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 کتابخانه مجازی رمانسرا
[Document subtitle] 

 طلوع در سرزمین خدایاننام کتاب : 
   الی نجفینویسنده : 
  ریخیتاموضوع : 

 384 تعداد صفحات :
 ناشر : رمانسرا

 99اردیبهشت انتشار: 
 :  ی کتابخالصه

 ، است بوده قبل سال هزار ده حدود ایالمیان تمدن
 های انسان ایران اقوام ی بقیه به نسبت ها ایالمی
  اند بوده تری متمدن

 خدا سرزمین یعنی هلتامتی را خود کشور نام ایالمیان
  نامیدندمی
 و  ایالمی ی خانواده یک زندگی به راجب رمان این

 که است ایالمیان زمان در خواهر دو ی عاشقانه زندگی
 زندگی خود به مخصوص خاص شرایط در کدام هر
 نقشی ها آشوری  رمان این در همچنین و گذرانیدندمی
  جمله از رمان های شخصیت تمامی و داشته رنگ پر

 نام تاریخی آثار و بوده حقیقی شاهزادگان و پادشاهان
 نمایش معرض در دنیا معروف های موزه در برده
 .باشدمی

 

ی رمانسرا در مجموعه تبا عضیوایم، ت این کتاب وقت و زمان صرف کردهبرای ساخ
 از ما حمایت کنید.
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 توضیحات :

 به نام خدا

 خالصه رمان:

تمدن ایالمیان حدود ده هزار سال قبل بوده است ، ایالمی ها نسبت به 
  بقیه ی اقوام ایران انسان های متمدن تری بوده اند

  مینامیدندخود را هلتامتی یعنی سرزمین خدا ایالمیان نام کشور 
زندگی عاشقانه ی دو و  این رمان راجب به زندگی یک خانواده ی ایالمی 

خواهر در زمان ایالمیان است که هر کدام در شرایط خاص مخصوص به 
آشوری ها نقشی پر  گذرانیدند و همچنین در این رمان میزندگی  خود 

پادشاهان و   رنگ داشته و تمامی شخصیت های رمان از جمله
دنیا  برده در موزه های معروف شاهزادگان حقیقی بوده و آثار تاریخی نام

 باشدمیدر معرض نمایش 

دارای شخصیت های حقیقی طلوع در سرزمین خدایان  رمان 
 باشدمیتخیالت ذهنی نویسنده  رویدادهای تاریخی وهمچنین با آمیخته

خانواده ی خود را در  موضوع رمان مربوط به دو خواهر ایالمی است که 
ه سرنوشتی غیر قابل جنگ بین آشور و ایالم از دست میدهند و هر کدام ب

  دچار میشوند پیش بینی و البته جالب

 
م و از رمان امید به این که خوانندگان عزیز از تاریخ ایران قبل از ظهور اسال

را ی )طلوع در سرزمین خدایان (نهایت بهره و لذت اجتماعی و عاشقانه
 ببرند
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صدای جوش و خروش و هیجان مردم ناشی از دوباره دیدن فصل اول
دالوران از جنگ برگشته و صدای ارابه های جنگی که به وسیله ی اسبها 

در حرکت بود و حتی صدای ناله ی مجروحین جنگی و زنانی که به خاطر 
 مرگ عزیزان گریبان میدریدند ،فضای هلتامتی را پر کرده بود .

گرد و غبار ی که به خاطر برخورد سم اسبان و جمعیت زیاد از زمین 
 د هوا را کدر کرده بود و تنفس را مشکل میکردبرخواسته بو

پارامیکال و خواهر دوقلویش پارادانیس در میان جمعیت پدر دالور و 
  جنگجویشان را جستجو میکردند

پارامیکال در حالی که گوشه ای از شال مجللی که برای تزیین لباس به 
ته صورت عمودی بر روی شانه ی راستش انداخته بود را جلوی دهان گرف

بود تا از ورود گرد و غبار به بینی و دهانش جلوگیری کند ، چشمش به 
آرشیماس هم رزم و دوست پدرش افتاد و در حالی که دست پارادانیس را 
گرفته بود و او را به دنبال خود میکشید به آرشیماس نزدیک شد و سراغ 

   پدرشان را گرفت

بود او به نظر خسته و آرشیماس ،مردسیاه چهره ، قد بلند و قوی هیکلی 
مجروح میرسید اما با دیدن این دو خواهر زیبا احساس شادی و 

سرزندگی کرد و به روی دختران زیبای دوست و رفیق قدیمی اش لبخندی 
خسته پاشید و به آنها گفت که به زودی پدرشان با عده ای دیگر از 

خواهد  جنگجویان ،همراه با غنایم جنگی که به دست آورده اند به شوش
  رسید

پارادانیس که از شنیدن این خبر و از سالمتی پدر خوشحال بود عزم رفتن 
به شدت منتظر و  یاشی( خانه کرد زیرا او خوب میدانست که )تمتی

نگران شوهرش است تا حدی که دیدن مناظر جنگجویان مجروح و یا داغ 
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تنها و  دیدگان برایش بسیار ناراحت کننده بود و به همین دلیل دختران
  بدون او برای جستجوی پدر به نزدیکی دروازه ی شهر آمده بودند 

واما پارامیکال بر خالف پارادانیس دلش هوای ماندن داشت زیرا هنوز در 
 میان جمعیت کسی را جستجو میکرد

کسی که این روزها همه ی افکار او را  مانند یک اهن ربای قوی به سمت 
 خود میکشید 

ولی او رازهایش را با پارادانیس به اشتراک میگذاشت   پارامیکال همیشه
هنوز آماده نبود تا از حسی که به تازگی در درونش شکوفا شده بود با 

خواهر دو قلویش صحبت کند به همین دلیل بدون اینکه از این جستجو 
  نتیجه ای بدست آورد با پارادانیس راهی خانه شد

خشتی و گلی فقط تعدادی از آنها در میان تعداد بیشماری از خانه های 
و  بزرگ و مجلل بودند که متعلق به اشراف زادگان و دوستان شاه اورتاکو 

  بودتجار بزرگ شهر شوش 

،دیوار های  ی از خانه های اشرافی محسوب میشد خانه ی آنها نیز یک
خشتی وگلی بلند که در بعضی از قسمتها به آجرهای منقوش مزین شده 

ی زیادی داشت که درتمامی آنها پنجره هایی رو به حیاط بود و اتاق ها
 تماما با کاه گل پوشیده شده بود بود و زمین خانه 

برخالف اکثریت مردم هلتامتی که به صورت گروهی در خانه ها زندگی 
میکردند ، در خانه ی آنها دختران همراه با پدر و نامادری جوان و زیبای 

 ندیمه ها زندگی میکردندخود و تعدادی از خدمتکاران و 

ایلوان بود سعی  همسرش  تمتی یاشی که بینهایت نگران و دلواپس 
میکرد خود را با نخ ریسی سرگرم کند اما از شدت نگرانی هر چند دقیقه 
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یکبار زیر لب خدای شیموت )ایزد جنگ و میانجی (را صدا میکرد و از او 
 را طلب میکرد .ایلوان سالمت و طول عمر شوهرش 

تمتی یاشی مضطرب بود و بدون هیچ تمرکزی نخ ها را از َدشکی جدا 
میکرد )َدشکی وسیله ای باستانی برای ریسیدن نخ از پشم گوسفندان 

که با  بوده که تنها شامل دشکی و دوک میشده است( و ندیمه ای 
بادبزنی بزرگ که از َپر پرندگان ساخته شده بود او را باد میزد گاهی به او 

 یداد که به زودی ارباب صحیح و سالم به خانه باز میگردد .امید م

با ورود دختران به خانه تمتی یاشی از نخ ریسی دست کشید و با عجله 
به سمت دختران رفت تا هرچه زود تر از حال ایلوان عزیزش با خبر شود ، 

که زن بیچاره عالوه بر نگرانی برای ایلوان نگرانی دیگری نیز داشت که 
ی آن سکوت کرده بود و حتی به دختران نیز در اینباره حرفی نزده  درباره

 بود
 

در رساندن این خبر خوش به تمتی یاشی پیش دستی کرد و با  پارامیکال 
دادن خبر سالمتی پدرشان به این زن جوان و زیبا او را بی اندازه 

 خوشحال کرد .
که آرام و متین و عاقل ومحافظه کار  پارا دانیس  بر خالف  او 

  بی باک داشت . شلوغ وشاد وزیرک و شجاع و البته شخصیتی  بود 
دو دختر زیبا که با به دنیا آمدنشان مادر را از دست داده بودند و از  این 

با تمتی یاشی رابطه ای گرم و  بدو تولد از مهر مادری محروم بودند 
صمیمی د اشتند و البته ناگفته نماند که تمتی یاشی نیز رفتار بسیار 

سنی کم بین آنها به این  دوستانه و نیکو یی با دختران داشت و فاصله ی
 رابطه استحکام بخشیده بود .

تمتی یاشی از اقوام بسیار نزدیک ایلوان نپی بود ،انها حدود یک سال قبل 
با هم ازدواج کرده بودند و و بین آن ها رابطه ای عاشقانه و صمیمی بود 

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=249304&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=249304&reaction=1
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به طوری که در این مدت که ایلوان همراه با شاه اورتاکو برای کشور 
که در  او   و  و مضطرب بود  فته بود تمتی یاشی بسیار بیقرار گشایی ر

و رشد موجودی کوچک در  روزهای اخیر که متوجه ی پرورش یافتن 
شده بود بیشتر از قبل احساس پریشانی و اضطراب میکرد و  وجودش 

بارها و بارها خدایان ایالم را صدا میکرد تا شاید در کارش گشایشی ایجاد 
  ن عزیزش صحیح و سالم به خانه باز گرددگردد و ایلوا

 در این زمان رابطه ی تجاری بین ایالم و آشور بسیار حسنه بود .
یه بر آشور بانیپال در حالی که در قصر خویش تکو اما در سرزمین آشور ،

بود و آرام آرام از میوه هایی که در مقابلش قرار داده  تخت سلطنت زده
  ش شمش_شوم_اوکین فکر میکردبودند میخورد به برادر بزرگ

او و  او به یاد میآورد هنگامی که پدرشان سرحدون دار فانی را وداع گفت 
که آشور بانیپال   برادرش هر دو جانشینانی برای سلطنت بودند اما از 

برادر کوچکتر بود جامعه ی روحانیت و بخشی از مقامات دربار ،با به 
ا مادر بزرگ او که از قدرت و نفوذ سلطنت رسیدن او مخالفت میکردند ،ام

زیادی برخوردار بود به همه دستور داد تا از ادعای سلطنت آشور بانیپال 
حمایت و پشتیبانی کنند و با تحکم و قاطعیت به همه حکم کرده بود که 
همه ی حرکت ها و فعالیت های خیانتکارانه را به آشور بانیپال و خود او 

از یک سال که از مرگ سرحدون میگذشت  گزارش کنند و سر انجام بعد
آشوربانیپال تاجگزاری کرد و بر تخت سلطنت جلوس کرد و برادر بزرگترش 

 شمش_شوم_اوکین را به حکومت بابل منصوب کرد .
آشور بانیپال تکیه از تخت برداشت و از تخت فرود آمدو شروع به قدم 

حساس میکرد که بین به یاد آورد روزی را که ا زدن در تاالر قصر کرد ،او 
او و برادرش فاصله ای ایجاد شده و روابط حسنه ی آنها در معرض خطر 

که برای بهبود  ،به همین منظور تصمیم بر این گرفته بود  قرار داشت 
روابطش با شمش_شوم_اوکین و نشان دادن حسن نیت خود ،مجسمه 
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ردوک ی خداوند مردوک را به بابل و برای برادرش بفرستد و اکنون م
و مردم  خدای محبوب بابلیان بود او خدای باروری وآفرینش بود 

اعتقاد داشتند مردوک در کوهی در جهان زیرین زندانی است و در  بابل 
 کردند.جشن اکیتومی بایست آزادش می

*****  
 ایالم)یک هفته پس از بازگشت مجروحین و جنگجویان (

رفته بود امروز نیز ،صبح  که به دشت پارامیکال مانند چند روز گذشته 
 دوان ،دوان راهی دشت شده بود . زود 

او هر روز به امید دیدار دوباره با آن مرد جوان که لباس چوپانی بر تن 
 داشت به دشت میرفت .

را از شاخه جدا میکرد  پارامیکال در حالی که گل های الله ی قرمز و سفید 
خر افکارش را بسیار پریشان به آن مرد جوان فکر میکرد مردی که این اوا

در همین دشت به  رد که چندین ماه پیش، کرده بود ،او به یاد میآو
و صحبت کرده بود ولی اکنون هیچ اثری از آن  صورت اتفاقی با اومالقات 

 معرفی کرده بود ،نبود . مرد جوان که خود را اتیل _ایلنی 

نشسته بودند و به ساعت ها در کنار هم به گفت و گو ،او و اتیل ایلنی 
و نظر میرسید که ایلنی هر بار با دیدن پارامیکال چشمانش برق میزد 

حتی در آخرین دیداراو  پارامیکال را با جسارت تمام در آغوش کشیده بود 
برای   و به او گفته بود که امیدوار است دوباره او را مالقات کند و بتواند

چشمک زدن به دوباره در آغوش مالقات کند و پس از بار دیگر او  را در 
 کشیدن او نیز اشاره کرده بود 

ایلنی ابراز ناراحتی کرده بود اما در حقیقت   آن لحظه از رفتار  پارامیکال در
را می ستود و  پان جذاب پارامیکال در قلبش جسارت این مرد چو

 لذت برده بود او  همچنین از بودن در آن آغوش گرم وصمیمی 
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با فکر به این موضوع که شاید  بعد از نا پدید شدن  اتیل ایلنی  پارامیکال
همراه با جنگجویان برای مرز گشایی رفته است در بین جنگجویان  ایلنی

سراغ شخصی  او را جستجو کرده بود و حتی از چند نفر از مردان جنگی 
به این نام و نشان را گرفته بود اما همه ی جستجوهای پارامیکال تا آن 

 ظه ،بی نتیجه مانده بود .لح
پارامیکال بعد از جمع آوری دسته ی بزرگی از گل های الله به سرعت عزم 
رفتن به خانه کرد اما در بین راه از صحبت ها و غوغایی که در بین مردم 

به پا شده بود متوجه شد که غنایم جنگی و منصوبین شاه اورتاکو به 
خود را به دروازه  دوان  ین دوان، نزدیکی دروازه ی شهر رسیده اند بنابرا

ی شهر شوش رسانید . وقتی که به دروازه ی شهر رسید خوشبختانه هنوز 
 سپاه جنگجو و غنایم به دروازه ی شهر نرسیده بودند .

پس از کمی جستجو بالخره در میان جمعیت پارادانیس و تمتی یاشی را 
او به د،دید  بانشان همراه با چند نفر از کنیزان و اوسل غالم پیر و مهر

 سختی از بین جمعیت عبور کرد و خود را به آنها رساند.
پارادانیس که نسبت به پارامیکال رفتاری سنگین تر و عاقالنه تر داشت با 
دیدن خواهرش ابروها را گره کرد و گفت: بهتر نبود که به حرف ما گوش 

  میدادی و به دشت نمیرفتی ؟
و پاسخ داد: از نصیحت  ه ای باال انداخت پارامیکال با خیال راحت شان

کردن من خسته نشده ای ؟ سپس خنده ی شیطنت آمیزی کرد و با 
گفت : حاال که  اشاره به دست گل بزرگ و زیبایی که در دست داشت 

 میبینی به موقع و با این دسته گل بزرگ در کنار شما ایستاده ام .
ه در دست خواهرش پارادانیس نگاهی به دست گل بسیار زیبایی ک

خودنمایی میکرد انداخت و به آرامی گفت :اما ممکن بود که برای 
  استقبال از پدر در کنار ما نباشی

در همین لحظه صدای فریاد گونه و شاد تمتی یاشی به گوش رسید که 
  بارها پشت سر هم اعالم کرد آمدند ،آمدند
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و با اشتیاق چشم پارامیکال و پارادانیس از ادامه ی بحث منصرف شدند 
 به دروازه ی شهر دوختند

بعد از ورود چندین اسب و سوار و چهار پایانی که غنایم جنگی را حمل 
میکردند، بردگان سیاه چرده که شامل زنان و مردان و حتی 

خسته و گرسنه میشدند و مردانی از جنگجویان که منال در   گودکان
وارد دروازه ی شهر   یکردنددست داشتند و آنها را ترغیب به راه رفتن م

  شدند
که به صورت   )منال : ریسمان پیچیده و تابیده شده از درخت نخل

میشده و در روزگاران گذشته برای کارهای مختلف   هنرمندانه ای تولید
 استفاده میشده است (

و در پی آنها ارابه های نفر بر بودند که دو اسب انها را میکشید و در یکی 
  ه ها پدر و یک نفر از اعضای دربار شاه اورتاکو بودنداز این اراب

ایستاده به ارابه   دختران و تمتی یاشی با دیدن ایلوان نپی که به صورت
تکیه داده بود و برای مردم دست تکان میداد شروع به سر و صدا کردند و 

باال و   دستمال های کوچکی را که در دست داشتند با شوق فراوان به
ت دادند،ایلوان نیز در بین جمعیت خوانواده ی دوست پایین حرک

 داشتنی اش را دید و با خوشحالی برای آنها دست تکان داد .

***** 

 فصل دوم 
 دو سال بعد در قصر آشور بانی پال

و به یاد ماندنی گذشته بود و در این دو سال   شاد  آن روز  دو سال از
آنها افتاده بود اما اکنون  اتفافات زیادی برای خانواده ی شاد و صمیمی

پارامیکال در حالی که در بین دیگر اسیران با پای پیاده و زخمی همراه با 
تعدادی از جنگجویان آشوری به سمت آشور در حرکت بود به خانواده اش 
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  می اندیشید
صحنه های دردناکی که در این روزهای اخیر دیده بود چنان روح و قلبش 

ویی قلبش به هزاران تکه تقسیم شده است را زخمی کرده بود که گ
واضح و روشن بود که گویی   ،تصویر ذهنی او از آن حادثه به قدری

دوباره از نزدیک میدید و درد و رنج آنها را با تمام وجود   خانواده اش را
حس میکرد ، در ذهن او بارها و بارها افراد خانه ی مجلل شان زنده 

   انش جان میدادندمیشدند و دوباره در جلوی چشم
آشوری ها با بی رحمی هر چه تمام تر همه ی افراد خانه ی آن ها را به 
هالکت رسانیده بودند و حتی به ایلوان کوچک و شیرین نیز رحم نکرده 

  بودند
پارامیکال دوباره در ذهنش تمتی یاشی را میدید که با سربازان 

اع کند اما آن ها با درگیر شده بود تا از جان فرزند کوچکش دف  آشوری
بی رحمی ایلوان را جلوی تمتی یاشی به هالکت رسانده بودند انها فکر 

میکردند که وجود یک طفل در بین بردگان و اسیرانی که به غنیمت 
میبرند موجب زحمت است و به همین منظور با قصاوت هرچه تمام تر 

اشی جنازه وقتی که تمتی ی  کودک شیرین و خندان را به قتل رساندند و
، آنها با ی طفل یک سال و نیمه اش را در دست گرفته بود و زجه میزد

  قصد اسیر کردن او را داشتند قصاوت تمام 
تمتی یاشی جنازه ی ایلوان را رها نمیکرد و میگفت که ایلوان کوچک من 

اما آشوری ها به زجه های او اهمیتی نمیدادند و   از تنهایی خواهد ترسید
  او را نیز به هالکت رسانیدند  مقاومت او را دیدندوقتی که 

گوشه و نقاط شهر شعله های آتش و دود زبانه میکشید و  از همه ی 
زنان و حتی مردان و کودکانی که   صدای زجه های غریبانه و ملتمسانه ی

 به اسارت گرفته میشدند به گوش میرسید
،تمام تنش   ربه میکردپارامیکال گویی که تمام آن لحظه ها را دوباره تج

میلرزید و پاهایش سست شده بود و دیگر توانی برای قدم برداشتن 
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نداشت و وقتی که با شدت به زمین افتاد سربازی از جنگجویان آشوری بر 
  بدنش تازیانه ای زد و صدای ناله ی پارامیکال بلند شد

او رساند یکی از زنان اسیر که پارامیکال را میشناخت به سرعت خود را به 
و از زمین بلند کرد و در راه رفتن به او یاری رساند، زن بیچاره میدانست 

که این دختر جوان زیر ضربه های سنگین منال جان سالم بدر نخواهد 
  برد

) منال ریسمانی محکم و ضخیم بوده که با پوست درخت خرما درست 
 میشده است (

               **** 
ر رسیدند وقتی که وارد ور به دروازه های آشبالخره پس از سختی بسیا

درواز های شهر آشور شدند تعداد زیادی از مردان و زنان و کودکان آشوری 
  هیاهو کنان آنان را مینگریستند و شادی و هلهله سر میدادند

پارامیکال با دیدن صحنه ی شادی مردم آشوری به یاد روزهایی افتاد که 
باریان با غنایم جنگی به ایالم باز میگشتند پدرش با دیگر جنگجویان و در

و در آن لحظات چقدر خوشحال بودند و مانند آشوری ها شادی میکردند 
  و هلهله سر میدادند

پارامیکال اینک احساس غالمان و اسیرانی که به غنیمت گرفته شده بودند 
را میفهمید و درد و رنج آنها را حس میکرد، او چهره ی فرتوت و مهربان 
اوسل را به یاد آورد اوسل سالها ی درازی به آنها خدمت کرده بود او نیز 

جزئی از غنایم جنگی بود که به ایالم آورده شده بود و به  در نوجوانی اش 
غالمی گرفته شده بود. با به یاد آوردن اوسل دوباره اشک از چشمان 

و دردناک پارامیکال جاری شد حتی مرگ اوسل نیز برای پارامیکال ناگوار 
بود زیرا از کودکی اوسل را میشناخت و مهربانی های اوسل را هرگز 

فراموش نمیکرد اما با خود فکر میکرد که هرگز مثل اوسل نخواهد بود و 
 هرگز مطیع و فرمانبردار آشوری ها نخواهد شد
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در جنگ  همه ی خانواده اش را از دست داده بود ،پدر او  پارامیکال 
ده بود ،تمتی یاشی و ایلوان کوچک نیز جلوی مغلوب آشوری ها ش

از خواهر دو  چشمانش جان داده بودند و بدتر از همه این بود که 
او حدس میزد که خواهر عزیزش  قلویش پارادانیس هیچ خبری نداشت 

به دست آشوری ها کشته شده  نیز مثل بقیه ی اعضای خوانواده 
برای ستایش خدای اینشو زیرا خواهرش پارادانیس در روز حادثه  است 

  شیانگ به زیگورات جغازنبیل رفته بود اما به خانه باز نگشته بود.
پارامیکال که به لطف پدر و درباریان شاه اورتاکو زبان اکدی  

میدانست از سربازان آشوری شنیده بود که سپاهیان آشور بانیپال  آشوری 
ن کرده اند و آنچه از زر و تمامی معابد را با خاک یکسا به دستور او ایالم 

،  و سیم و اشیاءقیمتی در معابد ایالم بوده به غنیمت به آشور آورده اند 
به همین دلیل پارامیکال مرگ خواهر عزیزش را نیز قطعی میدانست و 

تنها و بی کس میدید و تنها کاری که در آن شرایط از  خود را در این دنیا 
ن برای عزیزان از دست رفته اش دستش برمیآمد گریه کردن و اشک ریخت

 بود .
دبیران شاهی غنایم و اسیران را وارسی کردند و کاتبان ادیب سیاهه ای از 
آمار و ارقام غنایم جنگی را بر روی لوح های سفالین با خط سومری حک 

کردند، قرار بود شاه آشور و دیگر درباریان و جنگجویان و خوانواده 
قصر جمع شوند تا برای غنایم جنگی و  هایشان در محوطه ی وسیعی از

اسیران تصمیم گیری شود و پس از آن جشن بزرگی در پیش داشتند 
 فتح و پیروزی بر پا شده بود برای این  که 

****** 
اسیران در حالی که روبروی جایگاه پادشاه به صف ایستاده بودند منتظر 

فهوم خود بودند ، تصمیم شاه و درباریان درباره ی آینده ی ناهموار و نام
صدای خنده ها و گفت و شنود زنان و مردان آشوری که بر روی ایوان 

بزرگی که دور تا دور محوطه ساخته شده بود ایستاده بودند برای 
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پارامیکال همچون صدای وز وز، زنبور های زرد آزار دهنده بود او سر به زیر 
  ش سپرده بودافکنده بود و به این صداهای سر خوش و آزار دهنده گو

پس از مدتی و با حضور پیدا کردن آشور بانیپال و خوانواده اش 
قسمت وسیعی از ایوان که با سنگها ی گران قیمت زینت داده شده  در 

بود ، سکوت فضا را احاطه کرد و صدای گفت و گو و خنده های مستانه 
  ی زنان به یک باره قطع گردید

کی کرده بود شروع به خواندن آمار کاتب ادیب از روی کتیبه ای که حکا
غنیمت ها کرد و بعد از آن کتیبه را به کتابخانه ی بزرگ آشور بانیپال 

  فرستادند
از آنجایی که آشور بانیپال عالقه ی زیادی به علم و فرهنگ و هنر داشت 

و تمامی لوحه های سفالین و  ساخته بود  کتابخانه ای در قصر بزرگش 
و اطالعات مهم در آن ثبت شده بود را به کتاب خانه  کتیبه هایی که اخبار

اش میفرستاد ایجاد این کتاب خانه صرفا به خاطر حفظ و نگهداری اسناد 
  و گزارش های مخصوص و محرمانه ی دولتی پایه گذاری شده بود

پس از خوانده شدن اطالعات و آمار غنایم جنگی آشور بانی پال قسمت 
یم جنگی را تصاحب کرد و همچنین عمده و گران بهایی از غنا

جوان و قوی هیکل برای امور ساخت و ساز معابد و جایگاه های  بردگانی 
تعدادی از کنیزان جوان و زیبا  سلطنتی اختیار کرد و هنگامی که قصد کرد 

  روی را انتخاب کند صدایی به گوش رسید که پادشاه را پدر خطاب میکرد
د اما از ترس اینکه او را انتخاب کنند سر از صدا به گوش پارامیکال اشنا بو

 زمین برنداشت و به صحبت های آشور بانی پال و فرزندش گوش سپرد

  

شاهزاده ی آشوری که صدای آشنایی داشت خطاب به آشور بانی پال 
گفت :سرورم من اینبار از این غنایم جنگی هیچ نمیخواهم اما از شما 

آن  از این کنیزان را انتخاب کنم و  اجازه میخواهم که قبل از شما یکی
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  غنیمت های این جنگ خواهد بود تصاحب من از  تنها  کنیز 
آشور بانی پال برای مدتی سکوت اختیار کرد و پس از آن تصمیمش را 

میتواند از بین اسیران زن  گرفت و اعالم کرد که شاهزاده آشور اتیل ایلنی 
  یک نفر را قبل از او انتخاب کند

اسیر همگی مضطرب از سرنوشتی که انتظارشان را میکشید منتظر  زنان
  تصمیم شاهزاده شدند

شاهزاده اتیل ایلنی از ایوان فرود آمد تا کنیزی را که میخواست از 
  زنان اسیر انتخاب کند بین 

که  پارامیکال را  سر و صورت  دستی  گذشت مدتی کوتاه  پس از 
  ال کشیدهمچنان به زیر افکنده شده بود با

پارامیکال در حالی که برخود میلرزید چشم از زمین برداشت و به شاهزاده 
  ی آشوری نگریست اما باور کردن چیزی که میدید برایش سخت بود

احساس میکرد که چشمانش از تعجب زیاد گرد شده است اما شاهزاده 
 ی آشوری که به نظر میرسد میخواست این جریان را عادی و بدون برنامه

نیز  جوان را  ریزی قبلی جلوه دهد سریعا از او رد شد و دیگر اسیران 
  نظاره کرد

پارامیکال در حالی که دوباره سر به زیر افکنده بود به ایلنی و غیبت 
با اینکه او حس کرده بود که توانایی و مهارت های  ناگهانی اش فکر کرد، 

که  گز فکر نمیکرد که ایلنی بسیار بیشتر از یک چوپان سا ده است اما هر 
  آن مرد که در لباس چوپانی دیده است ،یک شاهزاده ی آشوری باشد

دو سال از دیدار پارامیکال و ایلنی چوپان گذشته بود و در این دو سال 
برای دعا کردن  پارامیکال هرگز او را فراموش نکرده بود و حتی گاهی نیز 

  م رفته بودبه معابد ایال به ایلنی همراه با پارادانیس 
پارامیکال در همین افکار بود که نگاه سنگین جمعیت را به روی خود حس 

کرد و برایش آشکار شد که شاهزاده اتیل ایلنی او را انتخاب کرده است 
اما پارامیکال هیچ نمیدانست که به چه دلیل شاهزاده ی آشوری از بین 
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را انتخاب کرده است  این همه زر و سیم و کاالها و اجناس گرانبها تنها او
 است ! و از همه ی غنیمت های ارزشمند و گرانبهای ایالم دست کشیده 

 فصل سوم 
 ایالم پس از حمله ی آشور بانیپال

پارادانیس که موفق شده بود از چشم سربازان و جنگجویان آشوری پنهان 
با خود در جنگ و ستیز بود از طرفی گرسنگی و تشنگی زیاد به او  شود 
آورده بود و از طرف دیگر نگران خانواده اش بود او میپنداشت که  فشار

و ناراحت شده باشند ،به  خوانواده از غیبت دو روزه ی او بسیار نگران 
 همین دلیل تصمیم گرفت که ترس را از خود دور کند و به شهر باز گردد

ن با پیش میگرفت بنابر ای او برای رسیدن به شهر اول باید راه معبد را در 
را که از ترس سربازان آشوری به آن گریخته بود  خستگی فراوان مسیری 

 ،بازگشت .
اما در نزدیکی معبد ترس تمام وجودش را فرا گرفت اجساد بی جان و  

خونین انسانها و حتی کاهنین معبد که در حال فرار کشته شده بودند در 
نمایی میکرد و  خود زمین  بر روی  فواصل دور از هم و در بین درختان 

  بود چهره ی زشت و ترسناکی به وجود آورده 
مرد ی جنگجو و دالور هستم  پارادانیس بر خود نهیب زد که من دختر 

سکوت وحشتناک معبد حقایق تلخی را  پس ترس را از خود دور کرد، اما 
 میکرد بازگو 

به سمت مدخل پرستشگاه رفت و از صحنه هایی که دید  پارامیکال 
  شد ر وحشت زده و آشفته خاطر بسیا

به گفته ی کاهنان معبدبا نیروی  شبیه به گاو بود و  تندیس هایی که 
شکسته شده بود و   محافظت میکردند  از پرستشگاه  اسرار آمیز خود 

که آنها را زینت داده بود به غارت رفته بود ، روغن  سنگ های الجوردی 
ی معبد پاشیده میشد به زمین روزه به دروازه ها که هر  های مقدسی 
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پارادانیس با پای  ریخته شده بود و ظروف گرانبهای آن به غارت رفته بود 
لرزان قدمی به محراب نزدیکتر شد و اثری از تندیس ها و مجسمه هایی 

گوسفند و بز و جانوران دیگر بود و از چوب و سنگهای قیمتی  که شبیه به 
یور آالتی که از طرف مردم به معبد ز  و حتی اثری از  ساخته شده بود 

  اهدا شده بود ندید
تمامی مخروطی ها و ظروفی که شامل خون قربانیان و شراب بود نیز  

  شکسته و نابود شده بودند
ذهنش تصور  پارادانیس در یک لحظه معبد را در حالت عادی در  

دای آن ،برای خ معبدی که هر روز از صبح تا غروب در برابر مدخل  کرد 
اینشو شیانگ موسیقی نواخته میشد و آواز خوانده میشد و هر روز یک 

گوسفند در باال و یک گوسفند در پایین معبد قربانی میشد و مردم زیادی 
برای عبادت به معبد میآمدند و با خود پیش کش میآوردند و هر روز 
حس زندگی و عبادت و جنب و جوش مردم در آن به چشم میخورد 

در یک سکوت مرگبار فرو رفته بود و تنها چیزی که از آن همه  اینک اما 
جالل و جبروت بر جای مانده بود خرابه ای بود که در آن بوی خون و 

 تعفن و ویرانی به مشام میرسید

زردآب  در دلش غوغایی بود و با اینکه گرسنه بود و معده اش خالی بود، 
وحشتناک دور میشد و خود قی میکرد اما باید هر چه زود تر از آن مکان 

را به خانه میرساند تا ماجرای معبد اینشو شیانگ را تعریف کند بنابراین 
 تلو تلو خوران راه شهر را در پیش گرفت . به سختی و 

در یک  ین راه صدای گفت و گویی به گوشش رسید که باعث شد در ب 
لحظه احساس شادمانی کند اما وقتی که متوجه ی گویش اکدی آنان شد 

خیلی که درباره ی تصرف کامل ایالم توسط آشور بانیپال صحبت میکردند 
تمام وجودش از ترس به رعشه افتاده بود  دید آنها پنهان شد  سریع از 

مثل دیگر مردم بیگناهی که به  که امکان دارد او نیز  کرد  با خود فکر و
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بر خالف  کشته شود اما خوشبختانه  خاک و خون کشیده شده بودند ، 
  تصوراتش صدا دور و دور تر شد همه ی 

ود با دقت به اطراف پارادانیس که هنوز جرات نداشت از سنگرش خارج ش
 نگاه کرد 

اختیار از کف داد و گریه ه شنیده بود بعد از درک حرفهایی ک ارادانیسپ
  کنان در حالی که تمام قوایش را جمع کرده بود به سمت شهر دوید

خوشبختانه اثری از سربازان آشوری نبود اما دیدن اجساد مردان و زنان و 
دیده شدنش توسط  درد آور بود که  کودکان بیگناه به قدری برای او 

  یت بود سربازان آشوری برایش امری بی اهم
دور تا دور  در شهر هیچ صدایی به غیر از کالغ های شوم و بد صدا که 

 اجساد میگشتند و خوشحالی میکردند به گوش نمیرسید

بوی تعفن ناشی از فاسد شدن اجساد هوا را آلوده و تنفس را سخت 
 کرده بود .

چنان شوک بزرگ و غیر قابل توصیفی به پارادانیس وارد شده بود که با 
د فکر میکرد این یک کابوس تلخ است که پس از بیدار شدنش از خو

خواب پایان خواهد پذیرفت اما دیدن اجساد تعدادی از آشنایان و 
 دوستانشان او را بیشتر و بیشتر در این کابوس دردناک فرو میبرد

پارادانیس با دیدن اجساد کنیز ها و ندیمه هابا سرعت بیشتری به 
ادر کوچک و شیرینش در فضای بزرگ جستجوی تمتی یاشی و بر

  پرداخت خانه 
فضای خانه به اشفتگی معبد نبود و فقط چندین تندیس و ظرف سفالین 

  شکسته شده بود که روی آن نقش و نگارهای زیبا بود 
سرک میکشید تمتی یاشی را  خانه  پارادانیس در حالی که در همه ی 

ن و برادرش امید داشت نامادری مهربا صدا میکرد او به زنده بودن 
چندی نگذشت که اجساد آن ها را یافت گویی که مادری  اما 
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فرزندش را در آغوش گرفته و هر دوی آنها به خوابی شیرین  مهربان 
  رفته اند فرو 

دیدن این صحنه ی ناگواز برای پارادانیس به قدری سنگین بود که 
شده است او  احساس کرد تنفس برایش غیر ممکن شده و دیدگانش تار

دنیا پیش چشمانش  سعی کرد که بهتر و بیشتر نفس بکشد اما به یکباره 
 سیاه شد .

وقتی که چشم گشود خورشید پرتوهای کم رنگی از نور ش را به اطراف 
میپراکنید طلوعی زیبا در هلتامتی که اینک مردمانش یا به اسارت گرفته 

الهه  را ترک کرده و به حضور به اعتقاد ایالمی ها این دنیا  شده بودند یا 
ی ایشنی کاراب و الگامال پذیرفته شده بودند و آن دو الهه آنان را نزد 

اینشوشی ناک میبردند تا به عنوان وزن کننده ی ارواح فتوای خود 
  درباره ی آنان صادر کند را 

پارادانیس متحیر از زمان و مکانی که در آن بود اطراف را میکاویید و با 
 کر میکرد که چگونه به این غار آمده است !خود ف

تا جایی که به خاطر داشت اخرین چیزی که دیده بود اجساد عزیزانش 
بود اما اکنون او در مکانی ناشناخته بود و مدت زیادی را در خواب یا 

  بیهوشی به سر برده بود
که در غار بود ثابت ماند ، در نزدیکی  نگاه پارادانیس به روی خمره ای 

خمره جام سفالینی بود که به نظر میرسید کسی از آن جام آب و عسل 
  نوشیده است زیرا هنوز محتویات آن در جام باقی بود

نزد تمتی یاشی و ایلوان کوچک بود که گرسنه و  فکر او همواره 
از مرگ برای آنان الزم بود  و آب و غذایی که پس  بودند  خانه  در  تشنه 

  درا در اختیار نداشتن
با خود فکر کرد که باید خود را به خانه برساند اما در همین حین  بنابراین 

شخصی پیل پیکر را در دهانه ی غار دید و ترس بر وجودش رخنه 
با خود فکر کرد که به دست آشوری ها اسیر شده است  دختر بیچاره  کرد 
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تا کشته خواهد شد او چشمانش را ریزتر کرد  یا به زودی به دست آنان 
بتواند آن مرد قوی هیکل را ببیند اما پرتوهایی از نور خورشید که از  بهتر 

مانع از این بود که چهره ی مرد ناشناس  بیرون غار به داخل ساطع میشد 
  را ببیند

رعشه  ترس و وحشتی که بر او غلبه کرده بود برتن نحیف و کوچکش   
 می بودن او داشت.مرد خبر از ایال انداخته بود اما صدا و لحجه ی 

مرد وارد فضای سرد و تاریک غار شد عجیب بود که در این آشفتگی ریش 
ها و موهای سیاه و بلند مرد منظم و زینت داده شده بود چشمان درشت 

انعکاسی از جوانی و  و درخشان او در غار چنان میدرخشید که گویی 
  سرزندگی او را به نمایش میگذاشت

ریکی عادت کرد و پارا دانیس را دید لبخندی زد وقتی که چشمانش به تا
  ،لبخندی که در آن هیچ اثری از شرارت یا بوالهوسی دیده نمیشد

پارادانیس با دیدن او که به نظر از افراد مرفه ایالم بود احساس آسودگی 
در این مصیبت بزرگ و  خاطر بیشتری کرد و خوشحال شد که حد اقل 

  تنها نیست ترسناک 
همچنان لبخندش را حفظ کرده بود در صحبت کردن پیشدستی مرد که 

کرد و گفت :بالخره تالش های من برای زنده نگاه داشتن تو نتیجه داد ، 
دیروز که به شوش آمدم و تو را در خانه ی یکی از آشنایان دیرینه 

یافتم بسیار ناخوش بودی در ابتدا فکر میکردم که تمام افراد این خانه  ام 
بقیه ی مردم شهر به دست آشوری ها کشته شده ای و قصد  نیز مثل 

خروج از آن خانه را داشتم که صدای ناله ی ضعیفی را شنیدم و در صدد 
جستجوی صدا بر آمدم و در نزدیکی در اتاق بزرگی که یک مادر و فرزند به 
صورت ناجوانمردانه ای در آن کشته شده بودند تو را یافتم که هنوز نفس 

و این امر باعث خوشحالی من بود که بتوانم تو را از آن شرایط میکشیدی 
چون آنجا برای ماندن مناسب نبود تو را به این غار  نجات دهم پس 

آوردم و به تو آب و غذا خورانیدم اما فکر نمیکردم به این زودی به هوش 



20 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

بیایی و خیلی کنجکاو شدم که یک دختر زیبا و ظریف اندام چگونه از 
  وت و بی رحمی آشوری ها جان سالم به در برده استشقا دست 

پارادانیس که هنوز در شوک به سر میبرد مات و مبهوت چشم به آن مرد 
جوان دوخته بود و وقتی که کمی اوضاع را در ذهنش حالجی 

  برخاست و آماده ی رفتن شد کرد 
احت مرد جوان که از رفتار پارادانیس در حیرت بود گفت :باید بیشتر استر

  کنی
بالخره پارادانیس قفل سکوت را شکست و با صدای لطیف و دخترانه اش 

به نظر میرسید گفت :خانواده ام هنوز گرسنه و  که بسیار غمگین و خسته 
تشنه در خانه هستند ،باید به خانه بروم و برای آنها آب و غذایی مهیا 

  کنم
د زنده بمانی تا مرد جوان که به نظر متفکر میرسید گفت :اما اول بای

بتوانی به آنها در دنیای مردگان کمک برسانی و آنها را از گرسنگی و 
تشنگی نجات دهی من با خود خمره ای شیر و مقداری میوه آورده ام 

بعد از خوردن آنها با هم به شهر میرویم اما بدان که در شهر تصاویر بسیار 
  مشمئز کننده ای خواهی دید

بول کرد و بعد از خوردن چند جرعه شیر و میوه ای پارادانیس به ناچار ق
  که در سکوت خورده شد به راه افتادند تا خود را به شهر برسانند

فاصله ی زیادی از غار تا قسمت مسکونی شهر نبود اما مرد جوان این 
فرصت را برای هم صحبتی با پارادانیس غنیمت شمرد و دوباره برای باز 

  کردن صحبت پیش قدم شد
  شما با افراد خانه ی ایلوان نپی نسبتی دارید ؟_

  پارادانیس متعجب پرسید :مگر شما پدر مرا میشناختید ؟
بعد با تاسف سری تکان داد و آهی کشید و قبل از اینکه مجال صحبت به 
مرد جوان دهد گفت :البته که میشناختید، پدر من مشاور و جنگجوی شاه 

بر تخت سلطنت بود ما زندگی خوبی بود و تا زمانی که او  اورتاکو 
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بر تخت نشتن تئومن )شاه هومبان هالتاش(زندگی مردم را  داشتیم اما 
دستخوش ناخوشی ها قرار داد تا جایی که به خاطر ناالیقی و بیکفایتی او 

 سرزمین ما تبدیل به گورستان شده است

 
حرکت مرد جوان که پوست سبزه ی تیره اش زیر نور آفتاب میدرخشید با 

سر ابراز تاسف خود را به پا ادانیس نشان داد و گفت :من از ماداکتو به 
شوش آمده بودم و آن مردک را در میانه ی راه دیدم که سعی بر پنهان 

کردن خویش داشت اما از ویرانی شوش توسط آشوریها چیزی نمیدانستم 
آشوری ها وحاال که به رفتار او فکر میکنم میفهمم که در حال گریز از دست 

 بوده است .
چه پادشاه  پارادانیس به مرد جوان که نگاه نافذ و گیرایی داشت گفت : 

ترسو و ناالیقی داشتیم و در یک لحظه در ذهنش جرقه ای بوجود آمد 
 باعث شد از مرد جوان سوال کند :من هنوز نام شما را نمیدانم ! که 

یالم و بعد از مرگ مرد جوان مکث کوتاهی کرد و گفت: قبل از ویرانی ا
پدرم خود را پائه معرفی میکردم ولی در مقابل شما و بعد از دیدن این 

روزهای فالکت بار دلیلی بر پنهان کردن نام و هویت خود ندارم ، نام من 
 است . تمریتو 

پارادانیس نگاه موشکافانه ای به مرد جوان و تنومند و جذاب کرد و با 
اینهمه ادب و فرهیختگی و آراستگی را دلیل  خود فکر کرد که اکنون 

  میفهمد
در ادامه ی صحبتش گفت : به راستی که هومبان هالتاش  مرد جوان 

پادشاهی ناالیق و بدون صالحیت بود، بر تخت نشستن او که وارث 
طبیعی و قانونی حکومت نبود همه ی خاندان ما را تحت تاثیر قرار داد 

ر به دربار آشوربانیپال گریختند زیرا ناگزی عده ای از برادرانم و درباریان و 
که هومبان هالتاش از جانب ما احساس خطر میکرد و تمام افراد وفادار 
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به پدرم را نیز از میان برداشت تا نکند خدشه ای بر حکومت دروغینش 
 وارد شود 

همچنین برادر بزرگ  بعد از این تعدادی ازافراد خاندان  وفاداران سلطنت ،
ارث به حق سلطنت بود به سرزمین آشور پناه من هومبن نیکش نیز که و

در گوشه و کنار شهر شوش ، مداکتو وشهر های  و من با نام آکو برد 
از اخبار مربوط به حکومت با خبر میشدم اما پادشاه هومبان  دیگر 

طرف  از و هنوزهالتاش که میدانست به ناحق بر تخت نشسته است 
بر نابودی کامل خانواده ی من و برادرانم احساس خطر میکرد ، سعی 

و به همین جهت در  گرفت  پسران شاه اورتاکوکه من و برادرانم بودیم
خواست باز پس فرستاده شدن شاهزادگان ایالم را ازآشوربانیپال کرد اما 

ده به من خبر رسید که آشوربانیپال از درخواست استرداد او به خشم آم
سر  و جنگی است و نیروهای خود را برای حمله به ایالم فرستاده است

گرفت و در این جنگ تعداد بیشماری از جنگجویان و فرماندهان الیق 
 کشته شدند 

حقیقتا من فکر میکردم که آشور بانیپال قصد از بین بردن حکومت ناحق 
یر کردن هومیان هالتاش را دارد اما او با بیرحمی بعد از کشتن و اس

را دریکی پس از  جنگجویان به مردم بیگناه حمله کرد و شهر های ایالم 
برای جمع آوری  دیگری ، در هم کوبید و آنها را غارت کرد و من که 

دیدم که  سپاهی از افراد وفادار و قابل اعتماد پدرم به شوش آمده بودم 
فته بود در شوش نیز مانند دیگر شهر های ایالم قتل و غارت صورت گر

بنابر این به خانه ی جنگجویان از جمله ایلوان نپی رفتم و در آنجا تو را 
یافتم که هنوز نفس میکشیدی ،در واقع تو را نجات دادم تا از خبرهایی 

که در شوش بوده مرا مطلع کنی و کنجکاوم بدانم که چطور از دست 
  آشوریها گریخته ای

ناراحت شده بود با ناراحتی که در  تمریتو که از حرف شاهزاده  پارادانیس 
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گفت :یعنی اگر به خاطر با خبر شدن از اخبار شوش  کالمش هویدا بود 
نبود مرا نجات نمیدادید !متاسفانه باید به عرض شما برسانم که من در 

زمان حمله ی آشوری ها در شهر نبودم و به معبد رفته بودم و از آنجا نیز 
جان خویش را از دست آن ظالمان نجات به دل کوه و جنگل گریختم تا 

  دهم
تمریتو که از خشم و ناراحتی زنانه ی این دختر زیبا به وجد آمده بود 

هر صورت با شنیدن  آن  خنده ی بلندی سر داد و گفت :نگران نباش در
  قطعا تو را نجات میدادم صدای ناله های اغوا گر،

 
م داغ شده است به و شر شدت خشم  پارادانیس که احساس میکرد از 

که  او دیگر شاهزاده نیست  ،سرعت راه رفتنش افزود و با خود فکر کرد
الزاما به او احترام بگذارم شاید روزی پسر شاه اورتاکو بود و در آن 

ایالم پر رونقی وجود داشت اما اینک دیگر ایالم و حکومتی وجود  زمان 
خاطر این بی احترامی  یا به  که بخواهد شاهزاده ای داشته باشد ندارد 

پس با خیال  نسبت به شاهزاده ، تنبیه ومحکوم شدنی  در کار باشد 
راحت قدم ها را تند و تند تر کرد تا از آن مرد فاصله بگیرد زیرا هنوز 

به گوش میرسید و او را  در سکوت شهر  صدای خندهای تمریتو 
زیر نور   اشو عصبی تر میکردمرد جوان که پوست سبزه ی تیره  ناراحت 

آفتاب میدرخشید با حرکت سر ابراز تاسف خود را به پا ادانیس نشان داد 
و گفت :من از ماداکتو به شوش آمده بودم و آن مردک را در میانه ی راه 
دیدم که سعی بر پنهان کردن خویش داشت اما از ویرانی شوش توسط 

میفهمم که در  آشوریها چیزی نمیدانستم وحاال که به رفتار او فکر میکنم
 حال گریز از دست آشوری ها بوده است .

چه پادشاه  گفت :  پارادانیس به مرد جوان که نگاه نافذ و گیرایی داشت 
ترسو و ناالیقی داشتیم و در یک لحظه در ذهنش جرقه ای بوجود آمد 

 باعث شد از مرد جوان سوال کند :من هنوز نام شما را نمیدانم ! که 
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کوتاهی کرد و گفت: قبل از ویرانی ایالم و بعد از مرگ مرد جوان مکث 
پدرم خود را پائه معرفی میکردم ولی در مقابل شما و بعد از دیدن این 

روزهای فالکت بار دلیلی بر پنهان کردن نام و هویت خود ندارم ، نام من 
 است . تمریتو 

و با  پارادانیس نگاه موشکافانه ای به مرد جوان و تنومند و جذاب کرد
او را در  دلیل اینهمه ادب و فرهیختگی و آراستگی خود فکر کرد که اکنون 

  میفهمداین شزایط هولناک  
در ادامه ی صحبتش گفت : به راستی که هومبان هالتاش  مرد جوان 

پادشاهی ناالیق و بدون صالحیت بود، بر تخت نشستن او که وارث 
ما را تحت تاثیر قرار داد طبیعی و قانونی حکومت نبود همه ی خاندان 

عده ای از برادرانم و درباریان ناگزیر به دربار آشوربانیپال گریختند ،  و 
همچنین برادر بزرگ من هومبن نیکش نیز که وارث به حق سلطنت بود 

و من با نام پائه در گوشه و کنار شهر شوش ، مداکتو وشهر  به آشور رفت 
با خبر میشدم اما پادشاه هومبان  از اخبار مربوط به حکومت های دیگر 

از طرف خانواده ی  هالتاش که میدانست به ناحق بر تخت نشسته است 
من و برادرانم احساس خطر میکرد ، سعی بر نابودی کامل پسران شاه 

و به همین جهت در خواست باز پس فرستاده شدن  اورتاکو گرفت 
خبر رسید که آشوربانیپال  شاهزادگان ایالم را ازآشوربانیپال کرد اما به من

از درخواست استرداد او به خشم آمده است و نیروهای خود را برای حمله 
  به ایالم فرستاده است

حقیقتا من فکر میکردم که آشور بانیپال قصد از بین بردن حکومت ناحق 
هومیان هالتاش را دارد اما او با بیرحمی بعد از کشتن و اسیر کردن 

را دریکی پس از  بیگناه حمله کرد و شهر های ایالم جنگجویان به مردم 
برای جمع آوری  دیگری ، در هم کوبید و آنها را غارت کرد و من که 

به شوش که شاه سابق بود  سپاهی از افراد وفادار و قابل اعتماد پدرم 
دیدم که در شوش نیز مانند دیگر شهر های ایالم قتل و غارت  آمده بودم 
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بنابر این به خانه ی جنگجویان از جمله ایلوان نپی رفتم صورت گرفته بود 
و در آنجا تو را یافتم که هنوز نفس میکشیدی ،در واقع تو را نجات دادم 

تا از خبرهایی که در شوش بوده مرا مطلع کنی و کنجکاوم بدانم که چطور 
  از دست آشوریها گریخته ای

شده بود با ناراحتی که در تمریتو ناراحت  که از حرف شاهزاده  پارادانیس 
گفت :یعنی اگر به خاطر با خبر شدن از اخبار شوش  کالمش هویدا بود 

نبود مرا نجات نمیدادید !متاسفانه باید به عرض شما برسانم که من در 
زمان حمله ی آشوری ها در شهر نبودم و به معبد رفته بودم و از آنجا نیز 

را از دست آن ظالمان نجات  به دل کوه و جنگل گریختم تا جان خویش
  دهم

تمریتو که از خشم و ناراحتی زنانه ی این دختر زیبا به وجد آمده بود 
خنده ی بلندی سر داد و گفت :نگران نباش در هر صورت با شنیدن 

  صدای ناله هایت قطعا تو را نجات میدادم
و شرم داغ شده است به  شدت خشم  پارادانیس که احساس میکرد از 

که  راه رفتنش افزود و با خود فکر کرد او دیگر شاهزاده نیست  سرعت
الزاما به او احترام بگذارم شاید روزی پسر شاه اورتاکو بود و در آن 

ایالم پر رونقی وجود داشت اما اینک دیگر ایالم و حکومتی وجود  زمان 
که بخواهد شاهزاده ای داشته باشد پس با خیال راحت قدم ها را  ندارد 

د و تند تر کرد تا از آن مرد فاصله بگیرد زیرا هنوز صدای خندهای تن
و عصبی تر  به گوش میرسید و او را ناراحت  در سکوت شهر  تمریتو 
 میکرد .

 
************ 

  فصل چهارم
 پارامیکال )قصر آشور بانیپال (
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او و تعدادی دیگر از اسیران که اینک  پارامیکال نگاهی به اطراف انداخت 
برای درباریان گرفته شده بودند به این مکان منتقل شده  بردگی  به

که در آن هیچ شئ و جسمی ارزشمندی وجود نداشت و بوی نم و   بودند 
از کاهگلی که کف اتاق را پوشانیده بود به مشام میرسد و سردی  کهنگی 

آن مکان نسبتا تاریک باعث شده بود که اکثر مردان و زنان از شدت سرما 
این بی عدالتی دم  خود بلرزند اما از ترس آشوری ها شکایتی نکنند واز بر 

 نزنند
جوان و پسر نوجوانی که لباس هایش بر تن پاره  پارامیکال در کنار زن 

نشسته بود و در حالی که از سرما مچاله شده  پاره و مندرس شده بود 
دیدن دوباره  فکر میکرد ،مردی که نگاه ترحم انگیز آن مرد آشوری  بود به 

  اش باعث حیرت و قافلگیری او شده بود
از دست دادن خوانواده و اطرافیانش را  پارامیکال که درد جانسوز 

فراموش نکرده بود به حماقت ابلهانه ی خود میخندید و به این فکر 
چقدر احمقانه فریب آن مرد جذاب و با وقار که در لباس  میکرد که 

کرده بود، را خورده ،مردی که نام کامل خود  چوپانی هویت خود را پنهان
آشور اتیل ایلنی و پسر  را پنهان کرده بود و به جای اینکه خود را 

آشوربانی پال معرفی کند خود را ایلنی و یک چوپان صادق و فهمیده ی 
 ایالمی معرفی کرده بود .

به   پارامیکال که در این دو سال گذشته روزهای زیادی را صرف رفتن 
ایلنی از خدایان ایالم مدد   کرده بود تا برای سالمتی  عابدمختلف م

بخواهد اینک به حماقت خود میخندید و به خاطر این بدبختی بزرگ که 
 گریبان گیر او شده بود اشک میریخت.

از صدای گریه ی پارامیکال به تنگ  نوجوانی که در کنار او نشسته بود 
از همه ی کسانی که در این مکان  آمد و به تلخی گفت : حال و روز تو

هستند خوش تر است زیرا شاهزاده ی آشوری از بین همه ی غنایم 
از امروز نابود  اما زندگی همه ی ما   ارزشمند ایالم تنها تو را برگزیده 
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  شده
و پس از این هرگز در آسایش نخواهیم بود و به زودی در زیر تازیانه های 

ه میشویم تا جایی که از پا شتقت فرسا گماآشوریان به کارهای سخت و تا
  م و مرگ بر ما غالب شودییدر بیا

زن جوان که به صحبت های ما گوش سپرده بود لب به سخن گشود 
زیبایی  وگفت :من حرف این پسر را تایید میکنم ای کاش من هم کمی از 

تو ، قرار بگیرم  و فریبندگی تو را داشتم تا مورد پسند شاهزادگان آشوری 
وقتی که شاهزاده ی آشوری چهره و اندام ما را از نظر  هیچ نمیدانی 

آرزو میکردیم که برای برده ی او بودن انتخاب  میگذراند هر کدام از ما 
شویم اما ا خدایان ین قسمت و سرنوشت برای تو مقدر کرده بودند ، 

بعد هرگز زیرا ما از این به  حال و روز تو بهتر از همه ی ماست  بنابر این 
  رنگ خوشبختی را نمیچشیم

میسوخت سکوت کرد  پارامیکال که دلش به حال هم وطنان ایالمی خود
  چیزی نگفت و از دردی که در دلش بود به آنان 

به جای آن زن یا حتی پسرک  با خود فکر کرد ترجیح میدهد  او 
نگاه های دلسوزانه  باشد و کارهای سخت را متحمل شود ولی  نوجوان 

نگاه پر از   ی شاهزاده ی آشوری را نسبت به خود تحمل نکند ،او هنوز 
فراموش نکرده بود  شاهزاده اتیل ایلنی را در محوطه ی بزرگ قصر  ترحم 

و هنوز بابت اینکه مورد دلسوزی او قرار گرفته بود احساست حقارت 
نک به از ایلنی خورده بود، ای بعد از فریبی که  میکرد و هر گز نمیتوانست 
از او سپاسگزار باشددر تمام مدتی که صدای  خاطر این ترحم و دلسوز ی 

به گوش میرسید پارامیکال  ساز و سرور آشوریان در جشن فتوحات 
و حتی خواهر دوقلویش فکر  اخیر و خاطرات گذشته  پیشامدهای  به 

 میکرد .
خشان نجواهای غم انگیز اسیران ایالمی ، گریه ها و حتی لبخند های تل

به قدری غم انگیز بود که حتی صدای ساز و دهل آشوری ها 
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مرثیه ای بود که در سوگ حکومت ایالم و عزیزانشان  چون  برایشان 
  خوانده میشد

و این شکنجه ی دردناک ساعتها ادامه داشت تا اینکه بالخره در نیمه های 
م شب جشن و سرور آشوریان به پایان رسید و سکوت در فضای قصر حاک

 شد
پارامیکال که خواب با چشمانش غریبه شده بود اینک احساس رخوت و 

میشد  خواب آلودگی میکرد و پلک هایش هر لحظه بیشتر از قبل سنگین 
اما با وارد شدن نگهبان آشوری و حضور ناگهانی او در آن هنگام از شب ، 

 متعجب شدند همه 

رس و با تعجب به اسیران ایالمی در حالی که با چشمان گرد شده از ت
نگهبان و زنی که در پشت سر او بود چشم دوخته بودند منتظر اتفاقی 

  جدید و غیر منتظره بودند
زن که به نظر از خدمه ی قصر بود به زبان اکدی پارامیکال را فرا خواند و 

 به او گفت که از طرف شاهزاده احضار شده است.
ی شاهزاده در سر داشت با پارامیکال که افکار پریشانی و منفی درباره 

کراهت از روی زمین برخاست و به نزدیکی آن زن رفت و هنگام خروج 
برای آخرین بار به هموطنان ایالمی اش که به او چشم دوخته بودند 

نگریست و با خود فکر کرد شاید این آخرین باری باشد که هموطنانش را 
کدام از این اسیران با هم و در یک مکان مالقات میکند زیرا از فردا هر 

برای آنها  ناگزیر به سمت و سویی کشیده خواهند شد که اربابان آشوری 
فشرده شده بود و  تعیین میکنند ،قلبش ازسنگینی این واقعیت دردناک 

نگاهش برای آخرین بار به روی پسر نوجوان و زنی که در کنارش بود 
 سرخورد

رکت سر رفتنش را تایید پسر لبخند تلخی به صورت او پاشید و زن با ح
 کرد .
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پارامیکال با قدم های سنگین و قلبی پر از درد ،بدون هیچ کالمی با زن 
همراه شد و احساس کرد هر لحظه بیشتر و بیشتر از ایالم هم وطنانش 

 دور میشود.
یکال کمی گرم شد اما هنوز تا با خروج آنها از آن مکان سرد و نمور پارام

قسمتی از لرزش  د و بر خود میلرزید و البته استخوانش یخ زده بومغز
 بدن او به دلیل استرس و فشار عصبی زیادی بود که بر او وارد شده بود .

او در حالی که با آن زن مسیری از قصر را میپیمود به ایلنی فکر میکرد ،او 
آمادگی مواجه شدن با ایلنی را نداشت،اما  در حال حاضر به هیچ عنوان 

وانست انجام دهد وقتی که او اسیری بیش در دست میت چه کاری 
 آشوری ها و ایلنی نبود.

پارامیکال در حالی که از شدت اضطراب و سرما بر خود میلرزید به آسمان 
بود نگاه  سیاه و پر ستاره که چون مخملی مشکی با نگین های درخشان 

 کرد و زیر لب زمزمه کرد 

یکوی آسمان به من کمکت کنید تا و شما ای خدایان ن ای پنیکر رب النوع 
 از این فالکت و بدبختی رهایی یابم .

  )پنیکر : الهه ی نگهبان (
آنها بالخره پس از یک راهپیمایی تقریبا طوالنی به راهرویی عریض در 

قصر رسیدند که بسیار زیبا بود و با نقوش برجسته ی زیبایی مزین شده 
شده بود که راهرو را بسیار  بود و آتش دان های زیادی در آن افروخته

نورانی و زیبا جلوه میداد و درهای بزرگ و مجللی در این راهروی زیبا قرار 
داشت که نشان از اتاق های پر جالل و جبروت میداد و در مقابل هر کدام 

 مشاهده میشد. آشوری  از این درهای بزرگ دو یا چند نگهبان 
میکال بود یکی از درها را گشودند تا نگهبانان با دیدن زنی که همراه با پارا

  آن دو وارد شوند
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پارامیکال همراه با زن به اتاقی که دربش به روی آنها گشوده شده بود 
 شدند . وارد 

ایلنی در حالی که دیگر لباس های ساده ی چوپانی بر تن نداشت و به 
آشوری پوشیده بود با اشتیاق به و جواهر نشان جای آن لباس فاخر 

 میکال چشم دوخته بودپارا

 
زن خدمت کار ابتدا اعالم حضور و سپس ادای احترام کرد و شاهزاده 

نام دارد مرخص کرد و از  آشور اتیل ایلنی زن را که به نظر میرسد شارونا 
 منتظر دستور او بماند . او خواست که خارج از اتاق 

تنها مانده بود با شاهزاده اتیل ایلنی  پارامیکال که بعد از خروج زن خدمه 
از شدت سرما میلرزید و تمام بدنش به  به خاطر فشار عصبی زیاد هنوز 

  رعشه افتاده بود
آشور اتیل ایلنی با قدم های بلند و مردانه به پارامیکال نزدیک شد و 

دستش را برای در دست گرفتن دستهای سرد و ظریف دخترانه اش به 
یکرد از جانب ایلنی مورد خیانت سوی او دراز کرد اما پارامیکال که حس م

و دروغگویی قرار گرفته دستانش را سریعا به عقب کشید و با صدایی که 
خشم در آن هویدا بود و لرزش محسوسی داشت گفت :تو کسی که من 

میشناختم نیستی ، تو آن چوپان مهربان و دوست داشتنی نیستی، در 
دیگر مردان  عوض یک دروغگو و خائن هستی که با همدستی پدرت و

آشوری با بیرحمی تمام ، سرزمین من را نابود کردید و خانواده ام را به 
قتل رساندید و اموالمان راغارت کردید و تا دقایقی پیش به خاطر این 

  بیرحمی و شقاوت جشن و سرور بر پا کردید
من ایلنی در سکوت و متعجب  حرفهای پارامیکال را میشنید که میگفت :

لتامتی )ایالم( مردی را دیده بودم و میشناختم که سرشار از در سرزمین ه
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مهربانی و عطوفت بود اما دو سال پیش او را برای همیشه از دست دادم 
  و اینک تو را نمیشناسم

 
با اینکه خشم و ناراحتی پارامیکال را دید با یک  شاهزاده آشور اتیل ایلنی 

د فشرد و قبل از اینکه حرکت او را در آغوش کشید و سفت او را به خو
دهانش را برای گفتن هیچ حرف باز کند با عکس العمل سریع  پارامیکال 

 بر جای خشک شد 

پارامیکال با فشار شدید خود را از آغوش گرم شاهزاده خارج کرده بود و با 
دستان ظریف و کوچکش ،سیلی سخت و محکمی زیر گوش شاهزاده 

 کشیده بود 

ین سیلی که به صورتیک شاهزاده زده شده پارامیکال میدانست که ا
عقوبت سختی در پیش دارد اما از کرده ی خود پشیمان نبود او در آن 

لحظه به قدری عصبانی بود که  حتی میتوانست به صورت این شاهزاده 
 ی قاتل تف بپاشد و با صدای بلند او را لعن و نفرین کند 

 کنیز حسابی تحقیر و شاهزاده اتیل ایلنی که با سیلی خوردن از یک 
فاصله گرفت و در ود با برداشتن یک قدم بلند از پارامیکال شده بمتحیر

یک لحظه با خود فکر کرد چه اندیشه ی نادرستی داشته و چه حماقتی 
از او  با خود فکر کرده پارامیکال به خاطر سخاوت امروز  کرده است که 

و حالت تدافعی  که رفتار خصمانه سپاسگزار خواهد بود ،او اینک 
پارامیکال را نسبت به خود دیده بود احساس میکرد تمام افکاری که در 

نجات پارامیکال از آن شرایط  وورانده ،پوچ و احمقانه بوده است سر پر
 اسفبارو بخشیدن این همه غنیمت کار احمقانه ای بوده است 
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کنیز را انتخاب هر چند که آشور بانیپال به اوگفته بود که در هر صورت این 
خاطر  نمیکرده و ایلنی میتواند از غنایم بهره مند شود اما ایلنی به

ارزشمند چشم پوشی کند و در این لحظه غنایم پارامیکال توانسته بود  از 
 باور نمیکرد که اینگونه تحقیر شده باشد 

 
اتیل ایلنی داشت ، از  که هنوز در قلبش احساساتی به  اما پارامیکال 

او را سالم و زنده میدید از صمیم قلب خوشحال بود ولی شوک  اینکه
بر وی وارد شده بود ،حال او را به شدت  بزرگی که ناشی از اتفاقات اخیر 

دگرگون کرده بود و از نظر او آشور بانی پال و همه ی اطرافیانش قاتل 
خوانواده و سرزمین او بودند به همین دلیل دلش رضایت نمیداد که با 

ن خانواده و سرزمینش خوش رفتاری کند یا حتی به آنها احترام قاتال
میشدسکوت فضای بین  به قیمت جانش تمام  بگذارد حتی اگر این کار 

آنها را احاطه کرده بود و هر کدام از آنها به صورت جداگانه در افکار خود 
 غوطه ور بودند .

یکرد ،دختری که شاهزاده آشور اتیل ایلنی در ذهنش پارامیکال را تصور م
به  دو سال پیش، در سرزمین هلتامتی مالقات کرده بود ،در حالی که 

و  میدوید و میچرخید  هر روز در صحرا  شدت شاد و با نشاط بود و 
آواز ی  زون و بسیار زیبا ،ایجاد میکرد      ومو اندامش حرکات  در 

 . شد و هرگز خنده از روی لبهای گلگونش محو نمی سرخوش میخواند 

اتیل ایلنی با خود فکر میکرد که در این دو سال اخیر هرگز این دختر شاد 
او  را فراموش نکرده است، با اینکه دختران زیبا روی زیادی در خدمت به 

،او همواره  حاضر بودند و از هیچ کاری برای او دریغ نمیکردند 
پوچی و خلع  و راضی نبود و در وجودش احساسی چون  خوشحال 

و همیشه وقتی در خلوت، به این تنهایی و احساسات پوچ فکر  شت دا
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میکرد، در نهایت چهره ی خندان دختر ایالمی را تجسم میکرد 
 زندگی او امید و گرما میبخشید . به  که 

چه چیزی در وجود این  اتیل ایلنی بارها با خود فکر کرده بود که مگر 
تا به امروز با او برابری  ری دختر ایالمی است که هیچ دختری از هیچ دیا

 نکرده است !

با اینکه دختران زیبا رو و درباری آشور،همیشه و هر وقت که اراده میکرد 
هیچ کدام از این دختران هرگز نتوانسته  در کنارش حاضر میشدند اما 

بودند ، شاهزاده اتیل ایلنی را به تصاحب خود در آورند زیرا که اتیل ایلنی 
یکال چیزی را یافته بود که با آن حس خوشحالی و تکامل در وجود پارام

را تجربه میکرد و هیچ دختر دیگری تا به حال این احساسات را به او 
منتقل نکرده بود، اما در این روزهای اخیر که شهر شوش را فتح کرده 

که  امروز وقتی  بودند ،اتیل ایلنی همواره به پارامیکال فکر کرده بود و 
را جستجو  با نهایت نگرانی در بین اسیران پارامیکال   آشور شاهزاده ی 

دوباره دست و دلش چنان  او را پیدا کرده بود و  میکرد ،خوشبختانه 
لرزیده بود که تمام غنایم گرانبهای ایالم را در مقابل این دختر و حس 

 ناچیز میپنداشت . خوبی که از او دریافت میکرد 

ز ترس اینکه مبادا پدرش زود تر از او این دختر شاهزاده آشور اتیل ایلنی ا
برگزیند، از تمامی غنایم ایالم دست کشیده  را به خدمت  زیبا روی ایالمی 

که با خود برای  بود تا تنها او را داشته باشد ،او دختری بود 
خوشحالی و رضایت به ارمغان می آورد و شاهزاده با او و در  شاهزاده 

تی میکرد و تمامی چیزی را که کمبود آن را در کنار او احساس خوشبخ
 زندگی احساس میکرد با وجود این دختر به دست می آورد .

شاهزاده آشور اتیل ایلنی در تمام مدتی که در جشن به سر برده بود به 
پارامیکال فکر میکرد و حتی وجود دختران زیبا رو و دل فریب آشوری نیز 
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ه درباره ی پارامیکال داشت خارج سازد نتوانسته بود او را از افکاری ک
ی برارا،  ،پس با تمام شدن جشن تحمل از کف داده بود و یکی از خدمه 

 فرستاده بود احضار پارامیکال 

و  اما اینک که با پارامیکال تنها شده بود، پارامیکال او را از خود رانده 
بود  داده  برای اولین بار در زندگی او رخ بود و این اتفاق تحقیرکرده 

دلیل غرور شاهانه و  اینچنین توسط دختری رد میشد ،به همین  که 
مردانه اش خدچه دار شده بود و افکارش چنان پریشان بود که دیگر 

نداشت ،بنابر این با فریادی گوش  تحمل حضور پارامیکال را در اتاقش 
 خراش شارونا را احضار کرد .

ال افتاد و متوجه ی لرزش وقتی برای بار دیگر چشمش به پارامیک
عصبانیت و خشمی که در  محسوس و غیر قابل کنترل بدن او شد ، 

 درونش زبانه میکشید ، کم فروغ تر شد و از شدت آن کاسته شد .

اتیل ایلنی در دل آرزو میکرد که پارامیکال با او مهربانتر میبود تا شنل 
با و قرار میداد  و بر دوش نحیف او گرانبهایش را از تن خارج میساخت 

به  میتوانست  گرمای بدنش و با بوسه های داغش او را گرم میکرد ایلنی 
پارامیکال اینک  کنیزو برده ی   ، او را آرام و گرم کند ،ق ممکن هر طری

ایلنی بود و ایلنی حق داشت با او هر طور که میخواست رفتار کند و از او 
خشم و نفرتی که به نمایش گذاشته اما هنوز رفتار پارامیکال و بهره ببرد 

بود را فراموش نکرده بود ،پس از موضع خویش خارج نشد اما دلش به 
 . نیز رضایت نداشت  رها کردن دختر در آن سرداب سرد وتاریک 

اختصاص داده شود  در نهایت به شارونا دستور داد که ،جای گرمی به او 
اید با این کار ،از عذاب و تمیزی برای او مهیا کنند ش  و لباس های نو

وجدانی که با دیدن این دختر کم کم در وجودش خودنمایی میکرد 
 ،رهایی میافت .فصل پنجم 
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 پارادانیس )ایالم (

پارادانیس که از حس انسان دوستانه ی خودبا شاهزاده تمریتو سخن 
گفته بود، اینک احساس آرامش بیشتری داشت، زیرا که آنها تصمیم 

مردم بیگناه را به جوی تپه و تپه ی  حد االمکان اجساد داشتند که تا 
چغامیش منتقل کنند و برای آنها قسمتی از ملزومات زندگی پس از مرگ 

 را مهیا سازند .
هرچند که این کار بسیار سخت و تا حدودی غیر ممکن بود اما پارامیکال 

یتو از صمیم قلب به درگاه خدایان ایالم متوصل شده بود تا باکمک تمر 
بتوانند به مردم بیگناه شوش کمک کنند و آنها را برای ادامه ی زندگی 

 ، آماده سازند  پس از مرگ، در دنیای دیگر 

انها میبایست از میان باغهای سوخته و شهر آشوب و نابود شده غذایی 
هر برای خود و توشه ای برای زندگی پس از مرگ اموات فراهم میکردند  

تعدادی محدود از افراد کشته شده امکان پذیر  چند که این کار برای
قبل  آنها برای کمک به افراد کشته شده اولویت هایی داشتند و  امامیشد 

از هر کاری میبایست تمتی یاشی و ایلوان کوچک را به تپه ی چغامیش 
،منتقل میکردند و بعد  که در حاشیه ی شمالی شهر شوش قرار گرفته بود 

قیه ی اجساد به تپه ی چغامیش و جوی تپه اقدام از آن برای انتقال ب
به جستجوی چهارپایان و  میکردند و برای تحقق این اتفاق، در ابتدا باید 

این کار سرعت عمل بیشتری  ارابه ای میپرداختند تا به وسیله ی آنها به 
 بدهند .
جسم بی جان تمتی یاشی را بر روی دوش های پر توان خود   تمریتو 

که  و پارادانیس  به سمت تپه ی چغامیش در حرکت بود  حمل میکرد
ایلوان کوچک را به بغل گرفته بود ، با نفس های بریده ،بریده و به 

 سختی در حالی که چند قدم با تمریتو فاصله داشت، راه میپیمود.
بالخره پس از طی مسافتی به تپه چغامیش رسیدند و جسد تمتی یاشی 
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  که خورشید طلوع میکرد قرار دادند مشرق یعنی جایی رابه جهت 
در حالتی که پاهایش خم بود و با یکی از دستانش ایلوان را در آغوش 

 گرفته بود و دست دیگر را به سمت دهان برده بود .
جوان این مسیر طوالنی را پیموده بود، کش و  تمریتو که ، با جسم زن 

قصر برویم تا االرهای باغها و ت به کمر داد و گفت :باید به  قوس طوالنی 
آنجا آب و غذا و ملزومات الزمی که برای ادامه ی زندگی آنها الزم  از 

 . مهیا کنیم و شاید بتوانیم در قصر ارابه یا چهار پایی بیابیم  است 

دست ایلوان کوچک را   ، حرف تمریتو و را تصدیق کرد و پارادانیس 
ز تپه ی چغامیش که بوسید و آن را نیز به دهان نزدیک کرد. سپس ا

 محلی برای نگهداری اموات بود به سمت قصر حرکت کردند .
 
  

وقتی که به قصر رسیدند و وارد قصر شدند پارادانیس به یاد ایلوان نپی 
بود که با خانواده  )پدر جنگجویش (افتاد و قصر برای او یاد آور روزهایی 

و در کنار درباریان و خانواده  بود  برای جشن فتوحات پا به قصرگذاشته
 لحظات خوشی را سپری کرده بود .

جشن  به سمت تاالر  همیشه از مسیر از پیش تعین شده  اما آنها  
قصر را به طور  هیچ گاه این فرصت را نداشت که  و او   هدایت میشوند 

کامل ببیند و اکنون در حالی که به زندگی خوش از دست رفته اش فکر 
 ، دور و اطراف قصر را مینگریست . د ،با نگاهی کاوشگر و کنجکاو میکر

هرچند که در قصر نشانی از جنب و جوش و سرزندگی گذشته نبود و از 
میرسید و حتی حضور  سر و روی قصر آثار ویرانی و غارت به چشم 

اجسادی که در قصر کشته شده بودند فضای زشتی به آن همه شکوه و 
یدن قصر برای پارادانیس تجربه ای بس جالب و به میداد اما د جالل 

  یادماندمی بود

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=251408&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=251408&reaction=1
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با اینکه در ابتدای ورود آنها به قصر اجساد زیادی مشاهده شده بود اما 
میرفتند از تعداد اجساد کاسته میشد و ویرانی های  هر چه بیشتر پیش 

  کمتری به چشم میخورد
رنگین مزین شده  و   دیوارهای قصر به نقوش برجسته و نقاشیهای زیبا 

که حضور آشوری ها پر رنگ تر بود این آثار  بود ، اما در بعضی قسمتها 
  یا ترک برداشته بودند ویران شده و  هنری 

خوشبختانه تندیس هایی بزرگی که ساخته شده از سنگ مر مر و یشم  
دست آشوریها در امان مانده بود و عظمت و زیبایی قصر را به رخ  بود ،از 

  یکشیدم
تمریتو برای مدتی خارج از قصر زندگی کرده بود ولی به نظر میرسید که 

 زیر و بم قصر را به خوبی میشناسد .
دهلیزی شدند  قصر، وارد  انها پس از طی کردن مسیری پر پیچ و خم در 

و از چندین پلکان سنگی فرود آمدند و در انتها به دیواری بلند که از جنس 
ای نارنجی و صورتی در آن به وفور مشاهده میشد ، مر مر بود و رگه ه

  رسیدند
پارادانیس که فکر میکرد تمریتو قصر را مثل کف دست میشناسد با دیدن 

به اطمینانی که به تمریتو کرده  در دل  پایان مسیر، و دیوار سنگی بزرگ ، 
بود شک کرد اما با چیزی که دید هیجان زده شد ،دستهایش را به هم 

چنین چیزی  با خود فکر کرد از یک شاهزاده ی ایالمی  سایید و
 انتظار میرود . نیز 

راهی برای  تمریتو با کشیدن اهرم و هول دادن دیوار بزرگ و سنگین 
  ورود باز کرده بود

آن را که به روغن پوست  تمریتو به سمت یکی از آتش دانها رفت و 
ه از آن ساطع میشد و با وجود نوری ک نهنگ آغشته شده بود روشن کرد 

  از دیوار سنگی گذر کردند
برخالف کل قصر که از دست آشوری ها در امان نبود، آنجا کامال دست 
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  باقی مانده بود نخورده وبکر 
کمی سرد بود اما از دید پارادانیس بسیار تجسس جالب و هیجان 

  انگیزی بود
  پارادانیس با دقت به اطراف نگریست

  د که بیشتر به یک اتاق مقدس شباهت داشتاتاقی بزرگ بو آنجا 
دیوارهایش با نقاشی های رنگین پوشیده شده بود و در اطراف پیکان 

،صندوقچه  های سنگی و اشیاءاستخوانی،کوزه های نقاشی شده مهره ها 
و مجسمه های سنگی و خمره های فراوان و حتی زیور آالت گران بها و 

  پوست آهو مشاهده میشد
بزرگ محرابی وجود داشت که بیشباهت به محرابهای معابد  در آن اتاق
 ایالم نبود .

 
پارادانیس که در تمام مدت محو تماشای اطراف بود اینک تماشاگر قدرت 

که در حال جابه جایی و بررسی خمره های بزرگ  و توانمندی مردی 
با اینکه هیچگونه تعریف و تحسینی در کالم و رفتار  ،  سفالین بود شد 

نمیشد ، اما در دل این مرد قوی هیکل و با استعداد  مشاهده  ین دختر ا
را تحسین میکرد و از اینکه به او تکیه کرده بود عمیقا احساس رضایت 

 داشت .
تمریتو که نگاه های سنگین و عمیق پارامیکال را حس کرده بود ،سعی بر 

ین و متعجب بود که در ا پنهان کردن لبخند عصیانگر خویش داشت 
به خاطر حضور این دختر ،احساس  اوضاع آشفته و نا بسامان چگونه 

 سرخوشی میکند !
شاهزاده تمریتو بعد از تجربه کردن این حس افسار گسیخته تصمیم  

گرفته بود که برای مدتی از اهداف خویش دست بکشد و این دختر را در 
فتن به آشور تنها و به حال خود وا نگذارد و ر سرزمین و قلمرو اجدادیش 
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به تعویق  برقراری آرامش کامل در ایالم و آشور  و دیدار با برادرانش را تا 
 بیندازد .

او در حالی که سعی میکرد در مقابل نگاه های دختر واکنشی از خود 
به بازرسی خمره ها و صندوق ها بود ، اما  نشان ندهد همچنان مشغول 

ه او باعث شد که خنده های پیشنهاد پارادانیس مبنی بر کمک رساندن ب
 فرو خورده شده اش مثل کوه آتشفشانی سرکش طغیان کند .

پارادانیس که از خنده ی بی دلیل تمریتو به خشم آمده بود با صدایی که 
  خبر از دلگیر شدن و تعجب او داشت پرسید؛

_چه چیز درباره ی کمک کردن من به شما خنده دار بود که اینچنین من را 
 خر قرار داده اید ؟!مورد تمس
زیرکانه پی به خشم و ناراحتی پارادانیس برده بود با نگاهی  تمریتو که 

دختر را برانداز کرد ، پوست  که هنوز برق خنده در آن خود نمایی میکرد، 
  تیره و

چهره ی او را نمکین کرده بود و بینی خوش فرم و  موهای مجعد دختر 
که برق فراوانش  و ابی رنگ ، شتدر البته کمی عقابی او و چشمانی 

خودنمایی میکرد وهر بیننده ای را  بیشتر از هر چیز دیگر در چهره ی او 
محسور میساخت و در آخر هیکل نیمه استخوانی و خوش تراش و با 

ظرافت دختر را از نظر گذراند و به یاد آورد که پارادانیس از تبار 
د فکر کرد که دست کم گرفتن دالور و جنگجو است بنابر این با خو پدری 

این دختر اشنباه بزرگیست وبا این اعتقاد ، دلیل خنده اش را یاد آوری 
 خاطراتی که در قصر داشته تلقی کرد .

پارادانیس که صالح نمیدید درباره ی خاطرات و گذشته ی تمریتو 
کنجکاوی کند ،با قدم های ظریف اما با چابکی به اولین خمره ای که در 

  خود دید نگاه کرد و از چیزی که دید بسیار خرسند شد نزدیکی
پر شده بود ، پارادانیس با  داخل خمره از شهد شیرین و گوارای عسل 

نگاه کردن به خمره های فراوانی که در آن اتاق وجود داشت احساس 
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رضایت و خوشنودی بسیار کرد و لبخندی حاکی از رضایت میهمان 
 لبهایش شد .

 
***** 

اشی از خارج ساختن وسایل و خوراکی های مورد نیاز خستگی ن
اموات،پارادانیس را عاجز کرده بود ، با اینکه در تمام این مدت تمریتو کار 

را  سخت و طاقت فرسای استخراج وسایل و خمره های حجیم و سنگین 
بر عهده داشت وبا مالحظه ی کامل ، کارهای سبک وراحت را به 

باال و پایین رفتن از پلکان سنگی بلند ،توان   ، اما پارادانیس میسپرد 
 پارادانیس را گرفته بود .

بامالحظه بود ،خستگی را در چشمان جذاب این دختر  تمریتو که مردی 
از پارادانیس درخواست  او با مهربانی و عطوفت مردانه اش  میدید، 

،به  که به استراحت بپردازد تا او برای یافتن وسیله یا چهار پایی کرد 
 سمت محل نگهداری اسبها برود .

پارادانیس که بیشتر از هر چیز دیگری به استراحت نیاز داشت با کمال 
میل در خواست تمریتو را قبول کرد اما وقتی که تمریتو چند قدمی از او 

 بر وجودش مستولی شد . فاصله گرفت ترس و وحشت عجیبی 
ا خود را از بند این ترس و بنابر این بدون تردید به سمت تمریتو شتافت ت

 وحشتی که گریبانش را گرفته بود رها سازد.
چشمان گشاد  و ترس را در  تمریتو که دست پارادانیس را خوانده بود 

شده اش حس کرده بود با زیرکی به دخترک نگاه کرد و در حالی که سعی 
بر فرو خوردن خنده اش داشت گفت :بهتر نبود که به جای همراه شدن با 

 من ،به استراحت میپرداختید ؟
پارادانیس که غرور زنانه اش اجازه نمیداد که درباره ی ترسش از تنهایی 

در این روزهای اخیر سخن بگوید قیافه ای کامال حق به جانب بر خود 
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و چانه اش را به سمت باال نگاه داشته بود  گرفت و در حالی که بینی 
 پاسخ داد :

ما ترجیح دادم که با هم به جستجو بپردازیم با اینکه کمی خسته بودم ا
زیرا، بدون حضور من هیچ کاری را به درستی انجام نمیدهی و اگر با تو 

  همراه نشوم به یقین تا بعد از غروب خورشید کار به درازا می انجامد
تمریتو که از دیدن حاضر جوابی و غرور پارادانیس غرق در لذت شده بود 

به عزت نفس و غرور این دختر که از تبار  دیگری  سکوت کرد تا با پرسش 
 خدشه ای وارد نسازد . جنگویان بود 

سکوت بین آنان حاکم شده بود و پارادانیس که اینک با تمریتو همراه 
شده بود به گذشته فکر میکرد و چنان در روزهای خوش گذشته غرق شده 

 بود که وجود تمریتو را به طور کامل از یاد برده بود .
که  بی اراده به سمت تاالر قصر رفت ،مسیری که برایش آشنا بود و جایی 

و دوستانش در آن خوش گذرانده بود و  بارها و بارها در کنار خوانواده 
 بود . شاد 

تمریتو که متوجه ی حال عجیب پارادانیس شده بود ، در سکوت او را 
 دنبال کرد .

و دیگر هیچ اثری از اشیاء گرانیها تاالر زیبا و باشکوه قصر تغییر کرده بود 
و تندیس های ساخته شده از طال که تصویر پادشاهان ایالم را به نمایش 

 میگذاشت نبود .
تمریتو که نگاهش به چشمان خونبار پارادانیس افتاد با مهربانی او را صدا 
کرد وبا مهربانی به او یاد آور ی کرد که او نیز در این قصر روز های شادی 

 ذرانده است .را گ
از افکار شیرین خود دست نکشیده بود در  پارادانیس که تا آن موقع هنوز 

حالی که هنوز چشم به در و دیوار زیبا و تا حدودی ویران شده ی تاالر 
 داشت لب به سخن گشود .

_انگار که همین دیروز بود ،پدر از جنگ بابل بازگشته بود و شنیدن خبر 
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او را تحت تاثیر قرار داده بود که حتی برای یک بارداری تمتی یاشی چنان 
لحظه نیز آن زن زیبا را تنها نمیگذاشت و مثل پروانه دور او میچرخید و 
شادی میکرد . با شنیدن خبر بارداری تمتی یاشی خانه و خانواده ی ما 

 غرق در شادی شده بود .

به خوانواده ی من در جشنی که پدرت )شاه اورتاکو ( فردای آن روز 
 مناسبت فتح بابل برگزار کرده بود ،شرکت کردند .

پدر در کنار تمتی یاشی بود و حتی برای یک لحظه  در تمام مدت جشن، 
  او را تنها نگذاشت .

خواهر دوقوی من ،پارامیکال لباس بسیار زیبایی که از الیاف گیاهی تهیه 
بود ،بر  شده بود و روی قسمت جلوی آن مهره های زیبا و قیمتی کار شده

شده بود توجه همه ی حضار را به  به قدری زیبا و موقر  تن داشت و 
در کنار پدر و تمتی  خود معطوف کرده بود اما این بار بر خالف همیشه 

 یاشی نشسته بود و در جمعیت کسی را جستجو میکرد .
پارامیکال ، در اینگونه جشنها ، شیطنت و دیوانگی اش به اوج میرسید و 

پایکوپی و شادی با جوانترین و حتی پیرترین حضار و  جمعیت به در بین 
شایسته  افراد درباری میپرداخت اما در آن روز رفتاری معقول و بسیار 

 داشت .
اطالعی  خواهر دوقلوی پارادانیس  تمریتو که برای اولین بار درباره ی 

ن کنجکاو شد ، ولی در این شرایط سوال پرسید دریافت میکرد به شدت 
را مجاز ندانست بنابر این ساکت ماند تا به ادامه ی صحبت های 

 پارادانیس گوش بسپارد .
رفتارهای  پارادانیس آهی کشید و ادامه داد ؛ مدتی بود که حس میکردم 

تغییر کرده ، او همیشه در مکان های شلوغ در حال جست و  پارامیکال 
یزی را از هم مخفی ، من و پارامیکال هرگز چ بود  جوی شخصی ناشناس 

نمیکردیم اما اینبار او در اینباره با من صحبتی نکرده بود و من که 
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تا زمانی که خود  تصمیم داشتم  میفهمیدم،  احساسات او را کامال 
 بمانم . نزده ،سکوت اختیار کنم و منتظر او  پارامیکال، در اینباره حرفی 

سرت نمناک شده بود پارادانیس که چشمانش از زیرش اشک های پر ح   
این  با بغضی که در صدایش نمایان شده بود گفت :روزگار بی رحم 

فرصت را از ما گرفت و شاید هرگز درباره ی چیزی که انتظار شنیدنش را 
 داشتم سخنی نشنوم .

تمریتو که که کنجکاوی اش بیش از حد تحریک شده بود بالخره سوالی را 
آن امتناع ورزیده بود  ولی از بیان که چندین بار بر زبانش آمده بود 

 پرسید :
او را به  _چه بر سر خواهرت آمده است ؟!اگر او در ایالم بود قطعا 

  چغامیش منتقل میکردیم
پارادانیس با افسوس سری تکان داد و گفت :مشکل اینجاست که من نیز 

 در اینباره چیزی نمیدانم .
یتو برای تسکین دردهای ریزش اشکهای پارادانیس شدت گرفته بود و تمر 

 ، آغوش مردانه ی خود را برای او گشود . این دختر زیبا و رنج دیده 

                   ********** 

  آنها برای ادامه ی جست و جو به محوطه ی قصر آمده بودند
زیبا و مغرور و دوست  تصمیم داشت حال و هوای این دختر  تمریتو که 

با زیرکی و شیطنت مردانه ای که وجودش را  داشتنی را عوض کند ، این
قلقلک میداد تصمیم به آزار دادن پارادانیس گرفت،زیرا با این کار هم 

خودش  دختر بیچاره را از این حال و هوا دور میساخت و هم در وجود 
 . احساس میکر د  نیاز به کمی تفریح 

وب و پس حالتی محزون به چهره ی خود داد و گفت :من هم روزهای خ
  به یاد ماندنی زیادی در این قصر داشته ام
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پارادانیس که دلش به حال این شاهزاده ی بد اقبال ایالم سوخته بود با 
  دقت بیشتری به حرفهای تمریتو گوش سپرد

تمریتو که همچنان حالت مظلوم و معصومانه ای به خود گرفته بود ادامه 
  داد

ی ما بسیار خوشحال بودیم ،جدا _ روزی که غنایم بابل به قصر رسید همگ
از اشیاءو کاالهای اززشمند و گرانبهای ایالم ،دختران و زنان زیبا رو و سیه 
چشمی به اسارت گرفته شده بودند و در آن روز من چندین کنیز زیبا روی 

لحظات وخاطرات خوشی را که با این کنیزان  بابلی اختیار کردم و هرگز 
را فراموش نمیکنم و وقتی آنها را به یاد سیه چشم در این قصر داشتم 
 . میآورم بسیار متالطم میشوم 

پارادانیس که از بیخیالی و بی قیدی تمریتو به خشم آمده بود، 
  خشمش را در صدایش ریخت و فریاد زد تمام 

_ افسوس که تنها چیزی که در این شرایط بحرانی و ناراحت کننده ی این 
ایالم را متالطم میکند ،کنیزکان زیبا روی سرزمین ،شاهزاده ی پیشین 

 بابلی است که به او خدمت میکردند .
پارامیکال را  صدای خنده ی بلند تمریتو ،که اینک به مقصود رسیده بود، 

عصبانی تر از قبل کرد ،پس دوباره فریاد زد :متاسفم برای خودم و 
بان سرزمینی که کسی چون تو شاهزاده اش بوده ای و کسی چون هوم

نابودی ایالم  هالتاش پادشاهش بوده است،انسانهایی چون شما باعث 
شده اید ،اگر قلب تو به خاطر کنیزکان بابلی در تالطم است ،قلب من به 

 خاطر دیدن اجسادی .....

در همین لحظه لبخند از روی لبهای تمریتو محو شد و دستهای بزرگ و 
او را از ادامه ی صحبت باز مردانه ی او روی دهان پارادانیس قفل شد و 

 داشت .
 تمریتو با دست پارادانیس را به سکوت دعوت کرد .
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پارادانیس که اینگونه ناگهانی غافلگیر شده بود سکوت کرد ، اما شنیدن 
صدایی که از دور به گوش میرسید و خبر از حضور اشخاصی در قصر 

 میداد ، باعث ترس و وحشت او شد .

ه و تیزبینی بود به اطراف نگاهی کرد و چند ثانیه تمریتو که مرد با اراد
بعد پارامیکال را با خود به سمت شیاری که به دست آشوری ها در دیوار 

شده  نزدیک  در حالی که بسیار به هم  بوجود آمده بود، برد و هر دو 
بودند و در حالی که به سختی خود را داخل شیار جا داده بودند ،سکوت 

 ی مبهمی که نزدیک و نزدیک تر میشد گوش سپردند .کردند و به صداها
صدای نفس های پی در پی و کوتاه پارادانیس که به دلیل ترس از 

آشوری ها بریده ، بریده شده بود در شکاف کوچک، به وضوح شنیده 
  میشد .

 
از نظر تمرینو ،پارادانیس همچون گنجشک زیبا و دوست داشتنی بود که 

حضور آشوری ها در قصر داشت ، خواص تر و به دلیل ترسی که از 
خواستنی تر شده بود اما افسوس که او اکنون زمانی برای تمرکز کردن 

از این  روی این دختر زیبا نداشت و باید هر چه زود تر برای نجات
 مخمصه تدبیری میاندیشید 

 
امواج صدایی که از دور به گوش میرسید به قدری نزدیک و واضح شده 

  ا حدودی برای تمریتو قابل تشخیص شده بودبود که ت

 
تمریتو سعی کرد کمی از پارادانیس فاصله بگیرد تا بتواند یشتر تمرکزش 
را به روی صداهایی که شنیده میشد، بگذارد و خوشبختانه بعد از مدت 

 کوتاهی، صدایی بم و مردانه ، به گوش او رسید که تقریبا واضح بود.
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چه ها خواهیم بود و شما برای پیدا کردن غذا یا ،مراقب ب  _ من با ژینو

  وارد تاالرهای قصر شوید  هر نوع خوراکی دیگر ،

 
  سپس صدای ظریف زنی که به نظر در همان حوالی بود به گوش رسید
  بهتر است که از هم جدا نشویم و همه در کنار هم به جستجو بپردازیم

 
نفسی از سر آسودگی  ولهجه ی هوری ایالمی آنان باعث شد که تمریت

  ه با پارادانیس از شکاف خارج شود.اهمربکشد و

 
********* 

 
  فصل ششم

 پارامیکال )آشور (

 
پارامیکال ، به لباس آبی رنگی که به دستور ،ایلنی به او داده شده بود 

 نگاه کرد .
با اینکه شارونا ساده ترین لباس آشوریان را به او داده بود و هیچ تزیینی 

از طال و جواهرات بر روی لباس دیده نمیشد ،اما لباسی خوش رنگ اعم 
ود که پارامیکال را مجذوب میکرد و چشمان آب او را بی نهایت درخشان ب

 و جذاب کرده بود 
پارامیکال به یاد میآورد که در ایالم درباره ی لباس های رنگین آشوری ها 

ای مصریان با روش چیز هایی شنیده بود ،لباس هایی که همانند لباس ه
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های خاصی رنگ آمیزی میشدند اما جالب این بود که او تازه متوجه 
رنگ ها شده بود زیرا در این دو روز به قدری غمگین و ناراحت بود که 
 مغذش هیچ توانی برای متمرکز شدن روی لباس های آشوری نداشت .

داشت پارامیکال سعی بر تصور آشوری هایی که به ایالم سفر میکردند 
،اما تنها چیزی که در ذهنش به تصویر کشیده میشد شاهزاده ی آشوری 
بود که با لباس ساده ی چوپانان ایالم ،در صحرا با وقار و هیبتی مردانه 

 قدم میزد .
به یاد آوردن اتیل ایلنی بار دیگر قلب پر دردش را به تپش انداخت ولی 

شاهزاده ی آشوری بود نباید تسلیم این احساس میشد زیرا که ایلنی یک 
 و اکنون آشوری ها قاتل سرزمین و خانواده ی او بودند .

پارامیکال آهی از سر حسرت و بدبختی کشید ،در واقع او اینک دختر یک 
کنیزی بود که در ، جنگجوی بزرگ نبود بلکه برای شاهزاده اتیل ایلنی 

 مایل به راحتی میتوانست  به او دست درازی  کند صورت ت
یک تمیکال، از دست این جدال درونی، که از افکار عاشقانه و رمانپارا

ذهنی اش و از ناراحتی و غمش برای از دست دادن خانواده و عزیزان ، 
نشٔات میگرفت، خسته شده بود به خود نهیب زد که باید از رویاها و 
تصورات ذهنی ابلهانه اش دست بکشد زیرا که اینک پای به دنیایی 

 و باید خود را به شرایط فعلی عادت دهد . بیرحم گذاشته

 
*************** 

در حالی که در تمام طول شب گذشته به سختی  شاهزاده آشور اتیل ایلنی
خوابیده بود از خواب بیدار شد و مدتها بدون اینکه کنیزان یا 

خدمتکارانش را احضار کند در بستر نشست و در حالی که به نقطه ای 
بود به پارامیکال این دختر ایالمی و به اتفاقات اخیر  نامعلوم خیره شده

 فکر کرد .
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او اکنون درد و رنج پارامیکال را درک کرده بود اما هنوز از رفتار گستاخانه 
 ی پارامیکال نسبت به خود ناراحت و دلخور بود .

برای آشور اتیل ایلنی عجیب بود که نسبت به پارامیکال هیچ خشمی در 
حالی که اگر هر شخص دیگری به غیر از پارامیکال این  وجودش نبود ،در

اینک قطعا عواقب سختی در   گستاخی را در مقابل او انجام داده بود
ایلنی  انتظارش بود و حتما او را به خاطر گستاخی اش تنبیه میکرد،

میدانست که اگر کسی از ماجرای سیلی زدن پارامیکال به شاهزاده با خبر 
اما حسی که نسبت به  گ پارامیکال حتمی بود ،شود محکومیت و مر 

پارامیکال داشت با همه ی افراد دیگر متفاوت بود و همین حس 
و او  ناشناخته توان قدرت نمایی در برابر پارامیکال را از او میگرفت 

تصمیم گرفت با پنهان کردن آن  سیلی  که هنوز سوز و حرارتش را روی 
 راقبت کند صورت حس میکرد  از پارامیکال م

. 
اتیل ایلنی که باید هر چه زودتر درباره ی پارامیکال تصمیمی میگرفت 

اینک چنان احساس ناتوانی و درماندگی داشت که تصمیم گرفت با 
دوست دیرین و قدیمی اش بارسین در این بارهم مشورت کند پس به 

 .خدمتکارانش دستور داد که هرچه سریعتر بارسین را به قصر احضار کنند 

 
************** 

بارسین یکی از جنگجویان و سردران آشوری بود که از کودکی دوست و 
 شاهزاده آشور اتیل ایلنی بود . همراه 

را همراه با مادر مهربانش در قصر زندگی کرده بود زیرا  او روزهای زیادی 
پدر بارسین که از  از اقوام آشور بانیپال بود و پس از آنکه  مادر او 

، آنها هیچ پشتیبانی  ران آشوربانیپال بود در جنگ کشته شد وفادا
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 نداشتند.
بهترین گزینه و بهترین پشتیبانی که برای آنها وجود  به  بنابر این مادر او  

و با این اوصاف به دستور  داشت، یعنی آشور بانیپال پناه آورده بود 
ن در قصر ساکن به آنها داده شد و ایتچنی در قصر  آشوربانیپال امکاناتی 

 شدند .
با آشور اتیل ایلنی که هم  نوجوانی  کودکی و  در ایام  به همین جهت او 

دوست و همبازی شده بود و همراه با او  سن و سال خودش بود ، 
گری، هنروری پرداخته رانی، نظامی کارهایی مثل سوارکاری، شکار، ارابه به 

 بود .
  

در خانه ای که به  ان بازگشته بود اکنون بارسین که تازه از جنگ با ایالمی
در آن سکونت کرده  تازگی در خارج از قصر همراه با تازه عروس زیبایش 

 بود ، به سر میبرد .
بارسین تازه ازدواج کرده بود اما فتح سرزمین هلتامتی فرصت بودن 

 کنار نوعروسش را از او گرفته بود . در 
و مشهور  دختر یکی از تجار بزرگ  همسر بارسین که آدوریتا نام داشت ،

 نینوا بود .
او و بارسین عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند و در کنار هم به آرامش 

 میرسیدند .
بعد از اینکه از جنگ بازگشته بود همواره با آدوریتا وقت  بارسین 

و دستان زیبا  در کنار آدوریتا دراز کشیده  نیز   هنگام و در آن  میگذراند 
و ظریف او را در دست گرفته بود و با سر انگشتان مردانه اش ، انها 

به چشمان افسونگر آدوریتا چشم  و با سرخوشی  نوازش میکرد  را 
 دوخته بود

بارسین که میدانست به زودی توسط آشور بانیپال برای جستجوی شاه 
تبه به ناچار فراری ایالم )هومبان هالتاش ( برگزیده میشود و دو مر
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  همسر زیبایش را مخاطب قرار داد و گفت : ،آدوریتا دور خواهد افتاد از 
آدوریتا؛ ای عشق زیبا و دوست داشتنی من ، متاسفانه به زودی برای بار 
دیگر به سرزمین هلتامتی فرستاده خواهم شد اما به تو قول میدهم بعد 

جمان را که به تنهایی سپری واتمام روزهای بعد از ازداز ایالم ،از بازگشتم 
جبران کنم و با تو تجربه های زیاد و شیرینی  را برایت  خواهی کرد 

 خواهم داشت.
آدوریتا که چشمک شیطنت آمیز همسرش را میدید و برق چشمانش را 

میشناخت ،خنده ای دلفریب کرد و با دلبری گفت : آه بارسین من عاشق 
ای کاش که من نیز  اما  کسب تجربیات جدید در کنار تو هستم ،

 میتوانستم لباس رزم بپوشم و با تو و همراه با تو به رزمگاه بروم .
و طنازی آدوریتا به وجد آمده بود،خنده ی بلندی  معصومیت  بارسین که 

سر داد و موهای خوش حالت آدوریتا را نوازش کردو گفت ؛ کافیست که 
از تو هیچ چیز و هیچ  تو با من به رزمگاه بیایی ، آن هنگام به غیر

را نخواهم دید و قطعا به دست دشمن به هالکت خواهم  دیگری  کس 
 رسید .

آدوریتا همیشه بارسین را از خود بی  خنده ها و رفتارهاو حرکات ظریف 
خود میکرد و بارسین در کنار آدوریتا چنان اختیار از کف میداد که در تصور 

گجو و با اقتدار بود و هرگز هیچ زیرا او مردی جن هیچ کس نمیگنجید ، 
و تصور نمیکرد، اما بر خالف  کس او را چنین عاشق و مجنون ندیده 

 ظاهر سرد و مقتدرش قلبی عاشق و شیدا داشت .

میبایست از  ، او به ناچار  با رسیدن خبر احضار شدن بارسین به قصر 
 میشد و سریع به سمت قصر حرکت میکرد . ادوریتا جدا 

 
وب میدانست که اتیل ایلنی بی دلیل او را به قصر فرا نخوانده بارسین خ

احضار  زیرا هر بار که رفیق قدیمی اش او را به محضر خویش  است 
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میکرد به کمک و هم فکری او نیاز مند بود ،بنابر این پیشانی نوعروسش 
را بوسید و به او اطمینان داد که به زودی نزد او باز خواهد گشت سپس 

 قصر شد . نتی بر تن کرد و راهی لباس سلط

اتیل ایلنی چنان بیقرار شده بود که بی اراده مسیر طوالنی اتاقش را با 
  بود قدم های بلند طی میکرد و همواره در حال راهپیمایی

و قلبش چنان نا آرام بر سینه میکوبید که  درگیر بود  ذهنش چنان 
  برایش مشکل شده بود تنفس 
خدشه دار شده در بین احساس عشق و غرور ثبات  سردرگم و بی ایلنی 
دست و پا میزد وبرای فرار از این احواالت نا خوشایند هیچ راه  اش 

  گریزی نداشت
اما هر  چندین مرتبه برای دیدن پارامیکال تا نزدیکی درقدم تند کرده بود 

 ردن حرفهای تلخ و لحن کالم دخترو یاد آوری آن سیلی ،بار با به یاد آو
بألخره  منصرف میشد تا اینکه  قدم هایش سست میشد و ازدیدار با او 

  با ورود بارسین به قصراحساس آرامش بیشتری پیدا کرد
همیشه همفکری با بارسین برای او موهبتی محسوب میشد که به حل و 

فصل کردن مشکالتش کمک میکرد و خوشبختانه پیشنهاد های 
 ع نتیجه ای مثبت به بار می آورد .خردمندانه ی بارسین در اکثر مواق

ایلنی( بزرگ شده بود و به  -اتیل-بارسین که از کودکی با شاهزاده )آشور
خوبی حاالت او را میشناخت ، او در آن لحظه پریشانی ایلنی را از 

روی  نزدیک شد و برادرانه دستی  چشمانش خواند بنابر این به ایلنی
 دعوت کرد .گذاشت و او را به آرامش  شانه ی او

هنگامی که دو رفیق دیرین در روبروی یکدیگر نشستند ،ایلنی شرح ماوقع 
برای بارسین تعریف کرد و پس از آن سکوتی به غیر از ماجرای سیلی را 

 طوالنی میان آنها حاکم شد
اتیل ایلنی بیقرار و مضطرب به بارسین که درحال فکر کردن بود نگاه 
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سکوت  فکر بکر و معقول از طرف او  یک میکرد و منتظر برای شنیدن 
  کرده بود

بارسین به وضوح دختری را که در ایالم ودرکنار دوست و رفیق قدیمی اش 
دیده بود به یاد می آورد ، دختری از اصیل زادگان ایالمی که بسیار شاد و 

  با نشاط بود و هر صبحگاه در دشت به گردش و تفریح میپرداخت
حت و درستی تجارت و مبادالت کاال به آن روزها برای فهمیدن ص

که بین آشور و ایالم می انجامید در لباس های مبدل به شوش  کاالیی 
  سفر کرده بودند
دختر شاد و با نشاط ایالمی برای بارسین به دور از باور  اسیر شدن آن 

بود و بارسین که بارها شرایط فعلی را در ذهن خود هالجی کرده بود به 
ی اندیشید که اسارت این دختر شاد واز دست دادن این موضوع م

او را آزرده و دستخوش احساسات  خانواده و عزیرانش به شدت روح 
منفی و نا خوشایند کرده است بنابر این اکنون زمان خوبی برای تسخیر 

روح وقلب مجروح آن دختر نبود ، اگر چه ایلنی میتوانست به راحتی 
ارزشی که این دختر برای  د اما با توجه به جسم دختر را به تصاحب در اور

ایلنی داشت و همچنین با توجه به شناختی که نسبت به رفیق دیرین 
  خود داشت این کار را بس غیر معقول میپنداشت

نسبت به    که او بارسین از صحبت های شاهزاده به عشق و عالقه ای 
سات را تجربه برده بود زیرا خودش نیز این احسا  پارامیکال داشت پی

  کرده بود و اینک زندگی بدون آدوریتا برایش امری محال و نا ممکن بود
بألخره سکوتی که در بین آنها حاکم شده بود بوسیله ی بارسین شکسته  

  شد
با توجه به قلب آسیب دیده و جراحات روحی این دختر، بهترین کار در  _ 

بتواند با گذر  پارامیکال به اوست تا اینکه    حال حاضر فرصت دادن شما
به شرایط فعلی انس بگیرد و حوادث اخیر را به خوبی تجزیه و  زمان 
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تحلیل کند و بر زخم هایی که بر روح و قلبش وارد شده مرهم بگذارد ، 
و برای  ی آن دختر را به حال خود بگذاریدبنابر این باید شاهزاده برای مدت

گر چنین شود او از شما به شدت به دست آوردن او اقدامی نکنید  زیرا ا
گریزان خواهد شد و شما باید در ابتدا قلب این دختر را دوباره به دست 

بیاورید و برای محقق شدن این امر باید صبور باشید و با او با احتیاط 
 رفتار کنید 

شاهزاده اتیل ایلنی که برای دیدن پارامیکال لحظه شماری میکرد از 
انی شد و سرسختانه با بارسین به مخالفت شنیدن این استدالل عصب

سنجیده بود و خوب میفهمید  پرداخت اما بارسین که همه ی جوانب را
ی کردن از این دختر، شاهزاده را بیشابیش عصبی و ناراحت میکند که دور 

بنابر این شاهزاده را به آرامش  برای این امرنیز راه چاره ای اندیشیده بود 
 نقشه ای که کشیده بود با او سخن بگوید دعوت کرد تا درباره ی

********* 

بود ،به  پارامیکال که از شب گذشته تا به حال در این اتاق زندانی شده 
ایلنی می اندیشید و خود را بابت رفتاری که با شاهزاده ی آشوری داشت 

میزد به زودی تنبیه سختی در انتظاراو   شماتت میکرد زیرا که حدس
گز یک شاهزاده ی آشوری یک برده ی ایالمی گستاخ و هر   خواهد بود

 نخواهد بخشید را 

کمی از واقعیت زندگی اش را درک کرده بود و اینک خوب  پارامیکال 
و عمر خود را در خدمت  میدانست که تنها یک برده است که باید زندگی 

 گذاری به آشوری ها وقف کند .
رفتارجسورانه اش در مقابل شاهزاده می پارامیکال در حالی که به عاقبت 

  اندیشید ، منتظر و مضطرب در اتاق قدم میزد



54 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

بألخره شارونا  سپری شد، طوالنی   بعد از گذشت ساعتی که برای او بسیار
آن خدمتکار آشنا در پی او آمد اما هیچ حرفی درباره ی کاری که قرار بود 

یکال را مضطرب تر و بر عهده ی او گذاشته شود نزد و این امر پارام
 متالطم تر از قبل میکرد .

قصر  پارامیکال در سکوت با شارونا همراه شده بود و با هم از راهروهای 
عبور کردند اما افکار پریشان حتی برای لحظه ای، او را به حال خود 

  وانمیگذاشتند
پارامیکال امید داشت که شارونا دهان باز کند و حرفی بزند تا شاید کمی 

ز نگرانی و اضطراب او کم شود اما شارونا با چهره ای عبوس وجدی ا
قدمی جلوتر از او راه میپیمود و این ژست ظاهری او باعث میشد که 

  پارامیکال بیشتر از قبل مهر سکوت بر لب بزند
پارامیکال با دقت بیشتری به راهروها و معابری که از آن عبور میکردند 

آورد که قباًل از این مسیر عبور کرده است و نگریست و خیلی زود به یاد 
  ختم خواهد شد شاهزاده  انتهای این مسیر به اتاق 

متعجب شد و افکار بی  از اینکه بار دیگر به اتاق شاهزاده احضار شده بود 
و نفرت انگیز زیادی بر ذهنش حجوم آورد تا حدی که رنگ از  شرمانه 

  ارا به لرزه در آمدآشک خسارش پرید و بدن ظریف و زیبایش 
هراسان و ترسیده در مقابل اتاق شاهزاده قرارگرفتند وحضور  هنگامیکه 

آنها به شاهزاده اعالم شد ،خیلی زود شارونا ،پارامیکال را به اتاق بزرگ 
  ومجلل شاهزاده هدایت کرد و سپس به دستور شاهزاده اتاق را ترک کرد

را در خود نمیدید ،از وقتی که  پارامیکال که جرأت نگاه کردن به شاهزاده
داده شده و  وارد اتاق شده بود سر به زیر افکنده بود و به سنگهای زینت 

  مجلل اتاق چشم دوخته بود
  اما با شنیدن صدای نا آشنای مردی که میگفت :

  من شما را قباًل دیده ام  -
هراسان و با چشمانی که از شدت ترس گشاد شده بود به سمت صدا و 
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  بودند نگریست دو مردی که در روبرویش  به
یکی از آن دو مرد شاهزاده )آشوراتیل ایلنی ( بود که چهره ای جدی بر 

گویی که از دیدن خود گرفته بود اما چشمانش برق عجیبی داشت و 
دیگری مردی بود که پارامیکال در آن لباس آبی رنگ محسور شده بود و

وچهره ی جذاب و قد بلند و جثه   برای پارامیکال چهره ی آشنایی داشت
  ی ورزیده ومحاسن زینت داده شده ،از مشخصات ظاهری او بود

مرد که با نگاهی کاوشگر پارامیکال را برانداز میکرد قدمی به او نزدیکتر 
 شد و گفت :

  من قباًل شما را مالقات کرده ام و نامم بارسین است
که  باعث شده بود  شت ادب و نزاکتی که مرد در صحبت کردن با اودا

همچنان  پارامیکال احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشد اما او 
  در سکوت و بدون گفتن هیچ حرفی بارسین را مینگریست

 که  بارسین که سکوت پارامیکال را میدید نگاه معنا داری به شاهزاده 
 سعی بر بی تفاوت نشان دادن خود داشت،اینک بر خود مسلط شده و 

انداخت و در ادامه گفت : من دوست قدیمی و مشاور مخصوص 
شاهزاده هستم و دلیل احضار شدن شما نزد شاهزاده این است که از 

امروز به بعد شما ندیمه و خدمتگذار ویژه و مخصوص شاهزاده خواهید 
بود و در تمامی ساعات روز باید در کنار شاهزاده باشید و در خدمتگذاری 

ی نکنید و فقط در مواقعی که شاهزاده شما را از حضور به ایشان کوتاه
  خود مرخص میکنند میتوانید ایشان را تنها بگذارید

به شاهزاده ایلنی  پارامیکال متعجب و با چشمانی که گرد شده بودند  
لبخندی مرموز و شیطنت آمیز بر لب داشت و چشمانش  نگریست ،ایلنی 

ده بود اما در چشمان آشنای او، آشکارا میخندید و با اینکه سکوت کر
  حرف های زیادی برای گفتن وجود داشت

سپرده شده بود می  پارامیکال متعجب و در سکوت به کاری که به او 
  اندیشید
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سپرده شود و او از  قطعًا این کار ،کاری نبود که به یک برده ی تازه وارد
گستاخی بیش از شد ، زیرا با توجه به  این بابت بسیار نگران و پریشان 

اندازه ای که در مقابل شاهزاده انجام داده بود اینک هیچ نمیدانست که 
این شاهزاده ی آشوری و مشاور خوش خلق و خوش صحبتش چه 

 دیده اند برای او  خوابهای شومی 

 
  فصل هفتم

 )حضور تازه واردان ایالمی (

خوشحال  پارادانیس که از زنده و سالم بودن این خانواده ی هفت نفره
بود ،در سکوت روی تخته سنگی نشسته و به افرادی که مشغول گفت و 

  گو با تمریتو بودند، مینگریست
مرد میانه سالی که )چه کو ( نام داشت و از مجسمه سازان به نام شهر 

سرزمین آباد و  ماداکتو بود ، با غم و اندوه فراوانی درباره ی 
ویرانه ای بیشتر از آن باقی  ن ماه هاکه اکنون در طی ای ایالم   متمدنشان
و از شهر زیبای ماداکتو سخن میگفت و همسرش ژینو و پسر  نمانده بود

جوان آنها که )کاردو ( نام داشت نیز در این بحث شرکت میکردند و 
  تمریتو نیز با دقت به حرفهای آنها گوش میداد و با آنان همدردی میکرد

با و جوان که هیمن و هیرو نام داشتند نگاه پارادانیس روی دو دختر زی
و پس از آن بر روی دو کودک که در حال شیطنت و بازی بودند  چرخید 
  قفل شد

به فضای بیروح   شاکو  و  کالین  صدای شیطنت و خنده های کودکانه ی 
و غم انگیز شوش شادی می بخشید و دیدن شادی و نشاط این کودکان 

  لبهای پارادانیس میهمان کرده بودلبخند را بر  پنج و سه ساله 
کاردو که بسیار جوان باوقاری به نظر  تمریتو در حالی که به صحبت های 

میرسید ، گوش سپرده بود پارادانیس را از نظر گذراند و او را در حال 
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لبخند زدن به کودکان شلوغ وسرکش دید و از دیدن این همه متانت و 
خنده داری که دیده بود را به یاد آورد  وقار پارادانیس به یکباره صحنه ی

  و با صدای رسایی خندید
میآورد که در شکاف از ترس حضور آشوری ها  او پارادانیس را به یاد 

مچاله شده بود و بر خود میلرزید اما پس از کسب اطمینان از داشتن 
امنیت و خارج شدن از شکاف و قبل از روبرو شدن با این خانواده چنان 

ی مغروری بر خود گرفته بود و چانه ی زیبا و زنانه اش را پر غرور و قیافه 
استوار باال گرفته بود که گویی هرگز از هیچ چیزی نترسیده و نخواهد 

  ترسید
این رفتار ضد و نقیض پارادانیس به شدت بر جذابیت او می افزود 

و مجذوب او  وتمریتو نیز نا آگاهانه و بی خبر هر بار بیشتر از قبل 
  شخصیت پر رمز و رازش میشد

معترضانه  که از خندیدن بی دلیل تمریتو دلگیر شده بود با لحنی  کاردو 
گفت :کدام قسمت از حرفهای دردناک من خنده دار بود که اینگونه شما را 

 به خنده واداشت ؟!
تمریتو که اینک از نگاه کردن و فکر کردن به پارادانیس دست کشیده بود 

فرو خورد و با لحن مودبانه ای به پسر جوان که تقریباً  هم  ،خنده اش را
گفت: لطفًا من را ببخش ، حرف  به نظر میرسید  سن و سال خودش 

های غم انگیز تو من را به یاد شخصی انداخت که در لحظه تغییر رفتار 
را شدیدًا به خنده وا  رفتارها و تغییر حاالت او ، من  میدهد و یادآوری 

 .  داشت
کاردو که از تمریتو بسیار دلگیر و ناراحت شده بود و احساس میکرد در 

تمام این مدت که با تمریتو حرف زده وقتش را هدر داده است از موضع 
خود عقب نشینی کرد و ترجیح داد که سکوت اختیار کند و بیش از این 

 مردی که گوش شنوایی برای شنیدن حرفهایش ندارد، سخن نگوید برای 
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****** 

پاردانیس و تمریتو در حالی که میوه ها و خوراکی هایی که بدست آورده 
بودند را با این خانواده تقسیم میکردند به نزدیک شدن غروب افتاب می 

  اندیشیدند.

خوشحال بود که با تمریتو در این شهر بزرگ و  پارادانیس از طرفی 
بتواند در کنار این با خود میاندیشید که شاید  مخروبه تنها نمانده است و 

خانواده و در آرامش خاطر ،شب را به صبح برساند و از طرف در در اعماق 
که  ایالمی حس میکرد  قلبش کشش زیادی نسبت به شاهزاده ی جذاب 

باعث میشد رفتن با تمریتو و تنها بودن با او را ،به ماندن در کنار این 
دیشید که با رخت بر خانواده ، ترجیح دهد واما تمریتو به این می ان

سیاهی شب چه تصمیمی درباره ی این دختر  بستن آفتاب و سر رسیدن 
  بی پناه بگیرد 

 آیا تنها گذاشتن او با این خانواده کار درستی بود؟ !
با یافتن پارادانیس و نجات جان او ،اینک  احساس میکرد  تمریتو که 

د از او به بهترین بیش از دیگران در مقابل این دختر مسئول است و بای
در نهایت تصمیم گرفت که دخترک جذاب و  نحو ممکن مراقبت کند ،

دوست داشتنی را با خود همراه کند و به غار ببرد تا با اینکار هم از جانب 
بتواند آرامش و   سالمت و آسودگی او خیالش راحت شود و دیگر اینکه

س را نسبت به خود راحتی را به او هدیه دهد و همچنین اعتماد پارادانی
  جلب کند 

هنگامی که خورشید در پشت کوه های سرزمین هلتامتی پنهان میشد و 
هنگامیکه زمان رفتن تمریتو فرا رسید با اعتماد به نفس و جدیت کالم 

 پارادانیس را فراخواند و گفت
باید هر چه زودتر و تا قبل از تاریک شدت آسمان ،خود را به غار برسانیم 
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کو خواهم گفت که فردا بعد  سریعتر آماده شو ،من نیز به چه هر چه پس 
از طلوع خورشید با خانواده اش برای بردن ملزومات زندگی پس از مرگ 
اموات به قصر بیایند تا از آنجا با کمک یکدیگر این وسایل و غذا ها را به 

  تپه ی چغامیش منتقل کنیم
همراه شود  تکیه کند و با او  پارادانیس که قلبًا عالقه مند بود به تمریتو

تمریتو بسیار دلگیر  اینک از جدیت کالم واز رفتار و تصمیم خود سرانه ی 
  شد

سر بزند، اما  بعید بود که از یک شاهزاده ی ایالمی چنین رفتار ناشایستی 
تصمیمی گرفته بود و این  بدون مشورت با او و به تنهایی چنین  تمریتو 

خواهانه ی او غرور و عزت نفس پارادانیس را به  رفتار خودسرانه و خود
شدت خدشه دار کرده بود تا جایی که لجاجت وراثتی و سرکش در وجود 

 وادار به لجبازی و مخالفت کرد زبانه کشید و او را  پارادانیس 
پارادانیس نگاه معنا دار و پر کنایه ای به تمریتو انداخت و با لحن 

ارم که با شما به غار بازگردم وبه خاطر شماتت گری گفت :من تصمیم ند
با شما سخنی گفته باشم  نمی آورم که درباره ی تصمیمی که داشتم 

  شما نیز حق ندارید از جانب من و یکطرفه تصمیم گیری کنید والبته 
برای  تمریتو که توقع چنین پرخاشگری را از جانب پارادانیس نداشت 

که اینک رنگ  سور کننده ی او چند ثانیه تنها به چشمان درشت و مح
وسپس بدون هیچ حرف و  خشم و لجاجت بر خود گرفته بود خیره شد 

 کالمی از او دور شد

 
تمریتو در تمام طول مسیر به پارادانیس و خشمی که درلحن صدا و 

کالمش بود ،می اندیشید و با یاد آوری حالت تدافعی و ژست 
  میشدپرخاشگرانه ی او بسیار دلگیر و ناراحت 

خاطر سرزمینش ایالم و مردمی که بیگناه کشته شده و یا به اسارت  او به 
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آتشی  گرفته شده بودند غمگین بود و با دیدن مخروبه ها ی شهر شوش 
التیام  به آن  ا حدودی ت پارادانیس  بر جانش افروخته میشد که حضور 

 بخشیده بود 
تهی بودن  که با ویران شدن سرزمینش احساس پوچی و تمریتو 
اما او پس از کمک کردن به پارادانیس احساس بهتری پیدا کرده  داشت 

سرزمین و مردمش هنوز چیزی  پس از ناتوانی در نجات  که  گویی   بود ،
یا کسی وجود دارد که از آن مراقبت به عمل آورد و این میتوانست تا 

  حدود زیادی ی حس بیهوده بودن را در وجود او سرکوب کند 
مریتو از رفتار پارادانیس دلگیر بود اما چیزی وجود داشت که بیشتر از ت

ساخته بود و آن نیز  این غم و ناراحتی ذهن او را به خود مشغول 
سواالت متعددی بود که درباره ی راحتی و آرامش پارادانیس در ذهنش 

  میچرخید و او را تا مرز جنون بی قرار میکرد
ه آیا پارادانیس درکنار این خانواده آسوده بارها از خود پرسیده بود ک

خواهد بود و آیا شب را با راحتی و بدون هیچ مشکلی پشت سر خواهد 
 گذاشت ?

او به تازگی با این خانواده که از اهالی مداکتو بودند آشنا شده بود و هیچ 
شناختی نسبت به آنها نداشت همچنین به خاطر وجود پسر جوان 

س خطر میکرد زیرا نگاه های مشتاق و خانواده) کاردو (احسا
را به پارادانیس دیده بود و این موضوع بیشابیش او را  کاردو  کنجکاو 

  نگران و ناراحت میساخت
تمریتو به شدت سعی بر مبارزه با افکار پریشان وناراحت کننده ای که در 

ذهنش بودند داشت و بارها و بارها برای ایجاد آرامش در وجود 
ه خود اطمینان میداد که هیچ خطری دخترک لجباز و دوست متالطمش ب

 داشتنی را تهدید نمیکند
در میان خانه های ویران و سوخته ی شهر شوش تنها تعدادی محدود و 

ه ها ،خانه سالم و پابر جا بودند که یکی از این خان انگشت شمار از آنها 
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 ی پدری پارادانیس بود
کشتن ناجوانمردانه ی ایلوان و تمتی خانه ای که شاید آشوری ها پس از 

  یاشی از آتش زدن و ویران کردن آن چشم پوشی کرده بودند
پارادانیس به همراه هیمن و هیرو در حیاط خانه و روی بستری از کاه که 

با پارچه ای پوشیده شده بود دراز کشیده و در حالی که به آسمان پر 
  ستاره مینگریستند ، صحبت میکردند

 دختر کنجکاوی بود و بزرگی و جمال خانه را دیده بود گفت : هیرو که
که در  حتما خانواده ی شما خیلی بزرگ و پر جمعیت است پارادانیس 

 !  به این بزرگی زندگی میکنید این خانه ی 
باید تمام این افعال را برای  پارادانیس با خود فکر کرد که شاید هیرو 

احتماال خانواده ی بزرگی داشته ای که  یعنی میگفت  گذشته به کار میبرد 
  کرده ای  زندگی در این خانه ی بزرگ با آنها به شادی 

در فراق خانواده ی دوست داشتنی و خوشبخت خود میسوخت  او که 
  اشک از چشمانش سرازیر شد

هیمن که از سوال خواهر خود به شدت ناراحت شد ،معترضانه گفت 
اشک دختر بیچاره  لی بود ببین چگونه :هیرو چه وقت پرسیدن چنین سوا

 را در آوردی!
  

با صدا در سوگ خانواده اش هق  برای آرام کردن پارادانیس که  هیمن 
در کنار او نشست و او را در آغوش گرفت تا شاید بتواند با  هق میکرد 

  او باشد اینکار مرحمی بر روی زخم های عمیق قلب و روح 
د مسلط شد و گوش شنوایی برای شنیدن هنگامی که پارادانیس بر خو

  شروع به صحبت کرد درد دلهایش یافت ,
بود ایالم  ما یک خانواده ی کوچک بودیم و پدرم از جنگجویان نامی 

  شاید شما نیز نامش را شنیده باشید  ،
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  هیرو با کنجکاوی پرسید :نام پدرت چه بود ؟

  نپیپارادانیس بینی اش را باال کشید و گفت ایلوان 

هیمن که چشمانش از تعجب گرد شده بود گفت: واقعا تو دختر ایلوان 
  نپی معروف هستی

هیرو با لحنی محزون و زیر لب گفت : باور کردنی نیست که دختر یک 
  جنگجوی شجاع و نامی اینگونه سیاه روز و تنها شود

هیمن که حرف خواهر ش را شنیده بود لبهایش را به دندان گرفت و با 
به خواهرش اشاره ای کرد تا بیش از این پارادانیس را با حرف  چشم

  نسازد هایش آزرده خاطر

 پارادانیس به روز های گذشته فکر میکرد ،
روزهایی که برای آب تنی به چشمه میرفتند وچنان شادی میکردند که 

  گویی صدای خنده و شادی آنها تا فرسنگها دور تر به گوش میرسید
ه ایلوان و تمتی یاشی به میهمانی های مجلل دربار روزهایی که همرا

  میرفتند و خوش گذرانی میکردند
  حتی روز هایی که صحبت از ازدواج او با برادر پدرش بود

  به زودی ازدواج میکرد شاید اگر این اتفاقات شوم نیفتاده بوداو 
پارادانیس به خاطر میآورد که ایلوان نپی به شدت معتقد بود که برای 

با نزدیکان خود  کثیف نشدن خون خاندانشان میبایست دخترانش را 
وصلت دهد اما برادر ایلوان و خود او هر دو در جنگ مغلوب شده و 

  کشته شده بودند
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که از روز  پارادانیس از خانواده ی کوچکشان سخن میگفت و خاطراتی 
من و را برای هی  های خوش گذشته در ذهن و قلبش به یادگار مانده بود

  هیرو بازگو میکرد

بنا به اطالعاتی که از پارادانیس گرفته بود  هیمن دختر تیز و زیرکی بود و 
خوب میدانست که ایلوان کوچک و مادرش تمتی یاشی در تپه ی 
چغامیش زندگی پس از مرگ را تجربه میکنند اما از جسم بی جان 

در دور و اطراف پارامیکال هیچ اطالعی در دست نبود بنابر این میبایست 
شهر شوش به جست و جوی جسم پارامیکال میپرداختند و اگر او را 

و به دست آشوری ها اسیر  احتمال میرفت که او زنده باشد  نمیافتند این
 شده باشد.

اما ترجیح داد که فعال در این باره سخنی نگوید و سکوت اختیار کند تا در 
  ندابتدا به جست وجوی جسم پارامیکال بپرداز

دختر ها هر کدام افکار فراوان و مختلفی داشتند و بالخره پس از گفت و 
به خواب رفتند، اما   گوی طوالنی درباره ی پارادانیس و خانواده ی او

پارادانیس به شدت غمگین بود و خواب با چشمان زیبا و فریبنده اش 
  بیگانه شده بود

با تمریتو ، مردی که  اشیاد آوری خاطرات گذشته و حتی رفتار بی ادبانه 
به لطف او زنده مانده بود برایش چنان ناراحت کننده بود که گویی 

  خنجری در سینه اش فرو رفته و در آنجا النه گزیده است
او رفتار لجوجانه و گستاخانه اش با تمریتو را به یاد می آورد و هر لحظه  

  میکرد بیشتر از قبل احساس ندامت و پشیمانی 

و هرگز نمیخاست که در  یس هرگز قصد رنجاندن تمریتو را نداشت پارادان
خویش اینطور گستاخانه و  موقعیت ناراحت کننده ی فعلی با ناجی 

از خود نشان   خودخواهانه رفتار کند اما این لجاجت و سرسختی که امروز
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او و پارامیکال  داده بود یکی از خصلت های مادرش بود که به 
 شده بود منتقل 

و میدانست که اینک با تصمیمی که گرفته بود دیگر نمیتواند با تمریتو به ا
ان غار بازگردد و قطعا برای مدتی نزد این خانواده خواهد بود و با انها 

تمریتو در تمام طول مسیر به پارادانیس و خشمی که زندگی خواهد کرد 
عی و درلحن صدا و کالمش بود ،می اندیشید و با یاد آوری حالت تداف

  های پرخاشگرانه ی او بسیار دلگیر و ناراحت میشد ژست 
خاطر سرزمینش ایالم و مردمی که بیگناه کشته شده و یا به اسارت  او به 

به شدت غمگین بود و با دیدن مخروبه ها ی شهر  گرفته شده بودند 
که در  آتشی بر جانش افروخته شده بود  شوش احساس گناه میکرد و 

توانسته  یس ، سعی در مخفی کردن آن داشت ، تمریتو حضور پارادان
برای زندگی  با جمع آوری اجساد و کمک به تامین مایحتاج آنان  بود 

این دختر تنها ی  و همچنین کمک و همراهی کردن  پس از مرگ 
  تا حدودی این غم سنگین و جان گداز را التیام بخشد  ایالمی 

بعد  س پوچی و تهی بودن داشت که با ویران شدن سرزمینش احسا او 
،  از کمک کردن به پارادانیس احساس بهتری پیدا کرده بود 

سرزمین و مردمش هنوز چیزی یا  پس از ناتوانی در نجات  که  گویی 
کسی وجود دارد که از آن مراقبت به عمل آورد و او را محفوظ بدارد و این 

بودن را در وجود او میتوانست تا حدود زیادی ی حس بیهودگی و ناتوان 
  سرکوب کند 

تمریتو از رفتار پارادانیس دلگیر بود اما چیزی وجود داشت که بیشتر از 
این غم و ناراحتی ذهن او را مشغول به خود ساخته بود و آن نیز سواالت 
متعددی بود که درباره ی راحتی و آرامش پارادانیس در ذهنش میچرخید 

  یکردو او را تا مرز جنون بی قرار م
شاهزاده تمریتو بارها از خود پرسیده بود که آیا پارادانیس درکنار این 
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خانواده آسوده خواهد بود و آیا شب را با راحتی و بدون هیچ مشکلی 
 پشت سر خواهد گذاشت ?

او به تازگی با این خانواده که از اهالی مداکتو بودند آشنا شده بود و هیچ 
نین به خاطر وجود پسر جوان شناختی نسبت به آنها نداشت همچ

خانواده) کاردو (احساس خطر میکرد زیرا نگاه های مشتاق و کنجکاو 
کاردو را به پارادانیس دیده بود و فکر کردن به این موضوع بیشابیش او 

  را نگران و ناراحت میساخت
تمریتو به شدت سعی بر مبارزه با افکار پریشان وناراحت کننده ای که در 

داشت و بارها و بارها برای ایجاد آرامش در وجود  ذهنش بودند
متالطمش ،به خود اطمینان میداد که هیچ خطری دخترک لجباز و 

را تهدید نمیکند و همچنین او هنوز هویت  نی ایلوان نپی دوست داشت
واقعی خویش را از دیگران به غیر از پارادانیس مخفی نگاه داشته بود و 

و زور گویی درباره ی همراه کردن پارادانیس میدانست که با دستور دادن 
  با خود ، کاری از پیش نخواهد برد

 

 
******** 

در آن شب غمبار سرزمین ویران شده و بر سوگ نشسته ی ایالم ، هر 
کدام از دختر ها با افکار گوناگونی دست به گریبان بودند ، 

کننده پس از یک گفت و گوی طوالنی و یک روز خسته  هیرو  و  هیمن 
عمیق و شیرین به خواب رفتند اما خواب با چشمان درشت و افسونگر 

  پارادانیس غریبگی میکرد
غم سنگینی که بر روی قلبش سایه افکنده بود ،یاد آوری خاطرات خوش 

در کنار خانواده و عزیزانش سپری کرده بود و حتی رفتار  روزهایی که 
همه دست به دست هم  نامناسبی که در مقابل تمریتو داشت ، همه و
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داده بودند تا افکار او را پریشان تر از قبل کرده و خواب را با چشمانش 
  بیگانه کنند

مردی که او را از آغوش مرگ بیرون کشیده بود و  در آن روز  پارادانیس  
به لطف مراقب های او زنده و سالم بود را از خود  و سختی  در تنهایی 

ار لجوجانه و گستاخانه ای که در مقابل از رفت بود، او  رنجانده 
میکرد اما خوب  داشت به شدت احساس ندامت و پشیمانی  تمریتو 

میدانست که این لجاجت و سرسختی که در مقابل تمریتو از خود نشان 
او و پارامیکال منتقل  داده بود یکی از خصلت های بارز مادرش بود که به 

ت از بقیه ی زنان سرزمینش متمایز این خصلت آنها را به شد شده بود و 
 میکرد .

پارادانیس از رفتار خویش پشیمان بود اما نه به اندازه ای که به خاطر این 
گستاخی از تمریتو عذر خواهی کند چرا که هنوز از رفتار و تصمیم خود 

  سرانه ی تمریتو ناراحت بود
سخت بر شب از نیمه گذشته بود که بآلخره خستگی یک روز پر حاشیه و 

آشفتگی افکار پارادانیس غلبه کرد و خواب ،چشمان زیبای او را، در حالی 
 که سرسختانه سعی بر نگریستن ستارگان آسمان داشت، فرو بست .

 
****** 

  فصل هشتم
 رویدادی عجیب در قصر آشور بانیپال )پارامیکال (

(را به  پارامیکال با بهت و ناباوری اتاق مجلل شاهزاده )آشور اتیل ایلنی
توجهش به صدای  سمت مقصدی نا مشخص ترک کرد اما پس از مدتی 

  قدم هایی ،که در راهرو و در نزدیکی او به گوش میرسید جلب شد
به قدری اتفاقات اخیر فکرش را مشغول و ذهنش را آشفته کرده بود که 
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متوجه ی قدم های سنگین و مردانه ای که او را تعقیب میکرد، نشده 
  بود

وجودش را فرا گرفته بود و با خود فکر میکرد که در قصر آشوری ها ترس 
برای او وجود ندارد  به عنوان یک برده و غنیمت جنگی هیچ امنیت جانی 

شدنش را فراموش  به شدت ترسیده بود وکاماًل موضوع ندیمه  ، او اینک 
که باید به عنوان دختر یک جنگجوی  کرده بود و با خود فکر میکرد 

در مقابل این فرد مشکوک که او را تعقیب میکرد ایستادگی کند   می ، ایال
  شاید بتواند همانند اعضای خانواده اش با افتخار و دلیرانه بمیرد اینگونه 

پارامیکال نفس عمیقی کشید و قبل از اینکه از تصمیم شجاعانه ی خود 
ننده صرف نظر کند به سرعت چرخید وبا حالتی تدافعی به فرد تعقیب ک

بارسین مشاور و دوست  نگریست ،اما در کمال نا باوری با 
  ایلنی مواجه شد شاهزاده 

بارسین که احساس نا امنی و ترس پارامیکال را درک کرده بود لبخند 
بر لب نشاند و به پارامیکال نزدیک شد و گفت : گویا که من  مهربانی 

اما من  ا بپدیرید، باعث ترس شما شده ام ،لطفا از این بابت پوزش من ر
از شما در خواست میکنم که با هم درباره ی اتفاقات اخیر صحبتی داشته 

 باشیم
  

پارامیکال احساس میکرد که نمیتواند در برابراین همه ادب و رفتار 
  دوستانه ی بارسین بی ادب باشد و درخواست صمیمانه ی او را رد کند

ا هم به یکی از حیاط های بزرگ بنابر این پیشنهاد بارسین را پذیرفت و ب 
  و مجلل قصر بالوات رفتند

حیاطی که به ان وارد شدند به قدری زیبا بود که توجه پارامیکال را بر 
خود جلب کرده بود دیدن تندیس های بزرگ سنگی با مفهوم شکار 

حیوانات وحشی از جمله شیر و یا حیواناتی مثل گاو به جالل و شکوه کاخ 
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  می افزود
ین لبخند بر لب و با لحن مهربان گفت : از آشنایی شما بسیار بارس

خیلی پیش تر از این و در  خوشنود شدم هر چند که آشنایی من و شما 
  دشت های سرزمین هلتامتی صورت پذیرفته است

پارامیکال با یادآوری آن ایام خجالت زده شد و سرش را به زیر افکند ،هر 
خبر نداشت اما خوب میدانست که چند کسی از موضوع عاشق بودنش 

را بی پروا و دیوانه وار تغییر داده   وجود عشق رفتار هایش  در آن زمان 
  بود

یادآوری روزهایی که دیوانه وار در دشت های سرسبز ایالم میچرخید 
وفهمیده لحظه شماری  رای یک لحظه دیدن آن چوپان خوش اخالق وب

سعی کرد روزهای دیوانگی اش را  میکرد، صورتش را گلگون کرده بود اما
 به دست فراموشی بسپارد

بنابر این نفس عمیقی کشید و در حالی که خاطرات آن روزها را به گوشه  
ای ترین قسمت ذهنش هدایت میکرد با اعتماد به نفس گفت : اما من 

 شما را به یاد نمی آورم !
لبخندش داشت و در حالی که سعی بر پنهان کردن  بارسین با زیرکی تمام 

  پاسخ داد
:بله قطعًا شما من را به خاطر ندارید زیرا تمام توجه شما در آن زمان به 
شاهزاده اتیل ایلنی معطوف شده بود و چشمانتان تنها به دیدن ایشان 

  عادت داشت
پارامیکال که حس میکرد بارسین از راز او با خبر است بیشتر از قبل 

:روز های گذشته هرگز باز نخواهند  احساس خجالت کرد و زیر لب گفت
گشت همان طور که خانواده ی من از دست رفته و هرگز باز نخواهند 

 گشت .
بارسین با شنیدن این حرف از زبان پارامیکال به عمق ناراحتی و البته 

سماجت او درباره ی این موضوع پی برد اما در حقیقت حال این دختر 
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بنابر این با صبر و شکیبایی به درد دل ها و را درک میکرد ،  تنها و بی پناه 
گالیه های پارامیکال از آشوری ها گوش سپرد سپس با لحنی مردانه و 
مهربان لب به سخن گشود و گفت : من نیز در غم و ناراحتی تو برای 

مردمان بیگناه سرزمین هلتامتی شریک هستم و هرگز و تا آخر عمر 
اما نباید این  موش نخواهم کرد، روزهای سیاه و تاریک ایالم را فرا
  موضوع را یک جانبه قضاوت کنی

با توجه به اینکه هومبان هالتاش پادشاهی بسیار ناالیق بود ،با رفتارها ی 
ناشایست و بزدلی ها و بی لیاقتی هایش سرزمین ایالم را به نابودی 

  کشاند
نان به بی کفایتی های این پادشاه دروغین به قدری زیاد است که جانشی

حق سلطنت ایالم، به نزد آشوربانیپال آمده ودر قصر او پناه گرفتند اما این 
می هراسید و بارها قصد   پادشاه بزدل از زنده بودن شاهزادگان ایالمی 

جان انان را کرده بود تا جایی که سرورمان آشور بانیپال را به خشم اورد و 
  باعث ویرانی این سرزمین باشکوه شد

ل به خوبی میتوانست رنگ حقیقت را در البه الی صحبت های پارامیکا
قانع کننده برای این جنگ  اما هنوز نمیتوانست دلیلی  حس کند  بارسین 

که یک ماه و نیم به طول انجامیده بود بیابد ، جنگی که در انتها به شهر 
کشیده شده بود و این  بیگناهش  شوش و محل سکونت خانواده ی 

  نابودی بر جای گذاشته بودهمه ویرانی و 
      ***** 

پارامیکال حس انسانی ناتوان و ضعیف را داشت که حتی نمیتوانست از 
و دفاع کند  مردم بی گناه و مظلوم کشورش در مقابل آشوری ها 

میدانست که تعدادی از افراد خانواده ی شاه سابق شاه اورتاکو در قصر 
آن لحظه  با آنها روبرو نشده بود آشوربانیپال پناه گرفته اند ولی تا 

  ،بنابراین سکوت کرد و هیچ سخن دیگری بر زبان نیاورد
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بارسین که مردی فهیم و عاقل بود احساسات جریحه دار شده ی 
پارامیکال را درک کرد وگفت :دلیل اینکه تو را تعقیب کردم تا با تو سخن 

بدانی و اگر  بگویم این است که از تو بخواهم مرا دوست و برادر خود
مشکل و کم و کاستی بود با من درمیان بگذاری و بتوانی و به من اعتماد 

میخواهم بدانی  کنی ،من حس تنهایی تو را در این قصر بزرگ میفهمم و 
که بارسین مانند یک دوست وبرادر در کنار تو خواهد بود و هر گاه که 

  خواستی میتوانی از من کمک بگیری و به من تکیه کنی
پارامیکال با شنیدن این حرف محبت آمیز و دلگرم کننده در این شرایط 

تلخ بی کسی و تنهایی اش ، به قدری متالطم شده بود که بغض گلویش 
را میفشرد و تنها توانست با تکان دادن سر به نشانه ی سپاسگذاری از 

 بارسین قدر دانی کند .
آشوری ها تنها حس خود را در این سرزمین و در میان  پارامیکال که 

میکرد، اینک بسیار خوشحال بود که با انسان فهیم و درستکاری مثل 
بارسین آشنا شده است ، او با خود فکر میکرد که شاید وجود دوستی 

را  قابل اعتماد مانند بارسین بتواند حضور داشتن در قصر آشوری ها 
 برایش آسان تر و خوشایند تر کند .

 
از جدا شدن از بارسین به قدم زدن و دیدن مناظر  پارامیکال همچنان بعد

زیبا و با شکوه قصر ادامه داد و با دیدن جالل و جبروت ومعماری منحصر 
غرق در لذت شده بود ،او در حالی که در قصر قدم  به فرد قصر ِبالوات 

  میزد افکار گوناگونی را نیز در سر می پروراند
دختر ایلوان نپی مشهور است ،دختر پارامیکال با خود می اندیشید که او 

مردی دالور و شجاع که تا آخرین نفس در مقابل آشوری ها جنگید 
مقابل  دختر این مرد جنگآور در  وپایداری کرد و اینک سزاوار نیست که 

ضعف نشان دهد ویا در مقابل شاهزاده ی آشوری که  آشوری ها از خود 
  ی تسلیم شودقصد خار و خفیف کردن او را دارد به سادگ
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نفس عمیقی کشید و با صدایی که توان شنیدنش را داشت ،بر  پارامیکال 
خود نهیب زد : من ندیمه ی مخصوص شاهزاده ی آشوری خواهم بود 

اما هرگز در مقابل اتیل ایلنی غرور ایالمی ام را از دست نخواهم داد حتی 
  اگر این کار به قیمت جانم تمام شود

که به دور ترین نقطه ی قصر چشم دوخته بود ، از پارامیکال در حالی 
تصمیم خود راضی و خوشنود بود ولبخندی سرشار از غرور بر لب 

 *******داشت
  فصل نهم

  پارادانیس و تمریتو غرور 

تمریتو در تمام طول شب با سختی و بی خوابی دست به گریبان بود و 
طوالنی و کسل بود خسته از یک شب  هنگامی که هوا گرگ و میش شده 

 کننده ، غار را ترک کرد و راهی قصر شد .
پس از طلوع خورشید و رسیدن پیغام تمریتو بوسیله ی پارادانیس به 
چکو ، همه ی اعضای خانواده و همچنین پارادانیس راه قصر در پیش 

  گرفتند
آنان تصمیم داشتند که در قصر چیزی برای خوردن بیابند وپس از ان با 

یافته شده ی گرانبها را به تپه ی چغامیش  ب و وسایل کمک هم اسبا
 منتقل کنند

دروازه ی قصر رسیدند تمریتو را دیدند که چندین تخم  هنگامی که به 
در دست داشت و تعدادی از وسایل گرانبهای قصر را به  مرغ غاز و ذرت 

  نزدیکی دروازه های قصر منتقل کرده بود
دن خانواده ی چه کو را به دروازه های از راه دور ،نزدیک ش تمریتو که 

و نامحسوس به پاردانیس انداخت و  نگاهی گذرا  شهر دیده بود ، او 
هنگامی که از سالمتی او با خبر شد نفسش را از سر آسودگی و با فشار از 

  ریه خارج کرد و بی تفاوت به کار خود ادامه داد
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امور ، حس عجیبی  او در انجام با دیدن تمریتو ومهارت  پارادانیس 
برایش تبدیل به یک  اکنون  داشت ،حسی شبیه ستودن مردی که 

یا یک حس ناشناخته که به صورت غیر ارادی او را  قهرمان شده بود 
میکرد و اینک او را وادار کرده بود که به مدت  مجذوب این مرد جوان 

د و چند دقیقه ی متواری ،فارق از همه ی جهان هستی تنها او را بنگر
اعمال و کارها و عضالت قوی و آفتاب سوخته اش را در حالی که 

  گفت و گو با دیگران است ،از نظر بگذراند مشغول 
سنگین پارادانیس تحت  نگاه های  تمریتو که هر لحظه بیشتر از قبل زیر 

فشار بود ، سعی بر پنهان کردن حال پریشان و قلب نا آرامش داشت ، 
میکوبید و او را از این حالی که  ر سینه ی ستبرش قلبی که دیوانه وار ب

  داشت متحیر و متعجب میساخت
تمریتو هرگز زیر نگاه هیچ فردی اینگونه مغشوش وبیقرار نمیشد 

اینباراحساسات او بسیار متفاوت تر از همیشه بود،تمریتو تمام  اما 
در نهایت  تالشش را برای پنهان کردن حال درونی اش کرد و بالخره 

که انجام  بگیرد و به کاری د بر خود ناباوری توانست ژستی آرام و بی قی
 میداد، ادامه دهد .

پارادانیس با صدای ژینو همسر چه کو از تماشا کردن تمریتو دست کشید 
  ژینو برای آماده ساختن غذا رفتند و همرا با هیمن و هیرو و 

اشیاء  وفق شدند تمریتو همراه با کاردو به دهلیز های قصر رفتند و م
استخوانی و چند سنگ قیمتی که بر روی پیکان های سنگی به جای مانده 

بود را از دو یا سه دهلیزخارج سازند و به نزدیکی دروازه ی قصر منتقل 
  کنند

بعد از صرف صبحانه و جست و جو و یافتن وسایلی بیشتر اسبها را به 
کشف شده در قصر پر کرده و ارابه بستند و اربه ها را از اجسام گرانبهای 

  به سمت چغامیش حرکت کردند
در تمام  اما  نگاه پارادانیس همواره به روی شاهزاده ی ایالمی میچرخید 
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این مدت تمریتو حتی برای یکبار به صورت پارادانیس نگاه نکرده بود به 
نزدیک دروازه های قصر  غیر از وقتی که از راه دور و به صورت پنهانی 

 *******او را دیده و از صحت و سالمت او با خبر و خشنود شده بودایالم 
که همراه با کاردو به دهلیز های قصر رفته بودند ، موفق شده  تمریتو 

اشیاء استخوانی و چند سنگ قیمتی که بر روی پیکان های   بودند که 
و این سنگها  سنگی به جای مانده بود را از دو یا سه دهلیزخارج سازند 

  ئی از وسایل خوب و قیمتی که در دست داشتند محسوب میشدجز
مهری  ،  وسایلی که به تپه ی چغامیش منتقل شده بود  از میان دیگر 

روی این مهر نقش و  ،  میخورد  به نظر بسیار ارزشمند بود به چشم  که 
نگاری از یک گروه نوازنده بود و چنگ بزرگی بر روی این مهرسلطنتی بود 

ده ای در مقابل آن چنگ زانو زده و مشغول نواختن بود ونوازنده که نوازن
ی دیگر در حال تبل زدن و دیگری در حالنواختن ساز بادی )بوق(بود و 

داده بود و به نظر آوازه  شخصی دیگر که دستش را روی گوشش قرار 
خوان بود و همه ی این نوازندگان به سمت راست چرخیده و در مقابل 

  هنر نمایی میکردند ار از او پذیرایی میکرد شخصی که خدمتک
از دیگر اشیاء و وسایلی که به چغامیش منتقل شده بودند و از  و اما 

ارزش نه چندان زیادی برخوردار بودند ، سفال های مختلفی بود که به 
 نقوش هندسی مزین شده بود

با خود  اشیاء گرانبها و کار آمد دیگری نیز همراه همچنین تمریتو و کاردو 
که به  اموات  به چغامیش آورده بودند و آن اشیاء را بین تعدادی از 

)برخی از آثار بدست آمده  چغامیش منتقل شده بودند ،تقسیم میکردند 
از چغامیش در موسسه ی خاورشناسی دانشکده ی شیکاگو نگهداری 

 میشوند (
وسایلی آن ها صبح آن روز ، بعد از صرف صبحانه و جست و جو و یافتن 

و اربه ها را از اجسام گرانبهای کشف  بیشتر اسبها را به ارابه بسته بودند 
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که در حاشیه ی  تپه ی چغامیش  شده در قصر پر کرده و به سمت 
  شمالی شهر شوش قرار داشت حرکت کرده بودند

در تمام طول روز نگاه پارادانیس همواره به روی شاهزاده ی ایالمی بود و  
هیچ پاسخی و هیچ نگاهی از تمریتو دریافت  بود که او این در حالی

تمریتو حتی برای یکبار نیز به صورتش  ، از دیدگاه پارادانیس ، نکرده بود 
نگاه نکرده بود و کامال به او بی توجهی میکرد اما در واقعیت این 

از حال و روز و احساسات تمریتو کاماًل بی خبر بود و   پارادانیس بود که
از خودش   را بر پای دل آزردگی و ناراحتی او تفاوتی های تمریتو  این بی

   میپنداشت

کاردو همواره تالش میکرد که موضوعات قابل توجهی برای بحث و گفت 
و گو با پارادانیس مطرح کند و البته گاهی نیز موفق میشد  و توجه 

ناراحتی و دلخوری تمریتو به موضوعات مختلف جلب پارادانیس را از 
  فصل دهم*******میکرد 

  پارامیکال در منصب جدید

لباس آشوری ساده و نسبتًا زیبایی بر تن داشت ، خدمتکاران  پارامیکال 
قصر دو دست لباس کاماًل شبیه به هم که مناسب منصب جدید او بود 

  برایش آماده ساخته بودند
ز خدمتکاران قصر، به شدت نسبت به پارامیکال کینه و تعداد بیشتری ا

حسد داشتند زیرا آنها زمان زیادی به این خانواده ی سلطنتی خدمت 
کرده بودند و خود را بیشتر از پارامیکال که یک تازه وارد ایالمی بود و یا 

  هر شخص دیگری الیق این کار ومنصب میدانستند 
متوجه موضوع شده  تار این خدمتکاران پارامیکال از لحن کالم و سردی رف

برایش دردسر ساز  بود و خوب میدانست که این خدمتکاران به زودی 
او نمیرفتند و از  فرمایشات و اوامر  خواهند شد زیرا که آنان هرگز زیر بار 
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طرفی او برای همراهی و کمک به شاهزاده به همکاری وکمک این 
  خدمتکاران نیاز مند بود

 
ل در حالی که به موهای مجعد خود که اکنون به سادگی آراسته پارامیکا

شده بود دست میکشید به این موضوع فکر کرد که او نیز مانند دیگران 
فرق او با دیگر خدمتکاران جایگاه باالی او بود  تنها یک خدمتکار است و

که به راحتی  برای دیگر خدمتکاران  به دست آمدنی نبود  اما او اینک به 
وان یک برده وارد قصر شده بود و کامال غیر منتظره تبدیل به یکی از عن

اما او خوب میدانست که در   باالترین جایگاه های خدمتکاری شده بود 
هر صورت یک خدمتکار و ندیمه وظیفه ای جز اطاعت و فرمان برداری از 

 از این بابت آه کشیداربابش نداشت و 
نیز یک خدمتکار و ندیمه  صر، پارامیکال هرچند که از دیدگاه خدمتکاران ق

ی سلطنتی بود اما اینک این دختر جوان به سادگی ره هزار ساله را 
دست  پیموده بود و از ابتدای کار به برترین جایگاه در بین خدمه ی دربار 

  یافته بود
برای اثبات وفاداری و پیشرفت خود با  در حالی که آن خدمتکاران بینوا  

مشکالت فراوان دست و پنجه نرم کرده بودند و اکنون به سختی ها و 
هیچ عنوان این دختر جوان را شایسته و سزاوار برای همراهی و کمک به 

و برای اثبات ناراحتی خود از دستورات پارامیکال سر شاهزاده نمیدانستند 
پیچی میکردند و گاهی او را نا دیده میگرفتند و با این کار مشکلی بر 

 .ارامیکال می افزودند مشکالت پ

پارامیکال به قدری در افکار گوناگون و رنگارنگ خود غرق شده بود که 
اصاًل متوجه نشد، چطور وچگونه خود را به اقامتگاه شاهزاده رسانده 

 است
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اینبار برخالف همیشه درهای بزرگ و سنگین اقامتگاه شاهزاده بدون هیچ 
پارامیکال که احساس دل آشوبگی سوال و جوابی بر روی او گشوده شد و 

میکرد، در حالی که نفس بلند و عمیقی کشید به اقامتگاه شاهزاده پای 
  گذاشت

از ورود رسمی او به عنوان ندیمه ی  بعد از اعالم ندیمه بودن او و قبل 
شاهزاده خدمتکاران کامال او را نا دیده گرفته بودند اما او امیدوار بود که 

افسار اقامتگاه شاهزاده و خدمت به او این خدمتکاران با حضور یافتن در 
گسیخته و لجوج از او اطاعت کنند وگرنه مشکالت زیادی به بار می آمد و 

  قطعا اوضاع از آن چه که بود آشفته تر میشد                                                                              

نه تنها که از او هیچ استقبالی توسط  پارامیکال بر خالف تصورات ذهنی 
ایلنی انجام نشد ، بلکه دختر جوان با اتاق بزرگ و مجلل و اما خالی از 

وجود شاهزاده یا هر شخص دیگری مواجه شد و این امر باعث تشدید 
  شدن غم و ناراحتی او شد

استقبال پارامیکال که فکر میکرد حداقل در اولین روز ندیمه بودنش از او 
خواهد شد با بی حوصلگی بر روی سکویی که با سنگی گرانبها تراشیده 
شده بود نشست و با اندوه سر به زیر افکند و در حالی که با انگشتان 

کشیده و جذاب زنانه اش بازی میکرد با خود فکر کرد که آیا هنوز از آن 
دستان  اقتدار وغرور ایالمی اش چیزی باقی مانده است یا همه چیز با

  قعر نابودی کشیده شده است آشور بانیپال و خاندانش به
به اقامتگاه شاهزاده نگذشته بود  پارامیکال  هنوز مدت کوتاهی از ورود 

سر برافراشت  سنگینی نگاهی را بر روی خود حس کرد ، بنابر این او  که 
   و در جستجوی آن نگاه سنگین اطراف را کاوید 

روح و روانش را به  مانی که چون ایام قدیم یک نگاه آشنا وبرق چش
تسخیر در می آورد برای لحظه ای او را تبدیل به همان دختر عاشق پیشه 

  ای که در دشت ها ، شاد و سرخوش میچرخید تبدیل کرد
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برای لحظه ای زمان و مکان را از یاد برده بود و به گذشته باز  گویی که او 
دختری که به زبان آرامی صحبت میکرد  گشته بود ، اما صدای نرم و نازک

او را از رویای گذشته خارج ساخت ویاد آور غم از دست دادن عزیزان و 
  رنج هایی که کشیده بود شد

افسونگر  با چشمان زیبا و  پارامیکال بدون گفتن هیچ حرف و کالمی 
نگاه  خویش همچنان به ایلنی و البته گاهی به دختر جوان آشوری 

  میکرد
همچنان به ایلنی چشم دوخته بود و  حضور دختر آشوری  بی توجه به او 

به احساسات عجیب و قدرتمندی که در وجودش به پیکار برخواسته بودند 
در آن لحظه دریچه ی احساسات و عواطف زنانه ی  می اندیشید ، 

عشق و نفرت ،دوستی و  گشوده شده بود واحساسات متضادی مانند  او 
و نادانی همه با هم در وجودش بیدار شده و در جنگ  دشمنی ،هوشمندی

  و ستیز بودند
حس حسادت و نا باوری و عشقو شکست را به یکباره  پارامیکال که 

نگ باخته و به انتها کرد عشق قدیمی او، کاماًل رتجربه میکرد با خود فکر 
و حس میکرد  در بهت و ناباوری به سر میبرد  کامال  اینکرسیده است او 

با وجود  ،او همه ی این اتفاقات دروغین و خواب و خیالی بیشتر نیست 
ذهنش کامال از تمام افکار خالی شده  بود و  این احساسات ضد و نقیض 

خشم و نفرت  تنها به این می اندیشید که این احساسات تند و آتشین او 
اند  از کجا سرچشمه میگیرند که او را اینگونه منقلب و آشفته کردهو عشق 

! 
شاید آن نگاه آشنا و برقی که در چشمان شاهزاده ی آشوری بود برای بار 
دیگر ، قلب او را به لرزه درآورده بود اما در سرشت و طینت او این عشق 

  هیچ جایگاهی نداشت
نبود ،بلکه شاهزاده ی  قبال میدید  ایلنی دیگر آن پسر ساده وچوپانی که 
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عنی پسر مردی که به سرزمین ایالم حمله آشور بود و پسر آشوربانیپال، ی
 بود کرد و عامل اصلی کشت و کشتار و قتل عام مردم بیگناه 

نگاه  دخترآشوری که )نازانتا( به معنی عشوه گر و طناز نام داشت 
ایلنی (میدید و –اتیل –پارامیکال را قفل شده در نگاه شاهزاده )آشور 

ها پیدا کرده بود ،بنابر  به این سکوت و نگاه حس ناخوشایندی نسبت 
سعی در پنهان کردن حسادت خویش کرد ، او با دیدن دختر جوان و   این

خود را به  و برای حفظ موضع خویش اینک زیبا احساس خطر کرده بود 
گفت :چه خوب شد که توانستم کنیز میو  ه بود ایلنی نزدیک تر کرد

  را ببینم مخصوص شاهزاده ام 
دختر بر روی شانه اش از بهت و  نوازشگر  دستحرکت ایلنی که از 

ناباوری خارج شده بود تکانی به خود داد و بالخره توانست که ازجاذبه ی 
  چشمان دیوانه کننده ی پارامیکال بگریزد قدرتمند 

به عنوان  پارامیکالحضور  از جانب  ا باعث شده بود که حس ششم نازانت
احساس خطر کند،نازانتا که به تازگی و پس از تالش  ندیمه ی مخصوص 

از وجود  شاهزاده نزدیک شود اینک  های بسیار، بألخره توانسته بود به 
یک دخترتازه وارد ایالمی در کنار شاهزاده، به شدت می هراسید و نگران 

بود که مبادا تمام تالش هایش در این راه نا فرجام بماند ، نازانتا به 
ز درباریان و معتمدان آشور بانیپال بود قول داده بود که به هر پدرش که ا

شده در دل شاهزاده جایی برای خود باز کند تا بتواند با ازدواج با  قیمتی 
شاهزاده و وصلت با خاندان سلطنتی منصب و مقام باالتری به خانواده 
 اش پیشکش کند ، بنابر این بیشتر از همیشه خود را به شاهزاده نزدیک

و ایلنی که برای عملی شدن نقشه اش و بر انگیختن  نشان میداد 
بنا بر این نازانتا را از حسادت پارامیکال ، نازانتا را با خود همراه کرده بود

  منع نکرداین نزدیکی و لمس کردنها 
فضای اقامتگاه شاهزاده برای پارامیکال بسیار سنگین و غیر قابل تحمل 
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مقابل احساس ممنوعی که به این شاهزاده ی شده بود ،او به سختی در 
آشوری داشت مقاومت میکرد و بار سنگینی که روی قلبش بود را نادیده 

میگرفت ،او با تمام توان ،غرورایالمی اش را حفظ کرد و خود را نسبت به 
آن دو بی تفاوت نشان داد اما این در حالی بود که میبایست بر خالف 

خفقان که نفس کشیدن را برایش دشوار  میل باطنی اش در این فضای
  کرده بود حضور میداشت و خود را پایدار و استوار نشان میداد و در

 از آنها پذیرایی و به آنان خدمت میکرد   آرامشی ظاهری

او مجبور شد برای چند مرتبه خدمه را احضار کند و به آنها دستوری بدهد 
دستورات او را اجرا کرده بودند و  که خوشبختانه آنها هر چند با اکراه  ،اما

 خوشبختانه با این کارشان باری از روی دوش پارامیکال برداشتند 

شاهزاده ایلنی در ابتدا از حضورنازانتا و رفتارهای سبکسرانه ی او در 
مقابل پارامیکال خجالت زده شده بود اما خوب میدانست که عملی شدن 

ل تنها با وجود دختری جذاب و نقشه اش و بر انگیختن حسادت پارامیکا
  مثل نازانتا امکان پذیر میشد  زیبا

نازانتا روی پای شاهزاده ایلنی نشسته بود و در حالی که سعی به تحریک 
کردن ایلنی داشت دستانش را دور ایلنی حلقه کرده بود و لبهایش را 

 بدون تردید روی لبهای ایلنی حرکت میداد و او را میبوسید 

 
و برای فهمیدن حس درونی  ایلنی بین دو راهی تردید دست و پا میزد 

حتی اگر ذره ای حسادت و عشق در  پارامیکال بسیار نا شکیبا بود ،او 
رفتار پارامیکال میدید برایش کفایت میکرد و میتوانست مدتها با این 

از  که پارامیکال نسبت به او حسی دارد ، در آرامش سر کند اما اینک  فکر 
با یاد آوری  رفتار سرد و بیتفاوتی پارامیکال رنج میبرد و از طرف دیگر 

 مورد کاری که انجام میداد رو عاشقانه ی اودچشمان زیبا ، نگاه گرم 
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کرد تا برای مدت کوتاهی هم که    تردید بود اما در آخر خود را قانع در
نه ای از شده با نازانتا بیش از قبل گرم بگیرد تا شاید بتواند نشا

پارامیکال را نسبت به خود دریافت کند و  احساسات بر انگیخته شده ی 
حس تردید و دودلی که ریشه ی جانش را میجوید به یقین  با این روش 

بنابر این او نیز در نوازش کردن و بوسیدن با نازانتا  تبدیل کند و آرامش 
 همراه شد 

 
مخصوص پر میکرد  نوشیدنی پارامیکال در حالی که جام های نقره را با 

ایلوان  پدرش  خود را به آرامش دعوت میکرد و به این می اندیشید که
شه میگفت در آینده ای نپی برداشت اشتباهی از عشق داشته زیرا که همی

و آنها خوشحال  زندگی دخترانش را زیبا و رنگین خواهد کردنزدیک عشق 
 تنها زندگی د زیرا که عشق نه اما برای پارامیکال اینطور نبو خواهند بود 

ی  بسیار و رنج به زندگی اوغم  او را زیبا و او را خوشحال نکرده بود بلکه 
درمان و التیامی  که هیچ  دردناک  هدیه داده بود ، هدیه ای وحشتناک 

  برایش کارساز نبود
این احساسات نا متعادلی که بر روح و قلب او چنگ  چقدر ناباورانه بودند 

، احساساتی که گاهی به دلسردی و تنفر میگرایید و گاهی دیوانه  ند میزد
  وار قلبش رابه تپش وا میداشت

پارامیکال  نگدشته بود اما  دوباره با ایلنی  دیدار شاید مدت کوتاهی از 
که تاب  تجربه کرده بودمتضاد و مختلفی را در این مدت کوتاه  احساسات

و توان را از او گرفته بود اما او سعی داشت هر طور که شده خونسردی 
 خود را حفط کند و با حفظ ظاهر با ایلنی و احساساتش مقابله کند 

 

در حالی که سعی بر حفظ آرامش ظاهری  بنابراین با ظاهری خونسرد و 
  داشت جام های لبریز از شربت را در مقابل آنان قرار داد
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که احساس میکرد حضورش بیش از این در اقامتگاه  ال پارامیک
مجاز نیست به سختی و در حالی که سعی بر عادی بودن لحن  شاهزاده 

 کالمش داشت، لب به سخن گشود و گفت :
شاهزاده ،من از شما اجازه ی ترخیص میخواهم و پشت در اقامتگاه شما، 

ی به شما حاضر شتید در خدمتگذار تا اگر امری دا منتظر خواهم ماند 
پارامیکال که حسابی آشفته خاطر بود منتظر کسب اجازه از خواهم بود 

شاهزاده ی آشوری نماند و به سمت در حرکت کرد اما چند قدمی دورتر 
نشده بود که صدای شاهزاده را شنید که با فریاد و کلمه ی نرو، او را 

  متوقف ساخت
ناراحتی بیش از حد  اتیل ایلنی که تازه متوجه ی وخامت اوضاع و

ود پشیمان بود و حس میکرد که پارامیکال شده بود اینک از رفتار خ
با این کار حس حسادت پارامیکال را بر انگیزد اما احتماال  توانسته است 

به غرور ایالمی و همیشگی اونیز ضربه ی بدی وارد کرده  در عین حال 
  است، او

بالفاصله نازانتا را از خود دور  چنان احساسات بد و ناخوشایندی داشت که
کرد و تنها راهی که برای رهایی از این شرایط در ذهنش بود را امتحان 

کرد و گفت :من فراموش کرده بودم که برادرم )سین _شر _ایشکون (مرا 
  به اقامتگاهش فراخوانده تا درباره ی مطلبی با من گفت و گو کند

و در حالی که به سمت در سپس خیلی سریع از جایگاهش برخواست و 
اقامتگاهش قدم برمیداشت و از کنار پارامیکال میگذشت از نازانتا 

  خواست که اقامتگاهش را ترک کند
اتیل ایلنی که درباره ی دعوت )سین _شر_ایشکون (دروغ گفته بود بی 

هدف در قصر شروع به قدم زدن کرد و مشغول به شماتت کردن خود و 
ل های پارامیکال شد و به قدری در افکار گوناگون فکر کردن به عکس العم

که متوجه ی بارسین که چندین بار او را مخاطب قرار  خود غرق شده بود 
  داده بود نشد



82 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

متفکر و گرفته میدید به او نزدیک  بارسین که رفیق دیرین خود را اینگونه 
  شد و دست بر روی شانه ی او گذاشت

و مردانه بر روی شانه اش تکانی خورد  اتیل ایلنی با لمس دستان سنگین
و با دیدن بارسین خوشحال شد و لبخندی حاکی از رضایت بر روی لبانش 

  جای گرفت
بارسین که حاالت ایلنی را بهتر از خود او میشناخت در حالی که به لبخند 
دوستانه ی شاهزاده پاسخ میداد گفت :چه چیز اینگونه رفیق دیرین من 

 ساخته ؟را آزرده خاطر 
ایلنی که با تمام وجود حس میکرد به مشورت و گفت وگو با بارسین 

نیازمند است کل ماجرا را بدون هیچ کم و کاستی برای او تعریف کرد و در 
  آخر سوال کرد

_بارسین تو در این باره چه فکری داری ؟آیا تو نیز مثل من فکر میکنی که 
 اتی دارد ؟پارامیکال هنوز در قلبش نسبت به من احساس

بارسین که از سوال اینی به درد عشق عمیق قلب او پی برده بود با لبخند 
نسبت به  دارد چرا که اگر حسی اساتی حساپاسخ داد البته که هنوز به تو 

قصد تا قبل از فرمان تو  هرگزمانند یک ندیمه رفتار میکرد و نداشت  تو 
ندیمه اش ا  شاهزاده  و منتظر میماند ت ترک کردن اقامتگاهت را نداشت

 او را مرخص کند  
 

ایلنی از طرفی از شنیدن این حرف از زبان بارسین خوشحال بود اما از 
طرف دیگر هنوز به خاطرکاری که کرده بود پشیمان بود و به دنبال راه 

  قلب و غرور آسیب دیده ی پارامیکال میگشت چاره ای برای تسکین 
ین برای این موضوع راه حلی پیشنهاد اما اینبار نیز مثل گذشته بارس

پارامیکال در حالی که هنوز در بهت و ناباوری به سر میبرد به انتظارات داد
  و تصورات احمقانه ای که در روز اول ندیمه بودنش داشت ، می اندیشید

نداشت  شاید انتظار یک استقبال گرم و دوستانه را از شاهزاده ی آشوری 
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رفتارهای سبک سرانه ای از ایلنی حتی در تصورات ولی دیدن چنین 
نداشت ، بنابر این بهت و ناباوری و  نیز هیچ جایگاهی  ذهنی پارامیکال 

میهمان ذهن و قلب پارامیکال شده  که  غم و اندوه تنها چیزهایی بودند 
 بود .

تصاویری که از ایلنی و آن دختر آشوری  دیده بود مرتب در ذهنش 
 اعصاب او را متشنج کرده بود  تداعی میشد  و

 
شاید پارامیکال از نظر دیگران بسیار خوش اقبال بود اما 

از  میدانست که اینگونه در کنار ایلنی ماندن،  خودش  تنها 
  دردناکتر و سخت تر است مردن و زنده شدن برای او  بار  صدها 

قات و دیدار پارامیکال با خود فکر میکرد که شاید اگر هر روز مجبور به مال
میتوانست با خیال راحت از او متنفر باشد و اوضاع  ایلنی نمیشد  با 

 اینچنین برای او سخت و آشفته نمیشد
افکار متفاوت و ناراحت کننده ی ذهنش دست و پنجه نرم  پارامیکال با 

اقامتگاه شاهزاده حس کرد و با این  میکرد تا اینکه حضور شخصی را در 
خود را کامال  اقامتگاه خویش بازگشته سعی کرد که  فکر که شاهزاده به

بی تفاوت نشان دهد تا شاید با اینکار کمی حس ناراحتی و دلخوری اش 
  را به ایلنی منتقل کرده باشد

پارامیکال در حالی که پارچه ی لباس آشوری اش را در دست گرفته بود و 
به سر میبرد تا  با آن بازی میکرد به روبرویش خیره شد ه بود و در سکوت

آیا رفتار  اینکه صدایی گرم و آشنایی او را مخاطب قرار داد و گفت : 
  اینگونه است ؟ با ایشان  ندیمه ی مخصوص شاهزاده ی ما ، 

پارامیکال با شنیدن این صدا خوشحال شد و از جای بر خواست و با 
  دبارسین لبخند بر لبهایش میهمان ش قد بلند و هیکل تنومند  دیدن 

بارسین برای پارامیکال حکم یک دوست و یک تکیه گاه قوی را داشت که 
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  خدایان محسوب میشد موهبتی از طرف  در این غربت و تنهایی 
بود که بارها با حرف ها و راهنمایی های درست و  بارسین انسان خوبی 

وجود پارامیکال تزریق کرده بود و اینک دوست  به جا ،آرامش را به 
پارامیکال با خوشرویی  ابل اعتماد پارامیکال به حساب می امد و ق خوب 

 به بارسین نزدیک شد و دستان گرم و قوی او را با ظرافت فشرد.

 
بارسین که تنهایی و غم پارامیکال را درک میکرد و خود را در مقابل این 
دختر که اینک دوست او محسوب میشد مسئول میدانست کمی اخم 

کرد و گفت : شانس اوردی که به جای شاهزاده من هایش را در هم گره 
 وارد اقامتگاه ایشان شدم ، زیرا تو قانون احترام به خاندان سلطنتی را زیر

بنابر این   برای تو در پی داشت پا گذاشتی و این امر عواقب سختی 
پیشنهاد میکنم به عنوان یک ندیمه خشم و نفرتت را مخفی کنی و هرگز 

 بی احترامی نکنی  به خاندان سلطنتی

 
پارامیکال که با این حرف به یاد رفتارهای سبکسرانه ی شاهزاده افتاده 

او از بابت رفتارش عذر خواهی کرد و حق را به بارسین داد چون  بود
ممکن بود به خاطر این بی احترامی کوچک کشته و یا تبعید شود اما  

هدف بزرگتری داشت این چیزی نبود که پارامیکال میخواست ، پارامیکال 
و آن نیز گرفتن  انتقام خون عزیزانش و دیگر مردم بی گناه  ازاین  

خاندان سلطنتی بود   ، او سعی کرد که وقار و متنت همیشگی اش را 
 حفظ کند و پس از سکوت کوتاهی که بین او و بارسین بوجود آمده بود  

یدن حرف های ماجرا را برای بارسین تعریف کرد و بارسین که منتظر شن
پارامیکال بود با دقت به حرف های او گوش سپرد وسپس با مهربانی و 

لحن دوستانه لب به سخن گشود و مطابق با هدفی از پیش تعین شده از 
به  احساساتی که شاهزاده درباره ی پارامیکال داشت با او سخن گفت و 
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ها نظر شما او گفت که قطعا شاهزاده میخواهند که با انجام این گونه کار
  او را از بی احترامی و زیر پا گذاشتن قوانین منع کردرا جلب کنند و 

پارامیکال با شنیدن صحبت های بارسین و هدف ایلنی از تحریک کردن 
خاطر رفتارهای  به وجد آمد و دراعماق قلبش به  نا خواسته  حسادت او

او  و جذاب  ایلنی خندید و به خاطر کارهای با نمک کودکانه ی شاهزاده 
 احساس سرور و انبساط کرد .

او  احساسات قلبی به  و حسادت او  برق نگاه پارامیکال ن که از بارسی
رسیدن به هدفش  بیش از قبل اطمینان پیدا کرده بود ،به خاطر 
مدتی از  انجام ماموریت  خوشحال شد زیرا اکنون که میبایستی برای 

برای هر دو نفر انها   حس میکرد که ، و به ایالم  برود  انش دورشدهدوست
داشتن اطمینان از وجود این عشق ، امری بسیار مفید و کار آمد 

هر چند که پارامیکال هنوز آشفته خاطر و پریشان بود اما  بود خواهد 
ی داشت که وجود آن  احساسات را به هنوز نسبت به شاهزاده  احساسات

سبت به شاهزاده ایلنی از بین اما هنوز احساسات او ن شدت انکار میکرد 
، در صورت قوی شدن احساس عشق در وجود پارامیکال و  نرفته بود 

 قطعا زندگی برای آن دو نفر شادتر  و دلپذیر تر میشد 
 

از پارامیکال را در سر داشت و  بارسین که تصمیم به خداحافظی کردن 
میکرد از جای برای دیدن و بودن در کنار آدوریتای عزیزش لحظه شماری 

برخواست و در حالی که پارامیکال را مخاطب قرار داده بود گفت : شاید 
 محروم شوی زیرا  طبق دستور ود برای مدتی از دیدن دوست آشوری خ

بان هالداش ( که گویی با سرورمان آشور بانی پال برای دستگیری )هوم 
آشوری ها پنهان از دست پادشاهان سابق ایالم بوده است   از تام ماری 

  شده و گریخته اند به ایالم سفر کنم 
  پارامیکال از شنیدن این حرف بسیار غمگین و محزون شد
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از طرفی دوری از بارسین که همیشه حامی و راهنمای او بود و از طرف 
بسیار  برایش امری   و هر دو رویداد  دیگر کشته شدن پادشاه ایالم بود 

 ناراحت کننده بود
ال خوب میدانست که بارسین و دیگر آشوری ها به زودی هومبان پارامیک

  هالتاش را یافته و او را به قتل خواهند رساند
هر چند که پارامیکال و دیگر ایالمی ها از هامبان هالتاش دل خوشی 

بود و با مرگ این پادشاه ناالیق   نداشتند اما او پادشاه سرزمینشان ایالم 
  به خاموشی میگرایید رای سرزمین ایالم نیز ب آخرین کور سو  ، 

پارامیکال که بسیار محزون شده بود با چشمانی که به اشک مزین شده 
بود به بارسین نگاه کرد و گفت : دلم برای سرزمینم و اقتدارش تنگ 

نیز تنگ خواهد شد دوری از تو  دلم برای دوستم  خواهد شد و همچنین 
رسین همسرت آدوریتا بدون تو بسیار اما با برای من بسیار سخت است ، 

  سختی خواهد کشید ،آیا به حال و روز او فکر کرده ای ؟
بارسین لبخند تلخی بر روی لب نشاند و گفت :تنها فکر و ناراحتی من 

نبود من با او آشنا شو و دوست خوبی  دوری از آدوریتاست ،لطفا در 
  کندبرای او باش تا فقدان دوری از من را کمتر احساس 

تنها دوری از من  و بودن  ه است در این مدت کوتاهی که همسر من شد 
همواره در  را که در این مدت نصیب او شده است زی من در میدان نبرد 

  بوده امجنگ 
بارسین با مهربانی از دوست تازه اش خداحافظی کرد و در حالی که 

ا به رفیق دیرینه ام اقامتگاه شاهزاده راترک میکرد گفت : اینبار آدوریتا ر
بنابر این با خیال راحت سپاه  ایلنی و سپس به دوستی چون تو سپرده ام 

 خواهم کرد و به سفر خواهم رفت را فرماندهی 
سپس لبخند تلخی زد و پارامیکال را با افکاری به هم ریخته و قلبی 

 ،فکر کرد به این مرد  پس از رفتن بارسین ، پارامیکالمحزون تنها گذاشت
که به دستور پادشاه مجبور بود از عشق و همسرش مردی مهربان و عاشق 
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دور باشد و جنگجویی که در مقابل پدر او و دیگر سربازان ایالمی جنگیده 
را کشته بود و اینک بارسین برای او از جنگجویان ایالمی  و تعداد زیادی 

او را  تبدیل به یک دوست شده بود ، دوستی که میتوانست غم و ناراحتی
به سمت شاهزاده ایلنی معطوف  افکارش  درک کند و پس از بارسین  

و پارامیکال لجوج تر از آن بود که اجازه دهد افکارش به سمت  میشدند 
فکر نکردن به ایلنی و  برای ایلنی کشیده شود  ، اما تالشها و لجاجت او 

که متوجه انکار کردن حسی که به او داشت به ثمر نرسید و او  بدون این
 ی گذر زمان باشد برای مدتی در تنهایی به ایلنی و اتفاقات اخیر 

 فکرکرده بود  

 
 به خاطر فهمیدن احساسات شاهزاده ایلنیدر اعماق قلبش  پارامیکال  

خاطررفتار بچه گانه ی  به نیز  خوشحال بود و حتی کمی  نسبت به خود ،
به وجد آمده بود او بی خبر از همه جا  برای بر انگیختن حسادتشایلنی 

خواهر در افکارمختلف  خود غرق شده  بود و این  در حالی بود  که 
  در سرزمین ایالم برای زنده ماندن و ادامه ی بقا در تالش بود دوقلوی او 

*************** 

 در ایالم 

تعدادی از بازماندگان  یالم ، در سرزمین سرد و بی روح این روزهای ا آری 
یکدیگر را یافته و برای آرامش یافتن مردگان در  این جنگ نا خوشایند 

  تالش بودند

 
اجساد را به تپه ی  آنان در چند روز متوالی توانسته بودند تعداد کمی از 

وادامه ی این کار بیش از این برای آنا مقدور نبود  چغامیش منتقل کنند 



88 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

نک بیشتر از همیشه به تالش برای ادامه ی زندگی و بقا نیاز ای زیرا آنها 
 حشی شده بودو  و بسیاری از اجساد  غذای الشخوران و حیوانات داشتند

 
در این روزهایی که سپری شده بود آنها به سختی توانسته بودند آذوقه 

ای برای خوردن پیدا کنند و اینک وقتش رسیده بود که مردان برای تامین 
  به شکار بروند های خود و دیگران نیاز 

 
ادانیس و رکه بین پا مدتی از آن روز کذایی و آن دلخوری ناخوشایندی 

تمریتو بوجود آمده بود میگذشت اما تمریتو همچنان به پارادانیس بی 
توجهی میکرد و تنها از جانب او بی مهری و سردی نصیب پارادانیس 

  غمگین و محزون کرده بودمیگشت و این امر پارادانیس را بسیار 

با خانواده ی   روابط تمریتو اخیر تغییراتی بین   اما در این روزهای
بین تمریتو و افراد این  رخ داده بود و صمیمیت و نزدیکی بیشتری   چکو

و هیرو بیش از دیگر افراد خانواده به تمریتو  خانواده احساس میشد
در کنار تمریتو وقت  نزدیک میشد و تقریبا همیشه سعی داشت جایی

 گذرانی کند 

صمیمی شده بود و گاهی با او  هیرو نیز به نوبه ی خود  با تمریتو  
 سر میدادند . خنده و همه ی خانواده شاد و با نشاط  شوخی میکرد 

 
با چکو و همسرش  رابطه ی پارامیکال و تمریتو هر دو به صورت جداگانه 

تر از قبل با کاردو کنار آمده بود و با بسیار عالی بود و همچنین تمریتو بیش
اما در مواقعی که کاردو به پارادانیس نزدیک  او رفتار شایسته تری داشت

میشد نسبت به رفتار های او حساسیتی داشت که باورش برای خودش 
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خود را  از چشم دیگران نیز سخت بود اما او با مهارت زیادی  حس های 
 مخفی میکرد 

  
هیمن و هیرو در کنارش بسیار  وجود دوستانی چون کاردو ،از  پارادانیس 

گاهی شوخی ها ی  خوشحال بود زیرا هنوز پس از این همه مصیبت ، 
حس زندگی را در  کاردو و خنده ها و شیطنت های هیمن و هیرو 

  وجودش زنده میکرد
درباره ی  وجود خانواده ی کاردو باعث میشد که بتواند مثل قدیم   

ختلف بحث و گفت و گو کند و حتی گاهی با وجود همه ی موضوعات م
  با صدای بلند بخندد سختی ها و مشکالت فراوانی که وجود داشت ، 

پارادانیس میدانست که تمریتو قصد ندارد ماهیت واقعی خود را به این 
 خانواده نشان دهد بنا براین او نیز در این باره سکوت اختیار کرده بود 

 
هیمن صمیمی تر از خواهرش بود زیرا هیرو کمتر از هیمن با پارادانیس با 

  با تمریتو همراه میشد او وقت میگذراند و در اکثر مواقع
دوستی و نزدیک شدن به تمریتو از دوستی با  برای هیرو  

، اینطور که به نظر  مهمتر بود و در اولویت قرار داشت  بسیار پارادانیس 
که هیمن و هیرو نیز نسبت به تمریتو بی میرسید نه تنها پارادانیس بل

عالقه نبودند اما هیمن دختری مودب و خویش تن دار بود و هیرو کامال 
بلعکس هیمن رفتار میکرد و تا جایی که میتوانست خود را به تمریتو 

میچسباند و به وضوح در خفا و در مقابل چشم خانواده  سعی در اغفال 
 او داشت 

دختری عاقل و فهمیده بود و زبان گرمی داشت هیرو بر خالف هیمن که 
و البته از زبان تند و نیش داری  دارای شخصیتی حسود و خود خواه بود 
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برخوردار بود و در این مدت کوتاه بارها بازبان تند وتیزش به زخم ها  نیز 
 پارادانیس نمک پاشیده بود و جراحات روحی 

نار این خوانواده سپری نکرده تمریتو در تمام این مدت هرگز شبها را در ک
بود و همیشه قبل از سر رسیدن غروب خورشید خود را به غار دنج و 

و شاید دلیل این کار او برای چند  ساعتی راحت  مخفی خود میرساند
 شدن از دست هیرو بود 

درباره ی غار و طلوع و  دوستانه به صورت اتفاقی تمریتو در یک گپ 
  آنجا ، با خانواده ی چگو صحبت کرده بود غروب خورشید زیبا و دیدنی

هیرو که سعی داشت با هر ترفندی که شده خود را به تمریتو نزدیکتر  
برای  تمریتو را راضی کرده بود که حتی  با زیرکی و با هزاران حیله کند

با  دیدن غروب و طلوع زیبای هلتامتی  او را برای  یک بار هم که شده 
  ببرد  خودهمراه کند و به غار

هیرو  در یکی از روزها ، هنگامی که تمریتو عزم رفتن به غارش را داشت، 
باید به قولی که به من داده ای عمل  به او نزدیک شد و گفت :امروز

و برخالف روزهای دیگر امروز نمیتوانی اجرای قولی که داده ای را به  کنی 
  تعویق بیندازی

بالخره  پس از مدتی مقاومت تمریتو که جدیت و اصرار هیرو را دید 
تسلیم خواسته ی او شد و بر خالف همیشه که تنها به سمت غار میرفت 

  اینبار با هیرو راهی غار شد
 

در تمام طول مسیر هیرو از اشتیاقش درباره ی دیدن غار محبوب تمریتو 
سخن میگفت و تمریتو از دیدن این همه شوق و اشتیاق 

  غرور میشدخوشحال و غرق در  دختر  این 
بالخره خیلی زود و قبل از اینکه خورشید عزم پنهان شدن در پشت کوه ها 

  به غار رسیدند ی سرزمینشان را داشته باشد 
، تمریتو برای باال رفتن از کوه ، و رسیدن به دهانه ی غار به هیرو که 
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  ضعف و ناتوانی میکرد کمک کرد تظاهر به 
  

یتو با اشتیاق هیرو را به داخل غار هدایت هنگامی که به غار رسیدند ، تمر 
  کرد و هیرو با خوشحالی به داِخل غار قدم گذاشت

اما همه ی چیزی که هیرو میدید با چیزی که انتظار داست 
  متفاوت بود  بسیار 

غاری کوچک که با چندین تندیس و مجسمه تزیین شده بود و مقداری 
غار  میشد و روی دیواره های  ظرف و لوازم مورد نیاز تمریتو در آن یافت

نقش هایی کشیده شده بود که از نظر هیرو بسیار زشت و بیهوده جلوه 
  میکرد

او را از  هیرو در حال کنکاش و تماشای غار بود که دیدن سگی در غار 
ترس به دیوار غار چسبانید و این در حالی بود که صدای جیغ او در غار 

گوشه ای ترین نقطه از غار  س درمنعکس میشدوسگ بیچاره از شدت تر
 پناه گرفت

 
گرد  تمریتو حیرت زده و متعجب به چشمان پائو که از شدت وحشت 

جیغ میکشید نگاه  شده بود و هیرو که به بدون وقفه و با دهانی باز 
  میکرد

او با سرعت زیادی به سمت پائو رفت و سگ بیچاره را که از شدت ترس 
کرد و برای آرام  بود ، نوازش  از غار پناه برده  به گوشه ای  و وحشت 

او دوست  کردن هیرو با صدای بلند گفت : پائو سگ خیلی خوبی است 
  دیرینه و با وفای من و کامال بی آزار است

تمریتو با خودفکر میکرد که گفتن این موضوع به هیرو باعث ایجاد 
اطمینان و آرامش او خواهد شد اما بر خالف تصوراتش هیرو فریاد زنان 

ز غار به بیرون خزید و گفت : من هرگز در جایی که این ا و با احتیاط 
جانور زشت و وحشی حضور دارد نخواهم ماند اگر میخواهی من اینجا و 

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=258996&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=258996&reaction=1
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  در این غار بمانم آن جانور را از اینجا دور کن
تمریتو که از رفتار ناپسند و لحن کالم هیرو متعجب و دلخور شده بود 

:نگران نباش رفیق ،اینجا خانه ی  دستی به سر و گردن پائو کشید و گفت
  توست

تمریتو از غار خارج شد و به سمت هیرو که از غار فاصله گرفته بود رفت و 
با لحنی قاطع گفت : پائو سگی بسیار دانا و مهربان است و این ترسی که 

  ناعادالنه است احمقانه و  نسبت به او داری کامال
کننده در باره ی پائو و های دلگرم تمریتو امیدوار بود که بتواند با صحبت

هیرو را قانع کند که پائو به هیچ عنوان برای او خطرناک  با دالیل منطقی 
اما هیرو به هیچ عنوان از موضع خود کوتاه نمی امد و برای  نخواهد بود 

بیرون انداختن پائو از غار پافشاری میکرد و میگفت این موجود بیشتر از 
داشتنی شباهت داشته باشد شبیه گرگان گرسنه  اینکه به یک سگ دوست

و درنده است و بودن در کنار او به هیچ عنوان برایش امکانپذیر نخواهد 
  بود

بر  بود در دل  تمریتو که از این شرایط خسته شده و تحمل از کف داده 
خود را به دردسر انداخته است بنا براین  خود لعنت فرستاد که اینگونه 

ه خیلی سریع و قبل از اینکه سیاهی شب بر آسمان تصمیم گرفت ک
  بازگرداند هیرو را به نزد خانواده اش  شود،  حاکم 

هیرو که انتظار نداشت بدون دیدن طلوع و غروب خورشید و به این 
زودی غار محبوب تمریتو را ترک کند، اینک برخالف میلش و با فاصله ی 

 ،راه میپیمود برای بازگشت به خانه کمی پشت سر تمریتو 
 

تمریتو از سکوت این دختر پر حرف ،به ناراحتی او پی برده بود اما به 
قدری کالفه و عصبانی بود که سعی میکرد نسبت به این موضوع کامال بی 

هیرو به او و عالیقش بی  تفاوت باشد، زیرا از نظر این مرد مغرور ، 
 احترامی کرده بود .

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=258998&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=258998&reaction=1
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خورشید در حال غروب کردن بودو  شدند  نزدیک هنگامی که به اقامتگاه 
  هوا رو به تاریکی میرفت.

تمریتو از ته دل خوشحال بود که چندی پیش به این غار نقل مکان کرده 
مسیری که هر روز باید میپیمود خیلی از مکانی که خانواده ی  است ،زیرا 

  چکو در آن پناه گرفته بودند دور نبود
القه ای به ماندن در خانه های مسکونی تمریتو بر خالف سایرین هیچ ع

شهر نداشت و البته برای سپری  متروکه و دورافتاده ی 
بودن در جمع  تنهایی و خلوت با خود را به  شبهایش  کردن 
  خانوادگی ترجیح میداد های 

ژینو زن فعال و مادر مهربان خانواده در حالی که با کوزه ی آب سر و 
از یک روز پر از  ت تا آنها را پس گذراندن صورت کالین و شاکو را میشس

برای خواب آماده سازد ، چشمش به تمریتو و پس  شیطنت و بازیگوشی 
  به هیرو افتاد از آن 
دختر شادش را غمگین و با فاصله ای متفاوت تر از همیشه با  او که 

تمریتو میدید ، با افکار گیج و درهم دست از شستن بچه ها برداشت ودر 
تمریتو که  به سمت  لباسش خشک میکرد  که دستانش را با  حالی 

 پرسید : رفت و با لحنی مضطرب میپیمود راه  جلوتر از هیرو 
اشوری ها آسیبی دیده  چه اتفاقی برای شما افتاده است! آیا ازجانب 

 ؟ اید 
با  تمریتو که زن بیچاره را ترسان و مضطرب دید خیلی سریع و البته 

گفت که دختر دلبندش از یک سگ بی آزار ترسیده و او را کنایه به ژینو 
  در این زمان نا مناسب به خانه برساند مجبور کرده تا او را 

و به جای هیرو از به زمین چشم دوخته بود  ژینو که در مقابل این حرف 
، خیلی سریع و با حالتی ناراحت ، رفت تا تمریتو معذرت خواهی کرد 

  ود برای خوابیدن اماده ش
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از رفتن هیرو همراه با تمریتو خوشحال نبود در  ساعتی قبل پارادانیس 
  گوشه ای تنها نشسته بود و به اتفاقات اخیر فکر میکرد

مغشوش به  پارادانیس به خوبی میدانست که امشب با این فکر 
پلک بر روی هم نخواهد گذاشت و البته از طرفی خوشحال بود که  آسانی 

او با این فکر  از همیشه به خواب رفته است زیرا که   هیمن خیلی زودتر
محتاج  را نداشت وتنها  حوصله ی هم صحبتی با هیچ کس  مشغولی ، 

 کمی تنهایی و آرامش بود .
 

پارادانیس بعد از خوابیدن هیمن به پشت خانه ی کاهگلی که در آن 
پشت دیوار انباشته شده  سکونت داشتند رفت و روی تپه ای از کاه که در

  و چشم به آسمان دوخت بود دراز کشید 
ایلوان کوچک و  او تقریبا هر روز بارها و بارها صحنه ی دیدن جسد 

که  تمتی یاشی را در ذهنش مرور میکرد و بعد تمریتو را به یاد می آورد 
داده بود و نه تنها به او بی احترامی و دست  نجات  را با جوانمردی  او 

از کمک و حمایت خویش او را بهره مند ساخته  نکرده بود بلکه ،  درازی 
  بود

اینک با هیرو به غار  تمریتو به او خاطر نشان کرد که تمریتو  یاد کردن از 
این  و البته   خواهد کرد  سپری   رفته و تمام شب را تنها با او 

و  س از تمریتو عصبانیت و انزجار پارادانی باعث آزردگی خاطر ،  موضوع 
  شده بودحتی هیرو 

صدای گرم و آشنای  نگذشته بود که  تنهایی او  هنوز مدتی از خلوت و 
  تمریتو در گوشش طنین انداز شد

هر  پارادانیس در دل خودش را سرزنش کرد و با خود فکر کرد که شاید 
باعث  به تمریتو فکر میکند و این موضوع  روز ، زیادتر از حد معمول 

 شده است جاد وحم و خیال زدگی او ای

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=259434&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=259434&reaction=1
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روی کاه ها را حس کرد به سرعت و  را  شخصی اما وقتی سنگینی وزن
متعجب بلند شد و به شخصی که بی خیال و خونسرد در کنارش روی کاه 

  ها در تاریکی شب نشسته بود ،نگاه کرد
و صورت تیره رنگ و مردانه ی   نور ماه و ستارگان بر بدن ورزیده 

  میدید در حیرت بود و پارادانیس از چیزی که  یتابید م او 
خودش رفتن و  او خوب میدانست که خواب نمیبیند اما عصر با چشمان 

ناراحت  دور شدن تمریتو را همراه با هیرو دیده بود و از رفتن انها ، بسیار 
، او از جایش برخاست و به تمریتو که اینک روی کاه ها  و دلگیر شده بود

 خیالی لم داده بود نگاه میکرد با بی
که هنوز دربهت و ناباوری به سر میبرد ،زبانش را به سختی در دهان او 

:اینجا چه کار  چرخانید و با لحنی که گالیه امیز و متعجب بود پرسید 
عزیز و دوست  به غار   میکنی ! مگر پیش از غروب آفتاب با هیرو 

  ات نرفته بودی ؟ داشتنی 

بود با نگفتن جمله ی هیروی عزیزت حسادتش را پنهان  او سعی کرده
کند اما تمریتو باهوش تر از ان بود که حس حسادت پارادانیس را از لحن 

 کالمش درک نکرده باشد 

تمریتو در حالی که با آرامش خاصی به دور دست ها چشم دوخته بود 
ین انها هیچ اتفاقی ب معمول و عادی مینمود که گویا رفتارش به قدری  و 

  با لحنی که کامال ارام و بیخیال مینمود شروع به صحبت کرد  و نیوفتاده 
  نشینی ؟ چرا کنار من نمی

امروز چه روز سخت و احمقانه ای داشتم و در اخر با اصرار هیرو او را به 
غار بردم اما به خاطر بهانه گیری های احمقانه اش مجبور به ترک غار 

 واده اش بازگرداندمو او را به نزد خانشدم
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پارادانیس اخم هایش را در هم کشید و گفت : یعنی اگر او بهانه گیری 
 های احمقانه نمیکرد اینک با او در غار تنها بودی !

تمریتو لبخندی زد و گفت البته که من بیرون از غار و زیر آسمان 
 میخوابیدم اما اینگونه مسخره و بازیچه ی دست این دختر نمیشدم 

 
شوک خارج شده بود  حسادتش کم شده واز پارادانیس که کمی از

در کنار تمریتو به روی کاه های خشک و نرم نشست ، هرچند که از  اینک 
تنها نماندن هیرو و تمریتو در طول شب خوشحال بود اما هنوز روزهایی 

  که تمریتو به او بی توجهی میکرد را فراموش نکرده بود
و قاطع لب به سخن گشود و برای ادب کردن  م پارادانیس با لحن محک

گفت : به نظر  با لحنی بسیار مودبانه و رسمی  این مرد مغرور و تنومند 
حضور دارید ، تا انجایی که و در کنار من میرسد که به اشتباه اینک اینجا

بین من و شما هیچ دوستی و  من به یاد دارم از یک زمانی تا به حال 
  ه استمحبتی وجود نداشت

قلبش و احساسی که به این مرد  تصمیم گرفت که بر روی  پارادانیس 
داشت پا بگذارد و در ادامه ی صحبتش با لحنی کامال جدی و ناراحت و 

شاهزاده ی دم دمی مزاج ، فردا از اینکه در  گفت : قطعا  کنایه آمیزی 
ترک کنید  پشیمان خواهند شد لطفا اینجا را اینجا و در کنار من بوده اند 

  و من را تنها بگذار ید تا فردا مثل امروز دچار پشیمانی نشوید

 
تمریتو که کنایه ی پارادانیس را مبنی برپشیمانی اش از بردن هیرو به غار 

به خانه حس کرده بود با لحنی جدی و خشن گفت  اوردن او   باز و
  خانه بازگردانمباعث شد که او را به با رفتار های بچه گانه  :هیرو خودش 
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گفت :بنابر این من نیز  پارادانیس لبخند کجی بر لب نشاند و با تمسخر 

، در این  خودم باعث شده ام که شاهزاده ی گرانقدر این سرزمین مخروبه 
  مدت مرا ندیده بگیرند و با رفتارهایشان غرور من را خدشه دار کنند

ود، از جایش برخواست و تمریتو که از لحن کالم پارادانیس دلگیر شده ب
این رفتار من بوده ای ، شاید  با صدای بلندی گفت :البته که تو باعث 

فراموش کرده ای که چگونه با دیدن خانواده ی چکو من را نادیده گرفتی 
ا همان کاری را با تو کردم که تو با دیدن این خانواده در حق و من دقیق

 من انجام دادی 

 
خشم و عصبانیت را در چهره ی تمریتو مهتاب پارادانیس که زیر نور 

خانه را بیدار  یلامیدید با صدایی ارام گفت : الزم نیست فریاد بزنی و اه
  کنی

دوباره  شده بود  تقریبا در حال فریاد کشیدن است  تمریتو که تازه متوجه
بر روی کاه ها و البته با فاصله ی بیشتری از پارادانیس نشست و با 

تری گفت : پارادانیس تو جواب همه ی محبت های مرا صدای مالیم 
بدی دادی ، من به تو کمک کردم و هیچ گاه کاری انجام ندادم که بر  با 

خالف میل تو باشد یا باعث ناراحتی تو شود ، من به راحتی میتوانستم در 
 این شهر ویران که هیچ کس در آن زنده نمانده بود با ...

کردو ادامه داد شاید فراموش کرده ای که اگر سپس حرفش را ناتمام رها 
تو را نجات نداده بودم اینک مانند ما بقی اجساد غذای الشخورها و دیگر 

تو به غیر  درندگان شوش شده بودی یا شاید فراموش کرده ای که من به 
 واطمینان خاطر هیچ نداده ام . از خوبی و محبت 
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داشت اما غرورش مانع از آن  پارادانیس تمام حرف های تمریتو را قبول

بود که خود را در مقابل او مقصر جلوه دهد بنابر در حالی که اشک از 
لحن گله مند و  این بار با  چشمانش بی اراده به روی گونه چکید 

محزونی گفت : ای کاش که غذای جانوان و الشخور ها و درندگان شهر 
  یشدمنتی بر سرم گذاشته نم شوش شده بودم تا اکنون 

نیس کمی به پارادا تمریتو که تحمل دیدن اشک پارادانیس را نداشت 
یتو اشک گذارد تمر برور تر از این بود که نزدیک تر شد اما پارادانیس مغ

هایش را پاک کند و قبل از اینکه دست تمریتو به سمت صورتش حرکت 
که در  او اشکها را از روی صورتش زدوده بود و به ستارگان و ماه زیباکند  

  اسمان میدرخشید مینگریست
وظرافت دخترانه اش  نگاهش را به پارامیکال تمریتو بدون هیچ حرفی 

 دوخته بود.

 
چشمان پارادانیس مثل همیشه گیرا بود و اینبار بیشتر از همیشه برق 

  میزد و بیشتر از قبل تمریتو را از خود بی خود میکرد
فر و مجعد پارادانیس گذاشت و تمریتو بی اراده دستانش را روی موهای 

به نظر میرسد  در حالی که موهای این دختر زیبا رانوازش میکرد گفت : 
اما این را بدان که من نیز کمتر از تو در عذاب  که خیلی تو را رنجانده ام 

برایم سخت گذشت  این روزهای اخیر بدون تو  نبوده ام ، نمیدانی چقدر
دیدن رنگ  تا با خفیانه نگاهت میکردم ز تو مبه دور ا هر بار  ، من 

 رخساره ات از سالمتی ات با خبر شوم

  
دستان مردانه ی تمریتو را روی موهایش حس  پارادانیس که حرکت 

میکرد و غرق در لذت شده بود با شنیدن این حرف از تمریتو متعجب شد 
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یم نگاه این مدت حتی برای یک لحظه به من حتی نو گفت : تو در 
  نکردی اما من همیشه تو را ، حرفها و رفتارهایت را از نظر میگذراندم نیز 

گفت : بله  بیشتر به پارادانیس نزدیک شد و تمریتو با صدا خندید و
سنگینی نگاهت مرا از پای در اورده بود اما من مانند تو ناشی نبودم و تو 

  رامخفیانه و از دور میدیدم
های تمریتو خوشحال بود همه ی گالیه پارادانیس که از حرف ها و رفتار 

و شکایاتی که از او داشت را فراموش کرد و گفت :یعنی در تمام این مدت 
 مخفیانه مراقب من بوده ای !
پارادانیس برد و صورت کوچک دختر را به  تمریتو دست به زیر چانه ی 

و براق او چشم دوخت و خود چرخانید و به چشمان آبی روشن  سمت
ته که مراقب تو بودم ، چطور میتوانستم تو را که تنها و بی پناه گفت : الب

بودی به کسانی بسپارم که نمیشناختم ، اگر میخواستی من تا آخر در 
اما افسوس که تو  کنارت میماندم و تا پای جان از تو مراقبت میکردم

 بودن با من را انتخاب نکردی پارادانیس 
 و با خود فکر کرد اگر میخواستم ! پارادانیس از حرف تمریتو متعجب شد

صورتش را به سمت  برداشت و  تمریتو  پارادانیس چشم از چشمان 
مخالف چرخانید و گفت :من به یاد ندارم که درباره ی چیزهایی که من 

  خواسته ام صحبتی کرده باشیم

 
روی کاه ها دراز کشید و به  بی خیال تمریتو لبخند تلخی بر لب نشاند و

، دوباره بودن با پارادانیس حس فوق العاده ای به  شم دوختآسمان چ
بعد از مکث او درحالی که به آسمان چشم دوخته بود وو  او داده بود 

نیازی به گفت و گو نبود  توهیچ کوتاهی گفت : برای فهمیدن خواسته ی 
 زیرا رفتارت بیانگر خواسته هایت بود .
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ری کرده بود که تمریتو از آن رفتار پارادانیس به فکر فرو رفت ،مگر چه رفتا
  ؟ چنین برداشت اشتباهی داشته 

پارادانیس به گذشته فکر کرد و هنگامی که به نتیجه ای نرسید بدون 
معترضانه پرسید :مگر من چه رفتاری داشته  تمریتو نگاه کند و  اینکه به 

جه نتی ام که اینطور نا عادالنه و یک جانبه درباره ی خواسته های من 
  گیری کرده اید؟

  مدتی منتظر ماند اما تمریتو هیچ پاسخی به سوال او نداد

 
پارادانیس به سمت تمریتو چرخید و هنگامی که به او نگاه کرد او را در 

  خوابی شیرین و سنگین یافت
پارادانیس از اینگونه راحت و بیخیال خوابیدن تمریتو به خنده افتاد و به 

تا زمانی که خواب  بر روی کاه ها دراز کشید و آرامی در کنار تمریتو 
  چشم دوخت چشمانش را ربود به چهره ی مردانه و جذاب تمریتو 

 
راه رفتن شخصی که  در نیمه های شب پارادانیس از صدای خس خس 

 زدیکی آنها بوداز خواب پرید و به وحشت افتاددر ن

 
حالتی ترسان تمریتو هنوز شهر شوش به شدت نا امن بود و پارادانیس با 

  را تکان میداد تا بتواند او را بدون صدا زدن و به آرامی بیدار کند

با دیدن سایه ای که در حال فرار بود با هراس و ترس فراوان پارادانیس 
  به روی کاه های خشک نشست

تنها یک خواب و  سایه ای که دیده  در ابتدا با خود فکر کرد که شاید او 
ده است اما با شنیدن صدای خس خس راه رفتن تمام یا یک توهم بو

  وجودش پر از وحشت و اضطراب شد



101 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

 
پارادانیس با دست هیکل تنومند تمریتو را تکان میداد تا بتواند او را در 

  سکوت بیدار کند
تمریتو که به نظر بسیار خسته و خواب الود بود به سختی چشم باز کرد و 

 . دوباره چشمانش بر روی هم افتاد
پارادانیس که ترسیده و نگران بود این بار چنان ضربه ی محکمی به 

  تمریتو زد که چشمان تمریتو باز و از حد معمول درشت تر شد
تمریتو با تعجب به پارادانیس که رنگ بر چهره نداشت نگریست و با 

  اشاره ات پارادانیس متوجه ی اوضاع شد
پارادانیس را به سکوت  حالی که دست روی بینی گذاشته بود او در 

دعوت کرد و با سرعت از روی تپه ی کاه فرود آمد و با شنیدن یک صدای 
ضعیف و ناشیانه از شخصی که در پشت دیوار پنهان شده بود ، نیزه اش 

را که از جنس سنگ چخماخ بود و همیشه آن را به همراه داشت در 
 .به سمت دیوار قدم برداشت دست گرفت و آرام و بی صدا 

 فصل یازدهم
  رویداد های غیر منتظره 

آشوربانیپال تصمیم گرفته بود که همسر بارسین تا زمان ورود او به قصر 
 نقل مکان کند و اقدامات این کار را به شاهزاده ایلنی واگذار کرده بود 

برای اماده سازی محل   شاهزاده اشور اتیل ایلنی به دستور  پارامیکال 
در قصر به کارها رسیدگی میکرد و کارها را با نظم و   اقامت همسر بارسین

به بهترین نحو  دقت خاصی سازمان دهی میکرد و خدمتکاران را 
  انجام امور وا میداشت به 

شنیده بود  بارسین  هنوز حرف هایی را که در اخرین دیدار از زبان 
به قدری  تار شاهزاده ایلنی پس از آن روز لعنتی فراموش نکرده بود اما رف
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وتمام  پشیمان نیست  عادی بود که گویا هرگز از رفتاری که داشته 
صحبت هایی که بارسین درباره ی عالقه و ناراحتی شاهزاده به او زده بود 

 پوچ و بیهوده بوده است . ، 

ونسرد و بی رفتار های عادی شاهزاده اتیل ایلنی به شدت پارامیکال را خ
چنان نسبت به هم تظاهر به بی تفاوتی  تفاوت کرده بود و آن دو 

اتفاقی بین آنها نیفتاده است ، هرچند که اتیل  میکردند که گویی هیچ 
دیگر آن مرد خوش گذران سابق نبود و کمتر از همیشه دختران  ایلنی 

اقامتگاه او  زیبای درباری را به حضور میپذیرفت و هر بار که یکی از آنها به
میکرد و پس از یک را به بهانه ی انجام کاری احضار  می آمدند پارامیکال

را از  آن دختران جوان  با یک بهانه تراشی ماهرانه  گفت و گوی معمولی، 
 حضورش مرخص میکرد .

همسر بارسین فکر میکرد و از    آدوریتا پارامیکال در حالی که به دیدار با 
بود به چند تن از خدمتکاران دستوری داد اما آن  این بابت هیجان زده

پارامیکال حسد میورزیدند و نسبت به او بخل داشتند  که به  خدمتکاران 
به هر طریق که میشد سعی بر سر پیچی کردن و اجرا نکردن دستورات 

پارامیکال داشتند ، زیرا که فکر میکردند پارامیکال کوچک تر و بی تجربه 
  صادر کند برای آنها دستوری  بتواند تر از آن است که 

مدارا میکرد و  خدمتکاران  پارامیکال مدتی بود با تعداد زیادی از 
صبر و  اما دیگر  مخالفت ها و نافرمانی های آنان را ندید میگرفت ، 

انجام ندادن وظایف  از  اینبار به شدت  رسیده بود و  شکیبایی او به انتها 
خسته و عصبانی  ای ناپسند و نیش دار انان و رفتارهای زشت و حرف ه

  ایلنی رفت شد و با سرعت و عصبانیت به اقامتگاه شاهزاده اتیل 
طوالنی پارامیکال را چون شیری خشمگین  مدتی  بعد از  ایلنی که 

، از دیدن خشم او به وجد آمده بود زیرا حس میکرد دوباره  میدید 
ی در وجود پارامیکال جانی دوباره پر سر و صدا و پر هیاهوی ایالم دختر 
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  گرفته است
پارامیکال که در تمام این مدت سعی بر صبر و شکیبایی داشت، اینبار با 
صدایی بلند و خشمگین از خدمتکاران نافرمان و لجوج در نزد شاهزاده 

 شکایت کرد
پارامیکال را ساکت و در خود فرو رفته و در  اتیل ایلنی که در اکثر مواقع 

رسیدگی به وظایفش میدید اینبار با بیدار شدن آن دختر جسور و پر حال 
  هیاهو در وجود پارامیکال لبخند زد و دلش برای او قنچ رفت

ایلنی با خوشحالی از جایش بلند شد ودر حالی که هنوز لبخند بر روی لب 
 با پارامیکال برای تنبیه خدمتکاران وظیفه نشناس همراه شد  داشت 

مدت پارامیکال به قدری عصبانی بود که متوجه لبخند و  در تمام این
و  به وضوح دیده میشد نبود  شاهزاده ایلنی  خوشحالی که در چشمان 

  تنها به سرکوب خشم و نفرت این خدمتکاران نسبت به خود فکر میکرد
هنگامی که خدمتکاران شاهزاده ی آشور را در اقامتگاهی که در حال آماده 

متعجب شدند زیرا به خوبی میدانستند که شاهزاده  شدن بود ،دیدند
و همیشه به غیر از  اتیل ایلنی هر گز برای هیچ کاری نزد دیگران نمیرود 

  بودند که به حضور او احضار میشدند خانواده ،دیگران 
خشم بر صورت زد و با  ایلنی که در دل احساس خوشی داشت، نقابی از 

 فریاد گفت :
از شما از دستور ندیمه ی مخصوص من نافرمانی کرده شنیده ام که برخی 

  اید،آیا این امر صحت دارد ؟
یکی از مردان خدمتکار که تقریبا جوان به نظر میرسید و البته چهره ای 

شرور داشت یک قدم به شاهزاده نزدیک تر شد و گفت : شاهزاده ی 
را ندارد ،او  به شما خدمتگذاری  آشور زنده باد اما شاهزاده این زن لیاقت 

  یک تازه کار بی عرضه بیشتر نیست
ایلنی از توهینی که از جانب ان مرد به پارامیکال شده بود به خشم امد 
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و پرسید :چه کسانی با این مرد  کرد  داشتن ارامشی ظاهری  اما سعی بر 
 موافق هستند ؟

 خدمتکاران درد سر ساز و نافرمان یکی یکی جسارتشان را جمع کرده و از
کرده بودند سخن گفتند و خود را بیشتر از  خدماتی که به خاندان شاهی 

خدمتگذاری به شاهزاده ی آشوری  برای  یک دختر تازه وارد ایالمی 
 کردند . پارامیکال  سزاوار دانستند و شروع به بد گویی درباره ی 

 
شاهزاده اشور اتیل ایلنی سکوت کرده بود و هنگامی که افراد نافرمان 

به دلیل سرر پیچی از  به خوبی شناسایی کرد دستور داد که آنان را  را
  از قصر اخراج کنند فرمان سلطنتی 

پارامیکال از چیزی که میدید متعجب بود زیرا در بین افرادی که با او 
ایلنی  به شاهزاده  مخالفت میکردند شارونا نیز نقش پر رنگی داشت ، او 

و  دیگری الیق خدمتگذاری از هر کس  میگفت که او بیشتر 
زیرا سالهای زیادی را به او خدمت کرده و بیشتر از همه   اوست ندیمگی 

 ی خدمتکاران در قصر بوده است 
پارامیکال بارها و بارها نگاه های خصمانه ی شارونا را بر روی خود 

بود اما هرگز فکر نمیکرد که او نیز مثل دیگران بر علیه او   احساس کرده
زیرا که همیشه کارهایی که به او سپرده  با او دشمنی داشته باشد  و باشد

  به بهترین نحو انجام میداد میشد را 
نفر دیگر  به غیر از شارونا و آن مرد شرور که )داورا(نام داشت حدود ده

  مخالف بودند بودن پارامیکال با ندیمه ی شاهزاده  نیز 

ه ایلنی مبنی بر ترک قصر برای پس از دستوری ک مخالفان با پارامیکال ، 
که زندگی و کار آنان را در قصر  آنان صادر کرده بود در سکوت به اتفاقی 

مختل کرده بود فکر میکردند اما هنوز در میان این افراد اشخاصی بودند 
هم چنان به دستور شاهزاده  و مخالفت پرداختند  که با شاهزاده به 
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  یلنی را دو چندان کردندبا این کار خشم ا اعتراض کردند و
اینبار شاهزاده ایلنی در حالی که بسیار خشمگین شده بود دستور داد که 

ان مردان و زنان ناسپاس و نافرمان را به بازار برده فروشان برده و به 
  عنوان برده بفروشند

 
ایلنی  پارامیکال از دیدن این همه سخت گیری از جانب شاهزاده 

عجز و البه و طلب بخشش از جانب ان و با دیدن  متعجب شد 
خدمتکاران که به بازار برده فروشان برده میشدند اندوهگین گشت زیرا او 
تنها میخواست که ایلنی انها را مطیع کند و خشمی که در وجودشان بود 

و  و انها را به انجام کارهایی که میبایست انجام دهند وادار کند راسرکوب 
نی را نا عادالنه میدانست زیرا این افراد زمان از طرفی  این فرمان ایل

زیادی به او خدمت کرده بودند و روا نبود که اینک اینگونه با خواری و 
ذلت  از قصر به بازار برده فروشان برده شوند و باقیمانده ی عمر خویش را 

 به عنوان برده و به سختی زندگی کنند 
  
و از قصر اخراج  مانی کرده بودند نافر خدمتکارانی که تنها از پارامیکال  

برای دوستانشان بودند و به   شده بودند اینک شاهد این اتفاق نافرجام 
حال دوستانی که با تصمیم شاهزاده مخالفت کرده و در برابرش جبهه 

گرفته بودند دل میسوزاندند و از اینکه مثل آنها به بردگی گرفته نمیشدند 
، زیرا که اخراج شدن آنها از ل بودند و خوشحا احساس رضایت میکردند 

و داشتن یک زندگی  قصر تنها ملزم به تالش بیشتر و کار در خارج از قصر 
و تنها از گرفتن جیره و مواجب و امکانات حضورشان  در قصر  بود عادی 

  اما حال و روز بردگان وحشتناک و درد آور بودمحروم شده بودند 

ته و تبدیل به برده میشدند ، برده هایی که آنها میبایست از قصر بیرون رف
 ملزم به انجام کارهای بسیار سخت زیر دست اربابان ثروتمند میشدند 
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میشد مرد شرور آشوری  در میان اشخاصی که به بازار بردگان فرستاده 
یعنی )داورا (نیز به چشم میخورد که با خشم و نفرت به شاهزاده و 

 پارامیکال چشم دوخته بود

 
شدند  اخراج شده ،  خدمتکاران جدیدی جایگزین افراد  بعد از این اتفاق 

افتاده بود به بهترین وجه ممکن و بدون  و همگی از وحشت اتفاقی که 
  هیچ شکایتی انجام وظایف کردند

اینبار همه ی کارها خیلی زود و بدون هیچ وقفه ای انجام شد، اما 
نمی اندیشید بلکه اینبار   ه دیدار با همسر بارسینپارامیکال مثل قبل ب

ذهنش در گیر خدمتکاران اخراج شده از جمله شارونا بود و بیشتر از هر 
در ذهن تداعی   چیز دیگر نگاه های تهدید آمیز و پر حرص ) داورا ( 

ذهن و حافظه ی  در  یک لحظه ی کوتاه نیز  میشد و حتی برای 
هر لحظه بیشتر تهدید آمیز  یاد آوری آن نگاه  و پارامیکال کمرنگ نمیشد 

 می انداخت . وجودش را به لرزه   از قبل 
بتواند ذهن او  وجود دوستی در قصر  پارامیکال با خود فکر کرد که شاید 

چون دوستی نداشت  را از این اتفاق شوم و ناراحت کننده منحرف کند و
که تا  ز او خواسته شده به قصر دعوت شده  و ا اخوشحال بود که آدوریتا

  آمدن بارسین در قصر سکونت داشته باشد

 
********* 

و به دستور آشوربانیپال  همراه با  آشور اتیل ایلنی پس از رفتن بارسین 
بود و از او در  رفته   به دیدار آدوریتا محافظان از قصر خارج شده بود 

اید و در آنجا خواست کرده بود که تا زمان بازگشت بارسین به قصر بی
 سکنی گزیند 

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=263182&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=263182&reaction=1
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 آدوریتا در ابتدا به این دعوت جاب رد داده بود 

چون خود را در مقابل قولی که درباره ی سالمتی و  اما شاهزاده ایلنی 
هر روزه ی   و ترک کردن مسئول میدید  به بارسین داده بود  رفاه آدوریتا

 ب کرده بود را به زندگی در قصر ترغی ، آدوریتا  قصر برای او مقدور نبود 

آدوریتا عالقه ای به ترک کردن خانه ی دوست داشتنی اش نداشت اما با 
که شاهزاده به او میکرد مخالفت با درخواست او را بیش از این اصراری 

با  که  مبنی بر بی ادبی به خاندان سلطنتی پنداشت و از آن جایی 
و  بارسین عزیزش مشگلی نداشت  در قصر تا زمان بازگشت  زندگی 

امیدوار بود همسر عزیزش خیلی زود از این سفر بازگردد و با او  به خانه 
با  چند روز بعد را پذیرفته وشاهزاده  در خواست  بر این  بنا بازگردد

 راهی قصر بالوات شد . وسایل اندکی که به همراه داشت 
 که هیکلی فربه  زن سیاه چهره و مسنی وقتی که آدوریتا به قصر رسید    

داشت و دایه ی او محسوب میشد را نیز با خود همراه کرده بود   و پس 
 شد.استقبال میزبانان  با دایه اش  منتظر  قصر میانی حیاط  از ورود به

 به قصر رسید به غیر از پادشاه  هنگامی که خبر ورود همسر بارسین
 به استقبال او رفتند  ی سلطنتی  تعدادی از خانواده

شاهزاده  به همچنین زمانی که پارامیکال خبر ورود آدوریتا به قصر را 
به استقبال  او فورا به همراه ندیمه اش پارامیکال  ایلنی دادند  آشور اتیل

  رفت. آدوریتا 

 
امیدوار بود که بعد از پارامیکال برای دیدن آدوریتا هیجان زیادی داشت و

رفتن بارسین بتواند با آدوریتا طرح دوستی بریزد و بتواند به او اعتماد 
زیادی که درباره ی مهربانی و بارها مطابق با تعریف های  کند ، پارامیکال 
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از زبان بارسین شنیده بود ، چهره ی زیبا و اخالق  خوش رفتاری آدوریتا 
دو  چشمش به آن   او را در ذهنش متصور شده بود و هنگامیکه   خوب

زن زیبا با چشمانی افسونگر و  به راستی آن  دریافت که  زن افتاد 
 غیر از آدوریتا باشدموهایی درخشان نمیتواند هیچکس دیگری به 

شاهزاده ایلنی با دیدن آدوریتا به گرمی از او استقبال کرد و گفت : خیلی 
به شما خیر  میبینم همچنین پادشاه نیز خوشحالم که شما را در قصر 

 د کرد ناحضار خواه انمقدم گفتند و در اولین فرصت شما را به حضورش

 آدوریتا از این بابت تشکر کرد 

پارامیکال معدبانه و با اشتیاق به آدوریتا خوش آمد گفت اما آدوریتا فقط 
بدون نشان دادن هیچ توجه و با مالیمت با حرکت سر تشکر کرد  و 

بابت آماده  از شاهزاده   خیلی عادی  عالقه ای به شناختن پارامیکال ،
به   لپارامیکا تشکر کرد وبا  کمک ندیمه ی شاهزاده یعنی سازی اقامتگاه 

 راهنمایی شد اقامتگاهش 

خوابگاه خدمتکاران را به  هنگامی که پارامیکال خواست دایه ی آدوریتا 
راهنمایی کند آدوریتا بالخره بعد از این همه سکوت لب به سخن گشود و 

لطفا اقدامات مربوطه را انجام گفت : بانی در اقامتگاه من خواهد بود 
 دهید 

یتا تعجب کرد زیراپارامیکال   از بدو ورود پارامیکال از این حرف آدور 
آدوریتا  به قصر او را فردی مغرور و خود شیفته دیده بود که با هیچ کس 
به غیر از خانواده ی سلطنتی هم کالم نشده بود اما اینک میخواست که 

انه ای بر دایه ی او در کنارش و در اقامتگاهش باشد و این میتوانست نش
 شد مهربانی آدوریتا با
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شاید همان طور که بارسین از آدوریتا تعریف کرده بود او دختری موقر و  
 مودب بود هرچند که

که امید داشت آدوریتا با صمیمیت بیشتری پارامیکال  ات بر خالف تصور
با او برخورد کند و او بتواند  با آدوریتا حس صمیمیت و دوستی داشته 

یک ندیمه  در حد  معمولی وحتی آدوریتا با او رفتاری کامال باشد  اینک 
  کرده بود و دلخور  و این موضوع پارامیکال را بسیار غمگین داشت 

 
بارها در ذهنش همسر  پارامیکال با خود فکر میکرد که چقدر احمقانه 

در آغو ش میکشدو با او   بارسین راتصور کرده که او رادوستانه 
  صمیمی میشود  و  مهربان

ال اقل برای یک بار هم که شده  پارامیکال اطمینان داشت که بارسین 
دلیل  با آدوریتا صحبت کرده است ، اما هرگز نمیتوانست  او  ذرباره ی 

  این رفتار سرد و بی تفاوت آدوریتا را نسبت به خود درک کند

 
**** 

 

 آدوریتا از اقامتگاهش ناراضی نبود اما هنوز به این اقامتگاه جدید 
درافکارش آرامش و راحتی  خانه ی کوچکشان را با عادت نداشت و نیز

این اقامتگاه  پر زرق و برقی که در قصر به او اختصاص داده شده بود 
مقایسه میکرد و بیشتر درک میکرد که ان خانه ی کوچک چقدر  در 

در حالی که سرشار از آرامش و با ارزش تر  است  ، او  ،مقایسه با این قصر
سنگ تراشیده شده و زیبا یی که در اقامتگاهش گذاشته شده بود  روی

  بانی خواست که موهایش را مرتب کند مینشست از 



110 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

 
دست مادر  به  در جوانی  که و یک برده ی حبشی بود فربه  ی زنبانی 

آدوریتا آزاد شده بود و با خود عهد بسته بود که تا آخر عمر به این زن 
وریتا را دیده بود و از بدو دنیا آمدن آدنی به مهربان  خدمت کند  ، با

ی او  بر عهده  تولد به درخواست مادر آدوریتا ، مراقبت از آدوریتا 
 گذاشته شده بود

با دقت و لطافتی اکنون سالها از آن روزگاران میگذشت و اینک  بانی 
و  ه مادرانه شروع به مرتب کردن موهای بلند و خوش حالت آدوریتا کرد

در کنارتان نیست ، اوقات خوشی  امیدوارم در این مدت که ارباب گفت :
 را در این قصر بگذرانید

نشاند و از بانی پرسید : آن دخترک که  آدوریتا لبخندی محزون بر لب
 همراه با شاهزاده برای استقبال از ما آمده بود را دیدی ؟

دلفریب بانی لبخندی زد و گفت :به جرات میتوان گفت که دختری بسیار 
  و زیبا بود

آدوریتا از زبان بانی چیزی راشنیده بود که به شدت از آن میهراسیداو 
شخصی تعریف نمیکند مگر اینکه خوب میدانست که بانی هیچگاه از هیچ

 آن شخص قابل تحسین باشد . واقعا 

بانی که متوجه ناراحتی و حس حسادت پنهان آدوریتا شده بود گفت اما 
زیبایی و دلربایی تو   به پای  با باشد هرگز زیبایی اش هرچقدر که او زی
 نخواهد رسید .

من هرگز نمیتوانم وجود زنان زیبا را در کنار  آهی کشید و گفت :  آدوریتا 
های بارسین فهمیده بودم که  و اطراف بارسین تحمل کنم و از صحبت

را  و تا زمانی که او ه ی دوستی قوی و محکمی با این دختر داردرابط
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ندیده بودم ترس و نگرانی از این بابت نداشتم اما دیدن این دختر و 
زیبایی و متانتش باعث شد که درباره ی دوستی آنها کمی نگران 

 ومضطرب  شوم 

بانی موهای آدوریتا را نوازش کرد و گفت :مطمئن باش هیچ کس 
دوست نمیتواند جای تو را برای بارسین پر کند و اربابمان عاشقانه تو را 

  دارد

آدوریتا با شنیدن این حرف از بانی کمی دلگرم شد و دست بانی را در 
دست گرفت و گفت :من نمیخواهم که تو در اقامتگاه مستخدمان 

و  بخوابی و حتی برای یک لحظه از من دور شوی ،سپس با چهره 
یی غریبی دارم پس گفت : در این قصر احساس تنها مظلومانه   لحنی 

به اقامتگاه  و به هیچ عنوان از اقامتگاه من خارج نکن وسایلت را 
  همین جا در کنار من بمان مستخدمین قصر نرو و

بانی که خودش نیز از بودن در بین مستخدمین و بردگان نا آشنا احساس 
با رضایت و خوشنودی فراوان در اقامتگاه آدوریتا مستقر  غریبی میکرد 

  فصل دهمشد.
 منتظره )پارادانیس در ایالم (رویداد های غیر 

پارا دانیس در حالی که از شدت ترس لرزه بر تنش افتاده بود، مسیری که 
دنبال کرد و برای یک لحظه سایه ای را  تمریتو در پیش داشت را با چشم

در پشت دیوار دید و آرام و بی  که چند لحظه پیش تمریتو دیده بود ، 
برای اینکه تنها نباشد و به خاطر  و  ز روی تپه ی کاه  فرود آمد صدا ا

ترسی که داشت خود را به تمریتو رساند و در پشت سر او آرام و با قدم 
  های کند قدم برداشت
به او فهماند که نباید با او همراه شود و خود را به  تمریتو با نگاه و اشاره 

ان جا در هم بهتر است  از او فاصله بگیرد و  بیندازد و اکنون نیز خطر 
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  بماند منتظر 
تمریتو با قدم های آهسته به دیوار نزدیک شد و با یک جهش جسورانه 

میدید چیزی که را از پشت دیوار به بیرون کشید اما از  ،صاحب سایه 
 متعجب شد

تمریتو تحت  ی  یرو که گردنش در بین بازو و سینهپارادانیس با دیدن ه
  ،متعجب شده بودفشار بود و برای نجات خود تقال میکرد 

ی سر آنها رفته و چرا در نیمه ی شب به باال خودفکر کرد که چرا هیرو او با
 پنهان شده است ! ز دیدن آنها اینگونه مرموز و غیر عادی بعد ا

بازویش را گشود و هیرو در حالی  تمریتو با دیدن هیرو متعجب و سریع 
چشمان گشاد شده  ا که به سرفه افتاده بود از تمریتو فاصله گرفت و ب

چاقویی که در دست تمریتو بود چشم دوخته بود گفت : تو  به 
 میخواستی من را بکشی!

به سمت هیرو قدم برداشت و خواست که او را در آغو ش  پارادانیس 
بگیرد تا بتواند با اینکار کمی او را آرام کند ، اما هیرو به سرعت از او 

کالمش بود به تمریتو نگاه کرد و  فاصله گرفت و با تمسخری که در لحن
به غار  فکر میکردم برای بودن در کنار آن حیوان ارزشمندت  گفت : 

میکردم و  من درباره ی عالیق تو اشتباه فکر  اما گویا که  میگردی ،  باز 
روی تپه ی کاه با آرامش خوابیده  تو را همراه با او در حالی که  اکنون 

  بودید ،یافتم
که از صحبت های هیرو و لحن کالمش متوجه ی اوضاع شد پارادانیس 

خیلی سریع گفت :ما در حال گفت و گو بودیم و چون زمان زیادی از 
  به خواب رفتیم گذشته بود هر دو نفرمان  ساعت خوابیدن ما 

هیرو که عادت نداشت تمریتو را با پارادانیس در حال صحبت و گفت و 
جانب گفت :از کی تا حاال شما دو نفر با هم گو ببیند با قیافه ای حق به 

در این مدت حتی برای یک لحظه با  صحبت میکنید ! به یاد ندارم که 
  هم صحبت کرده باشید !
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رفتارهای بچه گانه ی هیرو و گذراندن یک  تمریتو که به حد کافی برای 
به  بود بالخره لب سته و ناراحت شده او خ با  روز سخت و احمقانه 

گشود و گفت :ما از وقتی که هنوز خانواده ی تو را مالقات نکرده سخن 
و اگر در این مدت تو ما را در حال گفت و   بودیم با هم صحبت میکردیم

 گو ندیده ای حتما دلیلی داشته است که به خودمان مربوط میشود 
هیرو که به شدت عصبانی و ناراحت بود با خشم و لحنی پر کنایه گفت 

قبل از دیدن من و خانواده ام شما اینطور آسوده و بدون ایجاد  :بنابر این
هیچ مزاحمتی از جانب کسی در کنار هم.... تمریتو که صبرش لبریز شده 

که  گفت :شاید همین طور باشد  بود در بین صحبت های هیرو پرید و 
اما تو در این نیمه ی شب به چه دلیلی در اطراف خانه پرسه  فکر میکنی 

 و باعث ترس و وحشت دیگران میشویمیزنی 
هیرو مکث کوتاهی کرد و با قیافه ی حق به جانبی گفت : من بیخواب 

او شدم و به  شده بودم و وقتی متوجه ی غیبت پارادانیس شدم نگران
 جستجوی او پرداختم 

و تمریتو  میل باطنی اش با هیرو به خانه بازگشت پارادانیس بر خالف 
بعد از دت کوتاهی فکر کردن به اتفاقات رفت و  دوباره روی تپه ی کاه

 خیلی زود خواب بر چشمانش غلبه کرد .اخیر 

 
********* 

 
هنگامی که خورشیدهنوزدر آسمان خودنمایی نمیکرد و آسمان در حالت 

از دور به گوش  گرگ و میش بود تمریتو از صدای سم اسبانی که تقریبا 
را به مکانی مناسب رساند و در از خواب پرید و به سرعت خود  میرسید 

او چند تن از نیروهای نظامی آشوری را دید که  گوشه ای امن پناه گرفت 
  بودند به تاخت از در حال عبور از شهر شوش 
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تمریتو به خوبی میدانست که انشان نیز بوسیله ی آشوری ها فتح شده 
تا  و  آشور میرساندقصر  است و او میبایست هر چه زودتر خودش را به 

که به آشور پناه برده  به برادرانشقبل از اینکه برای رفتن به آشور دیر شود 
  می پیوست  بودند،

اکثر باز ماندگان شهر های ایالم به نینوا و فلسطین و جاهای دیگر گریخته 
پس از دستگیری پادشاه سابق هومبان  بودند و به زودی آشور بانیپال

منصوب  سرزمین هلتامتی  ی شهر های فرمانروایانی را برا هالتاش ،
و قطعا او نیز مانند برادرانش  باید در آن زمان در قصر آشور با   میکرد

 نیپال حضور  داشته باشد
احساساتش به  داشت اما وجود به آشور را   تمریتو قصد رفتن 

  پارادانیس پای رفتن را از او گرفته بود
اما یک برود  به  آشور  دانست که به زودی میبایستتمریتو خوب می

احساس عجیب و قوی او را به شوش این سرزمین ویران و افرادی 
متصل کرده  بی صدا و به صورت پنهانی هنوز در آنجا زندگی میکردند  که 

 *************بود .

شکار را برای  مخصوص  پارامیکال در حالیکه لباس در قصر آشوربانیپال 
  به آدوریتا نگاهی انداختشاهزاده ایلنی آماده میساخت 

آدوریتا که همه ی کارهایش ظریف و جذاب بود در حالی که با تمریتو 
مشغول به گفت و گو بود گاهی زیر چشمی پارامیکال را مینگریست و 

  رفتار و کارهای او را از نظر میگذرانید
آدوریتا خواسته بود که در این شکار او را همراهی کند تا  اتیل ایلنی از 

  تازه کند  متر از همیشه به دوری از بارسین فکر کند و حال و هوایی ک
دوستی و صمیمیتی که بین شاهزاده ایلنی  گاهی بی اراده به  پارامیکال 

به نظر میرسید که آدوریتا و ایلنی دوستان و آدوریتا بود حسد میورزید ، 
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گو  خوبی برای هم شده بودند زیرا همیشه مباحث مختلفی برای گفت و
 و خنده داشتند 

و  حرف هایی که از بارسین درباره ی ایلنی تقریبا  پارامیکال این روزها 
 شنیده بود را فراموش کرده بود . عالقه اش 

گز حاضر به از او دوری میکرد و هر  به شکل باور نکردنی  از طرفی آدوریتا 
ه حضور او را کامال نا دیدنبود و گفت و گو و صحبت با پارامیکال 

ادن داشت میگرفت و فقط هنگامی که تصمیم به امر کردن و دستور د
از طرف دیگر بعد از حضور آدوریتا در  و پارامیکال را مخاطب قرار میداد 

و  و جلسات سیاسی ونظامی  قصر ایلنی بیشتر از قبل درگیر مسایل 
بود و هر گاه  آشوربانیپال   اطاعت از فرمان های پدرشهمچنین 

 ت فراقتی میافت برای دلجویی و توجه به همسر دوستش اوقا  که 
و از آن جایی که با هم صمیمی شده بودند بیشتر از همیشه  سپری میکرد

و این در حالی بود که همیشه ندیمه اش را به با آدوریتا وقت میگذرانید 
 همراه داشت 

هنگامی که آدوریتا برای آماده شدن شاهزاده عزم رفتن به شکار داشت و
ایشان را ترک کرد شاهزاده به پارامیکال نزدیک و همراه شدن با شاهزاده 

  شد و گفت : تو هم با من به شکار خواهی امد
خیلی خوشحال نشده بود از شاهزاده خواست  پارامیکال که از این فرمان 

  که در قصر بماند
متوجه ی ناخوشایندی و سنگینی رابطه ی آدوریتا و  ایلنی که شاهزاده 

پارامیکال شده بود امیدوار بود که با رفتن به این اردوی شکار بتواند رابطه 
زن را اصالح کند و دوستی و صلح را در بین آن دو برقرار  ن دو یی ا

  سازد
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بر خالف تصورات  پارامیکال ،شاهزاده ایلنی هنوز توجه ویژه ای نسبت به 
 داشت ر پارامیکال را زیر نظاو داشت و همیشه از راه دور 

برای همراه شدن بنابر این با قاطعیت از پارامیکال خواست که خیلی زود 
 با او آماده شود 

******** 

شکار او را  با شاهزاده و دیگر افرادی که برای  پارامیکال برای همراهی 
بود اما دلیل این حس ناخوشایند و بدی که  همراهی میکردندآماده شده 

  ا نمیفهمیدبر وجودش سایه افکنده بود ر
اگر ندیمه و گوش به فرمان شاهزاده نبود به هیچ عنوان به این اردوی 

نمیرفت اما کاری از دستش ساخته نبود و میبایست که به  شکار 
  دستورات شاهزاده عمل میکرد

 
پارامیکال خوشحال بود که مثل دیگر اسیران ایالمی به بردگی گرفته نشده 

رستاده نشده بود ،در این روز های اخیر به بود و به بازار برده فروشان ف
گوش پارامیکال رسیده بود که آشوری ها هیچ رحم و انصافی درباره ی 

بردگان و اسیران جنگی ندارند و با اسیران ایالمی با خشم و قساوت 
  رفتار میکنند زیادی 

پارامیکال را به شدت ناراحت کرده بود هرچند که گاهی به  این موضوع 
 حمایتی که ازجانب او میشد ،با تمام وجود  ود شاهزاده ایلنی وخاطر وج

  الهه ی پینی کر سپاسگذاری میکرد
اسیران ایالمی در دیگر با همه ی این اوصاف و دانستن اوضاع و احوال 

کوچکی  انصاف نبود که پارامیکال از انجام کارهای  سرزمین های آشور ، 
بنابر این بر خالف  ،داشته باشدوقف مرادش نبود گله و شکایتی  که بر 

با افرادی که شاهزاده  میلش و با وجود یک حس ناخوشایند و ناشناخته 
 را برای شکار همراهی میکردند ، همراه شد .
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سعی داشت که در مورد  شاهزاده آشور اتیل ایلنی در تمام طول مسیر 
را به  موضوعی صحبت کند و با نظر خواهی از پارامیکال و آدوریتا آن دو

هر  با یکدیگر ترغیب کند ، اما  گفت و گو و بحث درباره ی آن موضوع 
تنها چند مرتبه پارامیکال  بار تالش او بی نتیجه میماند ، او در طول مسیر 

صحبت  و آدوریتا را در حال گفت و گو دید اما هر بار متوجه میشد که 
به  دایه اش بانی،  انان مربوط به کاری میشد که آدوریتا با وجود ندیمه و

 . پارامیکال سپرده بود 
، شاهزاده ایلنی را  دیدن این رفتار برای چندمین بار از جانب آدوریتا 

بسیار ناراحت کرده بود ، ایلنی میدانست که آدوریتا تنها نور چشمی و 
اما دیدن رفتار  عشق دوست و رفیق قدیمی اش و اینک میهمان او بود، 

ادن قدرتش و خفیف کردن پارامیکال کم کم او را های زشت او و نشان د
 بیشتر از قبل ناراحت و حتی خشمگین میکرد

 
******* 

بالخره پس از سپری کردن مسیری طوالنی در مکان مناسبی از 
  اسکان گزیدند شکارگاه 

 
ایلنی به جبران رفتارهای آدوریتا خیلی محترمانه چندین بار به بانی به 

آدوریتا  داد تا شاید با این کار،  دستوری  خدمتکارانش جای پارامیکال و 
 بسازد . را متوجه ی اشتباه و رفتار ناشایستش 

هرگز انتظار نداشت که  آدوریتا که متوجه ی منظور شاهزاده شده بود و 
شاهزاده آشور اتیل ایلنی تنها به خاطر اینکه شخصی به غیر از خود او 

کج خلق  ینگونه واکنش نشان دهد بسیار دستوری داده ، ا ندیمه اش  به 
 و عصبی تر از همیشه به نظر میرسید .
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******* 
و همراهان شکارچی اش کمی دور  ایلنی  اتیل  هنگامیکه شاهزاده آشور 

موفقیت آمیز  شکار  به امید یک  تر از محلی که اسکان گزیده بود ، 
  میکال را نزد خود فراخواند ،پارکمین نشسته بود، آدوریتا  به 

ریتا دلشکسته و غمگین بود پارامیکال که از رفتارهای ستیزه جویانه ی آدو
 به او نزدیک شد و گفت : با من کاری داشتید 

کوزه ی آب خالی شده و دستانم کثیف   آدوریتا لبخند کجی زد و گفت :
است و به شدت هستم پس به کنار چشمه برو و کوزه ای آب با خود 

  بیاور

پارامیکال که  از درخواست آدوریتا متعجب شده بود گفت : اما از اینجا تا 
چشمه راه درازی است و مدت  طوالنی زمان میبرد تا برای شما آب بیاورم 

اگر میخواهید از کوزه های دیگری که به همراه داریم برای شما مقداری 
 اب فراهم کنم 

ن پارامیکال و جبران آدوریتا که منتظر بود شرایطی برای  کوچک کرد
دستورهایی که شاهزاده ایلنی به بانی داده بود فراهم شود اینک 

خوشحال شد و با کنایه گفت : به راستی صدای پشمه را نمیشنوی ؟راه 
درازی تا چشمه نیست و فراموش نکن که تو خدمتکاری بیش نیستی 

ریع با پس به جای بی ادبی به دستوراتی که به تو داده شده عمل کن و س
 کوزه ی خالی به چشمه برو و آب بیاور 

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=266976&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=266976&reaction=1
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به گوش  صدای دلنشین و اهنگینش از همان حوالی  پارامیکال به 
میرسید  توجه کرد ، آری صدای چشمه به گوش میرسید اما برای  پیاده 

 رفتن تا چشمه راه درازی در پیش بود 

خاطر پارامیکال از رفتارهای آدوریتا به شدت دلگیر بود و گاهی به 
در  و تنهایی و مورد ظلم قرار گرفتن  رفتارهای آدوریتا حس غربت 

اما غرور ایالمی اش  بغض گلویش را میفشرد  غوغا میکرد و  وجودش 
مانع از آن بود که به خاطر رفتارها و دستورات مکرر و نا به جای 

  اشک بریزد آدوریتا 

آدوریتا احساسات  ی پارامیکال همیشه دختری قوی بود اما اینبار رفتارها
کرده بود زیرا از زمانی که ایلنی را در  و غرور او را به شدت خدشه دار 

آشور دیده بود و به عنوان ندیمه ی او به خاندان سلطنتی آشور خدمت 
میکرد ، هرگز کسی به او بی احترامی نکرده بود و تنها ایلنی بود که به او 

ل بسیار مودبانه و با احتیاط رفتار با پارامیکا همیشه  دستور میداد و او 
از او در انجام کارهایش کمک  میکرد و همواره با درخواستی معدبانه 

  میخواست

قبل از انجام کاری که آدوریتا به او سپرده بود کمی تعلل کرد تا  پارامیکال 
  شاید با آمدن ایلنی مجبور به رفتن به سمت چشمه نباشد

و اصال حس خوبی نداشت و تا حدودی از پارامیکال بسیار غمگین بود 
در این  تنهایی رفتن به سمت چشمه میترسید او با خود فکر میکرد که

یر چنگال حیوانی درنده خواهد شد به هر اس شاید  مسیر تقریبا طوالنی 
حال اینجا جنگلی بکر بود و زیستگاه حیوانات و تنها بودن و راه چیمودن 

 و را به وحشت میانداخت با پای پیاده  در این جنگل ا
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اصال درک نمیکرد که چرا آدوریتا بدون فکر و بدون هیچ  پارامیکال 
در حالی که اگر کمی عاقل و میفرستد ! به سمت چشمه  او را  شفقتی 

 مهربان بود هرگز چنین کاری انجام نمیداد 

و اعتراض آدوریتا به اجرا نشدن  پس از گذشت مدت زمانی کوتاه 
بالخره از آمدن ایلنی نا امید شد و با برداشتن کوزه  رامیکال دستورش ، پا

  ای بزرگ به سمت چشمه رهسپار شد

و اضطراب به اطراف نگاه میکرد تا مبادا راه برگشت را  پارامیکال با دقت 
 ادامه میداد گم کند و با شنیدن صدای چشمه راهش را به سمت درست 

او در طول مسیر به رفتار زشت آدوریتا و سرنوشتی که گریبان گیر او و 
خانواده اش و همه ی مردم بیگناه ایالم شده بود فکر میکرد و گاهی با 

 آستین اشک چشمانش را که بی اختیار سرازیر شده بود میزدود 

  
 ای اواو در بین راه به کمک ها و مهربانی های بارسین فکر میکرد و رفتاره

نا معقول و متکبرانه ی همسرش مقایسه میکرد و با خود  رفتارهای   را با 
می اندیشید که عشق چگونه انسان را کور میکند و بارسین همیشه از 

 هیچ شفقتی نداشت  رفتار شیرین و محبتهای زنی سخن میگفت که
و  دیده بود  توصیفات بارسین از آدوریتا و زنی که پارامیکال  بین بسیار 

  تفاوت وجود داشت یشناخت م

با افکار گوناگون و با دلی شکسته با پای پیاده راه پیمود تا  پارامیکال
 نشانده رسید و لبخندی از رضایت بر لب بالخره به چشم اینکه 

از تنها  اگر تنها نبود و ترسی  آب چشمه بسیار خنک و گوارا بود و شاید
ار چشمه مینشت و از بودن نداشت اینک مدتی در کن بودن در این جنگل 

او که از فکر کردن به حیوانات و  در چنین جای زیبا یی لذت میبرد اما 
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پس از آب کردن کوزه به سرعت عزم  وحشت داشت ،  روبرو شدن با آنها 
 بازگشت کرد .

هنوز قسمت کمی از راه رفته را باز نگشته بود که با شنیدن صدای نزدیک 
ر رگ هایش یخ بست ، او به قدری شدن موجودی به سمتش خون د

ترسیده بود که گویی در پاهایش حسی نداشت و توانی برای فرار کردن 
  در پاهایش نمیدید

و از  پارامیکال سعی کرد بدون ایجاد هیچ صدایی به مسیرش ادامه دهد
دو مرد قوی هیکل را در مقابل  ،اما در یک حرکت ناگهانی  انجا دور شود 

با خود هیزم و کوزه های بزرگ حمل  ی قوی هیکل که خود دید ؛ مردها 
وسایل را بر روی زمین آنها که لبخندی کریه بر لب داشتند  میکردند 

  نهادند و به پارامیکال نزدیک شدند
  

دو انسان را میدید خوشحال  پارامیکال از اینکه به جای حیوانی درنده، 
ن درنده او را به وحشت رفتار زننده ی آنها بیشتر از دیدن حیوا شد اما

 یکی از آن دو مرد را شناختانداخت مخصوصا اینکه  

  
  این چند ماه گذشته زمان زیادی برای فراموش کردن این مرد )داورا(نبود

داورا همان مردخدمتکار آشوری بود که به دستور ایلنی به بازار برده 
ی بردگی در  فروشان برده شد و اینک موهایش را از ته زده بودند و حلقه

گوشش بود که او را از سایرین متمایز میکرد ، با اینکه چهره اش کمی 
پارامیکال هرگز نگاه تهدید آمیز او را فراموش نکرده  تغییر کرده بود اما 

  بود

اسیر دست  با خود فکر کرد که اگر  با دیدن لبخند مرموز و پر نفرت داورا 
تا اینکه اسیر دست مردی شرور و  جانواران وحشی شده بود راضی تر بود 

  چون داورا باشد سرشار از خشم و نفرت 
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داورا که خنده ی چندش آوری کرد و دندان های زشتش را به نمایش 
گذاشته بود به سمت مرد دیگری که به همراه داشت نگاه کرد و گفت :چه 

 با خود به این مکان خوب شد که ارباب امروز به شکار آمد و ما را نیز 
 آورد 

 آری بالخزه میدانستم که روزی زمان انتقام فرا خواهد رسید 

 
مردی که همراه داورا بود و از لباس ها و نشانی که داشت مشخص بود 
که مانند داورا برده ای بیش نیست خنده ی چندش آوری کرد و گفت : 

تا قبل از رفتن نزد ارباب فرصت داریم تا  امروز روز شانس ماست پس 
  شگذرانی کنیمکمی خو

داورا باخشم به پارامیکال نزدیک شد و موهای بلند و مجعدش را در 
دست گرفت و سرش را به باال کشید و به چشمان ترسیده ی پارامیکال 
چشم دوخت و از بین دندان گفت ؛تو باعث بدبختی من و خانواده ام 

دشوار به چه جراتی زندگی را برایم  ایالمی  هرزه ی بدبخت  هستی ، تو 
 سپس با دستان بزرگش سیلی محکمی به صورت پارامیکال زد  کردی ؟

سیلی به قدری محکم بود که پارامیکال برای یک لحظه چشمانش تنها 
 سیاهی میدید  

 صدای داورا در گوشش میپیچید که با فریاد میگفت :
پس از این همه  سال خدمت به خانواده ی  تو باعث شدی که من

وم و خانواده ام نابود شوداما اینک به بردگی گرفته ش سلطنتی اینک 
تو در تمام زندگی بالیی بر سرت بیاورم تا  که  نوبت من خواهد بود 

ناتوان و سیه روز باشی و بعد از اینکه از قصر اخراج شدی هرگز رنگ 
  خوشبختی را نبینی و با ترس و بدبختی به زندگی ناچیزت پایان دهی

رس چشمانش گشاد شده بود و تنش اسیر چنگال این پارامیکال که از ت
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هیوال شده بود و توان هر گونه حرکتی از او صلب شده بود و از شدت 
و با تمام  و از ته دل  ود میلرزید تمام قوایش را جمع کردترس برخ

دهانش  بینی و  جیغ کشید اما دست بزرگ و قوی و کثیف داورا  وجود 
 را پوشاند

م توان در تقال بود تا شاید بتواند خود را از چنگال این مرد پارامیکال با تما
اما به نظر میرسید که در مقابل قدرت جسمانی آن مرد  نجات دهد  پلید 

  بیش نبود ضعیف و نحیفی  ، انسان 
حیوان وحشی و بیمار  او گاهی با دست و گاهی با دندان با این 

به مردی که روبرویش ایستاده بود و  میجنگید و با وحشت و التماس 
میخندید مینگریست ، شاید امید داشت که آن مرد غریبه دلش برای او 

حس میکرد کم کم ضعف و بیحالی بر  اما  و به او کمک کند  به رحم آید 
را گرفته بود دستی که دهانش توانست او تنها  ی میشود، بدنش مستول

ای هوا را به داخل شش  لحظه  ط برای بتواند فقبا دندان فشار دهد و
خیلی زود و همچنین جیغ خفیفی کشید اما نفس بکشد هایش بکشد 

راه تنفسش را بر روی دهانش قرار میگرفت و  داورا  دوباره دست دیگر 
 . کردمسدود 

اما به هیچ  تیل ایلنی در کنار همراهانش به کمین نشسته بود شاهزاده ا
عنوان نمیتوانست بر روی شکار تمرکز کافی داشته باشد ، عالوه بر اینکه از 
رفتارهای آدوریتا ناراحت بود ، حسی شبیه به َاضطراب و دلهره وجودش 

  را فرا گرفته و از تمرکز او کاسته بود

جیغ زنانه ای را از همان حوالی اطراف صدای ضعیف  هنگامی که ایلنی 
و پارامیکال و دیگر زنانی که همراهشان  شنید ، برای آدوریتا  چشمه 

و  سرکشی به زنان فرستاد بودند نگران شد و یکی از برده هایش را برای 
درخت  که به  قبل از اینکه منتظر خبر بماند  به سرعت بر روی اسبی 
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زاد شدن اسب به تاخت با چند همراه به بسته شده بود پرید و پس از آ
 سمت چشمه حرکت کرد  

که همه ی زنان در صحت و سالمت کامل  خیلی زود به او خبر داده شد 
که برای آوردن آب  هستند اما ندیمه ی مخصوص شاهزاده مدتی است 

  به سمت چشمه رفته و هنوز باز نگشته است
پرید و دلیل تمام دلهره  ش اتیل ایلنی با شنیدن این خبر رنگ از رخسار

  هایش را کشف کرد
تمام وجود حس میکرد که باید هر چه زودتر پارامیکال را بیابد ایلنی با

  به جنون کشیده میشد وگرنه با این حال و روزی که داشت قطعا 
 

نیافت، اما  شاهزاده ایلنی تا نزدیکی چشمه رفت اما اثری از پارامیکال 
خفیفی او را به جهت درست هدایت کرد و از صدای جیغ نصف نیمه و 

  همراهانش خواست که پشت سر او حرکت کنند

 
**** 

دیگر امیدی به رهایی نداشت اما میخواست که تا آخرین  پارامیکال 
نفس در برابر آن زالو صفت های نامرد پایداری کند و در حال آخرین تقال 

هوشیاری اش کمتر  وهر لحظه بیشتر در سیاهی فرو میرفت و هایش بود
صدای فریادی آشنا در گوشش طنین انداز شد و در  میشد تا اینکه 

داورا این مرد نفرت انگیز آخرین تقالهایش پس از رها شدن از دست 
هوا را به داخل شش هایش کشید و با چشمانی که به سختی باز  ، 

دید  بناک شاهزاده ایلنی راگر گرفته و غض یچهره  شدندو تار میدیدند  
 بیهوش شد . کشیدن یک نفس طوالنی و عمیق وبعد از 

  فصل یازدهم

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
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اما هنوز   دوباره احساس بهتری داشت پارادانیس بعد از مدتها 
 نمیتوانست داورا و ان روز وحشتناک را فراموش کند 

هر بار به آن اتفاق فکر میکرد و حس میکرد که در این مدتی که گذشت  
باز  چقدر به مرگ نزدیک بوده و شایدحتی  از دنیای اموات به این دنیا

در این مدت او در اتاقی  بود و خدمه به او رسیدگی  ، گشته است 
میکردند و پزشک سلطنتی  به دستور شاهزاده  به او سر میزد  اما در این 

برایش ناراحت کننده بود و اینک به  دوری کردن تمریتو از او، بسیار مدت 
ر قلبش ه بود دخاطر دوستی و همدلی دوباره ای که بین آنان ایجاد شد

او از شاهزاده ایلنی  بابت نجات جانش سپاسگزار احساس گرما میکرد 
بود و اینک حس میکرد تنها به لطف کمک ایلنی است که  از دنیای 

                     اموات بازگشته و اینک میتواند به راحتی زندگی کند و نفس بکشد                                                                   
پارامیکال نمیدانست که بعد از آن اتفاق شاهزاده ایلنی چه بالیی بر سر 

داورا ی لعنتی و ان برده که همراه او بود آورده است اما به خوبی 
 نخواهد بود پلید قطعا عاقبت خوبی در انتظار ان دوحیوان  میدانست که 

                                                                                                                                                                    *************                                                                                                                                    
 در سرزمین ایالم 

  
پارادانیس با این حس درونی خود بیگانه بود اما به خوبی درک کرده بود 
که دوستی و تکیه کردن به تمریتو باعث خوشحالی ، قوت قلب ، دلگرمی 

  و آرامش او میشد
نیز مثل پارادانیس از بوجود آمدن این صلح بسیار خوشحال بود  تمریتو 

و با دیدن لبخند ها و شیرین زبانی ها و حتی گالیه ها و نق نق کردن 
حس بهتری نسبت به روزهای گذشته داشت و قلب نا  های پارادانیس 

 آرامش کمی به بودن پارادانیس گرم شده و آرام گرفته بود .

http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
http://forum.98ia.co/topic/18714-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%88%A3-najafieli/?do=showReactionsComment&comment=271990&reaction=1
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بود که از این دوستی و صلح دوباره بین این دو  در این بین تنها هیرو
احساس رضایت نداشت و برای نابودی و از هم  آشنای قدیمی 

گسیختگی این دوستی که دوباره بین تمریتو و پارادانیس ایجاد شده 
 . تالش میکرد بود 

او چندین بار به دروغ حرفهای بدی درباره ی تمریتو به پارادانیس زده بود 
ار میکرد که گاهی پارادانیس حس میکرد تمریتو به هیرو و طوری رفت

                                                                                                        عالقه ی خاصی دارد و او برای تمریتو تنها یک دوست خوب است 
ر متفاوت تر از یک اما در واقعیت احساس تمریتو به پارادانیس بسیا 

همواره در تالش بود تا بتواند زمان بیشتری  تمریتو دوستی ساده بود و 
تصمیم داشت تا مثل روز را با پارادانیس سپری کند تا جایی که 

دوراز دغدغه  د به غار برده و زمانی رابه بتواند پارادانیس را با خو اول 
اما  ارادانیس سپری کند تنها در کنار پ خانواده ی چکو،  و های روزمره 

هیرو دوباره مانندروزهای گذشته به او میچسبید و فرصت تنها ماندنش 
  پارادانیس را از او میگرفت با 

که بالخره پارادانیس بدون همراهی هیمن به کنار قنات  در یکی از روزها 
به بهانه  نیز  تمریتو  رفته بود تا ظروف مربوط به غذای نیم روز رابشوید، 

  ی هیرو را دست به سر کرد و به سرعت خود را به کنار قنات رساندا
از آن جایی که در نزدیکی محل سکونت خوانواده ی چکو هیچ چاهی 

دیده نمیشد دختران و ژینو وحتی گاهی مردان برای انجام برخی از کارها 
به قناتی که در آن نزدیکی بود میرفتند و اینبار نبودن چاه در  و آوردن آب 

باعث خوشنودی تمریتو شد زیرا که با خود  نزدیکی خانه چیزی بود که 
بدون حضور شخص سوم برای مدتی هر چند  فکر کرد شاید اینبار 

  بتواند در کنار پارادانیس باشد کوتاه 
هنگامی که به قنات رسید پارادانیس ظروف را در دست گرفته و آماده ی 

و شد و متعجب از حضور ناگهانی بازگشت بود که ناگهان با تمریتو روبر
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  تمریتو به او خیره شد
تمریتو به سمت پارادانیس قدم برداشت و بدون گفتن هیچ حرفی ظروف 

  را از دست او گرفت و بر روی زمین قرار داد
  پارادانیس متعجب و با دهانی نیمه باز به تمریتو مینگریست

  خود همراه ساخت  تمریتو اینبار دست پارادانیس را کشید و او را با
که شوک زده و ترسیده بود به این کار تمریتو اعتراض کرد و  پارادانیس 

در حالی که صدایش بسیار ضعیف بود گفت : من را به کجا میبری ؟ من 
 میبایست ظروف را به خانه باز گردانم

اما تمریتو به حرف او توجهی نکرد و گفت :یکی از افراد خانواده ی چکو  
اخیر او و به زودی به قنات میآید و ظروف را با خود به خانه بعد از ت

اما پارادانیس به نظر نگران و سراسیمه میرسید زیرا با ورود به خواهد برد
مبادا که باعث  تا   خانواده ی چکو همیشه مراقب اعمال و رفتار خود بود

 رنجش کسی باشد 

 
شده بود مات ومبهوت پارادانیس در حالی که از این رفتار تمریتو متحیر 

به دنبال او کشیده میشد زیرا تمریتو دست او را گرفته بود و سعی داشت 
  با قدم های سریع از آن مکان دور شود

در میانه ی راه بالخره پارادانیس از شوکی که بر او وارد شده بود خارج 
شد و دستش را از دستان تمریتو بیرون کشید و با صدای بلند گفت :چرا 

  ا در این کارهای دیوانه وار خود شریک میکنی ؟من ر
و  تمریتو خندید و گفت این دیوانگی من تنها به خاطر همراه شدن 

ساعاتی تنها شدن با توست پس این خشمی که نسبت به من داری را 
و با من همراه شو تا مثل روزهای گذشته کمی با هم و  فراموش کن 

ثی کرد و با نیم ، سپس مکبدون حضور هیچ شخص دیگری وقت بگذرا
ادامه داد :من  صدای آرامتری که از بین دندانهایش به گوش میرسید 
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[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

واقعا به این تنهایی نیاز دارم مخصوصا بیشتر از همه از دست هیرو و 
  چسبندگی دایمی اش گریزانم

پارادانیس از این حرف تمریتو به قدری احساس شادی میکرد که همه ی 
ه پیش درباره ی تمریتو داشت را فراموش کرد و خشمی که تا چند لحظ

همه ی نگرانی هایی که با وجود خانواده ی چکو  درمورد  سعی کرد 
از این ماجرا داشتند  درباره ی برداشتی که آنها  و فکر کردن  داشت 

  تجدید نظر کند
، او اینک  با تمریتو همراه شد بنابر این با رضایت قلبی و هیجان زیاد 

د که درباره ی احساسات تمریتو نسبت به هیرو اشتباه کرده حس میکر
است و از این بابت بسیار خوشنود بود و احساس رضایت و خوشحالی 

وصف نشدنی داشت که باعث شده بود بدون لجبازی و مخالفت تمریتو 
 را همراهی کند 

تمریتو با زیرکی از میان زمین های کشاورزی که در این مدت به 
به آنها رسیدگی نشده بود گذشت ومسیرش  قان مهربانی هیچ ده دست 

 را به سمت یکی از معابد قدیمی تغییر داد
پارادانیس که نمیدانست به کجا و به چه دلیل میروند از تمریتو هیچ 

سوالی نکرد زیرا اینبار تا بی نهایت به این مرد اعتماد داشت و میخواست 
ند ،ساعاتی به یاد ماندنی را در ، اکنون که از خانواده ی چکو دور شده ا

 و از تنها بودن با او نهایت لذت را ببرد  تمریتو بسازد کنار 
هنگامی که وارد معبد متروک شدند پارامیکال با تعجب به مجسمه ای 

بزرگ که در این معبد خودنمایی میکرد چشم دوخت و سپس متعجب به 
  معبد آورده ای ؟ تمریتو نگاه کرد و گفت :چرا من را با خود به این

تمریتو با لبخند گفت : زیرا مدتی است که تنها به این معبد می آیم و هر 
  بار آرزو میکردم که تو را نیز از دیدن مجسمه ی ناپیراسو بهره مند سازم

ناپیراسو همسر اونتاش  پارادانیس با تعجب پرسید :یعنی این تندیس 
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 طلوع در سرزمین خدایان         

 گال است ؟
کان داد و به حیرت پارادانیس از دیدن تمریتو به نشانه ی تایید سری ت

این تندیس که اینک به دست آشوری ها آسیب جدی دیده بود چشم 
  دوخت

پارادانیس گفت :مگر این تندیس نباید اینک در زیگورات چغازنبیل باشد 
 ؟

تمریتو لبخند تلخی بر لب نشاند و گفت :باید آنجا میبود اما به نظر 
دزدیدن او را داشته اند، به دلیل بزرگی میرسد که آشوری هایی که قصد 

  وسنگینی تندیس آن را اینجا و در این معبد رها کرده اند
پارادانیس متعجب گفت : چقدر این آشوری ها قانون مند بوده اند که 

  مجسمه را در یک معبد رها کرده اند
تمریتو به مجسمه ی بزرگ نزدیک شد و گفت :شاید از نفرین ناپیراسو 

 اند . ترسیده
 پارادانیس متعجب گفت:نفرین !

شکسته بود نگاه انداخت و با  سپس به مجسمه ی ناپیراسو که اینک 
  دقت آن را موشکافی کرد

دار این مجسمه، نام ملکه و خدایان بزرگ شوش به  روی دامن حاشیه 
و در دست چپ ملکه انگشتری وجود  بودخط میخی عیالمی حک شده

 قه عروسی او بود .که احتمااًل حل داشت 
روی حاشیه ی دامن مجسمه ی ناپیراسو نوشته ای حک شده بود که 

  مضمونی اینچنین داشت

من ناپیرآسو همسر اونتاش ناپیریشا هستم. هر کس که بخواهد مجسمٔه 
مرا تصرف کند، هر کس که بخواهد آن را درهم بشکند، هر کس که این 

باشد که مورد غضب خدایان  کتیبه را خراب کند یا نام مرا پاک کند،
اینشوشیناک، نپ ایریشا و کیریریشا قرار گیرد و نام و نسلش از میان 
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 طلوع در سرزمین خدایان         

 برداشته شود.
با ترس و  پارادانیس به مجسمه ی آسیب دیده و غارت شده نگاه کرد و 

تعجبی که در صدایش مشهود بود گفت: آیا فکر میکنی این نفرین برای 
یس ناپیراسو آورده اند کارساز خواهد شد کسانی که این بال را بر سر تند

  ؟
گفته شده آنها  به  تمریتو با اطمینان گفت :قطعاهمین طور که اینجا 

 نفرین خدایان دچار خواهند شد 
 ()تندیس ناپیراسو اینک در موزه ی لوور نگهداری میشود

 
ای  تغییر جهت ررا از نگاه پارادانیس خواند بتمریتو که ترس و هیجان 

به سمت دیگر معبد رفت و از میان  و افکار پارادانیس تالشی کرد  
ی یک فاخته  شکافی که به صورتی ماهرانه از دید ها پنهان بود مجسمه 

را که از جنس الجورد بود بیرون کشید و آن را به سمت پارادانیس گرفت 
ام تا هر بار که  که این فاخته را برای تو نگاه داشته و گفت : مدتی است 

  آن را میبینی من را به خاطر بیاوری 

پارادانیس با ذوق فراوان مجسمه را از تمریتو گرفت و با دقت آن را نگاه 
  کرد

پرنده ای زیبا که با ظرافت تمام از سنگ الجورد ساخته شده بود و روی  
شده بوداینک در  سینه ی اش با قپه هایی از طال ی میخکوب شده تزیین 

  دستان ظریف پارادانیس خودنمایی میکرد 
این مجسمه به قدری زیبا بود که پارادانیس با شادی جیغ خفیفی کشید  

و به تمریتو گفت : این هدیه واقعا زیبا و ارزشمند است ، من هرگز این 
مهربانی تو را فراموش نمیکنم و همواره با دیدن این پرنده تو را به خاطر 

  می آورم
با صدای  از خوشحالی و شعف پارادانیس به وجد آمده بود تمریتو که 
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مجسمه و انتظارش برای این روز فرخنده که در بلند درباره پنهان کردن این
آن میتوانست این هدیه را به پارادانیس بدهد سخن میگفت و همراه با 

  پارادانیس خوشحال بود و با صدای بلند میخندید
گر شاید خیلی بلند و رسا نبود و شاید حتی صدای شادی آنها در کنار یکدی

اما صدای احساسات بیدار  از آن معبد قدیمی و متروک فراتر نمیرفت 
شوش را در بر  شده ی آنها به قدری زیاد بود که میتوانست تمام شهر 

 بگیرد .

پارادانیس خوشحال  ، در حالی که تندیس فاخته ی الجوردی را که هدیه 
ش محسوب میشد  را  در دست داشت ،قدم به قدم ای ارزشمند  برای

 تمریتو را همراهی میکرد .

خانواده کاردو برد  تمریتو زیرکانه بحث را به سمت خانواده ی چکو و پسر
و از  محتاط تر باشد و از پارادانیس خواست که درباره ی رفتار با کاردو

  نزدیک بودن بیش از حد و شوخی و خنده با او بپرهیزد 

دانیس که کاردو را دوستی مهربان و صادق میدانست اخم هایش پارااما 
 را در هم کشید و تمریتو را حسود و بد دل خواند 

اما تمریتو هیچ قصد نداشت که روز زیبایشان را  به خاطر صحبت درباره 
ی کاردو تبدیل به روزی با خاطرات بد و یا بوجود آمدن فاصله یا شروع 

بدیل کند  بنابر این سریع موضوع صحبت را از دعوا و دلخوری  مجدد ت
 سمت خانواده ی چکو به سمت خانواده اش وبرادر کوچکش خه بات برد 

تمریتو همیشه از خوش اخالقی و شوخی های خه بات تعریف میکرد و 
، گاهی با تعریف خاطرات روزهای شاد ی که در کنار خانواده اش داشت 

مان میکرد و از این کار غرق در خوشنودی هبر لبهای پارادانیس میرا  خنده 
مدتی گذشت تا بالخره به دامنه ی کوه رسیدند و هنگامی که پس میشد 
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از گذشتن از کوهپایه و مقداری از دامنه به دهانه ی غار رسیدند 
پارادانیس با هیجان به اطراف نگاه کرد و گفت : اینجا  چقدر زیباست ، 

بهت به نظر ان نقطه  هنوز زیبا و با شوش با همه ی ویرانی هایش از ای
 میرسد 

تمریتو لبخندی زد و گفت :به نظر میرسد این بار متفاوت تر از قبل به این 
 مکان نگاه میکنی 

در همین حین پائو به سمت پارادانیس آمد و با پوزه اش شروع به بو 
 کشیدن  پاهای او کرد

پارادانیس در یک لحظه از وجود چیزی در نزدیکی پاهایش ترسید و با 
 دیدن پائو جیغ کشید 

تمریتو از جیغ پارادانیس ترسید و با خود فکر کرد که دوباره ماجرایی 
مشابه با زمانی که هیرو را با خود به غار آورده بود  تکرار خواهد شد اما 

زشدت  ترس نبود بلکه از او نمیدانست که جیغی که پارادانیس کشید ا
ذوق دیدن سگ  سفید زیبایی بود  که روی بدنش لکه های قهوه ای  

وجود داشت و اکنون با چشمان معصوم و حیرت زده به پارادانیس چشم 
 دوخته بود 

گویی پائو نیز که تا حدودی پارادانیس را از قبل  میشناخت اینک با  
 دیدن این صحنه وحشت کرد 

 زیرا یک قدم به عقب برداشت   

پائو و تمریتو که رفتارهای هیرو را از یاد نبرده بودند منتظر شنیدن جیغ 
های پارادانیس بودند   اما بر خالف انچه که تصور میکردند پارادانیس بر 

 روی زانو هایش نشست و شروع به نوازش سر و گردن پائو کرد 
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ود خوشحال در حالی که دم تکان پائو که شرایط را بر وقف مراد دیده ب
 میداد سعی بر لیسیدن صورت  پارادانیس داشت 

تمریتو که مدتی بود که با تعجب  به آنها نگاه میکرد،  از رفتارهای  
پارادانیس برای جلوگیری از لیسیده شدن صورتش بوسیله ی پائو و 
نیس محبت کردن به او غرق در شادی شد و با خود فکر کرد که بین پارادا

 و هیرو تفاوت زیادی وجود دارد 

بر خالف تصورات تمریتو،  پارادانیس و پائو خیلی زود با هم دوست 
 شدند  و پس از مدتی  بالخره تمریتو و پارادانیس وارد غار شدند

غار کوچک با چندین مجسمه و تندیس مزین شده بود و مقداری ظرف و 
 میخورد لوازم مورد نیاز  به چشم

تمریتو شاهزاده ای از نسل شاه اورتاکو بود اینک ساده و البته با اینکه 
بیشتر  ناخواسته  مرموز زندگی میکرد و این امر باعث میشد که پارادانیس

  جذب تمریتو بشود  و بیشتر

به نظر میرسید که اینطور روی دیوارهای غار نقش هایی کشیده شده بود
همچنین    و الهام گرفته بود این نقاشی ها را  تمریتو  از  صحنه های جنگ

به چشم میخورد که تمریتو در اوقات  تصاویر دیگری نیز بر روی دیوار غار
کشیده بود پارادانیس با خود فکر کرد که شاید تمریتو با این کار  بیکاری

میخواهدهرگز این روزها و صحنه هایی  را که دیده و حس کرده است  
میتوانستند از غم و فشاری که بر  یا شاید این نقاشی ها فراموش نکند

 روح او تاثیر گذاشته بودند بکاهد 

پارادانیس  به اطراف   نگاه کرد ودر حالی که تندیس فاخته ی الجوردی را 
با دقت در جایی امن قرار میداد  گفت :حاال میفهمم که چرا بودن در این 
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ن مکان ماندن در خانه ی چکو ترجیح میدهی ، این غار و ایغار را به
 آرامشی بس عجیب دارد 

تمریتو لبخند  تلخی زد، گویی که تلخی همه ی اتفاقات روزهای سخت را 
در پشت این لبخند پنهان کرده باشد ،سپس سری تکان داد و گفت : 

وقتی که برای اولین  مجبور به ترک قصر شدم و در غاری پناه گرفتم ،حس 
رژی است و من میتوانسم از روی کردم که دیوارهای غار برایم  سرشار از ان

نمایی از کل شهررا ببینم و   با این حس خوب و با دیدن شوش  کوه این 
و  فکر کردن به آرزوهای تحقق نیافته ام هر شب چشم بر روی هم 

میگذاشتم و امیدوار بودم که  روزی آرزوهایم  به حقیقت بپیوندد در 
همان لحظه پائو وارد غار شد و خود را به نزدیکی تمریتو و پارادانیس  

 به دم تکان دادن و شیطنت کرد رساند و شروع 

پارادانیس که از وجود پائو بسیار خوشحال بود در حالی که شروع به 
نوازش پائو کرد از تمریتو سوال کرد  :گفته بودی که پائو دوست قدیمی 

تو است اما من وقتی که برای بار اول به  غاری که در آن سکونت داشتی  
 آمدم هیچ اثری از او ندیدم!

با یاد اوری آن روزها تلخ خندی بر کنج لبهایش نقش بست و  تمریتو 
گفت :آن روزها به قدری اوضاع بد بود که متوجه ی حضور پائو نشدی 

هر چند که پائو نیز دستش آسیب دیده بود و خیلی تمایلی به راه رفتن با 
  دست شکسته نداشت

ش را جلب بنابر این تنها در حوالی غار مینشست و اگر چیزی یا کسی نظر
میکرد شروع به پارس میکرد و با همین کار لطف بزرگی به من کرد چونکه 

سه مرتبه ای مرا از حضور آشوری ها با خبر سازد و  توانست دو،  او 
غار بی خبر از همه جا مشغول به کاری بودم او جانم را  هنگامی که در 

 نجات داد .
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ندوه گفت : سگ بیچاره پارادانیس دست نوازشی بر سر پائو کشید و با ا
  ،او نیز مصیبت های این جنگ در امان نبوده است

پائو که گویی حرفهای پارادانیس را درک کرده بود قیافه ای مظلوم بر خود 
  گرفته بود و با صدای آرامی زوزه میکشید 

پارادانیس برای مدتی به فکر فرو رفت ، او قبال در این غار بوده است اما 
این غار در خاطرش نبود او تنها با یادآوری ان روزها ، غم چیز زیادی از 

سنگین از دست دادن خانواده اش و بار سنگین مسئولیتی که در قبال 
خانواده اش داشت را حس میکرد ، گویی  در آن روزها به قدری درخود 

و گوش ده بود که چشمانش هیچ چیزی ندیده بود فرو رفته و داغ دی
یر از صدای کمک خواستن خانواده اش برای هایش هیچ صدایی به غ

و آرامش یافتن آنها در دنیای زیرین نشنیده تهیه ی ملزومان پس از مرگ 
 بود 

آنها را احاطه   تمریتو که احساس میکرد حاله ای از غم و اندوه قلبهای 
پارا انیس گفت : آماده  برخاست و به   کرده است به یکباره از جایش

پارادانیس در حالی  را به یک مکان عالی میهمان کنم باش که میخواهم تو
که برای دیدن مکانی که تمریتو وعده داده بود بسیار کنجکاو بود با قدم 

 های هماهنگ  تمریتو  را همراهی میکرد 

تمریتو که سعی داشت پارادانیس را غافلگیر کند دستمالی به همراه 
با آن ببندد و او را تا  داشت تا  در زمان مناسب چشمان  پارادانیس را

 مکانی که در نظر داشت راهنمایی کند

پارادانیس  با بسته شدن چشمانش مخالف بود اما بالخره رضایت داد تا 
 تمریتو دستمال را بر روی چشمان او ببندد
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تمریتو  دست پارادانیس را  که چشمانش با پارچه  پوشیده شده بود در 
 دایت میکرد دست داشت و او را به سمت مسیری ه

پارادانیس  صدای خروشان اب را حس میکرد و وجود دستانش در 
 دستان تمریتو به او حس شعف و شادی شگفت انگیزی داده بود

بسته به دنبال  تمریتو  راه میرفت زیر پاهایش صخره های او که با چشم
نا هماهنگ و سختی را حس میکردکه خیلی زود جایشان را با  سنگ ریزه 

کردند و هنگامی که حس کرد بر روی سطحی صاف پای گذاشته  ها عوض
صدای خروشان اب را از نزدیک میشنید و به شدت احساس سرما میکرد 

به طوری که اگر تمرینو دست های او را در دست نداشت وبه وجودش 
 گرما نمیبخشید اینک از شدت سرما دندان هایش به هم میخوردند 

رار گرفته بود و به چهره ی پارادانیس خیره تمریتو رو بروی پارادانیس ق
 شد 

و لبهای  خوش فرم او بیش از حد تمریتو را در آن حالت پوست تیره رنگ 
 مجذوب ساخته بود 

ولی تمریتو برای دیدن چشمان درشت و زیبای پارادانیس  و تعجب و  
 خوشحالی که به زودی در چهره اش میدید لحظه شماری میکرد 

بنابر این دستش را به سمت پارچه ی چشم بند برد و آن را باز کرد 
.پارادانیس به اطراف نگاه کرد ، به سادگی  میشد هیجان و تعجب را در 

 چشمان زیبای او مشاهده کرد 

گفت :تمریتو این یک هدیه ی  و هیجان وصف نشدنی او با خوشحالی 
 فوق العاده ای برای من است 
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تمریتو که حس میکرد آوردن پارا دانیس به این مکان کار خوبی بوده در 
 دل احساس رضایت و غرور کرد 

 پارادانیس با دقت بیشتری  به اطراف نگاه کرد 

آبشاری با ارتفاع زیاد ، دقیقا باالی سر آن ها قرار گرفته بود و  به قدری  
 زیبا بود که زبان را  از گفتن هر حرفی قاصر میکرد 

پارادانیس اینک میدانست که قطرات ریز و  گرد مانند خنکی  که از سمت 
آبشار به سر و صورتشان میبارید دلیل این سرمایی است که بر وجودش 

رخنه کرده و فضا را تا به این حد سرد کرده است در کناره های آبشار 
سنگهای بزرگ و صیقل شده ای قرار داشت که در قسمتهایی به سنگ 

ز و سپس  به سطح صاف و  شن مانندی  ختم میشدند و در میان های ری
این سنگها دسته هایی از گل های ریز به رنگ صورتی  و سفید روییده 

بود که گویی  قدرتی فرای همه ی قدرت ها ، مانند مداد رنگی  البه الی 
 سنگ ها را رنگ زده بود و به آن مکان روح وشادی بخشیده بود 

ن  پرندگانی که با شادی  در همان حوالی پرواز میکردند پارادانیس از دید
پشمالو ی بامزه  غرق در و با دیدن خوشحالی و جست و خیز پائو سگ

شادی شد و با خود فکر کرد که روح زندگی هنوز در سرزمینش کامل نابود 
نشده و هنوز در جاهایی از این دیار زندگی برای تعدادی از موجودات 

 ل در جریان  استزنده  مانند ِقب

بنابر این در حالی  که اشک چشمانش را پر کرده بود به تمریتو نگاه کرد و 
به تمریتو که احساسات لطیف و زیبای پارادانیس  را درک  کرده بود 

ارادانیس را ب مثبت داد و بدون تردید دستان پخواسته ی قلبی اش جوا
حالی که به چشمان در دست گرفت و او را کمی به خود نزدیک کرد و در 

خش دار شده  اشمردانه  ه ای پارادانیس نگاه میکرد وصدای جذابتیل
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گفت ؛ معنی هدیه ی من به تو امروز به این معنا بود که شوش هنوز  بود 
حیات دارد و هنوز  امید به اینده از دست  نرفته و روزی دوباره این شهر 

شده بازسازی میشوند و  با صدای  نوازندگان پر خواهد شد و معابد ویران
در کوچه و خیابان صدای مردم و کودکانی که مشغول به شیطنت و بازی 

 هستند به گوش خواهد  رسید 

پارادانیس با شنیدن این حرفهای امیدوار کننده دلگرم شد ه بود اما 
شد که و این امر باعث  بر خود میلرزید همچنان از شدت سرما و هیجان  

رشار از شیطنت و لبخندی کمرنگ برای مدتی کوتاه ستو با چشمانی یتمر 
 حالی که  به چشم های براق و افسونگر پارادانیس پشم بدوزد و سپس در

راه دیگری برای  لبخندی بر روی لبهایش نشست گفت :به نظر میرسد 
پارادانیس را به سمت سپس در یک حرکت سریع    گرم کردنت ندارم 

 گرفت در آغوش  کممحو  سخت او را  و  ود کشید خ

تمریتو به قدری از در آغوش کشیدن این دختر زیبا هیجان داشت که به 
وضوح صدای کوبش قلبش را میشنید و اما جدا از شنیدن صدای کوبش 

، حسی که قابل توصیف نبود اما  اگر  قلبش حسی بدون وصف داشت 
پروانه های رنگی به درون  میخواست این حس را وصف کند گویی که 

بدنش رفته باشند و از سینه تا زیر شکم او را با پرواز کردنشان قلقلک 
 میدهند 

او مدت ها در حسرت این روز بود ، روزی که بتواند این دخترک زیبا و 
ظریف را در آغوش بگیرد و صدای نفس های او را از نزدیک بشنود و از 

بی وصف بشود و این لذت باعث  وجود او در آغوشش غرق در این لذت
شده بود که تمریتو چشمهایش را بر روی همه ی زیبایی های این ابشار 

 بی نظیر ببندد و با تمام وجود ، پارادانیس را بو بکشد و احساس کند 
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پارادانیس که در آغوش مردانه ی تمریتو بود اینک  نه تنها گرم شده بود  
در درون او نیز  ایی بود گویی کهبلکه از درون میسوخت و در دلش غوغ

دسته ای پروانه در دلش بال بال میزدند  یک اشفتگی بوجود آمده بود و 
 و به او حسی بی نظیر میدادند 

پارادانیس بر روی سینه ی ستبر تمریتو قرار داشت و صدای  صورت 
 کوبش قلب تمریتو پارادانیس را دیوانه کرده بود 

القه و کششی که به طرف مقابل داشتند پارادانیس و تمریتو متوجه ع
  شده بودند اما از حس دیگری نسبت به خود بی خبر بودند 

و نگران بود که  بنابراین پارامیکال که از شدت گرما ی درونی میسوخت
از آغوش تمریتو خارج  تمریتو بیش از حد برای گرم کردن او معذب شود 

برای  سعی داشتند خود را طبیعی جلوه دهند  در حالی که شد و هر دو 
، هر دوی آنها از درون هیجان دیدن این طبیعت زیبا با هم همقدم شدند 

زده بودند و از آتش عشق دیگری میسوختند اما هر دوی آنها به قدری 
مغرور بودند که با تمام توان  سعی در پنهان کردن احساسات و افکار 

 خویش داشتند 

****** 

 وازدهمفصل د

ادوریتا در نهایت ناباوری به شاهزاده اتیل ایلنی نگاه کرد و هنگامی که 
جسم بیهوش و زخمی پارامیکال را دید شوک زده و ترسیده  با قدم های 

 سست و نا مطمئن به سمت آنها رفت  

شاهزاده  چنان آشفته خاطر بود که پی در پی  فریاد میزد و به 
 خدمتکاران دستور میداد 
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یتا در حالی که نمیتوانست از بدن رخمی دخترک ندیمه چشم بردارد آدور 
در دل بر خود لعنت فرستاد و خود را به خاطر  رفتاری که داشت سرزنش 

 کرد 

آدوریتا احساس میکرد که همه او را مقصر میدانند و به راحتی میتوانست 
 نگاه های سنگین دیگران را تشخیص دهد 

ر آن حالت  بسیار پریشان  شده بود ،  به همراه او که از دیدن پارامیکال د
همیشگی خود بانی  نگاه  کرد اما گویی که  چشم های سالخورده ی بانی 

نیز در حال مالمت  کردن او بودند  اتیل ایلنی  که ماجرا را حدس زده بود  
با صدایی  که کمی لرزش  داشت اما همچنان با اقتدار و با ابهت  بود 

 فریاد زد  

 کسی او را تنها به سمت چشمه فرستاده بود ؟  چه

با اینکه هیچ کس صحبتی نمیکرد اما همه ی نگاه ها به یکبار ه به سمت  
 آدوریتا چرخیده  شد 

آدوریتا  که سخت از کار خود پشیمان بود احساس  کرد که  هیچ حرف و 
توجیهی برای این رفتارش  نخواهد داشت و از شدت شوکی که بر او وارد 
شده بود زانوانش سست شده بود و پاهایش بیش از این  توانایی حمل 

 بدن کوچکش 

را نداشت بنابر این در حالی که  ناباورانه به پارامیکال  به  چشم دوخته 
 بود و به چکونگی وقوع  این اتفاق فکر میکرد ، بر روی زمین زانو زد

بود ولی به خاطر  هنگامی که به قصر  بازگشتند  پارامیکال  به هوش آمده 
شوک  و آسیب های روحی و جسمی  که به او وارد شده بود هنوز     
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که بتواند چشم هایش پلک هایش سنگین بود و ضعف زیاد مانع میشد  
 را باز  کند

پزشک دربار که بر بالین پارامیکال حاضر شده بود برایش دارویی دست  
ساز آماده کرده بود و جرعه جرعه دارو را از گوشه ی  دهان ، به خورد او 

 میداد 

به اقامتگاه خودش برده بود و با اینکه پزشک را به ایلنی پارامیکال را  
را از شکار گاه  به  بالین او فرا خوانده بود وتوانسته بود به سرعت  او

 قصربیاورد ، اما هنوز گیج و نگران بود  

پزشک دربار که زنی سالخورده بود به شاهزاده اطمینان داد که ندیمه اش 
 به زودی به هوش خواهد آمد 

شاهزاده ی آشوری که در آن لحظه تحمل حضور کسی را در اقامتگاهش 
ه با نگرانی به پارامیکال نداشت همه ی افراد حاضر ، از جمله آدوریتا را ک

چشم دوخته بود ،مرخص کرد و از همه  خواست که  اقامتگاهش را ترک 
و آدوریتا نیز که ترسیده و نگران بود با دیدن خشم شاهزاده بر  کنند 

 خالف میل باطنی اش به اقامتگاه خود رفت 

اتیل ایلنی در آن زمان به قدری غضبناک و عصبانی بود که هیچ کس 
خالفت با او را نداشت و همه حتی پزشک دربار نیز از دستور او جرات م

 پیروی کرده و اقامتگاهش را ترک کرد 

ایلنی هرگز نمیخاست پارامیکال  را در آن حالت ببیند و به خاطر این حال 
 پارامیکال بیشتر از همه خودش را مقصر میدانست و سرزنش میکرد 
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حتیاط دستان ظریف و کوچک ایلنی  به پارامیکال  نزدیک شد و با ا
پارامیکال را در دست گرفت و منتظر به هوش آمدن او در کنار بالینش 

 ****نشست  و منتظر به او چشم دوخت 

آدوریتا از بابت اتفاقی که پیش آمده بود بسیار ناراحت بود و در هر 
 کردلحظه ، خودش را شماتت می

بانی در گوشه ای آرام و بی صدا نشسته بود و به بی تابی آدوریتا چشم 
 دوخته بود 

از نظر بانی ، او  مدتی بود که دیگر آدوریتای همیشگی نبود و از وقتی که 
به قصر آمده بودند بیش از حد از آدوریتای مهربان و خوش اخالق 

 همیشگی فاصله گرفته بود 

یر بانی بیشتر از همیشه نگران آدوریتا بود با بوجود امدن این اتفاقات اخ
و تصمیم داشت که به زودی پیشنهادی جهت رفتن از قصر و بازگشت به 

 خانه به آدوریتا بدهد 

بانی فکر میکرد شاید باز گشت آدوریتا به خانه و مرور شدن خاطرات 
شیرینش با بارسین به او کمک کند تا دوباره خود واقعی وجودش را پیدا 

 کند 

آدوریتا در حالی که در اتاق قدم میزد به بانی نگاه کرد شاید انتظار داشت 
که بانی مانند همیشه و مثل دوران کودکی اش تا به حال با گفتن 

حرفهای امید بخش به او آرامش بدهد اما بانی بدون گفتن هیچ حرفی 
ین در گوشه ای از اتاق کز کرده بود و دیدن این حالت بانی ، به ادوریتا ا

همه چیز به  وحس را منتقل میکرد که اتفاقات شومی در راه خواهد بود 
 است  شده شکل چشمگیری با گذشته متفاوت
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آدوریتا که بانی را ساکت دیده بود در حالی که همچنان به قدم زدن ادامه 
 میداد او را مخاطب قرار داد و گفت : 

، نمیدانم چه  آه بانی  باور نمیکنم که تا این حد بدجنس شده باشم
 اتفاقی برایم افتاده که اینچنین در مورد آن دختر بیچاره سنگدل شدم 

آدوریتا همچنان بانی را در سکوت دید و حس کرد که رفتارهای اخیرش 
باعث شده که حتی بانی نیز او را نادیده بگیرد ، بی اراده  اشک سمجی را 

چشمش  زدود  که برخالف میلش  از چشمش جاری شده بود  از گوشه ی
 و با لحنی سرشار از یُاس و نا امیدی گفت : 

 همه چیز با دیدن پارامیکال شروع شد 

هنگامی که متانت و زیبایی او را دیدم به شدت ترسیدم ، ترسیدم که 
ابیت بارسین مرا از راه بدر کرده باشد  زیرا جذمبادا این دختر با این همه 

 کی سخنکه  همیشه بارسین درباره ی او به نی

تعریفات بارسین موجب بوجود امدن حس حسادت در میگفت و این  
حس حسادت من  من شده بود و هنگامی که او را به این زیبایی دیدم 

 این چنین بیرحمانه  بزنم  یباعث شد که دست به کارهای

آدوریتا بار دیگر  به بانی نگاه کرد پیرزن بیچاره هنوز بدون گفتن هیچ 
 در گوشه ای مچاله شده بود  حرفی سر به زیر

آدوریتا با دیدن بانی که اینچنین در سکوت بود بیشتر از قبل غمگین شد 
 و گفت : 

 اینبار تو نیز من را نادیده میگیری 
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بانی با نگاه مهربان مادرانه ای به آدوریتا نگاه کرد و گفت : من هرگز 
 نمیتوانم تو را نادیده بگیرم 

ا به این قصر آمده ایم  تو تغییر کرده ای و من ، آدوریتا از زمانی که م
 هرگز در تمام سالهای 

 زندگی ات تو را اینگونه ناراحت و ترسیده و حتی خشمگین  ندیده بودم 

بانی به چشمان غمگین و مضطرب آدوریتا نگاه کرد و گفت : آدوریتا چه 
 چیز تو را اینگونه آزار میدهد که خودت را نیز فراموش کرده ای 

آدوریتایی که من میشناسم هرگز قلب بیرحم و  حسودی نداشته و 
همیشه تنها حامل عشق و محبت بوده اما این روزها من بارها دیده ام 

که تو در  نفرت و خشم خود سرگردانی و از این بابت رنج میکشی ادوریتا 
که برای اولین بار در تمام زندگی اش  چنین حرف های شماتت کننده ای 

ی میشنید به او نزدیک شد و او را در آغوش گرفت و گفت :بانی این از بان
روزها احساسات خیلی نا خوشایندی دارم و  به شدت منتظر خبری از 
بارسین هستم اما هنوز هیچ پیکی از طرف بارسین به این قصر لعنتی 

نرسیده و من بیش از اندازه مضطرب هستم و به دلیل ناراحتی که از این  
دارم چنین رفتار ناشایستی با آن دختر بیچاره داشتم و افکار  بی خبری

بدی را در سر پرورش دادم که  از این بابت  بارها خود را شماتت 
بانی هیکل فربه اش را از روی زمین بلند کرد و به سمت ادوریتا میکنم

 رفت و او را مادرانه در آغوش کشید و گفت : 

آدوریتا بهترین راه حل برای ما این است که بعد از اطمینان پیدا کردن از 
 سالمتی آن دختر ندیمه،  این قصر را ترک کنیم و به خانه باز گردیم 
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آدوریتا که فکر بانی را پسندیده بود با تکان سر بر حرف او مهر تایید زد و 
انه باز گفت : آه بانی دلم برای خانه تنگ شده است به زودی به خ

 خواهیم گشت .

 فصل سیزدهم ******

بارسین و تالش برای اجرای دستور آشور بانیپال بارسین با گروهی چند از 
مردان دالور جنگجو به ایالم آمده بودند تا شاید بتوانند نشانی از شاه 

سابق هو مبان کالداش )تئومن ( بدست آوردند و طبق فرمان آشور 
 نند بانیپال او را به قتل برسا

آنها تقریبا به نزدیکی چعازنبیل رسیده بودند و از شهر های زیادی عبور 
 کرده بودند اما همچنان هیچ اثری از شاه سابق پیدا نکرده بودند 

بارسین که پس از سپری کردن این روز های متوالی به شدت برای اشور و 
 دن شاهاز همه بیشتر برای آدوریتای عزیزش دلتنگ شده بود برای پیدا کر

 لحظه شماری میکرد  هومبان هالتاش

بارسین امیدوار بود که هر چه زودتر بتوانند فرمان آشور بانیپال را اجرا 
 کرده و به شهر و  دیار خود بازگردند 

آنها از شهر های زیادی گذشته بودند و درمیانه ی راه چندی از  مردم ستم 
مردان آشوری قصد کشتن و دیده ی ایالم را نیز دیده بودند و در حالی که 

آسیب رساندن به آن مردم را داشتند بارسین آنها را از این کار باز داشته 
بود و به آن ها یاد آوری کرده بود که هدف آنها فقط پیدا کردن و به قتل 

رساندن پادشاه سابق ایالم است و بدین ترتیب آنها مسیر طوالنی را تا 
در مکانی که نزدیک به رودی  نزدیکی چغازنبیل طی کرده بودند و

 خروشان  بود اتراق کردند 
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هنگامی که بارسین با چند تن از دالوران جنگجو در کنار آتشی که  
افروخته بودند  در حال گفت و شنود بود یکی از سربازان با عجله به آنها 
نزدیک شد و گفت که بالخره توانسته اند که اماری از  هومبان هالتاش 

 بدست آورند 

سرباز با هیجان زیاد میگفت گویا که او اینک در شهر ایدیدیه  پناه گرفته 
است )ایدیدیه شهری  که باقی مانده ی این شهر با نام  ده نو  است و  از 

 باالی چغازنبیل کامال مشهود است (

بارسین با شنیدن این حرف خوشحال شد و حس کرد که خیلی زود به 
ن در حالی که لبخند بر روی لبهایش به خانه بازخواهد گشت  بنابر ای

وضوح مشاهده میشد  مردان دیگر را خطاب قرار داد و گفت : هومبان 
و مردان ما  هرگز از رودی که در بین ما  هالتاش فکر میکرد که سربازان

قرار گرفته  عبور نخواهند کرد اما او سخت در اشتباه است چرا که فردا از 
 . این رود عبور خواهیم کرد

مردان آشوری که همه برای بازگشت به خانه و دیدن خانواده لحظه 
شماری میکردند ازشنیدن  این خبر بسیار خوشحال شدند و با خوردن 

کباب خرگوش و گفت و شنودهای شادی بخش ،  این خبر مهم را  جشن 
گرفتند .نزدیک به سپیده ی صبح بود که چند تن  از دلیران جنگجو  و بار 

 رمانده انان به شمار میرفت  ، برای عبور از رود نقشه میکشیدند سین که ف

مرد سالخورده و تنومندی که  در میان جمع بود و برای همه از جمله 
بارسین بسیار قابل احترام بود و  )سه رکو (نام داشت  گفت :گذشتن از 

 این رود با دست خالی و بدون کلک امری بسیار دشوار است 
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قوی و سیاه چهره بود ورابطه ی دوستی نزدیکی مردان خوناس که یکی از
با بارسین داشت گفت : ساختن کلک زمان زیادی را به هدر میدهد و 

 شاید 

تا قبل از گذشتن ما از این رود، هومبان هالتاش دوباره مکان دیگری را 
 برای پنهان شدن انتخاب کند 

ادی با خوناس در میان جمع گفتگو کنندگان تعدادی با سه رکو و تعد
موافق بودند اما در واقع  بارسین  به هیچ وقت قصد نداشت که گذشتن 

از ان رود را به تاخیر بیندازد بنابر این با خوناس موافقت کرد و به دیگر 
 مردان گفت : 

من با خوناس کامال موافق هستم چرا که ساختن کلک به هومبان 
دهد و ما بعد از تحمل هالتاش این مزدور فراری فرصت تغییر مکان می

این همه سختی  و سپری کردن این راه طوالنی دوباره به خانه ی اول باز 
 خواهیم گشت 

خوناس نگاهی به شاهو که با دقت به آنان گوش سپرده بود کرد و گفت  
 : ای مرد جوان آیا در این باره نظری نداری ؟ 

حق با خوناس  بارسین به شاهو که عمیقا متفکر بود نگاه کرد و گفت :
است تنها کسی که هیچ  نظری درباره ی پیشنهاد  سه رکو و خوناس نداد 

 تو بودی ، اما من عالقه مندم که نظر تو را در این باره بدانم 

شاهو در حالی که به ریش های مشکی و بلندش متفکرانه دست میکشید 
جهت گفت :من فکر میکنم هر دونفر آن ها درست میگویند و به راه حلی 

 آسان شدن این معضل فکر کردم .

 بارسین با کنجکاوی پرسید :در آخر به چه نتیجه ای دست یافتی ؟ 
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شاهو در حالی که از جای برمیخاست شروع به توضیح داد و پس از 
همفکری و رای گیری قرار بر این شد که خیلی زود با  کمک  ریسمانی 

سفید جمع محسوب  محکم  از رود خروشان عبور کنندسه ر کو که ریش
میشد هنوز با کار این جوانان  موافق نبود و بر این باور بود که عجله برای 

عبور از این رود خانه،  هیچ کار عاقالنه ای نیست  شاید اگر قرار بود از 
رودی با امواج مالیم عبور کنند این کار عاقالنه وحتی  به سهولت قابل 

از رود قرار داشتند که آب با امواجی  اجرا بود اما آنها دقیقا در موقعیتی
 وحشی و خروشان  در جریان بود 

سه رکو  نمیتوانست جوانان عجول و کم طاقت را درک کند  اما  خوب 
میدانست که بیشتر از این مخالفت با دیگران جایز نیست و باعث 

تحریک بیشتر آنها میشود  بنابر این سکوت اختیار کرد  و در حالی  آماده 
مردان دالور برای  عبور از رود خروشان را نظاره گر بود به چگونگی  شدن 

 منصرف کردن آنها و باز داشتنشان از این کار پر مخاطره  فکر میکرد 

بالخره ریسمانی را که  به نظر محکم میرسد ، برای عبور از رودخانه  آماده 
آب در  ساختند و پس از بستن افسار اسبها و ریختن علوفه و قرار دادن 

نزدیکی آنها برای چند روز  وانجام دیگر کارهای الزم آماده ی عبور از رود 
 خانه شدند

  

سه رکو برای آخرین بار درباره ی خطر این کار به جوانان  هشدار داد اما 
آنان با عزمی راسخ بر اعتقاد خود استوار بودند و برای به اجرا در آوردن  

 نقشه وارد عمل شدند  

اولین افرادی که برای عبور از رود داوطلب شدند بارسین  و شاهو در میان 
 بیش از دیگران جلب توجه میکردند
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بارسین به شاهو میگفت که من  فرمانده  هستم و باید قبل از دیگران از 
، اما شاهو نیز میگفت   که این پیشنهاد از جانب او بوده و رود عبور کنم

پا فشاری میکرد  و در نهایت شاهو همچنان  در عملی کردن پیشنهادش 
یک سر طناب را بر کمر محکم کرد و سر دیگر طناب را به درختی بستند و 

 دو تن  از مردان قوی هیکل طناب را در دست گرفتند 

شاهو که کمی مضطرب به نظر میرسید دستی بر روی شانه ی فرمانده 
 رفت گذاشت و با شیرجه ای ماهرانه به اعماق رود خروشان فرو 

طناب به شدت کشیده میشد اما مردان  با قدرت زیادی آن را میکشیدند 
تا جایی که بالخره هیکل شاهو در میان امواج خروشان دیده شد و 

دیگران توانستند با هیجان،  تالش و مبارزه ی او را با این سنگهای لیز و 
 جوش و خروش وحشیانه ی آب تماشا کنند 

هو بر رود خروشان غلبه کرد و بالخره با مدت زیادی طول کشید تا شا
تالش زیاد و عبور از روی سنگ های صیقل شده ،  خود را به خشکی آن 

 طرف رود خانه رسانید 

شاهو در حالی که به خاطر این مبارزه ی سخت  نفس ، نفس میزد از آن 
سمت رود  در حالی که طناب را از دور کمرش باز میکرد با خوشحالی 

 وفق شدمفریاد زد :م

پس از موفق شدن شاهو چند مرد دیگر با سختی و مشقت زیاد اما 
طناب را  هر بار  مردانخوشبختانه به سالمت به آن سمت رودخانه رفتند

کشیدند و اینبار بارسین بود که برای گذشتن از رود می به سمت خود  
 ود محکم میبست خطناب را بر دور کمر 
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باعث شده بود که و دیگر سربازان  تالش زیاد مردان برای نجات شاهو 
دستانشان از  فشار زیاد طناب ملتهب شود و اینبار نیز برای کمک کردن به 

 فرمانده آماده ی خدمت بودند 

 بارسین به تنها چیزی که در آن  لحظه فکر میکرد رفتن به خانه بود 

دیک آدوریتا بر روی زمین نشسته و او خود را تصور میکرد که در خانه نز
موهای زیبای آدوریتا  را با شور و شعف  نوازش میکند امابرای رسیدن به 

خانه باید از این رود خروشان عبور میکرد و هومبان هالتاش لعنتی را 
 دستگیر میکرد 

بارسین با فکر کردن به هومبان هالتاش اخم هایش را در هم کشید و  با 
 رود خروشان  فرو رفت  یک پرش به داخل

حجم عظیمی از آب های خروشان روی سر و صورتش را پوشانده بود و 
هر بار که برای رهایی از آبها تالش میکرد دوباره گرفتار سیل عظیم تر و پر 

 فشار تری از آب میشد 

کشش طنابی که بر دور کمرش بسته شده بود بیش از فشار آب او را آزار 
میکرد از فشار طنابی که بر دور کمرش محکم  میداد تا جایی که حس

 شده پهلوانش در حال پاره شدن است 

ت و پا زدن و تالش برای نجات از این رود خشمگین دسبارسین در حال 
 بود و یاد آدوریتا تنها چیزی بود که به او قدرت میداد 

بالخره دستش را روی تکه سنگی محکم کرد و به هر سختی که بود و با 
نابی که او را از عمق آب بیرون میکشید ، به سطح آب آمد و با کمک ط

 دقت بر روی سنگی لیز و لغزان قدم گذاشت 
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فشار آب مانع از آن میشد که بتواند روی سنگی که اینچنین لغزنده بود 
وار بردارد و با برداشت دومین قدم با فشار شدید آبهای تقدم های  اس

الی شد و سرش با جسم سختی خروشان پایش لغزید و زیر پایش خ
برخورد کرد و از شدت سنگینی ضربه ی وارده به یکباره بیهوش شدمردان 
که شاهد این ماجرا بودند  فریاد کشان به کسانی که  طناب را در دست 

گرفته بودند میگفتند که طناب را بیشتر بکشند و حتی به کمک انها رفتند 
 و طناب را بیشتر و بیشتر کشیدند 

از آن جاییکه بارسین بیهوش بود و  هیچ تالشی برای نجات خود اما 
نداشت  فشاری که بر دست مردان و طناب بود بیشتر و بیشتر میشد تا 

جایی که  خون از دست یکی  تن  از مردان که برای نجات فرمانده در 
تالش بودند  جاری شد و   با شور بختی زیاد طناب نیز که بین رود و 

اینک تنها یک طناب پاره  شده بود از هم گسیخته شد وزمین ساییده 
شده در دست افراد بارسین بود که موفق به نجات فرمانده خود نشده 

 نجات بارسین به امری  کامال غیر ممکن تبدیل  شد  بودند و

 و در نهایت پیکر بی جان بارسین در میان آبهای خروشان فرو رفت 
 رین ناپدید شد حاض چشم های بهت زده ی  ودرمقابل

از آن سمت دیگر  رود به گوش   صدای فریادهای پر وحشت شاهو
میرسید و همچنین  صدای فریاد ها و  سینه دریدن های مردان جنگجو 

برای از دست رفتن فرمانده توانمند و دانای خود صدای خروشان رودخانه 
 را ناباورانه در هم شکسته  بود

بارسین با تمام ابهت و توانمندی که داشت رویاهایش را نیمه کاره رها 
 کرد و ناخواسته با زندگی وداع کرد 
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باور کردنی نبود مردی که تا چند دقیقه قبل میخواست خیلی زود  فرمان 
سلطنتی را اجرا کند تا بتواند هر چه سریعتر به نزد عزیزانش باز گردد  

 داینک اسیر دست مرگ شده باش

تا چند دقیقه ی قبل فرمانده بارسین با ابهت خاصی دستور صادر میکرد و 
در رفت و امد بود اما اینک او نا باورانه  افراد خود را تنها گذاشته بود و 

هیچ کس باور نمیکرد که به همین سادگی این مرد قوی هیکل و پیل تن 
یا کابوسی بود این دنیا را ترک کرده باشد و این اتفاق شبیه به یک خواب 

 که تنها در عرض چند ثانیه رخ داده بود 

 دیگر در دسترس نبود  نیز  بارسین ناپدید شده بود و حتی جسم او

مردان جنگجو حتی نمیتوانستند جسم فرمانده را نجات داده و برای او 
ملزومات زندگی پس از مرگ را آماه سازند و مراسمی در خور یک فرمانده 

 برگزار کنند برای او  ی نامی 

دار بلکه  نگران و ترسیده بودند و هیچ کس از ترس  انها نه تنها داغ
خشم اشوربانیپال  قبول نمیکرد که خبر مرگ بارسین را به قصر ببرد زیرا 

و هیچ کس نمیدانست که که بارسین برای آشوربانیپال بسیار عزیز بود 
فصل اد .پادشاه پس از شنیدن این خبر چه ئاکنشی نشان خواهد د

چهاردهمپارامیکال بی حال در بستر بود و شاهزاده اتیل ایلنی با نگرانی 
 بسیار ،  دستهای ظریف و کوچکش را در دست داشت 

دستان گرم ایلنی قلب  پارامیکال را تا اندازه ای گرم کرده بود اما نه آنقدر 
در گرم که پارامیکال را از فکر کردن به روز های گرم زندگی گذشته اش  

 ایالم باز دارد 

 پارامیکال در عالم  فکر و خیال به گذشته  سفر کرده بود 
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خمیری بر روی سنگ داغ گذاشته بودند و در حال  تبدیل شدن به نان  
گرم و خوشمزه بود  و بویی بسیار مطبوع از آن برمیخواست  که انسان را 

 به گرسنگی تحریک میکرد

د و هنگام راه رفتن تلو تلو تمتی یاشی در حالی که سنگین شده بو
میخورد  به برده ای که از آخرین جنگ به غنیمت گرفته شده بود و اینک  
گندم ها را  بوسیله ی دو سنگ خرد میکرد نزدیک شد و گفت : سعی کن 
تا جایی که میتوانی گندم ها را بیشتر خرد کنی و سپس به سمت کنیزی 

مقداری از  نان  گندم پخته که خمیر را از روی سنگ جدا میکرد رفت و 
شده را در دهان گذاشت و رو به پارادانیس  گفت :باید هر چه سریعتر  

 برای روز وضع حمل آماده شویم 

پارادانیس در حالی که سعی داشت در انجام کارها و کمک رسانی به 
تمتی یاشی  سهمی داشته باشد گفت : آه من که خیلی نگرانم ، امیدوارم 

 ۰ی داشته باشی وضع حمل راحت

تمتی یاشی که محبت و نگرانی  پارادانیس را حس کرده بود لبخند زد و 
 گفت : نگران نباش الهه ی مادر حتما در آن روز  مراقب من خواهد بود 

در همان لحظه اوسل غالم پیر و وفادار ایلوان نپی وارد خانه شد و رو به 
دختران و تمتی یاشی گفت :  ارباب دستور داده اند تا با من همراه شوید 
ایشان میخواهند برای سالمتی شما و فرزندتان به معبد الهه ی بزرگ مادر 

 )معبد الهه ی پنی کر ( بروند و برای الهه قربانی دهند 

ارامیکال خود را به یاد میآورد که به اوسل میگفت : آه اوسل ما که به پ
 تازگی به مراسم )گوشوم (رفته ایم و برای الهه پنی کر  قربانی کرده ایم 
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اوسل  شانه ای باال انداخت و گفت : من نمیدانم و من تنها  وظیفه 
ی داشتم که فرمایش ارباب را به  عرض شما برسانم تمتی یاشی خنده 

جذابی  کرد و با لحنی که سرشار از عشق و محبت او نسبت به ایلوان 
نپی بود  گفت :ایلوان خیلی مضطرب شده ،  این روز ها بی قراری را در  

او برایم و نگرانی  ت رفتار و کارهای او به وضوح حس میکنم و  این حاال
سپس با صدا خندیده بود و تکه نانی دیگر در دهان خیل جالب است 

 گذاشته و قدم زنان به سمت اتاق رفته بود 

اینبار خود را در تصاویر دیگری را در ذهنش تداعی میکرد و  پارامیکال 
 بیشه های مقدس معبد پنی کر تصور کرد

اوسل  بزی که شاخ های بلند و کشیده  داشت و دست و پاهایش با 
 ریسمانی بسته شده بود را  با خود حمل میکرد 

همسر جوانش را در دست داشت و سعی میکرد در راه  ایلوان نپی دست
رفتن به او کمک کند تا بتوانند به سالمت به مراسم مذهبی که در 

 پرستشگاه برگزار میشد ، برسند .

هنگامی که به پرستشگاه رسیدند اوسل نفس نفس زنان به ایلوان نپی 
یکردید گفت : ارباب ای کاش به جای این بز فربه و چاق من را قربانی م

چرا که من بیچاره  دیگر پیر شده ام و حتی توان حمل کردن این حیوان 
 را نیز ندارم 

ایلوان نپی با صدای بلند خندید و به اوسل گفت :خوشحال باش که تو را  
غالمی با تجربه و وفادار به خود  میدانم  وگرنه  بابت  این نق، نق کردن 

 قربانی میکردم  هایت قطعا تو را در مقابل الهه پنی کر
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اوسل که حس شوخ طبعی را در کالم ایلوان نپی حس میکرد با رضایت 
خاطر و هن هن کنان خود را به نزدیک ترین راهب  رسانید و بز فربه را 

 تقدیم راهب کرد 

و راهب نیز بز را به دست  یکی از خدمتکارانی که مشغول به خدمتگذاری 
 آماده سازند بود ، داد تا او را برای مراسم ذبح 

در آن روز همه ی راهبان و خدمتگذاران معبد مشغول به انجام فعالیت 
 های متفاوتی بودند 

عده ای از مردم مقداری از  طال و نقره و زمین و باغات خود را برای 
پیشکش به الهه ی مادر به معبد اورده بودند و عده ای دیگر در حال دعا 

 سم ذبح دیده میشدند کردن  و عده ای در حال انجام مرا

 همگی وارد معبد الهه ی بزرگ  مادر شدند  

که گویی هنوز مثل تصور میکرد  ،پارامیکال فضای معبد را چنان واضح 
انواع اینک در مغبد حضور دارد قبل همچنان پابرجا و استوار است و او 

تندیس هاو شاخهای  بلند حیواناتی  چون  بز و گوزن  و جواهرات و 
قیمتی و ظروف مقدس،  مدخل پرستشگاه را مزین کرده بود و سنگهای 

صدای رامشگران که اهنگ مینواختند و سرود مذهبی میخواندند  در 
 گوش های پارامیکال به وضوح شنیده میشد 

در  میان آن همهمه  و جمعیت ،  ایلوان نپی از مقام و قدرت باالیی 
برخوردار بود  و بنابر این خیلی زود با تمتی یاشی روبروی تخت و 

مجسمه ی معبد قرار گرفتند و در حالی که یک دست بر کمر داشتند 
دست دیگر را کشیده و به سمت مجسمه گرفته بودند ،  برای روزهای 

 ند آتی دعا میکرد
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پارادانیس مشغول گشت و گذار در معبد و شیطنت شده بود و گاهی 
سعی داشت اشیاء  ممنوعه را با دست لمس کند و بر خالف دیگران بعد 
از انجام یک قسمت کوچک از مراسم مذهبی و دعا به گشت و گذار در 

 معبد پرداخته بود  

شه برای ایلنی پارامیکال به یاد می آورد که در آن روز ، طبق معمول همی
دست به دعا شده بود و پارادانیس که هنوز خبری از او نداشت  چوپان 

در حالی که دست او را میکشید به سختی  میخاست او را از پرستشگاه 
  به دعا کردندر معبد  اما  او میخواست مدت بیشتری را  خارج کند 

 بپردازد 

باغ مقدس الهه  که به  ایلوان نپی  و تمتی یاشی بعد از ذبح شدن  بز  در
وسیله ی یکی از خدمتگذاران  معبد انجام شده بود ، قصد رفتن به خانه 

را کردند و منتظر دختران شدند تا همگی با هم به خانه بازگردند . 
مدتی بود که زیر لب چیزهایی میگفت که بسیار نامفهوم بود و  پارامیکال 

و نشسته و هنوز دستان او را در شاهزاده ایلنی با صبر و بردباری در کنار ا
دست داشت اما پارامیکال که در حال هزیان گویی بود و در خاطرات دور 

حس میکرد دستش  هنوز  و نزدیک گذشته غرق شده بود او  اینک  
و پارادانیس میخواهد با زور او  تحت  فشار  دستهای پارادانیس قرار دارد
ذبح به باغ مقدس الهه ببرد بنابر  را از معبد خارج کند و برای دیدن مراسم

به تنهایی به بعدا  با حالتی خشمگیت گفت : دستم را رها کن خودم این 
 آمد خواهم باغ 

شاهزاده اتیل ایلنی که مضطرب و پریشان در کنار بستر پارامیکال نشسته 
بود با شنیدن این حرف به تندی دست پارامیکال را رها کرد و دستپاچه 

 گفت :پارامیکال صدای من را میشنوی ؟ 
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پارامیکال که گویی تازه از عالم خواب و خیال فارغ شده و به دنیای واقعی 
یدن  شاهزاده ایلنی  در آن لباس مفخر شکار ، تمام بازگشته  این بار با د

خاطرات وحشتناک و درد ناک گذشته و اخیر را به یاد آورد و برای اولین 
بار در مقابل ایلنی غرور همیشکی اش را شکست و از شدت حسرت 

روزهای گذشته و دلتنگی ،  با صدای بلند و هق هق کنان شروع به گریه 
 کرد 

  

ه با دیدن این حالت از پارامیکال ترسیده و ناراحت بود شاهزاده ایلنی ک
زیر لب گفت : مردک دیوانه بیین چه بالیی بر سر این دختر بیچاره  آورده 

است  ، اما کاری خواهم کرد که برای دیگران نیز  درس عبرت شود  و با 
گفتن این حرف پارامیکال را در آغوش گرفت تا شاید بتواند او  آرام کند و 

 س و  وحشتی که در وجودش شعله میکشید را خاموش کند تر

پارامیکال به آرامی در آغوش ایلنی جای گرفت و با  همچنان با صدای 
گریه  در حالی که سرش روی شانه های شاهزاده ایلنی قرار داشت  بلند

سر داد اما مدت زیادی از بودن آنها در این حالت نمیگذشت که پارامیکال 
از آغوش ایلنی خارج ساخت و گفت : هنوز فراموش  به سرعت خود را

و این دیوانگی است که نکرده ام که تو از قاتلین  خوانواده ام هستی 
 اینک احساس هم دردی تو را بپذیرم

ایلنی از شنیدن این حرف به یکباره منجمد شد و تنها چیزی که به ذهنش 
دایلنی خیلی رسید صدا زدن مستخدم و به حضور خواستن پزشک دربار بو

زود از اقامتگاه خود خارج شد  و با خود فکر کرد که چرا پارامیکال جواب 
محبت و دلجویی های صادقانه ی  او را اینگونه با خشم و عصیان  

میدهد ، مگر نه اینکه اگر به موقع پیدایش نمیکرد اینک معلوم نبود آن 
 مردک  چه بالیی بر سرش آورده بود 
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گر اراده کند به راحتی میتواند جسم پارامیکال را ایلنی میدانست که ا
 تصاحب کند اما او چیزی فرا تر از جسم پارامیکال میخواست 

او دوست داشت روح شاد و  چشمان  خندان واز همه مهمتر قلب  این 
 دختر ایالمی را  از آن خود کند 

به  ایلنی میدانست که اگر با بارسین در اینباره سخن میگفت قطعا بارسین
او کمک فکری زیادی میکرد تا بتواند روح و قلب پارامیکال را  سریعتر از 
آنچه خود به تنهایی در توان داشت ، تسخیر کند و یا شاید ایده ای به 

ذهن بارسین  میرسید که  موجب میشد او بعد از این،  هرگز  اینگونه از 
برای ماموریتی  طرف  پارامیکال  رانده و ّترد نشود اما افسوس که بارسین

که  آشور باتیپال به او داده بود به سفر رفته بود و اینک  در کنارش نبود تا 
 به او یک مشاوره ی دوستانه بدهد 

شاهزاده اتیل ایلنی در حال قدم زدن و فکر کردن به این مسائل بود که 
چشمش به آدوریتا افتاد . به چشم اتیل ایلنی ، آدوریتا الغر تر و رنگ 

تر از همیشه بود و میتوان گفت ندامت و پشیمانی که وجودش را  پریده
می آزرد از ظاهرش نمایان بوداتیل ایلنی در تالش بود که این موضوع را 

هر چه سریعترفیصله دهد، چرا که ممکن بود این اخبار جدید به گوش 
پدرش آشور بانیپال برسد و این برایش به هیچ وجه خوشایند نبود زیرا 

بسیار سختگیر و از برخی جهات کامال غیر قابل انعطاف بود و  که پدرش
با بیماری خفیفی که به  اتیل ایلنی  حس میکرد که سرگرم بودن پدرش

و رفت و آمد زیادش به حرمسرا  در این روزهای  تازگی ظاهر شده بود 
اخیر  به نفع او بوده است ، زیرا که عدم حضور آشور بانیپال  در این 

 ث بهبود اوضاع و وخیم تر نشدن شرایط موجود بود . شرایط باع

 اتیل ایلنی خیلی زود خود را به آدوریتا رساند و گفت : 
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 آدوریتا  صبر کن باید با تو حرف بزنم 

آدوریتا با دیدن و شنیدن صدای ایلنی مضطرب در  جای خود میخکوب 
 شد 

من هرگز  ایلنی به او نزدیک و شد و با صدایی محکم و قدرتمند گفت :
نمیتوانم باور کنم که همسر بارسین اینگونه بی احتیاط باشد و چنین 

 خطای بزرگی از او سر بزند

ادوریتا با خجالت و شرم سرش را به زیر افکند و گفت : من میدانم که 
خطای بزرگی از من سر زده و از این بابت سخت پشیمانم و به همین 

ودی این قصر را ترک خواهم کرد و جهت خود را الیق تنبیه میدانم و به ز
به خانه ی خود باز میگردم اتیل ایلنی با شنیدن این حرف متعجب شد 
زیرا او قصد داشت رسم دوستی را به جای آورد  و از همسر بارسین تا 
زمانی که او از ایالم بازمیگشت مراقبت به عمل آورد اما   اینک آن زن 

 قصد ترک قصر را کرده بود 

جدیت و ناراحتی که در لحن صدایش بود گفت : من نمیتوانم ایلنی با 
شما را تنها در این شهر بزرگ به حال خود وا بگذارم ،مراقبت و محافظت 

 از شما  وظیفه ای است که من در مقابل دوست و رفیق دیرینه ام دارم 

آدوریتا با لحن غمگین تر و ناراحت تری گفت : شما نمیتوانید در این 
وریتایی که بارسین عاشقش بود محافظت کنید زیرا بودن در قصر از آد

را تغییر داده است و با خود احساس بیگانگی میکنم و حتی این قصر من 
وجود خودم و کارهایی که از من سر میزند ترس وجودم را گاهی از 
به خاطر افکار بد و منفی که در این قصر در سر میپرورانم   من  ومیگیرد 

یتای همیشگی نیستم و هر گاه به رفتاری که با آن دختر دیگر آن آدور 
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بیچاره داشتم فکر میکنم بینهایت  از خودم مشمئز و متنفر میشوم و حتی 
 از خودم میترسم که مبادا روزی کارهای بد تر از این انجام دهم 

سپس مکثی کرد و با قاطعیت گفت : وظیفه ی شما نسبت به دوست 
و خوی و خوشحالی  زنی است که او دوست  قدیمی تان  حفاظت از خلق

داشته ،  بنابر این بعد   از کسب اطمینان  از سالمت ندیمه ی شما   ، به 
 همراه بانی برای رفتن به خانه آماده خواهم شد 

اتیل ایلنی که حس میکرد آدوریتا حال روحی خوبی ندارد از شماتت 
ال به سمت کردن او چشم پوشی کرد و برای بررسی حال پارامیک

 *****اقامتگاهش رفت 

پارادانیس از بودن و وقت گذراندن با تمریتو غرق در لذت شده در ایالم 
 بود 

تمریتو با توانمندی زیادی که داشت  پرنده ای شکار کرد و همراه با 
پارادانیس که حسابی شیطنت میکرد و با صدای بلند میخندید آن را 

 کباب کرد 

همیشه بود ، گویی که یک گنج و یک انگیزه ی  پارادانیس متفاوت تر از
جدیدی در زندگی پیدا کرده بود که برایش فقدان خانواده و عزیزانش را 

 تا حدودی  جبران میکرد

چشمان براق  او از همیشه در خشان تر شده بود و مثل روزهای گذشته 
 کودک پر َشر و شور وجودش در حال خود نمایی بود 

همه جذابیت و شادابی غرق در حیرت شده بود و تمریتو از دیدن این 
احساس میکرد که حضور فوق العاده ی پارادانیس در کنارش و در این 

 مکان زیبا، خواب و رویایی بیش نیست
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آنها در کنار هم ساعت ها خندیدند و خوشحال بودند اما هر چه به زمان 
 بازگشت نزدیکتر میشد قلب هایشان به درد می آمد 

مایل داشت که پارادانیس با او به غار برود و بی تفاوت نسبت به تمریتو ت
خانواده ی چکو مثل  روز اول با او در غار بماند اما  برای دادن در خواست 

به پارادانیس دو دل بود زیرا میترسید که دوباره رفتاری غیر قابل پیش 
بین  یبینی از پارادانیس  ببیند و مثل گذشته موجبات  کدوریت و ناراحت

فراهم شود  و از طرف دیگر او میبایست برای رفتن به آشور اماده  انها
میشد و نمیدانست که آیا در این راه پر مخاطره باید  پارادانیس را با خود 
 همراه کند و یا بواسطه ی خانواده ی چکو و ماندن پارادانیس در کنار آنها 

 محافظت کند . این دختر  از

ر تر از ان بود حرفی  از ماندن در کنار تمریتو بزند ، هر پارادانیس  نیز مغرو
را شناخته بود  بیشتر از چشمانش به او ریتو ه تمچند که در این مدتی ک

اعتماد پیدا کرده بود  و اینک خوب میدانست که تمریتو به حریم شخصی 
تمریتو   ،او احترام میگذارد و هر گز  تا زمانی که  اونخواهد و اجازه ندهد

به او دست درازی نخواهد کرد اما با همه ی این اوصاف زبانش از گفتن 
چیزی که با تمام وجود طالبش بود قاصر بود و میدانست که هرگز از 

تمریتو درخواست نخواهد کرد  که او را با خود به غار ببرد و تنها  برای 
ر باز گشت هر مدتی کوتاه  در کنار یکدیگر زندگی کنند  در تمام طول مسی

دوی انها در جدال با خود و تقریبا در سکوتی که بین انها مستولی شده 
 بود ،راه میپیمودند  

 دیری نپایید که بالخره به مقصد رسیدند  

تمریتو در مقابل پارامیکال که بر خالف چند ساعت پیش اینک  کامال  در 
نگریست و خود فرو رفته بود ایستاد و به چشمان به غم نشسته ی او 

گفت : واقعا بعد از داشتن یک روز فوق العاده در کنار تو ، اینک هیچ 
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تمایلی به دیدن خانواده ی چکو ندارم بنابر این همینجا و قبل از دیدن 
یکی از افراد این خانواده از تو خداحافظی میکنم پارادانیس سراسیمه  

پدید شدنم به دست تمریتو را کشید و گفت : من باید چه جوابی بابت نا
 آنها بدهم 

تمریتو اخم هایش را در هم کشید و گفت : مگر باید به این خانواده 
 جواب پس بدهی !

 و با لحنی کامال جدی  گفت : دی کرثسپس مک

پارادانیس خوب به حرفهای من گوش کن چون نمیتوانم این حرفها را 
 بارها و بارها برای تو تکرار کنم

ل هستی و قبل از پیدا شدن این خانواده در تو یک انسان کامال مستق
شوش و در ان روز های سخت به تنهایی گذران زندگی کردی و مشکالت 

 را پشت سر گذاشتی 

فراموش نکن که تو همان دختری هستی که برای  زندگی پس از مرگ 
عزیزانت تالش کردی و تمام سختی های این کار دشوار را متحمل شدی و 

باید بیش از این خود را وابسته و تحت پوشش این من فکر میکنم که ن
خانواده بدانی زیرا این کار تو را ضعیف میکند در حالیکه  میتوانی کامال 
استقالل داشته باشی مگر اینکه با ضعف نشان دادن از خود ، انها را به 

 مداخله و نظارت بر کارهایت ترغیب کنی

تکان خورد و دست تمریتو وجود پارادانیس باشنیدن حرف های تمریتو   
 را به ارامی رها کرد 

تمریتو دستش را روی شانه های پارادانیس گذاشت و چشمکی زد و با 
لبخند  گفت :  پارادانیس جسور و قدرتمند وجودت را  از خواب بیدار کن 
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هومبان فراموش نکن که تو دختری هستی که حتی شاهزاده ای از تبار  و
تو را تحسین و  میگوید  نیز به جسارت و قدرت درون تو آفرین لتاش 
 .میکند

از انجا دور شد ، گویی که  بعد از یک خداحافظی کوتاه سپس خیلی زود 
 .رفتن او بر چشم بر هم زدنی بیشتر به طول نینجامیده بود

  

 پارادانیس هنوز در بهت حرف های تمریتو بود 

شاید حق با تمریتو باشد و او بیش از حد به این خانواده تکیه کرده است 
پارادانیس با خود میدهد تا جایی که  حتی انها را در کارهای خود مداخله 

فکر کرد که تمریتو کامال حرفهای درستی به او زده است زیرا که احساس 
د  به میکرد آن شجاعتی  که در  روزهای اول در وجودش  زبانه میکشی

و تنها شعله های کم سویی از ان در وجودش  پا  رفتهمرور از دست 
و او بیش از اندازه به خانواده ی چکو تکیه کرده بود و این برجاست 

 خانواده  در همه ی امورات مربوط به او دخیل بودند 

پارادانیس در حالی که هنوز قدم از قدم بر نداشته بود  با خود فکر کرد که  
دوباره باید  جسارت و شجاعت از دست رفته اش را بدست اورد و  نباید 
وابسته به هیچ کس باشد زیرا که در نهایت او خوانواده ای ندارد و تنها 

از دست رفته این خانواده نمیتوانند جای خالی خانواده ی  وخواهد ماند 
 اش را برای او پر کنند 

که اوضاع  دارندهنگامی همچنین بارها از زبان آنان شنیده بود که قصد  
تا بروند ی قدیم خود و به خانه  کمی سامان گرفت از شوش به ماداکتو

را ببینند و حتی امیدوار بودند که تعدادی  بازماندگان شهر ماواکتو  بتوانند
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 ، بنابر این هنوز در مداکتو ساکن باشند  زنده و  دوستانشاناز خانواده و 
آنها او را تنها بگزارند و به شهر خود  با سامان گرفتن اوضاع  بود ممکن 

 ماداکتو بازگردند 

پارادانیس در  افکار مهاجمی که به ذهنش حجوم آورده بودند غرق شده  
 بود تا اینکه با صدای 

میرسید افکارش را به  گوشه ی دنجی از هیرو که به نظر شماتت آمیز 
ذهنش هدایت  کرد و به انها که در حال نزدیک شدن به او بودند  

 نگریست 

آن دو خواهر در کنار هم به سمت او در حرکت بودند و این در حالی بود 
که هیرو با صدای بلند میگفت : پارادانیس معلوم هست بدون اینکه به 

 ما خبر بدهی کجا غیب شدی !

 اصال معلوم هست که تا به حال کدام جهنمی  بوده ای 

برادر بیچاره ی من تمام این اطراف را به خاطر پیدا کردن تو  دختر موذی 
است و خانواده ام به صورت احمقانه ای برای تو نگران پا گذاشته زیر 

 بودند 

 هیمن  با زدن ضربه ای به پهلوی هیرو، او را ساکت کرد 

لحن صحبت کردن هیرو همیشه بی ادبانه و طلبکارانه بود اما اینبار 
 پارادانیس از لحن صحبت کردن او بیشتر از همیشه ناراحت شده بود 

اینک هر دوی انها روبروی پارادانیس ایستاده بودند و پارادانیس  در 
 سکوت  به آنها چشم دوخته بود 
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ت :خوشحالم  که تو را هیمن دستان پارادانیس را در دست گرفت و گف
 سالم میبینم ، ما خیلی بخاطر تو نگران بودیم  

کاردو همه ی این اطراف را به خاطر پیدا کردن توجست و جو کرد و 
وقتی هیچ خبرو نشانی  از تو پیدا نشد و ما فکر های بدی در سر داشتیم 

 و نگران بودیم که اتفاق بدی برای تو رخ نداده باشد

رفتار زشت هیرو عصبانی بود با لمس محبت و  مهربانی  پارادانیس که از
 هیمن بر خود مسلط شد و بدون ترشرویی گفت : 

ممنون که نگران من بودید اما البد فراموش کرده اید که من قبل از اشنا 
 شدن با شما چگونه تنها دراین شهر پر آشوب زنده مانده ام

نواده ی من ، تو را از هیرو با صدای پر طعنه ای گفت : ببخشید  که خا
در این شهر پر اشوب در اوردند و  کنارت  ماندند تا  و وحشت  آن تنهایی

 احساس تنهایی نداشته باشی  

سپس خیلی سریع آنجا را ترک کرد تا مبادا پارادانیس فرصتی برای  
 پاسخ به حرف  او داشته باشد  

ب زد که پارادانیس با شنیدن حرف هیرو ناراحت شد و بر خود نهی
زمان زیادی از مدت حرفهای تمریتو کامال درست بوده و اکنون  که هنوز 

رفتارها و  اینگونه میبایست  پیوستن او، به این خانواده نگذشته است
زیر  بار منت و نکوهش  کهاحساس میکرد  حرف ها را بشنود ، پارادانیس

این خانواده رفته است و باید هر چه زودتر این بار سنگین مراقبت و 
 کنترل را از روی دوش این خانواده بردارد  

هیمن  که  سعی داشت این عذاب روحی را که به وضوح در چهره ی 
پارادانیس دیده میشد را التیام ببخشد  لبخندی تسنعی بر لب نشاند و 
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ه پارادانیس عزیزم از حرف های  خواهرم ناراحت نشو ، او زبان گفت :  او
 تندی دارد اما مطمئن باش که قلبش مانند قلب گنجشک است  

پارادانیس لبخند معصومانه و البته باالجبار ی به هیمن تحویل داد و 
برای شماتت خواهرش هیرو  در پی بعد از دیدن لبخند پارادانیس  هیمن 

 او رفت  

یس با خود فکر کرد که قلب گنجشک همیشه معصوم نیست  بلکه پارادان
گاهی قلب گنجشک به قدری کوچک است که هیچ جایی برای دیگران در 

 آن نیست و میتواند قلبی سرشار از بخل وکینه و  خود خواهی باشد   

  

****  

کاردو که تازه به خانه بازگشته بود و  به قدری بیقرار و نگران  پارا انیس 
 ود که کامال بی حوصله شده بود ب

بین دو خواهرش به تنگ امد و تصمیم بحث و جدال  از صدایکاردو 
 گرفت که در این باره با انها کمی سخت گیری کند 

اما هنگامی که به آنان نزدیک شد فهمید صحبت از پارادانیس و بازگشت 
 بنابر این بدون هیچ حرفی از خانه خارج شد او به خانه است 

کاردو  به جست و جوی پارادانیس پرداخت و بالخره او را روی تپه ی 
خانه قرار داشت ، در حالی که دراز  حیاط انباشته شده از کاه که در پشت 

 تکشیده بود یاف
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او با قدمهای بلند  به پارادانیس نزدیک شد و پارادانیس که گویی صدای 
نجا روی تپه ی کاه پای او را شنیده بود  از جایش تکانی خورد و هما

 نشست 

کاردو حس عجیبی نسبت به این دختر پیدا کرده بود و خوب میدانست 
 که بیقرار و شیفته ی پارادانیس شده است  

کاردو به پارادانیس نزدیک شد و برای خاموش کردن حس درونی اش که  
به خاطر نگرانی و اضطراب و عالقه  بوجود آمده و  در فوران بود او را 

 محکم و سخت در آغوش کشید 

به سختی خود را از آغوش کاردو که از رفتار کاردو متعحب بود  پارادانیس 
وستانه ی کاردو نسبت به خودش با در نظر گرفتن نگرانی د جدا کرد و 

گفت : لطفا من را ببخش ، از هیرو شنیدم که مدت زیادی  این حوالی را 
در پی من جستجو میکردی و از این بابت از تو بسیار سپاسگذارم اما باید 

درک کنی که من میتوانم از خودم مراقبت کنم مانند زمانی که هنوز شما 
بیش از راهی پیدا کنم تا  دوارم که به شوش قدم نگذاشته بودید  و امی

 موجبات زحمت و نگرانی شما را فراهم نسازم این 

کاردو که گویی کمی از حرف پارادانیس شوکه وحتی  دلگیر شده بود گفت 
: این چه حرفی است که میزنی فکر میکردم تا به حال فهمیده باشی که 

خندی زد و گفت : چقدر برای من و خانواده  ام اهمیت داری پارادانیس لب
البته که میدانم و شما خوانواده ی فوق العاده ای هستید و من هم به 

 شما اهمیت میدهم

کاردو با شنیدن این حرف همه ی دلخوری خود را به یکباره فراموش کرد 
 و با لبخند و با شوخ طبعی که در لحن سخن گفتنش بود  پرسید
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که همه نگرانشان بودند را  بانوی زیبا نمیخواهند بگوید این همه مدت 
 کجا بوده اند ؟ 

پارادانیس که دوباره با کنجکاوی اعضای این خانواده روبرو شده بود ، این 
بار نیز نخواست که جوابی به پاسخ سوال کاردو بدهد زیرا میدانست که 

با اینکار فقط تخم کدوریت و ناراحتی را بین خود و این خانواده کاشته و 
ست که گفتن حقیقت نیز میتواند موجبات ناراحتی برخی از طرفی میدان

از افراد این خانواده را فراهم سازد و همچنین هیچ دلش نمیخواست که 
 با حرفهایش انها را از خود برنجاند 

بنابر این حقیقت را پنهان کرد و به ناچار  به کاردو که کنجکاو منتظر پاسخ 
تمتی یاشی و ایلوان کوچک به  او بود  به دروغ گفت که برای سر زدن به

 چغازنبیل رفته است 

پارادانیس در مدتی که تنها روی تپه ی خاکی دراز کشیده بود تصمیماتی  
گرفته بود که اینک در ذهنش  برای عملی کردن این تصمیم مصمم تر 

 شده بود و برای اجرای آن در ذهنش نقشه میچید و برنامه ریزی میکرد

********* 

پانزدهم پارادانیس در اتاقی که به او داده شده بود وقت میگذرانید فصل 
و با خود فکر میکرد که دوست دارد مانند قبل به کاری مشغول باشد و 
خود را با امورات مربوط به قصر و انجام کارهای روزمره سرگرم کند او 

ین و ا احساست کسالت  میکرد  کامال بهبود پیدا کرده بود با اینکه  اینک
بی کاری و بی هدفی بیشتر از روزهای بیماری اش او را به عذاب گذاشته 

خود را بی اعتنا نشان میداد و حتی  ،بود اما اتیل ایلنی کامال نسبت به او
در این مدت یک مرتبه نیز او را برای انجام اموراتش به حضور نطلبیده 

 داد و برای انجام کارهایش مستقیم به خدمتکاران فرمان میبود 



169 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

پارامیکال که میدانست آخرین بار با راندن او و شماتت کردن او  درباره 
ی مرگ خانواده اش  ،  او را آزرده است تصمیم گرفته بود  صبورانه 
سکوت اختیار کند و منتظر بماند تا ایلنی بعد از مدتی باالخره این 

 موضوع را فراموش کند و باز او را به حضور بطلبد  

بعد از بهبودی پارامیکال خیالش آسوده شده بود و قصد آدوریتا که 
داشت به تصمیمی که گرفته بود جامع عمل بپوشاند ،  با کمک بانی و 
دیگر خدمه وسایلش را جمع کرده و خود را برای رفتن از قصر بالوات 

 کامال  آماده ساخته بود 

و با  اشتبانی بیشتر از آدوریتا برای بازگشت به خانه ی اربابش هیجان د
آدوریتا گفته بود که بسیار خوشحال است که  میخواهند  خوشحالی به 

را ترک کنند اما آدوریتا در این اواخر   بی  نا مبارک قصر هر چه زودتر این 
دلیل دلشوره ی عجیبی داشت و  در آن روز این دلشوره ، بیشتر از 

همیشه و با حال غریب و ناشناخته ی بدی جان و روحش  را می آزرد 
گویی که مانند پرنده ایست که گلویش را بریده و از  خون او تغذیه 

 نداشت  درد  از این میکنند اما هیچ راه گریزی

راه رفته را  وبیقرار او بی هدف در اتاقش و در راهرو های قصر راه میرفت 
و بی صبرانه منتطر فردا بود که بالخره این قصر را ترک کند تا  باز میگشت

 شاید حال او از این همه پریشانی خارج شود 

*** 

و در آشور بانیپال بر روی تخت سنگی زیبا و پر زرق و برقش نشسته بود 
که به کتابخانه اش اضافه  بازیدید کلی کتیبه ی حالی که به جدید ترین 

میشد مینگریست ،  به سرزمینهای فتح شده و واگذاری حاکمیت شهرها 
  و اراضی و دیگر مکان ها ی  بدست آمده فکر میکرد
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هنوز موفق به کشتن شاه بی لیاقت و ملعون سرزمین هلتامتی نشده  اما 
بود و از این بابت کمی خشمگین بود هر چند که میدانست این کار را به 

دست فرمانده ای کار آمد و زبده  سپرده است و حتم داشت به زودی خبر 
 های خوشی در اینباره به دست خواهد آورد 

وارد شد و خبر داد که پیکی از جانب  ه ای ندیماو در همین افکار بود که 
 به ایالم برای او حامل خبر مهمی است  مت کردهزیع سپاه

آشور بانیپال خوشحال شد و به امید  شنیدن خبر دستگیری هامبان 
 هولتاش منتظر ورود خبر رسان شد 

مدت زیادی نگذشته بود که مردی با چهره ای آشفته وارد اقامتگاه پادشاه 
نا خوشایند مرگ بارسین فرمانده بزرگ و مقتدر   ور شد و خبربزرگ آش

 آشوریان  را به اشور بانیپال داد 

صدای نعره های آشور بانیپال  باعث ترس  همه ی نگهبانان و افرادی که 
صدای بلند او را میشنیدند شده بود و همه  از ترس  بر خود میلرزیدند و 

و تا زمانی که آشور بانیپال بر منتظر یک واقعه یا یک خبر شوم بودند 
و با صورت های رنگ خود مسلط نشده بود همه در سکوت منتظر ماندند 

پریده و ترسان به صدای شکسته شدن اجسام و نا ارامی پادشاه گوش 
 دادند تا زمانی که این طوفان کم کم ارام شد 

هم  و فکری در شور بانیپال در حالی که در اتاق قدم میزد پس از مدتی آ
ریخته و چهره ای ناراحت داشت بالخره دستوری برای احضار شدن فوری  

 صادر کرد پسرانش و ادوریتا

هنگامی که ادوریتا را به حضور آشوربانیپال خواستند او با خود فکر کرد که 
رفتن او از قصر مداخله کند و او را از   به خاطر آشوربانیپال میخواهد 



171 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

اینکار باز  دارد و دلیل پریشانی و دل آشوبه بودنش را به دستوری که به 
و امیدوار بود که آشور بانیپال با رفتن  زودی به او داده میشد ربط میداد

  آنها از قصر و بازگشتشان به خانه موافقت کند 

پادشاه با درخواست او مبنی بر ترک کردن آدوریتا با خود فکر کرد که اگر 
به هر طریق ممکن او را قانع خواهد کرد بنابر این نفس قصر مخالفت کند 

 عمیقی کشید و با عزمی راسخ به سمت اقامتگاه شاه آشور قدم  برداشت

آشوربانیپال که از قصه ی عشق بارسین به آدوریتا با خبر بود ،  چندین 
مرگ بارسین به این دختر را در ذهنش مرور چگونگی دادن خبر  مرتبه 

 کرد 

اگر چه او شاهی مقتدر وسخت گیر بود و مخصوصا  درباره ی رفتار با 
و در غارتگری و  اسیران و برده های جنگ بسیار  سنگدل و بی رحم بود

 عطوفت به خرج نمیداد ، کشت و کشتار همسایگان و دشمنانش ذره ای 
شوریانی که میشناخت از جمله بارسین که از اما درباره ی مردم آشور و آ

زیرا خدای حاکم  فرماندهان زبده و مهم او بود بسیار رئوف و مهربان بود
نماینده ی خدای بزرگ  بود تا اوبر سرزمین آشور او را جانشین خود کرده 

از دیگر انسانها متفاوت بود  او د واشزمینی برای خدای آشور بو یک ابزار 
خدای  همه ی اموال و دارایی ها و انسانهایی که متعلق بهو میبایست از 

 میشدند محافظت میکرد آشور 

پسران او )اتیل ایلنی و سین سر ایشکون ( زودتر از ادوریتا در 
اقامتگاهش حاضر شده بودند و با اینکه پریشان حالی  را در رفتار پدر 

 ر شدند دیده بودند در سکوت ایستاده و منتظر سخنرانی از جانب پد

**** 
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آدوریتا در ابتدا با دیدن شاهزادگان در اقامتگاه شاه اشور متعجب شد و 
با خود فکر کرد شاید موضوع مهم تر از رفتن او از قصر باشد اما خیلی 

که بر وجودش مستولی شده بود را پس  وحشتناکی سریع افکار منفی و 
 و منتظر ماند زد 

آشور بانیپال لب به سخن گشود و از مرگ  اما مدتی طوالنی نگذشت که
 یکی از جنگجویانش صحبت کرد 

آشور بانیپال حتما  آیا  قلب آدوریتا با شنیدن این حرف فرو ریخت اما
دن در خبری از بارسین داشت یا شاید میخواست خبر به تعویق افتا

بازگشت بارسین را بدهد و این خبر مقدمه ای  برای اطالع یافتن او از 
و آدوریتا که بسیار دلتنگ بارسین  دوری طوالنی تر از بارسین  بود یک

بود امیدوار بود که هر چه زودتر بارسین از این سفر بازگردد تا قلب نا ارام 
و بی قرار او با وجو بارسین آرام شود ، آدوریتا میدانست که بارسین آرام 

ز سمت او جان او بود و تنها با بازگشت بارسین و یک نوازش کوچک ا
تمام دلشوره ها و ناراحتی هایش در یک لحظه پر میکشید و از بین 

میرفت و او دوباره میتوانست بدون نگرانی همان آدوریتایی باشد که 
  باشد  بانی از آن سخن میگفت

آدوریتا بدون بارسین حتی خودش را نیز به خوبی نمیشناخت و بدون 
س نمیشد  بنابراین تنها بارسین هیچ آرامشی در وجود طوفانی اش ح

آرزو میکرد که آشوربانیپال خبری درباره به تعویق افتادن بازگشت سپاهی 
که به ایالم فرستاده بود به آنها ندهد و بارسین هر چه سریعتر به آشور 

اما برخالف تصورات آدوریتا آشور بانیپال داستانی درباره ی مرگ بازگردد 
در ادامه و پس از تعریف حادثه ای  یکی از  جنگجویان  تعریف میکرد و

که منجر به مرگ آن جنگجو شده بود گفت : من بهترین فرمانده و 
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بهترین جنگجویم را از دست داده ام و هرگز یاد و خاطرات بارسین این 
 فرمانده ی بزرگ از خاطر ما پاک نخواهد شد 

آدوریتا و دیگر افراد حاضر در اقامتگاه پادشاه با دهانی بازو متعجب      
به آششور بانیپال نگاه میکردند اما هیچ کس حرفی که شنیده بود را باور 

نکرد و آدوریتا که متوجه موضوع نشده بود گیج و سر درگم به آشور 
به بانیپال نگاه کرد و با صدایی که لرزش داشت پرسید سرورم بارسین کی 

آشور باز میگردد این روزهای دور بودن از بارسین برایم شبیه به یک 
کابوس دردناک است و او مدت زیادی است که به ایالم سفر کرده لطفا 

بگویید بارسین کی به آشور باز خواهد گشت ؟آشور بانیپال که میبایست 
درتمندی اش را حفظ میکرد نفس عمیقی کشید و به شدت اقتدار و ق
د که در مقابل چشم حضار  ضعفی از خود نشان ندهد زیرا که او سعی کر

جانشین خدای آشور بود و او بود که میبایست در مقابل ناراحتی ها و 
مصیبت ها قوی باشد و تنها عکس العملی که در این لحظه برای فرو 

دادن بغضش داشت این بود که مشت گره اش را محکم تر بفشارد تا 
قانع کند که بارسین دیگر به آشور باز نخواهد گشت بنا بتواند آدوریتا را 

براین برای جلوگیری از لغزش صدایش با صدایی بلند تر و البته کمی 
عصبی گفت : بارسین هرگز زنده  به اشور  باز نخواه گشت و تعداد زیادی 

 شاهد مرگ او بوده اند 

مرگ بارسین آدوریتا چندین مرتبه در ذهنش این دو کلمه را تکرار کرد ، 
 ...مرگ بارسین 

                                                                     

و تنها به بارسین فکر میکرد و  ن از کف داده بود دآدوریتا توان فکر کر
بر سر آشور بانیپال فریاد میکشید و اینک او بی اختیار و بدون مالحضه 

، بنابر تو دست نشانده ی خدای بزرگ آشور هستی و قدرتمندی میگفت : 
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بارسین بزرگ را فاش کنی ، لطفا بگو که این از تو میخواهم این دروغ 
نمرده ، بارسین نمیتواند  اینگونه مرده باشد ، بارسین مرد جنگ است او 

آدوریتا چنان گریه سر داده بود که صدای گریه و هرگز اینگونه نمرده است 
دل هر انسانی را  وحشتناکی  به طرز امیخته بود و  ف زدنش با همحر

درد و رنجی که در قلبش زبانه میکشید را به دیگران منتقل ذوب میکرد و 
تو دست  میگفت : وپر احساسش و با همان صدای غم بار  میکرد 

پس به خدای آشور بگو که از قدرتش نشانده ی خدای بزرگ آشور هستی 
، بارسین در حق آشوریان خدمت کرده و اینگونه مردن حق  استفاده کند 

 او نیست 

 بارسین نباید اینگونه مرا ترک کند 

که از بابت شنیدن این خبر هنوز در شوک  اتیل ایلنی و سین شر ایشکون
زیر کتف های  به سر میبردند با دیدن حال آدوریتا بر خود مسلط شدند و

خارج کنند اما  پادشاهآدوریتا را گرفته  و سعی داشتند که او را از اقامتگاه 
افتاده بود و دست و پای آشور بانیپال را میبوسید التماس  آدوریتا اینبار به

 و به او التماس میکرد که بارسین را زنده به او بازگرداند 

،  ید ین را به من بازگرداناو فریاد میزد و میگفت من التماس میکنم بارس
تو را به خدایان آشور قسم میدهم که حرفهایت را پس بگیر و بگو که 

 ، من بدون بارسین چگونه زندگی کنم  بارسین من هنوز نفس میکشد 

آشور بانیپال بوسه میگذاشت به او آدوریتا در حالی که بر روی پای 
و را به دنیای زیرین منتقل التماس میکرد که او را به نزد بارسین ببرند یا ا

 کنند 
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اتیل ایلنی که قلبش تحت فشار زیادی بود بیشتر از این التماس ها و 
بنابر این به اجبار او را روی  مقاومت های آدوریتا را تاب تحمل نداشت

 پدرش خارج ساخت .کول خود حمل کرد و از اقامتگاه 

و  بر بازوان ایلنی چنگ می انداخت آدوریتا که از خود بی خود شده بود 
شین ،  ازگاهی نیز باز دارد و   سعی داشت با مشت و لگد او را از رفتن

که پشت سر آنها با حالت غمگین و شوک زده ای  در حرکت شر ایشکون 
 پادشاه بازگرداند میخواست که به او کمک کند و او را به اقامتگاه بود 

به سرعت او را به  بود و ایلنی اما التماس های آدوریتا بی ثمر
اقامتگاهش برد و بانی که صدای آدوریتا را از کودکی میشتاخت سراسیمه 

 تایش را در بدترین حالت نا امیدی وخود را به انها رسانید و آدوری
 ناراحتی دید 

که وجود بانی ایلنی با دیدن بانی نفس راحتی کشید زیرا که میدانست 
 آدوریتا شود یافتن آرامش  بهتر شدن اوضاع روحی و باعث میتواند 

آدوریتا با دیدن بانی خود را به سختی بلند کرد و به آغوش بانی انداخت 
بانی سرورمان آشوربانیپال میگوید که بارسین و فریاد گفت :با اشک و 

، بانی بارسین همه ی قولهایی که به من داده بود را  من را تنها گذاشته 
 ده ، اما بارسین همیشه به قول هایی که میداد عمل میکردفراموش کر

 بانی من بدون بارسین سیاه روز و تنها خواهم بود 

 بارسین نمیتواند اینگونه مرا تنها رها کند

 ، نمیتوانم نفس بکشم    آه بانی نمیتوانم نفس بکشم 
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 بود به سینه اش چنگ انداخته چشمانش را بسته بود آدوریتا در حالی که 
 و صدایش محو تر و محو تر میشد 

 نمیتوانم بدون بارسین نفس بکشم 

 **********نمیتوانم _نفس _بکشم

پارامیکال خوشحال بود زیرا باألخره از جانب ایلنی احضار شده بود و 
خیلی سریع از او توانست از روزهای خسته کننده رهایی یابد. می

خارج شد، اما به نظر اقامتگاهی که در این مدت در آن سکونت داشت 
ای از غم بر رسید که فضای قصر مثل همیشه نبود؛ زیرا سکوت و هالهمی

روی قصر سایه افکنده بود؛ بنابراین با سرعت بیشتری قدم برداشت  تا 
به اقامتگاه  هرچه زودتر خود را به شاهزاده و اربابش برساند. هنگامی که

وارد  ه از سمت شاهزاده شاهزاده رسید  به عنوان ندیمه ی احضار شد
دید متعجب گردید. شاهزاده اقامتگاه شاهزاده شد،  از چیزی که می

هایش که در میان اتاق به روی زانوانش نشسته بود، شانهدرحالی
 لرزید!می

بار احساس کرد که اعالم حضور نکردنش هنگام پارامیکال برای اولین
زده گشت. ایلنی که خجالتورود، کار اشتباهی بوده و از این کار خود 

متوجه حضور شخصی در اقامتگاهش شده بود، خیلی زود از جایش 
که برخاست و بدون اینکه صورتش را به سمت پارامیکال برگرداند، درحالی

پشت به او داشت، با لحنی خشن و صدایی بم و محکم، فریادگونه  
 گفت:

وارد اقامتگاه  _چه کسی به شما اجازه داده است که بدون اعالم حضور
 من شوید؟
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زده پوزش خواست. ایلنی با شنیدن صدای پارامیکال دستپاچه و خجالت
ی او چرخید و پارامیکال با دیدن چشمان به خون نشسته سمتش او به 

قلبش فرو ریخت و متعجب از دیدن او در این حالت، افکار ناگوار فراوانی 
الت متضاد ایلنی در ذهنش به گردش در آمد و قلبش با دیدن حا

و  سرسخت و مغرور همیشگی،  به درد آمد و عالوه بر حس غریب
که بر او مستولی گردید، احساس کرد که قلبش هر  ناراحت کننده ای 

های تند قلبش را لحظه ممکن است از سینه بیرون بزند؛ صدای تپش
تر وار، حالش را بیش از پیش خرابهای دیوانهشنید و این تپشمی
 اخت.  سمی

خاطر و آزرده ندیده بود و چنان دستپاچه گونه پریشاناو هرگز ایلنی را این
حرکت ای در جای خود بیخود شده بود که مثل مجسمهو از خودبی

ی زدههای خیره و حیرتایستاده و مسخ شده بود. ایلنی که متوجه نگاه
صدایی  پارامیکال به چشمانش شده بود، دوباره بر او پشت کرده و با

 محزون گفت:

 به تنها ام، اما در حال حاضر_هنوز آخرین دیدارمان را فراموش نکرده
 نیاز دارم! مک تو ک حس همدردی و

اراده به ایلنی نزدیک شد. با اینکه پارامیکال خجالت را کنار گذاشت و بی
ربایی قوی کرد، اما وجودش مثل آهنبه سختی این احساس را انکار می

 شد.نی کشیده میبه سمت ایل

اعتنا از کنار توانست ایلنی را در چنین حالتی ببیند و بیبار هرگز نمیاو این
، مردی که بی اراده  در همه ی بگذرددرد این مرد چشمان قرمز و قلب پر 

؛ بنابراین به ایلنی نزدیک شد و از افکار روز و شب او جا خوش کرد بود 
 گرفت.  پشت سر او را در میان دستان کوچکش
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قدری بزرگ بود که در دستان کوچک اش بههای ایلنی و ستبر سینهشانه
زده گرفت، اما این اتصال عاشقانه چنان ایلنی را حیرتپارامیکال جای نمی

حرکت ماند؛ اما خیلی زود با یک ساخت که برای مدتی مسخ شده و بی
ط او را به اش جای داد و با احتیاحرکت پارامیکال را در آغوش مردانه

قرار و غمگینش فشرد و سپس به تلخی بر روی پارامیکال لبخند قلب بی
 اراده اشک از چشمانش جاری گشت. زد و بی

 های فراوان ایلنی بود،پارامیکال هنوز مسخ و گیج از ابراز محبت
پارامیکال که صدای کوبش قلب خودش را به وضوح میشنید  سرسختانه 

  که به سمتش حجوم آورده بودند داشت اما سعی بر انکار احساسانی 
و در  کرده بود و او اکنون زده متعجب و حیرت رااوشاهزاده دیدن اشک 
ی که به ایلنی دیگر توانایی جدال با احساسات ناب و عمیق این شرایط 

  داشت را در خود نمیدید 

دانست که یک شاهزاده هرگز در مقابل کسی ضعف نشان میپارامیکال 
گریست! دهد، اما ایلنی امروز در مقابل او که کنیزی بیش نبود، مینمی

های ایلنی را از روی صورتش زدود و در سکوت در کنار او پارامیکال اشک
 سخن بگشاید لب به   خودبه خواست  که ایلنی منتظر ماند تا زمانی

وار لبخند میزد و گریه میکرد و با خود فکر میکرد که مرگ  ایلنی دیوانه
ه بود او برای به دست آوردن پارامیکال بارسین  آخرین کمک از جانب 

 است 

اینک او دیگر کمک ها و نصیحت های برادرانه ی بارسین را نداشت و 
اخرین کمک را به او کرده بود و و با مرگ دردناکش با رفتنش  بارسین 
جای گرفته بود و این در  ایلنی امیکال با میل خود در دستان اینک پار

 او را ترک کرده بود  برای همیشه  حالی بود که رفیق دیرینه اش بارسین
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بدست اوردن پارامیکال در ازای از دست دادن رفیق و دوست دیرینه  آری 
 بود اش چه تاوان سنگینی 

برای  د ،پیدا کر مدتی گذشت و ایلنی با حضور پارامیکال حس بهتری
آغوش زنی به غیر از مادر و دایه اش به او آرامش ،اولین بار در زندگی اش 

       بخشیده بود

ایلنی تا قبل از آمدن پارامیکال به قصر آغوش زنان و دختران زیادی را 
تجربه کرده بود اما هرگز  احساسی را که اینک  در آغوش  پارامیکال 

او سالها قبل مادر و دایه اش را از دست داده بود  داشت تجربه نکرده بود 
و سالها بود که از چنین آغوش آرام بخشی  محروم بود اما اینک پارامیکال 

 و وجود او میتوانست به او آرامش و عشق بدهد 

یکرد حسی که این دختر ظریف اندام و زیبا رو به تمام وجودش تزریق م
عطش عشق آرامشی فوق العاده و آغوش پارامیکال با عجیب و ناب بود ،

 و شهوتی سوزان اتیل ایلنی را در خلسه برده بود 

میکرد و ایلنی به یاد  الباتی نام داشت همیشه به او محبتمادر ایلنی که 
شین بوده است داشت که بودن در آغوش مادر چقدر برای او شیرین و دلن

که از داشتن مادر محروم شده بود زیرا که الباتی  و اما ایلنی سالها بود 
زندگی جدیدی را اینک در مقبره ی خانوادگی بود و در دنیای زیرین   

شروع کرده بود و بعد از او شارات با پدرش آشور بانیپال ازدواج کرده و 
                  ملکه ی آشور به حساب می آمد  شارات  اینک

زمان این رسیده که ایلنی خبر ناگوار مرگ  مدتی گذشت تا بالخره  
 بارسین را به پارامیکال بگوید 
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ید و گفت : امروز خبر های کشبنابر این پارامیکال را از آغوش خود بیرون 
 روح و قلبم  ناگواری به این قصر رسیده ، خبری که با شنیدنش به سختی
اهد کرد اما فشرده شده و میدانم که شنیدن این خبر تو را نیز آشفته خو

 دیگری این خبر را بشنوی  شخص م خارج از این اقامتگاه و از هاونمیخ

پارامیکال متعجب و حیرت زده به ایلنی مینگرسیت و بی صبرانه منتظر 
 بود تا بداند چه چیز ایلنی  را اینگونه اشفته خاطر کرده است 

را راجب به مرگ بارسین  ایلنیاتیل شاهزاده  و هنگامی که حرف های
 شنید احساس کرد قلبش به هزاران تکه تبدیل شده است

ایلنی سعی کرده بود از مناسب ترین کلمات و جمالت برای دادن این خبر 
محتاط بودن او در چگونگی دادن این ناگوار به پارامیکال استفاده کند اما 

 ای کم کند   خبر نیز نتوانسته بود  از غم و ناراحتی پارامیکال ذره

 بود که در ایام سخت حضورش در آشور  پارامیکال  نها دوستتبارسین 
 به او امید میداد و در واقع اینک همدلی میکرد ووهمیشه با او همراهی 

 یک دوست و یک تکیه گاه محکم را از دست داده بود  او

 پارامیکال به اخرین دیدارش با بارسین فکر میکرد و اشک میریخت 

میدید در حالی که یشه پارامیکال را  بدون خشونت که برخالف همایلنی  
در گریه کردن با پارامیکال همراه بود گاهی بر روی دست های کوچک 

باید صبور باشد او را آرام میکرد و به او میگفت که پارامیکال بوسه میزد و 
شتری کمک کند تا آرامش بیو در این شرایط به آدوریتا و مادر بارسین 

او را برای مراقبت از آدوریتا و کمک به  ودرخواست کرد کهداشته باشند 
 ازیکنمیبایست ، هر چندکه ایلنی  بانی به اقامتگاهشان بفرستد

دستور دهد تا اوامرش اجرا  به او  کنیزدرخواست میکرد و تنها کافی بود
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او  گردد اما پارامیکال برای او با همه ی کنیزان و خدمتکاران فرق داشت و
هرگز پارامیکال را به چشم میدانست و او شاهزاده ی آشور  را معشوقه ی 
   و یک برده نگاه نکرده بود یک زیر دست 

نها از مدتی گذشت و پارامیکال به ظاهر آرام شد هر چند که هر دوی آ
درون به خاطر مرگ دوست عزیزشان میسوختند و آتش میگرفتند اما 

 راهی به غیر از تدبیر و کمک نبود 

پارامیکال از جایش برخاست و بوسه ای روی پیشانی ایلنی گذاشت و به 
 اقامتگاه آدوریتا رفت

******** 

به غیر از بانی و پزشک دربار هیچ شخص دیگری در  اقامتگاه آدوریتا نبود 
پزشک دستور داده بود که اطراف بیمار را خلوت کنند و به دستور ایلنی 

پارامیکال اینک در اقامتگاه آدوریتا بود و  آرام و بی صدا اشک میریخت 
 میریخت  به پزشک نگاه میکرد که معجونی سیاه رنگ را در دهان آدوریتا

بانی در حالی که پارچه ای را خیس میکرد و به دستور پزشک روی بدن 
بانی قرار میداد گریه میکرد و از خدایان آشور از جمله رب النوع آشور و 

 خدای ایشتار طلب کمک میکرد

صبح فردای آن روز آدوریتا به هوش آمده بود و حال جسمی او رو به  
حی او هیچ بهبودی مشاهده نمیشدو بهبود بود هر چند که در حال رو

 همچنان بی وقفه در حال گریه و بی قراری   به سر میبرد   

مادر بارسین که برای دیدن خواهرش به روستایی در نزدیکی شهر نینوا  
رفته بود سراسیمه به قصر بازگشته بود و فوری از آشور بانیپال درخواست 

 کرد که او را به حضور بپزیرد 
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ل که از مرگ بارسین بسیار آزرده خاطر و غمگین بود  فورا به آشوربانیپا
درخواست این مادر جگر سوخته و داغ دیده جواب مثبت داد و او را به 

 حضور پذیرفت 

صدای زجه ها و التماس های این مادر داغ دیده قصر را به لرزه در اورده 
 بود 

خت با دیدن غم و آشوربانیپال که این زن را از ایام قدیم به خوبی میشنا
رنج او غمگین تر شد و با خود  فکر کرد لعنت به ایالم و پادشاهانش که 

اینگونه زندگی را بر او و مردمش  تلخ کرده بودند هر چند که او نیز درباره 
ی ایالمیان هیچ عطوفتی به خرج نداده بود و حتی پادشاهان مرده را از 

ن را به اشور اورده بود که از مقبره ها بیرون کشیده و استخوان های آنا
رسیدن آب و غذا ونیازهای انان در دنیای زیرین جلوگیری کرده باشد اما 

اینک خود را  با مادر بارسین در یک سطح قرار میداد و حس میکرد که به 
خاطر ایالم و پادشاه فراری در حق این مادر و حتی در حق این سرزمین 

ترین فرماندهان و افراد او محسوب ظلم شده است چرا که بارسین از به
 میشد که اینک با مرگ نا بهنگام خود  داغ سنگینی بر دل انها گذاشته بود 

آشوربانیپال در ذهن خود گذشته را مرور میکرد و مادر بارسین را به یاد 
می اورد  او زنی زیبا و اصیل بود که در جوانی  پس از کشته شدن 

ندگی در قصر ادامه داد و بارسین را با دالورانه ی همسرش در جنگ به ز
و  در حالی بود که آشوربانیپال از این زن و این  ه بود خون دل بزرگ کرد

کودکش حمایت میکرد و این حمایت تا بزرگ شدن بارسین و حتی تا 
 امروز ادامه داشت 

مادر بارسین در حالی که روی زمین زانو زده بود با حالت ملتمسانه و با 
 س به آشور بانیپال نگاه میکرد و میگفت :چشمان خی
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سروم لطفا اعالم کنید که بارسین من هنوز نفس میکشد واین شایعه ای 
 بیش نیست 

من نباید بیشتر از بارسین زندگی کنم من میبایست زودتر از بارسین به 
دنیای زیرین سفر کنم التماس میکنم که بارسین من را به من  بازگردانید 

 لطفا به دل این مادر بیچاره رحم کنید 

سرورم من میدانم که بارسین من هنوز نفس میکشد التماس  میکنم از 
 ید که بارسین هنوز زنده است حرف خود برگردید و اعالم کن

مادر بارسین  در حالی که به خود میپیچید بریده بریده و نفس زنان فریاد 
 زد 

 بارسین مادر کجایی ؟ پسر بلند قامت من  پسر قوی هیکل من

 چگونه مرگ ناعادالنه ی تو را باور کنم  یکدانه ی مادر 

عروست خواهی  مادر به قربان دستهای مهربانت بگو که به دیدار من و
 آمد 

 ای به قربان قد رعنا و بلندت بارسین من 

 بگو که زود تر ازمادر این دنیا را ترک نکردی 

 مادر به قرباتت ای کاش من به جای تو در آن رود خروشان افتاده بودم  

 چه بر سر تو امده شیر مرد من

  در آن ابهای سرد و خروشان جه بر سر تو گذشت که مادرت بی خبر بود

 خدای رش گیگل پسرم را به من بده و من را به جهان زیرین ببر 
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سپس مکثی کرد و گفت :نه بارسین من زنده است و دوباره بی تاب 
دست به دامان آشور بانیپال شد و التماس کنان از او خواست که بارسین 
را پیدا کند و با تحکم میگفت  تا زمانی که پیکر بارسینش را نبیند مرگ او 

 باور نخواهد کرد را 

اشور بانیپال و افرادی که در اقامتگاه او حضور داشتند همگی سعی در آرام 
کردن و دلداری دادن به مادر بارسین داشتند اما صحبت ها و اقدامات 

 هیچ شخصی  به قلب رنجور او ارامش نداد 

 تقال های این زن بیچاره او را  از پا انداخته و ضعیف کرده بود بنابر این
اشور بانیپال با حالتی منقلب و ناراحت دستور داد که او را به اقامتگاهش 
در قصر برده و به حال او رسیدگی کنند سپس تعدادی از افراد با صالحیت 

را برای جستجوی جسد بارسین اعزام کرد و ستاره شناسان ودر اقدامی 
 دیگر  منجمین خبره و مهم را به قصر فرا خواند

                                                   ****** 

دو روز بعد به دستور آشوربانیپال ستاره شناسان و منجمین زبردست در  
 قصر حاضر شدند و همگی به نتیجه ای مشترک رسیدند 

همه ی انان آشوربانیپال را به اجرای آیین  مراسم تدفین  تشویق کرده و 
اسم باعث میشود که اگر بارسین به دنیای زیرین سفر گفتند اجرای  این مر

کرده باشد ارش گیگال )ایزد بانوی جهان زیرین (به او کمک کند  و اگر 
هنوز در قید حیات باشد دو الهه ی راهنما رش گیگل و نرگل  او را به 

 سمت آرامگاه و مقبره اش هدایت خواهند کرد و او به خانه باز میگردد 

رعت به گوش مادر رنجور بارسین رسید و او بالخره به این این اخبار به س
 امر رضایت داد که مراسم تدفین انجام پذیرد.
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 فصل هجدهم 

)مراسم تدفین بارسین( در قصر هیاهویی برپا شده بود و ندیمه ها و 
خدمتکاران در سراسر  قصر بودند و در حال تدارک مراسم تدفین یا 

احبشان بودند و حتی بردگان برای رسیدگی به فرمان های مالک و ص
 آماده سازی مقبره  بارسین کم و بیش در قصر دیده  میشدند 

به دستور آشوربانیپال برده ها برای آماده سازی مقبره ای در حوالی 
آرامگاه سلطنتی که در قسمت کم رفت و امد قصر قرار داشت  تا به این 

 ودند وسیله آرامش اموات بر هم نخورد به قصر آمده ب

آرامگاه سلطنتی مکانی مقدس بود که هر کسی نمیتوانست به آنجا راه 
 پیدا کند و عظمت و زیبایی آن را وصف کند 

آرامگاه سلطنتی مکانی بود که فقط سالطین و افراد وابسته به آنها مانند 
زنان و فرزندانشان و خاندان سلطنتی را در بر میگرفت و روزانه 

یق لوله هایی که درون قبر ها سرازیر میشد خدمتکاران مخصوص از طر 
 آب گوارا و عسل و شهد و نوشیدنی و غذا برای اموات میفرستادند 

فرستادن هدایا و اب و غذا برای اموات در بین النهرین و همچنین آشور 
بسیار حیاتی بود زیرا وسایلی که داخل قبر ها گذاشته میشد ارتباط 

گی اموات پس از مرگ داشت بنابراین مستقیمی با راحتی و آسایش  زند
عالوه برظرفهای بزرگ شامل  گوشت قرمه شده  وماهی و ،افراد ثروتمند 

کفش و لباسهای گرانبها و حتی ،ابجو و خرما و ماست  و مایحتاج  زندگی 
قرار میدادند و اما برای پادشاهان و در مقبره متوفی  زیور آالت و ...

ت زیاد بود که عالوه بر کفش و لباس خاندان سلطنتی  به قدری تجمال
،  های مفخر  وسایلی همچون کالسکه برای سریعتر رسیدن به مقصد 

 قرار میگرفت درون قبر 
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برای بارسین هدایای زیادی تدارک دیده شده بود و آشنایان و خاندان 
سلطنتی برای او میزان قابل توجهی هدیه ازانواع غذاها و اشیا گرانبها 

آورده بودند که پیش از قرار گرفتن داخل گور برای پیش کش  تزیینی و...
 به معرض نمایش گذاشته شده بود 

تندیس مراسم تدفین مراحلی داشت که به دلیل نبود جسم بارسین از 
انجام پذیرفت و به خواست و  بود  ساخته شده ای که  از خاک و کاه گل

حیوان مرده از مشورت منجمین  و پیشگویان به جای استفاده از جسم 
تندیس و مجسمه ای استفاده شد و دلیل آن اعتقاد  به این امر بود که 

باید  و بعد از خروج روح از بدنخدایان بدن انسان را از خاک آفریده اند 
 آن را به خاک بازگرداند تا روح آزاد شود و به جهان زیرین راه پیدا کند .

آغشته کردن بدن او با عطر بنابر این از مرحله ی شستن بدن متوفی و   
فقط مرحله ی دوم انجام شد و تندیس جایگزین بارسین را با عطر طی 

هیچ کدام از مراسمی خوشبو کردند و لباسی گرانبها بر تن تندیس کردند 
خدمتکاران و ندیمه ها اجازه ی شرکت در مراسم را نداشتند مگر تعداد 

بود و خوشبختانه  محدودی از ندیمه ها که تعدادشان انگشت شمار
پارامیکال نیز در بین آنها به چشم میخورد و این برای پارامیکال بسیار 

به عنوان ندیمه در کنار شاهزاده باشد  خوشایند بود که دست کم  میتواند
دعا  در مراسم تدفین بارسین دوست و پشتیبانش  شرکت کند و برای او و

 کند 

همیشه به  دلیلی او را باخود همراه میساخت چه در  خوشبختانه شاهزاده
حال که دیدگاهی متفاوت گذشته که با هم سر دشمنی داشتند و چه 

دیگر داشتند و رابطه ای بین انها بوجود آمده بود و اینبار نسبت به هم
پارامیکال با در دست داشتن بادبزنی از جنس پر طاووس در کنار شاهزاده 
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تماشای مراسم باد میزد و خود نیز  ناظر مراسم  دفن  بود و او را در حین
 بود 

از  بارسین و خاندان سلطنتی و همچنین  اقوام و آشنایانتعداد بسیاری از
 فرماندهان و جنگجویان سلطنتی در مراسم حضور داشتند 

مطابق با رسومات حضار با لباس های مزین و زیبا به همراه سالح و  
 م رفتن به تشییع جنازه امده بودنداسلحه بدون ارایش و حما

 یی که اینک چراغ ها اقچه هایی جهت گذاردن چراغ بود ،داخل گور ت
تا  مسیر رفته بود قرار  گروی صندلی در سمت چپ تندیس  کاهگلی 

وروح متوفی روی آن صندلی بنشیند و به زودی  برای روح روشن میکرد
وی تاقچه ها جای قبل از دفن جنازه )تندیس بارسین ( چراغ ها ر

 میگرفتند  تا راه را به سوی مکان های نهایی برای متوفی روشن سازد .

دور سر تندیس بارسین و بستر او سه بار مشعل چرخیده شد سپس جسد 
به طرف گور کاهگلی را در تابوتی که لبه ی ان کوتاه بود و در نداشت 

تدارک دیده حمل کردند  و هدایا و وسایل گران قیمت و اب و غذاهای 
 در گور قرار دادند  اشور  شده را همراه با تندیسی کوچک از خدایان

خوشبختانه بارسین شاهزاده نبود ویا به دلیل اینکه به جای جسد از 
تندیس استفاده میشد  دستوری درباره ی دفن یک یا چند ندیمه از طرف 

 منجمین در کار نبود 

پارامیکال با خود فکر کرد که اگر اتفاقی برای شاهزاده ایلنی رخ دهد او را 
 زنده زنده در قبر دفن خواهند کرد 

بر خود لرزید و این   گور شدن به عنوان ندیمه پارامیکال با فکر زنده به 
ترس به قدری زیاد بود که سعی کرد به افکار اینچنین دامن نزند و حاال 
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به روی ایلنی باز کرده بود چنین افکاری برایش بسیار که درهای قلبش را 
حزن آور بود بنابراین  آرزوی سالمتی و طول عمر برای اتیل ایلنی نمود و 

 تمرکزش را روی آخرین بخش از مراسم خاک سپاری گذاشت 

در آخرین مرحله وسایلی همچون بستر و جنگ افزار و میز و... سوزانده 
در طی مراسم مرثیه سرایی شد  قرار گرفت  وشد و به عنوان هدیه در قبر 

 واز بعضی از وسایل موسیقی نیز استفاده شد

این آغازی برای مراسم به این صورت مراسم تدفین به پایان رسید و 
 بود اداری هفت روزه عز

******* 

صدای مرثیه خوانی و موسیقی در ،در این روزهای عزاداری برای بارسین  
ساعات زیادی به گوش میرسید و در داخل و خارج قصر مراسم عزاداری پا 
بر جا بود در این هفت روزی که گذشت پارامیکال شاهد رفت و آمد اقوام 

با چهره و خویشان و بزرگان اشوری بود که با لباس های پر زرق وبرق و 
هایی که اندوهشان را در آن نمایان کرده بودند به قصر می آمدند و در 
مراسم عزاداری لباس های خود را پاره میکردند و دستار و پوششش سر 

خود را برمیداشتند و برای یک هفته متوالی حمام نکرده و با گیسوان 
 آشفته و چهره ای مغموم هر روز در مراسم حضور پیدا میکردند 

مروز بالخره عزاداری مرگ  بارسین به اتمام رسید اما پارامیکال هنوز ا
غمگین بود و حتی نمیتوانست حسی را که آدوریتا  و مادر بارسین در این 

 روزهای تلخ تجربه کرده اند  را تصور کند 
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طبق رسوم امروز همه ی مردان و زنان عزادار با شستشو و  طهارت و 
ایش معمول به عزاداری پایان دادند و به بازگشت به لباس عادی و آر

 زندگی روزمره خود پرداختند 

حال و روز ندیمه ها و خدمتکاران حاضر در قصر در این مدت بسیار 
اسفناک شده بود و سرخدمتکاران به شدت خدمتکاران را به کار وا داشته 

بودند تا حدی که آنها فقط چند ساعت کوتاه اجازه ی استراحت و 
زاداری میشد و اکثر وقتشان صرف تدارکات مراسم عخوابیدن داشتند 

 های عادی نیز خدمتکاران تنها یکی دودر روزکال میدانست ،هرچند پارامی
ساعت در روز و شبها را به استراحت میپرداختند و همه ی وقت خود را به 

سامان دهی و انجام کارهای قصر میپرداختند و سختگیری برای آنان به 
حدی بود که ازدواج . یا داشتن هر رابطه ای برای آنان ممنوع بود ودر 

 با آنان به شدت برخورد میشد  صورت تخدی

حال و روز ندیمه ها نسبت به خدمتکاران خیلی بهتر بود زیرا اربابان آنها 
از خاندان سلطنتی بودند و اگر خوش شانس میبودند ارباب خوبی 

 نصیبشان میشد و روزهای راحت تری را در قصر سپری میکردند 

شت و اولین و ن آنها دامقام و رتبه ی ندیمه ها ارتباط مستقیم با اربابا
ندیمه ی پادشاه و سپس ندیمه ی مخصوص ملکه ی  ،را باالترین مقام

بود که با  ن باالترین مقام مخصوص ندیمه هاییمادر داشت و پس از آ
 ه بوده و از پادشاه دارای فرزند میشدند شاه در رابط

بود که ولیهد و فرزندان مشترک  مقام بعدی مخصوص ندیمه هایی
و ملکه ی مادر بودند که پارامیکال نیز در این رده قرار داشت و  پادشاه

 ندیمه ی شاهزاده  اتیل ایلنی بود 
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مخصوص فرزندان آشوربانیپال از زنان ندیمه   و پایین ترین مقام ندیمه ،
ی دیگر بود که شاهزاده به حساب می آمدند اما در اصل مادر آنها ندیمه 

و درهم بستری با پادشاه کرده است ای بیش نبود که به شاه خدمت می
باردار میشدند و البته این دست از ندیمه ها مقام باالیی داشتند و 

هنگامی که بارداری برای آنان محقق میشد  دیگر ندیمه نبودند و به آنان 
 در قصر به عنوان مادر شاهزاده بها داده میشد 

ب خیلی پایین تر البته ندیمه های دیگری نیز بودند که مقامشان به مرات
که اربابانی شامل بود و سختی های بسیاری را متحمل میشدند که 

و کارهای شخصی این افراد را فرماندهان و بزرگان و ثروتمدان و... داشتند
  بر عهده میگرفتند 

پارامیکال با دیدن وضعیت بسیاری از ندیمه ها و خدمتکاران از خدایان 
ان به حق به عنوان ندیمه ی یکی از شاهزادگ ایالم تشکر میکرد که

 از خدایان  ب شده است و برای دیگر هم نوعانشوصنحکومت آشوری م
                                                   کمک میکرد یاری و طلب 

******** 

 )ایالم (فصل نوزدهم 

در  در این مدت پارادانیس به تصمیماتش جامه عمل پوشانده بود  و
حضور داشتند خانه ای پیدا کرد هر  حوالی خانه ای که خانواده ی چکو

گریخته و ایالم بدون سکنه بودند و همه  چند که مدتی بود که خانه های
ودر اکثر این خانه های کاه یا به دست سربازان اشوری کشته شده بودند 

وجود گلی بوی مرگ استشمام  میشد اما هنوز خانه هایی کوچک در ایالم 
داشت که از در و دیوارهایش  آثار صفا و صمیمیت اهالی خانه مشاهده 

و ناگفته نماند که دراین  روزهای اخیر تعداد انگشت شماری از  میشد
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خانواده ها و افرادی که موفق به زنده ماندن بودند به صورت پراکنده  و 
 در خفا در بعضی از این خانه ها ساکن شده بودند 

چک را  انتخاب کرده بود خاطرات این خانه ی کو پارادانیسدلیل اینکه  
داشت او در  که با خانواده اش از جمله خواهر دو قلویش  شته ای بودگذ

تجسم کرده بود  ه به خانه ی پدرش ایلوان نپی ذهنش این خانه را شبی
،هر چند که خانه ی پدری از نظر بزرگی و زیبایی و تجمالت با این خانه 

در حوالی یک دشت پر گل قرار داشت که  سه نبود اما این خانه قابل مقای
 پارامیکال می انداخت  خواهرش او را به یاد

پارادانیس هنوز مرگ خواهر دوقلویش را باور نمیکرد ،چگونه میتوانست 
باور کند همراه همیشگی اش اینک او را تنها گذاشته بود ! خاطرات 

پارامیکال در ذهن او مرور میشد و غم و اندوه را به روح و جانش تزریق 
 میکرد 

هر روز تقریبا  او در ذهنش یار دو قلوی همسان خود را تصور میکرد که 
از خوان در میان گلها در حرکت بود با شادی و آووصبح به دشت میرفت 

وحشی به خانه  با دسته های بزرگ گل های در نهایت خرامان خرامان و
 باز میگشت

با گوشه ی شالی که روی شانه هایش را به زیبایی زینت داده  پارادانیس
ونه هایش که بی وقفه بر روی گ اشک چشمانش را آهی کشید و بود 

، ناگهان صدایی  از پشت سر به گوش رسید که پاک کرد غلتان شده بود ،
ه ی کاردو باعث  _  فکر نمیکردم که جدا شدن از خانواداو را غافلگیر کرد

 گریه کردنت شود 
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به  پارادانیس که این صدای دلنشین و بم مردانه را خوب میشناخت 
سمت صدا برگشت و تمریتو را دید که لبخندی بر لب داشت اما 

 چشمانش غمگین به نظر میرسید 

خیره شد و زیر لب گفت شاید باید   تمریتو به چشمان قرمز پارادانیس
 بیخیال میشدم و اجازه میدادم  با خانواده ی چکو زندگی کنی

و جبهه گرفت و پارادانیس که جمله ی تمریتو را شنیده بود در مقابل ا
 گفت :در باره چه چیز سخن میگویی ؟ 

 اجازه دادن !

هیچ وقت فراموش نکن که من برای انجام هیچ کاری به اجازه ی تو یا 
هیچ کس دیگری نیاز ندارم و جدا شدن از خانواده ی چکو فقط به 

 و تصمیم  خود من انجام شد خواست

را گرفته  پارادانیسکمر تمریتو لبخندی مهربان زد و در حالی که با دست 
هدایت میکرد گفت :کامال حق با تو ی جدیدش و او را به سمت خانه 

کوچولوی خود سر و لجباز هست اما امیدوارم اینبار دوباره گفت و گوی ما 
 به دعوا وناراحتی ختم نشود 

که دست تمریتو را روی کمر خود حس میکرد چنان ملتهب و  پارادانیس
هیجان زده بود که تمام جمالتی که شنیده بود رابه طور کامل فراموش 

 کرد و تنها هیجان و کوبش قلبش را حس میکرد 

حسی که تمریتو به پارادانیس میداد بسیار عجیب بود وتمریتو تنها 
چنین  ده و معمول ،یتوانست با یک لمس کردن ساشخصی بود که م

 حس قوی وخوشایندی را به او منتقل کند 
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مقداری سیب زمینی و سبزیجات  و چکو ژینوهنگامی که وارد خانه شدند 
تا همگی در کنار هم غذا بخورند و سپس قبل از غروب  ندآماده کرده بود

 افتاب به خانه ی خود که در همان حوالی بود بازگردند 

ن  نشسته و با شیطنت خسته شده بودند روی زمیکالین و شاکو که از 
 مشغول بازی و وقت گذرانی بودند  هم تراز  تعدادی سنگ 

بود یک میز  کوچکی که اینک متعلق به پارادانیس در میان خانه ی 
همیشه در حال  سنگی قرار داشت که همه دور آن جمع شدند و هیرو که 

در حالی که  ه نظر میرسید غر و لند کردن بود و اینک  گرسنه و خسته ب
خود را به میز رساند گفت : چقدر ما را منتظر گذاشتید االن از گرسنگی 

 م یبیهوش میشو

 ژینو خیلی سریع غذا را روی میز گذاشت و همه مشغول خوردن شدند 

هیرو خمیازه ای طوالنی کشید و گفت :امروز چه روز خسته کننده ای بود 
 همه ی ما را از پای در آورده است تمیز کردن این خانه ی کوچک 

در همین لحظه مادرش ژینو خندید و گفت بعد از خوردن غذا خیلی زود 
 به خانه میرویم 

کاردو که در حال گذاشتن تکه ای سیب زمینی داخل دهانش بود برای 
لحظه ای سرش را باال آورد و از خوردن فارق شد اما بعد دوباره بی تفاوت 

 خود را مشغول خوردن کرد 

کالین و شاکو نیز تند تند غذا ها را در دهان خود جای میدادند گویی که 
مکشان مانند همستر ها پر از سالهاست گرسنه بودنه اند و لپ های با ن

 غذاهای اندوخته شده بود 
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با دیدن این وروجک های شیطان که کل روز را شیطنت کرده  پارادانیس
و االن دلی از عزا در میآوردند لبخند زد و با خود فکر کرد که خوشحال 

 است که مدتی در کنار این خانواده ی دوست داشتنی زندگی کرده است 

کرد که با دستهای زخیم پدر این خانواده  به چکو  نگاهی پارادانیس
اشت و سپس به ژینو ها را در دهان می گذومردانه اش آرام آرام لقمه 

زنی مهربان و دلسوز که در تمام این مدت مثل هیمن و هیرو او نگاه کرد 
 را دوست داشت و به او محبت میکرد 

دهان داشت فرو  بغض کرده بود و به سختی لقمه ای که درپارادانیس  
داد و گفت :من خوشحالم که در این مدت در کنار شما بودم و در کنار شما 

 تحمل  غم از دست دادن خانواده ام برایم آسانتر شد و شما برای من 
 و من از تک تک شما سپاسگزارم  حکم خانواده را دارید

 پارادانیساز جا برخاست و که به نظر خسته میرسید هن هن کنان ینو ژ 
ی  هر وقت اراده کنی به خانه پارادانیس عزیز  را در آغوش گرفت و گفت 

است و چکو با تکان سر حرف ز ما بازگردی در خانه ی ما بر روی تو با 
 همسرش را تایید کرد 

با شال تزیینی اش اشک چشمانش  که تحت تاثیر قرار گرفته بود ، هیمن
را پاک کرد و گفت تو همیشه برای من عزیز بوده و هستی و در این مدت 

 به بودن تو سخت عادت کرده بودیم  

کاردو که نگاهی غمگین داشت گفت جای خالی تو در خانه حس خواهد 
 شد 

در اتمام این مدت تمریتو در سکوت به پارادانیس و خانواده ی چکو  فکر  
 میکرد ودر سکوت  به حرف های آنها گوش میداد



195 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

بعد از صرف شام خانواده ی چکو عزم رفتن کردند اما به نظر میرسید که 
 کاردو برای گفتن حرفی این پا و آن پا میکند 

عالقه ای  تمریتو که کاردو را در این مدت خوب شناخته بود و  با زیرکی از
داشت با خبر شده بود خیلی سریع نیت کاردو را   که کاردو  به پارادانیس

فهمید و دانست که کاردو به دنبال راهی است تا شب را در خانه ی 
 پارادانیس سپری کند 

دست درازی نخواهد  ریتو میدانست کاردو به پارادانیسهر چند که تم
کرد اما مهر بانی ها و توجه های  مکرر کاردو به پارادانیس ، تمریتو را 

 شابیش عصبانی میکرد بی

ید پیشدستی کرد و رو به تمریتو که دست دست کردن های  کاردو را د
گفت : از امشب تنها خوابیدن را تجربه خواهی کرد و این برای  پارادانیس

زحمت را کم میکنیم  سپس با تو خیلی خوب خواهد بود بنابراین ما دیگر 
ودش نیز از خانه دست بقیه را به سمت بیرون خانه هدایت کرد و خ

 خارج شد 

 از همه تشکر و خداحافظی کرد و به خانه بازگشت  پارادانیس

******* 

با خود فکر کرد که ای کاش   امی که خورشید غروب کرد پارادانیسهنگ
هیمن پیش او مانده بود اما وقتی از حیاط خانه صدایی شنید ترسید و 

ی هایش  نیز رضایت حتی به بودن هیرو با همه ی بد خلق در آن لحظه
رده بود و با خود فکر کرد اگر تمریتو اینقدر با عجله خداحافظی نک داشت

 هیمن و هیرو قبول کرده بودند امشب را درخانه ی او بمانند  شاید اکنون 
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و به این خانه ی جدید  تا زمانی که ا و از هر دری صحبت کنند ، شاید 
 د و دیگر از تنهایی نترس عادت کند 

با شنیدن صدای قدم هایی مردانه و  در همین افکار بود که  پارادانیس
با خود فکر کرد  از جا پرید ودیک میشد نز ورودی خانه  که به در  یسنگین

و خوراکی به سمت  یا فردی ال ابالی برای یافتن غذا سربازان آشوری   که 
ه از شدت ترس ، نفسش را  در سین او شیده شده است خانه ی او ک

حبس کرد و با چشمانی که از حالت معمول درشت تر شده بود به در 
 خانه نگاه کرد 

 پارادانیس ....پارادانیس

آشنا و دلگرم کننده بود  اینک او از سر راحتی  صدا به گوش پارادانیس
  بازدم کرد و در خانه را بر روی تمریتو باز کرد نفسش را به بیرون 

تمریتو خیلی زود داخل خانه شد و گفت :در راه چندین سوار آشوری 
دیدم و صالح را بر این  دانستم که تو را اینجا تنها نگذارم و بنابر این 

که از صمیم قلب  پارادانیسامشب را در خانه ی تو سپری خواهم کرد 
با چهره ای بی  پنهان کردن شادی اش کرد ،سعی در  و خوشحال بود

البته قلبی شاد گفت :هر طور که راحت هستید البته فراموش  تفاوت و
نکرده ام که شما همین یک ساعت پیش من را به تنها بودن تشویق 

 و گفتید که باید به تنها بودن در این خانه عادت کنم کردید 

از او ناراحت و رنجیده خاطر شده با  تمریتو که حس کرد پارادانیس
از دست خانواده ی چکو ،من  با این اقدام بانی گفت: من فکر کردم مهر

 راحت میشوی و امشب را راحت استراحت میکنی
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من در این بودن  شب  نبا لحنی معترض گفت : امشب اولی پارادانیس
و احتمال را میپرسیدی تو به تنها بودن ر من خانه بود حداقل باید نظ

و در خانه ام بازداشتی ماندن  شب ازمن فکر نکردی و دیگران را  یدن ترس
 بت از دست تو بسیار ناراحت و عصبانبی هستم من از این با

قه ای به قهر و دعوا با این دختر  مغرور و دوست تمریتو که هیچ عال
به او نزدیک شد و دست های ظریف او را در دست ،نداشت  داشتنی 

:تنها کسی که از خانواده ی چکوبه ماندن در خانه ی تو فکر گرفت و گفت 
میکرد  کاردو بود و من نمیخواستم که او اینجا باشد و اکنون من در کنار 

 تو هستم نگو که از این بابت نا امید شدی 

که هر بار از لمس شدن توسط تمریتو از خود بی خود میشد و  پارادانیس
ر دلش پروانه هایی رنگین بال بال و احساس میکرد ددلش غنچ میرفت 

با عشوه لبخندی زد و ،تمام ناراحتی و عصبانیتش را فراموش کرد  میزنند 
گفت : خوشحالم که تو  اینک در کنار  ای که مخصوص به خودش بود 

 من هستی 

تمریتو که از شنیدن این حرف از زبان این عروسک ظریف و دوست 
عشوه های این دختر قلبش از  و با دیدن داشتنی خوشحال شده بود 

گفت : باید اعتراف کنم که من تپش می ایستاد با صدای آرام و به سختی 
از ابتدا تصمیم نداشتم که  تو را امشب در این خانه تنها بگذارم اما برای 

همراه با آنها اینجا را  نیز بیرون کردن خانواده ی چکو الزم بود که خودم
  ترک کنم 

هنگامی که قصد بازگشت  و اینبار با جدیت گفت : تمریتو مکثی کرد
داشتم  چند سوار آشوری را دیدم که در جستجوی شخصی به نام بارسین 
بودند  بنابر این صبر کردم تا اسبهایشان را تیمار کنند و وقتی که آنها دور 

 شدند من نیز به خانه ی تو بازگشتم 
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کردن مالیمت صدای  و حس پارامیکال از بابت شنیدن حرف های تمریتو
در حوالی  به قدری خرسند بود که دیده شدن سواران آشوری او 

تنها  ت تمریتو درباره یرا به کل فراموش کرد و فقط به نی خانه اش 
اما تمریتو امروز فهمیده بود که سواران  ،فکر کرد نگذاشتنش 

 به اسم بارسین  آشوری به دنبال یکی از فرماندهان نظامی خود
درباره ی تعقیب   نیزهای  آنها سخنانی  و در میان صحبتبودند
پادشاه شکست خورده )خوم بان کالداش(شنید گویا که او در  کردن 

یل قرار داشت پناه گرفته بود و پادشاه شهر ایدیدیه که باالی چغازنب
کر میکرد بخاطر رود خروشانی که  بین او و سربازان که ف سابق

با خیال  ،قرار داشت دسترسی به او کاری بس دشوار است آشوری
باور او سپاه آشوری از  لی رقم در ایدیدیه پناه گرفته بود اما ع راحت

اما خوم بان کالداش  بود ، او را غافل گیر کرده این رود گذشته و
آشوری که  یان و سپاه بود  دوباره متواری شدهو شده موفق به فرار

ر نداشته بودند و در این تعقیب و گریز نیز دست از تعقیب او ب
تجاوز و  ول  بر نداشته و با افتخار داستان هایدست از غارت و چپا

بین سربازان آشوری پخش کرده غارت وچپاول مردم بیگناه را در 
بودند و تمریتو توانسته  بود در بین صحبت های بی شرمانه ی 

کشتارهای  آنان داستان هایی از دست درازی ها و کشت و
 آشفته کرده بود بیرحمانه ی انها بشنود و این موضوع او را بسیار 

رک خوب میدانست که هر چه زود تر باید ایالم را به مقصد آشور ت تمریتو
و به قصر سلطنتی آشور به آشورکند و برای دیدار با برادرانش 

او میدانست که برای رسیدن به اهدافش حتما باید  برود و بانیپال 
آشور یری پادشاه شکست خورده و تصمیم گیری تا قبل از دستگ

تعیین فرمانروایان جدید برای سرزمین ایالم که بانیپال درباره ی 
اینک از توابع وکشورهای دست نشانده و تابع آشور محسوب میشد 
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این چیزی بود که  برساند و، خود را به اشور و به قصر آشوربانیپال 
قلبش را به درد اورده بود چرا که قلبش در ایالم به دستان این 

و اطمینان نداشت که پارادانیس اسیر شده بود  ک زیبا و مغروردختر 
 با او به آشور برود وکند  به خاطر او ایالم را ترک 

سوز رفت و آن را خاموش کرد و گفت بهتر تمریتو به سمت چراغ چربی 
 ور مهتاب بهره مند شویم است امشب را  از ن

پارادانیس که جای خوابش را از قبل آماده کرده بود متعجب گفت من در 
این تاریکی نمیتوانم جای خواب برای شما درست کنم تمریتو لبخند 
زد و گفت :پس دیگر چاره ای نمی ماند به غیر از اینکه امشب را در 

 اده شده سپری کنیم کنار هم و در همین جای خواب آم

پارادانیس که در آن تاریکی و البته زیر نور مهتاب برق شیطنت را در 
چشمان تمریتو دیده بود احساس کرد که پروانه های رنگی دوباره 

در دل او بال بال میزنند اما تمریتو که حس پارادانیس را 
نمیدانست احساس کرد پارادانیس خجالت زده شده و لپهایش گل 

 ه است انداخت

را در گوشه ای از اتاق  زیبا و البته ساده ی ایالمی اش  تمریتو ردای
و به سمت پارادانیس رفت و و با او روی تشکچه ی تقریبا گذاشت 

 متوسط نشست و گفت :پارادانیس 

و قلبش متالطم شده  اسمش را از زبان تمریتو شنیده بودپارادانیس که 
 ج میشد گفت :بله با صدایی که از اعماق چاه خار  بود 

تمریتو با صدایی که کمی لرزش داشت اما کامال جدی بود گفت :اطمینان 
 داشته باش که من هرگز کاری نمیکنم که و معذب یا ناراحت شوی 
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 پارادانیس لبخند زد و سرش را به زیر افکند 

تمریتو بوسه ای بر دستان و بر روی پیشانی پارادانیس گذاشت و در 
  را زیر سر قرار داد دراز کشید حالی که دستانش

س نیز در کنار تمریتو دراز کشید زیرا او اعتماد زیادی به تمریتو پارادانی
داشت و میدانست که حرف های دلگرم کننده ی تمریتو فقط شعار 

نیستند  و پارادانیس در کنار او حس آرامش عجیبی داشت اما 
حس خجالت چون در کنار تمریتو و خیلی نزدیک به او خوابیده بود 

را عوض کرده و سکوت را رای اینکه جو ب و شرم میکرد بنابر این 
 نیستی ؟ : نگران پائو شکسته باشد پرسید 

سگ خیلی باهوشی هست و خوب تمریتو لبخندی زد و گفت اون 
گاهی حتی برای یک هفته تنها  او  ومیتواند از خودش مراقبت کند

 مانده ومن از این بابت نگران نیستم

 در آرامش از حضور هم لذت بردند  برای مدتی هر دو ساکت شدند و

پارادانیس در این لحظات غرق در سکون و آرامش و حس امنیتی بینظیر 
 بود 

این سکوت را در آن تاریکی  دلپذیر پس از چند دقیقه ،تمریتو بالخره 
که ایالم را  گفت : پارادانیس اگر از تو در خواست کنم شکست و
 سفر کنی قبول خواهی کرد؟و برای مدتی با من به نینوا  ترک کنی

تمریتو که سکوت پارادانیس را دید به پهلو خوابید و وقتی که پارادانیس 
 را در آن حالت معصومانه دید بسیار هیجان زده شد 



201 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

او بارها پارادانیس را در هنگام خواب دیده بود اما گویی اینبار با همیشه 
یی و فرق داشت تمریتو میدانست که مقاومتش در مقابل زیبا

معصومیت پارادانیس هر روز کمتر و کمتر میشود و او تصمیم 
داشت که هر چه زودتر از پارادانیس بخواهد که با او همراه شود و 
به آشور برود و با هم و درکنار هم زندگی کنند او حتی حاضر بود که 

همین فردا صبح پارادانیس را به همسری برگزیند اما از جواب 
استش اطمینان نداشت و این موضوع او را پارادانیس به درخو

 خیلی نگران کرده بود 

تمریتو در حالی که به پهلو خوابیده بود دستش را زیر سرش گذاشت و به 
 ********مدتی طوالنی پارادانیس را نگاه کند  آن تکیه کرد تا بتواند برای 

پارادانیس بعد از اسباب کشی دیروز وخستگی فراوان عمیق به خواب رفته 
بود و هنگامی که بعد از طلوع خورشید چشمانش را باز کرد اولین 

 چیزی که دید چهره ی تمریتو بود که با لبخند او را نگاه میکرد 

 لی وقت استپارادانیس در جواب لبخند تمریتو لبخندی زد و پرسید :خی
 ؟ای  بیدار شده

تمریتو لبخند پررنگ تری زد و گفت چطور توانستی اینقدر راحت بخوابی 
 وقتی که من تمام شب را در کنار تو بیدار بودم 

پارادانیس متعجب در جایش نشست و در حالی که با انگشتان ظریف 
دستش  سعی در منظم کردن  موهای مجعد ش  داشت گفت 

 شب را بیدار مانده باشی  :امکان ندارد بعد از خستگی دیروز تمام
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به   انداخت و به حرکت دست پارادانیستمریتو بی خیال شانه ای باال
و هنگامی که پارامیکال از جای خوابش روی موهایش خیره شد 

 برخاست متوجه شد که تمریتوبه خواب رفته است 

پارادانیس برای مدتی متعجب به تمریتو که در خواب ناز بود نگاه کرد و 
فکر کرد که واقعا تمریتو با تمام خستگی دیروز تمام دیشب  با خود

را بیدار بوده و شاید از بابت دیده شدن سربازان آشوری در همان 
 حوالی  نگران شده و تمام دیشب را نگهبانی داده است 

پارادانیس آرام و بی صدا در کنار تمریتو بر روی زمین نشست و به این 
او بود نگاه کرد ، مردی که همیشه مرد فداکار که همیشه مراقب 

پیل تن و با ابهت بود و اینک در خواب شبیه به پسر بچه ای 
 *********میرسیدشیرین به نظر 

هنگامی که تمریتو چشم باز کرد خورشید تقریبا در وسط اسمان بود و این 
 یعنی تمریتو تا نزدیک ظهر خواب بوده است 

پارادانیس را ندید بنابر این از جایش تمریتو به اطراف نگاه کرد و 
از خانه خارج شد تا اطراف را برای یافتن پارادانیس  خاست وبر

 جستجو کند 

تمریتو تصمیم داشت امروز هر طور که شده در کنار پارادانیس بماند و از 
او درخواست کند که برای همیشه در زندگی او و  در کنار او باشد و 

 برای مدتی هرچند کوتاه  با هم به آشور سفر کنند 

که پارادانیس به خاطر مرگ خانواده اش با رفتن به تمریتو نگران بود 
اما  در اعماق وجودش حس خوبی  درباره ی آشور مخالفت کند 

احساسات پارادانیس داشت و حس میکرد پارادانیس با او متفاوت 
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از سایرین رفتار میکند و احتمال اینکه پارادانیس از پیشنهاد 
اوخوشحال میشد زیاد بود زیرا  کششی عجیب را بین خودش و 

دور از پارادانیس حس میکرد ،درست مثل مواقعی که دزدکی و به 
چشم خانواده ی چکو به هم چشم میدوختند و چشمانشان چنان 

میتوانستند به این انرژی و یکدیگر را جذب میکرد که به سختی 
 کشش عجیب غلبه کنند و از هم چشم بردارند 

یا مواقعی که به پارادانیس نزدیک شده بود و او را در آغوش گرفته بود و 
ا تمام خوی وحشی گری و ب این در حالی بود که پارادانیس 

راضی به این امر نمیکرد و تمریتو باور هیچ اعتپرخاشگرانه اش 
داشت که اگر هر شخص دیگری به غیر از او میبود مورد خشم و 

 غضب و شماتت از طرف پارادانیس قرار میگرفت 

تمریتو با این افکار مثبت سعی داشت به رابطه ای عاطفی که حس 
نیس  وجود دارد باور داشته باشد واینگونه  به میکرد بین او و پارادا

 خود امید میداد که پارادانیس پیشنهاد او را قبول خواهد کرد 

تمریتو میدانست که اگر پارادانیس پیشنهاد او را قبول کند و با او به اشور 
برود دیگر مجبور نیست حتی برای یک روز تنها در این خانه ی 

حمت زیاد اماده شده بود بماند و از کوچک که  البته با خستگی و ز
 این بابت  بدون آنکه خود بداند لبخند بر روی لبهایش نقش بست 

گشت و هنگامی که او را نیافت به تمریتو اطراف منزل پارادانیس را 
 سمت خانه بازگشت 

ی در سر داشت  اما  اودر حالی که  قدم زنان تمریتو افکار مثبت وشیرین
دچار شوکی عظیم شد  و لبخند میزد  ردازی میکرددر ذهنش رویا پ

 و آنچه را که با چشم میدید باور نمیکرد 
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 در ذهنش سواالت زیادی نقش بسته بود  

یعنی چشمانم خطا نمیکنند و این دختر همان کسی است که دیوانه وار 
    داشته باشم ؟ او را در کنارم عاشقش بودم و میخواستم که تا ابد 

پاهایش به زمین چسبیده  لبهای تمریتو خشک شده بود ولبخند روی  
 بود و فقط به منظره ی روبرو چشم دوخته بود 

، دیدن این  نه پایی برای گریختن  و توانی برای دیدن این منظره داشت 
صحنه چنان شوکی به او وارد کرده بود که مغزش کامال تعطیل شده 

   بود و هیچ فرمانی به او نمیداد  

تمریتو روی پارادانیس قفل شده بود و این در حالی بود که چشمان 
پارادانیس متعجب و حیران و با دهانی باز کاردو را به عقب راند و 

 به چشمان تمریتو خیره شد 

کاردو که هنوز متوجه تمریتو نشده بود اینک که پارامیکال از آغوشش 
 زدواج کن وبیرون رفته بود زانو زد و گفت :پارامیکال لطفا با من ا

، و همسر و همراه من باش برای همیشه عضوی از خانواده ی من
من واقعا عاشق تو هستم ومیدانم که تو نیز من را  برای خودت 

 میخواهی 

درهمین لحظه ظرف  میوه از دستان پارادانیس سر خورد و میوه ها یکی 
 پس از دیگری به روی زمین غلتید 

متعجب  یدن تمریتوپارادانیس را دنبال کرد و با دکاردو با تعجب رد نگاه 
و قبل از اینکه بخواهد دهانش را برای گفتن حرفی باز کند دور شد 

شدن تمریتو و پس از آن  متعجب تر از قبل به دور شدن 
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دوان دوان  به و  پارادانیس ، در حالی که تمریتو را صدا میکرد 
 نگاه کردسمت او میرفت 

تمریتو خواب آرامی داشته الی تالش کرده بود که پارادانیس با خوشح
و برای چیدن میوه به باغ های اطراف رفته بود اینک به خاطر باشد 

 کاردو تمام خوشحالی اش تمام شده بود 

در راه بازگشت و در نزدیکی خانه کاردو را مالقات کرده بود و  به دلیل 
از او  پی ببرداینکه نمیخواست کاردو به وجود تمریتو در خانه اش 

 دوری کرده بود 

اما کاردو سمج تر از ان بود که پارادانیس به راحتی از دست او راحت 
در حوالی خانه تصمیم گرفته بود به حرفی که کاردو  شود بنابر این 

سماجت به گفتن ان داشت گوش بسپارد اما تنها چیزی که به ان 
از  ویکرد ابراز عالقه کاردو  در بدترین موقعیت زمانی بود فکر نم

و او را هنگامی که کاردو از او خواستگاری کرده بود بخت بد دقیقا 
تمریتو نظاره کشیدن غافلگیر کرده بود ، در یک لحظه با در آغوش 

 گر ماجرا بود 

 قدم های تمریتو بلند و سریع بود و پارادانیس که پشت سر او میدوید و
از  پارادانیس به خاطر وجود پاهای دخترانه اش  ،او را صدا میکرد

و در هر لحظه تمریتو بدون اینکه توقف بود تر تمریتو خیلی عقب 
 دورتر میشد و دور  از پارادانیس  دکن

حال تمریتو عجیب بود او خود را در یک کابوس میدید و در دل به خود 
دی در خانه ی میگفت :این فقط یک کابوس است من به زو

پارادانیس بیدار میشوم و کل روز را در کنار او سپری میکنم و از او 
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و حتی او قبول میکند درخاست میکنم که با من به آشور سفر کند 
 که با من عهد همسری و همسفری ببندد 

ن توجه به هر چیزی قدم هایش را تند و تند تر میکرد تا از وتمریتو بد
تمام افکار و معادالتی که در ذهنش درباره ی این کابوس فرار کند ، 

 بسیار پارادانیس داشت به هم ریخته بود و همینطور احساساتش
 بود شده  و متالطم عجیب 

ده بود و احساسات انزجار تبدیل شه ب در یک لحظه  احساس عشق او
ضد و نقیضی که داشت حالش را دگرگون کرده بود او حس میکرد 

لحظه ای ، خودش را نیز به خوبی نمیشناسد که در این لحظه حتی 
 در قلبش و لحظه ای حس انزجار با فکر به پارادانیس قلبش میتپید 

 جای گزین عشق میشد 

تمریتو به غار رسید و پائو در حالی که دم تکان میداد و زبانش را بالخره  
از دهان خارج کرده بود  با دیدن  تمریتو دوان دوان به او نزدیک 

مریتو با دیدن سگ با وفایش او را ناز و نوازش کرد و با خود شد و ت
در کنارش نبود  ین حیوان با وفا ومهربان لحظه اگر  فکر کرد در این

 حتما دیوانه میشد 

نه اینکه تمریتو از احساسات کاردو بیخبر باشد یا از خواستگاری او 
ک ر شتمریتو درباره ی پارادانیس دچااما اینک  حسادت کرده باشد 

 مورد  پارادانیس درکه ه تصور کرده بود و تردید شده بود زیرا همیش
ستیزه جو است و او دختری  بسیار سر سخت وروابط  با مردان 

اما ر سر سخت است که بدست آوردن اوکار راحتی نیست ابسی
اینک او به کاردو اجازه داده بود که او را در آغوش بگیرد واین در 

که تصورات تمریتو نسبت به پارادانیس بسیار متفاوت حالی بود 
 بود 
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تمریتو به خاطر می آورد که پارادانیس با او مخصوصا در روزهای اول 
که تمریتو راجب به  و شناختی چگونه سرد و محتاط برخورد میکرد 

 ی گری های پارادانیس سرسختی و اخالق های خاص و وحش
توانسته بود  این دختر را برای تمریتو جذاب تر و خاص تر  داشت

اما چیزی که ساعتی قبل دیده بود تمام افکار و احساسات او را  کند 
و تمریتو نسبت به شناختی که درباره ی  خدشه دار کرده بود 

 پارادانیس بدست آورده، دچار شک و تردید شده بود 

بر خالف همه ی تصوراتش  انیسمیکرد که یا پارادتمریتو با خود فکر  
با  به کاردو عالقه مند شده و بدون هیچ سرسختی و خیلی راحت 

 فکر به پیوستن به این خانواده و با هدف داشتن خانواده ای  جدید 
خانواده ی چکو خوشحال و راضی خواهد بود    از وصلت و پیوند با

ارادانیس و پ درباره ی پارادانیس اشتباه میکرد او کامال شاید  
یزی که تا به حال تمریتو شناخته بود شخصیتی جدا و متفاوت از چ

داشت و شاید برخالف تصورات تمریتو پارادانیس تنها با تمریتو سر 
هیچ سرسختی و جدیتی نداشت و یا سخت بود و  برای کاردو  

 حتی خود پارادانیس  برای به دست آوردن کاردو تالش کرده بود 

خود سوال کرده بود که اگر پارادانیس به کاردو عالقه مند تمریتو بارها از 
است و به او اجازه داده که او را در آغوش بگیرد پس چرا من نیز با 

 پارادانیس لحظه هایی عاشقانه داشته ام؟

اگر پارادانیس قصد پیوستن به خانواده ی چکو را داشته بنابر این هرگز 
ی نقل مکان کرده باشد یا اگر نباید از خانه ی آنها به خانه ی کوچک

پارادانیس به کاردو عالقه مند بود روزی که به کنار آبشار رفته بودند 
نباید در آغوش تمریتو خود را گرم میکرد و هزاران سوال اینچنین که 

به دهن تمریتو حجوم آورده بود و تمریتو برای قانع کردن خود به 
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رباره ی پارادانیس ن داینطور پاسخ میداد که شاید م این سواالت 
شاید  درباره ی شخصیت پارادانیس اشتباه  یا و قضاوت میکنم 

یا حتی شاید پارادانیس من را به چشم یک حامی میدیده  کرده ام 
و تنها من بوده ام که ندارد نداشته و  و هیچ حسی نسبت به من 

پارادانیس را عاشقانه دوست داشته ام و این  یک عشق یک طرفه 
 یست بیش ن

ه پارادانیس افکار گوناگون تمریتو را دیوانه کرده بود و این در حالی بود ک
و با دیدن کاردو که در حیاط خانه منتظر او  به خانه باز گشت

 ایستاد او  ،عصبانی و پرخاشگر  درست روبه رو یایستاده بود

 با حالتی کنایه آمیز کاردو به چشمان خشمگین پارادانیس نگاه کرد و
: من نمیدانستم که تمریتو در این وقت از روز به خانه ی تو گفت 

 می آید 

حرفهایش  روی پارادانیس که عصبانی و ناراحت بودودیگر کنترلی بر
نداشت با حالت پرخاشگرانه و ستیزه جویی فریاد زد:این که 

چه کسی در چه وقت از روز به خانه ی من می اید تنها به من 
من  تو با خودت چه فکری کردی که اینک ، اصأل مربوط است 

را بازخواست میکنی و طوری رفتار میکنی که انگاری نمیدانی 
من به خاطر دخالت ها و کنجکاوی های بی مورد تو و 

خانواده ات از شما جدا شدم و تصمیم گرفتم ترس تنها ماندن 
 در این خانه را به جان بخرم 

نیس حیرت زده بود و سعی داشت کاردو در حالی که ازدیدن  خشم پارادا
کند تقریبا با صدای بلند ز تپق زدن  بین حرفهایش جلوگیری ا

گفت :تو با این حرف تمام خوبی هایی که خانواده ام در حق 
که  مند را  بی ارزش کردی و من چقدر ساده لوح بوده اتو کرد
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ه تو فکر کردم و برای لحظتمام دیشب را به تو و به تنها بودن 
ما همه ی  نواده ی من یعنی واب به چشمانم نیامد و خاای خ

قصد دخالت در کارهای محبت کردیم و تنها در حق تو خوبی و
یم فقط از بابت این بوده که ه اتو را نداشتیم و اگر حرفی زد

 نگرانت بودیم 

 سپس مکثی کرد و گفت :فکر میکردم تو آدم قدر شناسی هستی و 
  خانواده ی من را دوست داری 

تصیح حرفهای  روی کرده تصمیم به پارادانیس که حس کرد کمی زیاده 
تندش درباره خانواده ی چکو این مرد زحمت کش و مهربان 

و گفت :البته که من خانواده ی تو را دوست دارم و  گرفت 
و بقیه هرگز محبت و مهربانی پدر و مادرت و همچنین هیمن 

بر این نیست که تو به را فراموش نمیکنم اما این واقعا دلیل 
خودت جرات خواستگاری از من را بدهی و من را به خاطر  

بودن تمریتو در خانه ام مواخذه کنی کاردو که گویی با شنیدن 
این حرف پارادانیس از تعجب شاخ در آورده بود با چشمانی  

بیرون زده  و  با لحنی گالیه مندانه وناراحت پرسید : تمریتو از 
تو بوده است ؟پس برای همین نمیخاستی با  کی در خانه ی

تو به خانه بیایم و من را مجبور کردی در همان نزدیکی خانه 
چرا نباید از تو خواستگاری میکردم در حالی به تو اعتراف کنم !

من و خانواده ام را دوست  ،که  ساده لوحانه فکر میکردم تو
تدافعی  این بار حالت پارادانیسداری و به ما اهمیت میدهی 

و سریع در پاسخ سوال کاردو گفت : اول اینکه به خود گرفت 
من هرگز تو را مجبور به گفتن حرفی نکردم و اگر که خواستم 

از بودن تمریتو در خانه ام بی خبر باشی به دلیل دخالت ها و 
نواده ات بوده و دوم قضاوتهای بیجای و همیشگی تو خا
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ری در حوالی خانه ام دسته ای از سپاهیان آشواینکه دیشب 
به سمت خانه اش میرفته با دیدن بودند و تمریتو هنگامی که 

به من لطف کرد و به خانه  ه وحس خطر کردسربازان آشوری 
ام آمد و من را از شرایط با خبر کرد تا مبادا روشنایی خانه ی 

من سربازان آشوری را به این سمت هدایت کند کاردو که 
باخبر شده  ریتو در خانه ی پارادانیساینک از دلیل حضور تم

بود و کنجکاوی و دل نگرانی اش بر طرف شده بود لبخند 
کجی بر لب نشاند و گفت :من منتظر جواب تو به درخواستم 
خواهم بود  و همین که خواست از خانه خارج شود با صدای 

 فریاد پارادانیس در جایش میخکوب شد 

ز عالقه ی من نسبت به خانواده ات تو با خودت فکر کردی که میتوانی ا
سو استفاده کنی و از من خاستگاری کردی و به خودت اجازه 

من را در آغوش بگیری در حالی »دادی که بدون رضایت من 
که من هرگز به تو عالقه ای نداشته و ندارم بنابر این خیلی به 
 این امر امیدوار نباش و هر چه زودتر از خانه ی من بیرون برو 

ن حرف عصبانی شده که در حال کاردو حس کرد به قدری از شنیدن ای
ی این دختر دور شود ،از طرفی از خانه  حاظر تنها میبایست 

قه مند بود شکسته شده بود زیرا به پارادانیس عال قلب کاردو 
شکسته شدن غرورش توسط پارادانیس اورا  و از طرف دیگر

 عصبانی و منزجر کرده بود 

در نشناسی پارادانیس نسبت به خانواده اش ناراحت بود اما کاردو از ق
تصمیم نداشت که درباره ی اتفاقات امروز با کسی صحبت 

کند و ترجیح داد به کنار چشمه برود و برای آرام یافتن آتش 
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درونی اش تنی به آب بزند تا بتواند بیشتر درباره ی اتفاقات 
 *******اخیر فکر کند 

شت و  از کاردو و تمریتو هیچ خبری نبود البته میگذو  دوروز از این ماجرا
در این دو روز هیمن و هیرو و حتی مادرشان  ژینو به 

پارادانیس سر زده بودند و از او خواسته بودند که مثل روزهای 
قبل به خانه ی آنها برود و نهار را در کنار هم صرف کنند اما 

بودن در جمع پارادانیس به قدری ناراحت بود که اصال به 
در باره ی عالقه ای نداشت و از طرفی به خاطر حرفهایی که 

این خانواده ی مهربان   از روی عصبانیت به کاردو زده بود 
فعال نمیتوانست خودش را به  بینهایت  خجل و شرمسار بود و

کرده  نسبت به این خانواده ی مهربان که خاطر این بی مهری
به انها زحمت ی برای نهار و در نهایت گستاخببخشد  بود 

 میهمان آنها باشد داده و

پارادانیس بارها به آن لحظه فکر کرده بود ، لحظه ای که حالت چهره ی 
لبخند از روی  و ه بود تمریتو  اینقدر معصومانه تغییر کرد

تبدیل به بهت و ناباوری شده بود ،  لبهایش محو شده و
و از  بتواند آغوش کاردو را پس بزند پارامیکال قبل از اینکه 

لبخندی محو روی لب  بود که  تمریتو را دیده کاردو دور شود 
از و با حیرت به آنها دهانی بداشت اما به محض دیدن آنها با 

نگاه میکرد و پارادانیس با نگرانی به این فکر  میکرد که 
س پارادانیتمریتو افکار بدی درباره ی او  در سر پرورش دهد 
با دیدن تمریتو تمام عضالتش منقبض شده بود و 

نمیتوانست هیچ حرکتی به خود بدهد و تنها چشمانش بود 
که در آغوش کاردو به چشمان پر حیرت و غم آلود تمریتو گره 

 از حالی اش خوش دیدن آن چشم ها تنها یاد آور رده بود وخو
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 در همان ور در شب گذشته بود تمریتو دنزدیک تر شدن به 
لحظات کوتاه پارامیکال محبت های تمریتو را   به یاد آورده 

ی سر او تمریتو تمام شب را باالبود  و به یاد آورده بود که 
بیدار بوده و پارادانیس برای اولین بار عالمتی مبنی بر عشق 

 تمریتو نسبت به خود دریافت کرده بود 

حس ناراحتی که به  پارامیکال تمام این لحضات را به یاد داشت و از بابت
 تمریتو منتقل شده بود غمگین بود و اه میکشید 

پارامیکال امیدوار بود که به زودی تمریتو از احساساتش با او سخن بگوید 
زیرا بالخره دیشب در رفتار تمریتو  حس عشق و دوست 

داشتن را لمس کرده بود و او که  از بابت عشق و عالقه ی 
ن نداشت اینک  تمریتو را نسبت تمریتو نسبت به خود اطمینا

دیده بود اما افسوس که کاردو به  به خود عاشق و عالقه مند
 بدترین شکل ممکن روز زیبای او و تمریتو را خراب کرده بود 

بیدار شده بود و که  وقتی  ،پارامیکال به یاد میاورد  در صبح دو روز پیش
هنگامی که دیده بود بسیار خوشحال بود و  تمریتو را باالی سر خود

سرخوشی او با شادی و  تو مثل یک کودک معصوم به خواب رفت تمری
به خاطر پذیرایی از تمریتو به باغی  برای ساعتی به او چشم دوخته بود و

که در آن نزدیکی بود رفته وبا  سبدی میوه به سمت خانه بازگشته بود  
 پارامیکال  ه بود اما را دید  از بخت بد  کاردو بازگشت به خانه  در راه اما 

تصمیم نداشت که به این خوشی پایان بدهد بنابراین تا جایی که میشد 
و  دست به سر کرده  که اصرار داشت با او به خانه اش برود  کاردو را

وقتی که کاردو میخواست با او به خانه اش برود و با هم صحبت کنند 
حرفی که برای  و خواسته بود که در همان لحظه کاردپارادانیس از او 

گفتن به او داشت را بزند  و آنجا را ترک کند اما برخالف همه ی 
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بوسیله  تصوراتش از کاردو که همیشه برایش یک دوست خوب بود اینک 
 ی کاردو غافلگیر شده و در یک لحظه خود را در آغوش او دیده بود 

ود که باعث غافلگیری پارادانیس شده  بود دو تنها چیزی نباما آغوش کار
 بیشتر ازحضور تمریتو دقیقا در همان لحظه در آن مکان  بلکه 

 پارادانیس را غافلگیر کرده بود  ،کاردو ابراز عالقه ی 

پارادانیس که حال تمریتو را دیده بود و حس غم و حیرت را از چشمانش 
و درست  ه دیده بود با یک حرکت کاردو را از خود دور کرد

ه زمانی که بدون توجه به کاردو به سمت تمریتو قدم برداشت
به دنبال او رفته بود  و پارادانیس ده تمریتو از او دور ش بود 
مده را برای تمریتو هرگز نتوانسته بود شرایط پیش ااما 

 توضیح دهد 

کرده  رویداد به قدری  حال پارامیکال را  خراب  و فکر او را مشغول  این 
صبح ،هنگامی که هیمن و هیرو برای دیار با او به  بود که 

حرف های آن  خانه اش آمده بودند و با او صحبت می کردند 
ها را نمیشنید و وقتی که آنها میخندیدند او مات و مبهوت به 

طبق معمول  هیرو  بالخره  آنها چشم دوخته بود تا جایی که
گفتن حرف های ناراحت  و با  عصبانی شدههمیشه خیلی زود 
خانه ی او را ترک کرده  ، به پارادانیسکننده و کنایه آمیز 

 بودند 

و نه حسی برای  دیگران پارادانیس نه تمرکزی برای شنیدن حرف های 
داشت و بسیار بی لبخند زدن  یا حتی تظاهر به خندیدن 

تنها میتوانست بارها و بارها اتفاقات و  حس و حال بود او 
 های اخیر و خاطراتی که با تمریتو داشت را مرور کند رویداد
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اینده خبری از تمریتو به  که اگر تا چند روز یم داشت تصم پارادانیس 
غرورش را زیر پا دست روی دست نگذارد و ،دست نیاورد 

خودش شخصا برای دیدن تمریتو و صحبت کردن گذاشته و 
 با او به غار برود 

که از دست آشوری ها گریخته و جان سالم  در این روز های اخیر مردمی
به در برده بودند دوباره به سرزمین خود بازگشته و به صورت 

پراکنده درشهر سکنی گزیده بودند و پارادانیس عالوه بر 
تمریتو و ناراحتی که بابت سو تفاهم بوجود آمده داشت 
نگران بود که مبادا مجبور به ترک خانه اش شود زیرا اگر 

ای ادعای مالکیت خانه را میکردند دوباره مجبور به  خانواده
تحویل  جا به جایی میشد و باید خانه را به صاحبان اصلی

در  خانه ای که عزیزانش میداد و او هرگز تصمیم نداشت  به 
 به قتل رسیده بودند با ز گردد و در آنجا سکنی بگیرد  آن 

در خانه ی پدری اش  او هرکز نمیتوانست اجساد تمتی یاشی و ایلوان را
فراموش کند و بنابر این زندگی در ان خانه ی مجلل و نفرین 

 شده برایش غیر ممکن بود 

سه روز از ماجرایی که پیش آمده بود گذشت و هیچ خبری از تمریتو نشد 
اما ، پارادانیس از این موضوع بسیار غمگین و ناراحت بود 

دیدن تمریتو  هنوز از رفتن به غار و پیش دستی کردن برای
 خود داری میکرد 

پارادانیس امیدوار بود که تمریتو خیلی زود برای دیدار با او پیش قدم 
برای او شود و با خود می اندیشید که بعد از دیدن تمریتو 

درباره ی کاردو توضیح خواهد داد  و به نحوی به تمریتو 
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نسبت به کاردو  عاشقانه ای  که او هیچ حسیخواهد فهماند 
 ندارد

از تمریتو هیچ خبری  تا چند روز بعد نیز  بر خالف تصورات پارادانیس
نشد و این بار پارادانیس که مضطرب و نگران بود تصمیم 
گرفت  غرورش را نادیده بگیرد و برای دیدن تمریتو راهی 

 غاری که در آن زندگی میکرد بشود  

ات را در ذهنش مرور کرده بود تا او در بین مسیر اینقدر جمله ها و کلم
بالخره بهترین آنها را برای صحبت با تمریتو و بر طرف کردن 

رسید  راین سوءتفاهم انتخاب کرده بود اما هنگامی که به غا
 ئو هیچ اثری نبود بر خالف همیشه از پاِ 

پارادانیس یکی دو بار پِائو و حتی تمریتو را صدا کرد و با تصور اینکه برای 
رفته و به غار باز خواهند گشت وارد غار شد اما از چیزی  کاری

 که میدید متحیر و وحشت زده شد 

حتی فکر  از دست دادن تمریتو برایش سخت و غیر قابل تحمل بود زیرا 
تمریتو بعد از خانواده اش برای او همه چیز و همه کس شده 

 بود 

نه اش حبس ی بود نفس در سیاو با دیدن غاری که اینک خالی از سکن
 شد 

یاله ی آب بود که نشان میداد شخصی ار تنها چند ظرف و یک پدر غ 
اینجا بوده است و دیگر هیچ اثری از تمریتو و سگ با وفایش 

 در غار دیده نمیشد 
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به  پارادانیس در حالی که پاهایش سست شده بود روی زمین نشست و 
 تصاویر حک شده روی دیواره ی غار چشم دوخت و با لمس

، خاطرات تمریتو یکی پس به تمریتو فکر کرد این حکاکی ها 
 از دیگری در ذهنش مرور میشد 

روزی که برای اولین بار در این غار چشم گشوده بود واز تمریتو وحشت 
کرده بود یا روزی که تمریتو مجسمه ی فاخته ی الجوردی را 

ار آمده بود در حالی که به او هدیه داده بود و با او به این غ
حس میکرد برای اولین بار به غار تنهایی تمریتو قدم گذاشته 

در چشمه رفتند و  به  پِائوهمراه  است ، روزی که با هم به 
روزهایی که آغوش گرم و آرام بخش تمریتو جای گرفته بود یا 

در کنار هم سختی کشیدند و برای خانواده اش ملزومات 
هم کرده بودند ، خاطره ی  لبخند های جهان زیرین را فرا

منحصر به فرد تمریتو و محبت های زیرکانه اش یا حتی 
چشمان خندان پائو و دم تکان دادن هایش ، همه و همه از 

جلوی چشمان پارادانیس رد میشد و شوکی عظیم به این 
 دختر جوان وارد میکرد 

ی پس از دیگری از آه از نهاد پارادانیس بلند شد و بی اراده اشک ایش یک
 چشمه ی جوشان چشمان جذابش  سرازیر میشد 

بعد از خانواده اش تمریتو خانواده ی او شده بود او پناهگاه و عشق 
حقیقی پارادانیس بود و اینک پارادانیس میتوانست با در نظر 

اما افسوس نگرفتن غرور اشرافی اش به این عشق اعتراف کند 
ی اعتراف برا را ترک کرده بود وکه تمریتو بدون هیچ حرفی او 
به خاطر حفاظت از غرور  و تمنا دیر شده بود و پارامیکال 

مسخره اش این  همه مدت در خانه به انتظار تمریتو نشسته 
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بود و این در حالی بود که اینک نمیدانست تمریتو کجا و در 
چه حالی به سر میبرد ، پارادانیس خود را سرزنش میکرد و با 

ت باید او را تا غار تعقیب میکردم و با او صحبت خود میگف
میکردم تا او بداند من هرگز به کاردو عالقه نداشته ام و باید 
به او میگفتم که برایم از همه چیز و همه کس عزیز تر بوده و 

 هست 

افسوس که برای تمام این کارها دیر شده بود و اینک پارادانیس تنها 
اشک بریزد و خود  ری از تمریتو و دو میتوانست از بابت فراغ

 فصل بیستم را به خاطر اشتباهاتش سرزنش کند 
 

**** 

تمریتو تمام دو روز گذشته را آشفته بود او هنوز دو روز پس از واقعه 
نمیدانست که پارادانیس چه حسی نسبت به او دارد و با 

خود به این نتیجه رسیده بود که کاردو توانسته قلب 
داشت که در شناخت انیس را به دست آورد زیرا او شک پاراد
و پس از مرور تک  صیت پارادانیس اشتباه کرده باشد شخ

به این نتیجه رسیده بود که تک خاطرات ریز و درشت 
پارادانیس دقیقا همان دختر سر سخت و مغروری است که او 

راجذب کرده و در آن شرایط نا بسامان ایالم هرگز کسی 
نقش بازی کند بنابر این تمریتو نسبت به عشق و  نمیتوانست

عالقه ای که به پارادانیس داشت شک نداشت اما درباره ی 
احساسی که پارادانیس میتوانست به او داشته باشد دچار 

 تردید شده بود 
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شاید لجبازی ها و غروری که بین او و پارادانیس وجود داشت باعث شده 
 پارادانیس محبت های او را  شوند وبود که  آنها از هم دور 

 ببیند و ترحم تنها از سر دلسوزی 

 بیرون از غار نشسته بود  غرق در افکار پریشان خویش تمریتو در حالی که
بود با دست بدن پائو را که در کنارش لم داده بود نوازش 
میکرد و پائو شاد و سرخوش گاهی برای تشکر  دم تکان 

 میداد

تمریتو چنان در فکر فرو رفته بود که متوجه سواری که به او نزدیک میشد 
 نبود و  هنگامی که  سوار را دید که لباس آشوری بر تن داشت 

دستش را به هان شدن دیر شده بود  بنابر این دیگر برای پن
به همراه داشت برد تا از وجود  سمت خنجری که همیشه

 ه از به همراه داشتناطمینان حاصل کند و وقتی ک خنجر
ئن شد از جایش برخاست و به سوار نزدیک شد ، ممطخنجر 

پائو نیز به صورت غریزی از حالت  چهره ی صاحبش  به 
احتمال خطر پی برد و بر خالف همیشه که تنبلی میکرد و در 

گوشه ای لم میداد پشت سر تمریتو به ره افتاد و برای 
 روبرویی با خطر او را همراهی کرد 

مرد آشوری که متوجه موضوع شده بود با لهجه ی ایالمی شروع به 
تمریتو را جلب کند و هنگامی  صحبت کرد تا بتواند اعتماد 

که تقریبا به تمریتو نزدیک شده بود از اسب پیاده شد وگفت 
ه ریتو پسر ) اورتک اینشوشینک(ملقب به شاه اورتاکو :شما تم

 هستید ؟
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رش برد اما مرد که قصد او را فهمید تمریتو دستش را به سمت خنج
سریع گفت : نترسید من از طرف برادرانتان از قصر 

 آشوربانیپال بزرگ برای شما پیغامی آورده ام 

تمریتو که اسم برادرانش را شنیده بود اینبار نفس راحتی کشیو گفت 
 :حال برادرانمان چطور بود ؟ 

مرد لبخندی زد ونفس زنان  گفت اگر  من و اسبم  را به مقداری اب خنک 
و قابل شرب دعوت کنی همه چیز را به تو خواهم گفت اما 

 و به مقداری آب و غذا نیازمندم اینک از راه درازی آمده ام 

تمریتوبه غار رفت و مقداری میوه وباقی مانده  گوشت کبکی که بعد از 
مرد  را با خمره ای آب برای مرد آورد وشکار کباب کرده بود 

بعد از رسیدگی به اسب و در حالی که شروع به خوردن کرد با 
 دهانی پر شروع به سخن گفتن کرد 

در شرایط فعلی  نگران شما بودند و با توجه به دستگیری خوم  برادرانت 
 شما را به آشور احضار کرده اند بام کالداش 

از از خبری که شنیده بود به مرد نگاه کرد و تمریتو متعجب و با دهانی ب
 پرسید خومبان کالداش دستگیر شده ؟

مرد سری به نشانه ی تایید تکان داد و بله او را در حالی در کوه پناه 
گرفته ه بود دستگیر کرده اند  و به آشور آوردند و اینک در 

سیاه چاله ای در قصر زندانی شده است تا سرورمان 
 رباره ی او تصمیم گیری کند آشوربانیپال د

خورشید کم کم در حال غروب بود و ، هنگامی که مرد غذایش تمام شد 
فرصتش برای ماندن در ایالم به اتمام  تمریتو میدانست که
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باید با این مرد به آشور و به دیدن  برادرانش  رسیده است و 
 برود  

این مرد تنها شخصی به غار برد ،  تمریتو بر خالف میل باطنی اش مرد را
به  غار و مخفیگاه  او بعد از پارادانیس و البته هیرو  بود که 

کامال  راه یافته بود و میدانست که برادرانش به این مرد
را برای  این مرد  اشکار  حل  مخفیگاه او م که اعتماد داشته 

 کرده اند

میقی هنگامی که مرد آشوری که  بسیار نیز خسته ی راه بود به خواب ع
با فکری که به وفرو رفت، تمریتو  زیر نور مهتاب نشست 

ا که در دست داشت باال و پایین سیبی ر سختی مشغول بود 
انداخت و به دو راهی بزرگی که جلوی راهش قرار گرفته بود 

 فکر کرد 

این دختر جذاب و مغرور  از طرفی میدانست که قلبش در ایالم و نزد
ار او نش و جایگاهش در انتظدیگر برادرا است و از طرف

 بودند 

تمریتو ساعت ها با عقل و احساس خود در جنگ بود تا بالخره سیب 
قرمزی را که در دست داشت به باال انداخت و سیب پس از 

چند دور چرخیدن دوباره در دستان تمریتو جای گرفت و 
تمریتو گاز بزرگی به سیب زد ، او بالخره تصمیمش را گرفته 

 بود 

رفتن به آشور آماده میشد و   او باید به عقلش رجوع میکرد و برایآری 
و برای اماندن و تماشا کردن عشق پارادانیس نسبت به کاردو 

 چیزی به غیر از رنج و عذاب  نبود
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قه مند است و یقین داشت حس میکرد پارادانیس به کاردو عال تمریتو    
 ن خواهد بود ،خانواده ی چگو ام کنار  در که جای پارادانیس 

بنابر این پارادانیس اینگونه خوشحال زندگی میکرد و او کسی 
و  دانیساز پارا بود که  بر خالف میل باطنی اش میبایست 

و هدفش  عبور میکرد خاطرات تلخ و شیرینی که با او داشت  
 . را دنبال میکرد

***** 

مردی که او را با خود به  س و با و به قصربا شکوه بالوات  رسید و پتمریت
نگهبانان  همراهی و راهنمایی یکی از با وهمراه آورده بود 

 وارد قصر و سپس به تاالری راهنمایی شد 

پس از مدتی نه چندان طوالنی هومبان نیکش و خه بات وارد تاالر شدند 
هومبان نیکش که بسیار قد بلند و ورزیده بود و طبق عادت 

ه سبک ایالمی آرایش کرده بود به همیشگی ریش ها یش را ب
مثل همیشه با ابهت یک  ولیعهد و یک سمت تمریتو امد و 

گرم و محکم  دلتنگ برادر بود با اقتدار و  که به شدت حامی 
 برادر هم خون خود را در غوش گرفت 

پشت سر هومبان نیکش خه بات با نیشی که تا بنا گوش باز شده بود 
ه میکرد و به نظر میرسید منتظر ایستاده و به برادرانش نگا

ونی و رفیق است تا نوبت به  دیدار و در آغوش گرفتن برادر خ
خه بات بر خالف تمریتو و هومبان نیکش از دیرینه اش برسد  

جثه ای نحیف تر و قدی کوتاه تر برخوردار بود و بر خالف 
داشت که با چهره ی برادرانش لباس های آشوری بر تن 

ترکیب شده و او را بسیار جذاب کرده بود ایالمی  اصیلش 



222 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

پوست تیره و چشمان ابی او در کنار لباس های عاشوری و 
 هم بسیار جذاب و خواستنی بود 

ه برای تمریتو حکم پدر را داشت مدتی تمریتو را در هومبان نیکش ک 
چند ضربه به نشانه ی درود و سالم فراوان بر شانه  بعد  وآغوش کشید 
تمریتو را در  او  (رسید ،خه بات )  برادر کوچکتر  نوبت بهی تمریتو زد 

او را بسیار محکم فشار داد و تمریتو که با این رفتارها و وغوش گرفت ا
خه بات  غریبه  نبود با لبخند و تنها با یک فشار کوچک او  شیطنت های 

را از خود دور کرد و گفت : برادر کوچک و بازیگوش من  چطورهنوز دست 
 ن کارها بر نداشته ای  در حالی که در قصر آشوریان هستیاز ای

خه بات خنده ای کرد و گفت : چطور میتوانم در این شرایط در مقابل 
، تنها کاری آشوری ها خود را غمگین و ضعیف نشان بدهم 

که  از دست من یر می اید  این است که خود را در مقابل این 
 دهم همه مصیبت قدرتمند وبی تفاوت نشان ب

سپس مکثی کرد و گفت : تمریتو دلم برایت به اندازه ی یک پشه ی 
 کوچک تنگ شده بود 

و در قلبش تلخی بود و بنابر این تمریتو خندید اما خنده ای که در نهان 
دوباره برادر کوچک و زیرک خود را در آغوش کشید و گفت 
من هم دلم برای تو به اندازه ی  دست های همان پشه ی 

  وچک تنگ شده بود ک

تمریتو میدانست که خه بات بر خالف چهره ی خندانی که داشت و پشت 
قلبی بسیار پر درد دارد و ،  این نقاب شوخ و خوش اخالق 

این باعث میشد که بیشا بیش به این برادر کوچک مهربانش 
 اهمیت بدهد 
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نیکش و خه بات آخرین فرزند شاه اورتاکو بود و از جانب مادر با هومبان 
 اما انس و الفت زیادی بین انان بود کی نبود یتمریتو 

نارآنیس پدر انها شاه اورتاکو دو همسر رسمی داشت که یکی از آنها ملکه 
همسر بود که مادر هومبان نیکش و تمریتو بود و بعد از او 

دیگری اختیار کرد وحاصل این ازدواج تولد یک جفت نوزاد 
دختر وپسر دو قلو  بود که یکی از این دو نوزاد بسیار کوچک 

و ضعیف بود و به دستور ملکه ی جدید و پادشاه طبیبان 
تالش کردند اما شاه بیمار  شاه دخت این  زیادی برای نجات 

ن شیر را نیز دخت به قدری ضعیف بود که حتی توان بلعید
ه زنده نداشت و  بنابر این با همه ی تالش ها یی که در را

بودن و سالمتی شاه دخت انجام شد  او بیشتر از یک هفته 
خه بات  در همان دوران نوزادی خواهر  دوام نیاورد و 

یش  را از دست داد و به همین دلیل بیشابیش به او دوقلو
خوش اخالق بود که  توجه میشد و او نیز به قدری با نمک و

 در قلب همه ی افراد قصر جایی برای خود باز کرد  خیلی زود

خه بات نسبت به دیگر پسران شاه اورتاکو  کامال قد بلند نبود اما جثه ای 
 کامال عضالنی و بنیه ای  قوی داشت 

و خه بات با این  تمریتو و خه بات برای مدتی همدیگر را در آغوش گرفتند
شیطنت های  تمریتو خوش آمد گفت ، اما  روش به برادرش

د که هر دو به سختی یکدیگر را را به جایی رسان خه بات  کار
میفشردند  و به این روش  زور آزمایی میکردند ، گویی که در 
 میدان جنگ قصد شکستن استخوان دشمن را داشته باشند 

 خه بات که زیر دستان بزرگ تمریتو تحت فشار شدید با صدایی خفه
 گفت : غلط کردم تو همیشه از من قوی تر هستی 
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تمریتو که همچنان در حال نبرد بود گفت : حاال که اعتراف  به شکست 
 کردی دستانت را ازدور من بردار تا من هم دستانم را از دور تو جدا کنم 

  

خه بات دستانش را برداشت و تمریتو در حالی که با صدای بلند میخندید 
و چشمانش از فرط خوشحالی برق میزد ،از خه ربات جدا شد 

 و به او فرصت نفس کشیدن دوباره داد 

هومبان نیکش که با لبخند به هر دوی انها نگاه میکرد اما لحنش مثل 
اید و  زیر لب گفت :هنوز بزرگ نشده ،همیشه جدی بود

بیشتر از اینکه شبیه به  شاهزاده های جنگ جوی ایالم باشید 
ی کوچکی هستید که در کوچه باغ های  شبیه به پسر ها

 مداکتو با هم گالویز میشدند 

با این حرف هومبان نیکش که بیشتر شبیه به یک شوخی برادرانه بود هر 
 سه مرد غمگین شدند و به یاد روزهای خوب گذشته افتادند 

مردم از خانه های  روزهایی که بعد از پیدا شدن خورشید در اسمان ایالم ،
کاه گلی بیرون میشدند و برای زندگی تالش میکردند و 

وستاها مشغول بازی و کودکان در گوشه گوشه ی شهرها ور
و زنانی که در کنار جوی و چشمه با هم به  شیطنت بودند 

یا  و انجام میدادندگفت و گو مینشستند و کارهای روزمره را 
حتی مردانی که بعد از شکار یا بازگشت از جنگل و دشت و 

 در همان حوالی اب تنی میکردند  بازار 

 فر را جدی کرده و به فکر فرو برده بود یاد روزهای زیبای ایالم هر سه ن
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نیکش  نگاهی به برادران کوچکتر از خود و عزیز تر از جانش کرد و گفت 
:بهتر است برای گفت و گو به اقامتگاه من برویم تا بتوانیم 

 راحت تر صحبت کنیم 

هر سه نفر آنها  به باغی که در قصر وجود داشت رفتند و در انتهای این 
افرادی مثل باغ  اقامتگاه هایی ساخته شده بود که به 

سرداران وبرخی از بزرگان قصر که به هردلیلی دور تر از 
ار گرفته بود زندگی راقامتگاه خانواده ی آشوربانیپال  ق

 میکردند 

وقتی که وارد اقامتگاه هومبان نیکش شدند ، تانیا همسر مهربان و با 
وفای هومبان نیکش از دیدن تمریتو بسیار خوشحال شد و 

ریتو آمد و او را در آغوش زود تر از بچه هایش به سمت تم
 گرفت و گفت : تمریتو دلم برایت تنگ شده بود 

تمریتو با مهربانی گونه ی تانیا را بوسید و گفت من نیز بی نهایت دلتنگ 
 شما شده ام 

او را در اغوش هالوشو  به سمت او آمد و  در همین حین پسر بلند قامت 
گرفت و پس از ان دو دختر ظریف و زیبا به نام های آسمین 

و تارینا به سمت تمریتو آمدند و تمریتو از دیدن دختران 
بزرگ تر و جذاب  بای برادرش به وجد امد ، آسمین و تارینا زی

تر از قبل شده بودند وبه زودی میتوانستند بارور و آفریننده 
 باشند 

نشستند تانیا با اشتیاق و کنجکاوی فراوان   به وقتی که همگی   
: ازشوش و سرزمینمان چه خبرهایی تمریتونگاه کرد و پرسید 

 آورده ای ؟



226 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

 تمریتو سکوت کرد و تنها یک لبخند تلخ به تانیا تحویل داد 

امید در نهادش نهفته بود گفت :من  با  تانیا که گویی هنوز کور سویی از
به کنیزی فروخته میشدند صحبت تعدادی از زنان اسیر که 

کردم اما آنها چنان در شوک بودند که با هیچ کس صحبت 
نمیکردند و یکی دو نفر از آنها فقط از کشته شدن فرزندان و 

خانواده ی از دست رفته شان سخن میگفتند  و هر چه از انها 
سوال میکردم فقط نام فرزند و افراد کشته شده  را میشنیدم 

از من کمک میخواستند تا شخصی را برای آنها  یا برخی دیگر
پیدا کنم که از او بی خبر مانده بودند که  گاهی  شامل 

 دان یا خواهر و برادرانشان میشد همسران یا فرزن

تمریتو نگاه غم انگیز و شرم زده ای داشت ،شاید به خاطر اینکه نتوانسته 
اینک در برابر  ،بود کمکی در راه نجات مردمانشان داشته باشد

 خانواده اش شرمگین و خجالت زده بود 

تمریتو گفت در روز های آخر جنگ من در شهر شوش بودم و برای یافتن 
سرداران و دالورانی که ممکن بود از میدان نبرد گریخته و زنده 

باشند در تالش بودم تا با انها  لشکری تشکیل بدهیم و در 
 مقابل اعمال ناشایست سربازان بی همه چیز آشوری بایستیم 

تمریتو  با دست به تمریتو اشاره کرد که  در همین حین نیکش برادر بزرگ
آرامتر صحبت کند مبادا که کسی صحبت های مخفیانه ی 

 آنها را بشنود 

تمریتو به نشانه ی تایید حرف نیکش سرش را تکان داد و با صدایی آرام 
و نجوا کنان ادامه داد :در روزهای اول پس از تصرف شوش ، 

 بوی مرگ همه جا را فرا گرفته بود 
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بازان آشوری به دستور آشوربانیپال تعداد زیادی از اجساد را سوزانده یا سر
در کوچه و خیابان رها کرده بودند  تا غذای جانوران باشند و 

ی پس از مرگ را از مردمان بیگناه سرزمینمان حتی حق زندگ
 گرفته بودند 

 من در غاری که از آن با خبر بودید پنهان شده بودم و هنگامی که اوضاع
شهر آرام شد برای پیدا کردن سرداران به خانه هایشان سرک 

بوس کشیدم و در بین مسیر صحنه هایی دیدم که هنوز کا
 های شبانه ی من هستند 

ر این در خانه ی ایلوان نپی متوجه ی حضور دختری شدم که زنده بود بناب
اوو من  تنها افرادی بودیم که در ان روز جهنمی در شوش زنده 

 نفس میکشیدیم   مانده و

 ش با صدای تمریتو کمی غمگین تر از قبل شده بود گویی که مرور خاطرات
پارادانیس قلب او را بیشابیش میفشرد و او را ازرده خاطر 

 میکرد

تمریتو از ادامه ی صحبت باز ماند  و تانیا و دخترانش آسمین و تارینا که 
مه ی موضوع برایشان جذاب شده بود ز او خواستند که ادا

 ماجرا را تعریف کند 

تمریتو با همان صدای خفه و نجوا کنان گفت : در روز های اول بعد از 
تصرف شوش تعدادی از اجساد ،که برخی شامل خانواده ی 

ایلوان نپی میشدند  را به گورستان چغازنبیل منتقل کردیم  و 
مقداری وسایل و غذا توشه ی راهشان گذاشتیم و در همین 

واده ی دیگر به ما اضافه شدند که اهل مداکتو حین یک خان
در شوش سکونت بودند و آنها نیز جان سالم بدر برده بودند و 
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که در شوش بودم  در این روزهای آخر خوشبختانه  گزیدند و 
خانواده های زیادی به سمت شوش می امدند و در خانه ،

 های انجا ساکن میشدند 

وضاع ش( اومن ) خومبان کالداتـئ به نظر میرسد که بعد از دستگیری
 شهر های ایالم بهتر شده بود

نیکش با صدایی بسیار آرام و نجوا کنان گفت : شنیده ام که آشوربانیپال 
اهد کرد و حکامی را به زودی برای شهر ها خراج تعین خو

 برای شهر های ایالم منصوب خواهد کرد 

درش  نیکش نگاه کرد و تمریتو بهت زده و متعجب به ولیعهد ایالم و برا
مردی که همسفر من بود چیز هایی درباره ی ، پانی را   گفت :

 برای من بسیار دستگیری تئومن به من گفته بود اما این خبر 
  تازه و دست اول بود 

نیکش نگاهی به برادرش تمریتو کرد و همه ی افراد خانواده را مخاطب 
ل اعتمادی است اما قرار داد و  گفت : پانی را مرد خوب و قاب

شما عزیزان من هرگز نباید فراموش کنید که به کسی کامل و 
مانان تهره که مطلق اعتماد نکنید مگر به هم خونان وهم دود

نمیشود به کما کان از خودمان هستند  به غیر از این افراد 
 اعتماد کرد و مشورت گرفت هیچ کس 

ا آشوریان مدارا کرده نیکش در ادمه سخنانش گفت که در این مدت ما ب
ایم و آنان نیز سعی بر این داشتند که احترام و حرمت 

شاهزادگان ایالم را نگه داشته و آنان را جزیی از بزرگان قرار 
داده اند اما فراموش نکنیم که کشته شدن مردم بیگناه و به 

 و کودکان چیزی نبود که ما میخواستیم اسارت گرفتن زنان 
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اش )تئومن ( سرزمین پدری خود بودیم و خومبان کالده حق ما حاکمان ب
سرزمین پدری ما را تصاحب و کمر به قتل ما و دود مان ما 

بسته بود و ما از آشوربانیپال که ارتباط خوب و قوی با پدرمان 
ی ایالم را به  شاه اورتاکو داشت کمک خواستیم اما او همه

د ترین شکل و مردم بیگناه بسیاری را با بخاک و خون کشید 
 ممکن قتل و غارت کرد 

تمریتو با صدای آرام تر از قبل گفت : برادر آشوربانیپال حتی به مقدسات 
و به ه حرمتی کرده و تمام معابد را چپاول کرد ایالم نیز بی 

 اتش کشیده است 

هومبان نیکش از شنیدن این خبر عصبانی شد و سرش را در بین 
ی موها و ریش های جو دستانش گرفت و دستی در ال به ال

گندمی اش فرو کرد و گفت :آشوربانیپال سزای این اعمال 
 ناجوان مردانه و سنگدالنه را حتما خواهد دید 

ایالم  اندان ما را دوباره به عنوان حاکمان من از او قول گرفته بودم که خ
برگزیند و قطعا روزی که بر تخت بنشینم اولین کاری که 

قام خون بیگناهان و بی احترامی به خواهم کرد گرفتن انت
 خدایان ایالم خواهد بود

خه بات که همیشه سعی داشت خود را خوشحال نشان بدهد این بار  
را پوشانده بود ، او با صدای بم  حاله ای از اشک چشمانش 

وگرفته ای نجوا کنان گفت :من هیچ اعتمادی به قول های 
از خاندان تهره را  کدامپادشاه اشور ندارم ، شاید او هرگز هیچ 

سرزمین ایالم نکند ، چرا که او مردی سنگ حاکم شهرها ی 
 دل  و بیرحم است 
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شاید که او در این کاخ به ما اقامت گاه مطلوب و احترام وآرامش داده 
باشد اما در واقعیت ما هیچ کدام خوشحال نیستیم و تنها 

اکنون از  سعی به  تظاهر کردن داریم و این تنها کاری است که
دست ما بر می اید تا بتوانیم جایگاه خود را بازیابیم اما هر بار 

دیدن شکنجه های وحشیانه ی مردم ایالم یا کشته شدن و 
اسیر شدن و به بردگی گرفته شدن آنها برای ما خنجری بود 

که اینک قلبهایمان را وحشیانه دریده و ریش ریش کرده 
مرمان سرزمینمان بودیم ما شاهد بدبختی و سیه روزی  است 

 اما هیچ کاری از ما ساخته نبود 

تمریتو با دیدن اشک خه بات که سعی در پنهان کردن ان داشت به عمق 
 غم و ناراحتی خانواده اش پی برد 

درست است که او در ایالم و در بین مردم بود و صدای سوختن و ناله 
کاخ زیبا و  های آنان را شنیده بود اما خانواده اش نیز در این

باید تظاهر به خوشحالی میکردند و این در حالی در رفاه کامل 
بود که بدترین شکنجه ها و سختی ها بر مردمانشان وارد 

شده بود و قلب هایشان سرشار از درد و حسرت و کینه شده 
 بود 

تمریتو میدانست تظاهر کردن به خوشحالی هنگامی که از درون نابود 
شده ای یعنی چه و به همین دلیل هومبان نیکش را درک 

 میکرد و حس انتقام جویی او را میفهمید 

با آشور بانیپال در  که  نیکش سعی داشتتمریتو حس میکرد که برادرش 
نسبت  فرصلح باشد اما در اعماق وجودش  ازحس انزجار و تن

فصل بیست و یکمپارامیکال در اقامتگاه لبریز شده بود  به او 
شاهزاده منتظر بود ،بعد از مرگ بارسین و اتفاقات اخیر در 
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کمتر حضور شاهزاده را در اقامتگاه حس میکرد و اتیل ، قصر 
ایلنی بیشتر از قبل به کارهای سلطنتی رسیدگی میکرد و از 

مقام ولیعهد را داشت و نی شاهزاده  اتیل ایلآنجایی که 
اشوربانیپال مدتها بود که  دچار یک بیماری ناشناس شده 

و به امورات  ودبیشتر وقتش را در کنار پدر میگذرانید ب
بیماری اشور بانیپال به قدری پیشرفت سلطنتی مشغول بود 

نکرده بود که او را از کارهایش بازدارد و یا قدرتش را کم کند 
ید تا بتواند با رها ولیعهد را به حضور میطلباما برای اکثر کا

مینه های رسیدگی کند و در زکمک او به امورات مملکت 
 مختلف او را آموزش دهد 

اشوربانیپال پس از برگزاری مراسم تدفین برای بارسین  و بعد از پیشرفت  
برای سوارکاری و اربه رانی و شکار  بیشتر از قبل  بیماری اش 

از قصر خارج میشد  و شاید با این کار میتوانست بیقراری ها 
و تنش های یک پادشاه بیمار را کمتر کند و یا اینکه به این 

صورت میخواست با بیماری ستیز کند و خود را پیروز و 
 قدرتمند نشان دهد 

ن هلتامتی )ایالم( را اینک که آشور بانیپال کشور گشایی کرده و سرزمی
فتح کرده بود ، به منابع مالی و نیروهای نظامی و رزمی 

اینک   ت از قلمرو نیاز داشت و این کاربیشتری  برای محافط
به دلیل گشورگشایی  بیش از اندازه با کمبود نیرو و تجهیزات 

سعی داشت با کمک گرفتن از  آشوربانیپال  وبود  مواجه شده 
خاندان  به این کارها سر و سامان داده و پسرانش و بزرگان 

 به خواسته هایش جامع عمل بپوشاند 
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اده بود تا در آن جلسه درباره ی پادشاه آشور بانیپال جلسه ای تشکیل د
ش تصمیم گیری شود و اتیل ایلنی سابق ایالم خومبان کالدا

که از فشار کاری زیاد خسته بود آرزو میکرد که هر چه زودتر 
آن مردک ملعون تصمیم گیری  پادشاه سابق ایالم  درباره ی

شود تا بتواند به اقامتگاهش برود و حتی شده برای لحظه ای 
 پارامیکال را مالقات کند 

از روزی که روابط او و پارامیکال محبت امیز و در صلح بود او نیز به شدت 
مشغول بود و فرصت کمتری برای بودن با پارامیکال و 

 صحبت کردن و وقت گذراندن با او داشت 

 ، بالخره پس از تصمیم گیری درباره ی هومبان هالتاش و پایان جلسه
ه یکی ازنیرو های اتیل ایلنی قصد رفتن به اقامتگاه را داشت ک

نظامی درخواست گفت و گو با او را داد و اتیل ایلنی برای 
 گفت و گو با آن مرد به حیاط بزرگ و گسترده ی قصر رفت 

مرد جنگجو در حالی که خوشحال از گفت و گو با ولیعهد بود و به نظر 
هیجان زده میرسید گفت : سروم من به صورت اتفاقی ندیمه 

ده ام و صورت ایالمی و زیبای او را ی مخصوصو شما را دی
 خیلی خوب به یاد دارم 

اتیل ایلنی با شنیدن این حرف اخمهایش را در هم کشید و مرد نظامی 
همچنان با اشیاق ادامه داد:هنگامی که در شوش بودم  زنی را 

و میخواستم که اگر دیدم که دقیقا شبیه به ندیمه ی شما بود 
 ی فراری را برای شما بیاورم شما دستور بدهید این ندیمه 
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اتیل ایلنی که متوجه شده بود مرد نظامی حریص توقع پاداش و دستمزد 
قابل توجهی دارد بی تفاوت شانه ای باال انداخت و گفت : 

 ندیمه ی من فرار نکرده و اینک در قصر به سر میبرد 

مرد که از این حرف متعجب شده بود با حیرت گفت : من با چشمان خود 
و را دیدم در حالی که در کنار چشمه بود و او نمیتوانست من ا

را ببیند و هنگامی که به یاد آوردم او ندیمه ی شماست به 
 خدمت رسیدم 

اتیل ایلنی بی توجه به حرف مرد قصد رفتن کرد اما ناگهان در ذهنش 
طوفانی به پا شد و حرف ها و درد دلهای اخیر پارامیکال را به 

بار مشتاق تر از قبل مرد را سوال پیچ کرد و به او یاد آورد و این
دستوراتی داد و گفت که اگر کارش را درست انجام دهد 

 پاداش خوبی نزد او خواهد داشت 

باشد  چقدر خوشحال و اتیل ایلنی حس میکرد اگر حدس هایش درست 
 با شادی زیاد به اقامتگاهش رفت و  خوشنود خواهد شد 

 بود پارامیکال را دید که متوجه حضور او نشده  وقتی وارد اقامتگاه شد

و  ا بر تن داشت در حالی که لباس بلند آبی آشوری اش رپارامیکال 
کرده بود موهای مجعدش را بانظم فراوانی پشت سر جمع 

گویی مقابل پنجره ای که رو به باغ زببای قصر بود ایستاده و 
 که عمیقا در فکر فرو رفته باشد 

ایستاده  بود و گاهی با دست موهای مجعد  ساکن و بیحرکتپارامیکال  
 را مرتب تر میکرد  مشکی رنگش 
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ایلنی برای چند ثانیه غرق در زیبایی او شد ، پوست تیره و چشمان ابی 
درخشان پارامیکال بسیار منحصر به فرد بود و اندام ظریف او 

 میتوانستکه تقریبا هر روز میپوشید ، در این لباس ابی رنگ
 به راحتی ایلنی را از خود بی خود کند 

اگر او اینک یک لباس اشرافی داشت یک ملکه ی کامل و زیبا بود اما 
ک برده و کنیز و غنیمت افسوس که سرنوشت او را به عنوان ی

 بود جنگی  به این قصر آورده 

از  با دیدن این همه اشراف زادگی و وقار در وجود پارامیکال بارها  ایلنی 
یشد دانش با ایالمیان کردند  شرمگین مو کاری که خانخود 

مخصوصا که این روزهای اخیر بیشتر از قبل با پارامیکال وقت 
میگذراند و به درد دلها و خاطرات او از ایالم گوش میسپرد و 

گاهی  اشک های او را پاک میکرد واو را نوازش میکرد و 
 دلداری میداد 

کال متوجه حضور او شود به سمت او رفت و اتیل ایلنی قبل ازاینکه پارامی
و بر روی موهایش که با نظم و او را از پشت در آغوش کشید 

 تبهر خاصی پشت سرش جمع شده بود بوسه زد 

 پارامیکال که حضور ایلنی را حس کرد لبخند زد و قلبش به تپش افتاد 

حتی حضور ایلنی میتوانست قلب پارامیکال  را نا آرام کند و احساسات او 
 را بر انگیزد 

ده ی آشور چرخید و نگاهش به نگاه پارامیکال به آرامی به سمت شاهزا
، کششی که بین ان دو بود به قدری زیاد بود که  او گره خود 

 هیچ کدام نمیتوانستند از دیگری چشم بردارند 
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که چشمانش از این همه سعادت برق میزد زیر لب گفت :  ایلنی در حالی
 امروز بینهایت جذاب شده ای و مدل موهایت را دوست دارم 

خندید ، خنده ای که با آن نه تنها لبها بلکه چشم ها و  پارامیکال دلبرانه 
 چال گونه هایش نیز درگیر شدند 

نتوانست بیشتر از  ایلنی بیقرار بود ، بیقرار تر از همیشه و به همین دلیل
در حالی که  این خود داری کند و با صدایی بم و شرمگین

 دلش برای این دختر زیبا رو و بی نهایت جذاب غنچ میرفت ،
 گفت : به من اجازه میدهی تو را ببوسم 

پارامیکال لبخند زد و قبل از اینکه فرصت حرف زدن داشته باشد لبان 
گوشت الودش را پر ایلنی را احساس کرد که لبان سرخ و 

 حرارت و طوالنی میبوسید 

ایلنی پارامیکال را سخت تر از همیشه در اغوش کشیده بود واز کامی که 
 بود   و سر خوش میگرفت مست 

به هیچ زنی نگاه نکرده بود او مدتها بود که به خاطر عشق به پارامیکال ، 
روی آشوری را نا دیده گرفته  و همه ی زنان  و دختران زیبا

زیرا هرگز قصد ناراحت کردن یا دلخور کردن پارامیکال را بود 
 نداشت 

ایلنی هرگز و به هیچ عنوان نخواسته بود که پارامیکال را از خود برنجاند 
از او دور شود ،  دهد که پارامیکال ذره ای یا کاری انجام 

گران تمام  بدست اوردن پارامیکال برای او بسیار سخت و
 پارامیکال را از دست نمیداد   شده بود و او هرگز با یک لغزش
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اما حسی که تحمل  از کف داده بود  تاب و   او اینک لبریز از نیاز بود و
داشت متفاوت تر از همیشه بود ، متفاوت تر و هیجان انگیز 

هنگامی که با دیگر زنان و دختران زیبا روی از  تر و خاص تر
این تجربه ی عاشقی  میدانست که  و وقت گذرانی کرده بود 

اش  بود که تمریتو برای اولین بار تجربه  معشوق  و وصال
 میکرد 

پارامیکال که مست از حضور ایلنی و آغوش و بوسه های او بود و هر 
حسی بسیار عجیب لحظه قلبش بیشتر و تند تر از قبل میزد و 

به زور چشمانش را باز  و لذت بخش داشت که باعث میشد
بی اراده چشمانش را بست و خود را کامل در  نگهدارد او 

 اختیار ایلنی قرار داد 

پارامیکال هنوز غم ازدست دادن خانواده و عزیزانش را فراموش نکرده بود 
اما عشق او نسبت به ایلنی به قدری قوی بود که او را 

 بخشیده و از گناه دروغگویی او نیز گذشته بود 

پارامیکال تنها آشور بانیپال را گناهکار میدانست زیرا همه ی دستورات از 
جانب او صادر میشد و او مقتدر ترین و قدرتمندترین فرد 

آشور بود که باعث بوجود آمدن این روزهای فاجعه بار برای 
 شده بود  و مردمانش  بار برای ایالم

و این شاهزاده ی آشوری از ابراین ایلنی بیچاره را گناهکار نمیدانست بن
سمت پارامیکال کامال بخشیده شده بود و اینک پارامیکال به 

تمام وجود خود را در اختیار  خود  و با عشق ،  خواست قلبی
 این شاهزاده ی آشوری قرار داده بود 
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ایلنی اولین مردی بود که به حریم پارامیکال راه یافته بود ، زیرا حریم 
پارامیکال مانند هر زن ایالمی دیگر مقدس بود و زنان در ایالم 

از مقام واالیی برخوردار بودند زیرا آنها مانند الهه ی مادر که 
و این منشأ باروری و سود بخشی بود  قدرت باروری داشتند 

 مقامی واال و رفیع ارتقا میداد  قدرت آنها را به

اینک پارامیکال در دستان ایلنی بیخیال و فارق از افکار خوب و بد ، خود 
را رها کرده و از نوازش های دست با مهارت و بوسه های داغ 
ایلنی لذت میبرد ، صدای نفس هایش بلند تر از معمول بود و 

ه بود بی دغدغه و خجالت در لذتی که تا کنون تجربه نکرد
 غرق شده بود 

دستان ایلنی با مهارت و نوازش کنان به سمت دامن بلند و آبی رنگ 
پارامیکال  رفت و نوازش کنان به سمت باال خزید و به حدی 
با مهارت حرکت میکرد که کامال خیس شد و ایلنی بی قرار و 
ملتهب به حرکت بدن و پیجو تابهای اغواگرانه ی پارامیکال 

 ش هر لحظه از قبل دگرگون تر میشد مینگریست و حال

خواستن از ایلنی به خوبی داغ شدن گوش هایش و التهاب درونی و 
 حس میکرد اعماق وجود را 

پارامیکال اولین زنی بود که عاشقانه دوستش داشت و تنها با او 
 میتوانست چنین احساساتی را تجربه کند 

طوالنی با هیچ زن  ایلنی به خاطر به دست آوردن پارامیکال برای مدت
داشت  ش قرار زیبا رویی که به آسانی و با یک اشاره در اختیار

در رابطه نبود و این لحظات برایش پس از این مدت طوالنی 
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و در کنار  پارامیکال  بسیار ناب و ارزشمند بود تا جایی که به 
 خلسه فرو رفته آن لحظات برایش  چون خوابی شیرین بود 

ستانش بر روی پارامیکال  و لذتی که به او میداد بسیار ایلنی از حرکت د 
خرسند بود و وقتی صدای ناله های خفیف پارامیکال را شنید 

که سعی در خفه کردن آن داشت از خود بی خود شد و در 
یک حرکت او را از زمین بلند کرد و او را در جایگاهش خواباند 

انجام دهد صدای مزاحم شارونا اما قبل از اینکه بتواند حرکتی 
از پشت در به گوش رسید که از شاهزاده اجازه ی ورود 

 میخواست 

پارامیکال هراسان چشمانش را باز کرد و چشمهای مست و قرمز ایلنی و 
صورت ملتهب او را دید و دستپاچه در حالی که لباسش را 
مرتب میکرد به قسمت دیگری از اقامتگاه رفت و خود را 

 به انجام کاری نشان داد مشغول 

ایلنی که میدانست شارونا با دیدن ظاهر او متوجه ی وخامت اوضاع بین 
او و پارامیکال خواهد شد و اگر رابطه  بین ولیعهد و ندیمه 

 اش  لو برود برای  او و جایگاهش خطر ناک خواهد بود
و پشت به  رو به  پنجره ای که به سمت باغ بود  بنابراین 

ایستاد و هنگامی که متوجه شد شارونا صورت او  فضای اتاق
 را نخواهد دید  به  شارونا اجازه ی ورود  داد 

شارونا هن هن کنان وارد اقامتگاه شد و گفت سرم  پدرتان شما را فرا 
 خوانده اند 
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ایلنی که  سعی داشت  با صدایی صاف و بدون خش جواب دهد با کمی 
نون کت : من هم اخشونت که چاشنی صدایش کرده بود گف

 از نزد پدر باز گشته ام 

برای رهایی از خشم شارونا که حس کرد شاهزاده عصبانی است و 
شاهزاده سریع گفت :گویی که ماجرایی مهم رخ داده است 

سرورم  و پادشاه شما را فورا به حضور خواسته اند ، با اجازه 
ی شما از حضورتان مرخص میشوم و خیلی سریع و هن هن 

 از اقامتگاه خارج شد  کنان

 ایلنی اینک واقعا عصبی بود 

چرا شارونا باید اینقدر بد موقع مزاحم او میشد و چرا پدرش چند دقیقه 
ور داشت  با او صحبت نکرده پیش که همراه او در جلسه حض

زمانی  و هنگامی که با  اکنون در بدترین موقعیت بود و
 ؟! پارامیکال در معاشقه بود  فورا او را احضار کرده بود 

******** 

ایلنی با دهانی باز و متعجب ، مات و مبهوت به دهان پدرش چشم 
 دوخته بود 

هرچند که آشوربانیپال قبل از شروع صحبت به او گفته بود که او را در 
بلکه میخواهد در  ، جایگاه  پدر و پسر بودن احضار نکرده

 جایگاه یک پادشاه و ولیعهد او را مالقات و با او صحبت کند 

 به ایلنی  پادشاه اشور چندی قبل خبر بارداری آدوریتا همسر بارسین را
داده بود و ایلنی از شنیدن این خبر از خوشحالی در پوست 

بارسین رفیق دیرینه اش   او خوشحال بود که  خود نمیگنجید 
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برای  خبر خیلی   و این فرزندی به یادگار گذاشته استخود  از
 بود و خوشحال کننده  اتیل ایلنی ارزشمند 

ف از حر او  کهچون خوشحالی او چند ثانیه بیشتر به طول نکشید   اما
 پدرش و دستوری که از جانب پادشاه آشور صادر  شده بود ، 
ز در جا خشک شدو اینک تنها میتوانست با تعجب و حیرت ا

دنبال  با چشم  او را که در حال قدم زدن بود ،  درخواست پدر
 کند 

 آشور بانیپال قدم زنان گفت :میدانم که از این دستور من تعجب کرده ای 

بارسین پسر واقعی من نبود اما از کودکی او را زیر پر و بال گرفتم و او 
رشادت های زیادی برای آشور و در راه پادشاهی ما انجام 

 است داده 

اینک میخواهم که فرزند او یک شاهزاده باشد البته اگر فرزند پسر بود 
هرگز ولی عهد و جانشین پادشاهی نخواهد شد و اگر دختر 
بود او تبدیل به یک شاهزاده خانم زیبا خواهد شد و فرزند 

بزرگ خواهد   بارسین همین جا در همین قصر مانند پدرش
تنها فرزندی که خون  و درباره ی فرزند پسر باید بگویم که  شد

شاهان آشوری در رگ هایش جاری باشد ولیعهد و جانشین 
 سلطنت خواهد بود 

اتیل ایلنی که هنوز شوک زده بود لب باز کرد و معترضانه گفت : من با 
 آدوریتا ازدواج نمیکنم پدر 

ش نکن که اینک در مقام آشوربانیپال صدایش را صاف کرد و گفت : فرامو
یک شاهزاده و ولیهد تو را فراخوانده ام و اگر از دستورات من 
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سرپیچی کنی موقعیت خودت را به عنوان ولیعهد به خطر 
انداخته ای زیرا خودت بهتر میدانی که برادرت) سین 

شرایط ولیعهد شدن  و افراد دیگری هستند که  (_شر_ایشکون
تنها   یبه ولیعهد هر کدام از آنها ام د و ارتقا  یافتن مقنرا دار

با یک اشاره ی من محقق خواهد شد و میدانی که من مدتی 
 حکیمان درباره ی بیماری من نظریات است که بیمار شده ام و

 من غالب نشده و جسم بر بیماری هنوز  متفاوتی دارند اما 
بنابر این  هنوز میتوانم قدرتمند  تو را از جایگاهت عزل کنم 

ببینم و ولیعهد  را میخواهم به زودی تکثیر خاندان سلطنتی
کنم  و میدانم که آدوریتا در ابتدا را نیز مالقات  پس از تو 

مخالفت کرده و سپس قبول کرده که بعد از  از به دنیا آوردن 
سالم و به زودی یک ولیهد  فرزند بارسین با تو ازدواج کرده و 

 به سلطنت ایالم عرضه کند قوی 

، از مدت کم رابطه ی بین بارسین و پس با صدای بلند خندید و گفت س
ادوریتا درختی است که  میتوان فهمید که  بود  همسرش

یتوانی میوه های زیادی از خیلی سریع بارور میشود و تو م
 این درخت بچینی 

ایتل ایلنی به  شدت از دست پدرش و ایده های او ، درباره ی کشتار و 
ایده های یا  راه کشور گشایی و یانه در شکنجه های وحش

آشوریان درباره ی ادامه ی نسل سلطنت  مسخره ی دیگرش 
بود اما فعال هیچ راهی به غیر از سکوت  شده  عصبانی

با  نداشت زیرا که موقعیت و مقامش در خطر افتاده بود و 
مخالفت با آشوربانیپال شناختی که نسبت به پدرش داشت ،

بیشتر میکرد برای رسیدن به اهدافش تنها سماجت او را 
وقتی که ایلنی از نزد آشوربانیپال مرخص شد  تمام وقایع 
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خوب و خوشایند امروز را فراموش کرده و در شوک بزرگی به 
 سر میبرد 

عشقش  پنهان نگاه داشتن  موفقیت در تا دقایقی قبل تنها مشکل او
یک ندیمه بود ، عشقی که میبایست تا زمان معین   نسبت  به

پنهان میماند ،تا  زمانی که او قدرتمند ترین فرد آشور میشد و 
 هیچ کس جرأت مخالفت با او را نداشت .

به پارامیکال  که برای او از  اتیل ایلنی به عشق پاک و بی غل و غش خود 
واست میخ فکر کرده بود  و  کس مهمتر بود همه چیز و همه

روزی پارامیکال  را تبدیل به یک ملکه ی بی نظیر  کند و 
آشکار شدن این عشق خود   به تنهایی میتوانست مانع و 

اما  ،تهدیدی برای به خطر افتادن موقعیت و مقام او باشد
فرا تر چیزی بود جدیدی داشت  و این مشکل  اینک مشکل 

 .اندیشیده بود  ه بارها به آنک

،اگر ایلنی اینک نبود بارسین را بیشتر از هر وقت دیگری احساس میکرد 
بارسین بود اینک به خاطرباردار بودن آدوریتایش جشن 

این مشکالت بوجود خوشحال بود و هیچکدام از میگرفت و 
 نمی آمد 

بارسین همیشه و همه جا دوست ، مشاور و برادر ایلنی بود و آدوریتا زنی 
شقانه و در حد پرستش او را دوست داشت بود که بارسین عا

اما اینک ایلنی باید با آدوریتا ازدواج میکرد و حتی فکر به این 
 موضوع او را تا حد جنون وحشت زده و ناراحت میکرد 
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ش و دوست ایلنی حس تنهایی شدیدی داشت واز صمیم قلب دلش برادر
و و از ابارسین را  میخواست تا با او درد دل و  صحبت کند 

 مشاوره و راهنمایی بگیرد 

ایلنی در حالی که در قصر قدم میزد خود را جلوی اقامتگاه برادرش سین 
شر ایشکون دید و تصمیم گرفت درباره ی مشکل با او 

 مشورت کند 

****** 

در اقامتگاهش متعجب بود زیرا  برای   سین شر ایشکون از حضور ولیعهد
بود که ولیعهد به اقامتگاه او میرفت و با او کاری اولین بار 

 داشت 

سین شر ایشکون تنها دو سال از ایلنی کوچکتر بود اما در همه ی این 
سالها هرگز ارتباط گرم و صمیمی بین او و اشور اتیل ایلنی 

 و هرکدام جدا از هم در قصر مشغول گذران زندگی بودند نبود 

ارزش بیشتری نصبت به صمیمیت بین در خانواده ی اوقدرت و مقام  
خانواده داشت و سین شر ایشکون به یاد میآورد که 

آشوربانیپال در دوران کودکی آنها را با خود به شکار یا اربه 
امی میداد و واری میبرد و یا به آنها آموزش نظرانی و اسب س

در مقابل هم قرار  و زور آزمایی  آنها را برای سنجش قدرت
 میداد 

ا تنها مواقعی بودند که با اتیل ایلنی وقت گذرانی  میکرد و در اکثر اینه
مواقع میدید که پدر به ایلنی بیشتر از دیگران تو جه میکرد و 
چون او ولیعهد و پادشاه آینده بود تعلیمات ویژه ای  نسبت 
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به دیگر افراد خانواده میدید و تقریبا در تمام روز مشغول 
می و سیاست های جنگی وحتی اموزش و یادگیری فنون رز

 خواندن و نوشتن بود 

اتیل ایلنی هرگز مانند پدر به خواندن و نوشتن عالقه ای نداشت و این در 
حالی بود که آشور بانیپال به خوبی خواندن و نوشتن 

 میدانست و حتی کتاب خانه ای برای خود ساخته بود 

بود  ع خوشحالسین شر ایشکون اینک از حضور برادرش متعجب و در واق
و استفاده از علم به ایلنی زیرا که حس میکرد با نزدیکی شدن 

 آینده ی درخشان تری در انتظارش خواهد بود . ، ر اوحو تب

ایلنی ماجرای درخواست پدرشان  را درباره ی ازدواجش با آدوریتا ، برای  
ایشکون تعریف کرد و بدون اینکه حرفی از عشقش به 

بزند به سین شر  یا تهدید های آشوربانیپال پارامیکال 
ایشکون گفت که او نمیخواهد با آدوریتا که عشق زندگی 
بارسین بوده ازدواج کند و این موضوع باعث بهم خوردن 

آرامش او شده است سین شر ایشکون با مهربانی ایلنی  را به 
آرامش دعوت کرد و به اواطمینان داد  که در این راه به او 

واهد کرد و پدر را با هم  از این کار منصرف خواهند کمک خ
 کرد 

ایلنی خوشحال بود که میتوانست در نبود بارسین به برادرش و هم 
مدتی بود که پارادانیس خونش اعتماد و تکیه کند.فصل بیست و دوم 

کامال گوشه گیر شده بود و دیگر همان  اندک شعله های شادی و 
انده بود نیز رو به خاموشی رفته  و تنها با  شیطنتی  که در وجودش باقی م

فکر کردن به خاطرات و روزهای گذشته زندگی میکرد و تبدیل به انسانی 
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شده بود که جسم مادی اش در زمان حال و رو حش کامال در گذشته سیر 
 میکرد 

با اینکه شوش  تقریبا امن شده بود و تعداد قابل توجهی از خانواده های 
ین جنگ وحشتناک ،در این خانه ها سکنی گزیده بودند اما بازمانده از ا

پارادانیس هیچ رغبتی به رفت و آمد و هم صحبتی با این خانواده ها 
نداشت و اغلب روزهایش را در خانه ی خود به تنهایی و با غرق شدن در 

 سپری  میکرد و خاطراتی که با تمریتو داشت  خاطرات گذشته  

چکو به شهر ماداکتو  ، پارادانیس بیشتر از همیشه بعد از رفتن خانواده ی 
 تنها شده بود 

مدتی قبل چون امنیت بر شهر های ایالم حاکم شده بود ، چکو تصمیم 
 گرفت که با خانواده اش  به شهر و مکان زندگی خود باز گردند 

بنابر این روزی همه ی آنها به دیدار پارادانیس رفتند و ژینو که مثل یک 
مهربان همیشه به پارادانیس محبت کرده بود از او خواست مه با مادر 

آنها به شهر ماداکتو برود ، اما پارادانیس به شوش و خاطرات این 
شهرچنان  گره خورده بود که  نمیتوانست شوش را ترک کند یا شاید در 
انتهای قلبش هنوز کور سویی از امید وجود داشت ، امید به اینکه روزی 

ای جستجوی او دوباره به این  خانه سر بزند و بتواند فقط برای تمریتو بر
ناجی زندگی اش را ببیند خانواده ی چکو همگی به  عشق و  یک بار دیگر

آنها یکبار نا پدید شدن  خاطر دور شدن از پارادانیس غمگین بودند ، 
تمریتو را دیده و از این بابت هزاران بار ناراحت و وحشت زده  شده 

و حاال میبایست با  پارامیکال خداحافظی میکردند و او را در این بودند 
 شهر تنها میگذاشتند 
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دید شدن تمریتو را یر از کاردو و پارادانیس دلیل ناپهیچ کس به غ
هر دوی آنها  در حالی که بعد از آن ماجرا به شدت از هم نمیدانست و 

سکوت گرفته دوری میکردند درباره ی غیبت ناگهانی تمریتو روزه  ی 
 بودند 

بالخره  زنان خانواده ی چکو با اشک و زاری از پارادانیس خداحافظی 
 کردند و او را در آغوش کشیدند 

اراده کرد به ماداکتو و نزد آنها  چکو از پارادانیس خواست که هر وقت 
برود و دو قلو ها نیز با شیطنت فراوان گونه ی پارادانیس را بوسیدند 

بی روح از  انتها کاردو با یک خداحافظی سرد در  د وخداحافظی کردنو
پارامیکال جدا شد و عشق به این دختر را برای همیشه در قلبش مدفون 

 کرد  

شهر ماداکتو باز گشتند خود در  به این صورت خانواده ی چکو به خانه ی 
  و پارادانیس بیشتر از همیشه در این دنیای بزرگ احساس تنهایی کرد 

کار پارادانیس نشستن در عزلت و تنهایی و غرق شدن در روزهای گذشته 
، او کودکی اش را به خاطر میآورد و تک تک لحظاتی که با خواهر بود 

دوقلویش گذرانده بود از جلوی چشمانش میگذشت  مثل روزهایی که 
برای آموختن خط میخی پدرشان آنها را نزد کاتب ادیب برده بود و این 

موهبتی بود که  به خاطر موقعیت عالی  پدرشان نصیبشان شده  بزرگترین
بود زیرا  دانستن خط میخی برای همه ی اقشار امکان پذیر نبود و 

ی آن بسیار اتفاق خوبی اخواندن خط میخی کتیبه ها و دانستن محتو
 برای آن دو دختر بود .

گامی بود رامیکال هنر داشت که یکی از تفریحات او و پاپارادانیس به خاط
و لوحه هایی که برای مراسم تدفین با خانواده همراه میشدند و کتیبه ها 
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اندند را با افتخار برای دیگر کودکان میخو که در دیدرس عموم قرار داشت 
یا روزی را به خاطر می اورد که ایلوان کوچک به دنیا امده بود و پدرشان 

گ جشن بزر  چنان از بابت این موضوع شاد و سرمست بود که یک
با همسرش در این جشن شرکت کردند   اشرافی ترتیب داد و شاه ایالم 

وپدرشان مدتها  از بابت این افتخار به دیگران پز میداد و فخر فروشی 
 میکرد 

او حس میکرد تولد ایلوان معجزه ای از  سمت خدای شیموت است که به 
میداد و هر  از قلمروی پادشاهاو قدرت بیشتری در جنگجویی و حفاظت 

این قدرت بیشتر ایلوان کوچک و در آغوش گرفتن فرزندش  بار با دیدن
 میشد

پارادانیس با افکاری مرتبط با زمان کودکی تا نوجوانی و جوانی و تجربه 
همه نا پدید شدن تمریتو بود ،او  فرجامش مشغول بود و بدتر از عشق نا

از تمریتو هیچ اطالعی در دست نداشت و گاهی فکر میکرد که مبادا 
سربازان آشوری بالیی بر سر تمریتو آورده باشند اما شواهد نشان میدادکه 

هیچ اثری از درگیری با سربازان در غار صورت نگرفته زیرا وسایل تمریتو 
بود و این نشان میداد که تمریتو غار همگی جمع و به جایی منتقل شده 

 پنهانش و یا حتی شهر شوش رابه خاطر یک سوء تفاهم ترک کرده است

پارادانیس بارها در افکارش از خود پرسیده بود که چرا تمریتو بعد از این 
همه مدت به او اعتماد نکرده و به او اجازه نداده بود که به او توضیحی 

  اترک کرده بودو اینچنین بیخبر او ر بدهد

پارامیکال هرروز فاخته ی الجوردی را در دست میگرفت و به تمریتو فکر 
هر روز روح خود را شکنجه میکرد و آرزو میکرد که ای کاش  میکرد او 

همراه با خانواده اش کشته میشد و این روزهای شکنجه اور و دردناک را 
 با روح رنجور و شکسته اش حس نمیکرد
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میشه در حیاط خانه اش در تنهایی و انزوا در خاطرات او طبق معمول ه
به نحوی که حتی متوجه ی صدای سم اسبانی که ،  گذشته غرق شده بود 

نی متوجه حضور دو سرباز آشوری نزدیک شده بودند را نشنیده بود و زما
 شد که برای مخفی شدن دیر شده بود

ایستاده و تقریبا پارادانیس با دیدن سربازان آشوری که روبه رویش 
لبخندی کج بر لب داشتند بر خود لرزید زیرا او فکر میکرد که مدتی است 

بعد از دستگیری پادشاه سابق ، ایالم امن شده و مردم با آرامش دوباره در 
خانه های شوش سکونت دارند اما اینک حضور این دو سرباز که به او 

او هیچ انگیزه و  همیشدند باعث وحشت او شده بود در حالی ک نزدیک
آشوری از او  ان امیدی برای جنگیدن نداشت  و هنگامی که سرباز

همراه شود  به تنهایی و خسته بودنش از زندگی فکر  با آنهاکه  ندخواست
کرد و با خود اندیشید که تقدیر او به تقدیر خواهر دوقلو و خانواده اش 

متی یاشی و نیمه ی ن کوچک و تورده و او نیز مانند پدرش و ایلواگره خ
سرای دیگر و شاید رفتن به دیگرش پارامیکال  باید این دنیا را ترک کند 

 که در ان  خدایان است تا او را از این جهنمی برای او هدیه ای از جانب
 د رهایی بخشند ، بنابر این بدون هیچ پرسش و پاسخی نپا میز دست و

 با سربازان آشوری همراه شد 

پارامیکال پس از آن بوسه های داغ و تب و تابی که  فصل بیست و سوم 
 کرد که ایلنی از او فاصله میگرفتمیبود حس اتفاق افتاده بین او و ایلنی 

ی  از تنها ماندنشان با یکدیگر حذر میکرد و و به وضوح میدید که ایلن
برای خارج شدن از اقامتگاهش همیشه برای تنها نشدن با او بهانه ای 

 داشت
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چشمان ایلنی عشق و اشتیاق را میدید اما ایلنی به وضوح از تنها او در 
بودن و صحبت کردن با او فرار میکرد و این امر باعث میشد که افکار 

 پریشان و مختلفی پارامیکال را آزار دهد

پارامیکال از اینکه در روزهای اخیر کمتر از همیشه در کنار ایلنی بود 
ود و حس حقارت و تحقیر شدن از ناراحت و حتی تا حدودی دلخور ب

 سمت ایلنی را داشت 

پارامیکال پس از گذراندن یک روز سخت و خسته کننده به اقامتگاه خود 
رفت تا بتواند برای مدتی با خود و افکاری که داشت تنها باشد اما مدت 

نگذشته بود که سر وکله ی شارونا پیدا شد که به او اطالع داد  کوتاهی
 به حضور خواسته است شاهزاده او را

پارامیکال با شنیدن این خبر احساس رضایت کرد و پس از مرتب کردن 
مجدد موهایش به سمت اقامتگاه شاهزاده رفت اما به نظر میرسید ایلنی 

 مثل روزهای گذشته آماده خروج از اقامتگاهش شده است 

زی ایلنی خوب میدانست که تنها بودن با پارامیکال باعث میشد که تمرک
برای گفتن حرف های مهم نداشته باشد و تنها حضور پارامیکال 

بنابراین از ود کند میتوانست حال او را دگرگون و او را از خود کامال بیخ
 پارامیکال خواست تا او را همراهی کند

چشمان ایلنی مثل همیشه با دیدن پارامیکال برق میزد و با دیدن او به 
 فراموش میکردیکباره تمام مشکالت را 

طبق رسوم شاهزاده چند قدم جلوتر از ندیمه راه میرفت و پارامیکال در 
پشت سر او بدون اینکه حرفی بینشان رد و بدل شود ،در حالیکه چراغی 

 روغن سوز در دست داشت قدم برمیداشت
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داشت ،شاهزاده چراغ روغنی را  یتقریبا بزرگ آنها به مکانی رسیدند که در
 اش گرفت و جلوتر از او از در بزرگ وارد شداز دست ندیمه 

به نظر میرسید این قسمت از قصر از اهمیت زیادی برخوردار بود زیرا در 
با فاصله  جلوی درب ورودی چند نگهبان ایستاده و در جلوی درب بزرگ 

گیاهانی پر شاخ و برگ وجود داشت که به نحوی قرار ی چند قدم دورتر ،
 بودند که اگر کسی از باغ عبور میکرد متوجهده و در هم تنیده ش گرفته 
قرار داشت  در پشت درختان  و ساختمانی که کمی دورتر  در بزرگوجود 

 نمیشد،

که پارامیکال با دقت به ساختان پیش رویش نگاه کرد ، ساختمانی  
آنها پنجره های کوچک بسیاری داشت تا به خوبی نور روز را جذب کند ،  

و  حجره و اتاق اتاق بود رگ شدند که دور تا دور تاالر بزوارد تاالری  وارد
 در باالی سر در هر اتاق موضوعی حک شده بود 

ایلنی که متوجه ی نگاه های کاوشگر و متعجب پارامیکال شده بود با 
صدایی مالیم گفت : این قسمت از قصر برای پدرم بسیار با اهمیت است 

آشوربانیپال هست و تعداد افراد محدودی از پدرم  و اینجا کتابخانه ی 
ای که پدرم ساخته با خبر هستند وکاتبان و خانه دقیق کتاب ن کام

مترجمان و منشی های سلطنتی و تعدادی محدود از بزرگان  اجازه ی 
 به کمک این جوان  ورود به کتابخانه را دارند و دانشمندان و کاهنان

 ری را میخوانند کتاب ها لغات و دست نوشته های سوم

پارامیکال اینک میتوانست مفهوم حکاکی هایی که بر سر در حجره ها 
نقش بسته بود را درک کند و به نظر میرسید که کتاب ها و کتیبه ها ، 

منظم و مطابق با موضوعات مختلف در حجره ها قرار گرفته بودند و 
ال هرگز این ، او تا به ح پارامیکال از این بابت بسیار متحیر شده بود 

ینک اهمه کتیبه و لوحه ها و سیاهه های مهم را در کنار هم ندیده بود و 
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و هنگامی که میخواست از با بهت و ناباوری به اطراف مینگریست 
شاهزاده ایلنی دور شود و در کتابخانه کاووش کند ایلنی دست او را گرفت 

و او را از رفتن بازداشت و به او گفت : پارامیکال امروز تو را برای دیدن 
کتاب ها ی پدرم به کتابخانه نیاورده ام و میخواهم راجب به موضوع 

 مهمی با تو صحبت کنم 

ن و اشتیاق پارامیکال را درباره ی دیدن کتابخانه میدید ایلنی که هیجا
لبخندی زد و گفت : پارامیکال به تو قول میدهم که به نگهبانان بگویم هر 

ازه ی ورود آنها به تو اج به خواست من می آیی و بار که به اینجا آمدی 
اینک به حرفهای مهمی که خواهم گفت   اما به کتابخانه  را خواهند داد 

تا به زودی از زبان دیگران این موضوع مهم را نشنوی و  ش بسپار گو
 خاطرت مکدر نشود 

پارامیکال که فکر میکرد برای خلوت با شاهزاده و گشت و گذار به 
کتابخانه ی اشور بانیپال آمده اند متعجب شد و با دهانی باز و چهره ای 

 متعجب به ایلنی چشم دوخت 

پارامیکال را مثل قبل وحشی و غیر قابل ایلنی که فکر میکرد به زودی 
کنترل خواهد دید به او نزدیک شد و  قبل از گفتن هر حرفی او را در 

آغوش کشید و با چشمانی بسته در حالی که با لذت بردن از این آغوش 
آرامش بخش ، غم بزرگش را فرو میخورد مدتی در این حالت ماند و در 

 وقف میشد ین لحظه متهم دل آرزو کرد که ای کاش زمان در

ایلنی برای بدست آوردن پارامیکال رنج های زیادی کشیده بود و اینک با 
گفتن دستور پادشاه هر لحظه ممکن بود دوباره پارامیکال را خشمگین و 

 آزرده خاطر کند 
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متنفر بود و ایلنی میترسید که پارامیکال پارامیکال به شدت ازآشوربانیپال 
میتوانست بزرگترین کابوس برای  متنفر شود و ایننیز مثل سابق از او 

 باشد  ایلنی

هنگامی که ایلنی بالخره به جدا شدن از آغوش پارامیکال رضایت داد 
چشمانش سرخ  و به خون نشسته بود و خبر از فرو دادن بغض های 

مردانه اش میداد ، چشم هایی که  غم واندوه را در پشت  سیاهی جذاب 
  به سختی پنهان میکرد ره ی بی نظیر آشوری اش به خون نشسته ی چه

پارامیکال در زیر نور چراغ روغنی به چشمان مردانه و جذاب  ایلنی چشم 
 دوخت و حس کرد که ایلنی به زودی خبر بدی به او خواهد داد 

پارامیکال حدس میزد که ایلنی درباره ی ایالم یا شخصی که میشناسد 
د اما او  هرگز انتظار شنیدن خبری که در برای او خبری  نا خوشایند دار

 انتظارش بود را نداشت 

ایلنی که نگرانی را در چشمان آبی درخشان پارامیکال میدید قبل از هر 
زیبا در زیر نور زرد رنگ چراغ چیز برای مدتی محو برق چشمان این دختر 

نی شد و بالخره پس رها کردن نفسی که در سینه حبس کرده بود روغ
پارامیکال قبل از هر چیز میخواهم بدانی که من تنها عاشق و  گفت :

شیفته ی تو هستم و چشم من به غیر از تو هیچ زنی را نمیبیند و درهای 
تو باز شده و تنها زنی که در ذهن و قلب من جای دارد  برای قلبم فقط

و از وقتی که تو را در ایالم دیده ام روح  من را تسخیر  فقط تو هستی 
ای به طوری که همیشه و در همه حال فقط تو در تصورات من جای  کرده

میگرفتی و یاد تو  راه قلب من را بر روی همه ی زنان و دختران اصیل و 
 اشراف زاده بسته بود
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تمام جذابیت کتابخانه را به کل  و مضطرب بود پارامیکال که نگران
تقریبا تند تر از حد معمول نفس میکشید ومنتظر به ایلنی  فراموش کرد  و

 چشم دوخته بود 

اتیل ایلنی در موقعیت سختی قرار داشت  او حتی به سختی کلمات 
درست را برای دادن این خبر به پارامیکال پیدا میکرد و هیچ نمیدانست 

اما خوب که چگونه درباره ی  اخبار ازدواجش به پارامیکال توضیح دهد 
میدانست که به زودی این خبر در قصر گوش به گوش میچرخید واز زبان 

یا حتی شارونا و دیگر افرادی که با او  پارامیکال ان زیر دستوخدمتکاران 
سید و در این صورت رابطه ی خواهد ربه گوش او  در ارتباط بودند 

شیرین  آنها به طور فاجعه باری به پایان میرسیدو این چیزی نبود که 
به صحبت  در ابتدا شروع یلنی از زندگی اش میخواست بنابر این او  ا

ال کرد و گفت : پارامیکال تو میدانی که پدر من درباره ی پدرش آشوربانیپ
بسیار مستبد و خود رأی است و او به راحتی درباره ی هر چیز تصمیم 

 میگیرد و اگر به دستورات او عمل نشود از هیچ کاری واهمه ندارد 

ی ایلنی گفتن این حرف به قدری سخت بود که گاهی مکث میکرد و برا
دوباره نفسی عمیق میکشید تا دوباره بتواند توان و نیروی خود را بازیابد 

، او در ادامه گفت : پدرم درباره ی من دستوری صادر کرده اما نه به 
عنوان یک پدر دلسوز بلکه به عنوان پادشاه سلطنت آشور و اگر از 

 ت او سر پیچی کنم تاوان سختی در انتظار من خواهد بود دستورا

پارامیکال که با شنیدن این حرف بیش از اندازه نگران شده بود بی اراده 
تن صدایش را باال  برد و گفت :   زود تر بگو چه اتفاقی افتاده است و 

چرا به این مکان آمده ایم ؟ایلنی به جای پاسخ دادن به سوال پارامیکال 
 با یک حرکت او را در آغوش کشید و قبل از اینکه صدای اعتراض

پارامیکال را بشنود لبهایش را بر روی لبهای گوشتی و سرخ پارامیکال 
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و گذاشت اما قبل از اینکه اختیار از کف بدهد قدمی به عقب برداشت 
گاهم این خبر را به تو خلوت و خارج از اقامت گفت : میخواستم در مکانی

گفتن این خبر بسیار برایم دشوار است خوب گوش بده چون  بدهم زیرا 
 قط برای یک مرتبه این جمالت را بر زبان می آورم ف

میدانی که من ولیعهد این تو میدانی که چقدر برای من با ارزش هستی و 
سلطنت هستم و با اینکه پدرم کمی بیمار و نا خوش احوال شده هنوز 

کامال قدرتمند و مستبد است و او من را تهدید کرده که اگر با تصمیم او 
برابر تصمیم او مقاومتی انجام دهم جایگاه خود را به  مخالفت کنم  و در

تهدیدی جدی برای مقام من  عنوان ولیعهد از دست خواهم داد و این 
 است و من این موضوع  را تنها به تو میگویم 

من به صورت مبهم با برادرم سین شر ایشکون صحبت کردم و از او کمک 
که  اما حدس میزنم صرف کنم تا بتوانم پدرم را از این تصمیم منخواستم 

 شکست دادن من و  با خبر شود دسیسه ای برای ماناگر او از تهدید پدر
 دست یافتن به جایگاه ولیعهدی خواهد چید 

 پارامیکال متعجب و حیرت زده پرسید : چه چیز باعث شده  که تو
جایگاه مهم و ارزشمندت  بخواهی در مقابل خواست پدرت مقاومت کنی و

 را به خطر بیندازی؟

شاهزاده اتیل ایلنی لبخندی تلخ زد و گفت : تنها یک چیز و در واقع یک 
و آن شخص است که من به خاطرش میتوانم جایگاه ولیعهدی را فدا کنم 

 شخص فقط تو هستی بنابر این میخواهم در این باره از تو مشورت بگیرم 

پرسید  متعجبهای مبهم ایلنی خسته شده بود پارامیکال که از  حرف 
 تصمیم پدرت چیست ؟ 
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ایلنی گفت پشت تصمیم وحشتناک پدر یک خبر خوب است و آن خبر 
 بارداری آدوریتا همسر بارسین است 

پارامیکال خوشحال و با ذوق فراوان دستهایش را به هم کوبید و گفت 
ذاشته و این خیلی خبر ر گا:بارسین بعد از رفتن از خودش فرزندی به یادگ

 خوبی است 

ازدواج من و آدوریتا  گفت دستورپادشاه ایلنی فرصت را غنیمت شمرد و 
است زیرا او میخواهد فرزند بارسین جایگاهی رفیع و باال داشته باشد و 

پدرم بارسین را مانند یکی از فرزندانش دوست داشت و این موضوع 
و بخواهد ازدواج من بگیرد باعث شده که او چنین تصمیمی درباره ی 

از طرفی نیز  بوسیله ی من به فرزند بارسین جایگاهی اشرافی بدهد ،
آدوریتا باالجبار مجبور به قبول درخواست پادشاه شده و شرط گذاشته که 

  این ازدواج بعد از به دنیا آمدن فرزند بارسین انجام شود

پسر به دنیا آمد هرگز ولیعهد نخواهد شد و تنها به بارسین اگر فرزند  
در حالی که عنوان شاهزاده زندگی خواهد کرد  این تصمیم پادشاه است 

من همیشه فکر میکردم  پدرم قصد دارد من با یکی از دختران اشراف زاده 
و شاهزاده خانم های  آشوری ازدواج کنم و اینک او میخواهد آدوریتا در 

آینده و فرزندش در جایگاه شاهزاده یا شاهزاده خانم قرار  جایگاه ملکه ی
بگیرند  اما من میخواهم به قدرت برسم و هنگامی که به قدرت برسم تو 

به قدری باالست که  ملکه ی این سرزمین خواهی بود و ارزش تو برای من
میخواهم همسرمن و در جایگاه ملکه  باشی و من با به دست آوردن تاج 

و از باالترین جایگاه سلطنتی را خواهم داد  به تو ،ت و تخت سلطن
دیدگاه من تو تنها کسی هستی که میتوانی بر قلب من حکمرانی کنی و 

 روزی ملکه ی من باشی 
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پارامیکال با شنیدن حرف های ایلنی به احساسی که بین آنها بود  دل گرم  
طر خود ن جایگاه ولی عهدی به خاشد اما میدانست که به خطر انداخت

بنابر این صدایش را صاف کرد وبا کمی کار درستی نبود  خواهی اش 
جدیت  گفت : من هرگز ازشما نخواسته ام که به خاطر من جایگاهت را 

به خطر بیندازی و میدانم که بیماری پدرت بسیاری از اشراف زادگان را 
نسبت به تاج و  تخت سلطنت وسوسه کرده و همه ی آنان منتظر 

ن لغزش از ولیعهد هستند تا او را عزل کنند و همچنین میدانم کوچکتری
که عشق بین ما از دیدگاه دیگران منفور و غیر قابل توجیه است و من 

هرگز با وجود  همه ی محبت هایی که نسبت به من داشته ای  فراموش 
دیمه ی نکرده ام که یک برده ی ایالمی هستم که به لطف  شما جایگاه ن

ن سعادت من بود که به جای فروخته شدن در را دارم و ای  اعظم ولیعهد
 بازار بردگان اینک خدمتگذار شما  هستم 

ایلنی که از لحن صحبت رسمی پارامیکال احساس وحشت کرده بود کمی 
صدایش را باال برد و در حالی که پوست برنزه ی جذابش زیر نور چراغ 

روغن سوز براق تر شده و عضالت ورزیده ی او را بیشتر به معرض نمایش 
گذاشته بود و قدرت او را بیشابیش به رخ میکشید گفت : قبال هم به تو 

بودم که وقتی تنها هستیم نیازی نیست  ندیمه ی من باشی و با  گفته
من رسمی صحبت کنی ، اینطور رسمی بودن تو ، من را از گفتن حرف 

چشمان  پارامیکال درچشمان تیره و هایی که زده ام پشیمان خواهد کرد 
وحشت زده ی اتیل ایلنی  قفل شد ، گویی نیرویی فرا طبیعی آن دو را به 

رده بود اتصال و انرژی قدرتمندی  که بین چشم های  آنها هم متصل ک
 بود و خالص شدن از آن به سختی صورت میگرفت 

پارامیکال عاشق ایلنی بود و میتوانست به خاطر این عشق از خود 
گذشتگی داشته باشد اما ایلنی هرگز نمیخواست از او دست بکشد 
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یدید رازهایی که ایلنی در چشمان ایلنی رازهای  زیادی را م پارامیکال و
 سعی در پنهان کردن آن داشت 

و ترس از شکست در نبرد برای رازهایی مثل غم و اندوه و وحشت زدگی 
شاهزاده ای بود که و همه ی اینها بار سنگینی بر روی دوش ، قدرت  حفظ

بدست آوردن مقام اوهزاران   ساقط کردن و  که برایهزاران دشمن داشت 
 توطئه می چیدند

رگهایش جریان داشت بود که خون ایالمی در  دختری باهوش پارامیکال
نمیتوانست ناراحتی ایلنی را ببیند او به خوبی میدانست که در پشت  او 

ند ایلنی مردی مهربان وجود دارد ، پارامیکال میدانست که ظاهر قدرتم
از  چون پارامیکال ندیمه ی او بود وایلنی به او احترام زیادی میگذاشت و 

همه ی روابط او با  زنان و دختران با خبر میشد برای مدتی طوالنی به 
خاطر احترام به پارامیکال از داشتن هر گونه رابطه ی فیزیکی با زنان و 

اشراف زادگان و دخترانی که در کنارش داشت خود داری میکرد در حالی 
بود زیرا آنها  که  این اتفاق در میان شاهزادگان و اشراف زادگان بسیار نادر

نه تنها به زنانی که به آنها اختصاص داشتند نزدیک میشدند بلکه از 
کنیزان و برده های زیبا رو نیز کام میگرفتند اما ایلنی مدتها بود که سرشار 
از نیاز بود و هرگز به عشقش نسبت به پارامیکال  بی احترامی نکرده بود 

ال از این بابت بارها و بارها در و باصبر و حوصله منتظر او  بود و پارامیک
قلب و ذهنش اراده و قدرت این شاهزاده ی آشوری را می ستود و او را 

بنابراین بدون اینکه چشم از  شایسته ی پادشاهی و سلطنت میدانست ، 
دستهای کوچکش گرفت و  را در او بردارد  دستان مردانه ی او چشمان 

 :گفتاینبار با لحنی عاشقانه و غیر رسمی 

آه ایلنی من اینک واقعا نمیتوانم درباره ی شرایط پیش آمده نظری به تو 
بدهم اما به هیچ عنوان قصد ندارم مانعی برای رسیدن تو به اهدافت 
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باشم و نمیخواهم که  من تهدیدی باشم برای از دست دادن جایگاه و 
ای جانشینی از تو بر و الیق تر  و هیچ کس را شایسته ترمقامت 

و از تو خواهش میکنم که برای  نمیدانم و پادشاهی اشور  ربانیپال آشو
رسیدن به تخت پادشاهی دشمنانت را از انجام هر گونه خطا و اشتباهی  

 نا  امید کنی 

شمان ایلنی با شنیدن این حرف پارامیکال که صالحیت او را تایید چ
میکرد برق زد او پارامیکال را در آغوش کشید و گفت : به تو قول میدهم 

 که برای حل شدن این مشکل از هیچ کاری دریغ نکنم 

پارامیکال لبخند تلخی زد و گفت : شاید باید به حرف پدرت گوش بدهی 
بودن نیز ممکن نیست زیرا من یک برده ی برای من حتی  چکر زن 

من تنها یک رویای محقق  برای  ایالمی هستم بنابر این ملکه شدن
به نظر میرسد که باید به دستور پادشاه  استو دست نیافتنی  نشدنی 

 جامه عمل بپوشانی تا بتوانی قدرتت را حفظ کنی 

ادشاه دارد ) چکر زن: زنی که بدون هیچ حق و حقوق ازدواج صوری با پ 
همان  که این زن از طبقه ی فقیر ترباشدمیو خدمتکار پادشاه و ملکه 

ایلنی پیشانی پارامیکال را بوسید و گفت : به ( سرزمین  انتخاب میشود
ذارم به تو هرگز نمیگدر هر مقامی که باشم   من مینان میدهم که تو اط

باید قول بدهی اما آسیبی وارد شود و همیشه تو را حمایت خواهم کرد 
هیچ کس از عشقی که بین ماست با خبر نمیشود زیرا خوب     که هرگز

میدانی که وجود عشق یک ولیعهد به یک برده میتواند آسیب های 
زیادی برای  فرد ضعیف تر به همراه داشته باشد  و اگر آوازه ی عشق ما 

شکنجه  به گوش پدرم برسد او از هیچ کاری دریغ نمیکند و شاید  حتی به
و زندانی کردن تو راضی نخواهد بود و این چیزی است که باعث میشود 
من همه ی مقام و جایگاهم را فراموش کنم و به خاطر تو در مقابل پدرم 
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نه تنها شاید شکست بخورم بلکه تو را نیز از  در این صورت  قرار بگیرم  و
 دست خواهم داد 

رده بود اما به خوبی میدانست پارامیکال هرگز به عواقب این عشق فکر نک
که آشوربانیپال در شکنجه و مجازات کردن متخلفان هیچ عطوفتی به 

 خرج نمیداد و بسیار  پادشاهی بسیارسنگدل بود 

پارامیکال  از ترس افکاری که ناگهان به ذهنش حجوم آورده بود آشکارا بر 
راف خود لرزید و از آغوش ایلنی بیرون خزید و مضطرب نگاهی به اط

 انداخت و گفت : باید مراقب باشیم 

ایلنی لبخندی زد و گفت : دستور داده ام هیچ کس وارد کتابخانه نشود 
سپس با قدمی بلند فاصله ی بینشان را پر کرد و با یک حرکت پارامیکال 

یی روی سکووارد یکی از حجره ها شد و او را  را از روی زمین بلند کرد و 
گذاشت و با نشان دادن انگشت روی اشت ، سنگی که در حجره قرار د

بینی پارامیکال را به سکوت دعوت کرد و شروع به بوسیدن این دختر 
 المی وحشی کرد ای

مدتی بود که  ایلنی چراغ روغن سوز را در چراغدانی که در تاالر قرار گرفته 
بود گذاشته و اینک آنها دریکی از حجره های کتاب خانه که  تاریک بود و  

 ها نوری کم از سمت تاالر کتابخانه  در آن سوسو میزد قرار داشتند  تن

برخالف وجود سنگ سردی که پارامیکال روی آن قرار داشت تمام تنش در 
بر لبهای شاهزاده بوسه میزد و تاب و او نیز اینک پر تب آتش میسوخت 

، پارامیکال نیز تشنه ی  یکی شدن با  ایلنی بود ، او نمیدانست چه 
چیزهایی در آینده اتفاق خواهد افتاد و حتی نمیخواست که با افکار 
گوناگون این لحظات خواستن و خواسته شدن را از دست بدهد ، او 

را به دست  آشوربانیپال ، آدوریتا و تمام موانعی که بین او  ایلنی بود
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او پارامیکال هرگز نمیخواست که ایلنی از او فاصله بگیرد فراموشی سپرد 
تری عاشق پیشه و البته زیرک بود و میدانست که ایلنی کامال در اوج دخ

ین عطش ا یا هیچ زن دیگری  نیاز است و او هرگز نمیخواست که آدوریتا
 را سیراب کند ...

پارامیکال خوشحال بود که نیاز ایلنی را پاسخ داده بود اما به شدت 
ه و از چشم احساس خجالت میکرد به طوری که سرش را به زیر انداخت

 دوختن به چشمان ایلنی میگریخت 

نه ی پارامیکال را در دست گرفت و بوسه ای بر لب های ایلنی با دست چا
او گذاشت و گفت تو نمیدانی چقدر برای من ارزشمندی و با تو بودن 

برای من چفدر لذت بخش است پس هرگز نگاهت را از من نگیر چون تو 
ی قلب من هستی و بر قلب و روح من از این لحظه به بعد تنها ملکه 

 حکمرانی میکنی 

پارامیکال با چشمان ابی درخشانش به چشمان ایلنی خیره شد و آنها 
برای مدتی در همان حالت بدون مقاومت در برابر نیروی جاذبه ای که 

به هم خیره شدند تا نفس هایشان آرام و حالتشان بین چشمانشان بود 
 طبیعی شد 

 ، و موهایش را مرتب کرد و در نقش یک ندیمه ی با وفا پارامیکال لباس
 شاهزاده را همراهی کرد 

هنگامی که آنها از کتاب خانه خارج شدند اتیل ایلنی با صدایی جدی و 
محکم به سربازان دستور داد که از ورود ندیمه اش به کتابخانه جلوگیری 

 د نشود و او را برای انجام کاری به کتابخانه خواهد فرستا
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ایلنی خوب میدانست که پارامیکال برای دیدن کتیبه ها بسیار هیجان 
زده بود و میخواست به او فرصت دیدن چند کتیبه از کتابخانه را بدهد و 

مانند پادشاه   توانایی   از آن جایی که سربازان نمیدانستند پارامیکال
                                       د بنابر این مشکلی بوجود نمی آمد         خواندن و نوشتن دار

*********** 

در اقامتگاه  آدوریتا این روزها در اقامتگاه آدوریتا بیشتر از همیشه رفت و 
امد بود و به دستور اشوربانیپال برای او دم نوش های گیاهانی موثرو 
مقوی برای جنین و مادر آماده میکردند  و همچنین به غیر از بانی  که 

ه همراه او و در خدمت او بود ، خدمتکارانی به او اختصاص داده همیش
لکه او شده بود اما تمام این اقدامات نه تنها آدوریتا را خوشحال نمیکرد ب

 را خسته و عصبی کرده بود 

ازدواجش با  ریتا دستور آشوربانیپال را مبنی بروآد همچنین از وقتی که  
شاهزاده ایلنی شنیده بود بسیار نا آرام و افسرده شده بود و هر گاه تنها 

میشد ، به دور از چشم دیگران برای  بد اقبالی خود و دلتنگی برای 
ه ای او را تنها غافل از اینکه بانی برای لحظ،ریخت بارسین اشک می

و از ریه میکرد آدوریتا آرام و بی صدا گنمیگذاشت و در خفا پا به پای 
دیدن ناراحتی آدوریتا غم زده و ناراحت بود هر شب هنگامی که تمام 

خدمه به اقامتگاه خود میرفتند ، بانی در کنار آدوریتا بود و مثل قبل با هم 
گفت وگو میکردند اما در این مدت آدوریتا هرگز هیچ اشاره ای به دستور 

یا اینقدر ی به سر میبرد  پادشاه نکرده بود گویی که هنوز در شوک بزرگ
این فرمان سلطنتی برایش گران تمام شده بود که حتی نمیخواست در 

و تنها کاری که موفق به انجام آن شده بود شرطی این باره صحبت کند 
بود که برای این ازدواج گذاشته و آن را تا بعد از به دنیا آمدن فرزندش به 

ته شروع به ماساژ دادن  بانی مثل  شبهای گذشتعویق انداخته بود 
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آدوریتا کرده بود و امید داشت که آدوریتا با او درباره ی غم و ناراحتی 
 اش صحبت کند تا بتواند کمی او را با حرف هایش تسکین دهد 

بانی میدانست که آدوریتا از شنیدن خبر بارداری اش چنان خوشحال 
یتوانست امید شده بود که سر از پا نمیشناخت و وجود فرزند بارسین م

بانی بالخره بعد از مدت ها شادی را  ای برای زندگی آدوریتا باشد و تازه
اما این شادی خیلی زود دوباره با دریافت در چشمان آدوریتا دیده بود 

بودن حکم سلطنتی  رنگ باخته بود ، بانی خوب میدانست که آدوریتا از
اشته بودند وم پا گذاز روزی که به این قصر ش این قصر متنفر است و در 

رخ میداد  و آدوریتا به شدت  از زندگی در قصر  ی هر بار اتفاقات ناگوار 
 ابراز ناراحتی میکرد 

آدوریتا دلش برای شادی های کوچک و آرامش خارج از قصر تنگ شده 
بازگردد و به خانه ی کوچکش  بود و او مدتها بود ارزو داشت بتواند

 روزهایش را در آرامش خارج از این قصر پر حاشیه سپری کند 

بانی هیکل فربه اش را روی زمین ولو کرده بود و با دستان سیاه و 
 سنگینش پاهای ظریف آدوریتا را ماساژ میداد 

او تصمیم داشت حاال که آدوریتا از صحبت کرن درباره ی موضوع ازدواج 
این موضوع اشاره کند تا این دختر کمی از  مجددش فرار میکرد خودش به

بار سنگین غمی که روی شانه هایش بود را با حرف زدن درباره ی این 
 موضوع کم کند  و حالش از چیزی که هست بهتر شود 

و شکسته تر شدن آدوریتا را  روز به روز افسرده تر بانی با چشمان خود ،
کرده بود او را بهتر از خودش میدید و از آنجایی که او را از کودکی بزرگ 

میشناخت بنا براین در حالی که با دست به ساق پای آدوریتا با مالیمت 
فشار وارد میکرد گفت : آدوریتا این روزها تو را غمگین و بی حوصله 
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میبینم در حالی که تو باید برای در شکم داشتن و پرورش یادگار بارسین و 
ایگاه یک شاهزاده ی آشوری به دنیا اینکه میتوانی پسر بارسین را در ج

 آوری خوشحال باشی 

به نظر میرسید که آدوریتا سخت برای فرو نشاندن بغض و گریه نکردنش 
در تالش است اما به محض اینکه دهانش را برای حرف زدن باز کرد 

 بغضش ترکید و بی اختیار اشک از چشمانش جاری شد 

بانی تو بگو که چگونه میتوانم او با صدای لرزان و چهره ای خیس گفت : 
 نم ، تو بگو که این قصر به غیر ازبه این زودی کسی را جایگزین بارسین ک

درد و بدبختی برای من چه چیز به همراه داشته ، چگونه میتوانم فرزند 
 شاد و خوشحال بزرگ کنم  ، بارسین را در این زندان

ریده بریده ودر حالی صدای گریه ی آدوریتا شدت گرفته بود او با صدای ب
 که تقریبا هق هق میکرد گفت : دلم برای خانواده ام ، برای خانه ی

در آن شاد زندگی کردم برای مدت کوتاهی  کوچکی که همراه با بارسین 
برای کوچه و پس کوچه های شهر نینوا حتی بازار برده فروشان تنگ شده 

شکوه است و من  بانی ، این قصر برای من شبیه به زندانی مجلل و با
ای کاش  آه بانی  نمیخواهم فرزند بارسین را در این زندان به دنیا بیاورم ،

 نگذاشته بودیم   و لعنتی  هرگز  پا به این قصر شوم

 ن بارسین به ایالم متوقف شده بود تقبل از رف ، ای کاش زمان

 ای کاش همه ی این مصیبت ها خواب و  کابوسی بیش نبود 

آدوریتا گریه میکرد و بانی هیکل فربه اش را تکانی داد و سر او را در 
 آغوش گرفت 
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آدوریتا برای بانی حکم دختر نداشته اش را داشت و بانی هرگز تحمل 
 دیدن این همه رنج و دردی که در قلب  این دختر بیچاره بود را نداشت 

درانه گفت : بانی در حالی که سر آدوریتا را نوازش میکرد با لحنی ما
آدوریتای عزیزم به این فکر کن که تو همسر ولیعهد آشور خواهی شد و 
اگر اتیل ایلنی بر تخت پادشاهی بنشیند تو ملکه ی آشور خواهی بود و 

شکیبا باشی و صبر پیشه کنی   قدرت زیادی به دست خواهی آورد و باید
 تا روزی بتوانی به خواسته هایت جامع عمل بپوشانی 

ا آرام شده بود و دیگر صدای گریه اش به گوش نمیرسد او اینک آدوریت
 بیش از اینکه شکست خورده و گریان باشد متفکر به نظر میرسید 

برای مدتی سکوت بین آن دو زن برقرار بود و بانی در حالی که شانه های 
آدوریتا را ماساژ میداد سکوت کرده بود و  افکاری که میتوانست در ذهن 

اشد را حدس میزد  ، بانی اینک حس میکرد که آدوریتا با تمام آدوریتا ب
حس بد و انزجاری که نسبت به این حکم سلطنتی و این ازدواج دارد با 

تفکر درست میتواند بهتر به آینده ی خود و فرزندش فکر کند بنابر این 
 ساکت ماند و اجازه داد تا آدوریتا برای مدتی با  افکار خود تنها باشد  

وریتا و بانی هر دو میدانستند که سر پیچی کردن از دستور آشوربانیپال  آد
چیزی به همراه نخواهد داشت   برای آنها به غیر از بد بختی و مصیبت  

و هیچ راهی جز تن دادن به این اجبار برای آدوریتا نبود ، بانی میدانست 
انگیزه نیاز دارد و او سعی یک  که ادوریتا همیشه برای انجام هر کاری به 

کرده بود با گفتن حرفهایی که زده بود ، انگیزه ای برای این ازدواج به 
آدوریتا بدهد  اما آدوریتا همیشه افکاری برجسته و بلند پروازانه  تر 

پس از داشت و گاهی  به راحتی بانی را شگفت زده و متحیر میکرد 
ورتش پاک کرد و با لبخند مدتی سکوت آدوریتا اشک هایش را از روی ص
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محوی که روی صورتش بود به بانی نگاه کرد و گفت : حق با تو هست 
 بانی 

به جای ناراحتی و گریه باید به اینده ی خودم و فرزندم فکر کنم و حاال که 
اشور بانیپال چنین دستوری درباره ی ازدواج من داده است من هم 

ت پادشاهی بنشانم و این قطعا تصمیم دارم فرزند بارسین را بر روی  تخ
انتقام من از آشوربانیپال خواهد بود زیرا روزی میرسد که مردی از نسل 

بارسین  سلطنت را به دست خواهد گرفت  و شاهزادگان نسل آشور 
 زیر دستان فرزند من خواهند بود  تبدیل به   بانیپال

چشم  بانی با شنیدن این حرف با چشمانی درشت و متحیر به آدوریتا
دوخت و پس از کمی تأمل گفت : اگر فرزند تو و بارسین شاهزاده خانم 

 بود نیز باید خوشحال باشی زیرا زندگی خوبی در پیش خواهد داشت 

چشمان آدوریتا برقی زد و گفت : بانی من خواب دیده ام که فرزندی 
شبیه به بارسین خواهم داشت گویی که خدایان بارسین را دوباره در 

خواهند داد ومن حتم دارم که فرزند من و بارسین ین  طفل به من غالب ا
پسر خواهد بود و از آنجایی که آشور بانیپال بیمار بوده و حال او روز به 

 روز به  وخامت میرود من  نیز به اهدافم نزدیکتر خواهم بود 

دل اشور اتیل ایلنی را به دست می آورم و کاری با حیله های زنانه  من 
کرد که او برای  انجام همه ی  کارها از من مشورت بگیرد ، من   خواهم

قدرت را به دست میگیرم و بعد از ولیعهد شدن فرزندم تدبیری می 
اندیشم تا اتیل ایلنی رانابود کنم و فرزندم را بر تخت سلطنت آشور 

 بنشانم  

ر بانی از افکار آدوریتا متحیر بود ، او از آدوریتا خواسته بود به خاط
شاهزاده بودن فرزندانش قدر دان و خوشحال باشد و بداند که باازدواج با 
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میتواند  قدرت  با بدست آوردن ولیعهد  میتواند به زودی ملکه شود و
آزادی از دست رفته را دوباره  به دست  آورد آما آدوریتا افکار خطرناکی 

 داشت که هرگز نباید کسی ار این افکار مطلع میشد 

بانی به او با دست عالمت داد که آهسته تر صحبت کند و به او بنابر ان 
گفت هرگز بعد از این افکارش را به زبان نیاورد زیرا هیچ کس در این قصر 

 قابل اعتماد نبود 

دوریتا به بانی نزدیک شد و با صدای زمزه مانندی گفت :  بانی من ا
 ام خوشحالی ام از دست رفته و بعد از این  بارسین را ازدست داده ام و تم

و برای رسیدن به اهدافم من فرزندم خواهد بود و شادی  تمام دلخوشی 
یزه و بانی که میدید آدوریتا دوباره انگاز  هیچ کاری دریغ نخواهم کرد 

شادی زندگی اش را پیدا کرده است  نگرانی هایش را به دست فراموشی 
اهداف  و د تا حدودی نسبت به  افکارر چنه ،خوشحال شد سپرد و

آدوریتا نگران بود اما او به اندازه ی کافی درد و رنج و گریه های  آدوریتا 
 رای آدوریتا را دیده بود  و اینک به خاطر بوجود آمدن این انگیزه و امید ب

 خوشحال بود بینهایت 

 اشت و در حالی که شکمش آدوریتا  لبخند زد و دستانش را روی شکم گذ
 یا در واقع جنین داخل شکم را نوازش میکرد زیر لب زمزمه کرد و

 حصارهای بلند این قصر و قلب گرفته ی من 

 خوب گوش بسپارید 

 پایان یافته ، روزهای تلخ زندگی  من ،با وجود این روزنه ی کوچک امید 

 امروز دوباره امید را پیدا کرده ام 
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 آری...

 یان تمام تاریکی ها  نوریست گاهی در م

در پشت تمام حصارها ی بلند  امیدیست ودر بین تمام غم های دنیا یک 
سپس لبخندی زد و به جنین داخل شکمش که شادی کوچک وجود دارد 

نها شادی زندگی من، به خوبی رشد کن هنوز آن را نوازش میکرد گفت : ت
  و قوی استوار به این دنیا پا بگذار 

 *****  فصل بیست و چهار ********

موافقت دو طرفه و اجرای فرمان سلطنتی مدتی بود که حضور ادوریتا 
بیش از همیشه در کنار شاهزاده ایلنی حس میشد و به نظر میرسید که 
آدوریتا سعی داشت در تمام امورات مربوط به شاهزاده  دخالت داشته 

 باشد 

همچنین او درباره ی امورات مربوظ با ایلنی اقداماتی انجام داده بود و 
 یکی از این اقدامات دور کردن پارامیکال از شاهزاده ایلنی بود 

هرچند که پارامیکال هنوز ندیمه ی شاهزاده ایلنی بود اما آدوریتا همیشه 
ور از به او دستوراتی میداد که باعث میشد پارامیکال  در اکثر مواقع  د

 اقامت شاهزاده مشغول به انجام کاری باشد 

آدوریتا  به جای ندیمه ی مخصوص شاهزاده  از خدمتکاران  برای 
رسیدگی به کارهای اقامتگاه و امورات شخصی شاهزاده  کمک میگرفت و 

خدمتکاران برای انجام کارهایی که به آنها محول میشد در  اقامتگاه 
 شاهزاده  در رفت و امد بودند 
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گاه شاهزاده ایلنی به سر در این مدت آدوریتا بیشتر وقت خود را در اقامت
و سعی میکرد بیشتر از قبل به ایلنی نزدیک باشد و با ترفند های میبرد 

زنانه برخی از امور را در دست  گرفته بود  و ایلنی که احترام زیادی برای 
آدوریتا قائل بود سعی میکرد برای دلخوش کردن این زن باردار با او 

 مهربان باشد 

احساسات متفاوتی داشت ، او گاهی با دیدن  پارامیکال در این مدت
آدوریتا در کنار ایلنی حسادت میکرد اما همیشه خود را قانع میکرد که این 

دستور پادشاه بوده و ایلنی تمایلی  به انجام این کار نداشته است و 
فراموش نکرده بود که در کتابخانه ی آشور بانیپال خودش از ایلنی 

رمان سرپیچی نکند تا  از مقام و جایگاه ولیهدی خواسته بود که از این ف
او محافظت شود  اما اینک گاهی به وجود آدوریتا در کنار ایلنی حسادت 

نسبت به ایلنی حس تنفر و انزجار داشت و این در حالی میکرد و گاهی 
بود که گاهی بینهایت دلتنگ ایلنی میشد و شبها در تنهایی به خاطر این 

اطر قلب شکسته اش و به خاطر دوری از ایلنی اشک عشق پیچیده و به خ
 میریخت 

شده بود  وهنگامی که ایلنی پارامیکال در احساسات پیچیده ی خود غرق  
و آدوریتا را با هم و در کنار هم میدید  حس بسیار ناخوشایندی داشت  و 

مقصر و فاصله ای که میانشان ایجاد شده بود  دوری  ایلنی را به خاطر 
ت و در نهایت او نمیدانست که حسی که نسبت به ایلنی داشت میدانس

  عصبانیت و حسادت به حساب می آمد  اینکه  عشق  بود یا

 رامیکال میدانست عصبانی بودن  و تقصیر ها را بر گردن ایلنی انداختن پا
کار عاقالنه ای نیست  چون ایلنی به خواست خودش به این کار تن نداده 

بود و خود پارامیکال بود که در کتابخانه ی اشوربانیپال از او خواسته بود 
که با مخالفت کردن از حکم سلطنتی مقام و جایگاه خود را به خطر 
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عصبانی  نیندازد ، بنابر این پارامیکال  هیپچ دلیل قانع کننده ای  برای
بودن از دست ایلنی نداشت اما گاهی بی دلیل از دست ایلنی عصبانی 

را به خاطر این اتفاقات  مانند کودکان بهانه گیر در دل  ایلنی  میشد و 
 مقصر میدانست 

پارامیکال مجبور بود به دستورات آدوریتا جامع عمل بپوشاند زیرا که 
زند بارسین همسر ولیعهد آدوریتا به زودی  و پس از به دنیا آوردن فر

وبعد از موافقت با حکم سلطنتی عماًل همه ی قصر آدوریتا را   میشد 
همسر شاهزاده میدانستند و با او به عنوان همسر ولیعهد،  با احتیاط و با 

احترام ویژه رفتار میکردند و همین امر موجب شده بود که آدوریتا به 
دور نگاه دارد تا جایی که در اکثر راحتی بتواند پارامیکال را از شاهزاده 

مواقع پارامیکال مانند دیگر خدمتکاران در خارج از اقامتگاه شاهزاده 
 مشغول به اجرای دستورات آدوریتا بود 

آدوریتا همیشه نسبت به پارامیکال حسی شبیه به حسادت و ترس 
زیبا  ایی و رفتار سنجیده ی  این دختر داشت و میتوان گفت به خاطر زیب

ی آنها به مردانی که رو ، پارامیکال همیشه از نزدیک بودن روی ایالمی 
پس از ورود به قصر و  همینطور که وحس مالکیت داشت  میترسید 

از نزدیک بودن او به بارسین  ،دیدن زیبایی و اصالت ایالمی پارامیکال
اهداف بزرگی در سر  داشت به  کهو حسادت کرده بود،  اینک نیز ترسیده 

برای او  وجود پارامیکال در نزدیکی شاهزاده  هیچ وجه نمیخواست 
خص اینکه بارها ند بالُ او را از اهدافش دور کمشکالتی به وجود بیاورد و 

ندیمه ی ایالمی قائل  حس کرده بود اتیل ایلنی احترام ویژه ای برای این
هد  میتوانست  خدشه ای بر عیول است و نزدیک بودن پارامیکال به 

نقشه هایی که در سر میپروراند وارد  سازد بنابر این تا جایی که 
میتوانست این ندیمه ی ایالمی را از شاهزاده اتیل ایلنی دور نگاه 

 میداشت 
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پارامیکال هر بار با ورود به اقامتگاه شاهزاده مجبور به دیدن تالشها و 
ک تر شدن به شاهزاده بود و دیدن این عشوه گری های آدوریتا برای نزدی

بنا براین رفتن ، باعث بر انگیخته شدن حسادتش میشد عشوه گری ها  
به اقامتگاه شاهزاده و دیدن آدوریتا در آنجا برایش خوشایند نبود و کار 

کردن خارج از اقامتگاه شاهزاده او را راضی تر میکرد هر چند که 
اه شاهزاده ترفندی از جانب آدوریتا میدانست نزدیک نشدن او به اقامتگ

 بود اما با این حال   به این امر راضی بود 

پارامیکال به شدت دلتنگ ایلنی بود و هرگز فکر نمیکرد که ازدواج ایلنی با 
آدوریتا بتواند بین او و ایلنی چنین فاصله ای ایجاد کند زیرا او ندیمه ی 

میبایست  ی او ندیمه  ، حتی بعد از ازدواج شاهزادهشاهزاده بود و
همیشه درکنار و در خدمت شاهزاده باشد اما آدوریتا با هزاران ترفند به 

و چنان زیرکانه و ماهرانه به امور  ، کارهای شاهزاده رسیدگی میکرد
دلیلی برای احضار کردن ندیمه  کوچکترین  که شاهزاده رسیدگی میکرد 

 اش نداشته باشد 

 *********** 

اتیل ایلنی به شدت دلتنگ و بی قرار پارامیکال بود ، دانستن اینکه 
پارامیکال در جایی از این قصر است و از دیدن او محروم شده او را دیوانه 

آدوریتا با دخالت در همه ی امورات مربوط به او به شدت او را  میکرد 
ی اش تحت فشار گذاشته بود و به نوعی اسایش و راحتی که قبال در زندگ

وجود داشت با حضور ادوریتا نا پدید شده بود و اتیل ایلنی با قبول کردن 
این ازدواج و اجرای دستور سلطنتی هیچ راه بازگشتی به زندگی و ارامش  

قبل نداشت و این روزهای اخیر بیشتر از همیشه از دست آدوریتا خسته 
حتی برای و کالفه شده بود زیرا آدوریتا همیشه به او چسبیده بود و 

لحظه ای او را در اقامتگاهش تنها نمیگذاشت و تنها در زمان هایی که 
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مشغول به امورات سلطنتی بود میتوانست از دست آدوریتا یک نفس 
راحت بکشد اما در آن زمانها نیز تنها نبود بلکه یا با پدر و یا با مشاوران و 

ی تنها بودن و وزیران دربار در جلسه بود و در واقع او هیچ فرصتی برا
استراحت کردن نداشت و شبها آدوریتا تا دیر وقت در اقامگاهش حضور 

داشت و ایلنی گاهی با رعایت ادب و احترام آدوریتا  را از اقامتگاهش 
 بیرون میکرد 

تحمل وضعیت پیش آمده برای ایلنی خیلی سخت شده بود و او مجبور 
بایی او را کمتر کرده به تحمل  فشارهای زیادی شده بود که صبر و شکی

 بود 

ایلنی که شدیدا تحت فشار روحی قرار گرفته بود بعد از جلسه ای که با 
چند یتا و مشاوران داشت به اقامتگاهش بازگشت و با دیدن آدور 

خدمتکار در اقامتگاهش عصبی شد و با خشم فراوانی که در صدایش بود 
ثانوی هیچ خدمتکاری خدمتکاران را مرخص کرد و دستور داد  تا اطالع 

به اقامتگاه او وارد نشود،  ایلنی به قدری از رفت و آمد های زیاد 
گاهش خسته شده بود که دستور داد تا زمانی که خدمتکاران به اقامت

کسی را احضار نکرده  هیچ کس را به حضور نخواهد پذیرفت و هیچ 
 خدمتکاری در محدوده ی اقامتگاهش حضور نداشته باشد 

ا که حس میکرد شرایط برای نزدیک شدن به شاهزاده فراهم شده آدوریت
سعی داشت مهربان و عشوه  است در کنار شاهزاده نشست و در حالی که

ر برسد به شاهزاده نگاهی کرد و گفت : امروز شما را عصبانی و گر به نظ
 ؟ناراحت میبینم ایا کاری از دست من برای شما بر می اید 

ده بود خشم او ممکن است آدوریتا را ترسانده اتیل ایلنی که حس کر
باشد با مالیمت گفت :رفت و آمد بیش از حد این خدمتکاران به 

و فعال تحمل حضور  آرامش و راحتی من را از من ربوده است  ، اقامتگاهم
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هیچ خدمتکاری را در اقامتگاهم ندارم ،سپس مکث کوتاهی کرد و در 
ه من احترام زیادی برای تو قائل هستم آدوریتا تو میدانی کادامه گفت : 

و تو و فرزند بارسین برای من بسیار ارزشمند هستید اما در این مدت تمام 
 نظم زندگی من به هم ریخته است 

آدوریتا که گویی این حرف برایش سنگین بود اخم هایش را در هم کشید 
 م را برهم زده است یعنی حضور من در زندگی شما این نظو گفت : 

اتیل ایلنی که قصد نداشت آدوریتا را ناراحت کند و امیدوار بود بتواند 
کمی  از حس حسادت آدوریتا نسبت به پارامیکال را  از بین ببرد کمی به 
آدوریتا نزدیک تر شد و دستان آدوریتا را در دست گرفت و گفت : وجود 

گز ست و هر و خوشایند ا تو و فرزند بارسین در زندگی من بسیار نیکو
 دوست ندارم که از این حرف من برداشت اشتباهی داشته باشی 

آدوریتا که موفق شده بود نظر تمریتو را جلب کند لبخند دلربایی زد و 
گفت :من در تمام طول روز برای راحتی و آرمش شاهزاده در تالش هستم 

 و قطعا شما تالش های من را نا دیده نمیگیرید 

تنها  شاند او میدانست که مقابله با این زنایلنی لبخندی تصنعی بر لب ن
تصمیم  به دور از انسانیت است و غیر عقالنی و  ، کاری بسیار و باردار 

داشت با محبت آدوریتا را مجبور کند که کمتر از همیشه در امورات مربوط 
که سعی در حفظ این لبخند  بنابر این در حالی ، به او دخالت داشته باشد

ا گفت  : البته که من تالشهای هر روزه ی تو را میبینم و داشت به آدوریت
و رسیدگی به کارهای  از تو سپاسگزار هستم اما تو باید بیشتر از من

به فکر فرزند بارسین باشی و تو خوب میدانی که  روزمره ی مرتبط با من ،
فرزند بارسین اینک مانند جواهری کم یاب و ارزشمند است بنابر این از تو 

ش میکنم که فقط تا زمان وضع حمل ، روزها در اقامتگاه خود خواه
ید به دنیا بیاوری و تو با استراحت کنی تا بتوانی فرزندی نیرومند و سالم
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 در تالش هستی ،که برای راحتی و آرامش من بدانی که اگر در حالی
 اتفاقی برای تو و یا فرزندت بیفتد من هرگز خود را نخواهم بخشید 

شنیدن حرف های شاهزاده حس بهتری داشت او در  طول این  آدوریتا با
دو ماهه ی  اخیر برای بدست آوردن قلب شاهزاده همیشه  در کنار او بود 
و هیچ فرصتی برای استراحت نداشت و این روزها بیشتر از قبل احساس 
سنگینی میکرد و شکمش بر امده تر از قبل شده بود و اینک حس میکرد 

 های بی وقفه اش بالخره شاهزاده ایلنی نسبت به او که بعد از تالش
آدوریتا به خوبی میدانست که هر   توجه نشان داده است و محبت و 

طور که شده باید توجه اتیل ایلنی را به خود جلب کند تا بتواند در آینده 
به اهدافش نزدیک و نزدیک تر بشود بنا براین در حالی که هنوز دستانش 

بود به او چشم دوخت  با لحن لوس و زیرکانه ای گفت  در دستان ایلنی
 :اما من اگر به اقامتگاه خود باز گردم دلتنگ تو خواهم شد 

ایلنی دلش به حال آدوریتا میسوخت  زیرا او هرگز نمیتوانست عاشق 
نها چیزی که ایلنی تگاه آدوریتا باشد ویا حتی دلتنگ او شود و از دید 

، ایفای نقش همسری و به دنیا آوردن اشت بین او و آدوریتا  وجود د
احساس شاهزادگان و جانشینان سلطنت آشوری بود و آدوریتا قطعا با او 

نمیتوانست مانند بارسین به آدوریتا عشق خوشبختی نمیکرد زیرا او هرگز 
بورزد و آدوریتا برای همیشه از داشتن مردی که عاشقانه دوستش داشته 

 اینک برای خیلی غم انگیز بود که این زن ، اینباشد محروم شده بود و 
 رضایت ایلنی اینگونه خود را به زحمت انداخته بود جلب 

ایلنی از این بابت از دست خود دلگیر شد زیرا میدانست که آدوریتا برای 
بارسین بسیار عزیز و مقدس بود و او در این مدت تنها  به ارامش و 

ده بود که ادوریتا به خاطر جلب راحتی خود فکر کرده بود و فراموش کر
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توجه و عالقه ی او در حالی که باردار بوده  در تمام طول روز به امورات 
 مربوط به او رسیدگی کرده است  

هرچند که ایلنی هنوز اتفاق روز شکار و اسیر شدن پارامیکال به دست 
داورا را فراموش نکرده بود اما میدانست و اظمینان داشت که آدوریتا 

سبت به پارامیکال حس حسادت و ستیزه جویی شدیدی دارد و به ن
دن پارامیکال  از او تمام تالشش را به کار گرفته رهمین دلیل برای  دور ک

 بود تا بتواند کمی از توجه همسر آینده اش را  به خودش جلب کند 

تمریتو با فکر کردن به این موضوع با آدوریتا مهربانتر رفتار کرد و به او 
به دیدن آدوریتا خواهد رفت و ادوریتا نیز گاهی هر روز  طمینان داد که ا

برای دیدار با او میتواند به اقامتگاه او برود و  در حالی که خود را نگران 
نشان داده بود به آدوریتا  گفت که از بابت سالمتی او و فرزند بارسین 

انده و تا زمان  بسیار نگران است و تصمیم دارد در این مدت زمان باقی م
وضع حمل آدوریتا،  بیشتر از او مراقبت کند و قطعا بانی بهترین شخص 

 برای مراقبت از آدوریتا به حساب می آمد 

آدوریتا از بابت شنیدن حرفهای تمریتو دلگرم شده بود اما او هرگز 
نمیخواست دوباره پارامیکال را در کنار اتیل ایلنی ببیند و امیدوار بود که 

ند هر چه زود تر توطئه ای بر علیه پارامیکال بچیند و او را نه تنها از بتوا
ایلنی ،بلکه از قصر بیرون کند اما درباره ی مراقبت از فرزند ارزشمند او و 
بارسین حق کامال با شاهزاده ایلنی بود و او میبایست بیشتر از رسیدگی 

تمرکز میکرد بنابر بر روی سالمتی فرزندش ،  به کارهای روزمره ی شاهزاده 
این با پیشنهاد شاهزاده موافقت کرد و تصمیم گرفت فقط برای این مدت 

 باقیمانده  از حضور پارامیکال در کنار شاهزاده چشم پوشی کند 

آدوریتا با شارونا رابطه ی خوبی داشت و تصمیم گرفته بود که به زودی 
اما   شارونا را به عنوان ندیمه ی مخصوص شاهزاده منصوب کند
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میبایست نقشه های خود را تا بعد از به دنیا آمدن فرزندش به تعویق می 
انداخت و قطعا بعد از به دنیا امدن فرزندش و ازدواجش با ولیعهد 
دستش برای عملی کردن نقشه هایش باز تر میشد بنابر این بالخره 

د به اقامتگاه خود بازگرد ، تصمیم گرفت  تا قبل از جشن سلطنتی ازدواج
و از بانی بخواهد که به بهترین نحو ممکن از او و فرزندش مراقبت به 

آدوریتا در این مدت کمتر از قبل بانی را دیده بود و در اکثر .عمل آورد 
مواقع قبل از خواب با بانی بسیار کوتاه صحبت میکرد و خیلی  زود در 
حالی که حرکات جنین را در شکم احساس میکرد  از فرط خستگی به 

 خواب میرفت

در به غیر از شاهزاده ایلنی که آرامشش را از دست داده بود آدوریتا نیز 
خود را مجبور کرده بود که با هر  این مدت هیچ آرامشی نداشت  و

دقیقا   نیزاینک  اوسختی که شده  در اکثر اوقات درکنار شاهزاده باشد اما 
با عد از صحبت به آرامش و به بانی عزیزش نیازمند بود بنا براین ب

شاهزاده ونهایی شدن تصمیمش درباره ی تمرکز روی به دنیا آمدن 
 بازگشت    به اقامتگاهش فرزندش و مراقبت از جنینی که در شکم داشت ،

ایلنی که پس از مدتها در اقامتگاهش احساس آرامش و را حتی میکرد 
نفس عمیقی کشید و احساس رضایت و آرامش وجودش را فرا گرفت  و 

ده بود  فقدان حضور پارامیکال در آن لحظه تنها چیزی که او را غمگین کر
 در کنارش  بود ،

 از ماجرای ازدواج او با آدوریتا در شاهزاده ایلنی با خود فکر کرد که قبل  
ارزشمندی زندگی میکرده و با از دست رفتن این  چه آرامش و خوشبختی 

خوشبختی اینک بیشتر قدر تنهایی و آرامشش را میدانست و برای این 
لحظات ارزش قائل بود اما آیا او میتوانست برای ادامه ی زندگی با 

 آدوریتا از تمام این آرامش و خوشبختی پیش پا افتاده دست بکشد ؟
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تاثیر این ازدواج قرار گرفته بود و نه  در این مدت تمام زندگی او تحت
از بین رفته بود بلکه آدوریتا با تنها آرامش و آسایش در اقامتگاهش 

هزاران ترفند ندیمه ی شاهزاده را از او دور کرده بود به طوری که شاهزاده 
 در این دو ماهه ی اخیر تنها چند مرتبه از راه دور پارامیکال را دیده بود 

طار زیادی از آدوریتا نداشت و فقط  به سکوت و ارامش و ایلنی هیچ انت
اهمیت میداد که برای مدتی در خلوت خود در  تنها بودن وفکر کردن

هنی از او گرفته نسبتا طوالنی تمام این آزادی انسانی و آرامش روحی و ذ
شده بود و ایلنی میبایست چاره ای برای این مشکل پیدا میکرد زیرا که 

رزند بارسین به دنیا می آمد و بعد از ازداج با آدوریتا او هرگز دیر یا زود ف
ساکت و ، نمیتوانست در شرایطی که در این دو ماهه ی اخیر داشت 

 بدون هیچ اعتراضی به زندگی ادامه دهد 

ایلنی تصمیم داشت هرچه سریعتر ندیمه اش را به اقامتگاه احضار کند اما 
هد به او خبر دادند که دو سرباز آشوری قبل از اینکه این کار را انجام بد

و ایلنی که به خاطر   میخواهند به حضور شاهزاده شرف یاب شوند 
با او صحبت  از درباره ی ، درباره ی  ندیمه ی فراری اش آوردکه  دو سرب

کردند و قرار شد در صورتی که ان دختر را یافته و نزد او ببرند پاداش 
 خوبی به آنها بدهد 

سربازان را احضار کرد و آنها با دختری که  اتیل ایلنی فوراشاهزاده 
 صورتش را با شال ایالمی پوشانده بود وارد اقامتگاه شاهزاده شدند

شاهزاده از قبل به انها دستور داده بود که هیچ کس نباید ندیمه اش را 
از انها  شناسایی کند و بعد از اینکه آنها با دختر وارد اقامتگاهش شدند

د که به چه دلیلی آوردن این دختر به قصر با تاخیر زیادی همراه پرسی
 بوده است 
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 یکی از سربازان لب به سخن گشود و به شاهزاده گفت که در ابتدا 
از مکانی توانسته بودند اثر و نشانی از این دختر بیابند  اما گویا این دختر 

دم زیادی به که قبال در آنجا سکونت داشت نقل مکان کرده بود و چون مر
یافتن او کاری دشوار  ایالم و به شهر ها بازگشته و در خانه ها ساکن بودند

آنها مدت ها در گوشه و کنار شهر شوش در جستجوی ندیمه ی  بود و 
تا اینکه  است ،شاهزاده بوده اند اما هیچ اثری از این دختر در شهر نبوده

و این طور که فهمیده  به صورت اتفاقی او را در حیاط خانه ای دیده اند
بودند این دختر مدتها خود را در خانه اش حبس کرده بوده و به ندرت از 
خانه خارج میشده است و به همین دلیل برای جستجو و یافتن او زمان 

 زیادی صرف شده بود 

مینان طول سفر اط اتیل ایلنی که از سالمت پارادانیس و راحتی او در
اداش خوبی داد و انها را از حضور خود مرخص پبه دو سرباز   یافته بود 

 کرد و سپس از دختر ایالمی خواست که شال را از روی صورتش بردارد 

به نظر میرسید دختر بیچاره سخت ترسیده باشد زیرا در حالی که آشکارا 
 دستانش میلرزید شال را از روی صورتش باز کرد و با وحشت و اضطراب 

تاده بود و قطعا یکی از عالی مقامان و افراد به مردی که رو به رویش ایس
 مهم آشوری بود نگاه کرد 

ه حیرت زده شداتیل ایلنی با دیدن چهره ای  که در مقابلش قرار داشت 
پارامیکال  اینک  این دختر به قدری شبیه به خواهرش بود که گویی  بود 

ایالمی بر تن با این تفاوت که این دختر لباس در مقابل او ایستاده بود 
 ژولیده شده بود  در طول سفر  داشت و موهایش کمی

شاهزاده را به یاد روزی ، پارادانیس  چشمان ترسیده وآبی درخشان 
ا لحنی انداخت که برای اولین بار پارامیکال را در قصر دیده بود بنابر این ب

امیدوارم در راه سفر اذیت نشده باشی  مهربان به پارادانیس گفت :
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ند که به سربازان دستور دادم به بهترین شکل ممکن تو را تا آشور هرچ
همراهی  کنند و از تو محافظت به عمل اورند اما میدانم که راه طوالنی 

قطعا که  برای شما دارم ا را خسته و ناراحت کرده است ولی خبری شم
سفر را با شنیدن این خبر خوب ، فراموش خواهید کرد  تمام خستگی این

دانیس که از رفتار این مرد جوان متعجب بود تنها با حیرت و تعجب پارا
 به او چشم دوخته بود 

اتیل ایلنی لبخندی زد و گفت درست شبیه به خواهرت پارامیکال هستی 
و من را به یاد روزی         می اندازی که پارامیکال برای اولین بار دقیقا 

و با چشمان تیره ی فراموش  در جایی که ایستاده ای ،ایستاده بود 
 نشدنی اش به من چشم دوخته بود 

پارادانیس با شنیدن اسم پارامیکال تکانی خورد و با خود فکر کرد 
 پارامیکال قبال دقیقا در جایی که من ایستاده ام ایستاده بوده است! 

سپس  صداییی در ذهنش پیچید که آن را با صدای نسبتًا بلند تکرار کرد 
 ل خواهر من زنده است ؟:پارامیکا

شاهزاده اتیل ایلنی که صدای پارامیکال را شنیده بود به او نگاه کرد و 
و متوجه تفاوت کوچک  حس کرد که او با خود در حال صحبت است 

بین این دو خواهر شد صدای پارادانیس و پارامیکال  ظریف و آهنگین 
و ایلنی که به  ود بود اما تن صدا ی این دو خواهر با هم  کمی متفاوت ب

پارامیکال نزدیک بود و همیشه صدای او و خاطرات او را در ذهن مرور 
 به این تفاوت پی ببرد  اینکمیکرد توانسته بود

برای گفتن این خبر خوب به پارادانیس قدمی جلوتر رفت و گفت :  ایلنی 
 بله پارامیکال زنده و کامال سالم است 
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به خود آمده بود متعجب و  نیس که گویی با شنیدن صدای ایلنی پارادا
 ایالمی پرسید : درست شنیدم پارامیکال زنده است ؟ با لهجه ی 

تل ایلنی در حالی که سرش را به نشانه ی تایید تکان میداد گفت بله ای
 خواهر شما زنده و سالم است 

ینکه برای گفتن چشمان پارادانیس از حد معمول درشت تر شد و قبل از ا
 هیچ حرفی دهان باز کند از هوش رفت 

اتیل ایلنی  که  با دیدن این دختر که اکنون روی زمین افتاده بود، ترسیده 
و دستپاچه شده بود  در حالی که کوزه ی آب در دست داشت به سمت 

مقدمه چینی این خبر    پارادانیس رفت  و خود را شماتت کرد که بدون 
س داده بود **************** پارامیکال بر خالف میلش و با را به پارادانی

اکراه راهی اقامتگاه شاهزاده شده بود ، به او خبر داده بودند که به 
اقامتگاه شاهراده احضار شده است و این درحالی بود که منتظر گرفتن 

 دستور جدیدی از سمت آدوریتا بود

شد برخالف تصوراتش خبری  هنگامی که پارامیکال وارد اقامتگاه شاهزاده
مانند ایام قدیم با شاهزاده تنها  خوشبختانه از آدوریتا و خدمتکاران نبود و

 و از این بابت احساس خوشحالی میکرد  بود 

پارامیکال متعجب به ایلنی چشم دوخته بود و حدس میزد آدوریتا در 
همان نزدیکی باشد زیرا در تمام این مدت آدوریتا هرگز اتیل ایلنی را در 

 نگذاشته بود و همیشه یا خودش در اقامتگاه هزاده اقامتگاهش تنها 
حضور داشت یا خدمتکارانی را که برای کار در اقامت گاه شاهزاده 

 دراقامتگاه شاهزاده در رفت و آمد بودند  کرده بود  منصوب
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پارامیکال بهت زده و متعجب به اطراف نگاه میکرد گویی که انتظار 
داشت هر لحظه آدوریتا یا شخص دیگری را در اقامتگاه اتیل ایلنی ببیند 

اما ایلنی با دیدن پارامیکال چنان ذوق زده و خوشحال بود که با قدم های 
 به پارامیکال رساند و او را در آغوش کشید  بلند خود را

پارامیکال که با این کار ایلنی شوک زده شده بود با صدای آرامی گفت : 
این چه کاری است اگر کسی ما را با هم  ببیند .....اما قبل از اینکه جمله 

اش را تمام کند داغی لبهای ایلنی را بر روی لبهایش حس کرد و او که 
بی قرار ایلنی بود دستانش بر روی شانه های ایلنی بسیار دلتنگ و 

گذاشت و بدون فکر کردن به آدوریتا و دیگر مشکالتی که بر سر راه او و 
 ایلنی قرار داشت،  او را همراهی کرد 

پارامیکال به شدت دلتنگ این آغوش بود ، آغوشی مردی که در این 
یت و مراقبت میکرد سرزمین و در این قصر بزرگ حامی او بود و از او حما

 ، مردی که شب و روزهای پارامیکال با فکر کردن به او  پر شده بود 

ایلنی دیوانه وار این دختر ایالمی را دوست داشت و با خود می اندیشید 
که چگونه توانسته است در این مدت از پارامیکال دور باشد و این همه 

ش گرفتن پارامیکال تمام سختی و فراق را تحمل کند !ایلنی تنها با در آغو
را فراموش میکرد و این قدرت  فوق العاده ی  خستگی و کسالت روح خود

ختر میتوانست تنها  با وجودش ، به روح وجسم ایلنی بود که این د عشق
 جانی تازه بدهد 

پارامیکال و ایلنی از آغوش یکدیگر بیرون آمده اما نگاه هایشان به 
یکدیگر گره خورده بود ، چشم های ابی رنگ پارامیکال  برای ایلنی مانند 
قوی ترین آهن ربای جهان بود که هرگز نمیتوانست از خیره شدن به آن 

 چشم های افسونگر دست بکشد 
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گرفت و گفت :پارامیکال هرگز ایلنی دستان کوچک پارامیکال را در دست 
نمیتوانی بفهمی تا چه اندازه عاشق تو هستم ، تمام شب و روزهای من 

در این مدت با نگرانی از حال و روز تو سپری شد و ترس از دست دادنت 
بارها من را تا مرض جنون دیوانه کرد ، پارامیکال به من قول بده که من 

همیشه در کنار من خواهی  را در لحظات سخت تنها نخواهی گذاشت و
 ماند 

پارامیکال که فرصت را برای گالیه کردن غنیمت شمرده بود با لحن گالیه 
بمانم وقتی که باید شاهد محبت  ومندی گفت : چگونه میتوانم در کنارت

 تو و آدوریتا نسبت به هم باشم ؟های 

ایلنی که حس پارامیکال را درک میکرد فشار محبت آمیزی به دستهای 
پارامیکال که در دستش قرار داشت داد و گفت :پارامیکال عزیزم  رابطه ی 

من و آدوریتا تنها  به احترام و دوستی  ختم میشود و همه چیز بین ما 
مانند سابق است با این تفاوت که ما به زودی مجبور به اجرای حکم 

سلطنتی خواهیم بود اما هرگز هیچ عشقی بین ما وجود نداشته و 
داشت و فراموش نکن که این ازدواج تنها با موافقت تو و به  نخواهد

خاطر فرمان پدرم انجام میپذیرد و من تنها در زمانهایی که مورخان تعیین 
میکنند  به عنوان همسر در کنار آدوریتا خواهم بود و تنها کسی که 

بود و من هرگز  بارسین رفیق وبرادر عزیزم  میتوانست عاشق آدوریتا باشد
آدوریتا نسبت به بارسین را خدشه دار نخواهم کرد و آدوریتا  عشق

همیشه و تا ابد عاشق نیز و من  همیشه تنها عاشق بارسین خواهد ماند 
 ودیوانه ی تو هستم 

شاهزاده اتیل ایلنی مکث کوتاهی کرد و سپس با لحنی غمگین گفت : در 
جه من نسبت تمام این مدت از دور تماشایت میکردم و نگران بودم که تو

خشمگین نسازد زیرا هنوز نتوانسته ام روزی را که برای به تو آدوریتا را 
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شکار رفته بودیم و اقدام آدوریتا برای آزار دادن تو را از یاد ببرم و میدانم 
و در این که ممکن است  دوباره خطری از جانب آدوریتا  تو را تهدید کند 

راه دور بودم و هیچ کاری از دستم مدت تنها شاهد دیدن غم و اندوه تو از 
که من در حق تو ا تحریک آدوریتا بدترین ظلمی بود ساخته نبود زیر

میدادم اما امروز سعی کردم با او مهربانتر رفتار کنم و او را قانع انجام 
کرده ام که تا موعد زایمان در اقامتگاهش به استراحت بپردازد و حتما تا 

از از بردگی ازاد و  قبل از زایمان آدوریتا چاره ای     می اندیشم  و تو را 
ده ای هرگز خلع میکنم اما فراموش نکن که به من قول داندیمه بودن 

 حتی در سخت ترین شرایط من را ترک نخواهی کرد 

پارامیکال  با صدای بند و عشوه گرانه خندید و گفت به یاد دارم قولی به 
 شاهزاده ی آشور داده باشم 

ایلنی که از دیدن خندیدن پارامیکال قلبش به تپش افتاده بود به چشمان 
اما اکنون به من قول اغواگر پارامیکال چشم دوخت و قاطعانه گفت :

 داد پارامیکال خواهی 

سپس مکث کوتاهی کرد و گفت : من برای تو یک خبر عالی دارم اما اول 
 باید به من قول بدهی که  تحت هیچ شرایطی من را ترک نخواهی کرد 

نابر ب ، پارامیکال به خوبی میدانست که هرگز این مرد را ترک نخواهد کرد
بود را با یک قدم پر کرد و در حالی که سرش را  این فاصله ای که میانشان

آشور اتیل ایلنی میگذاشت گفت : قول میدهم که  تا روی سینه ی ستبر 
 زمانی که عاشق من باشی هرگز تو را ترک نکنم و  همیشه عاشق تو باشم 

اتیل ایلنی با صدای بلند خندید  و احساس آرامش کرد ، گویی که این 
 ، باری از روی شانه هایش برداشته بود  قول پارامیکال  به او
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ایلنی بوسه ای بر روی پیشانی پارامیکال گذاشت و گفت امیدوارم ازهدیه 
 ای که برایت دارم لذت ببری 

در همین لحظه به شخصی  اشاره  کرد و در کمال تعجب شخصی که در 
اقامتگاه شاهزاده بود، از مخفیگاهش خارج شد و درست روبروی 

 ایستاد پارامیکال 

برای مدتی شوک زده و بی حرکت پارامیکال با دیدن خواهرش پارادانیس 
 ماند و سپس اشک از چشمانش جاری شد 

پارادانیس نیز که  اینک فهمیده بود که این مرد جوان و زیبا شاهزاده ی 
سرزمین آشور است  با فهمیدن عشق و رابطه ای که بین آنها بوجود آمده 

بود برای بار دوم متعجب و متحیر بود اما دیدن دوباره ی خواهرش به 
قدری او را خوشحال کرده بود که اولین قدم ها را برای رسیدن به 

 ارامیکال و در آغوش گرفتن خواهر دو قلویش برداشت پ

بروی پارادانیس ایستاده و به او پارامیکال مسخ شده و بی حرکت رو
شم دوخته بود و وقتی که پارادانیس را دقیقا در مقابلش دید به سختی چ

 لبهایش را باز کرد و اسم پارادانیس را صدا کرد

با نشانه ی سر وجود خود را تایید پارادانیس که گریه امانش را بریده بود 
و زیر لب گفت : کرد و اشک های خواهرش را از روی گونه هایش زدود 

چقدر در ، نمیدانی ، خواهر دلبندم ، نیمه ی گم شده من  پارامیکال عزیز 
وقتی هیچ اثری از تو نیافتم   سرزمین ایالم به جست و جوی تو پرداختم و

نیس را بریده بود و صدایش به هق هق کردم ...گریه امان پارادافکر 
 تبدیل شد 
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پارامیکال که گویی از شوک خارج شده بود پارادانیس را در آغوش 
خواهرانه اش جای داد و گریه کنان و بریده بریده گفت : خوشحالم که تو 

 زنده هستی 

پارادانیس دوست داشتنی من ، دنیا بدون تو برایم جهنمی عظیم بود و 
ی از وجودم را از دست داده ام ، خواهر دردانه ی من  ، حس میکردم نیم

خاطرات با تو بودن زندگی ادامه دادم وقتی که هر روز چگونه بدون توبه 
و در تنهایی برای تو و خانواده ی از دست رفته ام اشک  را مرور میکردم

 میریختم 

پارادانیس اشک های پارامیکال را پاک کرد و گفت من نیز با مرور 
رات روزهای خوب گذشته زندگی کرده ام و خوشحالم که یکی از خاط

نیمه ی گم شده ام را  زنده  مهمتر از همه خواهرم و  اعضای خانواده ام و
 وسالم  میبینم 

 پارامیکال در حالی که اشک میریخت خندید 

و در آن لحظه با گریه آمیخته شده بود  خنده های آن دو خواهر همسان 
ی زیبا ،احساسات مختلفی مانند غم و شادی آمیخته با حس دلتنگی بر 

 روح و قلب  آنها  حکمرانی میکرد 

شاهزاده اتیل ایلنی که حس میکرد این دو خواهر به تنهایی و هم 
دستوراتی درباره ی انتقال  یازمندند  به پارامیکال صحبتی با یکدیگر ن

پارا دانیس با  قامتگاهش داد  و پارامیکال و به ا مخفیانه ی پارادانیس
احتیاط در حالی که پارادانیس دوباره چهره اش را در زیر شال پنهان کرده 

 رفتند  در آن سکونت داشت  پارامیکال ی که بود به اتاق
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پارامیکال از دیدن خواهرش بسیار خوشحال و هیجان زده بود و بی اراده 
و با اینکه همه چیز مرتب و منظم بود سعی بر در اطراف اتاق میچرخید 

 مرتب کردن بیشتر داشت 

این دو خواهر در این مدت سرد و گرم روزگار را چشیده بودند و حتی 
عاشق شده و سپس یکدیگر را  پس از یک دوری دردناک پیدا کرده بودند 

 و این لحظات برای آنان بسیار دلنشین و خاص محسوب میشد 

خوشحال بود و  اما از طرفی  یدن خواهر دوقلویش بسیارپارادانیس از د
نیز  درباره ی رابطه ی بین پارامیکال و شاهزاده ی آشوری کنجکاو و 

نگران بود ، بزرگان و درباریان آشوری قاتلین  خانواده و مردم مظلوم و 
پارادانیس  بعید میدانست که خواهرش برای نجات   بیگناه ایالم بودند و

داده باشد اما ترجیح داد که مانند گذشته  به چنین ذلتی  جان خود تن
در این مدت  که  نسنجیده و بی مهابا  به قضاوت خواهرش نپردازد زیرا

اتفاقات زیادی برای هر دوی آنها افتاده بود که هیچ کدام از آن دو خواهر 
 داستان یکدیگر را نمیدانستند  آنها  از دیگری با خبر نبوده و

متفاوت  یکه طعم عشق و فراق را چشیده بود اینک با دیدگاهپارادانیس 
تر و سنجیده تر به احساسات و عواطف خواهرش نگاه میکرد و با خود 

 است  اینک باعث شده که فکر  میکرد عشقی که نسبت به تمریتو داشته 
در مقابل احساسات پارامیکال و شاهزاده ی آشوری سکوت اختیار کند و 

در صورتی که شاید اگر  در اینباره باشد  های خواهرشمنتظر شنیدن حرف
 مریتو و تجربه های سخت و زندگی پر فراز و نشیب ،به ت او نسبت  عشق

روح او را صیقل نداده بود هرگز در مقابل عشق پارامیکال به شاهزاده ی 
آشوری سکوت اختیار نمیکرد و حتما به صورت قاطعانه و سرسختانه  به 

سکوت بین این دو خواهر برقرار  مدتیمیکال میپرداخت مخالفت با پارا
پارادانیس در حالی که دوباره چشمانش خیس شده  بود تا اینکه 
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گفت : هنگامی که به معبد رفته بودم سربازان  سکوت را شکست و بود
آشوری را دیدم و مجبور شدم برای مدتی مخفی بمانم و هنگامی که به 

ناه را دیدم که در گوشه و کنار شهر شوش خانه بازگشتم اجساد مردم بیگ
رها شده بودند ،به خانه که رسیدم همه ی افراد خانه از خدمتکاران گرفته 
تا تمی یاشی و ایلوان کوچک همه به دست آشوری ها به هالکت رسیده 

 بودند 

اشک های پارادانیس دوباره بر روی گونه هایش غلتید و پارامیکال در کنار 
خواهرش نشست وبا یاد آوری آن روزها گریه را از سر گرفت و گفت : من 

 تمتی یاشی و ایلوان بوده ام  با چشمان خودم شاهد مرگ 

من مرگ ایلوان کوچک و شیرینمان را دیدم و صدای  ضجه زدن های 
  تمتی یاشی  را با گوش هایم شنیدم 

صدای پارامیکال بریده بریده و بسیار ضعیف شده بود گویی که دوباره به 
آن روزهای تلخ بازگشته و تمام آن لحظات دردناک را برای بار دگر تجربه 

 میکند 

مه داد تمتی یاشی از ایلوان دل نمیکند و پارامیکال هق هق کنان ادا
نمیخواست که فرزند دلبندش را در آن خانه ی بزرگ تنها و بدون غذا  رها 

کند اما سربازان آشوری فرصتی برای وداع کردن این مادر از طفلش 
نداشتند و بنابر این ......صدای گریه های هر دو خواهر فضای اتاق را پر 

مه ی صحبت باز ماند و تنها اشک هایش بود که کرد و پارامیکال از ادا
 حس درونی و غم و اندوه بی نهایت او را به اشتراک میگذاشت 

مدتی گذشت و هنگامی که هر دوی آنها آرامش خود را تا حدودی 
هایش گفت : پارادانیس خواهر  ی صحبت بازیافتند پارامیکال در ادامه

ی شاهزاده آشور اتیل ایلنی  دم من میدانم که تو چه احساسی دربارهدلبن
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نیز مانند تو  داری اما او مسبب مرگ عزیزان ما و مردم ایالم نبوده و من 
من  هرگز مسبب اصلی مرگ مردم ایالم و عزیزانمان را نخواهم بخشید و

شاهزاده های  مانند االن تو ی که به قصر آمده بودم روز های اول  در نیز 
آشور و مردم آشور و هر چیز که به آشور و آشوریان مرتبط میشد را مقصر 

اما اینک برای اینکه و حس و حال تو را کامال درک میکنم  میدانستم 
مسبب اصلی مرگ عزیزانمان را بیشتر و بهتر بشناسی من برای تو تمام 

تعریف میکنم و  ، بوده امداستان زندگی ام را در این مدتی که از تو دور 
و درست امیدوارم که تو نیز بیشتر قلب مهربان شاهزاده را بشناسی و بهتر

از به  بردگی گرفته  درباره ی او قضاوت کنی پارامیکال داستان را  تر 
تازیانه زده بودند،  شدنش و ضربه های وحشتناک منال که با آن بر بدنش

بدون هیچ  صر آمده بود ، قبه  تا به همین امروز که خواهرش پارادانیس 
 تعریف کرد    برای او  کم و کاستی

پارادانیس  با دقت زیادی به حرف های خواهرش گوش داد و هنگامی که 
تعریف های پارامیکال کامل شد حس میکرد که تقریبا همه ی افراد قصر 

و دیدگاه روشن تر و واضح حتی بارسین و آدوریتا را به خوبی میشناسد 
حاضر در قصر آشور  به خواهرش و شاهزاده اتیل ایلنی و افرادتری نسبت 

 پیدا کرده است 

پارادانیس احساس خواهرش نسبت به شاهزاده ی آشور را درک میکرد و 
پس از این  او و خواهرش را دوباره ،  از طرفی به خاطر اینکه شاهزاده 

 یدید به هم رسانده بود، خود را به او مدیون مهمه مدت دوری و فراغ 

درباره ی  س نیز بعد از شنیدن داستان پر فراز و نشیب پارامیکال ، پارادانی
اشنایی با تمریتو و خانواده ی  حتی  وحال و روز سرزمینشان ایالم  خود و
 صحبت کرد، با تمام جزییات چکو 
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پارامیکال با دقت به داستان و اتفاقاتی که برای خواهر دوقلویش رخ 
خواهر  ،بدون یافتن حقیقت  ه بود گوش سپرد و از اینکه تمریتو داد

و بدون صحبت کردن با او و بدون عاشق و مهربانش  را قضاوت کرده 
را ترک کرده بود بسیار غمگین و ناراحت  ع با این دختر معصوم اوالاط

 و احساس کرد که پارادانیس غم بزرگی را بر دوش میکشد بنابر این شد 
و اشک هایش را پاک  در آغوش گرفت و به او دلداری دادرا  پارادانیس

 م و ناراحتی خواهرش را التیام بخشد هرگز نمیتوانست غ ، پارامیکال  کرد 
 و میدانست تنها  به خوبی حال و روز پریشان پارادانیس را درک میکرد اما

، مردی که  نا امید پارادانیس، تمریتو  است     لب شکسته  ومرحم ق
خود را به پارادانیس شاهزاده ی سابق ایالم معرفی کرده بود و ناگهان 

ناپدید شده و پارادانیس را غمگین و تنها در آن کلبه ی کوچک رها کرده 
بود و پارادانیس بدترین روزها را در آن خانه ی کوچک و به دور از تمریتو 

 و حتی خانواده ی چکو تجربه کرده بود 

 به خاطر غم  اندوهی که درباره ی ناپدید شدن تمریتو داشت پارادانیس
و با سربازان جانش را در دست گرفته  به قدری غمگین و افسرده بود که 

ف شاهزاده همراه شده بود در صورتی که اگر این سربازان از طرآشوری 
آشور اتیل ایلنی ماموریت نداشتند که پارادانیس را در صحت و سالمت 

  چه  بالیی بر سر خواهرش می آمد معلوم نبود که  انند به قصر برس

پارامیکال دستورات ایلنی را مو به مو اجرا کرد و یکی از لباس های آبی 
و پارادانیس  بعد از آرایش موهایش به سبک  رنگش را به پارادانیس داد 

قادر دقیقا شبیه به او شد و قطعا هیچ کس به غیر از شاهزاده ، پارامیکال 
و اینک پارادانیس میتوانست سایی و تفکیک این دو خواهر  نبود شنا به

و  شدنشان در کنار همدیگر ، برای دیدن نبا احتیاط  درباره ی دیده 
قصر برود ، بنابر این زمانی که پارامیکال به اقامتگاه شاهزاده گردش در 

پارادانیس به حیاط بزرگ قصر رفت و اولین چیزی که نظر او را ، رفت 
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جلب کرد نقش برجسته هایی بود که از  آشوربانیپال ساخته شده بود 
مانند نقش برجسته ای که آشوربانیپال در آن نقش کاهن اعظم را داشت 

یا نقش برجسته ای که آشوربانیپال در حال شکار بود و مردی تیر انداز 
 پشت سر او قرار داشت و او را همراهی میکرد 

ته ها تصویری در ذهن ن این نقش برجسپارادانیس میتوانست با دید
، آشوربانیپال مردی قدرمند ادشاه آشور به تصور بکشد پ خود ازشخصیت 

و جنگنده بود که به کشور گشایی بسیار اهمیت میداد همچنین مردی که 
رهنگ نیز هنر و فبرای   دوستدار کتاب و علم بود و به نظر میرسید 

ع  و بی مردی بسیار قاط اما در عین حال  اهمیت ویزه ای قائل است 
ربازان ایالمی اسیر به طور مثال او فرمان داده بود که زبان س  رحم بود

 یا خود  او شخصا   شده را بکنند و با گرز سرهایشان را بکوبند تا بمیرند
و این اقدامات بی رحمانه اش او را به چشمان اسیران را کور کرده بود 

اما از دیدگاه اشوربانیپال و  ی رحم تبدیل کرده بود مردی خونخوار و ب
باعث  ،مردم اشور که اعتقاد داشتند بی رحمی و شقاوت با دشمنان

این کار بسیار عادی و معمول  جلوه ،ارد رضایت خدایان است و ثواب د
زندگی اقتصادی آشوریان  به آنچه که از غنیمت و  میکرد و بدلیل اینکه
ست می اوردند وابسته بود  ، ز کشور گشایی ها بدوکاالهای وارد شده ا

مقلوب را  وسل به کارهایی میشدند که که ملت های آشوری ها  مت
ین امر برای مردم و و اضعیف تر و در برخی مواقع کامال نابود کنند 

پارادانیس از خواهرش پارامیکال در پادشاه  کاری پسندیده و ثواب بود 
یپال شنیده بود و هنگامی که پارامیکال به او باره ی کتابخانه ی آشوربان

گفت به دستور شاهزاده او  اجازه ی ورود به کتابخانه را دارد پارادانیس  
خوشحال شد و با خود فکر کرد که میبایست  به زودی به جای خواهرش 

به کتابخانه سری بزند و اطالعات بیشتری راجب به آشوربانیپال بدست 
 راهی برای گرفتن انتقام عزیزانش پیدا کند آورد تا شاید بتواند 
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پارادانیس در حال فکر کردن و گشت و گذار در قصر بود که خدمتکاری به 
 او نزدیک شد و از او خواست با او به مالقات همسر آینده ی شاهزاده

 برود  یعنی آدوریتا 

در  یده بود کنجکاو پارادانیس که وصف ادوریتا را از زبان خواهرش شن
دهد با زن خدمتکار ناشنا نشان نا ی که مراقب بود خود را با مسیر حال

 همراه شد 

هنگامی که به اقامتگاه آدوریتا رفت به راحتی او را که زنی زیبا بود 
که او دایه و  تشخیص داد ت و همچنین با دیدن بانی با سهولت شناخ

شنیده همراه همیشگی ادوریتا است و از تعریف هایی که درباره ی آنها 
بود سعی کرد بر خود کامال مسلط باشد و بتواند نقش خواهرش 

 پارامیکال را به خوبی ایفا کند 

وقتی وارد اقامتگاه آدوریتا شد او را دید که نشسته و زن فربه مشغول 
 شانه کردن و آرایش موهایش بود 

آدوریتا هنگامی که متوجه ی ورود این دختر به اقامتگاهش شد بی اراده  
 اخم هایش را در هم کشید 

مهربانی به آدوریتا  پارادانیس که تصمیم داشت به خواهرش کمک کند با
 دستور شاهزاده قرار شده که به از این پس به شما  خدمت کنم به گفت :

وقات در اقامتگاه شما حضور شما  بیشتر ا ی و برای رسیدگی به کارها
خواهم داشت و به کارهایی که در قصر به من میسپارید رسیدگی خواهم 

  کرد 
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اما  آدوریتا بی اختیار با شنیدن این حرف اخم هایش از هم گشاده شد
گفت  : اما شاهزاده  هنوز در کالمش کنایه بود او با تعجب و کنایه آمیز 

 !رها به مشکل خواهد خورد در نبود ندیمه اش  برای انجام کا

ایشان دستور دادند که من به شما خدمت  :پارادانیس با زیرکی پاسخ داد
کنم و ایشان برای انجام کارهایشان بیشتر از من از خدمتکاران استفاده 

خواهند کرد و البته من نیز گاهی اوقات به ایشان خدمت خواهم کرد اما 
 نار شما سپری خواهم کرد ت خود را در کاز این به بعد بیشتر وق

آدوریتا با شنیدن این حرف خوشحال شد و با خود فکر کرد که نگرانی اش 
درباره ی پارامیکال بیهوده بوده است و بنا براین بدون اینکه متوجه ی 

،از  بابت اینکه پارامیکال از شاهزاده  دور  تفاوت بین این دو خواهر شود
چشمان او به فعالیت در قصر ادامه شده بود و در اکثر اوقات در جلوی 

به پارادانیس دستور داد که برای شستشوی میداد  نفس راحتی کشید و
 لباسها اقدام کند 

پارادانیس میدانست که خواهرش همواره در اقامتگاه شاهزاده حضور 
دارد و تصمیم گرفت بعد از رسیدگی به کارهای مربوط به آدوریتا درباره ی 

بخواهد و شاهزاده صحبت کند و از پارامیکال  پارامیکال امروز با اتفاقات 
که با خیال راحت از بودن در کنار شاهزاده لذت ببرد زیرا او اینک تصمیم 

  داشت به خواهرش کمک کند و اعتماد آدوریتا را جلب کند 

باعث خوشحالی و راحت  قطعا همیشه در مقابل چشمان ادوریتا بودن 
کاسته شدن خیال این زن میشد و از حس حسادت و بد خواهی او 

بودن در با این کار پارامیکال و شاهزاده میتوانستند از میشد و از طرفی 
کنار هم لذت ببرند و پارادانیس که هرگز موفق نشده بود با تمریتوی 

او ناکام و مانند  باشد امیدوار بود که خواهرش عزیزش در روابط عاشقانه
پارادانیس که اینک خواهر دوقلویش را زنده و سالم  پیدا  غمگین نباشد و
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تا او را  کرده بود حاضر بود برای خواهر عزیزش دست به هر کاری بزند 
شاد و خوشحال ببیند زیرا اینک پارامیکال تنها خانواده ی او و تنها امید 

 فصل بیست و پنجم **********ش برای ادامه ی این  زندگی بود 

 جشن پیروزی 

در قصر هیاهویی بر پا شده بود  و همه درباره ی جشن پیروزی و کشور 
گشایی صحبت میکردند ، به دستور آشور بانیپال قرار بود جشنی بسیار با 

 شکوه برگزار گردد 

شاهزاده ایلنی میدانست که پدرش برای برگزاری این جشن هدفی دارد و 
خفیف کردن خومبان کالداش و یکی دیگر از پادشاهان  این هدف خوار و

سابق ایالم بود که به دستور اشوربانیپال در این جشن حاضر میشدند  تا 
 شاهد این پیروزی و جشن و خوشحالی آشوری ها باشند 

 شاهزاده ایلنی که از مقصود پدرش اطالع داشت برای اولین بار به مالقات
 در قصر بی سر و صدا و بی حاشیه  که مدتها بود شاهزادگان آشوری

آنها را از حضور پادشاه سابق ایالم در این  تا  شخصا رفت  ،بودند ساکن 
 جشن باخبر سازد 

شاهزاده ایلنی در این مدت با هیچکدام از پسران شاه اورتاکو  مالقات 
اغ وجود بانتهای  نکرده بود اما میدانست که آنها در اقامتگاه هایی که در 

و بنابر این برای مالقات با آنان پیش قدم شد زیرا داشت سکونت دارند 
هرگز مایل نبود که مانند پدرش در شکنجه کردن ایالمی ها دست داشته 

 باشد 

دیدار با پسران شاه اورتاکو برای تمریتو تجربه ی جالبی بود زیرا بر خالف 
همچنین شوخی ها و تصوراتش آنان بسیار با او خوش رفتار بودند و 
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بسیار  برای او  کوچک شاه اورتاکو )خه بات ( خوش رفتاری های پسر
 خوشایند بود 

آشنایی اتیل ایلنی با شاهزاده های سابق ایالم حس خوشایندی به آنان 
 منتقل کرده بود 

بی مقدمه و بدون هیچ  شاهزادگان ایالم از اینکه شاهزاده و ولیعهد آشور 
ت آنها رفته بود متعجب و سپاسگزار بودند زیرا به مالقاتشریفاتی 

شاهزاده آشور اتیل ایلنی از شوکه شدن آنها با دیدن شاه سابق ایالم 
خومبان کالداش جلوگیری کرده و از نیت پدرش با آنان صحبت کرده بود 

و این حس همدردی و محبت شاهزاده ی آشوری برای آنها بسیار 
 خوشایند و دلگرم کننده بود 

طرفی اتیل ایلنی نیز از آشنایی با شاهزادگان سابق ایالم خوشحال بود از 
و امیدوار بود که با کاری که انجام داده کمکی به این شاهزادگان دل 

احساس شکسته کرده باشد و هنگامی که به اقامتگاه خویش بازگشت 
رضایت و خوشحالی به وضوح در  چهره اش مشهود بود  و پارامیکال که 

 را خوشحال میدید با تعجب دلیل این شادی را پرسید  شاهزاده

ایلنی در حالی که در کنار پارامیکال مینشست شروع به تعریف از پسران 
شاه اورتاکو کرد و پارامیکال که در میان صحبت های ایلنی نام تمریتو را 

 شنیده بود متعجب به او نگاه میکرد 

ندی سر داد و دست ایلنی با دیدن چهره ی پارامیکال خنده ی بل
پارامیکال را در دست گرفت و گفت : به نظر میرسد که از بودن 

 !شاهزادگان ایالمی در قصر بی خبر بوده ای 
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پارامیکال با چشمانی درشت شده و با هیجان پرسید : شاهزاده 
تمریتواینک  در قصر است ؟  چطور این همه مدت آنها در قصر بوده اند و 

 ر نداشته است ؟کسی از وجود آنها خب

یخته شده بود با کنجکاوی پرسید : گاتیل ایلنی که کمی حسادتش بر ان
 شاهزاده تمریتو را از کجا میشناسی؟

پارامیکال که متوجه ی حس حسادت ایلنی شده بود لبخندی دلبرانه زد و 
گفت : من شاهزاده تمریتو را نمیشناسم و اگر او را دیده باشم در زمان 

ا شاهزاده ای سلطنتی دیده ام اما پارادانیس در ایالم بکودکی در جشن ه
تمریتو آشنا شده و توسط شاهزاده تمریتو نجات داده شده و خواهرم 

و ماجرایی  باعث  اما اتفاقاتی تمریتو عالقه مند است پارادانیس به 
بعدا داستان را برایت تعریف خواهم کرد اما  من جدایی بین آنها شد  و

 اینک لطفا جواب سواالتم را بده زیرا در اینباره بسیار کنجکاو هستم 

اینباره دید و با فهمیدن  عالقه ی اتیل ایلنی که  کنجکاوی پارامیکال را در 
پارادانیس به تمریتو متعجب شده بود به پارامیکال گفت : قول بده 

 و این شاهزاده ی آشوری را برایم بازگو کنی  داستان پارامیکال

قول میدهم ماجرا را  ،:شاهزاده ی کنجکاو منپارامیکال خندید و گفت 
برایت شرح دهم اما به شرطی که به سواالتم درباره ی شاهزاده تمریتو 

 پاسخ دهی 

اتیل ایلنی در حالی که نزدیک به پارامیکال نشسته بود و دستهای او را در 
باغ  به او گفت که شاهزاده های ایالمی در اکثر اوقات درت دست داش

بوده و در قصر رفت و آمد نمیکردند همچنین تمریتو مدت کمی است که 
در قصر  به قصر آمده و در کنار برادرانش در انتهای باغ سکونت دارد و
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رفت و آمد نمیکند و به همین دلیل بوده که اتیل ایلنی تا به امروز با این 
 نداشته است  یادگان پناهنده مالقاتشاهز

با دقت به حرفهای ایلنی گوش داد و با خود فکر کرد اگر  پارامیکال 
با  تا به حال  قطعانهای مختلف قصر رفت و آمد داشت  تمریتو به مکا

 خواهرش روبرو شده بود 

شاهزاده تمریتو اطالعاتی کسب کرده بود از   درباره ی پارامیکال که اینک  
اتفاقات ایالم و عشقی که خواهرش به شاهزاده شنیده هایش درباره ی 

 صحبت کرد با ایلنی  تمریتو داشت 

و داستان عشق و عاشقی  اتیل ایلنی بعد از شنیدن حرفهای پارامیکال 
که  مکث کوتاهی کرد و گفت :به نظر میرسدخواهرش و شاهزاده ایلنی 

دوباره باید دست به کار شوم و اینک  نقشه ای برای روبرو کردن 
پارادانیس با شاهزاده تمریتو بریزم و اینبار در این راه با کمک تو این کار 

 رابه  سرانجام خواهم رساند 

پارامیکال چشمانش برقی زد و با خوشحالی گفت : من میدانم که چطور 
 ...آنها را با هم روبرو کنیم 

و خوشحال کردن خواهر دو قلویش امیکال که از بودن تمریتو در قصر پار
 هیجان زده بود  لبخندی زد و بوسه ای غافلگیرانه بر گونه ی شاهزاده زد 

پارامیکال را شده بود که از این محبت ناگهانی شوکه  و ملتهب اتیل اینی 
                                                  برد ....در آغوش کشید و بعد از بوسیدن مکرر او را به جایگاه خواب خود 

******* 

روزها در پی هم  میگذشت و پارامیکال در اغلب مواقع در اقامتگاه 
شاهزاده و در کنار او بود ،پارامیکال از اخباری که درباره ی حضور شاهزاده 
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میم تمریتو در قصر داشت با خواهرش پارادانیس صحبت نکرده بود و تص
داشت تا زمانی که جشن پیروزی آشوریان بر پا میشود صبور باشد تا 

 بتواند خواهرش را با ظاهری آراسته با شاهزاده تمریتو روبرو سازد 

پارادانیس نیز در اغلب اوقات در اقامتگاه آدوریتا بود و همچنین توانسته 
د که بود نظر بانی را نسبت به خود جلب کند و از طرفی کامال حس میکر

 به او کمی مالیمتر شده است  آدوریتا  نسبت

ه در اقامتگاه خود  و دور ماندن از بابت حضور ندیمه ی شاهزادآدوریتا 
برای جشن از شاهزاده احساس رضایت بسیاری داشت و  این دختر 

در حالی که پیروزی در حال برنامه ریزی و آماده کردن لباسی مناسب بود 
همه مشغول به آماده شدن برای این  جشن بزرگ بودند پارامیکال نیز 

بیکار ننشسته بود و با کمک شاهزاده لباس مناسب با رنگ زیبای 
 الجوردی  برای خواهرش تهیه کرده بود 

هر چند این جشن برای ایالمی های حاضر عذابی بیش نبود اما تالش 
هنوز برای ایالمی هایی که بازمانده ی برای حفظ غرور و اصالت ایالمی 

این جنگ بودند بسیار حیاتی بود و همگی سعی داشتند که با ظاهری 
 شایسته در این جشن حضور پیدا کنند 

پسران شاه اورتاکو نیز در حاآلماده شدن برای این مراسم مهم بودند هر 
طنت سل و چند که این جشن برای آنها به منزله ی اعالم پایان پادشاهی

یان بود اما آنها به خوبی میدانستند که شرکت نکردن در این در این ایالم
جشن و رد دعوت آشوربانیپال عواقب سختی برای آنها خواهد داشت و 

البته از طرفی نیز آنها مایل بودند با چشم خود اسارت خومبان کالداش را 
نی ببینند هرچند که شکست خومبان کالداش منجر به نابودی و ویرا

سرزمین اجدادی آنها شده بود اما این پادشاه نا الیق و بی تدبیر  موجبات 
همچنین او به خاطر ترس از نابودی سرزمین ایالم را فراهم کرده بود و 
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دست دادن جایگاه سلطنت خویش  قصد  در کشتن شاهزادگان سابق 
، گزندی به کرد تا مبادا از سمت شاهزادگان شجاع و به حق سلطنت 

او وارد شود ،بنابر این دیدن حقارت و اسارت این مرد برای  گاه جای
 شاهزادگان خوشایند بود 

عالوه بر شاهزادگان آشوری تعدادی از فرماندهان و بزرگان سرزمین ایالم 
 نیز بر خالف میل باطنی خود موظف به حضور در این جشن بودند 

ماجرایی که بین شاهزاده ور اتیل ایلنی نیز بعد از دانستن شاهزاده آش
تمریتو و پارادانیس  اتفاق افتاده بود بیشتر از سابق نسبت به شناخت 

ایالمی به کنجکاو بود بنابر این گاهی برای دیدار با شاهزادگان تمریتو 
البته از مصاحبت با آنها هر بار بیشتر از گذشته لذت اقامتگاه آنها میرفت و

 **********                                   میبرد                         

 فصل بیست و ششم 

 پایان حکومت ایالم 

ود بود و چهره ای جدید و پر شور بر خقصر شلوغ و پر رفت و آمد شده 
عی مشغول انجام کاری بود از پادشاه و ملکه نو   گرفته بود و هرکس به 

گرفته تا خدمتکاران و کنیزان همگی برای این جشن در حال تدارک و 
 برنامه ریزی بودند 

در قصر رفت و آمد رجال و بزرگ مردان و همچنین برده ها و خدمتکارانی 
که برای برگزاری جشن قدح های بزرگ شربت و میوه و... را به تاالر 

 یرایی میبردند دیده میشد مخصوص پذ

 پارادانیس از صبح برای کمک به آدوریتا به اقامتگاه او رفته بود  
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آدوریتا هیجان زیادی داشت زیرا او برای اولین بار به عنوان فردی از 
و درجایگاه خاندان سلطنتی قرار میگرفت خاندان سلطنتی دیده میشد 

بنابر این تصمیم داشت لباسی بسیار فاخر و زیبا بر تن کند تا بتواندبا  
به عنوان   ،کنونی اش  ودر کنار ولیعهد جایگاه در  و  شکوه خود زیبایی و 

وق و شور فراوان بنابر این از صبح با شملکه ی آینده عرض اندام کند 
و پارادانیس نیز به او کمک  رای جشن شد و بانیمشغول آماده شدن ب

 میکردند 

تر از سابق شده بود  بسیاردوستانه ی با  پارادانیساین روزها رابطه ی بان
تر شده بود زیرا از و همچنین آدوریتا نیز نسبت به این ندیمه مهربان

احساس خطر میکرد و میتوانست بیشتر از سابق بر روی جانب او کم تر 
 تمرکز شود اهدافش م

پس از آماده شدن آدوریتا و پوشیدن لباس جواهر نشانی که به تازگی 
خواست و آدوریتا که تدارک دیده بود  پارادانیس اجازه ی مرخص شدن 

از همیشه شده بود به او دستور داد که  و با شکوه تر اینک بسیار زیبا تر
انجام دهد تا هر چه سریعتر نزد شاهزاده برود و اگر کمکی الزم است 

 الر بزرگ بروند ابا آدوریتا به ت زود برای جشن آماده شود و شاهزاده خیلی

از آنجایی که میدانست خواهرش پارامیکال پارادانیس اطاعت امر کرد و 
خودش نیز   برای  و قطعا به کارهای مربوط به شاهزاده رسیدگی میکند

به  ماده شده اری و همراهی با شاهزاده آشرکت در جشن  و خدمتگذ
تا بتواند  اقامتگاه خواهرش که اینک اقامتگاه او نیز محسوب میشد رفت 

 برای مدتی در تنهایی  به تمریتو و اتفاقات اخیر فکر کند 

هنگامی که پارادانیس وارد اقامتگاه شد پارامیکال را دید که با لباس 
 همیشگی به انتظار او نشسته بود 
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نان گفت : پارامیکال تو هنوز برای جشن پارادانیس متعجب و اعتراض ک
آماده نشده ای ! من فورا به تو کمک میکنم تا برای رفتن به جشن آماده 

 شوی 

پارامیکال با لبخند لباسی که در دست داشت را به خواهر دوقلویش نشان 
 داد و گفت :به نظر تو این لباس برای ندیمه ی شاهزاده مناسب است ؟

اس الجوردی زیبا چشمانش برقی زد و گفت : پارادانیس با دیدن لب
 پارامیکال تو در این لباس فوق العاده خواهی شد 

پارامیکال با چند قدم به خواهرش نزدیکتر شد و گفت : به نظر من تو در 
این لباس زیباتر هستی و من از تو میخواهم که امروز به جای من در 

 جشن به شاهزاده خدمت کنی و ایشان را همراهی کنی 

را  ین جشنپارادانیس متعجب و دستپاچه گفت : من آمادگی رفتن به ا
میکنم که با شاهزاده همراه شوی و تعجب میکنم ندارم و از تو خواهش 

وقتی که در اکثر مواقع  در کنار شاهزاده هستی میخواهی ایشان را در 
 این جشن بزرگ تنها بگذاری!؟

پارامیکال لباس را به دست پارادانیس داد و در حالی که به چشمان 
 متعجب خواهرش نگاه میکرد گفت : نگران نباش شاهزاده ازاینکه امشب

به جای من او را همراهی میکنی با خبر است و مدتی است که آماده 
 شده و تو باید آماده شوی و به سرعت به اقامتگاه شاهزاده بروی 

اما قبل  از اینکه بتواند پارادانیس دهانش را برای گفتن حرفی باز کرد 
ر کلمه ای به زبان بیاورد پارامیکال گفت :دیدن آدوریتا در کنار شاهزاده د

دتی با یاد آوری این جشن قطعا روی من بی تاثیر نخواهد بود و تا م
خاطر خواهم بود و با حضورت در این  پریشانآدوریتا در کنار شاهزاده 
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امشب در حق من لطف بزرگی خواهی کرد و اینطور که مشخص  جشن ،
است آدوریتا با تو مهربان است و قطعا اگر من را ببیند بدون اینکه تفاوت 

ن من و تو را بداند دوباره درباره ی ندیمه ی شاهزاده احساس خطر بی
از تو خواهش  بد رفتاری خواهد کرد بنابر اینخواهد کرد و قطعا با تو نیز 

در این جشن شرکت داشته  ،میکنم که بر خالف میلت و به خاطر من
 باشی و شاهزاده را کمک و حمایت کنی 

که او نسبت به  به حس حسادتی یس با شنیدن حرفهای خواهرش پارادان
آدوریتا داشت پی برد و خیلی سریع با کمک پارامیکال برای شرکت در 

 ***********                                            جشن آماده شد 

 در تاالر بزرگ و مجلل قصر افراد زیادی منتظر ورود خاندان سلطنتی بودند 

خبر از ورود خاندان سلطنتی میداد  با شنیده شدن صدای شیپورها که
 همه سکوت کردند و  در صف های مرتب به حالت تعظیم قرار گرفتند 

صف های اول مربوط به بزرگان و صاحب منسبان و فرماندهان آشوری 
بود و برده ها و خدمتگارانی که در تاالر در حال خدمت بودند سریعا خود 

ست نشستند و در حالی که یک درا به انتهای صف رسانده و روی زانوان 
 یم کرده و منتظر ورود پادشاه شدند را به سمت دهان برده بودند تعظ

و آشوربانیپال به همراه همسر خود ملکه شارات در ابتدا وارد تاالر شدند 
اتیل ایلنی به همراه آدوریتا وارد شدند   پس از آنها ولیعهد سرزمین آشور،

ر کوچکتر آشوربانیپال آشور اوبلت وارد و پس از آن سین شر ایشکون وپس
 تاالر شدند و در پشت سر آنها ندیمه ها و خدمتکاران آنها وارد شدند 

آشوربانیپال با اقتدار همیشگی در جایگاه خود قرار گرفت و در کنار او به 
ترتیب همسرش ولیعهد و آدوریتا و دیگر پسرانش قرار گرفتند و ندیمه ها 
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م  در پایین جایگاه به خاندان سلطنتی ادای و خدمتکاران طبق رسو
وپس از قطع شدن احترام و تعظیم کرده و در کنار جایگاه ایستادند 

صدای شیپورها  که خبر از ورود خانواده ی سلطنتی به قصر میداد ، 
 صدای موسیقی نوازندگان به گوش میرسید

انیس نیز به در بین ندیمه ها یی که در پایین جایگاه ایستاده بودند پاراد
چشم میخورد ، او در حال که در آن لباس الجوردی ساده بسیار زیبا بود 
به اطراف و  به کاهنان معبد که یکی پس از دیگری به پادشاه و خاندان 

 سلطنتی ادای احترام میکردند چشم دوخته بود 

با شروع مراسم کاهنان اعظم  شروع به انجام مراسمی که درآن سرود 
به خدای آشور این پیروزی را تبریک ز خوانی بود کردند و خوانی و آوا

پس از اجرای مراسم کاهنان معبد آشوربانیپال هدایایی به معبد گفتند 
اختصاص داد و پس از کاهنان شاهزادگان کشورهای دیگر، هدایایی 
بسیار ارزنده اعم از جواهرات و اجناس قیمتی و حتی زنان و دختران 

ل پیش کش کردند و به او این پیروزی بزرگ  را جوان به آشور بانیپا
 تبریک گفتند 

برای تبریک به  نمایندگانی  از کشورهای بابل و مصر و اکد ، سومرو کوش 
آشوربانیپال در جشن حضور داشتند همچنین شاهزاده ی مصری نخوی 

اول که فرمانروای  سائیس  بود به همراه خواهرش که همسر  اونیز 
به  محسوب میشد در این جشن حضور داشت و هدایای ارزشمندی 

 پادشاه تقدیم کرد 

  

های هومبان در حالی که کتف  سپس به دستور آشوربانیپال دو سرباز
در مقابل  را گرفته بودند او را از سیاه چال به تاالر قصر آوردند و اش هالت
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هومبان هالتاش در حالی مجبور به تعظیم کردند   اما  پادشاه بزرگ آشور
سربازان او را تحت فشار بگذارند و  که فریاد میزد مانع از این میشد که

ر مجبور شد که روی در آخهمچنان سعی به حفظ غرور خود داشت او 
 وبروی پادشاه آشور قرار بگیرد  زانوان خود ر

بعد از تعظیم  کاتب اعظم نیز در پایین جایگاه پادشاه حضور پیدا کرد و  
 آماده ی فرمان پادشاه شد  و ادای احترام ،

د و دستور داد تا کاتب ادیب کتیبه ی مربوط آشوربانیپال ریش خندی ز
 به پیروزی را بخواند 

کاتب ادیب صدایش را صاف کرد و با صدایی بلند و رسا شروع به 
 خواندن کتیبه کرد :

من آشوربانیپال شوش ،شهر بزرگ مقدس ، جایگاه خدایان و محل اسرار 
ا به خواست آشور و ایشتار گشودم و وارد کاخ ها و معابد آنها ر

فراوان بود  به  سیم  ...گنج هایش را که در آن زر وشوش شدم 
یمت برداشتم من تمام آجرهای زیگورات شوش را  که با سنگ غن

 الجورد تزیین شده بود شکستم  

من تمام معابد ایالم را با خاک یکسان کردم شهر شوش را به ویرانه ای 
تبدیل کردم و بر زمینش نمک پاشیدم و همه ی دختران و زنان را 

 .به اسارت گرفتم 

ورده بودند و  دست هیچ روز گرد آآنچه را شاهان پیشین ایالم تا به ام
گرفتم .....من زیگورات شوش ن نرسیده بود به غنیمت دشمنی به آ

 من آرامگاه شاهان قدیم را ویران کردم را خراب کردم ،
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واده های قدیم و من دختران شاهان ، همسران شاهان ، همه ی خان
ایالم ، شهربانان ، شهرداران ....را به عنوان رهاورد  جدید شاهان 

، از این پس دیگر کسی صدای روانه کردم جنگی به سرزمین آشور 
کاتب اعظم پس شادی مردم و سم اسبان را در ایالم  نخواهد شنید 
 جای قبلی و در از خواندن کتیبه تعظیمی به پادشاه کرد و دوباره در

 لطنتی ایستاد ه خوانواده ی سپایین جایگا

آشور بانیپال در حالی که بر تخت سلطنت خویش تکیه داده بود دستور 
داد پسران شاه اورتاکو که به او پناه آورده بودند از میان جمعیت 

 خارج شده و در مقابل  او حاضر شوند 

پسران شاه اورتاکو همچنین تمریتو از جمعیت خارج شدند و به سمت 
کت کردند وتا زمانی که به جایگاه کامال نزدیک لطنتی حر جایگاه س

 چشم دوختند  شدند با خشم و نفرت به هومبان هالتاش 

اما در میان جو سنگین و نفس گیری که حاکم شده بود هیچ کس متوجه 
یکی از جب ندیمه ی شاهزاده که به  چشمان گشاد شده و متع

 .نشد  ،خیره شده بود پسرا شاه اورتاکو 

ندین مرتبه چشمانش را باز و بسته کرد و با دقت به تمریتو پارادانیس چ
رد تمریتو دقیقا در حال نزدیک شدن به او نگاه کرد ، او اشتباه نمیک

بود و با هر قدمی که بر میداشت قلب پارادانیس بیشتر و بیشتر به 
 لرزه در می آمد 

بدون اینکه به اطراف پارادانیس از تمریتو چشم بر نداشته بود اما  تمریتو 
 توجهی داشته باشد به خومبان کالداش چشم دوخته بود 
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پارا دانیس احساس میکرد تمام تنش به لرزه افتاده و حتی پاهایش 
ی بر روی چنان در اثر این شوک در حال لرزیدن بود که به سخت

، او هرگز ره ی  روبرو چشم دوخته بود پاهایش ایستاده و به منظ
 ه تمریتو را در چنین موقعیتی دوباره مالقات کند فکر نمیکرد ک

پارادانیس بدون متوجه شدن صحبت هایی که بین شاهزادگان و شاه 
سابق رد و بدل میشد به  ناپدید شدن تمریتو فکر میکرد و در 

در حق او کار خوبی نکرده نهایت  به این نتیجه رسید که تمریتو 
در بود  به آشور آمده  لی  است زیرا او  بدون هیچ خبر و اطالع قب

حالی که او در تمام این مدت به خاطر این دوری و این اتفاق رنج 
 و اشک ریخته بود ، نگران شده کشیده

پارادانیس به تمریتو خیره شده بود مردی که عاشقانه دوستش داشت و 
اینک آن مرد دقیقا در مقابل او ایستاده بود و بدون توجه به نگاه 

  بهت زده ی او در حال فریاد زدن بود های  نافذ و 

تمریتو هومبان هالتاش را مخاطب قرار داده بود و به او میگفت : تو با 
بی خردی و خود خواهی باعث نابودی سرزمینمان شدی شاید به 

جای فرار میبایست  می ایستادی به شهر های سوخته و خانه ها و 
ی یا به اجسادی که خانواده هایی که نابود شده بودند نگاه میکرد
 نادانی تو نابود شدند غذای حیوانات شدند یا معابدی که به خاطر 

ندی زد و گفت : تر سوی واقعی  شما پسران خهومبان هالتاش زهر 
اورتک اینشوشینک هستید که از ترس جان خود به آشور فرار کردید 

 و باعث نابودی سرزمینتان شدید 

نظر بسیارخشمگین بود   سیلی  در همین لحظه هومبان نیکش که به
محکمی بر صورت هومبان هالتاش  زد وبا خشم فراوانی گفت : 



305 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

مردک ناالیق چطور جرات میکنی نام پدر ما را به زبان بیاوری تو 
پادشاه ناالیق و ترسو از سایه ی پسران شاه اورتک نیز میترسیدی و 

 اینک که پایان کار توست اینگونه زبان درازی میکنی !

نظر میرسید آشور بانیپال ازتماشای  دعوا و خشونتی  که در مقابلش  به
ی  صورت گرفته بود غرق در لذت بود و این  در حالی بود که همه
ایالمیان حاضر در جشن نفس ها را در سینه حبس کرده و با 

سابق ایالم مینگریستند که  به شاهزادگان و پادشاهافسوس و اندوه 
ی سرزمین هلتامتی شماتت میکردند اما را برای نابود همدیگر 

افسوس که شماتت کردن و پرخاش کردن کاری را درست نمیکرد و 
ایالم از این پس کشوری مستعمره و دست نشانده ی آشور به 

 حساب می آمد 

پس از تحقیر و توهین دوباره به  مبان هالتاش پادشاه سابق ایالم هو
از طلوع افتاب  کرد که بعد وآشور بانیپال اعالم سیاه چال برده شد 

هومبان هالتاش و یکی دیگر از پادشاهان قدیم ایالم تمه ریتو  رابه ،
و پس از آن از پسران  بدترین شکل ممکن  مجازات خواهد کرد 

در پایین جایگاه سلطنتی شاه اورتاکو خواست تا در نزدیکی او و 
 بمانند 

مجبور بود به  تمریتو هنوز احساس گر گرفتگی و عصبانیت داشت و
دستور آشور بانیپال در نزدیکی او و در پایین جایگاه سلطنتی 

بایستد ، او که پریشان خاطر بود به اطراف و حتی به نوازندگانی که 
شروع به نواختن سازهای شاد آشوری کرده بودند هیچ توجهی  

ان نیز احساس راحتی نمیکرد و کنداشت اما از بودن در آن م
عذاب آور به پایان برسد        چه زودتر این جشنامیدوار بود هر

بنابر این  سرش را به سمت هومبان نیکش چرخاند و زیر لب گفت 
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این جشن احمقانه هرچه زودتر تمام شود تا بتوانیم به  : ای کاش
 اقامتگاه خود بازگردیم 

در همین لحظه خه بات تمریتو را مخاطب قرار داد و گفت : برادر آهسته 
 ت کن ممکن است کسی صدای تو را بشنود تر صحب

به او بفهماند در این همه سر تمریتو سرش را به سمت خه بات چرخاند تا 
 و صدای جشن کسی صدای او را نخواهد شنید اما در همان  موقع 

نگاهش به نگاه کنجکاو و خیره ی دختری که با لباس آشوری 
ختر خیلی سریع الجوردی در مقابلش ایستاده بود گره خورد اما د

 نگاهش را برداشت 

تمریتو چیزی که میدید را باور نمیکرد این دختر به شکل باور نکردنی 
شبیه به پارادانیس بود اما امکان نداشت که او پارادانیس باشد زیرا 

پارادانیس اینک در ایالم و در کنار خانواده ی چکو بود و امکان 
 نداشت در قصر آشوری ها باشد 

تمریتو چندین بار به ریش های بلند آرایش شده اش دست کشید و با 
 چشمانی کنجکاو  به دختر خیره شد 

تمریتو به یاد تعریف هایی که از پارادانیس درباره ی خواهر دوقلویش 
شنیده بود افتاد و به یاد آورد که جسد خواهر دوقلو ی پارادانیس 

ظم ندیمه های اع پیدا نشده بود و اینک این دختر در جایگاه
خواهر گمشده ی پارادانیس   ایستاده است بنابر این  او میتوانست 

 باشد 

اما این دختر چگونه موفق شده در این مدت کوتاه به چنین جایگاهی 
 دست یابی پیدا کند ؟!
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تمریتو به قدری گیج شده بود که خه بات و شماتت کردن او را به طور 
 کامل فراموش کرد و با دقت بیشتری به دختر نگاه کرد 

به نظر  میرسید این دختر به همه چیز این جشن به غیر از او عالقه مند 
است زیرا نگاه دختر از روی نوازندگان و خواننده به روی پادشاه و 

حتی به روی جمعیت میلغزید اما این دختر حتی  خاندان سلطنتی و
نیم نگاهی نیز به او نمی انداخت تا بتواند نظر او را جلب کند و 

 با او سر صحبت را باز کند بعد ازاتمام مراسم 

پس از پایان جشن و سرور و شادی آشوری ها که اینک همه با نوشیدنی 
تاالر های  های متنوع و خنک پذیرایی شده بودند همگی به  سمت

بزرگ پذیرایی حرکت کردند و تمریتو بعد از این پا و آن پا کردن 
متوجه شد که این دختر ندیمه ی ولیعهد آشور است ، مردی که 
چندین بار برای دیدار با او و برادرانش به باغ رفته بود و آنها تا 

 حدودی با هم روابط دوستانه داشتند 

می که در حال انجام خدمت و پذیرایی تمریتو بار دیگر به ندیمه های اعظ
از خاندان سلطنتی بودند نگاه کرد و در بین انها آن دختر ندیمه را 
یافت که از گوشت بره برای ولیعهد و همسرش میبرید و در مقابل 

آنها قرار میداد اما اینک زمان مناسبی برای صحبت با این دختر 
به برادرانش و دیگر  نبود بنابر این تاالر بزرگ جشن را ترک کرد و

                                       اعضای خانواده پیوست 
از  فردای روز جشن در مقابل دروازهای قصر مردم زیادی **********

اجرای حکم سلطنتی جمع کرده برای تماشای جمله اسرای ایالمی را 
از و شاهزادگان و جمعی دیگر  افراد بزرگ و فرمانروایان بودند و
 جمع شده بودند  منیز برای دیدن اجرای این حکایالم  مردمان 
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که پس از فرار  را پال هومبان هالتاش اینشوشیناکبه دستور آشور بانی
سلطنتی  به ارابه  د،به دست آشوری ها گرفتار شده بو اینک،ناموفق 

و برای تحقیر بیشتر ،سر کشیدند  ایشتار از قصرتا معبد بستند و 
 پادشاه ایالم را در دروازه ی ورودی شهر نینوا به نمایش گذاشتند 

ایالمی هایی که شاهد مرگ آخرین سفیران ودیگر  صدای زجه و گریه ی
پادشاه سرزمینشان بودند خبر از پایان پادشاهی سرزمین ایالم 

در میداد و ایالمیان که در مدت چند هزار سال قومیت خود را 
مقابل  مردمی نیرومند مانند سومریان ، اکدیان و بابل  آشور حفظ 
 کرده بودند  اینک  مغلوب و به طور کامل نابود شده بود ند و اینک

سینه چاک میدادند و گریبان برای پایان این حکومت  ایالمیان 
و مرگ پس از پایان جشن پیروزی فصل بیست و ششم میدریدند 

خومبان کالداش قصر دوباره به حالت عادی بازگشته بود و دیگر 
 خبری از رفت و آمد های زیاد و شلوغی نبود 

پارادانیس به تمریتو فکر میکرد و بعد از دیدن تمریتو در قصر  هزاران بار 
در ذهن خود روزهای تلخ گذشته را مرور کرده بود و هر بار با مرور 

دید شدن  تمریتو بدست آورده بود احساس خاطراتی که پس از ناپ
 میکرد که در حقش جفا شده است 

پارادانیس در ذهنش هزاران بار تمریتو را به خاطر این بی عدالتی شماتت 
کرده بود ، تمریتو میتوانست قبل از ترک کردن ایالم به آنها خبری 

بدهد اما به صورت ناگهانی بعد از سوتفاهمی که بینشان بوجود 
بود ناپدید شده و پارادانیس را برای یک مدت طوالنی در غم  آمده

 و ناراحتی و حتی ترس و نگرانی رها کرده بود 

پارادانیس بعد از ناپدید شدن تمریتو با احساسات منفی زیادی درگیر 
شده بود و حتی خانواده ی چکو نیز مدتی بعد از ناپدید شدن 
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اداکتو  به شهر و دیار تمریتو و امن شدن شهرهای ایالم از جمله م
خویش بازگشتند و او بیشتر از قبل در غم و تنهایی خویش غرق 

 شده بود 

پارادانیس روزهای سخت گذشته را مرور میکرد و به یاد می آورد روزهای 
تر و  سختی که در ایالم گذرانده بود با وجود تمریتو برای او  گذرا

پدید شدن ناگهانی قابل  تحمل تر شده بود اما پس از رفتن و نا
تمریتو زندگی بدترین و ناعادالنه ترین روزهایش را به پارادانیس 

 چشانیده بود 

نابودی ایالم و از دست دادن عزیزانش و نا پدید شدن مردی که دیوانه 
وار عاشقش کرده بود به اندازه ی کافی روح و قلب او را در هم 

بزرگی فرو رفته بود و شکسته بود اما این بار پارادانیس در شوک 
احساس میکرد ضربه ی مخوف تری از این زندگی  مصیبت بار بر او 

 وارد آمده است

او مدتها نگران تمریتو بود بارها خیاالت وحشتناک و ترسناک در ذهنش 
مرور شده و بارها به ترد شدن و ترک شدن از سمت تمریتو فکر 

ا خوشایند قرار ن و کرده و روح و روانش تحت تاثیر افکار چموش
 گرفته بود 

تمریتو بدون خداحافظی و بدون هیچ مقدمه ای او را ترک کرده بود و 
اعث میشد پارادانیس باافکار و توهمات مختلف سر درگم و پریشان این ب

، پارادانیس آخرین بار حس کرده بود که احساس تمریتو نیز  خاطر باشد 
و عالقه ای خالص است اما عشق ،مانند احساسی که او به تمریتو دارد 

اینک حدس میزد که این افکار تنها توهمات ذهن باکره و دخترانه اش 
پارادانیس بعد از هرگز به او عالقه ای نداشته است  بوده است و تمریتو

تلخی  داشت ، روزهایی که با سرگرم  دیدن تمریتو در جشن  روزهای
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و یا حتی گریستن در  ر قصر اقامتگاه آدوریتا یا قدم زدن دشدن با کار در  
 میگذشتتنهایی و خفا 

تمریتو نیزهمواره به دختری که در روز جشن دیده بود می اندیشید ، او 
پارادانیس باشد زیرا  نمیتوانست  کامال شبیه به پارادانیس بود اما او هرگز

تمریتو اطمینان داشت که پارادانیس اینک در ایالم  و در شهر شوش یا 
مداکتو به سر میبرد اما این دختر نیمه ی دیگر پارادانیس بود و ممکن 

 بود خواهر گم شده ی پارادانیس باشد 

د که مدت زیادی به جست و جوی جسد این تمریتو به خاطر می اور
یچ اثری از خواهر گم شده ی در شهر شوش  پرداخته بود اما ه دختر 

اینک  اطالعاتی درباره این  پارادانیس پیدا نکرده بود و به همین دلیل 
دقیقا  بود که این دختر مدتها پیش و و فهمیدهبدست آورده بود دختر 

هنگامی که او و پارادانیس در شوش بودند توسط آشوری ها به اسارت 
برده شدن او به بازار برده گرفته شده و از بخت و اقبال نیکو قبل از 

سرزمین آشور انتخاب شده و به عنوان ندیمه  ، توسط شاهزاده ی فروشان
و اینک نیز به دستور ولیعهد ی مخصوص شاهزاده منصوب شده است 

 برای خدمتگذاری به بانو آدوریتا برگزیده شده است 

اما تمریتو چندین مرتبه به قصد دیدن این دختر به حیاط قصر آمده بود 
به اقامتگاه خویش بازگشته بود ، تمریتو  و شکست خورده  هر بار نا امید

که میدانست حال آشور بانیپال هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت 
به زودی باید قصر آشوربانیپال را ترک کند امیدوار بود تا قبل از  است و

د این دختر را بتوانتوسط آشوربانیپال  انتصاب فرمانداران و حکام جدید 
 مالقات کرده و درباره  زنده بودن خواهرش به او اطالعاتی بدهد 
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تمریتو هر روز  برای ساعاتی در حیاط قصر مینشست  و امیدوار بود که  از 
                                              این تالش نتیجه ای حاصل شود و بتواند پارامیکال را مالقات کند 

********  * 

پارادانیس در حالی که روز خسته کننده و پر حسرتی را  در اقامتگاه 
آدوریتا سپری  بود به سمت اقامتگاهی که در آن سکونت داشت 

 میرفت که ناگهان با شنیدن صدای آشنایی  بر جای میخکوب شد  

مردی که در افکارش هر شب و هر  ،او بود ، صدای تمریتو آری صدا ی 
روز و هر ساعت ودقیقه جای داشت ، مردی که  با بیرحمی تمام 

بدون اطالع قبلی  و بدون هیچ عذاب وجدانی او را در ایالم  و در 
 غم و اندوه فراوان رها کرده وبه آشور آمده بود 

سعی کرد رفتاری کامال طبیعی داشته پارادانیس نفس عمیقی کشید و 
د تا مبادا تمریتو به حال درونی او واقف شود سپس در حالی که باش

سعی داشت کمی در رفتارش تغییر ایجاد کند روی پاشنه ی پا به 
گشت به خود اشاره میکرد  تمریتو چرخید و در حالی که با ان سمت

 گفت : شما با من کاری داشتید؟!

تمریتو که با دیدن دختر از فاصله ی نزدیک نفس در سینه اش حبس 
شده بود و قلبش دیوانه وار بر سینه میکوبید بر خود نهیب زد که 

این دختر پارامیکال است و آتش درون خود را با این فکر مهار کرد 
و نفسش را به شدت  و یک جا بیرون داد و  پرسید : آیا نام شما 

 پارامیکال است؟ 

ارادانیس با همان لحن قبل پاسخ داد :بله اما شما نام من را ازکجا پ
 میدانید ؟
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 تمریتو : شما را که نه ، اما خواهرتان پارادانیس را میشناختم 

 پارادانیس با زیرکی پرسید : میشناختید ! یعنی اکنون نمیشناسید ؟

وز بارها تمریتو دست پاچه تر از چیزی بود که فکر میکرد ، او در این چند ر
به مکالمه ای که قرار بود بین او و خواهر پارادانیس انجام شود فکر 

پیش بینی هایش درباره ی این مکالمه اما هیچ کدام از کرده بود 
و  درست از اب در نیامده بود بنابر این گفت :البته که میشناختم

به دالیلی مدتی است  خاطرات زیادی در ایالم با خواهر شما دارم و
 که ایشان را ندیده ام اما امیدوارم شما دلیلی برای دیدار دوباره ی

ما باشید زیرا به زودی به ایالم باز خواهم گشت و امیدوارم  بتوانم 
 خبر سالمتی شما را به خواهرتان بدهم 

پارادانیس اینک  با زیرکی  میخواست از احساسات تمریتو و دیدگاهی که 
نسبت به او داشت با خبر شود، بنابر این چهره ای متعجب تمریتو 

و نگران به خود گرفت و پرسید : شما دقیقا چه کسی هستید و 
بودن او  چگونه خواهر دوقلوی من را میشناسید که از زنده و سالم

 با خواهر من دارید ؟!چه خاطراتی اطمینان      دارید و 

ای شما بیشتر از آن است که تمریتو لبخندی زد و گفت : گویا سوال ه
بتوانم یکجا به آن جواب بدهم اگر موافق باشید به جای مناسب 

 تری برویم و دراینباره صحبت کنیم 

پارادانیس که  وقت کافی برای شنیدن حرفهای تمریتو داشت درخواست 
به سمت باغ میرفتند به قدم زنان  او را قبول کرد و در حالی که 

 یداد حرفهای تمریتو گوش م
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تمریتو با دید سماجت و جسارت این دختر بی اختیار به پارادانیس فکر 
میکرد و احساس میکرد که در حال گفت و گو وقدم زدن با شخصی 

است که مدت طوالنی میشناسد ، او بی دلیل حس راحتی و 
آشنایی زیادی با پارامیکال داشت و این احساس کمی او را نگران 

نان داشت که پارادانیس در ایالم و در کنار کرده بود زیرا او اطمی
خانواده ی چکو است اما اینک  بی دلیل احساساتش او مانند 

زمانی بود که با پارادانیس در شوش قدم میزدند  و درباره ی مسایل 
برخود نهیب میزد که این  او اینک  اما ، مختلف گفت و گو میکردند

ورد که او چندی پیش س است و به یاد می آدختر خواهر پارادانی
پارادانیس و روزهای شیرینی که با او گذرانده بود را پشت سر 

 گذاشته و به آشور آمده بود 

پارادانیس که اکنون در نقش خواهرش فرو رفته بود مکان مناسب و 
خلوتی پیدا کرد و برای شنیدن حرفهایی که بی صبرانه درباره اش 

به نظر میرسید که تمریتوزمان و مکان منتظر ماند  اما کنجکاو بود 
 را فراموش کرده و عمقا به فکر فرو رفته بود 

پارادانیس صدایش را با سرفه ای صاف کرد وبا صدای نسبتا بلندی گفت: 
 میخواستید به سواالت من پاسخ دهید 

تمریتو که گویی با شنیدن صدای این دختر از فکر و خیال های آشفته 
ی به نشانه ی تایید تکان داد وگویی که در اش خارج شده بود سر 

گذشته هایی بسیار دور سفر میکرد ،گذشته ای که  عالم خیال  به 
 لبخندی محو روی لبهایش نشانده بود 

 تمریتو با همان لبخند لب به سخن گشود 
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اولین بار پارادانیس را درخانه ی پدری اش بیهوش یافتم و او را به  _
او صبوری و از او مراقبت  هوش آمدن  مخفیگاهم بردم و تا به

 کردم 

دقیقا به یاد دارم که بعد از به هوش آمدن تا چه حد وحشت زده و 
ترسیده بود اما خیلی زود تبدیل به دختری جسور و شجاع شد که 

تصمیم داشت خانواده اش را از نا امیدی و آوارگی در زندگی بعد از 
آرامگاه  به  اش را  مرگ نجات دهد و او تصمیم گرفت خانواده

ببرد و من نیز در این راه به او کمک کرده و با چغازنبیل سلطنتی 
ارابه اجساد و مواد غذایی را به چغازنبیل بردیم و برای آنان مکانی 
امن و مناسب برای زندگی پس از مرگ فراهم کردیم ، هر چند که 

هترین اما بمعابد چغازنبیل نیز به دست آشوری ها آسیب دیده بود 
 مکان برای ایلوان کوچک و مادرش تمتی یاشی به شمار می امد 

در طی انجام این کارها خانواده ای از اهالی مداکتو به ما پیوستند و 
همگی ما برای مدتی در کنار هم امرار معاش و زندگی کردیم تا 

ی ایالم امن تر شد و مردم دوباره در خانه زمانی که کم کم شهرها
 شدند  های شوش ساکن

تمریتو مکث کوتاهی کرد و ادامه داد : در روزهای آخری که در شوش 
چکو بود به   کاردو که پسر بزرگ خانواده یبودم متوجه شدم که 

پارادانیس درخواست ازدواج داد و بعد از آن پیکی  از سمت 
خواسته شد که فورا به آشور برادرانم به سراغ من آمد و از من 

از من با عجله به آشور آمدم و دیگر  رهسپار شوم و بعد از آن 
 پارادانیس هیچ خبری ندارم 
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او نیز  تمریتومکث دوباره ای کرد و با صدای آرامتری  گفت : حدس میزنم
اینک با کاردو ازدواج به کاردو عالقه مند بود وبه احتمال زیاد  او 

 مداکتو سکونت داشته باشد  کرده و در شوش یا

پارادانیس همچنان ساکت بود ، هنوز از حرفهایی که از زبان تمریتو شنیده 
که زبانش از گفتن هر حرفی به طوری  بود شوک زده و متعجب بود 

قاصر مانده بود  یا  شاید  سکوتش انتظاری برای بیشتر شنیدن و 
 بیشتر فهمیدن بود 

و او را شوکه تر بارها  در ذهنش مرور میشد حرفهای  آخر تمریتو بارها و 
 و عصبانی تر میکرد 

این اولین باری نبود که تمریتو به جای او فکر میکرد و یا او را قضاوت 
 میکرد 

پارادانیس از اعماق وجودش تمایل به فریاد زدن و شماتت کردن تمریتو 
داشت اما این کار در شرایط فعلی حماقتی بیش نبود ، او میبایست 

درباره ی به احساسات وعصبانیت خویش غلبه میکرد تا بتواند 
 او اطالعاتی کسب کند واقعی  تمریتو و احساسات 

تمریتو اطمینان داشت اما با یاد  پارادانیس از احساسات خود نسبت به
آوری محبت های تمریتو مخصوصا در آخرین دیدارشان و ناپدید 

شدن ناگهانی او و حتی قضاوت هایش دیگر نمیتوانست برداشتی 
 از احساسات و عواطف او داشته باشد 

تمریتو هرگز با چشم خود ابراز عالقه ای از جانب پارادانیس نسبت به 
اما اینک افکار نادرستی در سر داشت که حتی به کاردو ندیده بود 
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ازدواج پارادانیس با کاردو ختم شده بود و این موضوعی بود که 
 باعث ناراحتی و دلشکستگی پارادانیس شده بود 

پارادانیس احساساتی مانند غم و ناراحتی و خشم و عصبانیت را در یک 
د در مقابل لحظه با هم تجربه میکرد اما همچنان با ظاهری خونسر

ن احساسات را همچنان در تمریتو ایستاده بود و سعی داشت که ای
 پنهان سازد  پشت نقابی که گذاشته بود 

پارادانیس صدایش را صاف کرد تا مبادا آثاری از احساسات درونی اش در 
اما با همه ی تالشی که کرده بود اینبار کمی صدای او مشهود شود 

 لحن عصبانی پرسد : لحن عصبانی داشت و با همان

شما چطور اطمینان دارید که خواهر من با کارد ازدواج کرده است آیا 
 جواب مثبت او را به کاردو دیدید؟

تمریتو شوک زده و متعجب به دختری که در مقابلش ایستاده بود 
،او احساس میکرد پارادانیس در مقابل او ایستاده و مینگریست 

 طبق معمول با جسارتی منحصر به فرد او را شماتت میکند 

فرو رفت و خواهرش در نقش  دانیس خیلی زود متوجه شد و فوری پارا
گفت :قطعا من بیشتر از شما خواهرم را میشناسم و میدانم که او به 

رم که شما دراین باره این سادگی عاشق کسی نمیشود و حتم دا
 دچار سوتفاهم شده اید 

تمریتو که از لحن متفاوت صحبت کردن دختری که روبرویش بود قانع 
خواهر دوقلوی پارادانیس است و فقط به خاطر  ،شد که این دختر
وجود داشت او اینگونه این دو خواهر  که بین شباهت ظاهری 
 شده استاشتباه مبهم ودچاراحساسات  
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پارادانیس که از نگاه موشکافانه ی تمریتو متوجه شده بود او چه افکاری  
دباره ی شباهت و تفاوت بین او و پارامیکال در ذهن دارد، دوباره 

 سوال را با همان لحن و صدایی که برای تمریتو غریبه بود  تکرار کرد 

یز تمریتو که دختر را منتظر برای شنیدن پاسخ به سوالش دید گفت :من ن
شاید به اندازه ی شما پارادانیس را بشناسم و میدانم که پارادانیس 

اما من آنها را زمانی گشاید  آغوشش را بر روی همه ی مردان نمی
دیدم که خواهر شما در آغوش کاردو بود و به خواستگاری او جواب 

 مثبت داد 

 ره یود که تمریتو درباهرگز مایل نبادانیس اینبار نیز عصبانی شد اوپار
بشود اما تمریتو هرگز نمیبایست او را  او دچارشک وتردید  نجابت 

، تمریتو در افکار خود او را همسر کاردو اینگونه قضاوت میکرد 
و  هیچ وقت جواب مثبتی از کارد  میدانست و این در حالی بود  که

 دریافت نکرده بود پارادانیس 

ز بود زیرا حس میکرد در پارادانیس اینک نه تنها عصبانی بلکه غمگین نی
هیچ عاطفه و احساسی نسبت به او وجود ندارد زیرا تمریتو  وجود

اگر احساسی جود داشت اینک تمریتو اینقدر راحت درباره ی جواب 
مثبتی که هرگز نشنیده بود سخن نمیگفت و هرگز او را قضاوت 

 نمیکرد  

 پارادانیس که احساس میکرد هر لحظه احتمال شکسته شدن بغض
فروخورده اش وجود دارد کمی از تمریتو فاصله گرفت و گفت : اما 
من هنوز اصرار دارم که پارادانیس هرگز با آن پسر ازدواج نکرده و 

 هرگز عاشق او نبوده است 
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تمریتو که دلیل این  رفتار پارامیکال را دلتنگی و ناراحتی دوری از 
تصورات و فت : عشق همیشه بر خالف خواهرش قلمداد میکرد گ

پیش  عمل میکند و هرگز نمیتوان عشقی که از خوسته های ما
 تعیین شده است را عشق نامید 

ی عشق  زیر لب گفت : شما درباره  پارادانیس که غمگین و ناراحت بود
تجربه ای ندارید و بهتر است در این مورد قضاوتی نداشته باشید 

میکرد با صدای تمریتو در حالی که دور شدن پارادانیس را نگاه 
آرامی گفت :چرا فکر میکنید من درباره ی عشق تجربه ای ندارم در 
حالی که هر شب و هر روز به اینکه او در چه شرایطی به سر میبرد 

 فکر میکنم 

پارامیکال که گوش هایش قوی تر از چیزی بود که این زمزمه را نشنیده 
 بازماند مسیر  ،ناگهان پاهایش از رفتن و ادامه دادن باشد 

پارادانیس صدای تمریتو را بسیار ضعیف شنید بود و از چیزی که شنیده 
بود اطمینان نداشت بنابر این به سمت تمریتو چرخید و پرسید االن 

شما چیزی گفتید و من متوجه ی صحبت شما نشدم لطفا دوباره 
 سخن خود را تکرار کنید 

فتم امیدوارم قبل از تمریتو لبخندی زد و گفت : بله من االن به شما گ
 رفتن از  این قصر بار  دیگر شما را مالقات کنم و بتوانم پیغامی از

 شما برای خواهرتان ببرم  جانب 

پارادانیس که کمی متعجب و گیج شده بود تشکر کرد و درباره ی دیدار 
دوباره با تمریتو احساس امیدواری کرد و سپس به اقامتگاه خویش 

بود که آن شب خواب با چشمانش کامال بازگشت و این درحالی 
 هجوم آورده بود بیگانه شده و افکار مختلفی به ذهنش 
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او به افکاری که تمریتو در این مدت در ذهنش پرورش داده بود فکر 
میکرد و به قضاوتی که تمریتو درباره ی او کرده بود و حتی به جمله 

فکر کرد و حتی ای که از شنیدن آن اطمینان نداشت بارها و بارها 
روز بعد و روزهای بعد از آن نیز  بدون اینکه تمریتو را دوباره در قصر 

 رد و بدل شده بود فکر میکرد  بین آنها  ببیند به او و حرفهایی که

تمریتو نیز بعد از دیدار با این دختر حس میکرد به سمت او کشیده 
ست و از در ایالم  اما او میدانست که پارادانیس اکنون میشود ا

بابت حسی که پیدا کرده بود خود را شماتت میکرد ، او از دیدار 
و با خود فکر میکرد اگر حرف مجدد با پارامیکال پرهیز کرده بود 

درست باشد قطعا  ه پارامیکال درباره ی خواهرش زده بود ک هایی
و بدون پشت و پناه در ایالم  زندگی میکند و پارادانیس اینک تنها 

پارادانیس او را هرگز به  رف ها حقیقت داشته باشند ،اگر این ح
اوت نا به جا نبخشیده و عفو خاطر این غیبت ناگهانی و این قض

 نخواهد کرد 

تمریتو به پارادانیس فکر میکرد و ذهنش به سمت دختری که در قصر 
میبایست خیلی زود به ایالم آشوریان دیده بود کشیده میشد اما او 

اند پارادانیس را پیدا کرده و حقیقت را درباره  باز میگشت تا بتو
 کاردو کشف کند  او باازدواج 

خواهر پارادانیس را مالقات کرده بود تمریتو اکنون که به آشور آمده بود و
دانیس و از خشم و عصبانیتی که نسبت به پارا احساس میکرد 

خود را به خاطر ترک  کاردو داشت کاسته شده است  ، او اینک 
هانی ایالم شماتت میکرد و حس میکرد شاید بهتر میبود که  قبل ناگ

 شاز ترک ایالم قاصدی به خانه ی پارادانیس فرستاده و از خود
خبری به او میداد اما اینک اگر صحبت های پارامیکال درباره ی 
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و پارادانیس با کاردو ازدواج  خواهرش درست از آب در می آمد
نه او خود را به خاطر  اده باشد ،نکرده و  به او جواب مثبت ند

 ظلمی که در حق این دختر تنها کرده بود میبخشید و نه پارا دانیس
 به راحتی او را میبخشید ویا  حتی دوباره او را مثل سابق   به 

 و ست میپذیرفت دیک  عنوان 

آن روز کزایی فکر میکرد و با مروز  به  تمریتو در این چند روز به گذشته و
ید که درباره ی پارادانیس گذشته بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرس

 دچار اشتباه شده است 

تمریتو به یاد می آورد که پارادانیس با پاهای ضعیف زنانه و دامن بلند 
ایالمی اش به دنبال او دویده بود و بارها  او را صدا کرده بود  ، 

صورت مداوم به این  موضوع فکر میکرد  که میبایست در  تمریتو به
حسادت و عصبانیت را کنار میگذاشت و به حرف های ،آن لحظه 

بابت از دست  از  پارادانیس گوش میسپرد اما او به خاطر ترسی که
د زیرا  از او و کاردو و حتی ایالم فرار کرده بو،دادن پارادانیس داشت 

نداشت  و نیس را در کنار مرد دیگری ن پارادااو هرگز تحمل دید
ترس از روبرو شدن با حقیقتی تلخ باعث شده بود که او بی خردانه 

و بدون فکر ایالم را ترک کرده و این دختررا تنها و بدون پناه در 
 ایالم رها کرده  به آشورسفر کند   شرایط سخت

خانواده ی تمریتو به یاد می اورد که او با حسادتی که نسبت به کاردو و 
از خانواده ی چکو جدا چکو  داشته ،باعث شده بود که پارادانیس 

 زندگی کند تنها و مستقل  در خانه ای شده و  

تمریتو ترس تنها ماندن در آن خانه را در چشمان پارادانیس دیده بود اما 
قبل  با بیرحمی او را تنها گذاشته و به آشور سفر کرده بود ، او که تا
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با خواهر پارادانیس از ازدواج او با کاردو اطمینان داشت از مالقات 
 ار تردید شده بود دچ در اینباره  اینک

تمریتو درباره ی قضاوتی که درباره ی پارادانیس کرده بود دچار تردید 
شده بود و وجدان آسوده ی او اینک به تالطم افتاده و به او گوشزد 

این دختر معصوم را  میکرد که ای کاش قضاوت اشتباهی نکرده  و
 نها در ایالم رها نکرده باشد ت

دست یافته بود  حتی این روزها  افکار غیر ممکنی به ذهن تمریتو 
در دل آرزو  ر میکرد که باطنی اش او را وادا،افکاری که بر خالف میل 

پارادانیس در کنار خانواده ی چکو و به عنوان همسر کاردو کند که 
 سر ببرد سالمت به دردر امنیت و

تمریتو آشفته خاطر و پریشان بود و در آخرین مالقاتی که با ولیعهد 
داشت از او درخواست کرد پدرش آشوربانیپال را به انتصاب هر چه 

اتیل ایلنی که تا سریعتر حاکمان سرزمین فتح شده ترغیب کند
حدودی در جریان روابط بین تمریتو و پارادانیس بود و هر بار 

و اینبار  دریافت میکرد ره ی پارادانیس  از پارامیکال طالعاتی درباا
تمریتو  است وتصمیم گرفته بود به محض دیدار با پدر این درخ نیز

 مطرح سازد  با پادشاه  را از جانب خود 

تمریتو امیدوار بود که هر چه سریعتر به ایالم بازگردد و بتواند به ذهن 
آشفته اش دوباره  سر و سامانی بدهد و آرامش از دست رفته اش 

را بازیابد                                   **********  فصل بیست و 
 هفتم  

بعد از یک روز شاهزاده اتیل ایلنی آشور بانیپال و اقدامات مهم  بیماری 
سخت کاری به اقامتگاه خود بازگشت و با دیدن پارامیکال طبق 
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روزهای قبل تمام خستگی هایش را فراموش کرد و با اشتیاق به 
سمت پارامیکال رفت و بوسه ای آتشین و پر حرارت روی لبهای 
پارامیکال گذاشت پارامیکال که مدتی طوالنی به انتظار معشوق 

ا جم کرد و با لحنی گالیه دار گفت : من این نشسته بود لبهایش ر
روزها همیشه در اقامتگاه شما تنها به انتطار نشسته ام و فقط 

 در کنار شما هستم  را ساعات محدودی

اتیل ایلنی با دست لبهای پارامیکال را لمس کرد و خندید سپس پارامیکال 
را در آغوش کشید و گفت : باور کن در همه ی اوقات و حتی 

گامی که به کارهای مهم سلطنتی رسیدگی میکنم به تو فکر میکنم هن
اما پدرم بعد از بیمار شدن بیشتر وقت خویش را به استراحت و 
تفریح با زنان حرمسرا میگذراند و بیشتر امور با تمهیدات و چاره 
اندیشی های من انجام میشود و پدرم در این شرایط بحرانی که 

یم ، بار سنگین مراقبت از مرزها و دیگر پس از کشور گشایی داشته ا
سنگینی این بار را بر من تحمیل  نادیده گرفته واقدامات مهم را 

در حال رسیدگی به عشرت و سالمتی خویش است و بعد از  کرده و 
گرفتن  زنان زیبا روی به عنوان هدیه در روز جشن پیروزی من به 

 ت  با پدرم مالقات داشته ام  ندر

کمی سگرمه هایش را در هم کشید و گفت : امروز هم برای سر پارادانیس 
 زدن به آدوریتا به اقامتگاه او رفتید 

اتیل ایلنی که  شعله های حسادت را در چشمان آبی رنگ پارادانیس 
میدید او را روی پاهای  خود نشاند و گفت : البته میدانی که قول 

فادار  است داده ام و من شاهزاده ای هستم که به قول خود و
همین طور که به تو قول داده ام  همیشه  عاشقت باشم واز تو 

 حمایت و مراقبت به عمل آورم 
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پارامیکال خوب میدانست که اتیل ایلنی عاشق اوست و بنا بر اجبار قصد 
ازدواج با آدوریتا را دارد اما هر چه بیشتر به زایمان آدوریتا و ازدواج 

بیشتر و بیشتر نیز د حسادت او شاهزاده و ایلنی نزدیک میشدن
 برانگیخته میشد 

اتیل ایلنی به چشمان حسود و متفکر پارامیکال نگاه کرد ودر حالی که 
روی چشمان پارامیکال گذاشت و برلبخند بر لب داست بوسه ای 

گفت : تا زمانی که پارادانیس در کنار آدوریتا باشد اوضاع برای ما 
مساعد خواهد بود اما به زودی و بعد از رسمی شدن ازدواج من با 
آدوریتا  باید چاره ای برای راحتی خود در این رابطه بیندیشیم تا از 

 سمت بد خواهان گزندی بر ما وارد نشود 

میکال که عمیقا به صحبت های ایلنی فکر میکرد از روی پاهای پارا
شاهزاده برخاست ودر حالی که شروع به قدم زدن کرده بود گفت : 
پارادانیس نمیتواند برای همیشه در این قصر نقش من را ایفا کند 

خوب میدانی که خوشحالی و خوشبختی او برایم بسیار ارزشمند 
 و خوشحال خودم ، اطر خود خواهیاست و من هرگز نمیتوانم به خ

تا به اهداف و از او استفاده کنم  خواهرم را در این قصر اسیر کرده 
 خود برسم 

ارامیکال کامال درست است سری اتیل ایلنی که میدانست صحبت های پ
 این  تکان داد و گفت : به احتمال زیاد به زودی شاهزادگان ایالم

 ن اتفاقی رخ بدهد پارادانیس قصر را ترک خواهند کرد و اگر چنی
در این قصر دوام نخواهد آورد برای مدت زیادی بعد از رفتن تمریتو 

زیرا هر دو میدانیم که نیروی عشق آنها را به سمت هم جذب 
پارادانیس ،خواهد کرد و قطعا پس از رفتن شاهزاده تمریتو از قصر 

 فته ام م را خواهد داشت و من تصمیم گرنیز عزم بازگشت به ایال
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با این کار امنیت تو را  که خارج از قصر مکانی برای تو فراهم آورم تا
بعد از ازدواج با آدوریتا بتوانم با ترفند های مختلف  تضمین کنم و

از قصر خارج شده و به دیدار تو بیایم زیرا بعد از ازدواج من با 
بعد از بازگشت آدوریتا این قصر برای تو امن نخواهد بود و 

 هرت به ایالم خشم و غضب آدوریتا نسبت به تو دوباره خوا
شکل تازه ای بر خود میگیرد که میتواند خطرهای زیادی بازگشته و

، آدوریتا  ا بعد از انجام مراسم ازدواج برای تو به ارمغان بیاورد زیر
به زن قدرتمندی تبدیل خواهد شد که امکانات زیادی برای رسیدن 

و حسادت و کینه توزی او نسبت به تو ارد به اهدافش  در اختیار د
 قطعا خطر ساز خواهد بود 

پارادانیس متعجب از حرکت ایستاد و با چشمانی گرد شده پرسید :یعنی 
 قصد دارید  من را تنها در خارج از این قصر رها کنید 

تمریتو از جای خود برخاست و به سمت پارامیکال رفت و دستان او را در 
:چطور میتوانی درباره ی من اینطور فکر کنی دست گرفت و گفت 

پارامیکال ، میدانی که تو را به حال خود رها نخواهم کرد فقط برای 
مدتی از قصر دور خواهی بود و به افراد وفادارم خواهم سپرد که 

دیمه ای خارج از قصر  برای تو  استخدام کنند و نگهبانانی خدمه و ن
به صورت نا محسوس همیشه  نیز از تو محافظت خواهند کرد و

 مراقب تو خواهند بود 

شاهزاده ایلنی دهانش را برای گفتن کلمات بعدی باز کرد اما با صدای 
شارونا که نفس نفس زنان اجازه ی ورود میخاست دستان 

پارامیکال را رها کرد و گفت : همیشه در بدترین موقعیت سر و کله 
 ی شارونا نیز پیدا میشود 
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اراده خنده ی بی صدایی کرد و در مکانی مناسب  در  پارامیکال بی 
 اقامتگاه شاهزاده مخفی شد 

 شاهزاده آشور اتیل ایلنی اجازه ی ورود به این خدمتکار با وفا و قدیمی  
شارونا نفس نفس زنان و پریشان وارد اقامتگاه شاهزاده و  داد را 

 تاده اند شد وگفت : سرومان آشور بانیپال بیهوش شده و بر زمین اف

و فورا بر اتیل ایلنی با شنیدن این خبر به سمت اقامتگاه پادشاه دوید 
 بالین پدر حاضر شد 

 آشور بانیپال به هوش آمده بود و به افراد حاضر در اتاق مینگریست 

افراد زیادی از نزدیکان آشوربانیپال  در اقامتگاه او حاضر شده بودند و 
 ای پادشاه ابراز نگرانی میکردند تعدادی از این افراد به ظاهر بر

کاهن اعظم و طبیب دربار در باالی سر پادشاه حضور داشتند و تعدادی از 
مچنین همسر آشوربانیپال  و عمه ی او آردا وزیران و فرماندهان ه

نقیعه بود همچنین شهبانو  مولیسی که بسیار شبیه به مادر بزرگش 
پسران آشوربانیپال و برادر داماد آشور بانیپال که شاه سکا بود و 

ناراحت بودند پدرشان  مادر و زاده های آشوربانیپال  که از مرگ
را عمویشان آشوربانیپال  و نابودی سلطنت پدر مسبب  مرگ پدر

 میدانستند نیز در اقامتگاه او حضور داشتند 

پسران شمش شوم اوکلین به یاد می آوردند که پدرشان از حاکمان بابل و 
، آنها پدرشان را بسیار زیاد دوست رتمند و مهربان بود بسیار قد

داشتند اما از پدر شنیده بودند که  عمویشان آشور بانیپال با هزاران 
ترفند و به کمک مادرش شهبانو نقیعه بر تخت سلطنت آشور 

نشست و پدر آنها نیز حاکم بابل شد و از این بابت گاهی پدر را 
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ی داشت با برادرش آشور بانیپال پدرشان سع ناراحت میدیدند اما
پس از گذشت سالها آشوربانیپال عمویشان به  در مصالحه باشد اما 

بابل حمله کرد و بورسیا و بابل را محاصره کرد و از رسیدن نیروهای 
کمکی به بابل جلوگیری کرد و به این صورت محاصره شدگان در 

شوم اوکلین وضعیت نا امید کننده ای قرار گرفتند و پدرشان شمش 
سعی بر نجات خانواده و فرزندانش کرد نا بسامان  با دیدن اوضاع 

و قاصدی برای برادرش فرستاد و از او خواست که به فرزندان و 
و آنها را از این محاصره و از این  باشد  همسر  برادرش رحم داشته

 شرایط معاف سازد 

را قبول کرد اما بانو  ش شمش شوم اوکلین آشوربانیپال درخواست برادر
آرام همسر شمش شوم اوکلین به تنها گذاشتن همسرش در آن 

شوم اوکلین با اشک و آه از شرایط رضایت نداد  و فرزندان شمش 
پدرشان که پادشاه محصور شده ی  مادر مهربان  و  خانواده و از

بابل بود جدا شدند و به فرمان آشور با نیپال از قلمرو محاصره شده 
 ج و در قصر آشور با نیپال سکنی گزیدند خار 

پسران و دو دختر  شمش شوم اوکلین به سرزمین اجدادی خویش 
بازگشته بودند سرزمینی که اجداد آنها همچنین پدر بزرگشان 

 اسرحدون بر آن حکومت کرده بودند اما آنها هرگز در قصر 
 آشور بانیپال خوشحال نبودند عمویشان 

ل و خانواده ی از هم گسیخته وهمچنین پدر آنها به سر انجام باب
، زمانی که پدرشان سرانجام بابل به بزرگوارشان فکر میکردند ، 

توسط سربازان  قبل از تصرف شهر تسلیم آشوری ها شده بود و
 و  قصر خود را به آتش کشید و به حیات خود پایان داد آشوری 

ن بلکه تعداد بعد از این اتفاق  نه تنها فرزندان شمش شوم اوکلی
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زیادی از مردم بابل نیز با آشور بانیپال دشمن شده و از او کینه به 
پسرا شمش شوم اوکلین میتوانستند مدعیانی برای دل داشتند 

سلطنت آشور باشند زیرا پدر آنها بزرگتر از آشور بانیپال و وارث به 
حق سلطنت آشور بود اما مادر بزرگ پدرشان و همسر شاه 

بانو نقیعه نام داشت و از نفوذ زیادی برخوردار بود و ریب که سناخ
 نوه ی کوچکترش  به همه دستور داد که از ادعای سلطنت

و بعد از تاجگذاری آشوربانیپال به حکومت آشور حمایت کنند 
آشوربانیپال ، پدرشان شمش شوم اوکلین به حکومت بابل منصوب 

 شد 

عمویشان و در قصر او بودند پسرا ن شمش شوم اوکلین که اینک زیر چتر 
همچون سین شر ایشکون برادر بزرگتر آشور اتیل ایلنی خود را از 

ا چهره مدعیان تاج و تخت آشور میدانستند اما اینک آشور بانیپال ب
با  ضعف و بیماری دست به گریبان  ای که به سفیدی میگرایید ،

واهان و بدخ فتنه  ی دشمنان شرایط برای شورش یا  اینک  بود و
  برای تصاحب سلطنت آشور  فراهم شده بود 

                                                                                                       

اتیل ایلنی در جوار پدرش آشور بانیپال نشسته و دستان پدر را در دست  
نیپال دچار چنین گرفته بود ، این اولین باری نبود که آشور با

حمالتی  میشد اما به نظر میرسید این بار حال او از همیشه بدتر 
 بوده است 

طبیب درباری دارویی گیاهی بر بالین آشور بانیپال آورد و آشور بانیپال با 
دیدن دارو ابرو هایش را در هم گره کرد و از تلخی دارو گله کرد اما 

 چاره ای به غیر از نوشیدن نداشت 
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آشوربانیپال با کمک شاهزاده ایلنی نشست و دارو را یک نفس سر کشید 
 و چهره اش بعد از نوشیدن دارو مچاله شد 

ندیمه ی پادشاه به سرعت مقداری شهد  عسل  به پادشاه داد و پادشاه 
در حالی که شهد عسل را جرعه جرعه مینوشید به ایلنی نگاه کرد و  

تو و آدوریتا برگزار شود و روز  باید هر چه سریعتر ازدواجگفت : 
 ازدواج روز تاجگزاری تو به عنوان پادشاه جدید آشور نیز خواهد بود 

به او دلداری میداد گفت :  اتیل ایلنی دستان پدر را فشرد و در حالی که
ا به زودی بهبود پیدا خواهید کرد و همچنان پادشاه قدرتمند پدر شم

 آشور خواهید بود 

تکان داد و گفت : البته که بهبود پیدا خواهم کرد اما  آشوربانیپال سری
تصمیم دارم کارها و مسئولیت های سلطنتی را تمام و کمال به 

خود اختصاص داده  زمانی را به  از این پس  پادشاه آینده بسپارم و
زیرا من در زندگی کارهای بزرگ و قابل توجهی   استراحت بپردازمو

زها و رسیدگی به امورات سلطنتی از کرده ام و اینک حفاظت از مر
به بیشتر  توان من خارج است و تصمیم دارم بعد از این کمی 

زندگی شخصی ام بپردازم اتیل ایلنی سری به نشانه ی تایید تکان 
و داد ، این چیزی بود که ایلنی انتظار آن را میکشید و میدانست 

ارج کردن خ که بعد از در دست گرفتن قدرت مجبور بهخوشحال بود 
قدرتی که در دست دارد  و میتواند با  پارامیکال از قصر نخواهد بود

به و با خیال راحت از این دختر  محافظت کند ، او با انتصاب 
میتوانست او را بدست می آورد که   دشاه، قدرت و نفوذی عنوان پا

 تنها او  برای رسیدن به اهدافش حمایت کند در صورتی که اینک 
 ک ولیعهد بود که اختیارات محدودی داشت یدر منصب 
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پادشاه زد و بار دیگر دست پدر را فشرد و اتیل ایلنی لبخند محوی به 
گفت : سرورم شما همیشه پادشاه مقتدر این سرزمین خواهید بود 

خواست شما را میپذیرم دلیل اینکه قصد استراحت دارید در اما به
اما از شما درخواست میکنم که هر چه زودتر  و قبل از تاجگزاری 

 حاکمان سرزمین ایالم را منصوب کنید 

اما آشوربانیپال سری به نشانه ی تایید شدن درخواست ایلنی تکان داد 
به نظر میرسید  تعدادی از حضار که شاهد این گفت و گو بین 

چند از شنیدن این مکالمه خوشحال نشدند ولیعهد و پادشاه بودند 
در یک گردهمایی  او و بود  روز بعد حال آشوربانیپال بهتر شده

ایالم حکامی برای فتوحات خود در شهر های مختلف سلطنتی 
 انتصاب کرد 

در این جلسه ی مهم شاهزاده گان سابق ایالم که  پسران شاه اورتاکو 
نیز حضور داشتند و آشور بودند و به آشور پناهنده شده بودند 

بانیپال  در این جلسه هومبان نیکش را به عنوان پادشاه مداکتو ، 
تمریتو را به عنوان فرمانروای هیدلو و خه بات را به عنوان فرمانروای 

ی ایالم  منصوب کرد و  سرزمین  یکی دیگر از شهر های فتح شده
برای هر  انده و توابع آشور شد وجز کشورهای دست نشهلتامتی 

 مشخص گردید  یکدام از شهر ها به صورتی جداگانه خراج

شاهزادگان ایالمی که اکنون در قصر آشور بانیپال بودند  به عنوان 
و به فرمانروایان  دلسوز تصمیم به بازگشت هر چه سریعتر به ایالم 

 ،تا بتوانند با انجام تدابیر الزم قلمرو فرمانروایی خویش گرفتند 
نیت را به مردم و شهر های ایالم باز گردانند تمریتو نیز آرامش و ام

تصمیم گرفته بود هر چه سریعتر آشور را ترک کرده و قبل از رفتن به 
قلمرو فرمانروایی خویش برای مالقات با پارادانیس به شوش 
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بازگردد تا بتواند  بعد از اطمینان از احواالت پارادانیس با خیال 
آرامش و شادی را به مردم هیدلو ارزانی راحت به هیدلو رفته  و 

الزم  و خدشه دار نشدن غرورش  دارد اما  برای مالقات با پارادانیس
بود که اخبار و پیغامی از سمت پارامیکال برای او داشته باشد بنابر 

این تصمیم گرفت هر چه سریعتر پارامیکال را مالقات کرده و بعد از 
این روزها دوباره شور را ترک کند .گرفتن پیغامی برای پارادانیس ،آ

در قصر رفت و آمد های زیادی بود زیرا کمتر از یک ماه دیگر مراسم 
، اما در بین این تاجگزاری و ازدواج پادشاه جدید صورت میگرفت

رفت و آمدها اغتشاشاتی در قصر دیده میشد که عامل این 
نت اغتشاشات بدخواهان و دسیسه چینانی بودند که در قصر سکو

داشته و با تاجگزاری شاهزاده ایلنی مخالف بودند و یا برای 
که در  تصاحب  جایگاه سلطنت آشور نقشه هایی در سر داشتند 

راس این افراد برادر شاهزاده ایلنی ، سین شر ایشکون قرار داشت 
شاهزاده ایلنی بیشتر از همیشه  به امورات مربوط  که  در این روزها

رسیدگی به اغتشاشات اخیر  مشغول شده بود جلوگیری و  به قصر و
تمریتو نیز به مالقات او رفته و درخواست مالقات با ندیمه اش را ، 

 کرده بود 

شاهزاده اتیل ایلنی نیز که اینک زمان زیادی را صرف حل و فصل 
مشکالت بوجود آمده  و مسایل مربوط به اغتشاشات کرده بود 

سایل شخصی  و متفرقه در وقتی  برای پیگیری  و رسیدگی به م
قصر را نداشت بنابر این  مسئولیت مربوط به تمریتو و پارادانیس را 

 بر عهده ی پارامیکال گذاشت 

پارامیکال نیز ترتیبی داد تا شاهزاده تمریتوکه اینک لقب فرمانروای هیدلو 
، پارامیکال تصمیم گرفته بود  امتگاه او حاضر شودرا داشت  در اق
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اینبار به هر نحوی که شده به خواهرش پارادانیس کمک کند و بار 
 سنگین غم عشق را از روی دوش او بردارد 

پارادانیس تنها خانواده ی پارامیکال محسوب میشد و دیدن غم و 
ناراحتی پارادانیس بر احساسات پارامیکال  نیز تاثیری مستقیم 

رش مدتها به فکر داشت و پارامیکال هربار با دیدن ناراحتی خواه
 فرو میرفت و غمگین میشد 

پارامیکال که خواهر دوقلویش را به خوبی میشناخت ،اطمینان داشت که 
پارادانیس غرورش را حفظ خواهد کرد و هرگز حقیقت را نزد تمریتو 

برمال نخواهد کرد اما او تصمیم داشت به این امر پایان داده  و 
آشوری ها حقیقت را برای تمریتو از قصر بتواند قبل از رفتن تمریتو 

بنابر این از پارادانیس نیز درخواست  آشکار سازد  پارادانیس  حتی و
 کرد تا پنهانی به صحبت های آنها گوش بسپارد

روای هیدلو محصوب میشد اما او قصد داشت هر هرچند که تمریتو فرمان
طور که شده دلیلی برای دیدار با پارادانیس داشته باشد تا بتواند 
بدون خدشه دار شدن غرورش برای دیدار با  پارادانیس به شوش 
سفری داشته باشد ، بنابر این درخواست ندیمه ی ولیعهد آشور را 

 او رفت پذیرفت و برای گرفتن پیغام به اقامتگاه 

اقامتگاه پارامیکال وارد شد  نگاهی سرسری و زود هنگامی که تمریتو به 
گذر به اتاق ساده و مرتب پارامیکال انداخت و گفت : من فردا 

صبح به ایالم بازخواهم گشت و خوشحالم که اینک میتوانم قبل از 
رفتن میتوانم با شما گفت و گویی داشته باشم و یا بتوانم پیغامی از 

با دقت  پارامیکال نب شما به  خواهرتان پارادانیس برسانم جا
تمریتو را برانداز کرد و در دل پارادانیس را به خاطر این حسن 

انتخاب تحسین کرد ، او برای اولین بار تمریتو را میدید اما تمریتو 
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است که با  فکر میکرد که بعد از جشن پیروزی این دومین بار
دیدار او با پارامیکال  این  آخرین  و شاید پارامیکال روبرو میشود 

 باشد 

کرد تا بتوانند در راحتی و آسایش پارامیکال تمریتو را دعوت به نشستن 
کال امیدوار بود بتواند کمکی ، پارامی بیشتر به گفت و گو بپردازند 

، هر چند که ر رقم خوردن آینده ی خواهرش کرده باشد زیبا ت  به
حاضر میبایست ناظر و شاهد  ازدواج عشق پارامیکال در حال 

زندگی اش با زنی دیگر  میبود  اما امیدوار بود خواهرش پارادانیس 
بلعکس او  بتواند با مردی که عاشقانه دوستش دارد ازدواج کرده  و 

ی بالخره  سعادتمند پس از پشت سر گذاشتن این همه رنج و سخت
  و خوشبخت شود 

ارامیکال را برای نشستن اجابت میکرد گفت : تمریتو در حالی که دعوت پ
هر پیغامی که برای خواهرتان پارادانیس دارید با خیال راحت با من 

بازگو کنید ، من پیغام شما را بی کم و کاست به خواهرتان انتقال 
 خواهم داد 

پارامیکال که زیرکانه از قبل نقشه ای در ذهن داشت آهی کشید و گفت : 
خبر سالمتی و زنده بودن من را بتوانید دم که شما واقعا امیدوار بو

به خواهرم بدهید اما متاسفانه شما هرگز موفق به انجام این کار 
که در کالمش بود  ای تمریتو با کمی تعجب  و طعنهنخواهید شد 

پرسید : چرا فکر میکنید من موفق به دیدار با خواهرتان نخواهم 
ی کاردو به مداکتو سفر کرده  بود ؟پارادانیس اینک یا با خانواده

است و یا اینکه به احتمال زیاد هنوز در خانه ی قبلی خود سکونت 
غم و ناراحتی  دارد و من قطعا او را دیدار خواهم کرد پارامیکال

و گفت : بعد از دیدار با شما و با خبر  تصنعی به صدایش افزود 
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ی یافتن شدن از سالمتی خواهرم با کمک شاهزاده افرادی را برا
فرستادم اما گویا پارادانیس در ایالم نیست زیرا  به شوش  خواهرم

 هیچ کس موفق به پیدا کردن او نشده است 

تمریتو که گویا آرامشش را از دست داده بود از جایش برخواست و با 
 لحنی پرسش گرانه گفت :

اکتو ؟! نه قطعا او ازدواج کرده و با خانواده ی کاردو به مدنا پدید شده  
رفته است ، من حتی شده برای پیدا کردن او به مداکتو خواهم 

 رفت 

پارامیکال اینک بیشتر از قبل تظاهر به ناراحتی و نگرانی کرد و به تمریتو 
به ماداکتو نیز  افرادی را  بعد از جستجو در شوش  گفت :ولیعهد

فرستادند و خانواده ی کاردو را یافتند که در مداکتو ساکن شده 
بودند اما محقق شد که کاردو با پارادانیس ازدواج نکرده و مدتی 

 بازگشته بودند  بود که این خانواده شوش را ترک کرده و به مداکتو 

کرار مالت را با خود تکلتمریتو با شنیدن این حرف در خود فرو رفت و این 
کرد :پارادانیس ازدواج نکرده ! ، خانواده ی چکو او را تنها گذاشته و 

 به شهر خود بازگشته اند!

به نظر میرسید این اخبار ضربه ی سنگین و شوک بزرگی به تمریتو وارد 
 کرده بود 

تمریتو در همان جایی که ایستاده بود بر  روی زانوهایش نشست و 
گفت :  چطور توانستم  او را تنها سرش را در دست گرفت و زیر لب 

 بگذارم! و این چه بالیی بود که بر سر او آوردم ؟
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پارادانیس که منتظر بود تا از آب گل آلود ماهی بگیرد بالفاصله با شنیدن 
این حرف از زبان تمریتو خود را متعجب و ترسیده نشان داد و با 

ن آورده ای لحن تهدید کننده ای پرسید : چه بالیی بر سر خواهر م
 ؟

تمریتو که تازه متوجه ی سوال پارامیکال و حرفی که از دهانش خارج 
شده بود ، شد  به سمت در اتاق رفت و قصد خروج از اتاق را کرد 

اما پارامیکال سریع خود را به جلوی در رساند تا از رفتن تمریتو 
وگیری کرده باشد سپس  معدبانه به تمریتو نگاه کرد و گفت :از جل
 ما درخواست میکنم حقیقت را درباره ی خواهرم به من بگویید ش

تمریتو در حالی که سعی کرد پارامیکال را قانع کند به او گفت: حرف 
خاصی برای گفتن ندارم از جلوی در کنار بروید تا بتوانم هر چه 
 زودتر و همین امروز  برای رفتن به ایالم این  قصر را ترک کنم  

به خرج دادو با اعتماد به نفس گفت : من با گوش پارامیکال سماجت 
های خودم شنیدم که گفتید بالیی بر سر خواهرم آورده اید لطفا 
 ،حقیقت را بگویید وگرنه باید در اینباره به شاهزاده توضیح بدهید

چه بالیی بر سر سپس کمی صدایش را باال تر برد و دوباره پرسید :
 خواهرم آورده اید 

را شماتت میکرد با لحن  را مقصر میدانست و در دل خود تمریتو که خود
گفت : چطور میتوانم آسیبی به پارادانیس و بلند  و صدایی غمگین 

را با  و شب  هر صبح  م در حالی که  هنوز عاشق او هستم وبرسان
 یاد او سپری میکنم 

تمریتو مکثی کرد و گفت : تا ساعاتی دیگر این قصررا ترک خواهم کرد و 
 از یافتن پارادانیس پیکی برای شما خواهم فرستاد  پس
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پارامیکال که قصد نداشت از  بحث درباره ی موضوع اصلی خارج شوند با 
لحنی متعجب پرسید :یعنی شما پارادانیس را دوست داشتید و به 

او عالقه مند بودید؟شما چطور مردی هستید که از زنی که دوستش 
 دارید بی خبر مانده اید !

تو آهی کشید و گفت :از اولین روزهایی که پارادانیس را شناختم به تمری
او عالقه مند شدم او از همه ی دخترهایی که میشناختم متفاوت تر 

و  سر سخت تر بود و روحیه ی قوی و استقامت او در برابر 
 مشکالت هر روز بیشتر و بیشتر من را به پارادانیس جذب میکرد 

، وجود  ندد که خانواده ی چکو به ما پیوستاما مشکل از جایی شروع ش
دختران و پسر جوان چکو گاهی حس حسادت را در من بیدار 

میکرد و از طرفی نیز غرور پارادانیس من را وادار میکرد که بیشتر از 
حد معمول بر غرورم تکیه کنم و بنابراین برای مدت طوالنی عشق به 

هداری کردم اما بعد از پارادانیس را مانند یک راز در سینه ام نگ
شنیدن اخباری درباره ی هومبان هالتاش به این نتیجه رسیدم که 

بپیوندم ودقیقا   آشور ایالم را برای مدتی ترک کرده و به  برادرانم در
زمانی  که تصمیم به کنار گذاشتن غرور و  اعتراف به پارادانیس 

به مدت دو روز آشفته  بعد از آن  گرفتم او را در آغوش کاردو دیدم و
ایی به پارادانیس و صحنه ای که دیده بودم فکر و پریشان در تنه

کردم اما با آمدن پیکی که از طرف برادرانم فرستاده شده بود می
مجبور به ترک فوری ایالم شدم و از جایی که فکر میکردم پارادانیس 

ره به کاردو عالقه مند است سعی کردم  بر احساساتی که برمن چی
شده بود غلبه کنم وبا خود بیندیشم که او و خاطراتش را پشت سر 
خواهم گذاشت و به سمت آینده قدم برخواهم داشت اما در تمام 

این مدت هر روز و هر شب به او فکر کرده ام وهرگز موفق به پشت 
 ه  ام سپس مکثی کرد و ادامه داد :سر گذاشتن او و خاطراتش نشد
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را پیدا نکرده ام به  م تا زمانی که پارادانیساینک به شما قول میده
شدن  تا پیدا  لودو فرمانروایی خود را در هیهیدلو نخواهم رفت 

  پارادانیس  به تاخیر خواهم انداخت 

من  ادامه داد :  ،تمریتودر حالی که  از جای خود برخاست و عزم رفتن کرد
 امروز اشور  را ترک خواهم کرد همین 

رادانیس از مخفیگاهش خارج شد و در مقابل تمریتو در همین لحظه پا
 قرار گرفت 

تمریتو با چشمانی گرد و متعجب به دخترانی که کامال شبیه به هم بودند 
 و شبیه به هم لباس پوشیده بودند چشم دوخت 

 پارادانیس اینک دقیقا در مقابل او ایستاده بود 

ا گم کرده بود وبه با دیدن دوباره ی پارادانیس دست و پایش رتمریتو 
 وضوح لرزش پاهایش را حس میکرد  

پارادانیس که تعجب و حیرت تمریتو را دیده بود گفت :چطور توانستید 
به همین سادگی من را قضاوت کنید و به سادگی ازصحنه ای که 

 قصه ببافید  در ذهنتان  دیدید

و به او را تنها نمیگذاشتم  در آن روز شوم  اگر من عاشق کاردو بودم هرگز
با شما  دنبال شما نمیدویدم و شما را دنبال نمیکردم  تا بتوانم 

صحبت کنم هر چند که شما با سنگدلی قدم تند کرده و من را برای 
 تنها گذاشتید  در یک غم و ناراحتی بی پایان  همیشه

ی از تمریتو که اینک از سالمت پارادانیس اطمینان حاصل کرده بود و کم
شوک اولیه خارج شده بود یک قدم به پارادانیس نزدیکتر شد و 
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گفت :دیدار قبلی من با ندیمه ی شاهزاده نبود و تو با من مالقات 
احساس در نزدیکی خود  وجودت را من در تمام این مدت  ! ؟کردی

فکر میکردم به خاطر عالقه ای که به تو دارم با دیدن  میکردم اما
 م شده ام توه خواهرت دچار 

دفعه ی قبل با من  گفت :درست حدس زدیپارادانیس لبخندی زد و 
اما اگر ابراز پشیمانی و ناراحتی تو را نمیدیدم هرگز  صبت کردی 

با من روبرو که و هر بار برای بار دیگر موفق به دیدار با من نمیشدی 
  میشدی به عنوان پارامیکال با تو گفت و گو میکردم 

پارادانیس   قدم بلند خود را به پارادانیس رساند و گفت :تمریتو با چند 
 لطفا مرا ببخش ، خشم و غرور بین ما فاصله ای انداخت که شاید 
اگر غرور و خشم نا درست خود را قبول نداشتم و از آن درس عبرت 

م اما خوشحالم موفق به جبران  این فاصله نمیشد  هرگزنمیگرفتم 
قابل من ایستاده ای و اینک میتوانم که اینک سالم و سالمت در م

بدون در نظر گرفتن غرور بگویم که چقدر برایم با ارزش هستی و 
و خوشحالم که اکنون تو را با هویت  چقدر عاشقانه دوستت دارم

 حقیقی ات مالقات میکنم 

تو نمیدانی که من چگونه مثل  تمریتو مکث کوتاهی کرد و دوباره گفت : 
و  حتی زمانی که فکر میکردم عاشق مرد دیگری هستی دیوانه  ها 

هر روز وهر شب با یاد تو زندگی با مرد دیگری ازدواج کرده ای ،
  غرور و ناراحتی را فراموش کنیم و میتوانستیم کردم ،ای کاش

 و بتوانیم  داشته باشیم  گذشته فرصتی دوباره برای جبران اشتباهات
 در کنار هم باشیم  اینبار جدی تر و بهتر از گذشته 

پارادانیس لبخندی شیرین  زد  و گفت : قطعا فرصت دوباره ای وجود 
در کنار هم  فارغ از همه ی غرور ها و اتفاقات اخیر  ما دوباره دارد و
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نشان  را به شما  من هرگز خود خواهیم بود در غیر این صورت 
و  یاد را در قصر با شکوه خود ، بان زندگیتانمیدادم تا ادامه ی 
 د من سپری کنی خاطرات مربوط به 

لبخند بزرگی زد و با شنیدن حرف دلنشین و کنایه دار پارادانیس  تمریتو 
دست های ظریف پارادانیس را در دست گرفت و با اشتیاق  در 

، شنیدن این پاسخ از درخشان پارادانیس غرق شد  چشمان آبی 
رد بخشش قرار گرفته پارادانیس به این معنی بود که از سمت او  مو

است  و میتواند  این بار بدون هیچ  اشتباه و سو تفاهمی وبا عشق 
و امید در کنار پارادانیس باشد و برای همیشه  و تا ابد او را حمایت 

 کند 

پارادانیس در حالی که دوباره در مقابل  کشش چشمهای این مرد ایالمی 
وجودش  را فرا مغلوب شده بود و حس آرامش و شادی  بی نظیر  

میخواست  موفق به مهار بغض و اشکی که با سماجت  ،گرفته بود
 صورتش را خیس کند نشد 

پارامیکال که حس کرد  ماموریت خود را با موفقیت به انجام رسانده 
، تصمیم گرفت برای مدتی آنها را با هم تنها بگزارد بنابراین است 
خوشحالی خواهرش و از صمیم قلب برای سعادت و  ا ترک اتاق ر

تمریتو که حجوم  و از این بابت احساس رضایت کرد  خوشحال شد
اشک های سرکش را روی گونه های پارادانیس میدید با مهربانی 

گونه ی پارادانیس را لمس کرد و اشک های نا فرمان را یکی پس از 
سپس بدون معطلی   دیگری از صورت خندان پارادانیس زدود ،

لبهای خوش فرم پارادانیس قرار داد و پارادانیس  لبهایش را بر روی
که برای اولین بار بوسه ی آتشین تمریتو را تجربه میکرد غرق در 

 لذت چشمانش را بست و دستانش را دور گردن تمریتو حلقه کرد 
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این اولین بوسه و دلنشین ترین بوسه ای بود که حرف های زیادی در آن 
زعشق آتشین و غم فراق و عطش نهفته بود ، بوسه ای که سرشار ا

 درونی بود 

تمریتو به چشم های بسته ی پارادانیس خیره شد و گاز مالیمی بر لبهای 
گوشت آلود پارادانیس  گرفت و پارادانیس چشم هایش را گشود و 
نگاه های پر شور و حرارت آنها در هم گره خورد و بوسه ها داغ تر و 

                                                  دیوانه کننده تر شد 
 ********** 

 فصل بیست و هشتم 

پارادانیس لباس ایالمی بر تن کرده بود تا بتواند سر نوشت  پارادانیس 
همراه با خانواده ی شاهزادگان ایالم که اینک شاهان و فرمانروایان 

دست نشانده ی آشور بودند همراه شده و به سرزمین هلتامتی 
 بازگردد 

پارامیکال برق عجیبی از شادی در چشمان خواهر دوقلویش میدید و از 
این بابت بسیار خوشحال بود ، پارامیکال شادی خواهرش 

پارادانیس را میدید و میدانست که پارادانیس به زودی  در بهترین 
معابد مداکتو عهد زناشویی با تمریتو خواهد بست و به عنوان ملکه 

تو به قصری که به آنها اختصاص داده شده و همسر فرمانروای مداک
 بود خواهد رفت 

ش غرق در لذت بود و پارامیکال از سعادت و خوشحالی خواهر دوقلوی
این سعادت را تجربه نخواهد  میدانست که  هرگز مانند خواهرش 

ده ایلنی با آدوریتا کرد ، او به زودی میبایست شاهد ازدواج شاهزا
اهد ازدواج های دیگر ایلنی میشد پس از آن ش میبود و حتی شاید 
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اما او هرگز موفق به ازدواج با پادشاه آشور نبود زیرا آدوریتا هرگز 
اجازه نمیداد که او در کنار پادشاه باشد و حساسیتی که ملکه نسبت 

 نست برای او بسیار خطر ناک باشد به او داشت میتوا

جگزاری و ازدواج با هم انجام اتیل ایلنی که میدانست به زودی مراسم تا 
میپزیرد از خارج کردن پارامیکال از قصر فارغ شده بود و گمان 

در قصر میکرد با داشتن قدرت پادشاهی میتواند از این دختر 
 خویش مراقبت به عمل آورد 

 پاامیکال که در این قصر و با مشکالت خود دست به گریبان بود  اینک
خوشحالی و حسرت  پرده و با مشکالتش را به دست فراموشی س

بدرقه  به سمت اینده ای روشن در ایالم  خواهرش پارادانیس را
 میکرد 

پارادانیس صورت خویش را با شال ایالمی اش کامل پوشاند و با عشقی 
او  و به فظی کرد خواهرانه و اشک و لبخند از پارامیکال خداح

 اطمینان داد که به زودی دوباره یکدیگر را مالقات خواهند کرد او 
قصر آشوربانیپال و  ،  همراه تمریتو و دیگر اعضای خانواده ی او

به دنبال سرنوشتی بهتر و امیدوار کننده  سرزمین آشور را ترک کرد و
، او به زودی در قصری بزرگ همراه با تمریتو زندگی جدیدی تر رفت 

ز میکرد و به سوی سرنوشت جدیدی که برایش مقدر شده بود  را آغا
 قدم بر میداشت 

شاهزادگان سابق ایالم که اینک فرمانروایان شهر های مختلف  ایالم بودند 
با هزاران امید برای ایجاد دوباره ی آرامش و شادی به مردم اینک 

ی ایالم ، قصر آشور را ترک کردند و به سمت  قلمرو های فرمانروای
خویش قدم برداشتند تا بتوانند با تالش و کوشش دوباره صدای 
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خنده  ی کودکان و صدای پر شور  زندگی را از کوچه پس کوچه 
 های سرزمین های پر اضطراب هلتامتی بشنوند 

پارادانیس در خفا به قصر آشوری ها قدم گذاشته بود و برای خواهرش 
ت ا اینک  دوباره در سکوخوشحالی و امید را به ارمغان آورده بود ام

و پارامیکال را با کوله باری از غم و و در خفا آشور را ترک میکرد 
 اندوه و حسرت تنها میگذاشت 

با گذشت هر روز و با نزدیکتر شدن روز ازدواج شاهزاده ، بی  پارامیکال 
و به نظر میرسید بار میشد  تر و حتی بهانه گیر تر  قرار تر و آشفته 

 روی شانه هایش حمل میکند  ررا ب سنگینی

پارامیکال هر روز بعد از خدمتگذاری به آدوریتا و تظاهر به خوشحالی 
خسته و نا امید تر از روز قبل به اقامتگاه ،  برای این ازدواج 

شاهزاده میرفت ، او در این روزها مجبور به کمک به آدوریتا شده 
بود تا بهترین و مجلل ترین لباس و تجمالت را برای روز تاجگزاری و 

ازدواج فراهم کند و میبایست شاهد خوشحالی و تدارکات آدوریتا 
 میشد برای انجام این ازدواج 

کال که روزهای سختی را سپری میکرد چندین مرتبه پنهانی به پارامی
 فکر کرده بود  یالم و رفتن نزد خواهرش درهیدلوبازگشت به ا

آزاد کرده بود و و اسارت  اتیل ایلنی او را از بند خدمت به آشوری ها 
پارامیکال میتوانست به بازگشت به ایالم فکر کند اما او فراموش 

 بود که  او را تنها نخواهد گذاشت  نی قول دادهنکرده بود که به ایل
و تنها چیزی که او را به آشور پایبند کرده بود عشق و عالقه و قولی 

 به ایلنی داده بود او بود که 
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اتیل ایلنی که بی قراری و نارضایتی پارامیکال را حس میکرد سعی داشت 
ساند ، هر ابراز  عشق و عالقه ی  خود به آرامش بر او را با توجه و

چند که شاهان و شاهزادگان و اغنیا زنان زیادی داشتند و با زنان 
زیبا روی زیادی در رابطه بودند اما اتیل ایلنی به خاطر عشقی که 
نسبت به پارامیکال داشت احساسات او  را درک میکرد و سعی 

با روش های مختلف به پارامیکال بفهماند که او تنها زنی میکرد 
ا مجذوب کرده و با این روش از حس حسادت و است که او ر

ناراحتی این دختر دوست داشتنی بکاهد و این امر موجب شده بود 
که پارامیکال انگیزه ای برای تحمل این روزهای سخت داشته باشد 

آدوریتا  نیز دقیقا درشب قبل از جشن دچار یک دوگانگی نا شناخته 
ارسین به این ازدواج شده بود ، از طرفی آینده ی فرزند او و ب

بستگی داشت و از طرف دیگر آدوریتا هنوز عمیقا عاشق بارسین بود 
و در خلوت و تنهایی به بارسین و خاطراتی که با او داشت فکر 

این ازدواج توان انجام انجام  ایا بعد از  میکرد ، او نمیدانست که
 روابط زناشویی را خواهد داشت یا خیر !

مدت ها اشک  خویش  در خلوت و تنهایی، آدوریتا قبل از روز جشن 
ریخته بود و به بخت بدی که گریبان گیرش شده بود لعنت 

میفرستاد ، او امیدوار بود که بعد از تحمل همه ی این سختی ها 
 بتواند رفاه و آینده ی درخشانی برای فرزندش بوجود آورد 

    ********** 

 فصل بیست و نهم 

 ن تاجگزاری شاه  آشور اتیل ایلنی جش
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روز جشن فرا رسید و آدوریتا مدت زیادی را صرف زیبایی و شکوه ظاهری 
، او بالخره خود را به این سرنوشت تلخ قانع کرده بود و خویش کرد 

تصمیم داشت خود را در این قصر به خاطر فرزندش فدا کند و با 
د و تا آخرین لحظات ناخوشایند این قصر سازگار شو خفقان و فضای

برای عمر خویش در این قصر با زنان حرمسرا و دیگر زنانی که 
رسیدن او به اهدافش مانعی محسوب میشدند مقابله کند و حتی 
گاهی دسیسه هایی برای  خلع آنان بچیند ، او قصد داشت روزگار 

وبرگزاری جشن های درباری بگذراند و به این خود را با رقص و آواز 
تا تحمل این درد بر او آسان تر شود ، او از  د را سرگرم کند نحو خو

ه را با هر بار پادشامجبور بود این پس تبدیل به ملکه ای میشد که 
و مجبور بود با گوشه گیری و سرگرم  یکی از زنان حرمسرا ببیند 

کردن خود روزگار بگذراند ، او قبول کرده بود که زندگی شاد و 
، بعد از بارسین  دیگر در زندگی او خی داشته وانه اش پایان تلعاشق
نداشت و خبری از گشت و گذار در  نخواهد  وجود یعشق هیچ 

کوچه ها و بازار های آشور نبود ، او از این پس در پشت حصارهای 
بلند این قصر اسیربود و هیچ اختیاری درباره ی زندگی و امورات 

ین میشد که در ع، او به ملکه ای نمادین تبدیل  خویش نداشت
اما داشتن قدرت ، هیچ توانی برای شاد زیستن خویش نداشت 

میدانست که تا آخرین نفس در خفا به بارسین فکر خواهد کرد و 
تنها چیزی که او را دلگرم میکرد این بود که  بر خالف زندگی حقیقی 

در دست بگیرد فکر و خیال او را  کنترل  هیچ کس نمیتوانست، او 
الم خیال میتوانست روز های خوشبختی و خوشحالی خود و او در ع

 بارها و بارها تصور کند در کنار بارسین   را 

                                             ************* 
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اتیل ایلنی لباسی بسیار مجلل و در خور پادشاه آشور بر تن داشت و 
ا تاج بزرگ موهایش را به سبکی متفاوت آرایش کرده بودند ت

 پادشاهی به خوبی سرش را زینت بدهد 

او قبل از شروع مراسم پارامیکال را به اقامتگاه خویش فرا خواند و 
 اقامتگاه او رفت هنگامی که پارامیکال ناراحت و عبوس به 

به او ای  سخاوتمندانه  چهره ی گرفته ی پارامیکال  لبخندایلنی با دیدن 
 هدیه کرد و او را در آغوش کشید 

 پارامیکال در آغوش مردانه ی ایلنی  که متفاوت تر از همیشه در لباس
 اشک هایش بی مهابا جاری شد  ومجلل پادشاهی بود بغض کرده 

تمریتوچانه ی پارامیکال را در دست گرفت و به صورت زیبا و غمگین این 
کرده بود چشم دوخت ،  دختر دوست داشتنی که قلب او را تسخیر

سپس اشک ها را که یکی پس از دیگری  بر روی گونه های گلگون 
پارامیکال میغلتید واز  روی چانه ی زاویه دار و زیبای او به سمت 

ی گردن میرفت با دست های مردانه اش که اینک با اقوس زیب
جواهرات زیبا مزین شده بود پاک کرد و گفت : پارامیکال من تحمل 

های تو را ندارم لطفا برای هیچ چیز نگران و پریشان نباش تو  گریه
به خوبی میدانی که برای من بسیار ارزشمند هستی و وجود هیچ 

نسبت به تو دارم کم من  زنی در زندگی من از ارزش و عشقی که 
 نخواهد کرد 

با صدای گرفته ای گفت پارامیکال که بغض همچنان گلویش را میفشرد 
 :من میترسم 
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بود اتیل ایلنی به چشمان پارامیکال خیره شد و با جدیتی که در صدایش 
 گفت :دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد 

پارامیکال کمی از ایلنی فاصله گرفت و گفت : این لباس و هویت تو به 
عنوان پادشاه جدید آشور من را میترساند ،حس میکنم هر لحظه 

 دهم امکان دارد تو را برای همیشه از دست ب

در یک حرکت پارامیکال را به خود تمریتو با صدای بلند خندید و دوباره 
سبانید و گفت : نام این ترس عشق هست و من نیز دقیقا هر روز چ

و هر لحظه ترس از دست دادن تو را دارم عشق دوست داشتنی من 
در لباس پادشاهی ندیده بودی  ،این لباس تو را ترسانده چون من را

نکن که من همان مردی هستم که به عنوان چوپان و  اما فراموش
شاهزاده مالقات کردی و هر چقدر که در جایگاه باالتری قرار بگیرم 

با این  باز همان چوپانی هستم که دل به دختر زیبا روی ایالمی داد
 تفاوت که قدرت من در حفاظت و مراقبت از تو بیشتر خواهد شد 

ایلنی حلقه کرد ، ایلنی در لباس زیبا و مجلل پارامیکال دستهایش را دور 
پادشاهی از همیشه جذاب تر و مقتدر تر به نظر میرسید اما برای 

قسمتی از عشق و عالقه ی ایلنی کافی نبود و او  تنها  پارامیکال
و میدانست این امر ، اایلنی را تمام و کمال برای خود میخواست 

از رسیدن به جایگاه رفیع هرگز میسر نخواهد شد زیرا ایلنی بعد 
به او هدیه داده   حرمسرایی داشت و زنان زیبای زیادی،  سلطنت 

میشد و پارامیکال میدانست که هرگز ایلنی را تمام و کمال برای 
خود نخواهد داشت و امروز آخرین روزی بود که ایلنی کامال متعلق 

 به او بود 

پارامیکال نگرانی هایی از این بابت داشت و این نگرانی ها چیزی نبود که 
او بتواند بر زبان جاری کند ، او اینک تنها میتوانست در آغوش  
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ایلنی غرق شود و از بودن در کنار پادشاه آشور و شنیدن حرف های 
 عاشقانه ی او نهایت لذت را ببرد 

به شروع جشن لبهایش را روی و بدون توجه به نزدیک شدن  ایلنی فارغ
 لبهای پارامیکال گذاشت و آرام و عاشقانه او را بوسید و نوازش کرد 

سربازان با  ، به مناسبت تاج گزاری پادشاه جدید  در قصر و خارج از قصر
ژست نظامی خاص سواره و پیاده در گروه های منظم به صف شده  

 بودند 

در این رهای تبعه آشور همگی افراد مهم و عالی رتبه و پادشاهان کشو
 مراسم حضور داشتند 

شمش شوم اوکلین برادر آشوراتیل ایلنی در این جشن حضور نداشت زیرا 
او نیز مانند تعدادی دیگر از مخالفان سلطنت اتیل ایلنی در شورش 

و اغتشاشات اخیر نقش به سزایی داشت اما توافقی بین اتیل ایلنی 
ق این توافق شمش شوم اوکلین به  و آشوربانیپال شده بود و طب

 پادشاهی بابل منصوب میشد 

و تعیین ساعت سعد تاجگزاری  بنا به خواست پادشاه سابق آشوربانیپال 
مراسم تاجگذاری زودتر از مراسم ازدواج انجام توسط منجمان ،

 وانجام  این جشن ها بیش از سه روز به طول میانجامید  میشد 

تیل ایلنی و پس از نواخته شدن موسیقی و حضور ا در ابتدای جشن 
و اهدای هدایا به  شدن مراسم مذهبی  دیگر همراهان او واجرا 

مردم تهیدست و معابد آشور وهمچنین  اجرای مراسم رقص با ابزار 
بوسیله ی کاهن   جنگی و بستن شمشیر بر کمر پادشاه جدید ،

ود و بر روی آن اعظم تاج پادشاهی که کالهی بزرگ و زربافت ب
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و  قرار گرفت روی سر ایلنی جواهرات فراوانی به چشم میخورد 
سپس  تمام حضار بر پادشاه جدید تعظیم کرده و با صدای بلند آواز  

صدای نواخته شدن وفاداری به شاه جدید سر دادند و پس از آن 
 بر پا گردید جشن و سرور و خوشگدرانی موسیقی  و 

 طنت جلوس کرد ودرباریان یکی  پس از دیگری سلاتیل ایلنی بر جایگاه 
برای ادای احترام و دستبوسی به حضور او شتافتند ،  در این بین 

پادشاه جدید آشور  در میان این جمعیت عظیم بهنیز  پارامیکال 
در کنار یتا چشم دوخته و در دل او را تحسین میکرد اما دیدن آدور 

اتیل ایلنی روح او را مانند سمباده ای میسایید و حال او را خراب 
 میکرد 

آدوریتا مدتی  بعد از انجام مراسم تاجگزاری بانی را برای انجام کاری به 
به جمعیت چشم با غرور  اقامتگاهش فرستاد ودر کنار پادشاه جدید 

  ه بود دوخت

ان حضار که به رقص و مدتی گذشت و پارامیکال هر از گاهی از می
پایکوبی و عیش و نوش مشغول بودند ، به پادشاه و ملکه ی آینده 

مینگریست اما احساس میکرد که فضا بیش از این برایش قابل 
تحمل نیست بنابر این از بین جمعیت عبور کرد تا از آن مکان خارج 
شده و هوایی تازه کند اما قبل از خروج صدای موسیقی قطع شد و 

 بر فضا حاکم شد  سکوت

همه ی حضار متعجب شده بودند و هنگامی که مشاور اعظم شروع به 
 سخن گفتن کرد همه با دقت  به حرف های او گوش سپردند

سخن  رین دستورات شاه سابق درباره ی  آخآشوربانیپال  مشاور  اعظم 
 دستور ورود اشخاصی را به محوطه ی جشن صادر کرد گفت سپس 
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پارامیکال که تقریبا در نزدیکی در بزرگ قرار گرفته بود با ورورد سه نفر تازه 
وارد چشمهایش گشاد و زبانش قفل شده بود و از شدت هیجان و 

 اضطراب  لرزش پاهایش را حس میکرد 

او هنوز چیزی که دیده بود را باور نمیکرد بنابر این به آرامی به سمت 
ریتا وشاه آشور اتیل ایلنی چشم جایگاه سلطنتی چرخید و به آدو

 دوخت 

تازه واردان به جایگاه سلطنتی نزدیک و نزدیکتر میشدند و هنگامی که 
فاصله ی آنها به حدی رسید که چهره هایشان   برای پادشاه و 

ند قابل آدوریتا و دیگر حضاری که  نزدیک به جایگاه سلطنتی بود
تعدادی از چشمان گرد شده ی  رویت شد،  تعجب و حیرت در

 حضار همچنین پادشاه و ملکه ی آینده دیده میشد 

و به پادشاه  هنگامی که تازه واردان در روبروی جایگاه سلطنتی قرار گرفتند
چشمان بهت زده ی آدوریتا به چشمان بارسین گره  تعظیم کردند 

خورد و آدوریتا با صدایی ناله مانند اسم بارسین را بر لب آورد 
در یک لحظه  ر کم تیره یدرد در ناحیه ی شکم و حالت تهوع واما

به او حجوم آورد و آدوریتا بیهوش شد که خوشبختامه با کمک 
 پادشاه از افتادن او به روی زمین جلوگیری شد 

پادشاه دستور داد تا تعدادی از خدمتکاران آدوریتا را به اقامتگاهش ببرند 
 ت به کار شوند پزشکان سلطنتی برای معاینه ی او دس همچنین  و

سعی داشت همچنان چشمان بارسین سرشار از استرس و ترس بود اما 
استوار و بدون تزلزل در مقابل پادشاه جدید قرار بگیرد بنابر این با 

صدایی که لرزش نا محسوسی داشت گفت :سرورم من زنده و سالم 
 در خدمت شما هستم 
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پیر مردی  ایالمی که همراه با دختر جوانش بارسین را همراهی میکرد 
قدمی جلوتر آمد و پس از تعظیم کوتاهی گفت : سروم دختر من  

برای شستن لباس به کنار چشمه رفته بود که این مردرا بیهوش 
یافته و او را از اب خارج کرده بود و من بعد از خبر دار شدن از 

ز اهالی ده او را به خانه ی خود برده و از او ماجرا به همراه یکی ا
هنگامی که این مرد به هوش متاسفانه نگهداری و مراقبت کردیم و 

 فراموش کرده بود  به طور کامل  امد خاطرات خود را

بارسین سرش را به نشانه ی تایید حرف های پیر مرد تکان داد و دختر 
این مرد پیش جوان در ادامه ی صحبت پدر گفت : سرورم چندی 

دچار سردرد های شدید شد و پدرم از صحرا سعد کوهی و آویشن و 
اسطوخودوس آورد و من هر روز معجونی از این گیاهان به این مرد 
جوان دادم تا زمانی که او بهتر شد و حتی خاطرات از یاد رفته اش 

را نیز به یاد آورد و وقتی که فهمید که چه شخص مهمی در آشور 
 از ما خواست تا او را همراهی کنیم ست ا بوده

بارسین سری به نشانه ی تایید حرف های این پدر و دختر تکان داد و 
گفت : سرورم این افراد تا آخرین لحظه از من مراقبت کردند و من 

داشتم از آنها را که ترس از دوباره بیمار شدن و فراموشی دوباره 
اداش خوبی از این بابت خواستم که تا آشور من را همراهی کنند و پ

، زندگی و مزارع آنها در جنگ نابود و به اتش کشیده دریافت کنند 
از من با مهربانی  شده است و آنها با وجود مشقت و سختی زیاد 

 کردند و مراقبت  نگهداری 

برای استراحت و رفع  آشور اتیل ایلنی دستور داد تا اقامتگاهی موقت 
خستگی ناشی از سفر طوالنی برای دختر و پدری که همراه با 

بارسین به آشور آمده بودند اختصاص داده شود ، آن دونفر ناجی 
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بهترین دوست او بودند بنابر این دستور داد پاداش بسیار خوبی نیز  
 به آن دو نفر داده شود 

ش قلبی او را می ستود بارسین که رفتار های ایلنی و سخاوت و خو
تعظیم بلند باالیی به پادشاه جدید و دوست قدیمی اش کرد و 

و من در گفت : به راستی که شما حاکمی الیق و درستکار هستید 
تمام این مدت به خاطر فراموشی که بر روح من مستولی شده بود 

بهترین دوست خود و همسر و مادرم را فراموش کردم ، من 
چه کسی بوده و هستم اما اینک با تمام وجود فراموش کردم که 

اعالم میکنم که از این پس هرگز شما را فراموش و رها نخواهم کرد 
 و وفادارانه تا پایان عمر به شما خدمت خواهم کرد 

اتیل ایلنی که بینهایت دلتنگ دوست و رفیقی قدیمی خود بود از جایگاه 
و با اقتدار گفت : اگر سلطنت پایین آمد و در مقابل بارسین ایستاد 

فقط یک بار دیگر اینگونه ما را ترک کنی نه تنها بخشیده نخواهی 
 شد بلکه عقوبت سختی در انتظار تو خواهد بود 

بارسین با دهانی باز به چهره ی دوست قدیمی اش که اینک در لباس 
پادشاهی با اقتدار و ابهت میدرخشید چشم دوخت و قبل از اینکه 

گفتن حرفی باز کند خود را درمیان بازوان قوی و  دهانش را برای
 استوار دوست و رفیق دیرینه اش دید

بعد از  و  تمام این مدت  به شدت دلتنگ بارسین بود ، او در اتیل ایلنی
تنها با مشکالت مبارزه کرده بود شنیدن خبر نادرست مرگ بارسین ، 

او به غیر از  ،دریافت نکرده بود   و هیچ مشاوره و کمکی از بارسین
یدید و مدت ها بارسین هیچ کس را قابل اعتماد و الیق دوستی  نم

دوست و حامی بر او چیره شده بود  ننداشت بود که حس تنهایی و
اما بارسین برای او همیشه بهترین بود او حتی با رفتن و بازگشت 
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خود بدون اینکه اطالع داشته باشد به او کمک کرده بود ، به نظر 
خدایان آشور بارسین را در این روز خجسته ی تاجگزاری  یدمیرس

فرستاده بودند تا او را در مسایل و مشکالت   برای پادشاه آشور
همراهی کند و ایلنی در روز تاجگزاری خود هدیه ای بزرگ از خدایان 

 آشور گرفته بود 

صدای شادی و خوشحالی حضار سر به فلک کشیده  ،در آن لحظات شاد
ی در همان لحظه و در همان مکان بارسین را به عنوان بود و ایلن

مشاور اعظم و دست راست خود معرفی کرد و به او گفت : فراموش 
نکن در روز تاجگزاری قسم خوردی که تا پایان زندگی خود وفادارانه 

 به من خدمت خواهی کرد و همیشه در کنارم خواهی بود 

تعظیم میکرد و دست  بارسین با همان اقتدار همیشگی در حالی که
 اطاعت سرورم پادشاه را میبوسید گفت : 

با دستور پادشاه صدای موسیقی دوباره از سازهای نوازندگان با مهارت 
  آشوری به گوش رسید و جشن  و پایکوبی دوباره از سر گرفته شد 

ایلنی دوباره به جایگاه رفت و  بر تخت سلطنت خود تکیه دادو دستور 
 کنار او باشد داد بارسین در 

ایلنی خوشحال بود زیرا میدانست با حضور بارسین در قصر دوباره 
مشکالت و برای او هموار خواهد شد و از همه مهمتر اینکه با حضور 

 ی برای ازدواج با آدوریتا نداشت بارسین او دیگر اجبار 

میدانست که پدرش آشوربانیپال مغرور تر آز آن بود که فرمام ایلنی  
خود را لغو کند اما او با آخرین فرمان خود مبنی بر سلطنتی 

فرمان خویش را لغو کرده بود و  با مهارت  بازگشت بارسین به قصر
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ایلنی حس میکرد امروز برای او بهترین روز و هدیه ای از سمت 
 خدایان آشور است 

                                                      ************ 

کال بعد از شنیدن حرف های پیر مرد مبنی بر پاک شدن خاطرات پارامی
 بارسین ، جشن را ترک کرده و با عجله به اقامتگاه آدوریتا رفته بود 

آدوریتا به هوش آمده بود اما به هر چند دقیقه یکبار انقباضات درد ناکی 
متحمل میشد و  درد ناشی از این بر او را در ناحیه ی کمر و شکم 

انقباضات با درد دوری از بارسین آمیخته شده بود و باعث شده بود 
که آدوریتا اشک ریزان زیر لب نام بارسین را زمزمه کند ، گریه های 

آدوریتا تمامی نداشت و هیچ کس حتی بانی نتوانسته بود او را 
آدوریتا   به یبخشدربار ،هیچ داروی آرام  آرام کند ، طبیبان 

به خاطر  زود تر از موعد تشخیص زایمان نخورانده بودند زیرا آنها 
بعد از  فشار عصبی و روحی  که بر او وارد شده بود را میدادند و 

فورا  دستور  اطمینان از تشخیص خود  ،  و  دیدن شرایط آدوریتا
تنها کسی  بانی خروج تمام خدمه را دادند اما به خواست آدوریتا

 در اقامتگاهش حضور داشت  در کنار او  د که به غیر از طبیبان بو

روی اقامتگاه آدوریتا قدم میزد و به یاد می آورد پارامیکال مضطرب روب
زایمان اتفاقی  در هنگامچه ظالمانه چند روز پیش آرزو کرده بود 

رچند که دقایقی بعد حرفش ناخوشایند برای آدوریتا رخ بدهد  ، ه
را پس گرفته و آرزوی سالمتی برای او و فرزندش کرده بود اما اکنون 

که موعد زایمان فرا رسیده بود و صدای ناله ها و جیغ های 
دلخراش آدوریتا به گوش میرسید پارامیکال بارها خود را به خاطر 

 آن لحظات و افکار ظالمانه اش شماتت کرده بود 
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ر حالی که همچنان به قدم زدن خود ادامه میداد تا به این پارامیکال د
به بارسین فکر رس و اضطراب را از خود دور سازد وسیله است

میکرد ، اینک که بارسین  پس از سپری کردن  مشکالت و 
به دردسرهای فراوانی که  بابت فراموش کردن خاطراتش تجر

برای   از این پس  میبایست کرده بود ،  به قصر برگشته و
همیشه شاد زندگی کند و شادی او وابسته به سالمتی آدوریتا 
و فرزندشان بود بنابر این پارامیکال در دل احساست ندامت و 

  پشیمانی زیادی داشت و الهه ی کری ریشا و الهه ی پنی کر
) الهه کری ریشا : مادر را برای کمک به آدوریتا فرا میخواند 

، الهه پنی کر خداوندگار آسمان ها خدایان و بانوی بزرگ ایالم 
 و بزرگ مادر خدایان (

به او   اد آوری چهره ی بارسیندرد زیادی را تحمل میکرد اما یادوریتا 
انگیزه میداد که با قدرت با این درد جانکاه مقابله کند واز 

   ضعف و نا امیدی بپرهیزد 

                                             ******** *** 

اتیل ایلنی دستش را روی شانه ی بارسین که در کنار او نشسته بود 
که همیشه بهترین دوست من بوده  گذاشت و گفت : میدانی

ی و بدون تو روزهای سختی را پشت سر گذاشتم تا بالخره ا
امروز در جایگاهی که میبینی قرار گرفته ام اما میخواهم بدانی 

ای به غیر از احترام متقابل  که بین من و آدوریتا هیچ رابطه
نبوده است و من بسیار خوشحالم که تو سالم و تندرست در 

و  کنارم هستی و از این پس من را همراهی خواهی کرد
خودت در کنار همسر و فرزندت خواهی بود و از انها مراقبت 

به غیر از تو به هیچ کس  بعد از رفتن تو ، ، من خواهی کرد 
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 ساس تنهایی زیادی در این قصر  داشتم واد نداشتم و احاعتم
پدرم در بهترین روزهایی که با پارامیکال  بد تر از همه اینکه

برای آینده ام  داشتم و در میان همه ی امیدها و آرزوهایی که
من گذاشت که اگر شروطی برای با پارامیکال تجسم میکردم 

ی او تن نمیدادم از جایگاه ولیعهدی عزل به درخواستها
 به جای من بر    شدم و اینک برادرم شمش شوم اوکلینمی

 تخت سلطنت نشسته بود این 

بارسین سری تکان داد و گفت : نیازی به توضیح نیست سرورم من قبل 
از دیدار با شما دیداری با پدر بزرگوارتان آشوربانیپال و مادرم 

داشتم و در این دیدار پدرتان دستور دادند که  بازگشت من به 
محرمانه بماند  تا زمانی که ایشان دستور نداده اند  رآشو

زودتر  قطعا اگر سرورمان چنین دستوری نمیدادند خیلی وگرنه 
 به حضور شما می آمدم 

سپس مکثی کرد و ادامه داد مادرم در این مدت  از اوضاع پیش آمده در 
تا حدودی بر اوضاع واقف هستم  من قصر به من خبر میداد و

ینک من بینهایت نگران سالمتی آدوریتا و فرزندم اما سرورم ا
 هستم و اگر شما اجازه بدهید به اقامتگاه آدوریتا بروم 

ایلنی که اخباری راجب به زایمان آدوریتا داشت نگران از سالمتی آدوریتا 
و فرزندش بود اما امیدوار بود که بارسین چنین درخواستی از 

او نداشته باشد زیرا میخاست خبر خوش زایمان و سالمتی 
بارسین بدهد بنابر این مکثی کرد و قبل از مادر و بچه را به 

ر حرفی دهانش را باز کند چشمش اینکه بتواند برای گفتن ه
گاه به پارامیکال افتاد که هیجانزده و شتابان به سمت جای

سلطنتی و انها قدم بر میداشتپارامیکال دقایقی پیش صدای 
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نوزاد متولد شده را شنیده بود و بانی او را به اقامتگاه احضار 
آدوریتا را با رنگی  پریده کرده بود و پارامیکال در بدو ورود 

یده بود ، آدوریتا در حالی که لم داده بود نوزادی کوچک  و د
دوست داشتنی با موهای مشکی در آغوش داشت و با سر 

 انگشت موهای نرم و نازک نوزاد را نوازش میکرد 

هنوز جرات نکرده ام مدت به بارسین فکر کرده بود اما مآدوریتا که در ت
ها چهره ی بود درباره ی بارسین از کسی سوال بپرسد اوتن

بارسین را قبل از بیهوش شدن به خاطر داشت و گاهی با خود 
فکر میکرد که شاید دیدن بارسین توهم قبل از زایمان بوده 

است و درباره ی دیدن او دچار اشتباه شده است اما اینک که 
یا دیده بود و پزشکان  از او برای مدتی فاصله شرایط را مح

در حضور  ن ترس و نگرانی بدو میتوانستگرفته بودند واو 
 بانی از پارامیکال اطالعاتی کسب کند 

پارامیکال به نوزاد پسری که بسیار معصوم و بانمک به نظر میرسید چشم 
دوخت و آدوریتا در حالی که هنوز به نوازش کردن نوزادش 

ادامه میداد لبخندی زد و از پارامیکال پرسید : به نظر تو شبیه 
 به بارسین نیست ؟ 

ارامیکال لبخندی سرشار از اشتیاق و شادی بر لب آورد و ابتدا به آدوریتا پ
و سپس به نوزاد چشم دوخت ، نوزاد چهره ای بانمک و 

معمولی داشت و چشمانش با اینکه بسته بود اما درشت به 
نظر میرسد و به نظر پارامیکال  هنوز چهره ای شبیه به پدر و 

ظیر و دوست داشتنی مادرش نداشت و فقط یک نوزاد بی ن
بود اما برای خوشحال کردن آدوریتا با لبخند به او گفت : 

 قوی چون پدرش به دنیا آوردید ی فرزند  شما  تبریک میگویم
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و  در حالی که آثار نگرانی از صدایش مشهود بود با آدوریتا لبخندی زد 
صدای آرامتری پرسید : من قبل از بیهوش شدن بارسین را  در 

 جایگاه سلطنتی دیدممقابل 

و گفت پارامیکال از اینکه  این خبر خوب را به آدوریتا میداد خوشحال شد 
: شما اشتباه ندیدید و سرورمان جناب بارسین سالمت به 

 قصر بازگشتند 

با شنیدن این  خبر اشک بر روی گونه های آدوریتا غلتید و گونه های 
 رنگ پریده اش را خیس کرد 

چنان هیجان زده شده بود که دست از پا بانی با شنیدن این خبر 
نمیشناخت ، شنیدن این خبر برای بانی به معنای پایان یافتن 

روزهای سخت برای او و آدوریتا بود آدوریتا اشک ها و 
ناراحتی های خود ومادر بارسین را بیاد می آورد ، زن بیچاره 

و در فراغ بر میشد گاهی به او سر میزد و از حال او با خ
اما بارسین در تمام این مدت زنده فرزنش اشک میریخت 

بوده است و آنها  روزهای زیادی را در نبود او زجر کشیدند و 
سختی های بسیاری را متحمل شدند آدوریتا در حالی که 

اشک هایش پایانی نداشت پرسید : اگر او سالم و زنده بود  
رش را به حال خود رها پس  چرا این همه مدت من  و ماد

 کرده بود؟

پارامیکال در حالی که به نوزاد دوست داشتنی چشم دوخته بود برای چند 
لحظه چشم هایش را بست و گفت : در این مدت  دچار 

فراموشی شده و خاطراتشان را به صورت کامل فراموش کرده 
مادرو فرزندش را هرگز  بودندوگرنه من حتم دارم که شما و 

  تنها نمیگذاشت
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پارامیکال بدون انکه متوجه شود صورتش از اشکهایی که بر روی گونه 
هایش ریخته بود خیس  شده بود ، دیدن گریه ی آدوریتا 
بعد از تحمل این همه سختی برای پارامیکال غم انگیز بود 

 یب دیده بود اما اینند که در این مدت او را به چشم رقهرچ
زن تنها به ریسمان و طنابی که او را از این همه مصیبت 

قصد نجات خود و فرزندش نجات میداد چنگ انداخته بود و 
 را داشت 

ن خوشحالی و غم آدوریتا به قلب اینک با شنیدن خبر زنده بودن بارسی
و بانی نیز سرایت کرده بود و هر دوی آنها این  پارامیکال 

 شک میریختند ا را همراه با آدوریتالحظات 

آدوریتا میخواست از جایش بلند شود اما ضعیف تر از آن بود که بتواند 
بعد از یک زایمان سخت به راحتی به جشن برود و بارسین را 

 در میان جمعیت بیابد 

بانی  قصد در آغوش گرفتن نوزاد را داشت اما آدوریتا نوزاد را از آغوش 
که به جشن برود و از خود جدا نکرد و از پارامیکال خواست 

 بارسین برای او خبری بیاورد 

بانی پیاله ای از شهد عسل مخلوط با گیاهان مقوی دارویی که به دستور 
طبیبان آماده شده بود به آدوریتا خورانید و پارامیکال فورا به 
سمت جشن رفت تا بتواند خبرهای جدید و خوبی به پادشاه 

 و بارسین بدهد 

درخواست بارسین را شنید اما ه نگران حال آدوریتا بود آشور اتیل ایلنی ک
قبل از گفتن  هیچ حرفی ، پارامیکال را دید که با سرعت به 
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آنها نزدیک میشد و به نظر میرسید اخبار مهمی از آدوریتا به 
 همراه دارد 

بارسین که منتظر جواب پادشاه بود رد نگاه ایلنی را دنبال کرد و با دیدن 
پارامیکال هیجان زده شد ، پارامیکال زیبا تر از همیشه بود و 
به نظر میرسید در این مدت  با این قصرو با ایلنی به خوبی 

 کنار آمده است 

هنای پارامیکال تعظیمی به پادشاه کرد و با دیدن بارسین لبخندی به پ
صورت زد و گفت : خوشحالم که تو را زنده و سالم میبینم 

دوست قدیمی  اما االن فرصتی برای خوش و بش کردن ما 
 نیست زیرا آدوریتا و پسرت اینک انتطار دیدن تو را میکشند 

چشمان بارسین از شدت شادی برق  با شنیدن این حرف از زبان پارامیکال 
 زد ومنتظر به پادشاه چشم دوخت 

ایلنی در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید خنده ای بلند سر 
داد و دستش  را روی شانه ی رفیق قدیمی اش گذاشت و 

گفت : منتظر چه هستی بارسین ! پسرت  چشم به راه پدرش 
، پارامیکال تو را تا اقامتگاه آدوریتا راهنمایی خواهد است 

 کرد 

همراه با  با هیجان زیادی  شده بود  بارسین که از حضور پادشاه مرخص
بارسین پارامیکال به سمت اقامتگاه آدوریتای عزیزش میرفت 

در باره ی پارامیکال نیز کنجکاو بود اما اینک زمان مناسبی 
برای یک گفت و گوی دوستانه نبود اما به زودی  در یک 

پارامیکال صحبت میکرد و از حال و روز او  فرصت مناسب  با
اینک از شدت اضطراب و  قلب بارسینمیشد اما با خبر 
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نگران بود  اشتیاق  به شدت بر سینه اش میکوبید ، بارسین 
که ادوریتا او را به خاطر گناه فراموش کردنش نبخشد اما او 

چگونه میتوانست بدون آدوریتای عزیزش به زندگی ادامه 
رسید ،بالخره پس  هنگامی که بالخره انتظارها به پایان دهد 

بارسین به زنی زیبا با موهای بلند مشکی که نوزادی  از مدتها 
در دست داشت خیره شد ، قلب بارسین بی مهابا بر سینه 

این زن تنها عشق زندگی او بود و کسی بود  اش میکوبید ، 
او چطور توانسته  ش را برای او به خطر می انداخت که جان

 ن دوست داشتنی را فراموش کند بود برای مدت طوالنی این ز 
 ؟!و او را با مشکالت و خطرات زیادی روبرو سازد 

اشک های آدوریتا بی مهابا روی گونه هایش میریخت و سکوت آنها را 
آن  پشت  ررده بود سکوتی که حرف های زیادی داحاطه ک

 نهفته بود 

آدوریتا را بارسین با قدم های بلند خود را به آدوریتا و فرزندشان رساند و 
در حالی که هنوز نوزاد کوچکش را در آغوش داشت با احتیاط 

بارها و بارها از روی صورتش پاک بغل کرد و اشک های او را 
 کرد  

دوریتا بانی و پارامیکال که از دیدن این صحنه اشک میریختند اقامتگاه آ
را این خانواده ی کوچک سه نفره  را برای مدتی ترک کردند و

 ی با هم تنها گذاشتند برای مدت

نش را از دور آدوریتا برداشت و با صدایی که گویی از ته چاه بارسین دستا
 به گوش میرسید گفت : آدوریتا .....اما قبل از گفتن هر حرفی 

اشک از چشمانش فرو ریخت ، غرور مردانه ی بارسین در ، 
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    برابر این زن هیچ ارزشی نداشت و او تمام نگرانی ها و
 ایش را در مقابل این زن با گریه آشکار کرده بود هبغض 

بارسین آدوریتا را خوب میشناخت ، این زن نگرانی ها و ترس هایش را 
پشت نقابی از خنده های تصنعی و لباس های رنگا رنگ 

پنهان میکرد و دیدن آدوریتا در آن لباس پر زرق و برق خبر از 
 غم های پنهانی او داشت ترس ها و 

وریتا سکوت کرده بود و در پس این سکوت ، اشک هایش گواه شادی آد
و غم و اندوه او بود و بارسین که سکوت آدوریتا را میدید هر 

 لحظه بیشتر و بیشتر نگران میشد 

دست ظریف  آدوریتا را در دست گرفت و آن را بوسه باران کرد و بارسین 
،  گفت : لطفا من را ببخش آدوریتای دوست داشتنی من

 چطور توانستم تو را فراموش کنم 

ادوریتا دستش را از دست بارسین بیرون کشید و زمانی که بارسین با 
چشمان گشاد شده و متعجب به او نگاه میکرد اشک های 

 بارسین را پاک کرد و گفت :خوشحالم که تو را سالم میبینم  و
 زنده و سالم بودن تو برای من کافیست  اینک تنها 

ه آرامی بار دیگر آدوریتا را در آغوش کشید و آدوریتا در حالی که بارسین ب
به هق هق افتاده بود  زیر گوش بارسین گفت : بارسین تو 
باید من را ببخشی اما  بدان که من مجبور به اجرای حکم 

 سلطنتی بودم و....

بارسین اجازه نداد آدوریتا جمله ی ناتمامش را به پایان برساند و با بوسه 
 ه روی لبهای آدوریتا گذاشت او را ساکت کرد کای 
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غم های وجود آدوریتا و بارسین را ،بوسه ای شیرین و سرشار از عشق 
شدن از آدوریتا  بوسیدن و دور میزدود و بارسین بعد از 

رت آدوریتا پاشید و گفت :الزم لبخندی سرشار از محبت بر صو
به توضیح نیست ادوریتای من ، من همه چیز را میدانم و من 

دتی پیش به آشور منیز مجبور به اجرای حکم سلطنتی بودم و 
 آمدم اما به دستور آشوربانیپال برای مدتی مخفی شدم  و

اگر به فرمان سلطنتی پشت کره بودم اینک در کنار  میدانم که 
 مان نبودم تو و فرزند

در این مدت مادرم غیر مستقیم مراقب تو بود و از حال و اوضاع تو به 
 من خبر میداد 

آدوریتا متعجب پرسید : مادرت از زنده بودن تو با خبر بود ؟ من حس 
کرده بودم که رفتار او تغییر کرده  و دیگر در حضور من از تو 
حرفی نمیزند اما حس میکردم دلیل این تغییر رفتار مادرت 

 ازدواج من با شاهزاده ایلنی باشد 

ندم را در آغوش بارسین لبخندی زد و گفت  : هنوز وقتش نرسیده که فرز
 بگیرم ؟

آدوریتا که بی اراده در مقابل بارسین عشوه گری میکرد با حالت طنازی 
گفت : اتفاقا پسر کوچولوی تو زمان زیادی منتظر پدرش بوده 

 را تجربه کند  شاست  و اینک   زمانش رسیده که آغوش پدر

غوش گرفت بارسین با احتیاط نوزاد را از روی شکم آدوریتا بلند کرد و در آ
نوزاد همچنان خواب بود و بارسین با در آغوش کشیدن این : 

نوزاد دوست داشتنی حسی بینظیر داشت ، حس عشق پدرانه 
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و حامی بودن ، بارسین بر دست های کوچک فرزندش بوسه 
 ای زد و به آدوریتا لبخند زد 

ا آدوریتا که بعد از تولد نوزاد حتی  برای لحظه ای نوزاد را از خود جد
نکرده بود گفت : احساس میکنم اینک که فرزندمان را به 

دادم زمان این رسیده تا کمی استراحت کنم ،  شدست پدر
آدوریتا احساس خواب آلودگی و خستگی میکرد و میدانست 

میبایست و تا قبل از پیدا شدن دایه ی مناسب که به زودی 
 شیر دادن به کودک را شروع کند 

بارسین در حالی که کودک را نوازش میکرد پرسید : درباره ی اسم 
 فرزندمان چه نظری داری 

آدوریتا در حالی که دراز میکشید با صدای بلند خندید و گفت : بعدا 
فرصت زیادی برای تصمیم گیری و صحبت درباره ی مسایل 

 مختلف را داریم ، اینک تنها به کمی استراحت نیاز دارم 

باره گفت : تو بهترین مادر دنیا هستی ومن  متاسفم  که تو را بارسین دو
 در حالی که فرزندمان را در شکم پرورش  میدادی تنها گذاشتم 

بارسین چشم دوخت و با  به چشمان سرشار از عشق و عاطفه  به  آدوریتا
 لبخند گفت : از حاال به بعد فرصت زیادی برای جبران داری 

یتا که اینک چشمانش بسته شده بود  و به بارسین در سکوت به آدور 
فرزند دلبندش مینگریست و تا زمانی که آدوریتا در حال 

استراحت بود در همان حال باقی ماند و به سعادتی که دوباره 
اندیشید و  در کنار آدوریتا و فرزندش بدست آورده بود می

 لبخند میزد 
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در پایان یک روز خسته  ******************                                
کننده پارامیکال اقامتگاه آدوریتا را ترک کرد و به سمت 
اقامتگاه جدید ایلنی که اینک پادشاه بود و محافظان و 

سربازان زیادی در اطراف اقامتگاه او مستقر بودند رفت ، او 
بیاد می آورد در آخرین لحظه ، اتیل ایلنی به او دستور داده 

 در اقامتگاه او حاضر شود   جشن سلطنتی بود که بعد از

مدتی بود که جشن سلطنتی به پایان رسیده بود و پارامیکال هیجان زده 
 و پر اضطراب به سمت اقامتگاه پادشاه قدم برداشت 

اینک اتیل ایلنی تنها یک شاهزاده نبود بلکه او پادشاه سرزمین آشور بود 
و پارامیکال نگران تر از همیشه و با قدم های سست به سمت 
اقامتگاه پادشاه میرفت ، او ترسیده بود که این مقام بین او و 
ایلنی فاصله  بیندازد واو میدانست که  از این پس رفت و امد 

نی مثل سابق نخواهد بود و برای دیدار با او به اقامتگاه ایل
پادشاه او میبایست هر بار از مقابل تعداد زیادی سرباز و 

انجام پذیرفتن این امر هرشب و هر روز محافظ  عبور میکرد و 
 قطعا مشکل آفرین بود

هنگامی که پارامیکال به اقامتگاه جدید و مجلل پادشاه وارد شد ، 
لباس های زر بافت و گوهر  خدمتکاران پادشاه را دید که

نشان پادشاه را با لباسی سفید بسیار زیبا و راحت تعویض 
 کرده بودند 

اتیل ایلنی که از حضور پارامیکال  خوشحال شده بود خیلی فوری همه ی 
 خدمتکاران را مرخص کرد 
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پارامیکال هنوز سر در گم در وسط اقامتگاه پر جالل و جبروت پادشاه 
 اف مینگریست ایستاده و به اطر

اتیل ایلنی از دیدن پارامیکال در آن حالت به خنده افتاد و به سمت 
پارامیکال رفت و دست او را گرفت و او را به راحت ترین 

قسمت اقامتگاهش برد و آنجا در روبروی  پارامیکال نشست 
و پرسید : از بارسین و آدوریتا چه خبر هایی داری ؟ امروز 

تو و بارسین و آدوریتا  کشیده میشد تمام افکار من به سمت 
 اما به عنوان پادشاه میبایست در جشن حاضر میبودم 

و با یاد آوری چیز هایی که امروز دیده  پارامیکال که با شنیدن این حرف 
زرق و برق های اتاق هیجان زده شده بود از نگاه کردن به بود 

دست کشید و با هیجان گفت : سرورم امروز خیلی روز خوبی 
بود ای کاش بودید و میدید که که دیدن این خانواده ی 

 کوچک چقدر شیرین و دلپذیر بود 

اتیل ایلنی با شنیدن خبر خوشحال شده بود اما اخم هایش را در هم 
ان کشید و گفت : پارامیکال فراموش نکن من هنوز هم

چوپانی هستم که در دشت های ایالم دیده ای و یا شاهزاده 
ای که با عشق او را ایلنی صدا میزدی ، من هرگز مایل نیستم 

که مقام من فاصله ای بین ما ایجاد کند و این آخرین باری 
باشد که من را سرورم صدا میزنی ، تو تنها شخصی هستی که 

 هی میتوانی من را با اسم کوچک خطاب قرار د

پارامیکال که از حرف های تهدید کننده و متذکرانه ی ایلنی خوشحال بود 
با صدای بلند خندید و گفت : اطاعت سرورم دیگر شما را 

 سرورم خطاب نخواهم کرد 
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ایلنی که برق شیطنت را در چشمان پارامیکال میدید در یک حرکت او را 
در آغوش کشید و گفت : فراموش نکن اطاعت نکردن از 

 ستورات پادشاه عواقب سختی خواهد داشت د

پارامیکال خندید وبا عشوه ای منحصر به فردکه در صدا و حرکاتش بود 
گفت : ایلنی االن وقت شیطنت نیست حرفهای زیادی برای 

 گفتن دارم  

اتیل ایلنی قهقه ی بلندی سر داد و پیشانی پارامیکال را بوسید و گفت : 
 ن دارم من هم حرفهای زیادی برای گفت

پارامیکال خود را از آغوش ایلنی جدا کرد و با هیجان گفت : امروز چه روز 
خوبی بود ای کاش حضور داشتی و عشقی که بین این 

خانواده ی سه نفره بود را میدیدی ، وای ایلنی نمیدانی فرزند 
بارسین و آدوریتا چقدر با نمک و دوست داشتنی است ، 

ولین بار به روی دنیا باز شد چشمان درشتش  وقتی که برای ا
باید بودی و تماشایش میکردی ، بارسین و آدوریتا بسیار 

خوشحال بودند و از ته دل میخندیدند و شادی و عشق آنها 
به قلب و روح ما نیز سرایت کرده بود و همه ی ما بی وقفه 

 لبخند میزدیم 

قامتگاه آنها را به نظر میرسید حال آدوریتا بهتر شده است  و قبل از اینکه ا
ترک کنم آدوریتا در حالی که به نوزادش شیر میداد با بارسین 

 درباره اسم فرزندشان تصمیم گیری میکردند و باید میدیدی
چه صحنه های خنده دار و که عدم توافق آنها بر سر اسم  

 شادی ایجاد کرده بود 
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که بارسین را در کنار همسر و ایلنی لبخندی زد و گفت : خیلی خوشحالم 
فرزندش خوشحال میبینم اما من نیز خبر های خوبی برای تو 

 دارم 

پارامیکال با خوشحالی گفت :امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من بود 
 ایلنی ، بگو چه خبر جدیدی برای من داری ؟

ایلنی دستان ظریف پارامیکال را در دست گرفت و گفت : فردا روز دوم 
 جشن تاجگزاری و ازدواج پادشاه سلطنت آشور خواهد بود 

پارامیکال با شنیدن این حرف قلبش فرو ریخت و احساس کرد خوشحالی 
وسعادت با او میانه ی خوبی ندارند چرا که همیشه بین او  

 ایلنی پای زن دیگری در میان بود 

روی پارامیکال بهت زده به ایلنی مینگریست و در حالی که خنده از 
لبهایش محو شده بود  با صدایی مضطرب و آرام پرسید 

 :ازدواج !؟

ستور پدرم را درباره ی بدنیا آمدن ولیعهد دلبخندی زد و گفت : ایلنی 
 جدید فراموش کردی ؟

پارامیکال احساس میکرد تمام شادی هایش به یکباره کمرنگ شده است 
حکم ، او فکر میکرد بعد از زنده بودن و بازگشت بارسین 

سلطنتی درباره ی ازدواج آدوریتا با شاهزاده لغو شده باشد اما 
 اینک ایلنی درباره ی به دنیا امدن ولیعهد صحبت میکرد 

ایلنی که پارامیکال را ناراحت و در خود فرو رفته دید بیشتر از این در 
گفتن حقیقت به پارامیکال تامل نکرد و بوسه ای بر دست 

فردا برای همیشه پارامیکال تو   پارامیکال گذاشت و گفت :
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ملکه ی قلب من و ملکه ی سرزمین آشور خواهی شد و به 
 ه خواهی کرد زودی ولیعهدی به این سرزمین هدی

پارامیکال متعجب به ایلنی مینگریست ، آیا حرف های ایلنی را درست 
شنیده بود یا اینکه  این حرف ها  توهمی بیش  ،درباره ی به 

 آرزوی محال بود تحقق پیوستن یک 

او چگونه میتوانست ملکه ی سرزمین آشور و همسر پادشاه آشور باشد ، 
پارامیکال که امروز با شوق و شادی اشک خوشحالی و شعف 

ریخته بود اینک در پایان این روز خسته کننده به خاطر  
 شوربختی وعجز و نا توانی خویش گریه میکرد 

و گریه ی حزین او را میدید  پارامیکال دوه را در چهره ی ایلنی که غم و ان
دستش را روی شانه های پارامیکال گذاشت و او را تکان داد 

از این حالت خارج سازد سپس با صدای بلند گفت :  تا او را
پارامیکال ، پارامیکال درست شنیدی تو فردا همسر من 

 خواهی شد 

آهنربایی جاذب پارامیکال با بهت و ناباوری به چشم های ایلنی که مثل 
او را به خود جذب میکرد چشم دوخت و با صدایی که از ته 

 !این امکان ندارد  چاه به گوش میرسد گفت : من !

ایلنی با صدای بلند خندید و بوسه ای بر روی چشم های درشت زیبا و 
آبی رنگ پارامیکال گذاشت و گفت : البته که امکان دارد ، 

بهترین مشاور را در کنارم  د به بع پارامیکال من  از امروز
خواهم داشت و بارسین از امروز  به عنوان مشاور اعظم 

منصوب شد و اولین راهنمایی او به من درباره ی ازدواج با 
  دختری بود که عاشقانه دوستش دارم
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گوش سپرده پارامیکال که گویی اینبار با  دقت بیشتری به حرفهای ایلنی 
 ین چیزی امکان دارد ؟بود متعجب پرسید : چطور چن

آشور اتیل ایلنی  که همچنان لبخند میزد در ادامه گفت : من مدتها پیش 
تو را آزاد کردم و ایالم اینک از توابع آشورمحسوب میشود  و 

و بیماری پدرم پیشنهاد  بارسین با در نظر گرفتن این مسایل 
قانع داد تا با پدرم آشوربانیپال در این باره صحبت کنم و او را 

کنم که آرزوی من این است که پدرم  طبق دستوری که صادر 
آینده را در آغوش ن حیات خود بتواند ولیعهد کرده بود در زما

بگیرد و این چنین شد که تو را به پدر پیشنهاد دادم و او نیز 
که اینک با بیماری و مشکالت خود دست به گریبان شده به 

اینگونه فرمان سلطنتی راحتی درخواست من را پذیرفت زیرا 
او نیز  درباره ی ازدواج و تاجگزاری پادشاه   به اجرا در می 

خویش را  صالبت  و امد و او تا آخرسلطنت خویش  اقتدار
 حفظ میکرد 

گرد شده و چهره ای متعجب به ایلنی مینگریست ، پارامیکال با چشمان 
باور کردن این حجم از سعادت و خوشبختی برای پارامیکال 

خود را در رویا  مانند یک رویای دست نیافتنی بود ، او بارها 
و به این امر  به عنوان  یکی از همسران ایلنی  تصور کرده بود

شت  مسیر اما به نظر میرسید زندگی و سرنو نیز راضی بود 
جدیدی برای او در نظر گرفته است چرا که او نه تنها همسر 

 ایلنی بلکه ملکه ی آشور میشد 

پارامیکال که از شدت خوشحالی زبانش بند آمده بود به ایلنی چشم 
دوخته بود ، مردی که عاشقانه دوستش داشت و پادشاه 

، سرنوشت او را  به عنوان اسیر و سرزمین بزرگ آشور بود 
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مت جنگی از  ایالم به آشور کشانده بودو اینک تقدیر گونه غنی
و او از یک اسیر جنگی به یک ای دیگر برای او رقم خورده بود 

 ملکه تبدیل میشد 

در اتیل ایلنی که از شدت خوشحالی در پوست خود نمیگنجید پارامیکال را 
اغوش کشید و بوسه ای طوالنی و عمیق  سرشار از عشق و 

 ای گوشت آلود و قرمز رنگ پارامیکال گذاشت حرارت بر لبه

 فصل آخر

 قبل از جشن تاجگزاری آشور اتیل ایلنی 

 صنعت و آشوربانیپال در بستر بیماری بود او که عالقه ی زیادی به هنر و
و اینک که حکومت را  ارابه رانی و نظامی گری داشت شکار و 

تنها میتوانست از به دست فرزندش اشور اتیل ایلنی میسپرد 
کاتب اعظم در خواست کند تا آخرین جمالت او را حک کنند 

 تا برای آیندگان به یادگار بماند 

ار بستر خویش فرا خواند و جمالت زیر را به او ناو کاتب اعظم را در ک
 دیکته کرد :

من به خدا و انسان و به مرده وزنده نیکی کردم .چرا بیماری و بدبختی بر 
 ده ؟ من چیره ش

من از فرو نشاندن آتش فتنه در کشور و پایان دادن به کشمکش های 
خانوادگی ناتوانم ،دسیسه ها و افتضاحات پیوسته به من 

فشار می آورد و مایه ی پریشانی خاطر است .بیماری جان و 
ختی فریاد میزنم بتن و پشت مرا دوتا کرده و من از شدت بد

. در روز خدای جشن و روز  و روزهای خود را به پایان میرسانم
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جشن خود را بیچاره حس میکنم ، مرگ چنگال خویش را در 
من فرو کرده و مرا از پای در می آورد ، روز و شب از بخت 

خویش مینالم و زاری میکنم و درد میکشم ))  ای خدای من 
!بر انسان رحمت کن و چنان بخواه که اگر بی دین هم باشد 

 ((در روز جشن تاجگزاری هنگامی که  بتواند نور تو را ببیند
لباس پادشاهی  به دیدار  در  ولیعهد سابق آشور اتیل ایلنی

زنده  پدر آمد آشور بانیپال به گرمی از او استقبال کرد و از
گویی بازگشت بارسین ابراز خوشحالی و رضایت کرد  بودن و 

که از تصمیم خود درباره ی اعالم زنده بودن او و لغو ازدواج 
آدوریتا با پادشاه جدید رضایت داشت و احساس میکرد در 

هنگامی که  حق بارسین و آدوریتا کار نیکی انجام داده است ،
به ازدواج و اجرای حکم ایلنی از تصمیمات خود راجب 

آشور بانیپال از این در سخن گفت  سلطنتی صادر شده
خواست استقبال کرد زیرا اینگونه هم حکم او اجرا شده و 

تدار او حفظ شده بود هم شاید اگر بیماری به او فرصت اق
میداد میتوانست ولیعهد آینده را ببیند بنابر این با در خواست 

 پادشاه موافقت کرد و حکم سلطنتی ازدواج شاه جدید ، در 
جشن تاجگزاری که سه روز به طول می انجامید اجرا روز دوم 

 پایان  .شد 

 : یقی شخصیت ها و اسامی نام برده حق

 تمه ریتو شاه هیدلو 

 اورتک اینشوشینک شاه ایالم 

 آشور اتیل ایلنی شاه آشور 
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 آشوربانیپال شاه آشور 

 هومبان هلتش سوم )هومبان هالتاش پادشاه شکست خورده ی ایالم (

 هومبان نیکش دوم شاه مداکتو  )برادر بزرگتر تمریتوشاه هیدلو (

 شه بانو نقیعه مادر اسرحدون و مادر بزرگ آشوربانیپال 

 شمش _ شوم _ اوکلین ) برادر بزرگتر آشوربانیپال واز پادشاهان بابل ( 

 سین شر ایشکون ) برادر آشور اتیل ایلنی ، پسر آشوربانیپال (

 صفحه ی بعد مرتبط  آرشیو تصاویر 

معبد 
 چغازنبیل 
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نقش برجسته ی آشوربانیپال به عنوان کاهن اعظم 
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تندیس ناپیرآسو یکی از آثار به جا مانده از تمدن ایالم است. ملکه 

، این  باشدمیناپیرآسو همسر اونتاش ناپیریشا پادشاه ایالم 
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تندیس با الیه ای از مس و طال روی قالب برنزی ساخته شده و در 
 موزه ی لوور نگهداری میشود 

مجسمه ی فاخته ی الجوردی از جنس الجورد و به شکل  پرنده ی 
 فاخته است و در موزه ی لوور پاریس نگهداری میشود 
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سنگ نگاره ی زن ایالمی در حال نخ ریسی با ندیمه اش : این نقش  

برجسته تصویر زنی با موهای اراسته است که روی چهار پایه ای 
ای او را باد میزند و  نشسته و مشغول نخ ریسی است و ندیمه

 جلوی او میزی با بشقاب غذا )ماهی سرخ شده (قرار دارد .

 محل نگهداری موزه ی لوور پاریس 
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این تابلوی ساخته شده با فلز نمونه یک مراسم مذهبی را نمایش 

دهد. در میانه تابلو، دو مرد که با توجه به مراسم مذهبی می
نشسته قرار دارند. در اطراف خودشان، لخت هستند، به حالت نیمه 

آنها، اسباب و ادوات مذهبی مثل ظروفی برای نوشیدن شراب، 
های سنگ، معبد و چوب مقدس احتمااًل نان برای پذیرایی، ستون

 است.قرار گرفته



378 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 طلوع در سرزمین خدایان         

 

، خدای شهر اینشوشیناکخدای زرین دست، احتمااًل  مسینتندیس 
چین که در اصل با شوش، با آرایش موی شاخدار و دامان چین

ل هزاره دوم پیش از میالد. روکشی از زر پوشیده شده بوده. اوای
 .موزه لوورکشف شده در شوش. محل نگهداری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1
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نقش برجسته ی آشور بانیپال در حال کشتن شیر 

سنگ نگاره ی 
 ویرانی شوش 

برجسته، سپاهیان آشور در حال ویران کردن معبد با کلنگ در این نقش 
های آتش بلند دو سر و دیلم هستند و همچنین از شهر شوش زبانه

شود. تعدادی هم از سربازان آشوری مشغول خارج کردن می
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 های آن هستند.گنج

 
 پوشش زنان ایالمی 
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 گروه نوازندگان :مهر باقی مانده از شوش 

 است. این مهر در تپه چغامیش در نزدیکی دزفول کشف شده

 

 پایان

 » سرارمانکتابخانه مجازی  «

 .مراجعه کنید رمانسراهای ایرانی و خارجی به رمان بهترینترین و برای دانلود جدید

 




