد،ندیمه ها همه تعظیم کردند
 !منو ببر پیش برادرم.همین حاال_
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سرباز وحشتزده و پریشان با لکنت زبانی که 
 به خاطر استرس

 گرفته بود زانو زد و با

 :حالت زاری گفت

 من نمیتونم ملکه لطفا منو عفو کنین_



 :ملکه که تعجب کرده بود گفت

یعنی چی نمی تونی؟میخوای از دستور _
 من سرپیچی کنی؟

لطفا ازم نخوایید که شما رو پیش فرمانده _
 ...ببرم چون ایشون

 :منتظر ادامه ی حرفش شد و بی تاب گفت

 چون ایشون چی؟؟_

 ...ایشون در پایتخت نیستن_
 چشمان ملکه از تعجب گرد شد

چطور تنها برادرش سه ماه به او دروغ گفته 
 بود و مخفیانه

 آنجا را ترک کرده بود؟
صندلی اش رها شد روی  



 چشمانش را بست و تبسمی کرد

 .بله.درسته حواسم نبود.میتونی بری_
 همه از رفتار او متعجب بودند

به راستی که همیشه باوقار و زیرکانه سعی 
 در حفظ غرورش

 و حل کردن مسائل داشت
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سربازها که توان مهار مارکوس را نداشتند 
 او را به زور از

 مقابل النا دور کردند،حنجره ی

خشدار مارکوس لحظه ای خواهان خاموشی 
 نبود

مدام فریاد میکشید که او را به جای النا 



 مجازات کنند،النا بی

 گناه است اما هیچکس به

 او اهمیت نمیداد
ه های او را به زنجیر بستند،فریاد هایش میل

 زندان را به لرزه

 .در آورده بود

در تالش برای رهایی بود اما چطور 
 میتوانست از هجوم

 سربازان رها شود و به النایش

 برسد؟
سرباز زندان را قفل کرده و از آنجا دور 

 ...شدند

ُ ر  



 ها د

مارکوس هر چه جان داشت فریاد شده 
 بود،رگ گردنش ورم

 کرده بود

ندن نبود و همین او را راه فرار و کمک رسا
 باعث ازارش

 میشد،او به قولش عمل نکرده

 بود
لحظه ای چهره ی النا از مقابلش کنار نمی 

 رفت،گویا از او

 انتظار کمک داشت
صورتش از اشک خیس شده بود اما دیگر 

 غرورش مهم نبود
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 او شرمنده ی النا بود
کرده بود برای هر چه بدی در حقش  

او خود را بیش از هر کسی مقصر 
 میدانست

اگر به زور او را به سرزمینشان برگردانده 
 بود و خالف

 خواشته ی النا عمل کرده بود

 حاال این چنین عذاب نمیکشید

 گل عشق النا در قلب سنگی مارکوس

ریشه کرده بود و به مرور زمان رشد کرده 
 بود

با  قلب سنگش را نرم کرده بود و حاال



 پژمردن این گل،قلب
 ترک خورده اش مانده بود

او چطور میتوانست حاال مانند یک فرمانده 
 رفتار کند؟

او چطور میتوانست تکه های قلبش را جمع 
 کند و دوباره بهم

 بچسباند
 ...او هرگز این روز را فراموش نخواهد کرد

******* 

بی هدف به نقطه ای نامعلوم خیره شده 
 بود،سه روز از آن

 روز شوم گذشته بود

هنوز در زنجیر بود؛سرباز ها از باز کردن او 
 .می ترسیدند



 از خشم او و رهایی اش واهمه داشتند
در این سه روز لحظه ای خواب به 

 ...چشمانش نیامده بود
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 ...هیچ غذا و آبی نخورده بود

رحمانه چطور میتوانست وقتی النایش را بی 
 کشته اند آرام

 باشد و استراحت کند،یا
 خواب و خوراک داشته باشد،

حتی چشمان به خون نشسته اش پلک 
 .نمیزد

 !آری او به دنبال انتقام بود
از هر کسی که ذره ای در حق النا قساوت و 



 ستم روا داشته

 ...بود
********** 

 :یک هفته بعد
او سربازها با تعلل وارد زندان شدند و آرام 

 ...را باز کردند

مارکوس که دیگر نایی برایش نمانده بود 
 روی زمین افتاد

 .تو آزادی،میتونی بری_
هجوم نفرت به قلبش باعث ایجاد بغض 

 خفه کننده ای در

 ...گلویش شد

 دستانش در کاه های کف زندان مشت شد

چطور او را آزاد کردند و النای بیگناه را بی 



 رحمانه کشتند؟

میخواستند که میله هایی که چطور از او 
 آخرین نفس های النا
 را محبوس کرده بودند

 !ترک کند؟
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او دیگر جایی در دنیای بیرون از این هوا 
 .نداشت

 دلش میخواست هوا

دِ م ی این زندان را در شش هایش 
 نگهدارد

 و بازدمش را هرگز

 ...بیرون ندهد



چطور میتوانست با پادشاه،ایوان و یا هر 
 کس دیگری روبرو

 شود؟

 ...او زندگیش تمام شده بود
همان روزی که هیچ از دستش برنیامد تا 

 برای نجات النا انجام
 دهد

همان روزی که شاهد جداشدن سر النا از 
 ...تنش بود

 !او رفتن از اینجا را نمی خواست
که او او شرمسار بود حتی از نور خورشیدی 

 را نظاره

 ...میکرد



احساس میکرد تمام کائنات بر او لعن 
 میفرستند و او را

 ...سرزنش میکنند

 همه چیز مثل یک کابوس بود

گذر روزها ی سرد پاییز،عبور خاطرات سرد 
 و تاریک از

 ذهن پژمرده ی فردریک

 تالش برای تحمل
 عادت کردن به وجود ایوان
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بازی گوشی های کودکانه اش و تماشای 
 مخفیانه خوابیدن

 هایش



همه و همه روزهای طاقت فرسای دوری را 
 آسانتر میکرد

 :از زبان فردریک
 میشه تپش های این قلب برای من باشه؟)

 دستپاچه خودشو به خواب زد

دستم رو روی قفسه ی سینش گذاشتم و 
 :گفتم

_ بتپه؟ میشه این قلب هم همیشه برای من  

 لبخند به لباش اومد
 :انگشتم رو سر دماغش زدم و گفتم

 میدونم بیداری چشماتو باز کن عشق من_

اگر تنبیه من اینه تا آخر عمرم شما رو _
 سرورم صدا میزنم



 و اشکی که ریخت و دلم رو لرزوند

قول میدم همیشه کنارت باشم...هیچی _
 نمیتونه بین ما فاصله

 بندازه
اتو ندارممن طاقت دیدن اشک ) 

من همه چیز و به دست مارکوس سپرده 
 بودم

مطمئن بودم که آخر این کابوس ها به 
 تاریکی ختم نمیشه

 باالخره روزهای خوش از راه میرسن
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اگر چه گاهی بینهایت دلتنگ،مضطرب یا 
 غوطه ور در افکار



 میشدم اما هنوزم به دیدن

 دوباره النا امید داشتم

امید داشتم به برگشتنش چون به مارکوس 
 اعتماد داشتم

هر چی باشه اون پسر دایی من و برادر 
 .ناتنی ملکه است

سه ماه بود که هیچ خبری از النا و مارکوس 
 نبود و من داشتم

 کالفه میشدم

بیش از این نمیتونستم نسبت خونی خودم 
 رو با فرزندم انکار

 کنم

النا به خاطر به دنیا آوردن پسرم من به 



 مدیون بودم اما اون

 کجا بود که بتونم باهاش

 حرف هامو بزنم؟

 به سمت اتاق پسرش رفت
 در خم آخر پشت دیوار منتظر ماند

 ندیمه های ملکه آنجا چه میکردند؟
صدای ضربه ی سیلی که بلند شد نشان از 

 اتفاقات ناگواری
 میداد

دن نشان متعجب به جیمز عالمت ایستا
 داد

ملکه:چطور جرات کردی به وسایل این اتاق 
 صدمه بزنی؟



 این اتاق متعلق به پادشاهه
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چطور به خودت اجازه میدی که بهشون بی 
 احترامی کنی؟

همین االن این بچه رو از قصر بندازین 
 ...بیرو

نگاهش روی پادشاه که مقابلش قرار گرفته 
 بود و او را نظاره

 گر بود ثابت ماند و کالم در

 .دهانش خشکید

تعظیم کوتاهی کرد و تا خواست جبهه گیری 
 کند و از ایوان

 شکایت کند و اتفاقات را



توضیح دهد پادشاه به او پشت کرد و 
 مقابل ایوان زانو زد

ایوان سرش را پایین انداخته بود و گلوله 
 های اشک از چشمان

ریختمعصومش فرو می  

 یک طرف صورتش سرخ شده بود
ملکه از زانو زدن پادشاه تعجب کرده و فورا 

 :گفت

 این چه کار یه سرورم؟
 چرا در برابر یه رعیت زانو میزنید؟

به ایوان لبخندی زد و اشک هایش را پاک 
 کرد

ایستاد و او را همانطور که آن پایین بود به 



 خود نزدیک کرد

با او احساس ایوان که بعد از این چند ماه 
 راحتی میکرد خود

 را به پاهایش چسباند

 دست فردریک روی سرش قرار گرفت

دیگر تاب و تحمل فردریک تمام شده بود 
 :پس با جدیت گفت
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 !مواظب حرف زدنت با پسرم باش-

 به وضوح تعجب همه برانگیخته شد
انقدر با صراحت بیان شد که جای هیچ 

 خطای شنیداری را

 برای کسی باقی نگذاشت



 نکند خیاالتی شده است؟
ملکه که از تعجب خشک شده بود سعی 

 کرد به شوخی بامزه

 ی پادشاه بخندد اما

سرش را به زیر انداخت و تا خواست کالمی 
 حرف بزند

 :پادشاه ادامه داد
 .ایشون شاهزاده ایوان هستند-

رامتر ادامه دادآ  

 (از جنس النا)
 تازه ملکه فهمید که چه اتفاقی افتاده است

 پس این پسر همان دختر خدمتکار بود
 همان که مدتها گفته بودند ناپدید شده



اما از کجا معلوم که واقعا پسر پادشاه 
 باشه؟

پوزخندی روی لب نشاند و افکارش را برمال 
 ساخت

- ت کنین سرورم.چطور میتونین به همه ثاب
 که این بچه از شما

 بوده؟
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در ثانی اگر واقعا هم از شما باشه به هر 
 حال از خون یک

 رعیته و پسر یک

خدمتکاره،توقع ندارین که با اون به مقام 
 شاهزاده رفتار بشه؟



 و پوزخند صدا داری زد

فردریک که تا آن موقع به اثبات این 
فکر نکرده بودموضوع   

 خشمگین از حرف های

ملکه به دنبال جوابی می گشت اما ملکه او 
 را با افکارش ترک

 کرد

 کاتب شروع به خواندن کرد

 ...حکم پادشاه را قرائت میکنم_

 نگاه نفرت انگیزش را به پادشاه دوخت
زخم عمیق و کهنه ای که باز شده بود و 

 نمک میخورد آزارش
 میداد،دوباره حجم



ر از اتفاقات گذشته یکی پس از تصاوی
 دیگری از جلوی

 چشمانش عبور میکرد

 :با خود زمزمه کرد
 ...رزالین!خیلی بهش شباهت داره_

 بغض و نفرتش را به خوبی می دید
وقتی توسط سربازها به سمت زندان 

 کشیده میشد لحظه ای

 دست مشت کرده اش را
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بلند کرد و خواست دستور توقف بدهد اما 
 پشیمان شد

او دختر کسی است که زمانی عاشقش 



 بود،حاال که آن دختر از
 شخص دیگریست حاضر

 به نجاتش نخواهد بود
 من از اون هرگز فرزندی نداشتم-

 ...اگر داشتم باید بهم میگفت
 اون فقط یه مجرم و دشمنه

من هرگز بهش این اجازه رو نمیدم که 
واد بهم نزدیک بشهبخ  

 !یا نظرم رو عوض کنه
 بلند شد و به سمت اتاقش حرکت کرد

 دستور داد همه بیرون باشند

دستانش را تکیه گاه سرش قرار داده 
 بود،سرش درد گرفته بود



 توانایی فکر کردن و تصمیم گرفتن نبود
 به دنبال یک نشان می گشت

 یک راهنما تا او را از کارش پشیمان کند
به اشتباهات گذشته اش فکر میکرد  یا شاید

 و جنایت هایی که

 مرتکب شده بود

 ...معذرت میخوام رزالین_

 نمیتونم دخترت رو زنده نگه دارم
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اگر بزارم زنده بمونه و همه چی رو بفهمه 
 برای انتقام از من
 ...یه روز برمیگرده

تبلند شد و به سمت زندان رف  



سربازها را مرخص کرده و مخفیانه از دور 
 النا را پیدا کرد

 قلبش باز هم تیر میکشید

با دیدنش درحال زجه زدن اشک در 
 چشمانش دوید

 در حال گریه کردن بود

 صورتش کبود شده بود

 سراسر بدنش خونی بود

دستش مشت شد و دندان هایش را به هم 
 فشرد

 سرش را به زیر انداخت و از آنجا دور شد

 :از زبان آلن
بدون هیچ حرفی اول زانو زدم و روی زمین 



 نشستم
سرورم...لطفا دستور بدین اون دختر آزاد _

 بشه.اون هرگز
 قصد کشتن من رو نداشت

 اشتباه متوجه شدین
 برگرد به اتاقت-

سرورم تا دستور آزادیش رو ندین از اینجا -
 تکون نمیخورم

شمگین شد و اینبار فریاد زدخ  

 از دستورات من سرپیچی میکنی؟-
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 :پوزخندی زدم و گفتم
 .دختر وزیر اعظم پدرم بود-



مکث کوتاهی کرد،النا که اینها را از اندرو 
 هم شنیده بود نفس

 عمیقی گرفت و منتظر

 .ادامه ی حرفهایش شد
- ازار همدیگه رو دیدیمما اولین بار توی ب  

 خیلی خوب اون زمان رو بیاد دارم

 هر دو روی یک گردنبد دست گذاشتیم

اون زمان مادرت نمیدونست که من ولیعهد 
 هستم چون با لباس

 رعایا در بازار بودم

از اونجا که زنی با گذشت بود و از حرف 
 زدن با یک مرد

 غریبه پرهیز میکرد دست از



ن کالمی حرف از اون گردنبند کشید و بدو
 .اونجا دور شد

من که نسبت بهش کنجکاو شده بودم اون 
 گردنبند رو خریدم و

 مخفیانه دنبالش

کردم،تازه فهمیدم که اون دختر وزیر اعظم 
 پادشاه

شیفته ی زیبایی و وقار رزالین شدم بعد از 
 اون شب چند بار

 دیگه هم باز با لباس مبدل

نممنتظر شدم تا مادرت رو از دور ببی  
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هر بار وانمود میکردم که اتفاقی باهاش 



 برخورد میکنم و سعی
 میکردم باهاش حرف

 بزنم
 .اون هربار فقط چند کلمه جوابم رو میداد
در جشن تاج گذاری من که همه اشراف 

 دعوت شده بودند با

 .رزالین روبرو شدم

شت که خیلی متعجب شده بود و باور ندا
 من پادشاه باشم

از اون به بعد هر بار دستور میدادم که 
 ...مخفیانه به قصر بیاد

بیشتر و بیشتر همدیگه رو میدیدم و رزالین 
 بیشتر عاشق من



 میشد تا اینکه همسرم

بعد از به دنیا آوردن آلن از رابطه من با 
 رزالین باخبر شد و

 منو مجبور کرد که رزالین

 .رو دیگه به قصر نیارم

از طرفی وزیر اعظم و فرمانده ی سپاه به 
 خاطر خیانت به

 .مرگ محکوم شدند

پیش از اینکه جان رزالین به خطر بیفته 
 بهش گفتم که فورا از

 شهر بره

پدرش کشته شد و برادرش رو هرگز پیدا 
 .نکردن



وقتی رزالین از شهر خارج شد تا مدتها به 
 عنوان فراری همه

و دنبالش میگشتنجا ر   
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 .هیچ خبری از رزالین نتونستم بدست بیارم

بعد از سالها من که باور نداشتم وزیر 
 وفادارم به من خیانت

 کرده باشه در این باره

اونموقع بود که  مخفیانه تحقیق کردم و
 فهمیدم این توطئه ملکه

 بوده تا رزالین و
نابود کنه، با اینکه هشت سال  خانوادش رو

 از اون ماجرا



 گذشته بود اما نتونستم

ببخشمش و دستور دادم ملکه با دادن 
 .جانش مجازات بشه

به اینجا که رسید قطره ای اشک روی گونه )
 ی پادشاه جاری

 (شد

 خون جلوی چشامو گرفته بود-

طوری که حتی گریه ها و زجه های آلن رو 
 نمیدیدم فقط

سی که باعثمیخواستم ک  

جدایی رزالین از من شد رو مجازات کنم 
 پس بی رحمانه

 دستور قتل ملکه رو صادر



 ...کردم

النا متعجب شده بود و حاال نسبت به آلن 
 برادرش و ناجی

 زندگی اش احساس گناه

 میکرد

 :النا وحشتزده گفت
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- ادر چطور تونستی این کارو بکنی؟تو م
 پسرت رو کشتی؟مادر

 برادرم رو به خاطر مادر
 من کشتی؟

باورم نمیشه.ولی آلن...اون منو نجات 
 داد.دیگه نمیتونم توی



 صورتش نگاه کنم

 !ای بی رحم
شمشیر رو با فریاد پایین آورد اما آلن سد 

 راهش شد و شمشیر

 در پهلوی آلن فرو

 ...رفت

 چشمانش را با تعجب گرد کرد

وحشتزده از خونی که روی دستانش جاری 
 شده بود فریاد

 کشید و شمشیر را رها کرد

 قدم های سستش او را به عقب می کشاند

دستانش را مقابلش گرفت و با دیدن رنگ 
 قرمز خون جیغ



 کشید و روی زمین افتاد

 به آلن که روی زمین افتاده بود نگاه میکند
ود پادشاه وحشتزده او را در آغوش گرفته ب

 و تکانش میداد

 گویا با اینکار قصد هشیار کردنش را داشت

منو ببخش پسرم.من مادرت رو نبخشیدم -
 و اون رو به مرگ

 محکوم کردم
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 با تو بد رفتاری کردم
 اما تو زندگیمو نجات دادی

 چرا نذاشتی من بمیرم؟

 آلن از کارش پشیمان نبود



رد جمع شده اش به لبخند باز صورت از د
 شد و با بغض

 :آمیخته درد گفت
 چون...تو...پدرمی_

توی... تمام... این سالها... با این که دلت 
 ...نمی خواست منو

 ...ببینی... ولی از دور مراقبم
 بودی

ازت متنفر بودم... اما با تمام وجود... 
 ...دوستت داشتم

ر خواهش میکنم...با النا مثل من... رفتا
 ...نکن

اون تنها دخترت...و تنها...خواهر منه...با 



 ...همه ی قدرتی که

 داری ازش ...حفاظت

کن...باقی عمرت رو...صرف اون 
 ...کن...خواهش میکنم

 ...پدر
چشمانش که بسته شد النا جیغ کشید و به 

 سر و صورتش چنگ

 انداخت
النا خشمگین به پادشاه خیره شد و فریاد 

 :زد

 !ازت متنفرم-
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وحشتزده اشک می ریخت و باور نمیکرد که 



 او اینکار را
 کرده باشد

صدای گریه های پادشاه به اوج رسیده 
 بود،جسم بی جان آلن

 را در آغوش کشیده بود

النا با لرزشی که سراسر وجودش را پر کرده 
 بود از اونجا

 دور شد

ز خون ریخته سعی در پاک کردن دستانش ا
 شده داشت

 بلند بلند و بی هوا گریه میکرد
 از خودش متنفر شده بود

به رودخانه که رسید دستانش را در آب فرو 



 برد و بارها و
 بارها آنها را شست ولی بازهم
 آنها را آغشته به خون می دید

 توی رودخانه زانو زد
 با یادآوری آلن جیغ کنترل نشده ای کشید

زد نام آلن را فریاد  

 پس از ساعت ها اشک ریختن
با بغضی که راه گلویش را سد کرده بود 

 قدم قدم درون

 رودخانه فرو رفت

 خود را زیر آب فرو کرد

 او میخواست فرار کند
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 از دنیای بی مفهوم اطرافش
 از زندگی و خاطرات تلخ گذشته اش

آید،به  چشمانش را میبندد و باال نمی
 اشتباهات و گذشت

اگر دفاع از جان یک انسان بیگناه سرپیچی 
 از دستور شما

 باشه باید بگم بله،ازش
 .سرپیچی میکنم

یک قدم به سمتم برداشت و سعی در 
 کنترل کردن خشمش

 داشت

 من دستور داده بودم تو رو زندان کنن-

چون نمیخواستم درگیر این موضوع 



 بشی.حاال اومدی اینجا و
ی همون کاری رودار  

میکنی که من نمیخوام؟اگه الزم باشه بازم 
 تو رو زندانی میکنم
 تا دیگه نتونی کاری

کنی،روزانه تعداد زیادی افراد بخاطر جرم و 
 جنایاتی که انجام

 میدن مجازات میشن و

 اون هم با بقیه هیچ تفاوتی نداره
هرکس مرتکب اشتباهی بشه باید تاوانش 

 رو بده حتی اگر خود

 .تو اون شخص باشی
از شنیدن حرف هایی که برام تازگی 



 نداشتن ضربان قلبم باال
 رفت و پلک چشم چپم
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 باال پرید
درست میگفت همون طور که مادر منو بی 

 رحمانه کشت حاال

 هم هرکس دیگه ای رو

 هم میتونه بکشه

 توی چشماش خیره شدم
- و میشناسم که هرگز اما من شخصی ر 

 بخاطر
 اشتباهات،جنایات و گناهانش مجازات

نشده.پدر حتی اگر یک روز از عمرم هم 



 باقی مونده باشه
 کاری میکنم که تاوان تمام

 .کارهایی که به ناحق انجام داده رو پس بده

اخمی بین ابروهاش نشوند،میدونستم که 
 خوب منظورم رو

 فهمیده

یرون رفتماز جا بلند شدم و از اتاق ب  

من فقط به خاطر نجات خواهرم حاضر 
 شدم جلوی تو زانو

 بزنم وگرنه تا روز مرگم هرگز
 .صحنه ی کشتار مادرم رو فراموش نمیکنم

 سال بعد15

نگاه سردش را به برگ های در حال ریزش 



 درختان دوخته

 بود
 هنوز باور واقعیت برایش دشوار بود
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 او گمشده اش را پس از سالها یافته بود
 احساس میکرد همه چیز یک رویاست

نکند باز کسی مثل او را دیده بود و اشتباه 
 میکرد

 !اما نه او خودش بود
وقتی نامش را به زبان آورده بود چشمان 

 غمگینش به اشک

 نشسته بود
نمیتوانست هیچ پاسخی برای پرسش 



 هایش پیدا کند

یان رسیده بوددیگر صبرش به پا  

سال انتظار،دوستش را یافته بود21پس از   

 چطور میتوانست از او دست بکشد؟

پنجمین لیوان نوشیدنی را هم در این پائیز 
 دل انگیز سر کشید

 و غروب خورشید را به نظاره

 نشست
هنوز زخم های رد پای حضور او روی قلبش 

 تازگی داشتند
حسرت دوباره ی دیدار لبخندش را آرزومند 

 بود
اما مدام از خود این سوال را می پرسید که 



 آیا بخشیده خواهد
 شد؟

 نفسی عمیق گرفت و از جا برخاست
 سخت میتوانست تعادلش را حفظ کند

شقیقه های نبض گرفته اش را اندکی با 
 انگشتانش ماساژ داد
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چشمان گیجش را در هوا گرداند تا مسیر را 
 بیابد

بی رمق قدمی برداشت و اینبار دستانی 
 مانع از سقوطش شدند

نگاه در چهره ی خندان پسرش که به یاری 
 اش آمده بود دواند



 و به مهربانیش لبخند

 زد

 پدر جون حالتون خوبه؟-
 بغضش مانع از حرف زدنش شد

دو سرش را به نشانه ی مثبت تکان دا  

 اما واقعیت چنین نبود
در کنار پدر قرار گرفت و دستش را تکیه گاه 

 پدرش کرد، قدم
 زنان او را به سمت اتاقش

 هدایت کرد

 آرام هم قدم شده بودند
ایوان بعد از اتمام کارش قصد رفتن کرد اما 

 فردریک مانع شد



 :و گفت

میخوام ازت یه سوال بپرسم،لطفا بهم 
 حقیقت رو بگو

سبتا طوالنی گفتپس از مکثی ن : 

 تو خوشبختی؟
نگاه ایوان غمگین شد و لبخند کمرنگش را 

 نگه داشت
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خوشبخت فقط یه واژه برای توصیفه )-
 مقدار رضایت آدم

 هاست

من خوشبخت نیستم چون سرنوشتم رو 
 انتخاب نکردم



 من خوشبخت نیستم چون مادر ندارم

سال زیر 15تم چون من خوشبخت نیس
 دست نامادری بزرگ

 شدم

من خوشبخت نیستم چون پدرم هرگز به 
 دنبال مادرم نگشت

 ...(من خوشبخت نیستم چون

 :به خودش آمد و فقط گفت
 بله.پدر من خیلی خوشبختم-

فردریک که فکر میکرد حرفش حقیقت 
 است با خیال آسوده
 دمی عمیق گرفت و

بازدمش را آرام بیرون فرستاد،پلک هایش 



 را روی هم گذاشت

 :و گفت

 ...میتونی بری-

 :فلش بک

 .تصمیمش را گرفته بود
بعد از اینکه به کمک آلن توانست نجات 

 پیدا کند و فهمیده بود
 که اندرو برادر مادرش
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است،باهم فرار کرده و سالها مخفیانه 
 زندگی کردند، حقیقت

 های بسیاری برایش آشکار

 شده بود. او حاال برای انتقام بازگشته بود



سال بازگشته بود تا پدرش را 14پس از 
 .بکشد

شمشیرش را در دستان لرزانش نگه داشته 
 بود و مقابلش

 ایستاده بود
 النا_

اسم منو به زبون کثیفت نیار.تو مستحق _
 مرگی پدر!این اولین

اریه که به اینو آخرین ب  

 .اسم خطابت میکنم
اومدم تا انتقام مرگ پدربزرگم و زندگی 

 سخت مادرم و

 آوارگی داییم رو ازت



بگیرم.آمادگی رفتن به جهنم رو داشته 
 !باش

 شمشیر را خشمگین باال برد

 ...دخترم_

نفس در سینه اش حبس شد و ناخوداگاه 
 دست نگه داشت

د و همین یک کلمه برایش کافی بود تا در 
 رنج هایش را

 !فراموش کند و او را ببخشد؟

همین یک کلمه کافی بود تا از سالها پدری 
 نکردن برایش
 دلخور نباشد؟
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 مقابلش زانو زده بود

پیرمردی که حاال گویا برای زندگی اش به 
 دست و پای

 :دخترش افتاده بود گفت

خواهش میکنم قبل از مرگم به حرف هام -
 ...گوش کن.مادرت

 !ساکت شو-

 فریاد خشدار النا او را بی صدا کرد

 !اجازه نمیدم با حرف هات فریبم بدی-
 لرزش صدای النا به وضوح مشهود بود

 :پیرمرد بی پروا با صدای بلند تری ادامه داد
 .مادرت یک اصیل زاده بود-

لبخند میزندبا یادآوری چهره ی مادرش   



چهره ی فردریک،چهره ی ایوان و مارکوس 
 را بیاد می آورد

 و بغض میکند

 و آخرین نفسش با گفتن

 آلن_
 قطع شد

مارکوس نامه ی النا را به دست فردریک 
 نداد

او که از قبل نامه را خوانده بود دیگر دادن 
 آن را به فردریک

 منع کرده بود
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دلش میخواست نامه ای که به دست الناه 



 و با اشک و آهش

 نوشته شده بود را نزد خود
 نگهدارد

 برای همیشه
سال 14او هرگز به قصر بازنگشت و در این 

 تمام توان خود
 را جمع کرد و مهارت های

 رزمی خود را افزایش داد

آنروز تصمیم داشت برای شکار به جنگل 
 برود و پس از

را برای یک زنشکار کردن آن  

 .بیوه ی فقیر و سه فرزندش ببرد
پس از شکار خسته به کار رودخانه رفت و 



 دستانش را در آن

 شست

آبی به صورتش زد،در آب رودخانه جسمی 
 را شناور یافت،با

 عجله به داخل آب پرید و

 آنرا به بیرون از آب کشید
او را برگرداند و نگاهش روی اعضای 

 صورتش ثابت ماند

شدمتعجب   

 !چگونه امکان داشت او زنده مانده باشد؟

 پس از اینهمه سال او را می دید
 !مطمئن بود او الناست
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با عجله شروع به احیایش کرد،پس از چند 
 لحظه النا به سرفه

 افتاد
مارکوس دست از تالش برداشت و نگران 

 به او خیره شد
 !النا-

النا که تازه به هوش آمده بود نگاهش را در 
 اطراف چرخاند و

 روی چهره ی مردانه و

 جذاب آشنای قدیمی ثابت ماند

 قلبش به شدت در سینه می کوبیده

 نگاهش غمگین شد و بغض آلود لب زد
 مارکوس-



 !تو زنده ای!باورم نمیشه النا-
از شدت خوشحالی با صدای بلند گریه 

 میکرد

ت نیازمند حضور او بود النا نیز که سخ
 ...چشمانش را بست

**** 

حاال که مارکوس و النا باهم به پایتخت 
 برگشته بودند قرار شد
 مارکوس هر طور شده

ایوان را مخفیانه به بیرون از قصر ببرد تا با 
 مادرش دیدار

 .کند

النا که مضطرب بود و سخت دلتنگ 
 پسرش اتاق را با قدم



 هایش طی میکرد
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به لباس آراسته ای که پوشیده بود دست 
 کشید و آنرا برای

 هزارمین بار مرتب کرد

 چرا دیر کرده؟نکنه نتونه بیاردش؟-

 نکنه فردریک نزاره که به دیدن من بیاد؟
در حالی که از استرس ناخن هایش را می 

 جوید در زده شد،از

 حرکت ایستاد و

آورددستانش را پایین   

لبخندی به وسعت کل صورتش زد و با نگاه 
 مهربانی مشتاقانه



 به در چشم دوخت
سال ضربان 15برای دیدار پسرش بعد از 

 قلبش باال رفته

 ...بود
به این فکر میکرد که حاال چه شکلی شده 

 است؟
 نکند او را نشناسد و یا از او گله مند باشد؟

اینها همه دغدغه هایی بودند که به 
گفته بود و حاالمارکوس   

 باز هم در سرش
 میچرخید

به شخصی که مقابلش قرار گرفت خیره شد 
 و اشک در



 چشمانش حلقه زد

ایوان از شدت شوق اشک ریخت و قدمی 
 به جلو برداشت

 !مادر-
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 ایوان پسرم-
او حاال برای خودش مردی شده بود،شیرین 

 ترین سالهای
 عمرش را از پسرش دور بود،او

نمی دانست که پسرش چگونه پرورش یافته 
 است

و ایوان طعم حمایت های مادرانه را 
 نچشیده بود



 هر دو یکدیگر را در آغوش کشیدند

ایوان از مادرش گله داشت اما به زبان نمی 
 آورد،فقط

 حضورش را در کنار خود

 میخواست

 میخواست برای همیشه و به جبران سالهای
 جدایی او را کنار

 خود نگهدارد

عشق بین مادر و فرزند آنقدر عظیم بود که 
 باعث شود ایوان

 مادرش را ببخشد و او را به

 کنار پدرش ببرد

از هم جدا شدند،النا با عشق او را نگریست 



 و در جزء جزء

 اعضای صورت پسرش نگاه
 دواند

گونه ی پسرش را لمس کرد و سرش را زیر 
 انداخت

- ده ام پسرم،از این که برای من شرمن
 مدت طوالنی ازهم جدا

 شدیم منو ببخش
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ایوان که حاال دیگر از خدا هیچ چیز 
 نمیخواست لبخند زیبایی

 :زد و گفت

 مادر دلم برات بی نهایت تنگ شده بود-



تا النا خواست همین جمله را تکرار کند 
 صدایی از پشت سرش

ند شد،صدایی بم وبل  

 :مردانه که حاال خیلی تغییر کرده بود

 نه بیشتر از من-
 نگاه هر دو به سمت صدا چرخید

 النا ماتش برده بود
 !ایوان:پدر

 آیا خواب نمی دید؟
او فردریک بود؟! کسی که بعد از بیست 

 سال برای اولین بار

 می دید؟کسی که حاال

شقیقه هایش سفید شده بود و اقتدار یک 



 !پادشاه را داشت
کسی که حاال در صورتش چند خط چروک 

 افتاده بود
 دیگر جوانی و شادابی گذشته را نداشت

فردریک هم باور نداشت که او النا باشد! 
 همان دختر مظلوم و

 دل نازک گذشته

 همان که عاشقش شده بود

 در موهای طالیی بلندش چند دسته موی
 سفید دیده میشد
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 و در صورتش چین و چروک افتاده بود

اما چشمانش همان چشمانی بودند که او را 



 عاشق کرده بود

فردریک هیچ نقصی در وجود معشوقه اش 
 نمی دید

و النا نیز فقط به این می اندیشید که چقدر 
 !دلتنگ او بوده است

ای عمرش را در فکر انتقام چرا بهترین ساله
 سپری کرده بود

 و از زندگی اش کنار او و

 پسرش خود را محروم کرده بود؟
 دیگر هیچ چیز برای النا اهمیت نداشت

مارکوس که از دور این صحنه را می دید 
 لبخند زد و اشک

 هایش را پاک کرد،از آنجا



خارج شد و سوار بر اسبش به دور دست 
 ...ها تاخت

 پایان#
 


