
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 کوتاه رماندسته بندی :  

 آل نام به امپراطوری  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربرNegar_hashemiنویسنده  

 عاشقانه _ تاریخیژانر: 

 سادات ریحانه: ویراستار

 Zari dokht:  ناظر

 بهزاد اسدنطراح جلد : 

 /http://forum.negahdl.com/threads/178784منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 نجات سبببه مریال میان، این در. کرد خواهد تصرف را روم کشور پدرش یخواسته به میلش خالفبر یونان، یآینده امپراطور آل،

 (خوش پایان... )دو این که دهدمی رخ اتفاقاتی. بیندمی فراوانی هایمشقت اشخانواده
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*** 

 «آل»

 .کنم عمل شما همانند توانمنمی من هستید؟ کشورها تصرفِ فکر به همیشه شما چرا پدر، اما -

 :گفت و کشید سفیدش موهای در دستی پدرم

 خواهی دست به ار کشور این امپراطوری دور چنداننه یآینده در تو پیشگویان، یگفته به پسرم، نه -

 .دهی گسترش را سرزمینت و قلمرو بتوانی باید پس گرفت؛

 .شدم اشخواسته قبول به مجبور پدرم اصرار به باالخره. نبودم موافق زیاد خونریزی و جنگ با من اما

 سپاه جنگ برای تا خواهممی فرصت ماه یک من اما است؛ فایدهبی اصرارکردن که دانممی پدر، چشم -

 .است قدرتمندی کشور روم که دانیمی. کنم آماده عظیمی

 .بسنجم را هایتتوانایی خواهممی بکن، را خود سعی تمام ماه یک این در پسرم، برو -

 میدان پیروز روم کشور خواهمنمی چون بدهم؛ را الزم های آموزش کشورم سپاهیان به گرفتم تصمیم

 شپی خوبی به چیزهمه. رفتیم دادندمی آموزش را هیانسپا که مکانی به ام،شخصی محافظ جان، با. باشد

 .بود کم نظامی تجهیزات فقط رفت؛ می

 :گفتم امشخصی محافظ به رو و دادم تکان سری
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 جان؟ -

 قربان؟ بله -

 .بسازد نظامی وسایل و شمشیر کمان، و تیر باید خواهیم؛می نظامی تجهیزات کن، خبر را آهنگر -

 .قربان چشم -

*** 

 «مریال»

 :زدم فریاد و شدم آشپزخانه وارد عجله با

 کجایی؟ مادر... مادر -

  زنی؟می فریاد چرا مریال، شده چه -

 .است شده تروخیم پدر حال مادر، -

 . کن خبر را طبیب و برو ترسریع هرچه -

 .مادر چشم -

 و دویدممی همچنان کوچه درون. کن کمکم خواهم،می تو از را پدرم من! خدایا. آمدم بیرون خانه از

 !«شده دیوانه دخترِ:»گفتندمی هم بعضی و کردندمی نگاه تعجب با مرا مردم و ریختممی اشک

 :زدم فریاد و کوبیدم را چوبی در محکم و رسیدم طبیب یخانه به
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 !کنید باز را در خدا به را شما کنید، باز را در -

 است؟ خبر چه دخترم؟ شده چه -

 .شده بد حالش دوباره پدرم باشید، زود -

 :گفت و کشید پیراهنش به دستی

 .آمدم دخترم، کن صبر -

*** 

: گفتمی طبیب. بودند جاری هایمگونه روی مهابابی هایماشک. افتادیم راه خانه طرف به طبیب همراه

 .گریستممی فقط من اما ؛.«شودمی خوب پدرت حال دخترم نباش نگران»

 در طبیب بعد دقیقه چند. کردمی دعا او سالمتی برای هم مادرم و بود رمپد کردنمعاینه حال در طبیب

 :کرد مادرم و من به را الزم هایتوصیه بست،می را اشدستی کیف در که حالی

 گرا. نیست پدرتان ماندنزنده به امیدی. کند استراحت باید و است زهر خوردن همانند برایش کارکردن -

 .آوردنمی دوام شتربی ماهی سه کند، یاری خدا

 رویاست؟ و خواب! شنوممی چه وای. بود شده سیاه چشمانم پیش دنیا. گرفت سر از را زاری و ناله مادرم

 فقط آمد؛نمی بر دستم از کاری. بوده رویا طبیب هایحرف تمامی ببینم و شوم بیدار خواستمی دلم

 .کردممی التماس

 .کردممی سالتما فقط پس آمد؛نمی بر دستم از کاری
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 !بدهید نجات را پدرم کنید؛ کمکم خدا به را شما طبیب -

 .خداست دست به فقط پدرتان یافتننجات -

 نیست؟ راهی -

 .است نیافتنیدست باشد هم اگر نیست؛ راهی نه -

 کرد؟ کاری شودمی یعنی نیافتنی؟دست -

 .است دشوار و سخت کشور این مردم یهمه برای نه؛ هم من برای فقط حتی توانی،نمی تو فرزندم نه -

 !بگو خدا به را شما طبیب -

 کشور پایتخت هایکوهستان در فقط که است دارویی گیاهی. ندارد سودی هیچ ولی گویم؛می باشد -

 .شودمی یافت یونان

 .رفتم حیاط طرف به و نزدم حرفی. دادمی گوش طبیب و من هایحرف به حیرت با مادرم

*** 

 «آل»

 در. دارد قرار یونان مرکز در که باشکوه و بزرگ طبقه، چندین با قصری. زدممی قدم قصر لنسا داخل

 ماین از قصر داخل نمای زیبایی. است شده کاشته رنگانگی هایگل و کشیده فلک سربه درختان حیاطش

 هاییعکس قاب. است برنز و طال جنس از که است قیمتیگران اشیای آن در زیرا است؛ برابر چند بیرون،

 .است شده رنگ رنگیسرخ حریر هایپرده با هایشپنجره و پوشانده را دیوار از مساحتی که
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 چیست ما قصد که بفهمند اگر است؛ قدرتمندی کشور روم. رفتم فرو جنگ فکر در و دادم تکان سری

 .دهیم انجام را جنگ کارهای صدایی هیچ بدون باید پس. شوندمی آماده جنگ برای حتماً

 دعوت کمک برای هم را هاآن که بود مناسبی زمان. بروم آلوشا، دوستم، مهمانی به خواستممی امروز

 من دیدن از پس دوستم. رفتیم آلوشا یخانه به امشخصی محافظ با همراه. بود خوبی فکر آری،. کنم

 :گفت

 .پسر آمدی خوش -

 شده؟ شروع مهمانی. ممنونم -

 .آری -

 . داشتم خوبی احساس دوستانم کنار در بود؛ خوبی مهمانی. کرد اماییراهنم داخل به آلوشا

 :گفتم و شدم بلند جایم از. بودند وگوگفت حال در همه. کردم دوستانم به نگاهی. بود مهمانی اواخر

 .دارم حرفی من کنید؛ سکوت ایلحظه -

 :گفتم ادامه در و دادم تکان سری. دوختند چشم من به منتظر و شدند ساکت همه

 مرا هستید، مایل هم شما اگر بگویم خواستم کنیم، حمله روم کشور به سپاهیانم همراه است قرار -

 .کنم تصرف را روم تا کنید همراهی

 : گفت و شد بلند جایش از ماتان که کردندمی نگاه تعجب با مرا همه

 .نیست آسانی کار روم تصرف بدهی؟ انجام کاری چه خواهیمی دانیمی! پسر ایشده دیوانه تو -
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 :گفتم و کشیدم هم را ابروانم. دادند تکان را سرشان ماتان حرف از تبعیت برای هم بقیه

 هم با همه اگر. نکنید همکاری توانیدمی ندارم، آن انجام به اصراری من است؛ خودتان تصمیم این -

 !استم قدرت باعث ما اتحاد. کنیم تصرف را روم کشور توانیممی شویم، متحد

. گریکدی با وگوگفت و مشورت به کردند شروع بعد ایلحظه اما کردند؛می نگاه من به سکوت با ایلحظه

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .ندارد وجود کار این در اجباری -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .دیدار امید به -

 .رفتم بیرون هاآن به نگاهی بدون و

*** 

 «مریال»

 .رفتممی لنجارک خود با غروب تا

 رمپد داشتیم نیاز را دارو این ما اگر گویم؟ که به خدا کجا؟ روم و کجا یونان! غیرممکنی کار چه یونان؟ -

 بیش دختری من کنم؟ چه. کردمی تهیه را دارو و رفتمی یونان به رزمانشهم از چندی با تمام مردانگی با

 .نیستم
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 مادرم که بودم نشسته مادرم کنار. دهم انجام تنهیک را کار این که رسید فکرم به ناگهان بود؛ شده شب

 :گفت

 ...اما بیاورم؛ را دارویی گیاه و بروم یونان به توانستممی من کاش ای -

 :گفتم و گرفتم را دستانش. کرد گریه بلندبلند و

 !دهم انجام را کار این توانممی هم من کنی؟می گریه چرا است بزرگ خدا مادر -

 :گفت تمسخر با بعد و تعجب با اول مادرم

 !دختر؟ گوییمی چه فهمیمی -

 :گفت لب زیر و شد بلند جای از تمام عصبانیت با و

 !است شده دیوانه دخترِ -

 :گفت و برد باال را دستانش بعد

 !کن کمکمان خودت خدایا -

 .کرد خواب اعالم کارش این با و کرد خاموش را چراغ

 : نوشتم اینامه و شدم بلند جای از. نیامد انمچشم به خواب دمسپیده تا

 درپ برای و بروم یونان به خواهممی و امگرفته را خود تصمیم من ببخش، مرا رفتم خبربی اینکه از مادرم»

 نم که خوانی می را نامه این وقتی. بروم جان پای تا پدر سالمتی برای حاضرم. کنم تهیه را دارویی گیاه

 («مریال. )گردمبرمی زود نکن، بیهوده تالش من پیداکردن برای پس ،امدورشده شهر از
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 از تدس چند. کنم رفتار مردان مانند و کنم تن به مردانه لباس گرفتم تصمیم باشم، امان در اینکه برای

 بزرگی یبقچه داخل به غذا و آب کمی و برداشتم کمانش و تیر و شمشیر با همراه را پدرم هایلباس

 زشبا و رفتم در طرف به آهستهآهسته. نشوم شناخته تا بستم صورتم به رنگسیاه ایپارچه. گذاشتم

 . کردم

 را افسارش.( بودم گذاشته خورشید را اسمش بلندش هاییال خاطر به) رفتم خورشید اسبم، طرف به

 کمی با را شهر هایکوچهپس کوچه. نبود کسی انداختم، نگاهی اطراف به. رفتم بیرون خانه از و کشیدم

 .گذاشتم سر پشت دلهره

 دست به نیزه آهنین، خودهایکاله و زره با سرباز دو. رسیدم اصلی یدروازه به و رفتم بیرون شهر از

 سربازان. کشیدم باال کمی بودم، بسته صورتم به که را ایپارچه. کردند سد را راهم. دادندمی نگهبانی

 من هب رو سربازان از یکی. رفتم ترعقب کمی ترس با. شدند تریکنزد من به هردو. کردند نگاهم مشکوک

 :گفت

 روی؟می کجا به روز وقت این جوان مرد ای -

 : کردم کلفت را صدایم

 .کار و کسب برای روممی یونان به -

 چیست؟ نامت -

 . هستم رادان -

 ای؟پوشانده را صورتت چه برای -
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 :گفتم سختی به. کنم حفظ را خود آرامش کردم عیس. کردم احساس را پاهایم و دست سردشدن

 .داد می آزارم صبحگاهی سرد نسیم زیرا -

 : گفت هاآن از یکی و دادند تکان سری

 .بروی توانیمی -

 !کن کمکم خداوندا. افتادم راه به تعظیمی از پس و کشیدم عمیقی نفس

 بزرگ یتنه به را اسبم افسار. دمرسان درخت یسایه به را خودم. دیدم درختی دور از. بود ظهرشده

 گرفتم تصمیم. خوردم آب همراه به نان کمی کردم، باز را بقچه یگره و زدم زانو خودم و بستم درخت

 .کشیدم دراز درخت کنار پس کنم؛ استراحت کمی

 اطرافم و دور به نگاهی. پریدم جا از اسبم یشیهه صدای با یکباره که بودم کردناستراحت حال در

 کنم؟ چه حال بزرگ خدای ای. کردم وحشت. شدمی نزدیک من به آهستهآهسته ماری نداختم؛ا

 مار. زدم مار سر روی فراوان احتیاط با و کشیدم بیرون بودم آورده خود از دفاع برای که را شمشیری

 ات باید. کردمی فوران بدنش از خون. کردم فرو بدنش در را شمشیر سر باراین. شد ترنزدیک و عصبانی

 راه به و کردم باز درخت یتنه از را اسب افسار. کردممی ترک را آنجا افتاد،می اتفاقی اینکه از قبل

 .افتادم

 ،گرم کویر گذاشتن سر پشت از بعد. کردممی استراحت کمی راه در همین برای بود؛ بسیار راه سختی

 .بود دهش شب. رسیدم کوچکی یدهکده به آبادانی، و آب بدون و خشک
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 ار پایم تا سر وحشت و نداشتم خوبی احساس غربت و شب تاریکی از اما کردم؛می سر جایی را شب باید

 :کرد جلب خود به را من نظر پیرزنی لرزان صدای. بود گرفته فرا

 ! پسرم پسرم، -

 : رسید گوش به صدا دوباره! امشنیده را صدا اشتباه دارم حتم! نیامد صدایی دگر

 .برسان مقصد به مرا بار دارم، رو پیشِ طوالنی راهی ن،ک کمکم -

 :گفتم و کردم سالمی. شناختمنمی را جایی شب تاریکی این در که من. رفتم جلوتر کمی

 .شناسمنمی را دهکده راه و هستم مسافر من مادرجان -

 :گفت و داد تکان سری مهربانی با

 .کنم طی را راه این توانمنمی ایمپاه درد خاطربه فقط پسرم، دانممی را راه من -

 وجود اب. افتادیم راه و گرفتم را اسب افسار. کردم کمک او به پس کنم، اسبم بر سوار را او گرفتم تصمیم

 سر منزلش در را شب داد اجازه مسافرم، و غریب فهمید که پیرزن. داشتم امنیت احساس پیرزن این

 .کنم

*** 

 وحشت و ترس با را شبی. بردممی زیادی هایسختی. کردممی طی را راهم وجوکنانپرس و شهر به شهر

 اندهم باقی برایم پولی نه و ایآذوقه نه دیگر هستم؛ راه در که ایستهفته یک اکنون. خوابیدم اسبم کنار

 .است
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 !«برود آنجا به راحتی به تواندنمی هرکسی و است زیاد راه مشقت: »گفتمی راست طبیب

 .برسم یونان به من تا بود مانده باقی دیگر شهر یک هنوز پشیمانم؛

 و شک با مرا شهر مردم. زدممی پرسه خیابان و کوچه در شدم، شهر وارد. دیدم را شهری یدروازه دور از

 ازارب در پوشیده صورت با مردی گویندمی که دارم حتم آری،! انددیده طراری گویی کردند؛می نگاه تردید

 رفیط از. بدهم تکانشان توانستمنمی دیگر که ایگونه به بود؛ شده خشک آبیبی از ایمهلب کند؟می چه

 آه. کردمی تحریک مرا شهر بازار غذاهای و نان همچنین. کردمی وارد من به زیادی فشار گرسنگی هم

 .دارد نیاز دارو این به پدرم. کنم تحمل بتوانم تا کن کمکم! خدایا

 :گفت و داد تکان سری نانوا. مایستاد نانوایی یک کنار

 خواهی؟می نان عدد چند جوان ای -

 .کنممی برایتان کاری عوض در بدهید؛ من به نانی شودمی اگر ندارم، پولی من -

 :گفت و کشید صورتش به دستی

 !بگیر را نانت و بیا بعداً بده، انجام سپارممی تو به که را کاری اکنون -

 :داد ادامه و

 نشانت را اشخانه بپرسی اما مسافری؛ که پیداست. ببر کدخدا یخانه در به را هانان نای پسر ای -

 .شناسندمی را همدیگر همه شهر این در چون نباشد؛ کارت در کلکی ضمن در. دهندمی
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 به و دریافت کردمی تامین را امآذوقه که مزدی و نان چند عوض در و دادم انجام خوبی به را ماموریتم

 .کردم حرکت یونان مرز طرف

*** 

 «آلوشا»

 بر ار هاییمسؤلیّت آل جنابعالی. کردم اعالم جنگ برای را موافقتم آل، دوستم، پیشنهاد به فکر کمی با

 .بود مرزی سپاه فرماندهی هامسؤلیّت این از یکی گذاشتند؛ من یعهده

 اتمام به کارم که این تا بودم لمشغو کار به مدتی. کردم سفر مرزی شهرهای به سپاه سازماندهی برای

 .رسید

 اگوی. کرد خود متوجه مرا صداهایی و سر که بودیم نپیموده را راه از چیزی. گرفتم بازگشت به تصمیم

 را نحیف جوانکی راهزن دو. کردم حرکت صداها و سر طرف به اختیار بی. بودند جدال در نفری چند

 :رسیدمی گوش به واضح صدایشان. بردندمی کشانکشان

 .ببریم خود با را او و شویم دور باید است نیامده کسی تا! کن عجله -

 .گویندمی چه بفهمم که بودم شده کنجکاو. کردم توجه هاآن صدای به بیشتر

 !شویم زیادی پول صاحب راه این از و بفروشیم گزاف قیمت به را او توانیممی -

 نازک صدای! کارطمع دزدان. است رسیده بیچاره جوانکی به نزورشا! هادیوانه. داد سر بلند ایقهقهه و

 :کردمی کمک درخواست که رسیدمی گوش به جوانک
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 !کنید کمکم خدا به را شما! کنید کمکم -

 زمین روی را جوان آن من دیدن با راهزنان. شتافتم او نجات برای پس دهم؛ نجات را او گرفتم تصمیم

 کمکش. رفتم جوانک طرف به و نکردم تالشی هاآن انداختن دام به رایب هم من. گریختند و کردند پرت

 . شود بلند جای از که کردم

 .جسور اما نحیف بدنی با شجاع، پسری کردم؛ براندازش

 !داندمی خدا شدند؟می پول صاحب چگونه پسر این بردن با راهزن دو این که داشت سوال جای برایم

 دشمی باعث که بود بسته صورتش به ایپارچه و داشت سر بر کالهی. داد تکانی را اشخاکی هایلباس

 نیست؟ بیش دزدی هم خود او نکند است؟ پوشانده را صورتش چرا. نباشد پیدا صورتش

 :کردمی تشکر دائما بود افکنده زیر به را سرش که گونههمان

 !ایدکرده من حق در بزرگی کمک چه که دانیدنمی قربان. دادید نجات مرا جان شما سپاسگزارم، -

 :گفتم اخم با. ترسیده بود معلوم و بود پریده رخش از رنگ

 . باشی حوالی این از آیدنمی نظر به هستی؟ مسافر جوان ای -

 . آیممی روم از. هستم مسافر قربان بله -

 .ایداده سفر این به تن تنهایی که باشی داشته مهمی کار باید آیی؟می روم از -

 خواهم دست از را پدرم کنم، درنگ کمی اگر. است خطر در پدرم جان. هستم دارویی گیاه دنبال به ،بله -

 .شودمی یافت یونان پایتخت هایکوهستان در دارو این! داد
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 :گفتم و زدم نیشخندی

 یست؟ن آسانی کار هاکوه این به شدننزدیک که اندنگفته تو به. بدانی را مهمی موضوع باید تو جوان ای -

 فرزندش و امپراطور تفرّجگاه گوییمی که کوهی این آخر نداری؟ خبر کشورمان قوانین از اینکه مثل

 !ندارد را ورود حق سلطنتی یخانواده جز کسی. است

 نسبت ایدلسوزانه حس چرا دانمنمی. بود شده جمع چشمانش در اشک و بود گرفته را جوان صورت یأس

 :گفتم و کردم پیدا او به

 .دهم انجام برایت کاری بتوانم شاید شو، همراه ما با است؛ یکی مقصدمان -

*** 

 «مریال»

 :آمدم خود به مرد آن صدای با

 . دهم انجام برایت کاری بتوانم شاید شو، همراه ما با است؛ یکی مقصدمان -

 ار اسبم افسار. شوم همراه مرد آن با گرفتم تصمیم پیشنهاد این از خوشحال. تابید امیدی نور دلم ته

 .افتادیم راه به و گرفتم

 صدای با را سوالم. رسیممی یونان به موقع چه که دانستمنمی. بودیم راه در هنوز ما و بود شده شب

 :آوردم زبان بر مردانه

 برسیم؟ یونان به ما تا کشدمی طول زمان چه قربان -
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 :تگف ایدوستانه چنداننه لحن با و چرخاند طرفم به را سرش

 .فردا -

 :گفت سربازان به رو بلند صدای با بعد

 .افتیممی راه به دمسپیده فردا و کنیممی استراحت مکان همین در امشب -

 در پدرم. بود کرده را دیارم هوای دلم. رفتم فرو فکر به و کشیدم دراز خوابیدن برای غذا خوردن از بعد

 است؟ امپراطور قلمرو در پایتخت هایکوه بزرگی کلمش چه کند؟می چه مادرم من نبود با حالیست؟ چه

  کرد؟ اطمینان او به شودمی آیا کند؛ کمک من به خواهدمی چگونه مرد این

 .رفتم فرو عمیقی خواب به راه خستگی فرط از و زیاد خیال و فکر از

 بعد مدتی. تادیماف راه به صبحانه صرف از بعد. شدم بیدار خواب از مرد آن همراهان صدای و سر با صبح

 کیست؟ مرد این. کردند تعظیم و گشودند را درها ما، دیدن با دروازه سربازان. رسیدیم یونان یدروازه به

 .است سردار شاید دارد؟ مقامی

 :پرسیدم همراهان از یکی از. شدیم شهر وارد

 . باشد سردار آیدمی نظر به کیست؟ مرد این -

 .است( آل) امپراطور دوست و سخاوتمند مردی آلوشا، بزرگ رسردا او ای؛زده حدس درست آری، -

*** 
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 من که بودم خوشحال. بود رنگسرخ و سفید نمایش. برد بود قصر مانند که اشخانه داخل به مرا آلوشا

 سربازانش از یکی به. بود سرباز و خدمتکار از پر که قصری. بشوم بزرگ قصرهای وارد توانستم روزی هم

 .کنند آماده اتاقی برایم تا داد دستور

 و قیمت گران هایگلدان کوچک، به بزررگ هایمجسمه بود؛ باشکوهی قصر کردم؛ نگاهی را برم و دور

 سمت یپسربچه. داشتند هم دست در دست پسربچه دو هاعکس قاب از یکی در. زیبا هایعکس قاب

 موهای راست سمت یچهپسرب و داشت گندمی پوست و آبی چشمان و طالیی به مایل موهای چپ

 باشد؛ آلوشا باید بچه پسر این که زدم حدس. داشت سفیدی پوست با مشکی چشمان و روشن ایقهوه

 بود؟ کسی چه چپ سمت یپسربچه اما

 :گفتم و کردم کوتاهی تعظیم سریع. آمدم خود به سربازی صدای با که بودم ورغوطه خیال و فکر در

 .نشدم شما صدای یمتوجه و بودم فکر در قربان، کنید عفو مرا -

 :گفت و داد تکان سری سرباز

 ددستوردادن آلوشا سردار. نیستم بیش سربازی هم من نکن؛ تعظیم من بر دیگر ضمن در. ندارد موردی -

 .کنید استراحت آن در توانیدمی و شده آماده شما اتاق که

 :گفت و کرد راهنمایی اتاقی طرف به مرا سپس

 .لداخ بفرمایید -
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 راحتی احساس. داشت وجود آنجا در زیادی وسایل و بود بزرگی اتاق. شدم اتاق وارد و کردم تشکری

 وجود زیادی یمردانه هایلباس داخلش. گشودم را درش و رفتم اتاق کنار یصندوقچه طرف به. کردممی

 .رفتم حمام طرف به و برداشتم را هالباس از دست یک. داشت

 ات بخوابم کمی گرفتم تصمیم و رفتم اتاق کنار تخت طرف به هایملباس عویضت و استحمام از بعد

 .رود بیرون تنم از ماه یک این هایخستگی

*** 

 .شدم بیدار خواب از صدایی با

 .ایدخوابیده که است زیادی مدت شوید، بیدار جوان ای -

 :پرسیدم لب زیر و انداختم اطراف به نگاهی و شدم بلند جای از

 است؟ روز از وقعم چه -

 .ایدبوده خواب اکنون تا گذشته روز از شما است، ظهر به نزدیک -

 چشم او به و برداشتم فکرکردن از دست مرد آن صدای با ام؟خوابیده روز یک. شد گرد تعجب از چشمانم

 :دوختم

 .بروید بیرون ناهار صرف برای توانیدمی شما و است آماده ناهار که دادند دستور آلوشا بزرگ سردار -

 :داد ادامه و کرد ایاشاره در طرف به دستش با بعد و

*** 
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 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 !بفرمایید -

 سالن در بزرگی میز. بروم بیرون مرد همراه وجوپرس بدون گرفتم تصمیم پس بودم؛ گرسنه بسیار

. شود جاری انسان دهان از آب شد می باعث که داشت قرار آن روی غذاها اقسام و انواع و بود غذاخوری

 به و بود نشسته هاصندلی از یکی روی آلوشا. کردم حرکت میز طرف به و بردم فرو را دهانم آب سختی به

 مهست بمعذ مرد این برابر در چرا دانمنمی. افکندم زیر به را سرم و زدم کوتاهی لبخند. کردمی نگاه من

 .باشم داشته اطمینان او به باید من آری،. است ایبخشنده و بزرگ مردی او اما ندارم؛ راحتی احساس و

 :گفت و داد تکان سری

 .بگیر باال را سرت جوان ای -

 :داد ادامه و کرد اشاره هاصندلی از یکی به دستش با بعد و

 .بخوری خواستی غذا قدر هر توانیمی ای؛گرسنه که است پیدا. بنشین -

 .کردم شروع هم من و شد غذا مشغول آلوشا. نشستم صندلی رو شرمندگی با و گرفتم باال را سرم
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 و چشیدممی کدام هر از من و داشت قرار میز روی بودم ندیده خانه در عمر به حتی من که غذاهایی

 و بود گرم غذایش وردنخ به سرش. نه یا شودمی من متوجه ببینم تا کردممی آلوشا به نگاهی گاهی

 .کردم خوردن به شروع خوشحال. نبود من متوجه

*** 

 «آلوشا»

 :گفتم جوان مرد به رو ناهار صرف از بعد

 با تو مورد در تا شوی همراه من با توانیمی بروم( آل) بزرگ امپراطور دیدن به فردا خواهممی پسر ای -

 .شود قانع شاید کنم، صحبت او

 :گفت من به رو و شد بلند جای از. شدمی دیده الیخوشح برق چشمانش در

 .کنیدمی کمک من به اینکه بابت سپاسگزارم قربان، سپاسگزارم -

 :گفتم جوان به رو و شدم بلند جای از. کرد تعظیمی

 .باش آماده فردا -

 روغید و است کرده بسیاری تالش که است پیدا کنم؛ کمکش باید. رفتم اتاق طرف به حرفی هیچ بدون و

 .کند کاری جوان این برای تا شود قانع هم آل امیدوارم. نیست کارش در

*** 

 «مریال»
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 امپراطور که کن کاری خدایا. کردی کمکم که شکرت خدایا. بود شده جمع چشمانم در اشک شوق، از

 . ببرم پدرم برای را دارو بتوانم من و دهد اجازه

 انداختی راه را من کار که این از سپاسگزارم پروردگارا. دنیام چشمانم به خواب خوشحالی فرط از صبح تا

 !دادی قرار من راه سر را مهربان مرد این و

 آمد؛ ونبیر آلوشا و شد باز اتاق در که نکشید طولی. ماندم منتظر و رفتم بیرون هایملباس تعویض از بعد

 .جذاب و آراسته همیشه مثل

 .گرفتم سر دادنتکان با را جوابش که دادم سالمی لب زیر

 هصبحان صرف از بعد. نشستم و رفتم هاصندلی از یکی طرف به هم من رفت، صبحانه میز طرف به آلوشا

 .شدیم رفتن یآماده

 یک به تا بودیم راه در مدتی. بودند خود کار دنبال به مردم. بود شلوغ همیشه مثل خیابان و کوچه

 :پرسیدم بود نمذه در که را سوالی. رسیدیم کوهستانی یمنطقه

 است؟ یونان پایتخت هایکوهستان اینجا قربان -

 .است امپراطور قلمروی در که هاییکوه همان آری، -

 دیدن با سربازی. کردندمی محافظت آن از زیادی سربازان و بودند کشیده حصار را کوهستان دور تا دور

 :کشید داد بلند آلوشا

 .دارد را ورود قصد آلوشا بزرگ سردار کنید؛ باز را در -
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 :گفت و برگشت ما طرف به آلوشا. شد باز سرباز دو توسط که بود ترطرف آن کمی اصلی در

 .بیایید من همراه -

 و داشتند تن بر سبزی لباس هاکوه. بهشت مانند بود؛ زیبایی مکان. افتاد راه بقیه از جلوتر وخودش

 هکرد زمین تن بر زردرنگی لباس خورشید. بود ننمایا سرخی هایگل سبزی این میان و. زمین همچنین

 !بود

 ای،بوده یار من با تو خدایا! است غیرممکن بهشت این به دسترسی واقعا کجا؟ بهشت این و کجا من

 .کنی محافظت من از آخرش تا امیدوارم

 .داشت اقامت مکان این در دوستش گویا کرد؛ حرکت استراحتگاهی طرف به آلوشا

*** 

 «آل»

 .برگرداندم طرفش به را سرم آلوشا صدای با که بودم استراحت الح در

 !آل جنابعالی بر درود -

 :گفتم و دادم تکانی را سرم. کرد تعظیمی

 ای؟آمده مکان این به که شده چه! آلوشا -

 :گفت محکم همیشه مانند

 ...اما نیست؛ مهمی چیز -
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 :گفتم و کشیدم هم در را ابروانم

 چه؟ اما -

 :گفت و داد تکان سری

 برای هم من. بود شده راهزنان گرفتار که کردم مشاهده را جوانی گشتم،بازمی یونان مرز از که هنگامی -

 در دارویی گیاه پیداکردن برای روم از شدم متوجه که پرسیدم هاییسوال او از. شتافتم نجاتش

 مدل چرا دانمنمی ولی است؛ امپراطور قلمروی در هاکوه این که گفتم او به. آیدمی پایتخت هایکوهستان

 کند؟ پیدا را دارویی گیاه کنم کمکش دهی اجازه اگر اینجاست؛ االن او! سوخت حالش به

 !است عجیب دارویی؟ گیاه است؟ سوخته ناشناس جوانکی حال به دلش ما شجاع سردار آلوشا،

 :گفتم و کردم نگاهی آلوشا به

 خواهد؟می را دارو کسی چه برای -

 .بمیرد است ممکن نکنم عجله اگر گفتمی پدرش، برای -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 . کند پیدا را دارو تواندمی ندارد؛ موردی -

 به. داشت نحیفی بدن و بود من به پشتش شخصی. کردم حرکت بیرون طرف به و شدم بلند جای از و

 :گفتم و برداشتم قدم طرفش

 چیست؟ نامت مرد ای -
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 ایهلباس! است جوان چقدر! بود عجیب. انداختم پایش تا سر به نگاهی. برگشت من طرف به و زد جستی

 ندچ هالباس نوع این. باشد* توگا هالباس نوع این نام باید زدم حدس که داشت تن به زیبایی چنداننه

 را صورتش ایپارچه با. بود ترپوشیده کمی مرد این از البته. پیچندمی خود به که است پارچه متر

 :گفت و افکند زیر به را سرش و کرد قفل هم در را هایشدست. بود پوشانده

 !هستم رادان سالم،..س -

*** 

. دپیچاندنمی خود بدن دور به مردم و بوده متر شش طول به ایپارچه که است باستان رم پوشاک نام توگا

 .بوده شده ساخته کتان از غالباً و پشم از توگا. است بوده لباس نوع این پوشش عموم زمان آن در

*** 

 «مریال»

 .شدم خیره او به و زدم جستی مردی محکم صدای با

  چیست؟ نامت مرد ای -

 هایششانه تا کمر دور به بزرگی هیماتیتون. بینممی رویمروبه را فرشتگان از ایفرشته! بزرگ خدای وای

 .کردمی برابر چند را اشزیبایی که بود بسته

 :دادم جواب و کردم قفل هم در را هایمدست

 .هستم رادان سالم،...س -
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 :گفت و داد تکان سری

 ای؟آمده یونان به دارویی گیاه پیداکردن برای گویا -

 !قربان بله -

 .بروی کوه آن به توانیمی -

 . گرفت نشانه را بلندی کوه اشاشاره انگشت با و

 : گفت و گرفت باال را سرش آلوشا

 .بفرستم همراهت کمک برای را سربازی خواهیمی اگر -

 :گفتم و افکندم زیر به را سرم

 .بروم دارویی گیاه دنبال به توانممی نیز خود سپاسگزارم، شما لطف از -

 .افتاد راه به دوستش دنبال به و داد تکان سری

 !شده که طور هر رفتم؛می باال باید اما داشت؛ زیادی ارتفاع. افتادم را کوه طرف به

 اما م؛خواست کمک و زدم کوتاهی فریاد. لغزید پایم زیر سنگی ناگهان که بودم رفته را راه هاینیمه تقریبا

 ات گرفتمش محکم و بردم سنگی طرف به را دستم. خوردم سر پایین طرف به من و بود گذشته کار از کار

 :زدم فریاد بلند. نروم پایین این از بیشتر

 !کنید کمکم.. کمک -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 28 

 .گذاشتم هم روی را چشمانم! مردممی قطعا شدممی پرت اگر. کردم نگاهی را پایم زیر. لغزید کمی نگس

 :شدم صدایی متوجه که کردممی سیر فکرهایم در. دارد نیاز دارو این به پدرم! کن کمکم خدایا

 !دهممی نجاتت من نخور، تکان پسر هی -

 که بودم شده خسته. کنم کاری توانستمنمی. بود گرفته ار گلویم راه بغض. بود آل امپراطور صدای این

 خود روی پیش را مرگ. بستم را چشمانم! شدم پرت هم من شد، پرت و جدا کوه از سنگ ناگهان

 .شد تار و تیره چشمانم جلوی دنیا گذشت، نظرم از ایلحظه مادرم و پدر تصویر. دیدممی

*** 

 .پیچندمی خود به یونانی مردان و زنان که است مترسانتی 207 در 531 ابعاد به بزرگ شالی هیماتیتون

*** 

 «آل»

 آویزان کوه از سنگی به که کرد جوانک متوجه مرا کوه هایسنگ ریزش. رفتم کوه یدامنه به شکار برای

 :زدم فریاد. کردمی کمک خواست در و بود

 .دهممی نجاتت نخور، تکان پسر هی -

 از انجو و جدا دستش در سنگ ناگهان بود، نمانده فاصله بیشتر قدمی ندچ. شتافتم سویش به عجله با

 .شوم سقوطش از مانع تا گشودم را دستانم و دویدم طرفش به. کرد سقوط پایین طرف به کوه
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 پریشان باد اثر در شبش رنگ به موهای و افتاد زمین بر کالهش. گرفت جای من آغوش در نحیفش بدن

 سپ بود؛ بسته چشمانش! است دختر یک گویا ندارد؛ مردان به شباهتی هیچ ینم؟بمی چه! پروردگارا. شد

 و درخشیدمی سفیدش صورت. شدم خیره صورتش به و زدم کنار بود بسته صورتش به که را ایپارچه

 یک او آری است؛ دختر یک او. کردممی نگاهش خیرهخیره بهت، با. کردمی بیشتر را اشزیبایی این

 !است دختر

 با و کردم فرو کاله داخل را موهایش راه در. کردم حرکت استراحتگاه طرف به پس بود؛ شده بیهوش

 .پوشاندم را صورتش پارچه

 :گفت تعجب با که کردم بازگو برایش را ماجرا. شد ماجرا جویای و شد بلند جای از من دیدن با آلوشا

 بهتر. کرد نمی باز را آن موقع هیچ و وشاندپمی را صورتش زیرا بودم؛ شده مشکوک او به نیز هم من -

 .ایمشده ماجرا متوجه که ندهیم نشان است

 .نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 .برد می را پدرش نام و کندمی دارویی گیاه طلب بیهوشی در که شدیم او متوجه جوانک صدای با

*** 

 آلوشا. نگفتم چیزی و کردم اخمی. دارد می دوست را او بسیار خدا. کرد باز را چشمانش آرامآرام دخترک

 :گفت و شد بلند جای از

 است؟ چطور حالت پسر؛ ای -

 :گفت و شد بلند جای از سریع
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 !شودنمی باورم ام؟زنده هنوز من -

 :گفت و کرد نگاهی ما به

 .دادید نجات را من جان اینکه خاطربه کنممی تشکر قربان -

 :داد ادامه و کرد تعظیم بارچندین

 .کنم پیدا را گیاه و بروم بشود اگر -

 :گفتم و دادم تکان تمسخرآمیزی حالت با سری

 .بگردند گیاه دنبال که فرستممی را سرباز چند. بروی خودت نیست الزم -

 :گفت جوان به رو آرامی لحن با بود، بعید او از که آلوشا

 .خوبیست فکر آری، -

 اهگی دنبال به را سربازان تا کرد حرکت بیرون طرف به آلوشا. افکند زیر به را سرش زدو لبخندی هم او

 .بفرستد دارویی

*** 

 «مریال»

 بود خورده گره هم در حالتشخوش ابروهای. انداختم نگاهی آل امپراطور به رفت، بیرون آلوشاه که زمانی

 عکس. کردم فکر کمی. بود آشنا برایم اشچهره. شدم تردقیق صورتش به. بود چیزی نوشتن حال در و
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 و آبی چشمان طالیی، به مایل موهای. است بوده آل آری! بودم دیده آلوشا یخانه در که ایبچه پسر آن

 .گندمی پوست

 :شد فکرکردنم مانع آلوشا صدای که بودم خیال و فکر در

 .کنند پیدا را گیاه تا سپردم سربازان به -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .سپاسگزارم -

 :فتگ و کرد تعظیمی شد، استراحتگاه وارد نظامی هایلباس با سربازی. کشید طول ازانسرب کار غروب تا

 .اندکرده پیدا را دارویی گیاه زیاد وجویجست از پس سربازان. باشد سالمت به امپراطور -

 :گفتم و دویدم سرباز طرف به و شدم بلند جای از شتاب با. متشکرم لطفت از شنوم؟می چه! من خدای

 .بدهید من به را آن لطفا کجاست؟ دارویی گیاه بانقر -

 :گفت من به نگاهی بدون آل. کرد آل امپراطور به بعد و من به مرددی نگاه سرباز

 .بدهید او به را دارویی گیاه بیاید، تو همراه او است بهتر -

 :گفت و کرد تعظیمی باز سر

 .قربان شودمی اطاعت -

 :داد ادامه من به رو و
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 .بیایید من همراه -

. بود دستانش در ایکیسه. شد ترنزدیک ما دیدن با سربازی. افتادم راه به همراهش و دادم تکان سری

 :گفت و داد تکان سری

 .است دارویی گیاه کیسه این داخل -

 هرا امپراطور استراحتگاه طرف به و گرفتم دستش از را کیسه و کردم تشکری. گرفت طرفم به را آن و

 .افتادم

 :گفتم و کردم آنان به نگاهی شدم، ردوا

 .بروم روم به باید دیگر من. سپاسگزارم شما هایکمک از -

 :گفت و شد بلند جای از آلوشا اما نگفت؛ چیزی و انداخت باال را ابروهایش آل

 .افتی راه به فردا و بمانی را امشب توانیمی جوان ای -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .دارد نیاز دارو این به پدرم اما شما؛ تمحب از کنممی تشکر -

 :گفت و کرد صورتم به نگاهی

 .فرستممی سربازی همراهت فردا بمان، را امشب -

 و رفت دوستش طرف به آلوشا. افکندم زیر به را سرم و زدم لبخندی. کنم صبح اینجا را شب توانممی

 :گفت
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 .اردید امید به. سپاسگزارم هایتکمک بابت عزیز دوست ای -

 :گفت و فشرد را آلوشا دست آل

 .خدانگهدارت. نکردم کاری -

 :گفت و داد تکانی را سرش آل که کردم خداحافظی هم من

 !یابد بهبود پدرت حال امیدوارم -

 . شدم همراه آلوشا با و کردم تشکری

 در طرف هب و گذاشتم بقچه داخل را دارویی گیاه یکیسه. کردم صبح آلوشا یخانه در را شب باالخره

 دلبخن من به پسربچه دو آن. افتاد عکس قاب به چشمانم دوباره. انداختم نگاهی اطراف به. کردم حرکت

 :گفتم و دادم تکان را دستانم. زدندمی

 .کنممی تشکر کمکتان بابت شما هردوی از! زیباروی پسران ای -

 هب خود سخن از! هستند زیباروی مه اکنون زیباروی پسران گفتم خود با دل در. کردم کوتاهی تعظیم و

 .گرفتم را خود جلوی شنیدم که صدایی با. افتادم خنده

 .کنید میل صبحانه و بروید که دادند دستور آلوشا بزرگ سردار! پسرجان -

 و شدم بلند جای از صبحانه صرف از بعد. افتادم راه به همراهش و دادم تکان سری گرسنگی فرط از

 :گفتم

 .خدانگهدار سپاسگزارم، کنم؛ جبران را شما هایکمک چگونه که دانمنمی من قربان -
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 :گفت رسمی لحن با و زد لبخندی

 ات را تو که فرستممی سربازی ضمن در. کنند آماده آذوقه مقداری و نفس تازه اسب برایت دادم دستور -

 .کند همراهی کشورت مرز

 :گفت و داد تکان را سرش

 !باش خودت مراقب. دوباره دیداری امید به -

 :گفتم و افکندم زیر به را سرم. شدمی دیده چشمانش در برقی نبود؛ همیشه مثل نگاهش

 .گردم باز تنهایی به خود توانممی امآمده را راه این که طورهمان سپاسگزارم، -

 رپیچیس من دستورات از و کنی قبول باید تو فرستم،می تو با سربازی دلیل همین به هستم؛ نگران من -

 !نکنی

 :گفتم اجبار به

 .قربان چشم -

 یدست. رسیدممی کشورم به زودتر من و شدمی کمتر راه مشکالت زیرا بود؛ بهتر من برای امر این البته

 .بود آمده خوشم رفتارش از. دادم ادامه راهم به و تکان برایش

 هب باالخره بزرگ خدای. بودیم رمکشو مرز هاینزدیک تقریبا. نیفتاد خاصی اتفاق روز چند این طول در

 چه حالیست؟ چه در مادرم! مادر. یابد پایان هاراحتی همین به کارم که کردمنمی فکر اصال! رسیدم روم
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 چه پدرم به من نبود درباره مادرم. شوندمی خوشحال من دیدن با آنان. تابمبی دیدارشان برای بسیار

 .تابمبی دیدنشان برای چقدر خدایا است؟ گفته

 .شدم دیارم و شهر راهی. کردم خداحافظی او از و کردم تشکری و برگشتم سرباز طرف به

 با پدرم تا کن یاری کردی امیاری راه در که گونههمان. شد حل دیگری از پس یکی مشکالت خدایا

 .یابد بهبود دارو این خوردن

 با راه در هک دوستانی به و بروم ترسریع مگرفت تصمیم. برسم شهرم به تا داشتم پیش در زیادی تقریبا راه

 .کنم تشکر هاآن از و بزنم سری شدم آشنا هاآن

 تا ردمک صبر کمی پس بود؛ شلوغ نانوایی. رفتم شهر نانوایی طرف به. رسیدم شهری به که بود ظهر اوایل

 :گفت و شد خوشحال من دیدن از پس نانوا. شود خلوت

 .کن بیرون تن از را راه خستگی و کرده ستراحتا کمی و بیا! پسر خیربه سفر -

 اهمر به و کردم خداحافظی نانوا به کمک کمی و استراحت کمی از بعد. رفتم نانوایی داخل و کردم سالمی

 .دادم ادامه

 آشنایی هاراه با بیش و کم بودم، آمده را راه این قبال چون. رسیدم کوچکی ده به که بود شده شب

 و گذاشتم کاروانسرا اسطبل در را اسبم رفتم؛ داشت وجود ده در که کوچکی وانسرایکار طرف به. داشتم

 :شدم هشیار اتاق در صدای با صبح. رفتم بودم گرفته که اتاقی به خود

 کیستی؟ -

 .امآورده صبحانه برایتان هستم، کاروانسرا یخدمه من -
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 سینی. کردمی نگاه من به بود هاخدمه هشبی که هاییلباس با مردی. گشودم را در و شدم بلند جای از

 را در و شدم اتاق وارد. کردم تشکری و گرفتم را سینی و کردم دراز دست. گرفت جلویم را صبحانه

 ات. کردم حساب صبحانه و دیشب غذای یعالوه به را روزشبانه یک پول صبحانه، خوردن از بعد. بستم

 طرف به پس دانستم؛می را اشخانه راه. رسیدم پیرزن ایروست به که تاختممی اسب با وقفه بی غروب

 :زدم فریاد و کوبیدم را در محکم. افتادم راه اشخانه

 .کنید باز را در نیست؟ خانه کسی -

 :گفت و زد لبخندی من دیدن از. شد نمایان درگاه در پیرزن و باز در

 !خیربه سفر پسرم، آمدی خوش -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 کنم؟ صبح اینجا را شب توانممی. سپاسگزارم الم،س -

 :گفت و داد سر لبخندی باز

 .داخل بیا نه که؛ چرا پسرم آری -

 .رفتم خانه داخل به خوشحال

 :پرسید رفتمی اشپایه چهار روی کتری کنار که گونههمان پیرزن. نشستم پیرزن یساده حصیر روی

 ی؟کرد پیدا را دارویی گیاه باالخره پسرم -

 .آری -
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 :گفت و گرفت باال به رو را اشچروکیده دستان

 .شودمی خوب پدرت حال که شاءاهللان -

 به بعد و ریخت بود زردرنگ هایگل دورش که کوچکی لیوان در را چای. کرد چای ریختن به شروع بعد و

 :گفت و گرفت من طرف

 .ایخسته که پیداست پسرم، بفرما -

 . کردم تشکری و گرفتم دستش از را دمتازه چای

 .کردم صبح آنجا را شب و خوردم پیرزن یخانه مفصلی شام

 آغوش در را خود داشتم دوست بسیار چه! آه. انداختمی مادرم گرم دستان یاد به مرا هایشمحبت

 نقش در را خود اینکه از بودم شده خسته دیگر. شدممی لبریز اشمادرانه محبت از و دادممی جای پیرزن

 رس به موقع چه دوران این. بود زیاد بسیار امنیت یک من برای کار این ولی بودم؛ زده جا پسران لباس و

 .کردممی تحمل باید اما رسد؟می

 :گفت و زد لبخندی. شدم پیرزن مادرانه نگاه متوجه که بودم فکر در

 گویی؟ب سخن برایم کمی خواهینمی آیی؛می خسته نظر به هستی؟ فکری چه در پسرم -

 او با که بودم نکرده یافت را کسی کنون تا. کردنمی تهدید مرا خطری گفتممی پیرزن به را رازم اگر

 :گفتم و زدم لبخندی. کنم درددل
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 برای و ببرم پیش را کارم بتوانم اینکه برای من... من. بگذارم میان در شما با را رازی خواهممی مادرجان -

 من وگرنه ام؛کرده تن به مردانه هایلباس و امزده مردان جای را ودمخ باشم کامل امنیت در اینکه

 .نیستم بیش دختری

 :گفت مهربانی با پیرزن

 و گردی؟برمی و رویمی را سفر این چگونه که بودم نگرانت بسیار و نیستی پسر تو که بودم فهمیده من -

 .شود کاسته امنگرانی از تا رساند من به را تو خدا که است همین برای بودم؛ دعا حال در همیشه

 .بود شده برداشته دوشم از باری گویی و شدم خاطرآسوده کردم، بازگو را رازم که این از بعد

 ریبسیا هایسختی اما شناختم؛می را راه اینکه با. شدم شهرم راهی پیرزن با وگوییگفت از بعد باالخره

 .کردم صبح اسبم کنار در را شب و دیدم

 به تا بودم راه در زیادی بسیار مدت. شدم راهی دوباره و خوردم بودم گرفته پیرزن از که را ذاییغ صبح

 .رسیدم شهر اصلی یدروازه

 .رسیدم امخانه به راه، مشقت همه این بعد باالخره! است بخشیآرامش بوی چه! آیدمی وطنم بوی آه

 :پرسید آنان از یکی. دادم سالمی و رفتم بودند دست به نیزه که دوسربازی طرف به

 آیی؟می کجا از هستی؟ که -

 .آیممی یونان از هستم، رادان -

 :گفت و کرد پایم تا سر به نگاهی سرباز
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 داری؟ اتبقچه در چه -

 :گفتم و کردم باز را بقچه گره

 .است دارویی گیاه -

 :گفت و داد تکانی را سرش و انداخت آن به نگاهی و آمد جلو

 .همراهت به خدا. بروی توانیمی جوان ای -

 خانه کسی دادمی نشان این و بود بسته خانه در. رفتم خانه طرف به و کردم خداحافظی و زدم لبخندی

 پدرم؟ است؟ افتاده اتفاقی نکند. نیست

 نگاهش تعجب با. کنم پیدا اطمینان تا بپرسم سوال او از باید. آمدمی طرف این به دست به کوزه زنی

 .است مادرم بینم؟می چه! خدایا آه. کردم

 :گفتم بلند و برداشتم قدم طرفش به

 است؟ چطور حالت مادرجان -

 اب. افتاد زمین به دستانش از آب یکوزه و رفت سیاهی چشمانش گویی من دیدن با که آورد باال را سرش

 :گفت که گرفتم آغوش در محکم را او. کنم جلوگیری او افتادن از که دویدم سویش به عجله

 خیلی تو. زد سرم بر فکر هزاران. بود شده تنگ برایت دلم مادر؟ بودی کجا هستی؟ تو مادر مریال -

 .هستی جسور

 . کرد گریه به شروع و



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 40 

 برداشت امشانه روی از را سرش مادرم. فشردمش آغوش در محکم و افتادم گریه به او یگریه از هم من

 :گفتم لیخوشحا با. شد خیره صورتم به ناباورانه

 است؟ چطور او حال اکنون. نباشید پدر حال نگران دیگر ام؛کرده پیدا را دارویی گیاه مادرجان -

 :گفت و داد تکان را سرش ناراحتی با

 .باشیم دارو منتظر باید گفت و کرد معاینه را او دیروز طبیب. شده تروخیم پدرت حال -

 .بیبنم را پدر خواهممی داخل برویم -

. افتادمی زمین روی بر آرامآرام و بود شده زرد درختان برگ. شدیم خانه وارد هم با دو وهر شودگ را در

 صدای با و بود خوابیده بسترش در پدر شدیم که خانه داخل. آورد درد به را دلم پدر یناله و آه صدای

 :کردمی جاری زبان بر مرا نام آرام

 دادی؟ مشقت را خودت من طرخابه چرا است؟ چطور حالت دخترم مریال -

 .رسیدمی گوش به هم مادر شیون صدای. گرفتم سر از را گریه و رفتم فرو آغوشش در دویدم، طرفش به

 :گفت و کرد نوازش را موهایم پدر

 .بودم نگرانت -

 :گفتم آلودیغم صدای با

 .یابدمی بهبود شما حال. امآورده دارویی گیاه برایتان پدرجان -

 :گفتم و رفتم در طرف به. آمد در صدای که بودم مادر با وگوگفت حال در
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 کیستی؟ -

 .هستم طبیب کنید، باز را در -

 :آمد سخن بارهیک و کرد نگاه من به تعجب با طبیب. دادم سالمی و گشودم را در

 !شد تروخیم پدرت حال تو نبود با! آمدی خوش! دخترم مریال -

 .کردم پیدا را گیاه من طبیب -

 ای؟کرده پیدا -

 :گفت زدهشگفت گیاه کردنبررسی با طبیب. بردم او نزد را گیاه سریع

 یعصاره از بعد و بجوشانیم را گیاه باید حال! تو شجاعت و جسارت به آفرین! است خودش من خدای -

 .کنیم استفاده آن

 :گفت و شد بلند جای از عجله با مادرم

 .جوشانممی را گیاه این من -

 :گفت و کرد به نگاهی طبیب. رفت اجاق طرف به و برداشت را آن زا کمی و

 .بده من به را آن شودمی اگر. دارم نیاز را آن من و است اندازه از بیش ایآورده که گیاهی -

 برای پدرم از غیر به بودم توانسته اینکه از بودم خوشحال و کردم اعالم را خود موافقت سر دادنتکان با

 .باشم مفید دیگر بیماران
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*** 

 «آل»

. ردک تعظیمی ما دیدن با. بود ایستاده در پشت ایندیمه. کردیم حرکت پدر اتاق طرف به آلوشا همراه به

 :گفتم و دادم تکان سری

 .کن اعالم پدر به را ما حضور -

 :وگفت کرد تعظیمی دوباره

 .جوان امپراطور بله -

 :گفت و آمد ونبیر ندیمه که نکشید طولی. رفت اتاق داخل به و

 .قربان داخل بفرمایید -

 بود نشسته بزرگی میز پشت که پدر دیدن با و شدیم داخل آلوشا با همراه. رفت کنار در جلوی از و

 :گفت و شد بلند جای از پدر. کردیم کوتاهی تعظیم

 .بنشینید. جوانان آمدید خوش -

 :گفت و داد تکان را سرش آلوشا. کرد اشاره هاصندلی به دستش با و

 .سپاسگزارم -

 کرد قفل هم در را دستانش پدر. نشستم هاصندلی از یکی روی هم من. رفت هاصندلی از یکی طرف به و

 :پرسید و
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 ای؟آمده اینجا به که شده چه آل؟ -

 :گفتم و آوردم باال را سرم

 .است جنگ درباره موضوع پدرجان -

 :گفت و زد لبخندی

 .شنوممی -

 آماده هم نظامی وسایل تیرانداز؛ نفر 177 یعالوه به رسیده نفر 5177 به جنگ برای رزمندگان تعداد -

 .است

 :گفت خوشحالی با و داد تکان را سرش

 !تو بر آفرین پسرم، آفرین -

 :پرسید و

 است؟ کسی چه سپاهیانت سردار -

 :گفتم و کردم ایاشاره آلوشا به دست با

 .آلوشا دوستم، شما یاجازه با -

 :گفت هیجان با پدر
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 خواستممی اما بود؛ همین من نظر. باشد داشته را لیاقتش که کرد خواهی انتخاب سرداری دانستممی -

 هم کنار برادر دو مانند آلوشا و تو. دادی نشان را خود توانایی و هوش که کنم امتحان امر این در را تو

 .ایدشده بزرگ

 :داد ادامه و

 ای؟کرده مشخص را جنگ زمان آیا -

 .باشیم داشته مشورتی شما با است الزم اما پدر؛ آری -

 زیاد را سپاهیانت تعداد توانیمی روز ده این در. است مناسب جنگ شروع برای دیگر روز ده من نظر به -

 .بدهی را الزم هایآموزش هاآن به و کنی

 .بود آینده روز ده شروع برای هم ما نظر. سپاسگزارم -

 :کرد اشاره و داد سر ایخنده آلوشا حین این در

 !تفاهمی چه -

 جدا همدیگر از و آمدیم بیرون اتاق و کردیم خداحافظی پدر از طوالنی، چنداننه وگویگفت از بعد

 .شدیم

 .«ایدشده بزرگ برادر دو مانند آلوشا و تو: »آوردم خاطر به را پدر هایحرف
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 مرد سپاهیان، سردار او. کردمی زندگی پدرش با د،دا دست از آمد دنیا به که هنگامی را مادرش آلوشا

 از تا سپرد پدر به را پسرش و داد دست از را جانش بزرگ هایجنگ از یکی در که بود آوریجنگ و غیور

 .دانممی برادر همانند را او هم من و داشت دوست فرزندش همانند را او پدر. کند مراقبت او

*** 

 «مریال»

 چند با مقایسه در حالش. خوردمی را دارویی گیاه پدر روز شش این در. گذشت دبا و برق مثل روز شش

 دیگر روز چند تا بخواهد خدا اگر. نباشید پدرتان حال نگران: »گویدمی طبیب. است بهتر گذشته روز

 .«کندمی پیدا بهبود حالش

. کنممی سپاسگزاری ایشانهکمک بابت هاآن از و افتممی آل امپراطور و آلوشا سردار یاد به همیشه

 .بود مغرور کمی و جذاب جوانی دوستش اما بود؛ مهربان و جذاب جوانی آلوشا

 را هاآن هم باز امیدوارم آه. شده تنگ آنان دوی هر برای دلم. افتممی دو آن فکر به همیشه چرا دانمنمی

 !کنم جبران را هایشانکمک و ببینم

. باریدمی باران آری! برق و رعد صدای. کرد جلب خود به مرا توجه صدایی که کردممی سیر فکرهایم در

 .کردم تماشا را باران و رفتم پنجره طرف به

*** 

 «آلوشا»
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 هم من. شدمی شروع جنگ کمکم آری،. کردم دریافت آل طرف از را مرز سوی به سپاهیان انتقال دستور

 .یابد پایان خوبی به جنگ این رمامیدوا. نبودم خونریزی و جنگ به راضی آل، دوستم، مثل

 مرا وقتی. بودند استراحت حال در سربازان یهمه. رفتم دادندمی آموزش را سربازان که مکانی طرف به

 :گفتم آنان یهمه به رو جدیت با. کردند تعظیم دیدند،

 تن بر است ساخته شما برای آهنگر که را هاییزره و باشید جنگ یآماده فردا برای شجاع مردان ای -

 .کنید

 :دادم ادامه و دادم تکان سری

 .باشید موفق -

 را پاهس قوای باید. رسیممی روم مرز به دیگر روز سه تا قطعا بیفتیم، راه به فردا اگر. رفتم خانه طرف به و

 و کنیم حمله روم به غرب طرف از سپاهیانش و آل و شرق طرف از سپاهیانم و من بود قرار. دهم افزایش

 .شویم ملحق هم به آنجا در

 .کردیم مطلع یکدیگر هاینقشه از را همدیگر و رفتم آل نزد هنگام شب

. رفتنمی بیرون سرم از جنگ فکر. رفتم فرو فکر به کشیدم، دراز و شدم آماده خواب برای اتاقم در

 جیبیع هایخواب! بود عجیبی شب. رفتم فرو عمیقی خواب به که بودم فکر در مدت چه دانمنمی

 زخمی شدت به آل، دوستم،. رفتمی تیرگی به رو آسمان و بود گرفته فرا را جاهمه خاک و گرد. دیدممی

 به .بیاورد زبان بر را سخنی داشت سعی و کردمی اشاره اینقطه به انگشت با. بود مرگ حال در و بود شده

 خوبی به صورتش. است دختر شدم متوجه اشمشکی موهای از دیدممی را کسی. شدم خیره نقطه آن
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 آل، ،دوستم. کیست او که دهم تشخیص توانستمنمی اما بودم؛ دیده مکانی در را او گویا. نبود واضح برایم

 ورتص. بود گرفته فرا عرق را پایم تا سر. پریدم خواب از. بودم آشفته. ببینم گونهاین توانستمنمی را

 به را چیز چه خواستمی آل. گرفتم آرام مدتی از پس. افتادم گریه به ناخودآگاه. آمد نظرم به آل زخمی

 دارد؟ برایم پیغامی چه عجیب خواب این خدایا بفهماند؟ من

 .افتادیم راه روم کشور شرق طرف به سپاه، به دادننظم از پس. رفتم سپاهیان طرف به دمسپیده

 سپاهیانم که بودم فکر در همیشه. دادم استراحت دستور سپاهیانم به. گذاراندیم راه در را روز نصف

 :کنم صحبت برایشان کمی گرفتم تصمیم پس باشند؛ داشته قوی یروحیه

 و خانواده نگران. دارممی دوست برادرانم همانند را شما و کنممی افتخار سپاهیان شما به من -

 برنگشت، جنگ از شما از کسی اگر. شودمی رسیدگی هاآن به شما غیاب در نباشید؛ فرزندانتان

 .ماند خواهد جاودان شما نام و دهندمی قرار خود سرپرستی تحت را هاآن امپراطوری

*** 

 «مریال»

 .دهد رخ اتفاقی است قرار شاید. نیامد چشمانم به خواب هستم، تاببی چرا دانمنمی

 مرا مادر دآلوخواب صدای. زدم جستی ترس از. آمد مهیبی صدای ناگهان که بود طلوع درحال خورشید

 :آورد خود به

 است؟ افتاده اتفاقی نکند بود؟ چه صدای شده؟ چه دخترم مریال -

 :دادم جواب و یابد کاهش مادر یدلهره تا زدم لبخندی پس باشم؛ مسلط خود بر کردم سعی
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 .آمد بیرون از مادر،صدا دانم نمی -

 :گفتم ادامه در و دادم تکان سری

 .نه یا است افتاده فاقیات شوم متوجه تا روممی اما -

 است؟ خبر چه. آمدمی مردم فریاد و داد صدای. کردم حرکت خانه حیاط طرف به

 :رسیدمی گوش به مردی فریاد صدای

 !شده حمله کشور به مردم ای -

 :گرفتم آسمان طرف به را سرم! است شده جنگ شنوم؟می چه. افتاد لرزش به ایلحظه قلبم

 .کن رحم ما به خودت! پروردگارا -

 در حاال که فروشیپارچه یمغازه به. بودند دویدن حال در مردم. انداختم نگاهی کوچه به و گشودم را در

 و بود نشسته فرزندش کنار زنی. آوردمی درد به را دلم مردم فریاد صدای. کردم نگاهی سوختمی آتش

 :گفتمی گریه با و کوبیدمی صورتش و سر بر

 ما دامن که بود مصیبتی چه این! پروردگارا. پسرم شو بلند است؟ شده خونین رتتصو چرا پسرم؟! جان -

 گرفت؟ را

 یصحنه چه. ایستادم جای در اشخاکی هایپیراهن و کودک خونین صورت دیدن با اما رفتم؛ زن طرف به

 !انگیزیغم

 .نکنم گریه تا بردم فرو را بغضم اما آمد؛ پایین چشمم از اشکی قطره
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 هم او گویا. کردم مشاهده جنگی زره پوشیدن حال در را پدر. رفتم خانه طرف به زن، به مکک از بعد

 :گفتم و برداشتم قدم طرفش به. بود شده جنگ متوجه

 .است نیافته بهبود کامال شما حال. کنید استراحت باید شما کنید؟می چه! پدرجان -

 :گفت و زد جانیکم لبخند

 .کند پیشروی دشمن بگذاریم نباید. کنم دفاع کشورم از خواهممی است؛ خوب من حال دخترم -

 :گفتم و گرفتم دست در را دستانش

 .توانممی من پدر -

 .باش مادرت و خودت مراقب. روممی من مریال، نه -

 . افتاد راه به و برداشت را شمشیرش و

 .گذردمی جنگ شروع از ایهفته یک

 داشته سهمی جنگ این در خواستممی هم من شود؟می ختم کجا به جنگ این عاقبت،. بودم نگران

 رد. شدم جنگ میدان راهی پس کنم؛ کمک کشور و مردم به شده طور هر گرفتم تصمیم بنابراین باشم؛

 . شدم مجروحان به رسیدگی مشغول آنجا

*** 

 سری او به خواستم. بود کرده را هوایش دلم و امبوده دور مادرم از روزی چند. گذشتمی هم پی از روزها

 یافت برای مدتی: »گفتمی که سخنانش یاد به. بودم آمده اینجا به مادرم میل خالف بر من آخر بزنم؛
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 این به که بود یافته بهبود پدرت حال تازه! ندارم را اتدوری تحمل دیگر و امبوده دور تو از پدرت داروی

 «بروی؟ و بگذاری تنها مرا خواهیمی هم تو. رفت جنگ

 با. بود جنگی چادرهای دوز و دوخت حال در مادر. شدم داخل. بود باز در کردم حرکت خانه طرف به

 .گرفت آغوش در مرا و شد بلند جای از من دیدن

 کمی با اما شد؛ مانع مادر بازهم. کردم جنگ میدان به برگشت قصد و گذراندم مادر کنار را مدتی

 .زگشتمبا و کردم راضی را او ظاهر به وگوگفت

 زا باندی. زدم زانو هاآن از یکی کنار. گرفتم کمک به تصمیم. دیدممی را زیادی مجروحان بازگشت راه در

 .کردم دستش باندپیچی به شروع و برداشتم جیب داخل

 کیستی؟ دختر ای -

 رب و داشت قوی هیکل و بلند قد. بود پوشانده را صورتش. گرفتم باال را سرم مردی یپرجذبه صدای با

 :مبرآورد فریاد و کشیدم بیرون را شمشیرم زدم، کنار صورت از را موهایم. بود نشسته سفیدی اسب روی

 .بپرسم تو از را سوال این باید من -

 :گفت و آمد پایین اسب از

 !زیبا بانوی رسانمنمی شما به آسیبی من _

 .بود آشنا برایم صدایش

 پوشاندی؟ را صورتت چرا -
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 در را خودت پدرت برای دارویی گیاه یافت برای که وقتی از. هستی شجاعی و جسور ردخت تو حقیقتا -

 .بردم پی شیرین حقیقت این به بودی انداخته خطر

 در .گرفتم جلوتر را شمشیر ترس از دارد؟ بدی قصد نکند. شد ترنزدیک است؟ کسی چه او دارویی؟ گیاه

. زد کنار را پارچه آهسته. برد بود پوشانده آن با را صورتش که ایپارچه طرف به را دستانش حین همین

 .کنممی احساس را دستانم لرزش بینم؟می چه! بزرگ خدای

*** 

 «آلوشا»

 زیر به را سرش. برد پایین آرامآرام را شمشیرش. رفتم پیش و زدم لبخندی. کردمی نگاه من به تعجب با

 :افکند

 شما؟! قربان -

 کنی؟می هچ اینجا. هستم آلوشا. آری -

 :گفت آلودیغم صدای با

 کنید؟می چه اینجا شما قربان اما. کردممی کمک مجروحان به -

 .امآمده اینجا هاآن به کمک برای من. هستند ما سپاهیان از مجروحان این -

 :گفت بغض با و افکند زیر به را سرش

  جنگ؟ چرا. بودیم کرده گناهی چه ما مگر مهربان، قلب این داشتن با شما قربان؟ شما چرا -
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 :گفتم پاسخ در و دادم تکان سری

 ...اما طور؛همین هم جوان امپراطور. بودم جنگ مخالف خود من -

 گریه او که نداشتم ایعالقه هیچ! آمد درد به دلم. بود زده حلقه چشمانش در اشک. آورد باال را سرش

 :کند

 چه؟ اما -

 .کنیم اطاعت باید ما و است بزرگ امپراطور دستور این اما -

 :گفت که گذشت سکوت در مدتی. نگفت چیزی و داد تکان سری

 جایی در را شما داشتم دوست. بود شده تنگ برایتان دلم. شدم خوشحال شما دیدن از بگویم باید -

 .جنگ در نه کردممی مالقات بهتر

 .شدم مندعالقه شجاعتتان و شما به دیدم، را شما که روزی از. طورهمین هم من آری؛ -

 :گفت و داد تکان سری

 .بروم باید من قربان -

 دختر این که کنم اعتراف خود به توانممی. شد دور آنجا از دهد، گفتنسخن یاجازه من به اینکه از قبل و

 .دارممی دوست را

*** 

 «آل»
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 امروز. بودیم درآورده خود تصرف به را روم کشور از نیمی تقریبا. بردیممی پیش را دشواری جنگ

 از ار سپاهیانم از زیادی بسیار تعداد. کردند حمله ما به سر پشت از ایغافلگیرانه طور به رومی سربازان

. بود شده دشوار سپاهیانم برای جنگیدن خستگی فرط از. بودم جنگ حال در همچنان. بودم داده دست

 :زدم فریاد پس کنم؛ نشینیعقب گرفتم تصمیم

 !کنید نشینیعقب -

 این بینم؟می چه! من خدای. برگرداندم را سرم. زد صدا ناالن و لرزان صدای با مرا کسی حین این در

 .گنجدنمی فکرم در موضوع

 :زدممی صدایش اختیاربی. بود گرفته فرا را وجودم تمام غم. زدم زانو زمین روی

 !ببینم خون در غرق را تو گونهاین توانمنمی برخیز؛! برادر -

 .بود افتاده لرزه به بدنم تمام

*** 

 «آلوشا»

 .زدم صدایش بسیار رنجی با. رساندم آل به را خود اما نداشتم؛ بدن در رمقی

 !آل... آ -

 بیرون دهانم از خون شد باعث که زدم لبخندی. کردمی مشاهده مرا تعجب با. چرخاند طرفم به را سرش

 :برآورد فریاد و زد زانو کنارم آل. بزند
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 ! ببینم خون در غرقِ را تو گونهاین توانمنمی برخیز؛! برادر -

 گرمای لحظات واپسین این در که هستم خرسند بسیار چه. کشید آغوش در مرا. گریستمی اختیاربی

 گرفته فرا را جاهمه غبار. رفتمی تیرگی به رو آسمان. کنم می احساس را وجودش گرمای نه؛ آغوشش،

! عشقم دیدن برادرم، آغوش! خداوندا. آمدمی سویم به دور از کردم؛ مشاهده ار مریال حین همین در. بود

 .دقایق آخرین در

 من سوی به که دخترکی آسمان، تیرگی. آمد خاطرم به خوابم ایلحظه. نیستم تنها که سپاسگزارم

 .تفاوت کمی با اما بود؛ همین تعبییرش پس. آمدمی

 :گفتم و گرفته نشانه را مریال اشاره انگشت با

 !آیدمی ما..سوی..به..مریال..برادرم -

 دایص با بعد کمی اما شد؛ خیره من به تعجب با نخست. زد زانو ما کنار بود، رسیده ما به اکنون که مریال

 :گفتمی و زدمی ضجه لرزان

 است؟ خونین صورتت چرا است؟ شده چه آلوشا -

 .آمد درد به قلبم هایشاشک یدند از. خوردمی سر پایین به صورتش از اشک هایقطره

 ردآو دستانم سوی را هایشدست. کردم لمس انگشتانم با را هایشاشک و کردم دراز سویش به را دستانم

 :گفتم و زدم جانیبی لبخند. فشردم را دستانش وجود تمام با. گرفت را هاآن و

 !دارم..دوستت..دو -
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 :گفتم وارزمزمه و آرامآرام و رگرداندمب آل طرف به را صورتم. کردمی گریه بلندبلند

 !باش..ظبش..موا...م..م -

 .بستم همیشه برای را چشمانم و

*** 

 «مریال»

 .گذاشتم سر پشت را انگیزیغم روزهای. گذردمی آلوشا شدنکشته از روزی چند

 دوردست از. افتادم راه شهر هایکوهستان طرف به پس بروم؛ آلوشا آرامگاه به گرفتم تصمیم امروز

 .زدم زانو کنارش و کردم حرکت طرفش به. افتاد سفیدرنگ قبر سنگ به چشمم

 :گفتم و کشیدم قبر سنگ روی بر دستی. آمد پایین چشمانم از اشکی قطره

 .است شده تنگ برایتان هم من دل. دارد نیاز شما به آل جنابعالی نبود؟ زود رفتن برای قربان -

 :خورد گوش به آرامش صدای. کردم احساس خود کنار را کسی ضورح که بودم خود هوای و حال در

 مریال؟ -

 :گفتم تعجب با و شدم بلند جای از

 شما؟! جنابعالی -

 .شنیدم را سخنانت و هستم کنارت که زیادیست مدت من آری -
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 :گفتم و زدم لبخندی

 .امنشده شما متوجه من گویا بلی، -

 :گفت که شدم رفتن یآماده و کردم تعظیمی

 .بگویم سخن تو با موضوعی یدرباره خواهممی -

 :گفتم و کردم زیبایش صورت به نگاهی

 .قربان بفرمایید -

 :گفت که افکندم زیر به را سرم و کشیدم خجالت نگاهش از. دوخت من به را اشپرجذبه نگاه

 .بنشین اینجا -

 .کرد اشاره زمین روی کنارش به و

*** 

 «آل»

 :گفتم و زدم لبخندی. افکند زیر به را سرش و شد خجالتش باعث هک کردم او به نگاهی

 .بنشین اینجا -

 :دادم ادامه. زد زانو زمین روی و آمد طرفم به آهسته. کردم اشاره زمین روی کنارم به و

 .کنم صلح کشورت با و دهم خاتمه آورعذاب جنگ این به گرفتم تصمیم -
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 باعث که درخشیدمی سیاه گوی دو همچون چشمانش. شد هخیر من به تعجب با و آورد باال را سرش

 :پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس. شوی چشمانش محو شدمی

 چیست؟ نظرت -

 :گفت و زد زیبایی لبخند

 .رسدمی پایان به جنگ این که خوشحالم. سپاسگزارم! قربان -

 :گفتم لب زیر و زدم لبخند ناخودآگاه

 .است خوب -

 :مگفت و شدم بلند جای از

 .کند موافقت امیدوارم روم؛می روم امپراطور دیدن به فردا -

 :گفت و داد تکان سری

 .کندمی موافقت باشید مطمئن -

 .هستم امیدوار -

 .افتادم راه به و

*** 
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 با. کردندمی محافظت امپراطوری قصر از زیادی سربازان. افتادم راه امپراطور قصر طرف به تنهایی به

 .کردند حمله طرفم به و آوردند بیرون را انشمشیرهایش من دیدن

 :گفتم و بردم باال را دستانم

 .ندارم جنگ قصد من! کنید صبر -

 :گفت و شد ترنزدیک سربازی

 ای؟آمده اینجا به چه برای -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .امپراطور دیدن برای -

 صدای با. کردند سد را هم را سربازان هک کردم حرکت جلو به. کردندمی نگاه مرا تعجب با سربازان یهمه

 :گفتم بلندی

 .بروید کنار پس برسانم؛ آسیبی ایشان به خواهمنمی من -

 :نشود بلند صدایم کردم سعی و بستم را چشمانم. آمدند طرفم به سرباز دو که شدم قصر داخل

 اتاق ضمن در. بیایید همراهم توانیدمی نیستید مطمئن اگر پس کنم؛ مالقات را امپراطور خواهممی -

 است؟ کدام امپراطور

 رو و کردم حرکت در طرف به آنان به توجه بدون. گرفت بزرگ دری طرف به را اشاشاره انگشت سربازی

 :گفتم بود ایستاده در کنار که ایندیمه به
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 .بده اطالع امپراطور به مرا حضور -

 ندبل قدی و جوگندمی موهای با میانسال مردی و باز در که نکشید طولی. شد داخل و کرد کوتاهی تعظیم

 به سری. است امپراطور او که شدم متوجه کار این با. کردند تعظیمی او دیدن با سربازان. آمد بیرون

 :گفت و کشید هم در را ابروهایش من دیدن با. دادم تکان احترام عنوان

 ای؟آمده من قصر به جرأتی چه به -

 :گفتم تمام شجاعت با

 .امآمده اینجا به وگوگفت یبرا _

 :گفت و زد تمسخرآمیزی لبخند

 !ندارم وگوییگفت دشمن با من -

 :گفتم و گذاشته پا زیر را غرورم پس. شود خشمگین که بود او با حق. کرد حرکت اتاقش طرف به و

 .کنم صلح درخواست شما از و دهم خاتمه جنگ این به خواهممی -

 چه دانمنمی. بود مشهود صورتش در دو هر تعجب، و خشم برگرداند؛ را سرش و شد متوقف جایش در

 :دادم ادامه که کشید طول مدت

 چیست؟ نظرتان -

 :گفت و داد تکان سری

 .کنیم وگوگفت اتاق داخل توانیممی -
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 نشان که- بزرگی میز طرف به او. رفتم اتاق داخل همراهش. کرد اشاره اطرافمان سربازان به سر با و

 :گفت من به رو و رفت است جلسات برای دادمی

 .بنشین -

 ار انگشتانش و گذاشت میز روی را دستانش. شدم خیره او به منتظر و گرفتم جای هاصندلی از یکی روی

 :پرسید محکم و داد تکان سری. کرد قفل هم در

 ای؟کرده شروع را جنگ این دلیل چه به -

 :گفتم و شدم خیره میز به و دادم تکان سری

 .پدرم اصرار به -

 و کستمش را سکوت بار این. کند سکوت گرفت تصمیم پس شد؛ پشیمان گویی که بگوید سخنی خواست

 :گفتم

 نای در و نبودم موافق جنگ با هم من. کنم جبران بتوانم امیدوارم. کنید فکر سخنانم روی جنابعالی -

 .دادم دست از را امصمیمی دوست جنگ

 :گفت خونسرد. رفتن یآماده و شدم بلند جای از و

 .دهممی را جواب فردا و کنممی فکر پیشنهادت روی -
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 این که خوشحالم. کردممی فکر جنگ به راه در. افتادم راه در طرف به و دادم تکان رضایت روی از سری

 مه او که هستم مطمئن پس نبود؛ جنگ این موافق من مانند هم آلوشا، دوستم،. رسدمی پایان به جنگ

 .شودمی خوشحال

 :کرد خود متوجه مرا ملیحی صدای که بودم ورغوطه فکرهایم در

 !آل جنابعالی بر درود -

 :گفتم و دادم تکان سالم ینشانه به سری و شدم خیره روی زیبا دختر به و گرفتم باال را سرم

 کنی؟می چه اینجا! مریال -

*** 

 «مریال»

 چه امپراطور است؟رفته امپراطور دیدن به آل جنابعالی آیا. بودم جنگ فکر در و زدنقدم حال در

 او شدم؛ هیکلقوی و قدبلند مردی متوجه فکرهایم بین در. کند موافقت امیدوارم دارد؟ او با برخوردی

 سیر فکرهایش در کند؟می چه روز موقع این در و اینجا! آل. رفتم جلوتر کمی. بود زدنقدم حال در هم

 امپراطور کنار در زدنقدم داشتم؛ خوبی حس. بود نشده من متوجه. داشتمبرمی قدم کنارش. کردمی

 :گفتم بلندی صدای با پس. کنم خود متوجه را او و بشکنم را سکوت گرفتم تصمیم. جوان

 !آل جنابعالی بر درود -

 :دپرسی و داد تکان سالم ینشانه به سری. شد خیره من به و گرفت باال آرامآرام را سرش
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 کنی؟می چه اینجا! مریال -

 :دادم پاسخ و زدم لبخندی

 .بزنم قدم شما همراه گرفتم تصمیم پس دیدم؛ را شما که بودم زدنقدم حال در -

 :گفت کرد من به معناداری نگاه

 .بیایی همراهم توانیمی -

 :گفتم که گذشت سکوت در مدتی. افتادم راه همراهش موافقتش بابت خوشحال. افتاد راه به و

 قربان؟ -

 :گفت و کرد من به نگاهی

 شده؟ چه -

 :پرسیدم و افکندم زیر به را سرم

 رفتید؟ امپراطور دیدن به قربان -

 :داد پاسخ و داد تکان سری

 .آری -

 :داد ادامه که شدم خیره او به سخنش یادامه گفتن برای منتظر

 .دهدمی را نهایی جواب فردا -
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 :گفتم و دادم تکان سری

 .است خوبی امپراطور او. کند موافقت یدوارمام -

 و نبود کار در جنگی و بود شده اعالم بسآتش روز چند این. رفتم فرو فکر در. نزد حرفی و کرد سکوت

 آل صورت به را نگاهم! باشد آرامش در همیشه کشورم امیدوارم. بردمی سر به کامل آرامش در شهر

 را او اشآبی چشمان درخشش و کردمی نمایان بیشتر را امتششه اشخورده گره هم در ابروان. دوختم

 بدی درد افتادم؛ زمین روی و خورد سنگی به پایم ناگهان که بودم غرق خود افکار در. کرد می ترجذاب

 .آمد پایین چشمانم از اشکی قطره درد از. کردممی احساس زانویم در

 :گفت نگران لحن همان با و زد زانو کنارم نگرانی با بعد و تعجب با نخست آل

 !شده؟ چه مریال -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .نیست چیزی -

 :گفت که برخیزم خواستم و

 .بده من به را دستانت _

 نم دست گرمای باعث گرمش دستان. گذاشتم دستانش در را دستانم آرام و افکندم زیر به را سرم معذب

 :گفتم و شدم بلند جای از. شدمی هم

 .شدم شما نگرانی باعث که ببخشید... ب -
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 :گفت و پوشاند را صورتش زیبایی لبخند

 .ندارد موردی _

 :گفت که افکندم زیر به را سرم

 .باشی ندیده آسیبی امیدوارم -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .سپاسگزارم -

 :گفتم ادامه در و کردم کوتاهی تعظیم

 .دیدار امید به. بروم باید من -

 قطف. کند خداحافظی او تا نکردم صبر حتی و شدم دور او از سریع و کشیدم بیرون تانشدس از را دستانم

 :گفتمی لب زیر که شنیدم را صدایش

 !باش خودت مراقب -

. مکرد هاآن به نگاهی و گرفتم باال را دستانم. کردم تازه نفسی و ایستادم کوچه کنار خستگی فرط از

 :گفتم خود با و زدم لبخندی. کردممی احساس را دستانش گرمای هنوز

 ! من امپراطور دارم دوستت -

*** 
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 «آل»

 داپی خوبی حس شدمی باعث سردی این و بود سرد دستانش گذاشت، دستانم در را ظریفش دست وقتی

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم. بود شرمساری با سخنانش و حرکات تمام. آرامش حس کنم؛

 .دیدار امید به. بروم باید من -

. نمک خداحافظی او با من که نکرد صبر حتی. کرد دویدن به شروع و کشید بیرون دستانم از را دستانش و

 :گفتم خود با لب زیر آرام پس

 .باش خودت مراقب -

 دختر این سخنان و رفتارها چرا. شد محو کوچه در و خارج من دید از کمکم. کردم مشاهده را دویدنش

 رافکا این تا دادم تکان سری. داشتم او به غریبی حس. دانمنمی را وابشج هم خود است؟ نشیندل برایم

 .شوم آماده فردا برای و بروم استراحتگاه به گرفتم تصمیم. نداشت ایفایده اما کنم؛ بیرون ذهنم از را

*** 

 «مریال»

 مقابلم در هک رفتارهایی و آل جنابعالی فکر در مدت تمام. نیامد چشمانم به خواب هیجان فرط از شب

. نکن غیرممکن فکرهای! مریال: »گفتم و زدم خود به نهیبی دارد؟می دوست مرا او آیا. بودم دارد،

 بگیر: »گفتم خود با و زدم صورتم به دستی.« است غیرممکن نه! مریال و آل! کجا تو و کجا امپراطور

 !«فکربی جسور دخترک بخواب

 .رسانیدم صبح به بیداری در چه و خواب در چه ،برهم و هم در افکار این با را شب خالصه
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 ل،جنگ به پدرم اسب با گرفتم تصمیم. بود گرفته فرا را جاهمه آفتاب شدم، بیدار خواب از وقتی صبح

 زیادی سخنان که تعلل کمی با مادر. کردم مطلع خود تصمیم از را مادر پس بروم؛ چشمه و کوهستان

 هاینصیحت و.« نشو دور شهر از! کن احتیاط راه در برگرد، خانه هب زود باش، خودت مواظب: »بود پشتش

 دلیل همین به آه کرد؟ تحمل یونان به مرا سفر چگونه دانمنمی. کرد صادر مرا رفتن یاجازه همیشگی

 !داد دست از را اشجوانی مادر

 هوا این در کشیدنفسن. بودم نیامده تفریحی چنین به که بود مدتی. افتادم راه به و شده اسب بر سوار

 آب صدای. سپردم وزیدمی دشت در که آرامی نسیم دست به و کردم باز را موهایم. بود بخشلذت برایم

. بنوشم زاللش آب از و بنشینم چشمه کنار کمی گرفتم تصمیم. دادمی نوازش را گوشم چشمه، روان

 که بود روزی چند. کردم شکر را خدایم و زدم زانو چشمه کنار و بستم درختان از یکی به را اسبم افسار

 .شدند کشته کشورم سربازان از تعدادی نبود؟ کار در جنگی موقع هیچ شدمی چه. نبود خبری جنگ از

 آلوشا و آل جنابعالی کاش. شدمی سرازیر اختیاربی هایماشک. شد زنده برایم آلوشا دادنجان تصویر

 .نشست امشانه روی دستی که بودم رهایمفک در! آمدندنمی کشور این به جنگ برای

*** 

 «آل»

 خاتمه جنگ این به توانمی آیا داد؟ خواهد جوابی چه امپراطور. بودم امپراطور جواب منتظر صبرانهبی

 دستوراتش از اینکه خاطربه دهد؟می نشان العملیعکس چه شود، موضوع این متوجه پدر اگر داد؟

 .یابد پایان خوبی به چیزهمه که کن کمک! وردگاراپر. شودمی ناراحت کردم سرپیچی
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 یک روی که حالی در حیاط در را امپراطور قصر، به ورود از پس. رفتیم امپراطور نزد سربازی با همراه

 گاهن اطراف سربازان به تعجب با. کردم حرکت طرفش به. کردم مشاهده بود زده چمباتمه بزرگ سلطنتی

 مرا که سربازان از یکی به تمسخرآمیزی لبخند. نکردند سد را راهم قبل یدفعه مانند! است جالب. کردم

 از بود، شده من حضور متوجه اکنون که امپراطور. دادم تکان برایش سری و زدم کردمی مشاهده بهت با

 :گفتم و دادم تکان احترام ینشانه به سری. برخاست جای

 .شما بر درود -

 :گفت و گذاشت دستانم در را دستانش تردید کمی با. بردم جلو را دستانم و

 .بنشین! آمدی خوش -

 کرد پایم تا سر به نگاهی که گذشت مدتی. نشستم و دادم تکان سری. کرد اشاره رویشروبه صندلی به و

 :پرسید و

 ای؟کرده شروع را جنگ پدرت اصرار به گفتی -

 !آری -

 :گفت و شد متمایل جلو به کرد، تنگ را چشمانش

 .باشی مستقل و مصر هایتگیریدرتصمیم باید پس شوی؛ یونان یآینده امپراطور است قرار تو _

 :گفتم و دادم تکان سری

 .ندارد دخالتی هیچ موضوع این در پدر و است خودم تصمیم جنگ به دادنخاتمه -
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 :گفت و برد فرو موهایش داخل را دستانش

 .شرطی به اما کنم؛می موافقت درخواستت با -

 کنم؟ اجرایش توانممی آیا چیست؟ شرطش. رفتم فرو فکر در و کردم او به اهینگ

*** 

 «مریال»

. کردم نگاهی سر پشت به و آمدم خود به سرعت به. نشست امشانه روی دستی که بودم فکرهایم در

 :گفتمی که شدم زیبا صورتی با میانسال زنی متوجه

 دخترم؟ کنیمی گریه چرا -

 :دادم پاسخ و کردم پاک را ایمهاشک دست پشت با

 .بودم ایمداده دست از جنگ این در که دوستانی و جنگ فکر در -

 :گفت و زد بخشیآرامش لبخند

 ! ناراحتم خیلی موضوع این از هم من -

 :رسید گوش به مردی صدای حین این در. بودیم وگوگفت مشغول مدتی

 کجایی؟ مادر -

 :گفت مادرانه صدای با زن
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 .هستم چشمه کنار درختان پشت من. سرمپ بیا -

 ما به و پرید پایین اسب از. آمد سویمان به متوسط ایچهره و قد با اسب بر سوار مردی که نکشید طولی

 :گفت و زد لبخندی اما کرد؛ نگاهی مرا تعجب با نخست. شد نزدیک

 !است ربوده را درما دل پیداست که زیباروی خانم دوشیزه بر درود و مهربانم مادر بر درود -

 :گفت آهسته و گرفت را دستانم زن. شد من یخنده باعث سخنش این

 .است طبعشوخ کمی -

 :گفتم و زدم جستی. بود غروب حال در که شدم خورشید متوجه و دادم تکان سری

 .شودمی نگران مادرم. بروم خانه به باید من -

 :گفت زن

 کیست؟ پدرت چیست؟ نامت! کن صبر -

 .کردم حرکت خانه طرف به و کرده خداحافظی او از زن، سؤاالت به دادنجواب از بعد باالخره

*** 

 «آل»

 و دادم تکان سری کنم؟ اجرایش توانممی آیا چیست؟ شرطش. رفتم فرو فکر در و کردم او به نگاهی

 :پرسیدم
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 چیست؟ شما شرط -

 :گفت و کرد نگاهم متفکر

 .شوند یکی و متحد جنگ بدون کشور دو صلح، بر عالوه که است این شرطم -

 رپد! سپاسگزارم خدایا آه. کردم تکرار خود برای را سخنش دیگر بار یک. کردممی مشاهده را او تعجب با

 و شودمی خوشحال که هستم مطمئن. شود متحد و یکی روم کشور با یونان کشور داشتمی دوست هم

 :گفتم و زدم رضایتمندی لبخند. کندمی موافقت

 .کرد خواهم فکر شما شرط روی -

 :گفتم و بردم جلو را دستانم. شد بلند جای از هم او که شدم بلند جای از

 .باشیم یکدیگر برای خوبی دوستان هستم امیدوار همچنین و سپاسگزارم شما موافقت از -

 :گفت و فشرد را دستانم و زد لبخندی هم او

 .هستم هم جوابت منتظر ضمن در! امیدورم -

 :گفتم کوتاهی تعظیم از بعد و دادم تکان سری

 .دوباره دیدار امید به! حتما -

 :گفتم دل در و دادم سر عمیقی نفس. افتادم راه به و کردم ایاشاره سرباز به

 .رسید پایان به جنگ این باالخره برادرم -
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 شنیدن از حتما .کشید پر مریال سمت به فکرم ناخودآگاه. کردم آرامش طلب او برای خدا از دل در و

 تنگ برایش دلم! آمد خواهد دیدنم به وجوپرس برای هستم مطمئن. شودمی خشنود امپراطور موافقت

 .است شده

*** 

 «مریال»

 :رسید گوش به مادر صدای که بودم خانه هایفرش وشویشست حال در

 مریال؟ مریال -

 :گفتم و کردم خانه داخل به نگاهی

 است؟ شده چه مادر -

 :گفت و کشید بیرون سرکی و کرد باز را رد مادر

 !دارد تو با مهمی کار پدرت! کن عجله دختر -

 :گفتم خود با شستم، می را هایمدست که حالی در. گفتم ایآهسته چشم و دادم تکان سری تعجب با

 .است افتاده بدی اتفاق شاید دارد؟ من با مهمی کار چه پدر -

 عطر بوی. نوشیدمی را مادر دمتازه چای و بود نشسته پدر. رفتم نهخا داخل به هایمدست شستن از بعد

 چای ریختن حال در را مادر حین همان در. آورددرمی پای از را هرکسی و بود پیچیده خانه در چای

 :گفتم بلند من که زد لبخندی پدر. نشستم پدر کنار و زدم زیبایش صورت به لبخندی. دیدم
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 است؟ چطور انحالت پدر، نباشید خسته -

 :گفت و زد لبخندی پدر

 .است خوب من حال. دخترم باشی سالمت -

 .زدم پدر به لبخندی و کردم تشکری لب زیر. گذاشت تنها را ما و گذاشت کنارمان را چای هایلیوان مادر

 :گفت تمام جدیت با پدر

 .بده گوش سخنانم به وبخ پس کنم؛ گووگفت تو با مهمی موضوع یدرباره خواهممی دخترم، مریال، -

 :داد ادامه و کرد قفل هم در را دستانش. دوختم چشم او به منتظر و داده تکان سری

. بروی یونان کشور تا پدرت جان نجات سبب به توانستی و هستی جسوری و شجاع دختر تو مریال -

 ای؛کرده پر ادرتم و من برای را امنداشته پسر جای تو. کنم جبران را کارت این چگونه دانمنمی

 .سپاسگزارم

 غضب با و گریستم هم من او یگریه از. کرد گریه به شروع و بگوید را سخنانش یبقیه نتوانست دیگر

 :گفتم

 .نیست جبران به نیازی پس کنم؛می کاری هر مادر و شما جان نجات برای من پدرجان -

 :دادم ادامه و گرفتم را دستانش کردم، پاک را هایشاشک

 را شجاعت این و سپاسگزارم شما از من. ایدکرده بسیاری تالش من تربیت برای و بزرگ مرا شما -

 .هستم مادر و شما مدیون
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 :گفت و کرد نوازش را موهایم پدر

 .دخترم نکن گریه -

 :پرسیدم و شدم خیره پدر به لبخند با. کردم پاک دست پشت با را هایماشک

 بگذارید؟ میان در من با خواهیدمی که چیست مهم یمسئله آن پدر؟ -

 :داد پاسخ و داد تکان سری

 بودی؟ رفته جنگل به پیش روز چند گویی -

 .آری -

 ای؟نداشته برخورد جوانی پسر و زن با -

 :گفتم تعجب با و انیشیدم کمی

 آمده؟ پیش مشکلی. پدرجان آری -

 :گفت و زد آرامی لبخند

 .است پیش در خیری امر دخترم، نباش نگران -

 :داد ادامه پدر! تو امید به پروردگارا چیست؟ پدر منظور خیر؟ امر. کردممی نگاه را پدر بهت با

 .است کرده خواستگاری پسرش برای را تو دیدی، جنگل در که زنی آن -

 :گفت و زد لبخندی پدر! است غیرممکن این رویاست؟ و خواب شنوم؟می چه
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 و کندمی ازدواج روزی دختری هر. بگیری تصمیم اتزندگی برای یدبا و ایشده بزرگ دیگر تو مریال، -

 .باشی اتآینده و زندگی فکر به که است رسیده فرا آن موقع

 پدر. بگویم سخنی توانستمنمی و بود شده قفل زبانم. شدم بلند جای از هم من. شد بلند جای از و

 .گذاشت تنها فکر هزار چند با مرا و گذشت کنارم از زد؛ لبخندی

. پروراندممی سر در تریبزرگ آرزوهای من. رفتم فرو فکر به و نشستم ایپله روی و رفتم حیاط داخل

 یزندگ از را تو افکار این! دختر بکن فکرها این از کمتر: »گفتم و زدم نهیبی خود به هم باز! آرزوهایی چه

 .«کندمی دور اتواقعی

 شد؟می دور من از افکار این مگر اما. شوم آماده فردا برای تا تمرف خانه داخل به و شدم بلند جای از پس

 خود سر از را بلندپروازی این چگونه پروردگارا. کردممی انتخاب را امزندگی راه باید من پدر قول به

  .کردممی آماده فردا مراسم برای را خود قاطعانه و آمدممی کنار موضوع این با باید باالخره کنم؟ بیرون

*** 

 «آل»

 هایچشمه و دشت پرندگان آواز صدای. زدممی قدم رنگارنگ هایگل از لبریز دشتی در کنارش و پاپابه

 که حریر و ابریشمی هایلباس با زیباروی یندیمه چند. دادمی نوازش عجیبی طور به را گوشم روان،

! پروردگارا. بود ناشدنیتوصیف ییجا. کردندمی همراهی را ما داد،می نوازش را هاگل صورت آن بلندی

 ظرن به همیشه از ترنورانی اشمردانه صورت. بودم نگذاشته مکان این به پا زمانی هیچ است؟ کجا اینجا

 خسته او با صحبتیهم از. بودیم وگوگفت مشغول. بود کرده پر را زیبایش صورت لبخند،. رسیدمی

 :دارم یاد به را سخنانش از ایجمله. شدمنمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 75 

 .بشتاب آوردنش دست به برای! برادرم -

 چندین با مرا او. چیست منظورش بپرسم او از که نداد اجازه حتی و شد محو من دید از سخن این از بعد

 چه بود؟ چه منظورش. شومنمی سخنانش متوجه کنممی تفکر چه هر. گذاشت تنها سؤال هزار

 .هبد نجات سردرگمی این از مرا! پروردگارا آه بم؟بشتا کسی چه آوردن دست به برای بگوید؟ خواستمی

. بود درآغاز زمستان فصل. وزیدمی سردی باد. افتادم راه به آلوشا آرامگاه طرف به و شدم بلند جای از

 .کردنمی عبور مکان این از هم ایپرنده حتی که طوری به بود؛ گرفته فرا را جاهمه سکوت

 تنم به لرزی هوا سردی از. زدم زانو کنارش و کردم حرکت طرفش به. افتاد قبرش سنگ به چشمم دور از

 را هاخاک و کشیدم اشغبارگرفته قبر سنگ روی را دستانم. کشیدمی رحمانهبی را موهایم باد،. افتاد

 :گفتم لب زیر و دادم سر آرامی لبخند. زدم کنار

 !آلوشا شجاع، سردار بر درود -

 خود با که- را آلوشا شمشیر و کردم پاک را هایماشک. افتاد قبرش سنگ رو چشمانم از اشکی یقطره

 :گفتم و زدم لبخندی. گذاشتم قبرش سنگ روی و کشیدم بیرون -بودم آورده

 .بودی برده یاد از را شمشیرت! پسر ای -

 :گفتم توجه بدون. کردم حس صورتم روی را باران هایقطره

 !زدریمی اشک تو برای هم آسمان بینی؟می -

 :گفتم و گرفتم آسمان به رو را صورتم. دادمی وشوشست را قبر سنگ روی هایخاک باران
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 شنوی؟می را باران صدای. باردمی باران کنم،می فکر تو به وقتی -

 سبکی احساس کمی. گذشت گونهاین مدتی. بود جاری صورتم روی رودی مثل باران با همراه هایماشک

 .انداختم تهگذش به نگاهی. کردممی

 راستی به. برادرم دادن دست از و آلوشا دوستم و من زندگی در مریال آمدن جنگ، برای پدر پیشنهاد

 . آوریمی دست به را دیگری عزیزان و دهیمی دست از را عزیزانی است؛ داستان یک مانند زندگی

*** 

 «مریال»

 :آورد خود به مرا ادرم صدای که کردممی فکر آینده به و بودم نشسته اتاق یگوشه

 دخترم؟ مریال -

 بود نگذشته ایلحظه. کردم نگاهی بود کرده تن به زیبایی هایلباس حال که مادر به و گرفتم باال را سرم

 :گفت و کشید هم در را ابروانش که

 .توست خواستگاری مراسم ناسالمتی ای؟نشسته اینجا چرا -

 :داد ادامه و شد تریکنزد من به. ندادم جوابی و دادم تکان سری

 !کن تن به لباسی مراسم، برای و برخیز -

 :پرسیدم تعجب با

 !آیند؟می ما یخانه به اکنونهم میهمانان مگر -
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 :داد پاسخ و داد تکان مثبت عالمت به سری

 .آیندمی اینجا به دیگر ساعاتی تا آری، -

 :گفتم و دادم مادر تحویل رنگیکم لبخند

 .آیممی هم من بروید ماش مادرجان، چشم -

 نت بر زیبایی لباس و برخاستم جای از. رفت بیرون و بوسید را امپیشانی داد، تکان سری مهربانی با

- صورتم به نگاهی درآینه. کردم جمع باال طرف به را هاآن بزرگی سر گل با و زدم شانه را موهایم کردم؛

 اطراف به. گشودم را آن و افتادم راه اتاق در طرف به .زدم آرامی لبخند و کردم بود شده زیباتر حال که

 د؛آم سراغم به فکرها دوباره. بود رفته فرو سکوت در و بود شده چیده قبل از زیباتر خانه کردم، نگاهی

 حال در را مادر و پدر که افتادم راه به حیاط طرف به و شدم خارج فکرهایم از در شدنکوبیده صدای با اما

 .کردم حرکت داخل به و زدم خجولی لبخند. دیدم جوان همان و مهربان زن همان اب پرسیاحوال

 و بود پدر و مادر با صحبت درحال مادر. بودم نشسته مادرش و( رامان) پسر آن رویبهرو مادر، و پدر کنار

 به و بودم افکنده زیر به را سرم هم من. انداختمی من به محجوبانه نگاهی اوقات گاهی هم رامان

 .کردممی فکر آل جنابعالی

 کجاست؟ حواست دخترم مریال، -

 :دادم پاسخ شتاب با و دوختم چشم پدر به گرفتم؛ باال را سرم

 جان؟ پدر بله... ب -

 :گفت و داد تکان سری
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 . بکنید را الزم وگوهایگفت و بروید رامان با -

 به و شدم بلند جای از. زد بخشیمشآرا لبخند و گذاشت هم روی را چشمانش. کردم نگاه پدر به کمی

 و نشست کناری کرد؛ نگاهی اتاق اطراف به رامان. شدم اتاق وارد و گشودم را در. افتادم را به اتاق طرف

 :گفت من به رو

 است؟ مریال نامت -

 .آری -

 :گفت و زد لبخندی

 .است رامان هم من نام -

 :گفت که گذشت کوتس به ایلحظه. نشستم کنارش فاصله با دادم تکان سری

 روم به و کردیم ترک را کشورمان مادرم و من. دادم دست از جنگ در را پدرم که بودم سالهدوازده -

 آن در و بسازیم ایخانه توانستیم کمکم. کردمی بافیقالی مادرم و کردممی کار کودکی از من. آمدیم

 از یکی روزی اینکه تا. شدممی ترگبزر و بزرگ من و گذشتمی دیگری از پس روزها. کنیم زندگی

. کرد کار تقاضای من برای او از و برد امپراطور نزد مرا -بود پدرم قدیمی دوست که- دربار کارکنان

 .داد قصر در کاری من به -بود بخشنده و مهربان مردی که- امپراطور

 :گفت و زد لبخندی که شدم خیره او به منتظر

 از یکی عنوان به مرا بود، آمده خوشش من مهارت از که امپراطور .کردم کار قصر در سالی چند -

 .هستم ایشان محافظان از یکی هم اکنون هم و. کرد انتخاب خود مخصوص محافظان
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 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 پذیرید؟می خود همسر عنوان به مرا آیا جوان، بانوی -

 :گفتم و افکندم زیر به را سرم

 .کنممی تحسین را شما من. دارید یزیاد پشتکار شما -

 :دادم ادامه. بود دوخته چشم من به منتظر که کردم او به نگاهی

 .کنم فکر پیشنهادتان به تا خواهممی فرصت روزی چند شما از من اما -

 :گفت و داد تکان سری

 .بانو میل کمال با -

 ندبل جای از و زدم لبخندی. باشد شندهبخ حد این تا تواندمی او دانستمنمی. شدم خیره او به تعجب با

 :گفت و زد لبخندی مادرش. شدم خارج اتاق از همراهش. شد بلند جای از هم او شدم؛

 دخترم؟ کنیمی قبول غالمی به مرا پسر -

 :داد پاسخ من جای به رامان که دادم فاصله هم از را لبانم

 .کند فکر کمی تا است خواسته فرصت روزی چند مریال نکن؛ عجله! مادرجان -

 :گفت و شد بلند جای از و داد تکان سری مادر

 .هستیم جوابتان منتظر رامان و من بپذیری؛ مرا پسر امیدوارم دخترم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 80 

 :داد ادامه و کرد حرکت حیاط طرف به و

 !دیدار امید به -

 .اندیشیدم پیدایمنا یآینده به و کردم حرکت اتاق طرف به من اما کردند؛ شانبدرقه حیاط تا مادر و پدر

*** 

 «بعد روز دو»

 رهایفک از دست باید. نیاید بار به پشیمانی تا بگیرم را تصمیم بهترین باید. گذردمی روز آن از روز، دو

 در رامان قامت و صورت. دهم دست از را آن نباید من و است خوبی فرصت این. داشتممی بر پوچ و واهی

 توانمی چگونه! خدایا آه. شد آن جایگزین آل جنابعالی زیبای ویرتص ناخوداگاه اما شد؛ نمایان ذهنم

 کرد؟ رها تصورات این از را خود

 کنممی فـکر تـو به»

 تـنـهـایـی از شـودمـی پـر دلم و

 ایبـرکـه هـمـچـون

 مــاه تـصـویـر بـه کـه

 !«اسـت بـسـتـه دلــ

 :گفتم خود با و آمدم خود به
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 بیرون بیهوده افکار این از تا کنم کاری سرگرم را خود است بهتر گذرد؟می چه من درون! خداوندا -

 .بیایم

 خانه در کنیزی اینکه با. بود پدر برای لباس بافت حال در. رفتم مادر سوی به و برخاستم جای از پس

 دستانش بر ایـوسه بـ زدم؛ زانو کنارش. بود مندعالقه خانه کارهای دادنانجام به مادر اما داشتیم؛

 :گفتم و نشاندم

 دهید؟می آموزش را لباس بافت هم من به. مادرجان نباشید خسته -

 :گفت روییخوش با و کشید آغوش در مرا گشود؛ را دستانش

 .اینشده ساخته کارها این برای تو اما. میل کمال با عزیزم، آری -

 :گفتم و زدم صورتش به لبخندی

 .مشو سرگرم خواهممی نیست؛ مشکلی -

 :پرسیدم مادر از سوالی که بود نگذشته مدتی. کرد شروع را آموزش و داد تکان مثبت عالمت به سری

 کند؟ ازدواج زادهاشراف از غیر دختری یک با امپراطوری است آمده پیش حال به تا آیا مادرجان؟ -

 پرسی؟می را سوال این چرا -

*** 

 است دهش ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
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*** 

 .رسید ذهنم به است؛ دلیل بدون -

 :گفت پاسخ در و داد تکان سری

 .امندیده چیزی چنین عمرم تمامی در من. ندرت به بیاید پیش هم اگر و آیدنمی پیش چیزی چنین -

 :گفت ادامه در که بودم سپرده گوش مادر سخنان به ناامیدانه

 ازدواج هاآن از یکی. کردمی تعریف ما برای زیادی های داستان بود، سالینکه زن که مادرم مادربزرگ -

 .بود زادهاشراف از غیر یخانواده از دختری با امپراطوری

 :گفتم پس. بشنوم را داستان که شدم کنجکاو بسیار

 .کنید تعریف برایم را داستانش -

 :گفت و زد لبخندی

 شکار برای جوان امپراطور هم روز آن اتفاقا. کندمی لجنگ به رفتن دخترقصد آن روزی قضا از -

 .شوندمی هم عاشق دل صد نه دل یک و بینندمی را همدیگر هردو خالصه. شودمی جنگل راهی حیوانات

 :گفتم و گرفتم باال را سرم. برخاست جای از که. کردممی نگاه را او تعجب با

 شد؟ چه اشبقیه -

 :تگف لبخند با و داد تکان سری
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 .کردند ازدواج همدیگر با آخرش شد؟می باید چه -

 شد؟می مگر اما کنم؛ بیرون سرم از را مزاحم افکار تا دادم تکان سری. افتاد راه به آشپزخانه طرف به و

*** 

 «آل»

 اسب سوار. است رفتن روز حال و. برم یونان به روم امپراطور موافقت از بعد که گرفتم را خود تصمیم

 تداعی ذهنم در بودم گذرانده مریال و آلوشا با که روزهایی تمام. کردم نگاهی اطراف به و شدم رنگمسیاه

 :گفتم دل در و دادم تکان سری. شد

 ودیز به! ببخشی مرا کنممی رها غریب کشور در گونهاین را تو اینکه برای هستم امیدوار برادرم آلوشا، -

 .آیممی دیدنت برای

 :گفتم خود با ادامه در و دادم تکان سری

 !شودمی تنگ برایت دلم مریال -

 ادم،د تکان برایش خداحافظی عنوان به سری. کردم نگاهی امپراطور و سربازان تمام به و بردم باال را سرم

 :زدم فریاد همراهان به رو. داد تکان سری متقابال هم او

 .کنیممی حرکت -

 شده دور روم از. کردم نگاهی اطرف به و آمدم بیرون رهایمفک از. گذشت طوالنی مدتی. افتادیم راه به و

 .رسیممی یونان به دیگر یهفته تا داریم، زیادی یآذوقه اینکه با دهیم؛ ادامه گونههمین اگر. بودیم
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*** 

 «مریال»

 .بود آمده ما یخانه به نهایی جواب برای رامان مادر

 ناامید را مادر و پدر توانمنمی هم طرفی از و دهم واهی یدام خود به توانمنمی. بودم گرفته را خود تصمیم

 را او توانممی زندگی در که دانممی و است خوبی پسر رامان. دهم دست از را فرصت این نباید من. کنم

 رویروبه رامان مادر و مادر. رفتم بیرون و کردم تعویض دارچین آبی لباس با را خود لباس. بدارم دوست

 .زد لبخندی و داد تکان رضایت عنوان به سری افتاد، من به چشمش که مادر. بودند تهنشس یکدیگر

 :گفت و برخاست جای از من دیدن با رامان مادر

 !است شده چندان دو اتزیبایی لباس این با! زیبایی لباس چه مریال وای -

 :گفتم و زدم لبخندی جوابش در. کشید آغوش در مرا و

 .یدآمد خوش. سپاسگزارم -

 :گفت و داد تکان سری مادر

 .بنشینید لطفا -

 :پرسید و انداخت من به معناداری نگاه. دوختم چشم رامان مادر به و نشستم مادر کنار

 ای؟کرده فکر رامان پیشنهاد به مریالجان -

 :داد ادامه که افکندم زیر به را سرم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 85 

 .کند وشبختخ را تو تواندمی که هستم مطمئن من و است خوبی پسر رامان -

 که بود وقتش دیگر. زد لبخندی هم او که کردم مادر به نگاهی. دوخت چشم من به منتظر و زد لبخندی

 :گفتم و زدم لبخندی پس کنم؛ مشخص را خود یآینده

 را راه بهترین که گرفتم تصمیم پس هستید؛ بزرگ و مهربان حد چه تا پسرتان و شما که دانممی -

 .کنم انتخاب

 :گفتم شرم با و دادم تکان سری

 .کنممی موافقت من -

 مادر رضایت از لبخندی. زدمی موج چشمانشان در رضایت. کردم نگاه هردویشان به و بردم باال را سرم

 .است مادرم لبان روی لبخند اینکه بابت کردم شکر را خدا و زدم

 :گفت و زد شوق روی از لبخندی رامان مادر

 !شویمی خودم روسع دانستممی! باشد مبارک -

 :گفت و کرد تعارف بود پخته خود که را هاشیرین نان است، خوشحال بود پیدا که هم مادر

 .کنید شیرین را دهانتان بفرمایید -

 :پرسید و کرد تشکری رامان مادر

 چیست؟ عقد مراسم یدرباره شما نظر -

 :گفت و داد تکان سری مادر
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 چیست؟ خودتان نظر -

 .است مناسب دیگر روز دو یبرا من نظر به -

 :گفت و زد لبخندی مادر

 .کنیممی برگزار را عقد ما یخانه در دیگر روز دو پس. است خوب -

 :گفت گوشم زیر و کشید آغوش در مرا برخاست؛ جای از رامان مادر

 . کند خوشبخت را تو بتواند رامان که هستم امیدوار کن؛ صدا مادر مرا بعد به امروز از دخترم -

 :گفت و کرد مادر به رو بعد و. نشاند امپیشانی بر ایـوسه بـ و

 .دیدار امید به. سپاسگزارم -

 :گفتم و گرفتم باال طرف به را سرم. کرد همراهی حیاط تا را او هم مادر. کرد حرکت در طرف به و

 .کنم انتخاب را درست راه بتوانم تا کن امهمراهی! پروردگارا -

 کرف به و نشستم اتاق یگوشه. کردم تعویض ایساده لباس با را زیبایم لباس و فتادما راه اتاق طرف به

 .رفتم فرو

 نگت برایشان بسیار دلم. بروم ایشان دیدن به فردا باید. امندیده را آل جنابعالی که است طوالنی مدتی

 .است شده

 اب مرا و رسیدمی نظر به همیشه زا زیباتر چشمانش. کرد خطور ذهنم به ناخودآگاه آل جنابعالی تصویر

 وانمبت شاید تا کشیدم سرکی. بود ایستاده خودش هیکل و قد هم مردی سرش پشت. کردمی نگاه لبخند
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 او. شناختم را او من اما نبود؛ شناسایی قابل راحتی به و بود صورتش روی سیاهش گیسوان. بشناسم را او

 نظر به غمگین همیشه برخالف چشمانش آورد؛ باال هآهستآهسته را سرش. بود آلوشا شجاع، سردار

 .کشید بیرون خیاالتم از مرا و زد صدا مرا مادرم که بگوید چیزی خواست چرا؟ اما. رسیدمی

 مریال؟ -

 :گفتم خود با و دادم تکان سری

 هگوناین او که امشده مرتکب را اشتباهی کار من شاید...شاید رسید؟می نظر به غمگین چشمانش چرا -

 .دانمنمی. کردمی نگاه مرا

 :آمد مادر صدای دوباره که زدم کنار را مزاحم فکرهای و گرفتم دستانم با را سرم

 مریال؟ -

 من به منتظر که کردم مشاهده را مادر و پدر. گشودم را آن و کردم حرکت در طرف به و برخاستم جای از

 .دادم جای آغوشش در را خود و ردمک حرکت پدر طرف به و زدم لبخندی. بودند دوخته چشم

 :گفت و بوسید را سرم روی

 است؟ چطور حالت دخترم -

 :دادم پاسخ و گرفتم باال را سرم

 .هستم خوب هم من باشد خوب شما حال اگر -

 :گفت لبخند با مادر
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 .کند صحبت تو با خواهدمی پدرت مریال -

 صاف را گلویش و داد تکان سری پدر. دوختم چشم هاآن به منتظر و نشستم کنارشان و دادم تکان سری

 :کرد

 ای؟کرده اعالم را خود موافقت گویا -

 :داد ادامه و کرد ایخنده تک پدر. نگفتم چیزی و افکندم زیر به را سرم

 !ینشو پشیمان آن از موقعهیچ که هستم امیدوار و باشی گرفته تصمیم عاقالنه هستم امیدوار دخترم -

 :گفتم و زدم بخشیاطمینان لبخند. کشید سرم بر نوازش دستی و

 .امگرفته را تصمیم بهترین من باشید مطمئن پدرجان -

 :گفت پدر به رو بغض با و کرد پاک را هایشاشک مادر

 .برود پیشمان از خواهدمی حال و شده بزرگ زود چه بینیمی -

 آغوش در را او و رفتم مادر طرف هب عجله با افتاد پایین به چشمانم از اشکی قطره. گریست آهسته و

 :گفتم دلجویانه و کشیدم

 .برنگردم دیگر که رومنمی نکنین؛ گریه مادرجان -

 .دادم فرو را خود بغض و

 تن هب زیبا لباسی. رفتم اتاق کنار صندوقچه طرف به صورت شستن از بعد و شدم بیدار خواب از زود صبح

 من از حتما. بروم جنابعالی نزد آراسته داشتم ستدو. کردم رسیدگی کمی هم صورتم به و کردم
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 حال در مادر. رفتم بیرون و گشودم را در. امنرفته دیدنشان به که است ایهفته چند زیرا است؛ ناراحت

 یمدت. کردمی نگاه مرا تعجب با مادر. خوردم ایلقمه چند عجله با و نشستم کنارش. بود صبحانه خوردن

 :گفت عصبانیت با و وردنیا طاقت آخر که گذشت

 دختر؟ است خبر چه -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .دارم عجله کمی نیست؛ چیزی -

 یک را چای و زدم لبخندی. گذاشت جلویم غرهچشم با و ریخت چای لیوانی و شد بلند جای از غرغرکنان

 :گفتم بلند صدای با و کردم حرکت مادر طرف به برخاستم؛ جای از. کشیدم سر نفس

 مادرجان؟ -

 :گفتم و زدم لبخندی. بود سوالی چشمانش. چرخید طرفم به سرش

 .بروم دوستانم از یکی دیدن به خواهممی من. سپاسگزارم صبحانه بابت -

 :گفت و کرد پایم تا سر به نگاهی

 .برگرد خانه به زود -

 کاری به هرکس. کشیدم سرکی خیابان و کوچه به و گشودم را در. رفتم بیرون و گفتم لبی زیر چشم

 خود قصر به روزی چند را آل جنابعالی امپراطور، بودم شنیده. افتادم راه به و آمدم بیرون. بود مشغول

 به. اندگرفته اتحاد به تصمیم و کردند صلح همدیگر با ایشان که هستم خرسند بسیار. بود کرده میهمان
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 به ور و کردم حرکت طرفشان به. کردم نگاهی ندبود ایستاده در رویروبه که سربازی دو به و رسیدم قصر

 :گفتم هاآن از یکی

 .کنم مالقات را آل جنابعالی خواهم می -

 :داد پاسخ

 .بازگشتند یونان به پیش روز چند ایشان -

 :گفتم تعجب با

 !بازگشتند؟ یونان به ایشان -

 :گفت خنده با و داد تکان سری

 به نکنو تا شاید. بازگشتند یونان کشورشان، به پیش روز ندچ ایشان آری، دختر؟ هستی ناشنوا مگر -

 .نه هم شاید اند،رسیده یونان

 خداحافظی بدون چرا! خداوندا آه. چرخیدمی سرم دور دنیا نبود؛ خوب حالم. گرفت را دیدم جلوی اشک

 به ناگه که گذاشتم جلو به قدمی و گرفتم را دیوار دانست؟نمی خود دوست عنوان به مرا مگر او رفت؟

 :شد بلند سربازان از یکی صدای. کردم برخورد زمین

 شد؟ چه دختر ای -

 :رسید گوش به دیگری صدای و

 .کنیم کمکش برویم هستی؟ معطل چرا -
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 :گفتم ضعیفی صدای با و شدم بلند جای از سختی به بیایند، کمکم به اینکه از قبل

 .است خوب حالم من -

 .ردمک کج کوهستان طرف به را راهم

. اشتمند بدن در جانی و رفتممی راه سختی به. بود گرفته فرا را بدنم تمام لرز. وزیدمی سردی نسبتا باد

 سنگ دور از. شد دگرگون حالم گونهاین خبر این شنیدن با چرا دانمنمی. ریختممی اشک اختیاربی

 :گفتم بغض با و زدم جانیبی لبخند. زدم زانو کنارش و کردم حرکت طرفش به. کردم مشاهده را قبرش

 !آلوشا شجاع و غیور سردار بر درود -

 و دادم تکان سری «است؟ آمده کجا از شمشیر این: »گفتم خود با. شد جلب آلوشا شمشیر طرف به نظرم

!« است آورده اینجا به را شمشیر این ایشان حتما پس. است بوده آل جنابعالی نزد شمشیر این: »گفتم

 :گفتم و کردم نگاهی قبر سنگ به. گذاشتم ریکنا را شمشیر

 چه اما دارم؛می دوست را آل جنابعالی من که کنم اعتراف شما به و خود به اینجا خواهممی من! قربان -

 فایده؟

 :دادم ادامه. افتاد قبرش سنگ روی اشکم قطره

 .کنم ازدواج خواهممی هم من و بازگشتند کشورشان به ایشان -

 بینم؟می چه! خداوندا. برگرداندم صدا طرف به را سرم. کرد جلب خود به را نظرم یشخص پای صدای

 .دیدم را آل جنابعالی من اما ام؛شده دیوانه شاید
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 هب و زدم شوق سر از لبخندی و شدم بلند جای از. کردمی نگاه خاص حالتی با مرا و داشت لب به لبخندی

 حالم. کردممی گریه و چرخیدممی خود دور دیوانگان ندِمان به. شد ناپدید اما کردم؛ حرکت طرفش

 .نبود گفتنی

 ار صدایش. بود کرده تعجب من ناگهانی تغییر از مادر. بود ناخوش حالم برگشتم، خانه به که هنگامی از

 :گفتمی پدر به که شنیدم

 .نیست مساعد مریال حال گویا -

 :آمد پدر صدای متقابال

 است؟ شده چه مگر -

 ...حال اما بودغ مساعد حالش که صبح. دانمنمی -

 نذه از را واهی عشق این باید. نکنم فکر چیزی به کردم سعی و بستم را چشمانم. داد خاتمه را سخنش و

 .داشت نخواهد و نداشته عالقه من به آل جنابعالی موقعهیچ زیرا انداختم؛می بیرون خود

*** 

 «آل»

 راه طول در اینکه خاطربه. رفتیممی شهر طرف به حال و بودیم رسیده یونان به هفته یک از بعد

 من بر که دانممی. کنم گووگفت پدر با باید حال. بودم همیشه از ترخسته داشتم، کمی استراحت

 تکان را سرم و زدم عمیقی لبخند. افتاد شهر یدروازه به چشمم دور از. بردم باال را سرم. است خشمگین
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 ابراز و کردند تعظیمی ما دیدن با بودند ایستاده دروازه جنب که بازی سر چند. رسیدیم باالخره. دادم

 :گفتم بلند و دادم تکان برایشان سری. کردند خوشحالی

 .کنید باز را در -

. کشیدم عمیقی نفس. ایستادم جاهمان. شدیم شهر داخل. کردند تعظیم دوباره و گشودند را در عجله با

 :زدند فریاد مرا نام و کردند تعظیمی بودند، شده ما حضور متوجه حال که مردم. دادم ادامه راهم به دوباره

 !آل جنابعالی بر درود آل؛ جنابعالی بر درود -

 .رسیدم قصر به باالخره و دادم ادامه راهم به. دادم تکان همه برای سری

 :گفتم و کردم همراهان و سربازان به رو و شدم پیاده اسب از

 ما .کنید استراحت هایتانخانواده کنار در را روزی چند توانیدمی حال! دالور سربازان ای نباشید ستهخ -

 .داد خواهیم تحویل شما به و گرفته نظر در پاداشی شما یهمه برای

 :زدند فریاد خوشحالی با همه

 !آل جنابعالی بر درود -

 پدر،. کردند تعظیم من دیدن با هاندیمه و ازانسرب یهمه. شدم قصر داخل و دادم تکان برایشان دستی

 به. بود مشهود پدر چشمان در نارضایتی. بودند آمده استقبال به... و پدر شخصی محافظ اعظم، مشاور

 شدم ترنزدیک پدر به. کردند تعظیم من به هم بقیه. کردم پدر به کوتاهی تعظیم و برداشتم قدم طرفشان

 :گفتم و
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 !یونان راطورامپ پدر، بر درود -

 :گفت و داد تکان سری

 .پسرم نباشی خسته -

 :گفت خودشیرینی با اعظم مشاور

 است؟ چطور حالتان جنابعالی -

 مشاور عنوان به را او که است کرده فکری چه پدر دانمنمی! چاپلوس مردک. کشیدم درهم را ابروانم

 :دادم پاسخ و دادم تکان سری. است کرده انتخاب اعظم

 .خوب -

 :گفتم پدر به رو و دادم تکان برایش سری. کرد خوشحالی ابراز هم پدر شخصی محافظ

 .آیممی شما نزد وگوگفت برای اما کنم؛ استراحت کمی خواهممی من شما یاجازه با -

 .آیی من نزد وگوگفت برای فردا و کنی استراحت را امروز توانیمی -

 آن روی و رفتم تخت طرف به لباس تعویض و استحمام از بعد. مافتاد راه به اتاق طرف به و کردم تعظیمی

 .رفتم خواب به عمیقی خواب به خستگی فرط از و کشیدم دراز

. بینمب را اطراف توانستمنمی درستی به. گرفتمی را دیدم جلوی نوری. سرباز از خالی نبود؛ قصر در کسی

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با

 نیست؟ اینجا کسی -
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 :زدم فریاد باراین! کوتس سکوت

  نیست؟ اینجا کسی -

 :پرسیدم. نبود کسی کردم نگاه را اطراف کمی. آمد ظریفی و آشنا یگریه صدای

 کیستی؟ تو -

 جلوتر هرچه اما دهم؛ تشخیص را صدا صاحب تا برم جلوتر کمی گرفتم تصمیم. گریه صدای هم باز و

 بهتر را اطراف توانستممی من و بود شده کمتر نور. مدآ گریه صدای دوباره. نداشت ایفایده رفتم،می

. دش جلب بود زانوانش روی سرش که دخترکی به توجهم. شد ترواضح صدا که رفتم جلوتر. کنم مشاهده

 :زدم صدایش آهسته. گرفت شدت اشگریه. کردم حرکت طرفش به

 دختر؟ ای -

 :پرسیدم دوباره. نداد جوابی

 نی؟کمی گریه چرا هستی؟ که -

 :رسید گوش به آهسته صدایش

 چرا؟ -

 جناب؟عالی جناب،عالی -

 دستم و شدم بلند جای از. بود ایستاده سرم باالی خدمه از یکی. کردم نگاهی اطرف به و پریدم خواب از

 :پرسید نگران و زد لبخندی. شدم خیره او به منتظر و دادم تکان برایش سری. بردم فرو موهایم داخل را
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 است؟ خوب حالتان نابجعالی -

 :دادم پاسخ

 .هستم خوب -

 کرد؟می گریه چرا بود؟ که دختر آن اینکه. خورد می چرخ سرم داخل زیادی هایسوال! نبودم خوب اما

 :گفتم و کردم او به نگاهی

 خواهی؟می چه -

 :داد پاسخ

 .اندکرده حضارا را شما ایشان بروید؛ پدرتان دیدار به صبحانه صرف از بعد باید شما قربان -

 هایملباس تعویض از بعد هم من. رفت بیرون تعظیمی از بعد. دادم تکان برایش سری و شدم بلند جایم از

 ورعب حال در. افتادم راه به پدر اتاق طرف به و آمدم بیرون غذاخوری سالن از صبحانه از بعد. رفتم بیرون

 :رسید گوش به هآهست صدایشان. بودند پچپچ حال در ندیمه دو سالن از

 شده کشته جنگ در هم آلوشا سردار و است خورده سختی شکست جنگ در آل جنابعالی گویا -

 .است

 .آری -

 :غریدم هاآن به رو. کردند تعظیم عجله با. کردم حرکت طرفشان به خشم با و کردم مشت را دستانم

 گفتید؟ چه -
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 :گفت دستپاچه هاآن از یکی

 ...ما... قربان -

 .گذاشت تمامنیمه را سخنش من فریاد با که

 !شوید ساکت -

 :دادم ادامه تهدیدوار لحن با و شدم ترنزدیک آنان هردوی به

 ...بشنوم را سخنان این دیگر باری فقط دیگر باری اگر -

 :دادم ادامه و کشیدم عمیق نفسی

 !کرد خواهم جدا تن از را سرتان -

 کنارشان از تفاوتبی و برگرداندم را صورتم. بود مشخص آنان دوی هر چشمان در وحشت و ترس

 :گفت و کرد تعظیمی ترس با من دیدن با ندیمه. رسیدم پدر اتاق در به. گذشتم

 .دهممی اطالع را شما حضور و روممی اکنون -

 :گفت و بازگشت که بود نگذشته مدتی. دادم تکان را سرم و زدم تمسخرآمیزی لبخند

  !قربان داخل بفرمایید -

 قدم طرفم به و شد بلند جای از من دیدن با پدر. کردم پدر برای کوتاهی تعظیم و شدم اتاق وارد

 :گفت ناراحتی با. برداشت
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 .بینممی خالی تو کنار در را آلوشا برادرت جای من پسرم -

 :گفت بغض با و داد تکان سری

 .بودم پریشان بسیار است شده کشته جنگ در او که شدم متوجه که موقعی -

 :داد ادامه و زد امشانه روی دستی آمد پایین چشمانش از اشکی قطره

 .بود پدرش مانند سرنوشتش هم او -

 فرو را خود بغض. کندمی گریه که فهمیدم هایششانه لرزش از. نگفتم سخنی و کشیدم آغوش در را او

 .کردم نوازش را پشتش و خوردم

 :گفتم و دادم تکان برایش سری. شد جدا من از شد، آرام که هنگامی و گریست آغوشم در مدتی

 .متاسفم بسیار من پدرجان -

 :گفت من به رو و نشست اشصندلی روی. کرد حرکت میزش طرف به و زد جانیکم لبخند

 .بنشین -

 :گفت. دوختم چشم او به منتظر و نشستم هاصندلی از یکی روی

 .ایکرده صلح روم اطورامپر با و ایداده خاتمه جنگ به تو امشنیده -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .آری -
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 :گفت و کرد رنگیکم اخم

 .داشتم دیگری انتظار تو از من -

 :دادم پاسخ و شدم خیره چشمانش به

 خونریزی و جنگ با هم آلوشا، برادرم، حتی و من. است خونریزی و جنگ از بهتر اتحاد و صلح پدرجان -

 صلح روم کشور با گرفتم تصمیم همین برای بریزم؛ را ـناه گـبی مردم خون توانمنمی من. نبودیم موافق

 .کنم

 :گفتم ادامه در و دادم تکان سری

 .بشناسند زورگو و خشن امپراطور یک عنوان به مرا مردم ندارم دوست -

 به و شد بلند جای از. شد باز لبخند به هایشلب و زد برقی پدر چشمان ناگه گذشت سکوت در مدتی

 :گفت و داد تکان سری. کردم نگاه او به تعجب با و شدم بلند جای از او از تبعیت به هم من. آمد طرفم

 !کنممی افتخار تو به من! آفرین پسرم، تو بر آفرین -

 :داد ادامه و زد بخشیآرامش لبخند

 نم از بعد هک هستم خرسند بسیار من. بشوی یونان کشور برای شجاعی و خوب امپراطور توانیمی تو -

 .است آل نام به شجاعی مرد دست در کشور

 :گفتم و دادم تکان سری بهت با

 ...اما سپاسگزارم؛ -
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 :گفت و کشید آغوش در مرا و دهم ادامه نگذاشت

 .دارد نیاز قدرتمندی و جوان الیق، امپراطوری به یونان هستم؛ فرتوت دیگر من -

 :داد ادامه و شد جدا من از

 .بگیری دست به را یونان کشور مپراطویا باید دگر پس -

 :گفت باریشیطنت لحن با که کردم نگاهش قدردان و زدم لبخندی

 .بدهی سامان و سر اتزندگی به و کنی انتخاب ایملکه خود برای که است آن موقع دیگر -

 اما زدم؛ بخندیل. کردم تصور خود کنار در ملکه لباس با را او. کرد خطور ذهنم به مریال یچهره ایلحظه

 :گفتم پدر به رو و کشیدم هم در را ابروانم سریع

 گویید؟می چه پدرجان -

 :گفتم و زدم تمسخرآمیزی لبخند

 .کنید بیرون سرتان از مرا کردنازدواج فکر است بهتر -

 . آمدم بیرون و کردم تعظیمی

*** 

 «مریال»
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 از ساره. آمدند ما یخانه به کمک برای اره،س دخترش، و همسایه زن و مادر. شدم بیدار خواب از که صبح

 .است من عقد روز امروز، آری؛. کند کمک کارها در من به تا آمد من نزد نخست همان

 خارج اتاق از همدیگر با بعد مدتی. داد لعاب و رنگ را صورتم کمی ساره. کردم تن به زیبایی لباسی

 و بود کرده تن به زیبایی هایلباس. گرفت رنظ زیر را رامان صورت چشمانم هرچیزی از اول. شدیم

 مرد آه. کردم مقایسه آل جنابعالی با را او ناخودآگاه. رسیدمی نظر به همیشه از ترکوتاه هم موهایش

 به من اما بزنم؛ ایعاشقانه لبخند برایش و کنم نگاه عاشقانه را رامان باید حال شاید! من رویاهای

 را سرم. زد لبخندی و انداخت پایم تا سر به نگاهی. کردم حرکت طرفش به. کردم اکتفا سری دادنتکان

 :آمد گوشم کنار از صدایش که افکندم زیر به

 است؟ چطور ما زیباروی بانوی -

 که حالی در مادر و بود ما گرنظاره خوشحالی با پدر. کردم زیرلب تشکری و زدم لبخندی محبتش از

 .داد من تحویل لبخندی کرد،می پاک را هایشاشک

 من به مادر و پدر یاجازه با رامان. داد رامان دستان به را زیبا بندیگردن و شد ترنزدیک ما به رامان مادر

 من گردن به را بندگردن و کرد دراز را دستانش. زدم کوتاهی لبخند. دوخت چشم من به و شد ترنزدیک

 .داشتم عجیبی حس انداخت؛

 :گفت بلند صدای با رامان مادر

 !باشد مبارک -
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 مادر و پدر. کنم مرور آل جنابعالی با را خود خاطرات تمام شدمی باعث که بود زدندست صدای این و

 .خواندند خوشبختی دعای ما برای و کشیدند آغوش در مرا

 خاطربه مادرش و ساره از. کردند رفتن عزم میهمانان و رسید پایان به هم عقد مراسم باالخره

 .خواندم خوشبختی دعای هم ساره برای و کردم تشکر یشانهاکمک

 .مادرش و رامان جز به برگشتند خانه به میهمانان یهمه

 .برگشتم اتاقم به عذرخواهی از بعد و زدم همه به رو لبخندی

 شاید. باشد همراهم عمر آخر تا باید بندگردن این. کردم لمس را رامان بندگردن و نشستم ایگوشه

 و گشوده اتاق در که بودم فکرکردن حال در. دارم همسر من که باشد این یدهندهنشان اینکه رخاطبه

 :گفت و داد تکان سری. شدم خیره او به و بلند جای از عجله با. شد داخل رامان

 من؟ بانوی هست اجازه -

. افکندم زیر هب را سرم. برداشت قدم طرفم به. دادم تکان مثبت عالمت به سری و زدم آرامی لبخند

 :گفت مهربانی و آرام صدای با و گرفت دستانش در را دستانم. گرفت قرار رویمروبه درست

 کشید؟می خجالت همیشه شما! بانو -

 :گفتم و دادم فشار هم روی را لبانم

 .نه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس
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 !بگیر باال را سرت پس -

 تکان سری. دید شدنمی محبت جز چیزی چشمانش در ؛شدم خیره او به و بردم باال آرامآرام را سرم

 :گفتم و دادم

 .سپاسگزارم زیبایتان بندگردن بابت -

 :گفت و کشید در طرف به خود همراه مرا گرفت؛ ترمحکم را دستانم و زد لبخندی

 .ببرم شام صرف برای را مریال بانو که است کرده مامور مرا مادرت -

 زیرا نداشت؛ ایفایده اما کنم؛ خارج دستانش از را دستانم کردم سعی. دادم تکان سری. زد لبخندی و

 .نگذاشت

 کنار همگی رامان، مادر و پدر و مادر. شدم کشیده سالن به همراهش هم من. رفت بیرون و گشود را در

 با. ادد تکان برایم سری لبخند با و کرد نگاهی دستانمان به رامان مادر. بودند ما منتظر و نشسته سفره

 .افکندم زیر به را سرم شرم

 به استراحت برای هم من. بازگشتند شانخانه به و کردند خداحافظی مادرش و رامان شام صرف از بعد

 .رفتم فرو عمیق خوابی به و آمدم اتاق

*** 

 «بعد هفته یک»
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 صورتم به یدست و برخاستم جای از. شدم بیدار خواب از تابید،می صورتم به که خورشید مزاحم نور با

 :گفت و آورد باال را سرش. گفتم لبی زیر بخیر صبح. نشستم مادر کنار و کشیدم

 .دخترم خیربه صبح -

 دمش بلند جای از. آمد در صدا به خانه در که بود نگذشته مدتی. گرفتم ایلقمه خود برای و زدم لبخندی

 :گفت و داد قرار امشانه روی را دستانش مادر که

 .روممی من بنشین؛ -

 و داد تکان سری که دوختم چشم او به منتظر. برگشت که نکشید طولی. کرد حرکت حیاط طرف به و

 :گفت

 .است آمده دیدنت برای رامان -

 :گفتم دل در

 .امندیده را او که شودمی ایهفته یک رامان؟ -

 :داد ادامه مادر که. شدم بلند جای از

 .ببیند را تو است آمده فقط گفت. دارد مهمی کار گویا. یدبیا داخل نشد حاضر کردم اصرار هرچه -

 را او گرفتم تصمیم. خانه یباغچه دیدزدن حال در و بود من به پشتش. رفتم حیاط به و دادم تکان سری

 نگاهم ندلبخ با و برگشت ناگه که دشتم فاصله او با سانتینیم. برداشتم قدم آرامآرام پس. کنم غافلگیر

 و کرد حلقه کمرم دور و آورد جلو را دستانش عجله با. دادم دست از را تعادلم و زدم فریادی ترس از. کرد
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 .گذاشتم بازوانش روی را سرم و کردم حلقه کمرش دور را دستانم وحشت با. شد زمین بر افتادنم از مانع

 :گفت آرامی صدای با رامان که گذشت حالت این در مدتی

 شده؟ چه! مریالبانو -

 :گفتم خجالت با و شدم جدا او از هعجل با

 .خواهممی معذرت. نیست چیزی -

 :گفت و گرفت باال را سرم گذاشت، امچانه زیر را دستش شد؛ ترنزدیک. افکندم زیر به را سرم و

 !کن نگاه من چشمان به -

 :داد ادامه. شدم خیره چشمانش به و کشیدم عمیقی نفس

 . کنم عذرخواهی تو از باید من دانیمی. نشدم ناراحت عملت از من -

 :داد ادامه. کردم نگاهش تعجب با

 .شدم تو ترس باعث من -

 حد؟ چه تا باشد؟ مهربان و بخشنده بزرگ، خوب، تواندمی حد چه تا مرد یک. نگفتم چیزی

 :گفت آرام و گذاشت امپیشانی بر ایـوسه بـ عجله با و کرد ترنزدیک صورتم به را صورتش

 !بانو باش تخود مراقب -

 .شد خارج حیاط از و



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 106 

 ـب جای را، امپیشانی و بردم باال را دستانم. بودم خیره خانه یبسته در به متحیر و مات گونه همان من

 لبخند. نداشت شدنخاموش قصد و بود گرفته آتش هیزم همانند امپیشانی. کردم لمس را اشـوسه

 متعجب من روحبی و محزون متحیر، صورت دیدن با مادر. برگشتم خانه به سست هایقدم با و زدم تلخی

 :پرسید و آمد طرفم به سراسیمه. شد

 است؟ کرده کاری است؟ گفته چیزی رامان شده؟ چه مریال -

 :گفتم خود با دل در

 دهد؟می انجام خطایی رامان مانند مردی مگر -

 :دادم پاسخ و زدم آرامی لبخند و گرفتم را دستانش

 .رنجاندنمی را کسی وقتهیچ و است خوبی پسر رامان است؟ حرفی چه نای! مادرجان -

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی

 ... که بیاورم میوه کمی برایتان آمدم -

 :داد ادامه آرامی صدای با که شدم خیره او به منتظر. گرفت دندان به را لبش و نداد ادامه دیگر

 .شدممی خلوتتان مزاحم بود پیدا -

 زیر به را سرم شرم با. است گذاشته زوج دو خلوت حساب به را کمک آن گویا. شدم منظورش جهمتو

 :گویدمی که دارم حتم. کندنمی که فکرهایی چه مادر حال. کردم حرکت اتاق طرف به و افکندم

 ...که است نگذشته عقدشان از روزی چند هنوز -
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 :گفتم خود با و دادم تکان را سرم

 ایشانه. داردمی دوست مرا رامان شاید اما داریم؛می دوست جان پای تا را یکدیگر ما کنند گمان بگذار -

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و کشیدم دراز و انداختم باال

*** 

 «آل»

 نمک مالقات هم را مریال توانممی حال. برود روم کشور امپراطور دیدن به زودی به است گرفته تصمیم پدر

 به مناسب لباسی. کند مالقات مرا خواهدمی پدر که گفت و آمد من نزد پدر سوی از ایخدمه پیش مدتی

 کنارشان از محکم هایقدم با. کردند تعظیم من دیدن با سربازان و ندیمه. شدم خارج اتاق از و کردم تن

 و خدمه به و زدمی پرسه اطراف آن همیشه مانند مشاوراعظم. رفتم باال قصر هایپله از. کردم عبور

 اعظم مشاور او آخر. کردندمی عمل دستوراتش به ناگزیر هم بیچاره سربازان. دادمی دستور سربازان

 اب و ایستادم سرش پشت. بود ندیده مرا هنوز. بود فریادکشیدن و دستوردادن حال در هم اکنونهم! است

 :گفتمی سرباز به رو فریاد با بود زده کمر به را دستانش. کردم نگاهش باالرفته ابروان

 !کرد خواهم جدا تنت از را سرت شوی مرتکب را اشتباه این دیگر باری اگر -

 :داد پاسخ وحشت و ترس با سرباز

 .قربان چشم -

 :گفت و داد تکان سری مشاور
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 .بروی توانیمی خب، خیلی -

 شروع و داد تکان ریس اعظم مشاور. رفت و کرد تعظیمی ندید؛ مرا خوشبختانه. آورد باال را سرش سرباز

 دح از تردرشت چشمانش. شد من یسینه به سینه که برگشت من طرف به و چرخاند پا. بخواند آواز کرد

 لبخند تفاوتیبی با. آمدنمی بیرون آن از صدایی اما داد؛می تکان را لبانش و بود شده ممکن

 :گفت و کرد تعظیمی که آمد خود به گویا. زدم تمسخرآمیزی

 !جوان امپراطور بر درود -

 :گفتم تمسخر با و دادم تکان سری

 د؛بودی ـناه گـ بی سربازی سر بر فریاد حال در که گذشته یدقیقه چند تا اعظم؟ مشاور جناب شد چه -

 ... .حال اما

 در مخش. داد حالت تغییر صورتش. شد سخنانم متوجه گویا. نگفتم چیزی و کردم پایش تا سر به نگاهی

 :گفت آرامی با اما ود؛ب مشهود آن

 !قربان خواهممی معذرت -

 :رسید گوش به صدایش که کردم عبور کنارش از و دادم تکان سری

 .هستند شما منتظر پدرتان -

 :گفتم ندیمه به رو و ایستادم در جلوی. دادم ادامه راهم به و نگفتم چیزی

 .بده اطالع مرا ورود -
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 :گفت و کرد تعظیمی

 .سرورم اطاعت -

 :گفت و برگشت که نکشید یطول

 .قربان داخل بفرمایید -

 جای از من دیدن با که بودند نشسته صندلی روی جوانی دختر و مرد. شدم داخل و دادم تکان سری

 :فتگ و زد لبخندی پدر. کردم تعظیمی پدر به رو و دادم تکان برایشان سری. کردند تعظیم و برخاستند

 .بنشین! پسرم آمدی خوش -

 پدر. نشستم دختر و مرد آن رویروبه هاصندلی از یکی روی و دادم تکان برایش احترام عنوان به سری

 :گفت و گرفت مرد آن طرف به را اشاشاره انگشت

 .هستند رویان یقبیله رئیس ایشان -

 :گفت و گرفت جوان دختر آن طرف به را اشاشاره انگشت سپس

 .هستند سوریان دخترشان، هم ایشان و -

 و دادم تکان برایشان سری! بود زیبا. شدم خیره رنگشعسلی چشمان به و گرفتم طرفش به را سرم

 :گفتم

 .آمدید خوش -

 :گفتند و دادند تکان سری متقابال پدرش و سوریان
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 !سپاسگزارم -

 :گفت پدر به رو سوریان پدر. نگفت چیزی و داد تکان برایم سری پدر

 باشند؟ آل جنابعالی یونان، یآینده امپراطور باید هم ایشان -

 :گفت غرور با و زد لبخندی پدر

 !آری -

 :گفت و زد لبخندی کرد؛ من به رو سوریان پدر

 .باشی مفید یونان کشور برای پدرت همانند امیدوارم -

 :گفتم و دادم تکان برایش سری

 !نیست شکی که مورد این در. سپاسگزارم -

 :گفت و کرد ای خنده پدر

 !کند اداره را کشور تواندمی من از بهتر هستم مطمئن من است؛ اعیشج جوان آل -

 :گفت خاص حالتی با و کرد من به نگاهی سوریان

 !جنابعالی باشدمی عام و خاص زبانزد شما شکوه -

 :گفتم و کردم نگاهی -کرد می خود مسخ را هرکسی که- چشمانش به

 .سپاسگزام -
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. فتر بیرون و کرد تعظیمی ندیمه. کرد بود ایستاده اتاق کنار که ایندیمه به ایاشاره دستانش با پدر

 ها،میوه و کردند تعظیمی. شدند وارد پذیرایی وسایل با خدمه چند و ندیمه همان که نکشید طولی

 :گفت و دز لبخندی پدر. رفتند بیرون تعظیمی با و گذاشتند میز روی را گوناگون هاینوشیدنی و شیرینی

 .کنید ذیراییپ خودتان از -

 :گفت پدر که بود نگذشته مدتی. شدند مشغول و کردند تشکری دو آن

 سوریان؟ دخترم -

 :گفت احترام با و گرفت باال را سرش سوریان

 قربان؟ بله -

 :گفت و زد لبخندی پدر

 داری؟ فراوانی مهارت شمشیرزنی در که امشنیده -

 :داد پاسخ و زد لبخندی متقابال هم سوریان

 !آری -

 :گفت سوریان به رو و کرد من به معنادار نگاهی پدر

 .دارد فراوانی بسیار مهارت شمشیرزنی در هم آل! است خوب بسیار -

 :گفت ادامه در و داد تکان سری
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 تدریاف بهاییگران پاداش باشد مسابقه یبرنده کس هر بدهید؛ ایمسابقه همدیگر با توانیدمی شما -

 .کندمی

 :پرسید سؤالی حالت با و داد تکان سری پدر. کردم نگاه پدر به و کشیدم هم در را ابروانم

 چیست؟ نظرتان -

 :داد پاسخ و زد لبخندی سوریان

 .هستم موافق هم من باشند، موافق آل جنابعالی اگر -

 آرام چنداننه لحن با و کردم پدر به رو. کنم کنترل را خود خشم بتوانم شاید تا کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم

 !ندارم کافی وقت کار این برای من! پدرجان -

 :گفت محکم و کرد اخمی پدر

 !کنیمی شرکت مسابقه این در تو پسرم، نه -

 چشمانش. کردم نگاه سوریان به تهدیدوار و دادم تکان سری پس کنم؛ منصرف را او توانمنمی که دانممی

 طرف از سختی شکست منتظر! گستاخ رکدخت. »شد خیره چشمانم در و زد برایم لبخندی. درخشیدمی

 !«باش آل

 ربراب در تواندنمی کسهیچ. شوممی مسابقه یبرنده و دهممی شکست را او من. امگرفته را خود تصمیم

 تد؟بایس پنجهقوی مردی برابر در تواندمی چگونه ضعیف و کوچک یجسه با دختر یک. بایستد امپراطور
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 موقع آن تا که سوریان پدر. چرخاندم مخالف طرف به را سرم و مداد تحویلش تمسخرآمیزی لبخند

 :گفت بود ساکت

 .کنیم برگزار را مسابقه این فردا توانیممی -

 :گفت و داد تکان موافقت عالمت به سری پدر

 !است عالی -

 :گفت سوریان و من به رو و

 .شوید آماده مسابقه برای -

 :گفتم پدرش و سوریان روبه و. شدم بلند جای از و کردم هاآن به تفاوتیبی نگاه

 .شدم خرسند بسیار شما با آشنایی از -

 :گفت سوریان پدر. شدند بلند جای از

 .جنابعالی طورهمین هم من -

 . گرفت طرفم به را دستش و

 :گفت و کشید رنگشایقهوه موهای به دستی سوریان. دادم تکان برایش سری و فشردم را دستش

 .جنابعالی بود من افتخار اعثب شما دیدن -

 :گفتم پدر به رو و دادم تکان سری
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 .شوم مرخص بدهید اجازه اگر -

 :گفت و زد لبخندی پدر

 .بروی توانیمی -

 :گفتم آرام گذشتممی سوریان کنار از حالی در. افتادم راه به و کردم کوتاهی تعظیم

 !شجاع بانوی شکست امید به -

 دستانش کردنمشت از را این. بود شنیده را صدایم. کردم نگاهش چشم یهگوش از. گذشتم کنارش از و

 .شدم خارج اتاق از و زدم تمسخرآمیزی لبخند. فهمیدم

 از توجهبی. کردمی حرکت پدر اتاق طرف به که دیدم را اعظم مشاور راه در. کردم حرکت اتاقم طرف به

 .رفتم پایین هاپله

 آن. کردم تجسم ذهن در را مریال مهربان یچهره. زیباست مریال نام اما نیست؛ زیبایی نام! سوریان

 دختر آن. کجا سوریان عسلی چشمان و ایقهوه موهای و کجا مریال سیاه موهای و شب رنگ به چشمان

 تکان سری. شدم دیوانه دارم حتم! من شجاع گفتم؟ چه. کجا گستاخ دختر این و کجا من شجاع و جسور

 عمیقی خواب به و بستم را چشمانم و کشیدم دراز تخت روی. شدم داخل و کردم باز را اتاق در و دادم

 .رفتم فرو

 و شدم خم ناگزیر کوتاهش قد دلیل به. شد ترنزدیک من به و گذاشت دستانم در را ظریفش دستان

 :گفتم آرام و کردم ترنزدیک صورتش به را صورتم
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 یونان هایکوهستان در پدرش به کمک برای را او بار اولین که هستی مهربان دختر همان برایم تو -

 .دیدم

 :گفت و زد دلبری لبخند

 .دهم نجات را پدرم جان کردی کمک که هستی کسی همان تو و -

 :گفت لب زیر و کرد حلقه کمرم دور را دستانش

 !من امپراطور دارم دوستت -

 حرف یاد به من؟ آغوش در مریال. بود یخواب چه دیگر این. انداختم نگاهی اطراف به و پریدم خواب از

 :افتادم آخرش

 !من امپراطور دارم دوستت -

 :گفتم خود با و زدم دل ته از لبخندی

 .است شده تنگ برایت دلم -

 سالن طرف به را راهم. رفتم بیرون اتاق از هایملباس تعویض و صورت شستن از بعد و شدم بلند جای از

 نشستم هاصندلی از یکی روی. است خواب هنوز پدر گویی. نبود لنسا داخل کسی. کردم کج غذاخوری

 :گفت تعظیمی از بعد و آمد طرفم به ایخدمه. گذاشتم امچانه زیر را هایمدست و

 !باشند سالمت به جوان امپراطور -
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. ددنکر گوناگونی غذاهای از پر را میز زدنی هم بر چشم در ایندیمه چند. نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 :گفتم و دادم تکان برایشان دستی

 .باشم تنها خواهممی! بروید -

 .رفتند بیرون و کردند تعظیمی

. رفتیم شمشیرزنی میدان به پدر شخصی محافظ با همراه و رفتم قصر حیاط به صبحانه، خوردن از بعد

 و برداشت مشیریش و آمد طرفم به. دادم مبارزه پیشنهاد پدر شخصی محافظ به خود کردنگرم از بعد

 را شمشیرش شمشیر، با ناگهانی طور به من اما بود؛ جوییجنگ مرد. کردیم مبارزه به شروع تعظیم از بعد

 .کردم تقسیم مساوی نصف دو به

 طرفشان به. آمدند شمشیرزنی میدان به پدرش و سوریان با همراه پدر که بودم کردنتمرین حال در

. مکرد تعظیمی پدر به رو. کردند تعظیمی هم پدرش و سوریان و ادمد تکان برایشان سری و کردم حرکت

 :گفت و زد لبخندی سوریان پدر

 است؟ چطور ما جوان امپراطور -

 .سپاسگزارم -

 .نشستند و رفتند بانسایه زیر هایصندلی طرف به سوریان پدر و پدر

 انسوری. ایستادم و رفتم یدانم وسط به توجهبی. داشتبرمی قدم طرفم به که کردم سوریان به نگاهی

 :شد شنیده پدر محکم صدای. شدیم پدر دستور منتظر و کردیم تعظیمی. گرفت قرار رویمروبه

 .کنید شروع -
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 :شد شنیده پدر محکم صدای

 !کنید شروع -

 به و برد باال را شمشیرش هم سوریان. داشتم بر قدم جلو به و دادم سر فریادی. بردم باال را شمشیرم

 یهمه. شد تولید بلندی صدای و کرد برخوردی هم به شمشیرها. کشیدم هم در را ابروانم. دوید مطرف

 ماا رفت؛ عقب به نداشت، را حرکت این انتظار که سوریان. آوردم فشار شمشیرم به و کردم جمع را توانم

 لبخند. بودیم خیره یکدیگر چشمان به. آورد فشار من شمشیر به و کرد صرف را نیرویش تمام هم او

 :گفتم و زدم تمسخرآمیزی

 بود؟ قدرهمین توانت تمام -

 مطرف به و شد بلند جای از سرعت با و نشد تسلیم. کردم پرت عقب به پاهایم با را او ناگهانی طور به و

 در او: »گفتمی درست پدر. شدم او پیشروی مانع شمشیرم با. زد فریاد و برد باال را شمشیرش. آمد

 .«دارد فروانی مهارت شمشیرزنی

 ... .که برداشت قدم طرفم به. کردمی نگاهم لبخند با! شد مجسم ذهنم در مریال صورت ناگه

 سری. بود شده سرازیر خون آن از و بود دستانم به خراشی. آمدم خود به پیچید دستانم در که دردی با

 چند. بود شده خیره من به نگران چشمان با. کردم نگاهی سوریان به و شدم بلند جای از و دادم تکان

 :گفتندمی نگرانی با و آمدند طرفم به ایخدمه

 است؟ خوب حالتان جنابعالی -

 :گفت و آمد طرفم به پدر
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 پسرم؟ است شده چه -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .است کوچک خراش یک نیست؛ چیزی -

 :گفت لرزان صدای با سوریان

 ...خواستمنمی من! جناب عالی -

 :گفتم و کردم قطع را نشسخ

 !است خوب حالم من -

 امقبلی حالت به زود اما. زدم برایش لبخندی ناخودآگاه. روح هم جسمم، از هم نبود؛ خوب حالم اما

 :گفت ترس با سوریان پدر. بازگشتم

 .کنممی عذرخواهی شما از دخترم طرف از من جوان امپراطور -

 .کردم حرکت قصر طرف به و نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 «مریال»

 از ایهدیه که را زیبایی لباس. هستیم دعوت رامان یخانه به امروز ما و گذردمی ماجرا آن از هفته دو

 من منتظر و کرده تن به زیبایی هایلباس هم مادر و پدر. رفتم بیرون اتاق از و کردم تن به بود رامان

 .بودند

 :گفتم و زدم آنان دوی هر برای لبخندی
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 برویم؟ -

 :گفت روییخوش با مادر. دادند تکان سری

 !دخترم است اتبرازنده بسیار لباس این -

 شانخانه بود اینجا جالب. رسیدیم شانخانه به مدتی از پس. کردم تشکری و رفتم فرو آغوشش در

 ار در. شد دهشنی در پشت از رامان صدای که نکشید طولی. کوبید را در پدر. است آلوشا آرامگاه نزدیک

 خانه داخل پدر و مادر. کرد احوالپرسی مادر با و کشید آغوش در را پدر. زد رویمان به لبخندی و گشود

 :گفت مهربانی با و داد تکان برایم سری. ماندیم تنها خانه حیاط در باز رامان و من و شدند

 زیبا؟ بانوی است چطور حالتان! ما خجالتی بانوی بر درود -

 :گفتم خجالت بدون و مزد لبخندی

 است؟ چطور ما رامان سپاسگزارم؛ -

 یراهنمای خانه داخل به مرا و کرد تشکری روییخوش با بعد اما نمود؛ نگاه تعجب با مرا نخست که بود او و

 :گفت و کشید آغوش در مرا هم رامان مادر. کرد

 شدی؟ سهیل یستاره مریال؟ -

 :گفتم و کردم ایخنده تک

 !کنید بیرون خانه از مرا خودتان تا مانممی تانخانه در النا همین از -

 :گفت و زد امشانه بر دستی
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 .بنشین دخترم؟ است حرفی چه این -

 .نشستم رامان کنار و کردم تشکری

 برداشت ایمیوه رامان. گذراندم رامان یخانواده کنار در را عمرم لحظات بهترین که منم اعتراف توانممی

 : گفت و داد تکان سری رامان مادر. نگفتم چیزی و زدم برایش لبخندی. بگیرد را آن پوست کرد شروع و

 :گفت و زد لبخندی رامان مادر

 .رویدمی مشترکتان یخانه به وشما کنیممی برگزار را شما عروسی جشن دیگر یهفته چند تا -

 : گفتم دل در و کشیدم عمیقی نفس

 را دیگری کس است سخت چقدر آه شد؟ خواهم رامان همیشگی مسره دیگر یهفته چند تا من یعنی -

 !تاس شده تنگ آل جنابعالی برای بسیار دلم! کنی ازدواج دیگر کس با بخواهی اما باشی؛ داشته دوست

 رامان بزرگ و مردانه دستان به نگاهی. گرفت قرار دستم روی بر دستی که بودم ورغوطه فکرهایم در

 :گفت و زد لبخندی. شدم خیره او به سؤالی حالت با و گرفتم باال را سرم انداختم،

 کند؟می سیر ملکه و امپراطور هایداستان در ما بانوی -

 :گفت و گرفت جلویم میوه ایتکه. نگفتم چیزی اما آری؛ بگویم خواستم

 .بانوجان بفرمایید -

 آرام و زدم رامان به رو لبخندی. ادمافت چیزی یاد به ناگه. گرفتم دستش از را میوه و کردم زیرلبی تشکر

 :گفتم گوشش زیر
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 کنی؟می همراهی مرا آیا بروم؛ جایی به خواهممی من -

 :گفت و داد تکان سری

 بروی؟ خواهیمی کجا -

 :گفت مادرها و پدر به رو و شد بلند جای از هم او. نگفتم چیزی و شدم بلند جای از

 .گردیمبرمی زود خیلی -

 :گفت شد من قصد متوجه که رامان. افتادم راه کوهستان طرف به. نگفتند چیزی و دادند تکان سری

 کوهستان؟ -

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 چیست؟ مشکلش آری؛ -

 .کند حرکت تندتر کمی تا کشیدم و گرفتم را دستانش. نگفت چیزی و داد تکان سری

 :گفتم رامان به ور و زدم لبخندی. بود پیدا قبرش سنگ دور از. رسیدیم بعد مدتی

 .رسیدیم باالخره -

 :گفت زناننفس

 رسیدیم؟ راه همه این از بعد باالخره! است عجیب -

 .کردم حرکت قبرش سنگ طرف به و کردم هایششکایت و گله به ایخنده تک
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*** 

 «مریال»

 :گفتم و کردم تعظیمی

 .آلوشا شجاع سردار بر درود -

 :پرسید و کرد قبر سنگ به نگاهی تعجب با رامان

 است؟ کسی چه قبر سنگ این -

 .آلوشا یونان، سردار قبر سنگ -

 :پرسید باز و برد باال را ابروانش

 کند؟می چه روم کشور در یونانی فرد یک قبر سنگ -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .کردم تعریف برایت روزی شاید است؛ پیچیده و طوالنی داستانش -

 :گفت و زد زانو قبرش سنگ کنار

 است؟ یونان سردار قبر سنگ پس -

 !شدند کشته یونان و روم جنگ در ایشان آری؛ -
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 همسر گویدمی خود با شاید. شود ناراحت که دهممی حق او به. نگفت چیزی و کشید هم در را ابروانش

 .مرد یک هم آن کار؟ چه یونانی سردار یک با من

 دستش روی را دستم. بود شده خیره قبر نگس به غمگین که کردم رامان به نگاهی و دادم تکان سری

. زدم اشصبوری و هامهربانی خاطرِبه دل ته از لبخندی. کرد نگاهم محزون و برگرداند را سرش. گذاشتم

 و زد آرامی لبخند. شدم بلند جای از او، از تبعیت به هم من. شد بلند جای از و داد تکان برایم سری

 :گفت

 .شوندیم نگرانمان مادرها و پدر -

 و زد خوشحالی برق چشمانش. بردم جلو را دستانم و برداشتم قدم طرفش به شدم؛ سخنش متوجه

 .افتاد راه به و گرفت محکم را دستانم

*** 

 «آل»

 کمی دستم زخم. کنم چه دانستمنمی. بود بریده را امانم سردرد. شدم بیدار خواب از ناخوشی حال با

 .نداشتم هم خوردنصبحانه یحوصله حتی. نداشت مشکلی و بود شده خوب

 .کردم مرور را گذشته خاطرات و کشیدم دراز تخت روی پس

 تو رپس: »گفتمی همیشه که افتادم سخنش آن یاد. نگذاشت کم برایم هایشمهربانی از که آلوشا برادرم،

 زیباروی پسر من اما! ندارد را تو به کردننگاه جرأت دختری هیچ رو این از! هستی وعصبی مغرور همیشه

 .«هستند من خواهان زیادی دختران رو این از! هستم مهربانی و
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 او به روز چند این چرا دانمنمی. شد کشیده مریال سمت به فکرم. کشیدم دل ته از آهی و زدم لبخندی

 در را مسر. بیفتد اتفاق چیزی چنین نباید. است غیرممکن این نه،... شاید... شاید! دانمنمی. کنممی فکر

 .گذاشتم هم روی را چشمانم و گرفتم دستانم

 :گفتم بیندازم نگاهی اینکه بدن و شدم بلند جای از. شد باز اتاق در که گذشت حالت این در مدتی

 !بیرون نیست؛ خوب حالم -

 و کرد تعظیمی. شدم خیره او به تعجب با. شدم روروبه سوریان با که بردم باال را سرم. نیامد صدایی اما

 و برداشت طرفم به قدمی. دادم تکان سؤال عالمت به سری و کشیدم هم در را ابروانم. زد دلبری لبخند

 :گفت

 .باشند سالمت به ما زیباروی امپراطور -

 :گفتم و کردم اخمی

 داشتی؟ کاری -

 .شوم جویا را جنابعالی حال خواستممی _

 :گفتم و نشستم تخت روی ناخوش حالی با

 !ستنی خوب حالم -

 :گفت. نشست تخت روی کنارم و گرفت خود به نگرانی حالت

 آید؟برمی من دست از کاری جنابعالی -
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 مدتی. شود خوب سردردم کمی شاید تا دادم قرار هم روی را چشمانم. نگفتم چیزی و دادم تکان سری

. بود گرفته آرام سرم درد. دهدمی ماساژ را امپیشانی ظریفی دستان کردم احساس ناگه که گذشت

 :گفت و زد لبخندی. شدم روروبه عسلی چشم جفت دو با که کردم باز را چشمانم

 نشد؟ بهتر حالتان قربان -

 با. کرد خوب را حالم جادویی طور به دختر این دستان. کشیدم دراز تخت روی و زدم لبخندی ناخودآگاه

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و بستم چشمانم آرامش

 طبیب به را چشمانم. شدم بیدار خواب از شدمی کشیده صورتم به که خیسی چیز احساس با صبح

. نشستم تخت کنار و شدم بلند جای از آرامآرام. کردمی پاک را صورتم خیسی دستمال با که دوختم

 :گفت دستپاچه. کرد تعظیمی و شد بلند جای از عجله با طبیب

 !دبشوی بلند خوابتان تخت از نباید شما قربان -

 چرا؟ -

 .است نیافته بهبود شما حال هنوز چون -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .است خوب حالم من -

 :گفت و کرد تعظیمی

 .بیاورم را داروهایتان برایتان بگذارید پس -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 126 

 سرم. شد خارج اتاق از او داروها، خوردن از پس. برگشت دارو چند با و رفت بیرون اتاق از. ندادم پاسخی

 من کند؟ آرام مرا تا دادم سوریان به را اجازه این دیروز من چرا: »گفتم خود با و گرفم ایمهدست در را

: گفتم باز و کردم مشت را دستانم و کشیدم هم در را ابروانم!« کند بیهوده فکرهای او خواهمنمی

 نفس و مداد تکان سری «شود؟ نزدیک یونان امپراطور به که داد اجازه خودش به چطور! احمق دخترک»

 .بود بهتر دیروز به نسبت حالم. کشیدم عمیقی

 و آمد طرفم به نگرانی با پدر. کردم تعظیمی و شدم بلند جای از. شد وارد پدر و شنیده در صدای

 .کردم نگاهش تعجب با. گذاشت هایمشانه روی را دستانش

 :گفت و داد تکان سری

 .نیست خوب حالت که شدیمنمی متوجه ما نبود سوریان اگر دانیمی! بودم نگرانت واقعا من پسرم -

 :گفتم و کشیدم هم در را ابروانم سوریان نام شنیدن با

 .است خوب حالم من نباش، نگران پدرجان -

 :گفتم و دادم تکان سری. زد لبخندی و کشید عمیقی نفس

 .پدرجان بنشین -

 :گفت و کرد نگاهم موشکافانه. نشستم هم من و نشست هاصندلی از یکی روی

 .بده گوش سخنانم به خوب! پسر -

 :گفت و کشید سفیدش موهای در دستی. شدم خیره او به و دادم تکان سری
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 خود برای باید امپراطوری هر دانیمی. شویمی کشور این امپراطور دور چنداننه یآینده در تو -

 !کنی جازدوا باید پس. نداری خود برای جانشینی تو اما باشد؛ داشته جانشینی

 .سپردم گوش سخنانش یادامه به و کشیدم هم در را ابروانم

 .برگزینم ایملکه برایت خواهممی من -

 فسن پس. دهد ادامه گرفت تصمیم گویم،نمی سخنی دید که پدر. نگفتم چیزی و کردم مشت را دستانم

 :گفت و کشید عمیقی

 .است برایت فردی به منحصر ردخت سوریان که رسیدم نتیجه این به و کردم زیادی تفکر -

 و آینده همسر. سوریان گوید؟می چه پدر. است پیدا صورتم در هردو تعجب، و خشم حال که دانستممی

 جای از خشم با! بشود من همسر و ملکه او که شومنمی حاضر من. است غیرممکن این کشور؟ این یملکه

 :زدم فریاد ودمب نشنیده هم خود حال به تا که صدایی با و شدم بلند

 !بشود من همسر سوریان خواهمنمی من پدرجان -

 :گفت و شد بلند جای از من مانند هم پدر

 ! کنی ازدواج باید پس بشوی؛ کشور این یآینده امپراطور خواهیمی تو! پسر -

 :گفتم و دادم تکان سری. سوریان با نه اما داشتم؛ قبول را پدر سخنان

 .نه سوریان اما باشد؛ -

 :گفت و کرد اخمی
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 داری؟ نظر در را دیگری کس ظاهرا -

 مثبت ینشانه به سری. درخشیدمی رنگشمشکی چشمان! شد تجسم ذهنم در مریال صورت ایلحظه

 :گفتم و دادم تکان

 .پدرجان آری -

 :پرسید و زد برقی پدر چشمان

 است؟ کسی چه شود، یونان یملکه است قرار که دختری این حال -

 :گفتم و زدم رامیآ لبخند

 .رومی دختر یک -

 :گفت تعجب با

 روم؟ -

 .داد خواهم نشانت را او کردیم، سفر آنجا به روم امپراطور دیدن برای که هنگامی آری، -

 :گفت و داد تکان سری

 .باشد -

 :داد ادامه و شد بلند جای از

 .برگزینی خود برای را خوبی دختر امیدوارم -
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 خواهم دست به را مریال است شده هرطور. نشستم تخت روی و کشیدم عمیقی نفس. شد خارج اتاق از و

 :گفتم و زدم لبخندی. آورد

 دوست را رومی جسور و مهربان دختر مریال، که کندمی اعتراف یونان امپراطور مغرور، پسر! آل -

 !داردمی

*** 

 «بعد هفته دو»

 «مریال»

 او کنار در توانممی که فهمیدم حال. شدمی بیشتر من به نسبته رامان محبت گذشت،می زمان چه هر

 من. شوم خیره او به هامدت تا دارممی دوست گوید،می سخن من با که موقعی. باشم داشته خوبی زندگی

 .را صدایش آن و دریایی چشمان آن بسپارم؛ فراموشی به را آل جنابعالی باید باید

 را آل جنابعالی توانمنمی من اما کند؛می من نثار را دیزیا عشق و محبت رامان اینکه با! توانمنمی

 ترمصمم آل جنابعالی کردنفراموش در مرا که بینممی زیادی هایکابوس روز چند این. کنم فراموش

 بخوا در. لرزممی خود به کنممی فکر آن به که موقعی. دیدم را وحشتناکی بسیار خواب دیشب. کندمی

 دستان در دست بود، عروس لباس همانند که سفید لباس و عسلی چشمان با زیبا دختری که دیدم

 لبخند بودم ندیده حال به تا که هم جنابعالی حتی. زندمی لبخند او به و است گذاشته آل عالیجناب

 شود سرازیر چشمانم از اشک اینکه جای به من اما! کردمی دختر آن نثار را اشپیاپی لبخندهای بزند،

 دیگر. زد برایم تمسخرآمیزی لبخند و برگشت طرفم به جنابعالی. آمدمی پایین خون ایهقطره

 .شدم دور جا آن از پس کنم؛ حمل خود به را آل و دختر آن تحقیرآمیز نگاه نتوانستم
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 تاریکی به رو آسمان. کردم نگاهی اطراف به. برداشتم زانوانم روی از را سرم و آمدم بیرون فکرهایم از

. ایستادم آن رویروبه و کردم حرکت آینه طرف به. کردم پاک را هایماشک و شدم بلند جای از. ترفمی

 توانینمی دگر تو و است تو همسر رامان! کنی فراموش را او باید تو: »گفتم و کردم نگاه آینه در را خود

 هالبت و بار هزارمین برای و زدم تلخی لبخند. خورد سر پایین به سماجت با اشکی.« کنی عوض را چیزی

 :گفتم بار آخرین برای

 !آل جنابعالی دارم دوستت کشممی نفس که موقعی تا -

*** 

 «آل»

. کنم مالقات ماه یک از بعد را مریال توانممی باالخره. برویم روم به خواهیممی پدر با همراه امروز

 مشاهده هاپله از آمدنپایین حال در را پدر حین همان در. شدم خارج اتاق از و برداشتم را شمشیرم

 را در سرباز دو. شدم قدمهم او با. داد تکان برایم سری. کردم تعظیمی و برداشتم قدم طرفش به. کردم

 ایستاده منتظرمان پدر شخصی محافظ و مشاوراعظم سرباز، چندین. شدیم قصر حیاط وارد ما و گشودند

 اخمی دارد، را ما همراهی قصد هم او اینکه فکر با و شاوراعظمم دیدن با. کردند تعظیم ما دیدن با و بودند

 آید؟می روم به ما با چه برای دگر او! خرفت و پیر مردک. چرخاندم مخالف جهت به را سرم و کردم

 هایشمش و ابریشمی هایپارچه روم امپراطور برای. شدم رنگمسیاه اسب سوار و انداختم باال ایشانه

 .بردیممی هدیه وانعن به نقره و طال

 :برآورد فریاد هم پدر شخصی محافظ. داد تکان اششخصی محافظ برای سری و شد اسبش سوار هم پدر

 .کنیممی حرکت -
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 ستراحتا زیاد برسیم زودتر اینکه برای گرفتیم تصمیم. افتادم راه به بقیه همراه و کشیدم عمیقی نفس

 .رسیممی روم به دگر یهفته دو یا یک الح این با اما کنیم؛ حرکت تندتر کمی و نکنیم

 «مریال»

 اب. بودم شده آسمانی هایفرشته همانند سفید لباس آن در. کردم برانداز آینه در را خود و زدم لبخندی

 آن در من دیدن با رامان مادر و مادر. چرخیدم خود دور به کودکان همانند و رفتم بیرون اتاق از شوق

 :گفت و آمد طرفم به رامان مادر. دندکر خوشحالی ابراز لباس

 !ایشده هاملکه همانند! دخترم باشد مبارکت -

 سری... حال اما بود؛ این آرزویم ای؟شده هاملکه همانند گفت گفت؟ چه. شد خشک لبانم روی خنده

 :گفتم جواب در و زدم آرامی لبخند دادم، تکان

 اید؟دوخته را زیبا لباس این شما. سپاسگزارم -

 :داد پاسخ و زد شیرینی لبخند

 .آری -

 :گفتم و گذاشتم اشپیشانی بر ایـوسه بـ

 .کنم تشکر شما از باید چگونه دانمنمی -

. شدم جدا او از بعد مدتی. نگفت چیزی و کشید آغوش در مرا و خورد سر پایین به چشمانش از اشکی

 :گفت باریشیطنت لحن با و آمد طرفم به لبخند با مادر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Negar_hashemi | آل نام به امپراطوری کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 132 

 .بریمی بین از را آن عروسی روز تا هستم مطمئن من کن؛ عوض را لباس این و برگرد اتاقت به تردخ -

 خیلی حس. چرخیدم خود دور به باز و ایستادم اتاق وسط. برگشتم اتاق به عجله با و دادم تکان سری

 به را عروس سلبا ملکه یک عنوان به حال داشتممی دوست. بیفتد اتفاقی خواهدمی گویا داشتم؛ خوبی

 ... .اما کنم؛ تن

 :گفتمی مادر به که آمدمی رامان مادر صدای. رفتم بیرون اتاق از و کردم تعویض را لباس

 .کنیم برگزار دیگر یهفته چهار یا سه را عروسی گویدمی رامان -

 :مادرآمد صدای متقابال و

 .است همین هم مریال پدر نظر -

 .شویممی آماده دیگر یهفته چهار برای ما پس -

 .کرد کوتاهی یخنده و

*** 

 «آل»

 راه همه این از بعد که دارم حتم. بودیم نرسیده روم به هنوز اما گذاشتیم؛می سر پشت را زیادی روزهای

 :پرسیدم و چرخاندم پدر طرف به را سرم. رسیممی روم به فردا

 کنیم؟ استراحت مکان همین در را شب نیست بهتر پدرجان -

 :زد فریاد سربازان به رو و داد کانت سری
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 .افتیممی راه به فردا و کنیممی استراحت مکان همین در را امشب -

 استراحت برای چادرهایی هم دیگر چندی. شدند آتش کردنروشن مشغول سرباز چند. ایستادیم همه

 آن که سنگی تکه یرو و نرفتم چادر به من اما شد؛ چادرها از یکی وارد استراحت برای هم پدر. زدند

 .شدم خیره آسمان به و نشستم بود اطراف

 شده دیوانه گویا کردند؛ حرکت به شروع هاآن از چندی. رسیدمی نظر به همیشه از تردرخشان ستارگان

 اهنگ آن به بیشتری توجه با. آوردند وجود به را زیباروی دختر یک صورت و شدند ترنزدیک هم به. بودم

 و زدم لبخندی. درخشیدمی زیبایی تاج شبش رنگ به موهای روی حال که بود مریال او یآر! مریال. کردم

 به. کندمی جذب خود به را کسی هر که دارد خاصی درخشش چشمانش. شدم خیره صورتش به لذت با

 عمیقی نفس. است مهربانی و پاک دختر او که است این خاطربه شاید شدم؟ او عاشق من چرا راستی

 و شدم بلند جای از و دادم سر لبخندی و!« شد عاشق هم ما مغرور امپراطور: »گفتم خود با باز و کشیدم

 .رفتم چادر داخل به

. شدم خارج چادر از و کشیدم هایملباس بر دستی. شدم بیدار خواب از سربازان صدای سرو با صبح

 افتادنراه برای شدنآماده حال در همه. دادم تکان برایشان سری. کردند تعظیمی من دیدن با سربازان

 .افتادیم راه به ایصبحانه خوردم از بعد. بودند

 :گفتم سربازان به رو و دادم تکان سری. شد نمایان روم پایتخت یدروازه دور از

 .کنید حرکت ترسریع کمی -

 :گرفتند دم هم با همه
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 .قربان اطاعت -

 از یکی. کردند تعظیمی و شدند ما نزدیک سرباز دچن. بودیم دروازه رویروبه زدن هم بر چشم یک در

 :گفت شناختمی بیشتر مرا که هاآن

 .هستند شما منتظر جناب عالی باشد؛ سالمت به امپراطور -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .سپاسگزارم -

 نگاه را خیابان و کوچه مردم. کردیم کج قصر طرف به را راهمان. شدیم شهر وارد و کردیم حرکت باز

 طولی. کردم حرکت هاآن به توجهبی و کشیدم هم در را ابروانم. بودند خیره ما به تعجب با که کردممی

 هب سرباز چندین و امپراطور. شدیم قصر داخل و شدیم پیاه هایماناسب از. رسیدیم قصر به که نکشید

 .کردیم حرکت طرفشان به. بودند ایستاده ما از استقبال

 :گفت و داد تکان برایمان سری متقابال هم او و دادیم تکان یسر او برای پدر و من

 .آمدید خوش آل؛ جنابعالی بر درود و امپراطور بر درود -

 :گفت و زد لبخندی پدر. نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 .روم امپراطور بر درود -

 :گفت و زد لبخندی

 .داخل بفرمایید. هستید خسته حتما -
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 و کرد تعظیمی. آمد طرفمان به هاخدمه از یکی. شدیم قصر داخل پدر با راههم و زدم برایش لبخندی

 :گفت

 .شماست آن از دوم اتاق راست سمت قربان -

 :گفت و کرد پدر به رو بعد و

 .است باال یطبقه شما اتاق -

 .شدم داخل و کردم پیدا را اتاق وجوجست کمی از بعد. کردم حرکت اتاقم طرف به و دادم تکان سری

 :گفتم محکم و کشیدم هایملباس بر دستی عجله با. شدم بیدار خواب از در صدای با صبح

 کیستی؟ -

 :گفت و کرد تعظیمی. شد وارد ایخدمه و شد گشوده در

 .کنم راهنمایی صبحانه صرف برای را شما تا امآمده قربان -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .نیست تو اهنماییر به نیازی آیم؛می غذاخوری سالن به خود -

 .نمک استحمام صبحانه از قبل گرفتم تصمیم و دادم دستانم به کششی. شد خارج اتاق از و کرد تعظیمی

*** 

 من دیدن با ندیمه. افتادم راه به و کردم نگاهی را اطراف و دور. شدم خارج اتاق از و گشودم را اتاق در

 طرفشان به. بودند صبحانه خوردن حال در راطورامپ و پدر. گشود را غذاخوری سالن در و کرد تعظیمی
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 امپراطور. شدم مشغول و نشستم هاصندلی از یکی روی. دادم تکان برایشان سری و برداشتم قدم

 :گفت و زد لبخندی

 .باشی کرده استراحت خوب امیدوارم -

 :گفتم و دادم تکان برایش سری

 . سپاسگزارم آری، -

 :گفت و داد تکان برایم سری 

 چیست؟ نظرتان کنم؛ پا به جشنی کشور دو اتحاد خاطربه خواهمیم -

 :گفت بود ساکت موقع آن تا که پدر

 .ستخوبی فکر -

 :گفتم و دادم تکان سری هم منم

 .کنیم برگزار را جشن این فردا است بهتر -

 :گفت و شد بلند جای از پدر. نگفت چیزی و زد لبخندی روم امپراطورِ

 .کنم دیدن روم از تا روممی من -

: گفتم خود با و دادم تکان سری. رفت و شد بلند جای از بعد کمی هم امپراطور. شد خارج اتاق از و

 .شدم خارج قصر از و شدم بلند جای از.« روممی مریال دیدن به بعد و آلوشا برادرم، مالقات به نخست»
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 را کوچه فریادشان صدای و کردندمی بازی کوچه در کودکان. بودند مشغول کاری به کدام هر شهر، مردم

 از. دادمی تکان را درختان و وزیدمی آرامی باد. کردم کج کوهستان طرف به را راهم توجهبی. بود کرده پر

 یظریف و کوچک یجثّه. بود زده زانو کنارش کسی. افتاد قبرش سنگ به چشمم دور از. رفتم باالتر تپه

 .رفتم ترنزدیک و کشیدم هم در را ابروانم. داشت

*** 

 «مریال»

 :گفتم و زدم زانو قبرش سنگ کنار

 .آلوشا یونانی، سردار بر درود -

 :گفتم و زدم لبخندی

 به بتوانم کمتر شاید که بگویم امآمده پس کنم؛می ازدواج دیگر یهفته چند تا من دانیمی که دانممی -

 .بیایم دیدنت

 رد مدتی. گذاشتم آن رو را سرم و. کشیدم قبرش سنگ ویر بر دستی. خورد سر پایین به اشکی قطره

 از سریع و زدم چنگ را آلوشا شمشیر آهسته. افتاد قبر سنگ روی ایسایه ناگه که گذشت حالت این

 :زدم فریاد و پریدم جای

 کیستی؟ تو -

 با و داد تکان سری! است آل جنابعالی او.. او بینم؟می درست! من خدای. زدم کنار را مزاحمم موهای

 :گفت و کشید عمیقی نفس. برد پایین آهستهآهسته را شمشیر دستانش
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 .شناسیمی مرا کردممی فکر -

 :داد ادامه

 .هستم آل من -

 :گفتم زیاد شوق با و زدم لبخندی ناخودآگاه

 قربان؟ کنیدمی چه اینجا شما -

 :گفت و زد برقی چشمانش

 .ایمامپراطورآمده دیدن برای پدرم با -

 :گفتم آرام و شدم ترنزدیک او به و زدم بخندیل

 .قربان بود شده تنگ بسیار برایتان دلم -

 :گفت من از ترآرام و شد ترنزدیک من به هم او. نبیند را هایماشک تا افکندم زیر به را سرم سریع و

 ...بانوی بود شده تنگ برایت دلم هم من -

 .نداد ادامه را سخنانش رامان صدای با و

 اینجایی؟ تو مریال -

 آغوش در مرا ناگهانی طور به و آمد طرفم به نگرانی با. برگشتم رامان طرف به و شدم دور آل از عجله با

 به و من به خشم با و بود کرده مشت را دستانش. کردم نگاه جنابعالی به و شدم جدا او از شرم با. کشید
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 عالی طرف به را او و کشیدم را رامان دستان. شودب ناراحت او که نداشتم دوست. کردمی نگاه رامان

 :گفتم ناراحتی با و بردم جناب

 .هستند من همسر رامان، ایشان قربان -

 :گفتم رامان به رو و

 .هستند آل جنابعالی یونان، یآینده امپراطور هم ایشان و -

 :گفت و گرفت آل طرف به را دستانش روییخوش با و کرد تعظیمی رامان

 !جنابعالی خوشبختم شما با آشنایی از -

 :گفت و آورد جلو را دستش سردی با است، ناراحت او دیدن از بود پیدا که آل

 !طورهمین هم من -

 :گفت توجهیبی با و چرخاند طرفم به را سرش شد؟ چه حال! بود صمیمی و مهربان پیش مدتی تا که او

 .باشد مبارک -

 دوست «گرداندی؟ بر من از است آرامش باعث که را صورتی چرا: »فتمگ دل در. زد زانو قبر سنگ کنار و

 را تو ناراحتی توانمنمی من من؟ شجاع مرد شدی ناراحت چرا که بگویم و بکشم آغوش در را او داشتم

 ! شدنمی اما ببینم؛

 :گفتم نشنیدم هم خود که صدایی با و دادم تکان سری ناراحتی با

 !شدم خرسند بسیار دیدنتان از قربان، دیدار امید به -
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 .شدم دور او از رامان با و

*** 

 «آل»

 وت مریال آل، دیدی؟ کرد؟ معرفی تو به را او شوق با که دیدی! است کرده ازدواج او که کنم باور توانمنمی

 .داردمی دوست را دیگری مرد او! ندارد دوست را

 :گفتم آلوشا به و کردم پاک را هایماشک

. دمنکر عمل تو سخن به و بازگشتم یونان به او با خداحافظی بدون من! نشد اما باشم؛ او مراقب گفتی -

 ویر را دستانم. نشد اما!...دارم دوستت مریال: بگویم و بگیرم را دستانش توانستممی کاش. ببخش مرا

 اطورامپر ل،آ من. گریستم پاک و لطیف آالیش،بی مهربان، دختری برای بار اولین برای و گذاشتم صورتم

 نفس و گذاشتم قبر سنگ روی را سرم شد؟می گونهاین باید چرا چرا؟! باختم دل دختری به یونان،

 یکس با دگر. رساندم قصر به را خود سختی با بود، هرچه اما بودم؛ آنجا مدت چه دانمنمی. کشیدم عمیقی

 و شدندمی من حال جویای ههمیش و بودند من حال نگران پدر مخصوصا و امپراطور. گفتمنمی سخن

 از م،برگشت قصر به که موقعی از. کمتر نه و بیشتر نه! همین.« شومنمی این از بهتر:» بود این من پاسخ

 .نیامدم بیرون اتاقم

. کردم تن به را موردِنظر هایلباس و شدم بلند جای از پس شوم؛ آماده جشن برای باید که دانممی

 یا میهمانی برگزاری برای وآمدرفت حال در هاخدمه. شدم خارج اتاق از و نبردم خود با باراین را شمشیرم

 مریال عزیز همسر رامان، با برگشتم که هنگامی. بازگشتم و کردم طی را سالن طول. بودند جشن همان
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 اما او و شدم خیره او به و کشیدم هم در را ابروانم. داشت تن به نظامی هاییلباس حال که شدم روروبه

 :گفت و کرد تعظیمی و زد لبخندی

 .کردم مالقات را شما دوباره که هستم خوشحال بسیار قربان -

 :پرسیدم و دادم تکان سری

 کنی؟می چه اینجا تو -

 .امپراطورهستم شخصی محافظ من -

 :گفت که بودم ورغوطه فکرهایم در. است غیرممکن! شخصی محافظ گوید؟می چه

 .آیدمی میهمانی این به هم امروز و کرد تعریف شما از بسیار مریال، همسرم، -

 :گفتم و دادم نشان توجهبی را خود اما درآمد؛ کوبش به واردیوانه قلبم مریال نام با

 .کنندمی شرکت مردم یهمه جشن این در ـ

 نشده دیر زهنو اما. کند ازدواج پسر این با خواهدمی مریال که کنم باور توانمنمی. گذشتم کنارش از و

 فکر این از. بیاورم دست به را مریال توانممی هم هنوز پس. اندنکرده قطعی ازدواج هاآن زیرا است؛

 سرباز چند و بودند نشسته هاییصندلی روی امپراطور و پدر. رفتم قصر از بیرون به و زدم لبخندی

 ذیراییپ خودشان از بتوانند تا بود شده گذاشته مردم برای پایین آن بزرگی میز. بودند ایستاده کنارشان

 حرکت طرفشان به. بود امپراطور و پدر جلوی هانوشیدنی انواع و غذا میوه، پراز هم میزی البته و کنند

 از یکی روی و کردم کوتاهی تعظیم دو آن به هم من. کردند تعظیمی من دیدن با سربازان و خدمه. کردم

 :گفت و زد لبخندی پدر. نشستم هاصندلی
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 .آیینمی کردممی فکر ـ

 تا انداختم جمعیت به نگاهی. شد زیادتر و زیاد مردم جمعیت کمکم. نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 ... .اما کنم؛ پیدا را او شاید

 .نواختندمی را زیبایی موسیقی و بودند ایستاده جمعیت وسط مخصوصی هایلباس با گروهی

 ،شد بلند جای از روم امپراطورِ. کردندمی وگوگفت یکدیگر با و ردندخومی میوه و غذا خوشحالی با مردم

 :زد فریاد و رفت جلوتر

 .شماست آن از غذاها این بخورید؛ دارید دوست و خواهیدمی هرچه! آمدید خوش قصر به -

 :گفت و برد باال را دستانش امپراطور. کردندمی شادی و آوردندمی زبان بر را او نام صدایک همه مردم

 .رومی مردمان سپاسگزارم سپاسگزارم، -

 مردم به رو باز. کردیم را کار همین متقابال هم ما. داد تکان برایمان سری و برگشت پدر و من طرف به

 :گفت

 .شویم متحد یونان کشور با خواهیممی ما که شد برپا این دلیل به جشن این مردم ای -

 :داد ادامه و

 .است کشور دو قدرت باعث ما اتحاد -

 :گفت من و پدر به رو و

 .بیاورید تشریف لطفا -
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 :گفت و کرد اشاره پدر به کرد مردم به نگاهی. ایستادیم او کنار و برخاستیم جای از دو هر

 .آل جنابعالی پسرشان، هم ایشان و هستند یونان امپراطور ایشان -

 :تگف و زد لبخندی پدر. کردند خوشبختی ابراز و زدند دست مردم

 .هستم خرسند بسیار شدند متحد همدیگر با کشور دو اینکه خاطربه من. رومی مردم بر درود -

 .دادم تکان برایشان سری هم من

*** 

 «مریال»

 و آل جنابعالی و امپراطور! نبود انداختنسوزن جای و بود زیادی جمعیت. شدیم قصر وارد مادر همراه

 :گفت و داد تکان سری مادر. کردندمی نظاره را مردم و ودندب نشسته هاییصندلی روی باال آن پدرش

 !ستجمعیتی چه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .شودمی متحد روم با یونان کشور امروز که چون. آری-

 :گفت و زد آرامی لبخند مادر

 .شوندمی متحد همدیگر با کشور دو که هستم خوشحال بسیار من -
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 کس کردم؛می درک من فقط را این. درخشیدمی هایشچشم و صورت .رسیدمی نظر به همیشه از زیباتر

 خــ رامان به که دانممی فایده؟ چه اما است؛ کرده را او با وگوگفت هوای دلم. شدنمی متوجه را این دیگر

 .کنم چه را دلم اما کنم؛می ـیانـت

 امپراطور کنار و شدند بلند جای از پدر و آل جنابعالی. شدم خیره روروبه به و آمدم بیرون فکرهایم از

 :گفت مردم به رو و داد تکان سری امپراطور. آمدند

 .آل جنابعالی پسرشان، هم ایشان و هستند یونان امپراطور ایشان -

 :گفت و زد لبخندی آل پدر. کردند زدندست به شروع مردم

 .هستم خرسند بسیار شدند متحد همدیگر با کشور دو اینکه خاطربه من. رومی مردم بر درود -

 ایباتجربه بسیار مرد که بود مشخص پدرش یچهره از. نگفت چیزی و داد تکان سری هم آل جنابعالی

 :گفتم مادر به رو و دادم تکان سری. است

 .برویم دگر است بهتر مادرجان -

 :داد تکان سری

 .برویم باشد، -

 هم من. شد داخل و کرد باز را در مادر. بودیم خانه در جلوی که نکشید طولی. شدیم خارج قصر از و

 متعجب. کردم مشاهده را رامان که گشودم را در. شد کوبیده در بستم، را در تا. شدم داخل همراهش

 :گفتم
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 کنی؟می چه اینجا! رامان -

 :گفت و زد لبخندی

 .بزنم تو به سری آمدم من و شد تمام جشن -

 :گفتم و گرفتم خانه طرف به را دستم

 .داخل برویم -

 :گفت و داد تکان سری

 .نه -

 :گفت و زد کنارش را دستش. کردم نگاهش تعجب با. نشست پله روی و

 .بنشین هستی؟ چه منتظر-

 :گفت و شکست را آن رامان که گذشت سکوت در مدتی. نگفتم چیزی و نشستم کنارش

 . بپرسم آل جنابعالی با رابطه در سوالی خواهممی -

 شد؟ ناراحت من دیدن با او روز آن چرا -

 :گفتم و دادم تکان سری پس. دانمنمی هم خود چرا؟

 پرسی؟می را سؤال این چه برای. دانمنمی -

 :داد پاسخ و داد تکان سری
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 .آیدنمی خوشش من از گویا است؛ عجیب رفتارهایش -

 :گفتم و انداختم باال ایشانه

 .کندمی رفتار گونهینا همه با البته. است مغرور و خشک فردی او -

 :پرسید و داد تکان سری

 تو؟ با حتی -

 .است غیرممکن است؟ شده او به من یعالقه متوجه نکند است؟ معناییبی سؤال چه دگر این

 پرسیده موقعبی را سؤالش که شد متوجه گویا. نشد خارج دهانم از صدایی اما دادم؛ تکانی را هایملب

 :گفت و شد بلند جای از. است

 .بروم باید و دارم مهمی کار من -

 :گفت و داد تکان برایم دستی

 .خداحافظ -

 آل و من یدرباره فکرهایی چه رامان دانمنمی. نگفتم چیزی و دادم تکان برایش دستی متقابال هم من

 .نیست خوبی فکرهای هست، که هرچه اما کند؛می

*** 

 «آل»
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 و کمان و تیر. شخصی محافظ یا سرباز بدون تنها، مه آن بروم؛ جنگل به شکار برای گرفتم تصمیم

 ارانب و باد از خبری و بود آفتابی آسمان امروز. افتادم راه به و شدم اسبم بر سوار و برداشتم را شمشیرم

 به باالخره و بودم راه در مدتی.« کنم شکار راحت باخیال توانممی امروز:» گفتم و زدم لبخندی. نبود

 از کمی و زدم زانو آب رود کنار. بستم درختی یتنه به را افسارش و شدم پیاده سبا از. رسیدم جنگل

 هم آن صدا؛ یک جز آمدنمی صدایی هیچ. رفتم جلوتر کمی و شدم بلند جای از. نوشیدم زالل آب آن

 . کردم نگاهی را اطراف و رفتم جلوتر کمی. آب شرشر صدای

*** 

 «مریال»

 گلجن وسط به خورشید. شدم خیره آسمان به گرفتم باال را سرم. بود رفته فرو مطلق سکوتی در جنگل

 ناگه که گذاشتم جلو به قدم چند. نبود جنگل در حیوانی هیچ گویا. کردم نگاهی را اطراف. تابیدمی

 رتنزدیک و نزدیک صدا آن. شوم صدا متوجه بیشتر تا کردم تیزتر را هایمگوش. خورد گوش به صدایی

 عقبعقب ترس با. آیدمی طرفم به سرعت با ماری شدم متوجه که چرخاندم پشت به را سرم. شدمی

 شروع وحشت با. شد بیشتر سرعتش مار کنم؟ چه حال. بودم نیاورده خود همراه شمشیری امروز. رفتم

 .کردم دویدن به

 دستانش کسی که بودم سقوط حال در. خورد پیچ پایم ناگهان اما بود؛ چه دانمنمی. دویدممی گونههمان

 .کردم حلقه کمرش دور به را دستانم وحشت با هم من. کشید خود طرف به مرا و کرد حلقه کمرم دور را

 اشسینه روی را سرم پس. شوم جدا او از نداشتم دوست. کردممی آرامش و امنیت احساس آغوشش در

 :شنیدم هایمگوش کنار در را صدایش. کردم اختیار را سکوت و گذاشتم
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 است؟ چطور ما جسور و گستاخ بانوی -

 آری. است چطور ما گستاخ و جسور بانوی گفت من به او! است آل جنابعالی او آری،! بود آشنا صدایش

 :گفتم شرم با. نداد را اجازه این او اما شوم؛ جدا او از کردم سعی. است جنابعالی او. بینمنمی رویا من

 !قربان..ق -

 ویر را گرمش هاینفس حرارت. زد لبانم بر را سکوت مهر لبانش با و کرد تریکنزد صورتم به را صورتش

 طوالنی یـوسه بـ این از من چرا دانمنمی. ندادم نشان العملیعکس هیچ اما کردم؛می احساس صورتم

 .شدم همراه او با ناخودآگاه. برممی لذّت

 .افکندم زیر به را سرم خجالت با. کرد گاهمن مهربانی با و شد جدا من از که گذشت حالت این در مدتی

 تانشدس. آید در کوبش به قلبم شدمی باعث و درخشیدمی چشمانش. گرفت باال را صورتم دستانش با که

 :گفت و برد فرو موهایم داخل را

 !دارم دوستت من، مریالی -

 را دستانم است؟ واقعیت یا بینم؟می رویا! دارم دوستت گفت؟ چه او. بودم شده خیره او به تعجب با

 :گفت و گرفت

 روزشماری حتی. دهم ادامه را زندگی توانمنمی تو بدون که شدم متوجه رفتم یونان به که روزی -

 !دیدنت برای کردممی

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 پذیری؟می همسری به را یونان یآینده امپراطور آل، من،! مریال -
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 چه اما! دارد عالقه من به آل جنابعالی که شودنمی باورم. خورد سر ایینپ به چشمانم از اشکی قطره

 لبخند. کنم سکوت گرفتم تصمیم پس. کرد خواهم ازدواج دگر یهفته چند تا که من فایده؟

 :گفتم آرامی صدای با. کرد پاک را صورتم هایاشک و زد بخشیآرامش

 !جنابعالی دارم دوستت هم من -

 :گفت عشق با و داد فشاری دستانم به. شنید را صدایم

 !دارممی دوست قبل از بیشتر را تو که کنممی فکر حال. دانستممی -

 :وگفت داد تکان سری

 !جانم قیمت به حتی بگیرد؛ سر ازدواج این گذارمنمی من -

 .نگفتم چیزی و زدم لبخندی اشصادقانه یعالقه از

 چه اینجا او رامان؟. شدم خیره او به و برگرداندم سر بود سرمان پشت که فردی هایقدم صدای با

 اما داشت؛ لب بر لبخندی همیشه مانند است؟ کردهمی تماشا را ما یعاشقانه هایصحنه نکند کند؟می

 مدتی از پس و کرد تعظیمی جنابعالی به رو و برداشت قدم طرفمان به. بود محزون لبخندش باراین

 :گفت سکوت

 .داشتیدمی دوست را همدیگر شما که زدممی حدس -

 دستانم. شد ترنزدیک من به و چرخید من طرف به رامان اما نگفت؛ چیزی و کشید هم در را ابروانش آل

 :داد ادامه و گرفت دستانش در را
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 .کردینمی توجهی من به موقع هیچ چون داری؛ سر در را دیگر کس دانستممی من -

 :گفت و داد فشاری را دستانم. دش غمگین صورتش و شد پاک لبخندش

 .کنی ازواج او با توانیمی تو پس باشد؛ نداشته ایعالقه هیچ من به امآینده همسر که ندارم دوست من -

 :گفت و داد تکان سری

 !توست خوشبختی من آرزوی -

 :گفت و کرد آل روبه و

 !باش مراقبش -

 :گفت من به رو و

 .دارم دوستت -

 .شد دور آنجا از و

 ایفایده هیچ پس است؛ شده مطلع همدیگر به ما یعالقه از دیگر او اما شکستم؛ را قلبش که دانمیم

 طرفش به. کردمی نگاه رامان رفتن به مبهوت و مات. شدم خیره آل به و کردم پاک را هایماشک. ندارد

 :گفتم و کردم حرکت

 !جنابعالی -

 :گفت و آورد باال را دستانش
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 .کن صدا آل مرا عدب به حاال از -

 :گفتم و دادم تکان سری

 ...اما... اما داشت، عالقه من به او. است شده مطلع شما به من عشق از رامان -

 :گفت و زد لبخندی. نگفتم چیزی و

 .است بزرگواری و مهربان بسیار مرد او که بگویم توانممی را همین فقط -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .باشد داشته مالقاتی تو با که است این خواهان او و امکرده وگوگفت تو یدرباره پدرم با من -

 :گفتم و دادم تکان سری

 پدرم؟ -

 :داد پاسخ و زد بخشی آرامش لبخند باز

 !کنممی قانع را او من -

 :گفت شیطنت با که زدم اشمهربانی به لبخندی

 !کنی یتشکر من از باید تو کنم،می گووگفت پدرت با من که حال -

 :گفت و زد فریادی آل. کردم حرکت طرف آن به عجله با و شدم قصدش متوجه. برداشت قدم طرفم به و

 .کنی مالقات را پدرم خواهیمی چون باش؛ آماده فردا برای -
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 .بدانم خود همسر عنوان به را او توانممی باالخره که خوشحالم. نیامد او از صدایی دیگر و

*** 

 «آل»

 روز بهترین امروز. کردم حرکت قصر طرف به و شدم اسبم سوار و زدم مریال وشحالیخ از لبخندی

 پایین اسب از و شدم قصر حیاط وارد. داریمی دوست مرا که خوشحالم مهربانم مریالی. بود امزندگی

 :گفت و کرد تعظیمی و شد ترنزدیک من به بود، هاطرف آن که پدر شخصی محافظ. آمدم

 .باشد سالمت به جنابعالی -

 برای دیگر روزهای برعکس امروز. شدم داخل و سپردم او به را کمانم و شمشیر. دادم تکان برایش سری

 را جوابشان لبخند با که کردند برایم تعظیمی. کردندمی نگاه من به متعجب هاخدمه. زدممی لبخند همه

 :گفتم خدمه به رو .کردم کج پدر اتاق طرف به را راهم. گذشتم کنارشان از و دادم

 .بده اطالع پدر به مرا ورود -

 .قربان چشم -

 :گفت و برگشت که نکشید طولی

 .هستند شما منتظر جنابعالی -
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 هب. بود دوخته چشم بیرون به و بود ایستاده پنجره کنار پدر. شدم اتاق داخل و دادم تکان برایش سری

. ردکمی نگاه بودند پرواز حال در گروهی صورت به که پرندگانی به که شدم متوجه و کردم حرکت طرفش

 :رسید گوش به بخششآرامش صدای

 .بگو را سخنت -

 به فردا او بدهید اجازه اگر که است شده قرار و کردم وگوگفت امموردِعالقه دختر با باالخره پدرجان -

 .بیاید شما مالقات

 :گفت بود خیره بیرون به که گونههمان

 .بیاید تواندمی نیست؛ مانعی -

. رفتمی سفیدی به رو بیشتر موهایش گذشتمی هرچه. شدم خیره او به و زدم پدر رضایت از لبخندی

 حس چرا دانمنمی. کردمی بیداد چشمانش از اقتدار و ابهت آن هنوز اما بود؛ شده چروکیده دستانش

 یچیز باشد، افتاده اتفاقی هم اگر که دانممی. است ناراحت کمی و رسدمی نظر به آرام کمی امروز کنممی

 . شدم خارج اتاق از لب زیر سپاسگزاری از بعد و کردم تعظیمی. گویدنمی من به

. شدم خارج قصر از صبحانه خوردن از بعد و کردم تن به مناسبی هایلباس و شدم بیدار خواب از صبح

 بودم نرفته راهی. کردم حرکت المری یخانه طرف به. بود گرم کارش به سرش هرکسی و بود شلوغ بازار

. کردم او به ایخریدارانه نگاه. آمد طرفم به و زد لبخندی من دیدن با. کردم مشاهده دور از را مریال که

 : گفت و کرد تعظیمی

 .شجاع مرد بر درود -
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 :گفتم و کردم اخمی

 ...شوممی ناگریز کنی تعظیم برایم دیگری بار اگر -

 :گفت عجله با و آورد باال را دستانش

 !قربان خواهممی عذر من باشد، باشد -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ماست منتظر پدر -

 :گفت و داد تکان سری

 .برویم -

 مریال که فهمیدممی خوب. بودیم ایستاده در جلوی ما که نکشید طولی. افتادیم راه به قصر طرف به و

 لبخند. شد هایمدست سردشدن باعث شدستان سردی. گرفتم دستانم در را دستانش. دارد استرس

 :گفتم و زدم بخشیآرامش

 !نباش نگران! مریال -

 وارد داد، اطالع پدر به را ما ورود ندیمه که آن از پس. داد تکان مثبت عالمت به سری و زد لبخندی

 :گفت و کرد تعظیمی مریال. بود شده خیره ما به و نشسته صندلی روی پدر. شدیم اتاقش

 !باشند سالمت به رامپراطو -

 :گفت و زد لبخندی است، آمده خوشش او از بود پیدا که پدر
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 .بنشین! سپاسگزارم -

 :گفت و زد لبخندی هم من برای

 .بنشین پسرم -

 :گفت و داد تکان سری پدر. نشستم مریال کنار و داد تکان برایش سری

 .ایبرگزیده را جسوری و خوب دختری است پیدا -

 :گفتم و زدم یالمر به رو لبخندی

 !است مهربانی و شجاع دختر مریال آری، -

 :گفتم ادامه در و کشیدم عمیقی نفس

 .آمد یونان به تنهایی به پدرش جان نجات خاطربه او -

 :گفت مریال به رو پدر که گذشت سکوت در مدتی. شد خیره او به تعجب با و برد باال را ابروانش پدر

 چیست؟ پدرت شغل دخترم -

 :گفت شدمی شنیده زور به که صدایی با و کرد من به نگاهی مریال پدر ؤالس با

 .است کشاورز یک او -

 اام کنم؛ ازدواج کشاورز یک دختر با من ندارد دوست او که دانممی. نگفت چیزی و کرد من به نگاهی پدر

 :گفت و آورد باال را سرش مریال! کنممی ازدواج او با است شده هرطور من
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 از غیر یخانواده از که دختری با یونان، یامپراطورآینده پسرتان، که ندارید دوست شما که دانممی -

 .کند ازدواج است اشراف

 :گفت ناراحتی با و کشید عمیقی نفس

 .کند ازدواج است، اشراف از که دختری با باید آل -

 :گفت و آورد باال را دستانش پدر

 .ارمگذمی احترام پسرم انتخاب به من -

 :گفت و کشید سفیدش موهای به دستی

 .نیست این من نظر اما کند؛ ازدواج باال یخانواده از دختری با باید امپراطور که است درست -

 :گفت و زد لبخندی پدر! شکرت خدایا. کردممی نگاه پدر به تعجب با

 یونان برای توانیمی و هستی عاقلی و پاک دختر تو که شدم متوجه دیدم، را تو که نخست همان از -

 .شوی باتدبیر ایملکه

 .زد دویمان هر به لبخندی و

 :گفتم و انداختم پدر به قدردانی نگاه. شد خیره پدر به و آورد باال آرامآرام را سرش مریال

 .شویم جویا هم را مریال پدر موافقت باید کرد، اعالم را خود موافقت پدر که حال -

 :تگف و شد بلند جایش از پدر
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 .کنممی وگوگفت موضوع این با رابطه در پدرش با خود -

 بسیار پدر موافقت بابت. شدیم خارج اتاق از کوتاه تعظیمی از پس و شدیم بلند جای از هم مریال و من

 .کند راضی هم را مریال پدر تواندمی پدر که دانممی. بودم خرسند

*** 

 «مریال»

 رامان شدند متوجه که موقعی و دارم سر در را دیگری کس من شدند متوجه که موقعی مادر و پدر

 که شدنمی باورشان مادر و پدر اما شدند؛ ناراحت بسیار است، نشسته عقب آل و من عشق خاطربه

 عالقه تو به امپراطور که است غیرممکن این: »گفتمی مادر. باشد داشته عالقه من به یونان امپراطور

 تناراح نخست پدر. کند صحبت آل در با فردا که کردم راضی را او و کردم گووگفت پدر با!« باشد داشته

 یملکه است قرار اینکه از. کرد موافقت من اصرار به اما شکستم؛ را رامان دل کارم این با من که بود

 .بشوم یونان یملکه است قرار که شودنمی باورم هم خود راستش. بودم خوشحال بشوم، یونان

 به پدر که گذشتمی ساعتی چند. رفت آل پدر مالقات به پدر و رساندم صبح به هم را روز آن باالخره

 طرف آن و طرف این به و بودم شده خیره خانه در به استرس با. نبود او از خبری هنوز اما بود؛ رفته آنجا

 :گفت و شد بلند جای از مادر. آمد در صدا به خانه در که نکشید طولی. رفتممی

 .روممی من -

 طرفش به. نگفت چیزی و شد خانه وارد لبخند با پدر. شدند خانه داخل هردو بعد مدتی. رفت حیاط به و

 :پرسید و داد تکان سری مادر. شدم خیره او به و کردم حرکت
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 شد؟ چه -

 .بود ایورزیده و شجاع پسری هم خودش و بود بادرایتی و باتجربه بسیار مرد پدرش -

 .دوختم چشم او به منتظر و زدم هایشتعریف از لبخندی

 بروی؟ دیگری کشور به و بشوی جدا ما از باید بعد به این از که دانیمی دخترم -

 :گفت و داد تکان سری پدر. افکندم زیر به را سرم ناراحتی با و دادم تکان سری

 .کردم اعالم را خود موافقت من -

 :گفت ادامه در و برداشت قدم طرفم به و زد لبخندی

 تا بکنی را تالشت یهمه باید پس بشوی؛ یونان یملکه و یونان امپراطور همسر باید که دانیمی -

 .بدهی انجام خوبی به را وظایفت

 :گفتم و دادم تکان سری

 !پدرجان کنممی را تالشم یهمه من -

 !گریست پایم به پا و کشید آغوش در مرا مادر. افتادم گریه به و بدهم قورت را بغضم نتوانستم دیگر

*** 

 موردنظرم وسایل. کنیم ازدواج آنجا در و برگردیم یونان به پدرش و آل مادر، پدر، با همراه بود قرار امروز

. شدم حیاط وارد و آمدم بیرون اتاق از «خدانگهدار: »گفتم و انداختم خانه به نگاهی و کردم آوریجمع را

 .کردیم حرکت انیون طرف به بقیه و مادر و پدر با همراه
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 هک هنگامی بود قرار. بودم ازدواجمان روز منتظر تابانهبی. رسیدیم یونان به هفته چند از بعد باالخره

 .بشود معرفی یونان امپراطور عنوان به هم آل کنیم،می برگزار را ازدواج مراسم

*** 

 همیشه از زیباتر سفیدم ورتص. کردم نگاه اتاق یآینه در را خود و کردم تن به را مراسم مخصوص لباس

 باسل این با. بود شده گذاشته شبم رنگ به موهای روی زیبایی تاج. بود شده سرخ گل همانند لبانم. بود

 خندیلب. کردمی برابر چند را امزیبایی که بود افتاده صورتم روی زیبایی تور. بودم شده هافرشته همانند

 !« شودمی خوشحال نظیر بی لباس این رد دیدنم از حتما: »گفتم و زدم خود برای

 تاندس با. افکندم زیر به را سرم آمد،می طرفم به لبخند با که او دیدن با و چرخیدم پشت به در صدای با

 به را تمصور و زدم برایش ایدلبرانه لبخند. رسیدمی نظر به زیباتر اما بود؛ زیبا. گرفت باال را سرم اشقوی

 :گفت گوشم زیر و کشید آغوش در مرا کرد؛ باز را دستانش. کردم ترنزدیک صورتش

 !دارم دوستت من یملکه -

 دارممی دوست امشناخته که کسانی یهمه جای به را تو»

 دارممی دوست داشتن،دوست برای را تو

 دارممی دوست هاخاطره خاطرِبه را تو

 وحشی هایالله خاطرِبه را تو

 آفتابگردان زرین یگونه خاطرِبه
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 !دارممی دوست هابنفشه بنفشیِ برای

 هالحظه تلخ لبخند برای را تو

 دارممی دوست هاخاطره شیرین پرواز

 پاکت قلب آن یاندازه خودت، یاندازه به را تو

 !دارممی دوست

 دارممی دوست داشتن،دوست خاطرِبه را تو

 ...دارمنمی دوست که کسانی یهمه جای به را تو

 !«دارممی ستدو

 

 ...پایان

 5330 فروردین 3 جمعه

 53:21: ساعت

 

 :عزیز هایخواننده با سخنی
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 اول رمان رمان، این که بگم رو این و باشه اومده خوشتون رمان از که امیدوارم. شما همراهی بابت تشکر

 من بعدی رهایکا منتظر. کنممی جبران بعدی هایرمان در شاءاهللان. داشت زیادی اشکاالت و بود من

 ...باشین

 :( هاشمی_نگار: شما داردوست
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ان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رم

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
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تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

https://t.me/negahdl

