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 خالصه:

در جهان حومورا درون خاندانی اصیل زاده، حاصل ازدواج ملکه 

شد.   متولد  پرنسسی  پادشاه،  درختاو  پرنسس  تولد  اقاقیا   نبا 

برگ  و  گشته  سنگ  پژمرده  شهاب  از  بارانی  همچون  هایشان 

حواصیل کردند،  و  سقوط  کرده  کوچ  پرستوها  همراهی  به  ها 

های آب مجدد در زمین  سالی همه جا را فرا گرفت، چشمهخشک

فرو رفتند و از دیدها پنهان گشتند تا مبادا شاهد آن پرنسس  

 باشند!  

 مقدمه:

در دیدگانش، هرکس را به عالم اموات آن بود که با خیره شدن  

 کرد! راهی می 

آن بود که نژاد بریل را سرافکنده و شرمسار کرد، به شایعات پر  

 ای داد تا آزتالن را باری دیگر متحول کند. و بال تازه 

آن شخصی بود که به عنوان پرنسس یک خاندان اصیل زاده، از  

وی انتظارات فراوانی داشتند. هرچند افسوس که او تنها قاتلی  

 در جلد یک طفل معصوم بود!  
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 سخن نویسنده: 

 سالم و درود بر خوانندگان عزیزم.

برای این رمان خیلی وقت گذاشتم و هشت ماه متوالی تایپش  

داشت.  بی  ادامه  و  وقفه  دلنشین  براتون  باشم  تونسته  امیدوارم 

برام   رمان  این  ببرید.  رو  لذت  نهایت  ازش  و  بشه  واقع  جذاب 

معنای خاصی داره، شاید بشه گفت از یه رمان برام فراتر رفته و  

 ها واقعی شدن!  شخصیت 

کمی   که  چیزی  تنها  جدید،  استانداردی  ایجاد  )برای 

ی واقعاً تازه متفاوت باشد کافی نیست، بلکه نیاز به چیز 

است که به راستی قدرت تخیل مردم را تحت تاثیر قرار 

 دهد.( 

 نکته:

حتماً به یاد داشته باشید که دفترچه لغات را در سرزمین   ●

روبه صورت  در  تا  بخوانید  حیوانات حومورا  با  شدن  رو 

 خطرناک دست و پایتان را گم نکنید! 
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 که تخیل را آفرید.به نام آن 

 )سوم شخص(  

به   لحظه  که  بود  رفته  فرو  سیاه  آتشی  در  آزتالن  طالیی  قصر 

شد. خدمه و سربازان  لحظه بیشتر از قبل به نابودی کشیده می 

آمدند  های قصر بیرون میها و سالن همگی با فریاد و ترس از اتاق

دوان از دروازه   -و با گریه و نگرانی به همراه چاشنی ترس، دوان

 تا جان خود را نجات بدهند.  رفتند شمالی قصر بیرون می 

گویی در آن لحظه به یاد نداشتند که ملکه و پادشاهی هم وجود 

اند و راه دارند و در تاالر اصلی در میان آن آتش سیاه گیر کرده

فراری ندارند. آسمان قصر به خاطر آتش به سیاهی کشیده شده  

 کردند.  بود و پرندگان با استشمام دود بر زمین سقوط می 

اطرافش  شاه چشم پاد به  و  زد  پلک  به سختی گشود،  را  هایش 

شد و نگاهی انداخت. حرارت زیاد آتش مانع درست دیدنش می 

این یعنی عمق فاجعه، او باألخره آمده بود؛ گویا تهدیدهایش پوچ  

آن که  کرد  بزرگی  اشتباه  چه  و  نبودند  توخالی  جدی و  را  ها 

باهش پشیمان شده  نگرفت! شاید باید اآلن از کار و تصمیم اشت
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بینم، انعکاس غم و عشق  هایش چیز دیگری می باشد؛اما در چشم 

 زند!  هایش موج می در چشم

می   اواخر  در  که   دریایی  همچون  آرام  عجیب  به  روز  شود، 

های ملکه همسرش که در کنارش افتاده بود، چشم دوخت. لباس

ت به  گرفپاره و سیاه شده بودند، با آن همه پارچه، اگر آتش می 

های  شد و این در جلوی چشمزنده کباب می   - حتم ملکه زنده

 معشوقش بسیار دردناک خواهد بود.

اش بود پادشاه کمی خود را تکان داد تا به ملکه که در یک متری 

برسد، اما با احساس سنگینی بسیاری که پاهایش را اسیر کرده 

ن آن شیء، بود، سرش را به عقب برگرداند تا مانع را ببیند. با دید

نفس عمیقی کشید و بغضش را قورت داد. لوستر بزرگ طالیی 

قدر قصر بر روی پاهایش افتاده و او را زمین گیر کرده بود. آن 

نگران دختر و همسرش بود که به ناگاه درد را احساس نکرده و  

 گویی فراموشش شده بود.  

های براق هایش آرام سرش را روی زمین پادشاه با بستن چشم

ملکه  یش به همسرش خیره شد.  از گوشه چشم  و  می گذاشت 
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کشید اما انگار بی هوش شده بود. چرا که هنوز داشت نفس می 

 هایش در این هیاهوی بسته بودند. چشم

خراش خود لحظه به لحظه بیشتر در آن آتش قصر با صداهای دل

داشت، پادشاه که  سوخت و به سوی نابودی قدم بر می سیاه می 

بار فکرش به طرف پرنسس پر  ات ناامید شده بود این گویی از نج

ها از او مواظبت کرد ولی اکنون گویی  کشید، پاره تنش که سال 

بود   امیدوار  انداخت.  خطر  به  بیشتر  را  جانش  و  کرده  حماقت 

اکنون در این آَشفته بازار جایش امن باشد و دست آن شیطان  

 به او نرسد.  

هایش را د. خواست چشمهایش چکیقطره اشکی از گوشه چشم

در  که  بلندی  جیغ  با صدای  که  ببندد  قصر  این  از  وداع  برای 

از  را مجدد گشود. وحشت  هایش هایش پیچید، چشمگوش زده 

دیدن صاحب آن صدا سرش را باال گرفت و به دختری که در  

 شد، چشم دوخت.دوید و به او نزدیک می میان آتش می 

به   قلبش  آتش،  میان  دویدنش  و  دختر  آن  دیدن  با  لحظه  در 

لرزش در آمد، مگر دیوانه بود که با جان و دل بر آغوش آتش 
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از آمدن و نزدیک شدن آن دختر قدم می  گذاشت؟ پادشاه که 

ترسیده و وحشت کرده بود، به سختی نفس عمیقی کشید و از 

 ته دل فریاد زد: 

 فرار کن!  هایدرا برو! فرار کن، هایدرا  -

آلود و ترسیده، به سختی از مصالح  هایی اشکپرنسس اما با چشم

گذشت تا به پدر و مادرش برسد. پادشاه از خراب شده قصر می 

اش را روی قلبش نهاد و با خود زمزمه گویان  درد دست زخمی

 گفت:  

 ت... . چرا کسی نیس  -

شکی های ابا رسیدن هایدرا به باالی سر پدرش، پادشاه به چشم

بلند و طالییو گونه نگاه کرد. موهای  به هم  های سیاهش  اش 

اش از غم سیاه شده بودند. پادشاه  های خاکستری ریخته و چشم

اش را با درد بسیار باال آورد و بر گونه راست  آرام دست زخمی

 هایدرا نهاد. سپس زمزمه کرد:  

بری،  جاست به خاطر تو اومده. باید  هایدرا فرار کن، اون این  -

 جا نمون...  . برو دخترم این
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پرنسس اما سریع سرش را به چپ و راست تکان داد و با گریه و  

 هق گفت:   -هق

بابا بلند شو، شماهام باید بیاید من بدون شماها نمیرم. مامان...     -

. 

با   ملکه رفت،  به سوی  و  برخاست  از جای خود  هایدرا شتابان 

کان ملکه تکان خوردند  لمس کردن صورت ملکه با دو دستش، پل

هایش به قرمز خونین  ای بعد چشم گشود. سفیدی چشمو لحظه

تغییر یافته بود. مردمک هایش لرزش زیادی داشتند و خبر از بد 

 بودن اوضاع می داد. ملکه با طمانینه آرام زمزمه کرد: 

...  هایدرا  برو...  کنیم  محافظت...  ازت  تونیم  نمی  یگه  د...برو...     -

 . برو

هایدرا که اصالً قصدی برای رفتن نداشت، مجدد جیغ کشید و  

 با گریه گفت: 

می    - برای چی  بدون چرا؟  نمیرم،  نه  برم؟  بدون شماها  گین 

 شماها هیچ جا نمیرم.
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از درد و عشق چشم پر  نگاهی  با  برای ملکه غمگین،  را  هایش 

همیشه بست و نگاه آخرش را به دخترش تقدیم کرد. هایدرا با 

دن فلس قرمز بزرگ اژدها در باالی بدن مادرش، از ته ظاهر ش

بلندی کشید و خودش را روی بدن مادرش انداخت.  دل جیغ 

نمی باورش  و  شاید  داده  دست  از  همیشه  برای  را  مادرش  شد 

 اکنون دیگر مادری ندارد که از دستورات او نافرمانی کند! 

برود، می دلش نمی مادرش  روز صبح مثل  خواست  خواست هر 

بل با عصبانیت مادرش بیدار شود و مثل همیشه مسخره بازی  ق

در بیاورد و مادرش حرص بخورد که یک پرنسس باید باوقار باشد.  

اما هایدرا که پرنسس نبود، او تنها دختر مادر و پدرش بود که او  

 را بسیار لوس کرده بودند.  

باالی قصر و لرزش شدید دیوارها، هایدرا  انفجار عظیمی در  با 

رش را باال آورد و به سقف نگاه کرد. گویی در این آشوب زلزله س

های طالی سقف همه داغ شده و در حال ریزش  آمده بود. تکه 

می  بدنش  روی  داغ  طالی  اگر  همچون  بودند.  حتم  به  چکید 

 شد! پخت و برشته می گوشتی در کوره از درون می
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ت زده از جایش برخاست و به طرف پای پدرش رفهایدرا وحشت

هایش را دور کمر او حلقه  که میان راه شخصی از پشت، دست 

کرده و هایدرا را همچون شنلی از پشت در آغوش کشید تا مانع  

از ریزش قطرات طال بر سر و بدنش شود. هایدرا که از این کار  

شوکه شده بود، سریع به عقب بازگشت تا آن شخص را ببیند که  

 جیغ کشید:  با دیدن فرمانده قصر ادوارد، عصبی 

کنی؟ ولم کن باید پدرم رو نجات بدم. ولم فرمانده چی کار می  -

 کن! بهت دستور میدم...  

بی می هایدرا  جیغ  پا  وقفه  و  دست  فرمانده  آغوش  در  و  کشید 

زد. اما گویا فرمانده قصدی برای رها کردن او نداشت. ادوارد  می 

چیزی  دیگر  که  پادشاهی  دوخت،  چشم  پادشاه  به  اندوه  از   با 

ابهتش باقی نمانده بود و تمام بدنش در خون قرمز غرق شده  

 بود.

های هایدار به سختی سرش را باال آورد، پادشاه با شنیدن جیغ 

بسیار   ادوارد  دیدن  با  اکنون  و  دیده  را  جدیدی  فرد  پاهای  او 

تر خشنود گشته بود. ادوارد با نگاه خیره پادشاه به خودش، محکم
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های قوی خود گرفت و گردنش را برای ست از قبل پرنسس را با د

 احترام به شاه خم کرد، مصمم و غمگین گفت: 

 خوام که دیر رسیدم.  پادشاه من، اعلیحضرت. عذرمی   -

کرد. شاه اما در دل خود او را از آمدنش هرچند دیر تحسین می 

پی که ناشی از آسیب  درهای پیای آرام و همراه با مکث با سرفه 

 ، گفت:  زیاد بدنش بود

  دستش   به  ارذ نن.. ...  ببر  رو  اون  ببر،ب...    رو  درای..ادوارد، ها  -

 . کنممی م.. خواهش ازت ا... بده نجات رو م  ر..دخت ه،ت..بیف 

باال   با  بود،  کرده  گیر  پرنسس  و  پادشاه  نجات  بین  که  فرمانده 

چشم پادشاه،  دهان  از  خون  بسیاری  حجم  با  آمدن  را  هایش 

ها، گردنش را تا کمر به سختی  افسوس بست و با باز کردن آن

ی تعظیم خم کرد و با  های پرنسس به نشانه در میان لگد و تکان

 غم پاسخ داد:  

گردم تا شما و ملکه رو  ات میدم و برمی سرورم، پرنسس رو نج   -

 ببرم. لطفاً دووم بیارین.  



 

 

 WWW.98IA3.IR 14 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

شاه اما در حالی که طعم گس خون را می چشید، به سختی لب  

 زد:

 .   توست به رمو.. دست آخرینآ.. ن ی..برنگرد... ا -

با باال آوردن مجدد دریایی از خون قرمز، سکوت اختیار کرد و 

پیسرفه شدنددرهای  شروع  مجدد  در  پی  بسیار خون  شوری   ،

ها را قورت  بار داده بود. به سختی آندهانش، به او حسی خفت 

 های خود گفت: خس میان سرفه  -داد و با خس

. جانونا..  هاسانن..ا  و  هالفا..  ببر  بام..باو..را..  به  ور..  هایدراه..  -

 .بشه  فیخ..م  باید نو..ا. امنه شا..ج وانار..نی  پیش روب..

نتوانست حرف  با آخرین افسوس که شاه  و  کند  تمام  را  هایش 

نفسش، برای همیشه از سرزمین حومورا جدا شد. هایدرا که با 

شوک به صحنه خیره مانده بود، با دیدن فلس اژدهای قرمز و  

بار بیشتر از پیش شکست و خواست به طرف  طالیی پدرش، این

به گردنش، او پدرش حجوم ببرد که ادوارد با یک ضربه محکم  

گرفت. ادوارد جان در آغوشش جای هوش کرده و هایدرا بی را بی 

به اطراف نگاهی انداخت، قصر در حال فرو پاشی بود و دیگر جای  
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ماندن نبود، او به سرعت پرنسس را در آغوش گرفت و با تبدیل 

 های خونینش را گشود.شدن به اژدهایی مشکین و زیبا، بال

***  

 *دفترچه لغات* 

 (: Land of Humura)سرزمین حومورا 

و  حیوانات  آن  پادشاهی  هر  در  که  است  مستقل  و  بزرگ  پادشاهی  سیزده  از  متشکل  سرزمینی 

ها در اختیار کنند، اما الزم به ذکر است که بیشتر پادشاهیمخلوقات منحصر بفردی پادشاهی می

 .دهنداژدهایان است که قدرت مطلق را در حومورا تشکیل می

 (: Kingdom of Aztelan) هی آزتالنپادشا

باشد. پادشاه آن این پادشاهی در مرکز سرزمین حومورا قرار دارد که در اختیار اژدهایان بریل می

موقعیت خاص  دلیل  به  آزتالن  پادشاهی  رایو هستند. همچنین  ملکه  آن  ملکه  و  شاه جورمونند 

های معروف است که همه  از پادشاهیجغرافیایی و در مرکزیت حومورا، رونق بسیاری دارد و یکی  

های های سرسبز با گلعالقه زیادی برای سفر به آن دارند. آزتالن نیز از نظر محیط، دارای دشت

های بارانی زیبا است که دیدنشان خالی از لذت نیست. امیدواریم  های اطراف و کوهنیلوفر در مرداب

 را تجربه کنید. برید نهایت لذت  در مدتی که در آزتالن به سر می
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 )سوم شخص( 

های سنگین و باوقار، پای به درون  ملکه به همراه پادشاه با قدم 

باغ سلطنتی انعکاس نهاد و دست در دست معشوقش به طرف  

های طالیی و با شکوه باغ رفتند. هردو به آرامی از میز و صندلی 

های اقاقیا بنفش و قرمز باغ سلطنتی گذشتند و با  کنار درخت

های نسترن و ارغوان به آالچیق میان مام بوی دلنشین گل استش

باغ رسیدند. ملکه، با رسیدن به پل طالیی باغ، دست پادشاه را  

رها کرده و با خوشحالی اما همچنان آرام و باوقار به طرف پل  

ی قدم برداشت. پادشاه در جای خود ایستاد و با لبخند به ملکه 

 برد.  ن منظره نهایت لذت را میگونه از ایزیبایش خیره شد که چه

ملکه رایو با رسیدن به پل چوبی و ایستادن در راس آن، خوشحال  

هایی قفل شده در جلوی دامنش، به آب زالل زیر پاهایش با دست 

رساندند، خیره شد.  گذشتند و به گیاهان آب میکه از زیر پل می

 بخرد.نفس عمیقی کشید تا هوای سرد و متعادل باغ را به جان 

مدتی نگذشت که پادشاه نیز قدم نهاد و کنار ملکه روی پل جای  

شان که گرفت. هردو با لبخند در آغوش همدیگر به منظره جلوی 
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ادغام بسیار زیبا و دلنشین درخت از  اقاقیا و شاه ترکیبی  های 

پسند را تشکیل داده بود و به باغ زینت بسیاری بخشیده بود،  

 خیره شدند.  

اند. هر شده   خوشحالی به عشق میان سرورانشان خیرهها با  خدمه

دهند  خندند و فکرهای زیادی در سر خود پرورش میاز گاهی می 

 شان قابل ذکر نیست. که بازگو کردن

طرف پرواز  طرف و آنپرندگان چلچله، در باغ با خوشحالی به این 

باغ می می  اهالی  برای  با جان و دل  خوانند و اطراف را کنند و 

میطن زیبایی  لذتین  فضای  این  هرچند  مدت بخشند.  بخش 

و جیغ  آزتالن  پرنسس  ورود  با  نماند، چراکه  پایدار  های زیادی 

اش، سکوت زیبای باغ شکسته شد و پرندگان از ترس پیدرپی

 پای به فرار گذاشتند. 

هایدرا خوشحال و پر سروصدا وارد باغ شد و با شادی و سرعت 

رش دوید. با هربار قدم برداشتنش دامن  بسیار به طرف مادر و پد

طرف موج طرف و آنرنگی که بر تن داشت به این  بزرگ سیاه 

می می  زمین  روی  بر  و  پل،  خورد  به  رسیدن  با  هایدرا  رقصید. 
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تند از شیب پل طالیی باال رفت. با    -دامنش را باال گرفت و تند

  ها در آغوش پدرش جای گرفت. مادرش با اخم ورسیدن به آن

عشق به او خیره شده بود و پدرش، با آغوشی سرشار از محبت  

 پذیرای حضور گرم او بود. 

از   و خواست  مادرش جدا شد  آغوش  از  دقایقی  از  هایدرا پس 

کارهای امروز پدرش پرسش کند که صدای عصبی ملکه به گوش 

 رسید.  

برخورد در شأن   - این طرز  نگفتم  بار بهتون  پرنسس، مگه ده 

 شما نیست. 

بچگانه دسته و حالتی  با خنده  و  ایدرا  را گرفت  مادرش  های 

 داد، گفت:  طور که تکان می همان

نیستیم.     - بقیه  جلوی  که  اآلن  دیگه،  نکن  اذیت  من  ملکه 

 درضمن...  

 سرش را جلو آورد و کنار گوش ملکه با چاپلوسی ادامه داد:  

رو شما واسه من فقط مامانمی نه ملکه آزتالن! دلت میاد من     -

 جوری مورد عصبانیت خودت قرار بدی؟  این
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با حرف اخمملکه  و  عمیقی کشید  نفس  هایدرا،  های  های شاد 

تنها   که  حالی  در  آرام  سپس  زدود.  صورتش  روی  از  را  خود 

 کشید، زمزمه کرد:  دخترش را در آغوش می

   برای خودت میگم عزیزم، ما که همیشه کنارت نیستیم.  -

هایش طور که دست ملکه خندید و همان   فتوجه به حرهایدرا بی 

 کرد، گفت: را دور کمر باریک مادرش قفل می 

 اما من همیشه کنارتونم و دور نمیشم، پس نگران نباشین.    -

ملکه با حرف پرنسس بیشتر از قبل در دلش ترس رخوت کرد،  

ولی به روی خود نیاورد و با لبخندی گرم، سکوت اختیار کرد.  

مدتی نگذشت که هایدرا از آغوش ملکه دل کنده و از وی جدا  

هایی درخشان به اطراف نگاه کرد. با دیدن شد. با شادی و چشم

ید و در حالی که به میز غذای طالیی، جیغ بلندی از ته دل کش

 رفت، از روی پل عبور کرد و گفت:  طرف میز می 

عجب میز رنگارنگی، کباب بره همراه با استیک گاو، غذاهای    -

 اشرافی لذیذ! 
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پرده دخترش خندید و درحالی که یکی پدرش از ابرازعالقه بی 

گذاشته و او را به طرف میز   هایش را پشت کمر ملکهاز دست

 گفت:    کرد،هدایت می 

 پنجاه ساله کامل میشه.  خوش حسه   یه نوشیدنیبا  -

هایدرا با حرف پدرش در کسری از ثانیه به طرف شاه بازگشت.  

شد، خندان تر میعقب به میز نزدیک  -طور که عقبسپس همان

 پاسخ داد: 

 اون وقت بهش میگن لذت اشرافی!   -

میز،   به  رسیدنش  با  برگرداند،  را  رویش  سریع  و  بدان    خندید 

نشستن روی صندلی، دستش را به سوی ران گوسفند دراز کرده 

های تیزش را در و تکه بزرگی را از آن جدا کرد. با شوق دندان 

آن فرو برد و گوشت را درید. طعم لذیذ و آبدار ران سرخ شده،  

به شدت در   باشد،  به خصوص وقتی گوشت گوسفند سلطنتی 

نهایت سرشار از انرژی ت بیدهانش جوالن داده و او را از این لذ

 کند.  می 
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طور که هایدرا سرگرم خوردن بود، ملکه و پادشاه بین هماندر آن

با   گرفتند.  جای  نفره  دوازده  میز  راس  دو  در  جایگاهشان  در 

نشستن پادشاه بر صندلی طالکوبی شده، ملکه نیز آرام نشست 

 و با تأسف و افسوس به هایدرا و روش خوردنش خیره شد.  

چنین تربیت کرده است؟ هرچند گونه او را اینخود گفت چه  با

خود از پاسخ سؤال آگاه بود. چراکه تربیت او بر عهده پدرش بود، 

ترساند، زیرا هایدرا به شدت لوس پادشاه بوده و این ملکه را می

شد، به  به حتم در آینده نه چندان دور دچار مشکالت زیادی می

ناشناس  با حضور آن  بیشتر، مهلک خصوص که  تر و  ، مشکالت 

 تر بودند.  قطعی

ملکه از نگرانی آهی کشید و خطاب به هایدرا به خاطر بد غذا 

 خوردنش، عصبی گفت:  

 پرنسس! درست بنشینین و اصول رو رعایت کنین!   -

ران   آن  از خوردن  ملکه دست  با شنیدن صدای عصبی  هایدرا 

ن نگاه متعجب و لذیذ برداشت و کمی به اطراف نگاه کرد، با دید

آمیز خدمه، در دل خود را لعنت کرد. زیرا قول داده بود در  ترحم
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از   ملکه  به حتم  اکنون  و  ندهد  انجام  را  کار  این  جلوی خدمه 

 گذشت.  اش نمیتنبیه 

هایدرا آرام ران مرغ را درون بشقاب جلویش نهاد و دستش را به  

ستمالی  طرف جعبه دستمال کاغذی دراز کرد. آهسته و با مکث د

با جواهرت گران که  براق  زیبای  کار  از داخل آن مکعب  قیمت 

های کثیفش را که پر از ادویه  شده بود، برداشت و با آن دست 

اما  انداخت  نگاهی  ملکه  به  زیر چشمی  تمیز کرد.  بودند،  شده 

پایین آن را  سرش  و  بست  چشم  سریع  که  بود  عصبانی  قدر 

 انداخت. کارش ساخته بود!  

او را خودش را سر از این حسابی ملکه  بعد  زنش کرد، به حتم 

کرد که چرا همچون یک پرنسس رفتار نکرده است.  مؤاخذه می 

آهی کشید و آهسته و باوقار لباس زیبای مشکینش را کمی بلند 

کرد. روی صندلی کنار مادرش نشست، کمرش را صاف کرده و 

به زیبایی و طبق آموزشسینه  را  ای  هاش را جلو داد. گردنش 

اختصاصی ملکه کمی کشید، آن را باال گرفت و با نگاهی زیبا و 

تحریک   را  شکمش  بدجور  که  جلویش  آبدار  غذای  به  مصمم 

 کرد، چشم دوخت.می 
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بار لبخندی  از سر رضایت زد و با  ملکه با این رفتار هایدرا، این

 زند گفت: مش موج می همان لحنی که وقار در کال

 خوای؟ لدته، برای هدیه چی میهایدرا، شش ماه دیگه تو -

با شنیدن این سوال و شنیدن کلمه تولد، گویی که در   هایدرا 

هایش از ذوق بسیار نورانی شدند. در دلش پای کوبی  لحظه چشم

با لحنی    به راه افتاد و فریاد شادی به گوش رسید. او بالفاصله

 خشنود پاسخ داد:

گاسیس برای هدیه  خوشحال شدم، ممنونم که یادتون بود. یه پ  -

 تولد چیز محشریه.

اخمی کرده و پاسخی به او نداد،    1ملکه با شنیدن نام پِگاسیس 

فکری هایدرا سرزنش در دلش خود را از پرسیدن این سؤال و بی

اهمیت باشد که پگاسیس را قدر به اطرافش بیکرد. چرا باید آن

برای تولدش درخواست کند؟ هرکس دیگر بود اشکال نداشت،  

 توانست پگاسیس را بخواهد!  اما هایدرا نمی

نش عصبی و تلخ ملکه شد، نیم نگاهی به  هایدرا که متوجه واک

پدرش انداخت. پادشاه نیز در فکر فرو رفته بود و کمی اخم روی  

 
1 Pegasis 
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ابروان خوش حالتش جای گرفته بود. هایدرا مجدد آهی کشید،  

ها از طرز فکر بقیه ترسیده بودند، یا نه  باز هم مثل همیشه آن

ق چیزی  کردند. افکار خالیگونه فکر می شاید خودشان هم همین 

داد.   تغییر  را  آن  بتوان  قوی  احساس  و  چند حرف  با  که  نبود 

هایدرا از این فکر، عصبی از پشت میز برخاست و به خدمه دستور  

 داد:  

 ما رو تنها بزارین.   -

خدمه که متوجه بد بودن وضعیت شده بودند، سریع تعظیم کرده 

های سفید و صورتی خوش دوخت  و هر دوازده نفرشان با دامن

های سلطنتی آماده شده بود، سریع از باغ خارج  ه توسط خیاط ک

شدند. با تنها شدن این خانواده، هایدرا با بغض سنگینی، خطاب 

 به مادرش گفت: 

زنی مامان؟  اآلن که دیگه کسی نیست چرا راحت حرفت رو نمی  -

می پگاسیس  یه  ساله  چند  باهام  من  هربار  شماها  اما  خوام 

 ن.  کنیجوری رفتار میاین



 

 

 WWW.98IA3.IR 25 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

هایدا بغض داشت و این به وضوح مشخص بود، پدرش با دیدن  

بغض دخترکش طاقت نیاورد و سریع از جایش بلند شد، خواست  

بگوید باشد و برایش پگاسیس را فراهم کند اما ملکه زودتر ذهن 

شاه را خواند، پس سریع و قاطع مانع او شده و با نگاهی تند به  

 شاه، گفت: 

 پادشاه من!   -

صدا زده شدنش توسط ملکه، اخمی کرده و سکوت اختیار    شاه با 

می  اینکرد،  شدن دانست  زده  صدا  عاقبت    گونه  ملکه  توسط 

خوشی ندارد. پس سکوت کرده و از تصمیم خود بازگشت. ملکه  

اش خطاب  با سکوت شاه، با حفظ همان اخم غلیظ روی پیشانی

 به هایدرا گفت:  

ها رو خوای شایعهمیگن؟ می ات چی  دونی بقیه درباره مگه نمی   -

فکر باشی هایدرا! تو دیگه قدر بی کردم اینتأیید کنی؟ فکر نمی

مثل   هنوز  و  سالگیته  هجده  تولد  دیگه  ماه  نیستی، شش  بچه 

 زنی، پس کی قراره بزرگ بشی؟ ها هرجا هر حرفی رو میبچه
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داد، تمام فکر و ذکرش های مادرش گوش نمیهایدرا اما به حرف

ها حرف هایی که مادرش از آنها بود، شایعهبخش اول حرفنزد  

داد؟ وگرنه برای چه باید ها اهمیت می زد. پس او هم به شایعه می 

او را به خاطر درخواست پگاسیس سرزنش کند؟ هر چند خودش 

 دانست و البته فهمیدنش هم سخت نبود. هم می 

وُرتلس  پرنسس  قدری  همه   2شایعه  به  بود،  پیچیده  که جا 

گویند،  های قصر نیز در مورد آن سخن می شنید حتی خدمه می 

پس به حتم به گوش مادر و پدرش هم رسیده است. دروغ چرا،  

می  همیشه  مادرش  و  پدر  شکست،  بدجور  به  قلبش  گفتند 

نمی اهمیت  آنشایعات  گویا  اما  بافته  دهند  جدا  تافته  هم  ها 

 نبودند.  

ن های شکند، به چشمهایدرا درحالی که سعی می کرد بغضش 

 مادرش خیره شد و آرام پرسید:  

شایعه  - نگفتین  بهشون مگه  نگفتین  مگه  نیستن؟  واقعی  ها 

 دین؟ اهمیت نمی 

 
2 Wortles 
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پادشاه با این حرف او، سریع واکنش نشان داده و با باال آوردن  

 هایش برای رفع اتهام، گفت: دست

 ن.  دیم، مادرت فقط یکم نگرانه. همیمعلومه که اهمیت نمی -

کلمه   آن  شنیدن  با  را   'فقط'هایدرا  دستش  و  زده  پوزخندی 

به گوشم   از درونش  محکم مشت کرد، صدای شکستن چیزی 

خورده و سپس، بدان هیچ حرف دیگری، نگاه از ملکه گرفت و  

هایی بلند و مستأصل که  به طرف خروجی باغ قدم برداشت. قدم 

 د.  تر از این باغ فرار کنگویی سعی داشت هرچه سریع

جلویش   خدمه  شیشه،  از  پوشیده  سر  باغ  از  آمدنش  بیرون  با 

هایی سرشار  ها با چشم توجه به آنتعظیم کردند. اما پرنسس بی 

از بغض و اشک که هر لحظه در آستانه خورد شدن بودند، تبدیل  

های زیبایش را گشود و به آسمان اش شد. بال به اژدهای درونی

آلودش را به خدمه دوخت، شکصعود کرد، سپس در پرواز نگاه ا

داد و باعث رنجش قلب آمیزشان او را به شدت آزار مینگاه ترحم 

نداشت.  کوچکش می  را  تغییر وضعیت  توان  بیچاره  شد. هایدرا 

وقتی  چه می  نداشت؟  قبول  را هم  وقتی خودش  بکند  توانست 
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هایشان را از اعماق دلش داد و حرفخودش هم به بقیه حق می

 باور داشت.  

قدرتمند   3پرنسسی که قرار بود از حاصل ازدواج دو اژدهای بِریل

بودند،   با شکوهش  قدرت  و  وجود  منتظر  همه  و  بیاید  دنیا  به 

اکنون به یک اژدهای ورتلس تبدیل شده بود. این برای پادشاهی 

آمد. شایعه  آزتالن یک فاجعه بود و او هیچکاری از دستش بر نمی

پادشاهی پیچیده بود و هر کجا   پرنسس ورتلس آزتالن، در کل

 شناختند.  رفت، با تبدیل شدنش او را سریع می که می 

  بدان   برود  جاهمه  به  راحتی  به  بتواند  تا  خواستمی   را  پگاسیس 

  هر   در.  نداشت  ای فایده   اما  بشود  شدن  تبدیل  به   مجبور  کهآن

  پگاسیس   یک  آزتالن  در  که  شدمی   کسی   تنها  او  هم  باز  صورت

گفته شا  حتی  و  داشت به  شود،  نشان  انگشت  بیشتر  هم  ید  ها 

شود که آری پرنسس خود نیز شرم دارد. اما اخالق او  اضافه می 

گونه نیست، همیشه جلوی دیگران  در ظاهر و برخورد با بقیه این 

ای  با وقار و مغرور است و این شاید او را در نزد بقیه جور دیگه

 جلوه داده باشد.  

 
3 Beril 
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های یز بقیه آهی کشید و با قدرت بیشتری بالبرانگ از نگاه ترحم

سبز رنگ بزرگ زیبایش را برهم زد تا با سرعت بیشتری از باغ 

ها را نبیند و حسشان نکند. هرچند در دور شود، تا دیگر آن نگاه

مکان نگاه تمام  این  تمامی ها  و  بوده  پایدار  برانگیز  ترحم  های 

 نداشتند.  

کند،  به سوی کوهستان پرواز میبه اطراف نگاهی انداختم، گویا  

آن کوهستانی  آری  مناطق  بود،  خواهد  جا  بهترین  برایش  جا 

کنند و از آزتالن جایی است که مردم عادی در آن زندگی می

آنشایعه در  کوچک  روستای  بیست  حدود  هستند،  دور  جا  ها 

شهر  به  لوازم  خرید  برای  ندرت  به  مردمش  که  دارد  ها وجود 

جا، به حتم برایش خبرند. بودنش در آنها بی هروند و از شایع می 

 بهترین انتخاب است تا مجدد آرامشش را بازیابی کند.  

***  

با سرعتی همچون باد و رعد، از کنار قصر طالیی و بزرگ آزتالن 

گذشت، از زیر آبشارهای ورودی قصر عبور کرد و با پرواز از باالی 

رفتن    کوهستان  سوی   به   پایتخت، با  سوی  این  از  شد.  روانه 
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پریشان، دست و  ناراحت  ملکه  قامت صورتش  هایدرا،  را  هایش 

 اش را پوشاند، آهی کشید و زمزمه کرد: کرده و چهره

چیزها بحث کنیم؟ یه روز شاید  تا کی باید باهاش در مورد این   -

 .  اون واقعاً بیاد

شد، شاه سریع  ش میبا حرف ملکه که تنها پادشاه متوجه منظور 

 از جایش برخاست و عصبانی خطاب به ملکه گفت:  

دونی هاش دروغ باشه. تو از کجا می اون نمیاد، اصالً شاید حرف  -

درست گفته؟ بس کن رایو، با این رفتارهات فقط هایدرا رو بیشتر  

 رنجونی.  می 

های شاه عصبی شده بود، سریع از جای  که با حرف  4ملکه رایو 

اش را با هر قدمش  و درحالی که دامن بزرگ طالییخود برخاست  

 آورد، به شاه نزدیک شد و این چنین جواب داد: به حرکت در می 

هایدرا    5جورمونند   - رو  اسمش  پدرت  چی؟  باشه  واقعی  اگر 

گذاشت، اگر واقعاً اون افسانه واقعی باشه... یعنی پادشاه سابق از 

 ماجرا مطلع بوده. 

 
4 Raiv Ismen 
5 Jormonnd Aris 
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مت منظره پشت سرش چرخید و با قدمی  شاه با حرف ملکه به س

های آالچیق طالیی نزدیک شد، آرام درحالی که به آبشار  به نرده 

ریخت، خیره شده بود پاسخ  باغ، که از ابر کوچکی به پایین می

 داد: 

کنی عزیزم؟ بزار همراه زمان رایو، چرا اوقات رو بر همه تلخ می    -

تو و  من  باشه  که  هرچی  سرنوشتش  کنیم،  به    حرکت  قادر 

 تغییرش نیستیم. 

تر شده و کنارش جای آلود شاه، به اون نزدیکملکه با حرف غم 

های او تکیه داد و با بغض زمزمه  گرفت. آرام سرش را به شانه 

 کرد:

اما پس هایدرا چی؟ اون دختر چه تقصیری داره. آزتالن، اون     -

 تونه آزتالن رو بچرخونه.  به تنهایی نمی 

ملکه حرف  با  چشم  شاه  درست  خسته  ملکه  بست،  را  هایش 

ها تنها یک دختر داشتند که به حتم وارث تاج و  گفت. آنمی 

بچهشان می تخت و  مغرور  آن روحیه  با  هایدرا  اما  اش  گانه شد، 
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های خارج از  ممکن نبود بتواند با سیاست وزرای آزتالن و دشمن

 ت؟ پایتخت دست و پنجه نرم کند. اما مگر چاره دیگری هم داش

پادشاه نفس عمیقی کشیده و آرام دستش را پشت کمر ملکه  

پولک  کمی  نهاد،  شاه،  دست  لمس  با  ملکه  لباس  طالیی  های 

شان به هم ریخته و در دست شاه فرو رفتند، ایشان  اما ترتیب

ها ملکه را به طرف درب خروجی باغ هدایت کرده  توجه به آنبی 

 و مصمم زمزمه گویان گفت:  

شه که همه  ه تولدش برسیم، اون روز مشخص میفعالً بزار ب   -

تونیم براش چیز واقعیه یا دروغ، اگر دروغ بود که خیلی خوبه، می

یه همسر اتتخاب کنیم تا در امور کشور بهش کمک کنه. اگرهم  

 نبود...  

ملکه سرش را پایین انداخته و در سکوت به سخنان شاه گوش  

 اال آورد و با اندوه گفت:  داد که با سکوت او، سرش را ناامید بمی 

 های اون، کل کشور نابود میشه.وقت طبق حرفاون  -

 شاه با حرف ملکه چروکی بر ابروانش نشست و پاسخ داد:

 بیا فعالً در مورد آینده حرف نزنیم رایو.   - 
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اختیار  به حرف شاه گوش داده و سکوت  ملکه شاید در ظاهر 

کل گرفته است که  کرد، اما در دلش آشوبی همچون سونامی ش

بیشتر در  باید  نیست.  به همین سادگی  آرام گرفتنش  به حتم 

افسانه  کند،  تحقیق  افسانه  آن  آن  ای که سالمورد  گفته  به  ها 

فرد، از یاد همه رفته و در هیچ کجا نوشته نشده است. اما اگر 

گونه از این افسانه مطلع  واقعاً این چنین بود، پس آن ناشناس چه

که پادشاه تا  ضوع به شدت مشکوک بود، اما اینشده است؟ مو

عجیب  نیز  بدهد  جلوه  ساده  را  موضوع  داشت  سعی  تر  آن حد 

 است.  

با رسیدن به درب ورود و خروج باغ انعکاس، پادشاه دستش را از 

هایش را پشت کمر خود بهم دیگر  کمر ملکه جدا کرد و دست

 شد، آهسته گفت:  می جدا ملکه از که درحالی سپس   قفل کرد.

 بینمتون ملکه من.  شب می   -

هایش ملکه با رفتن پادشاه، دامنش را به سرعت کمی با دست 

باال گرفت، سپس به زیبایی و نرمی زانوان ظریفش را خم کرده  

  مانده   باقی  خدمه  تمام   و برای شاه تعظیم کرد. با تعظیم ملکه،
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سریع تا کمر خم   ملکه،  های ندیمه  و  باغ  محافظ  سربازان  از  اعم

قلب روی  را  خود  های  دست  و  دور شدن شده  با  نهادند.  شان 

رها   را  بزرگش  دامن  و  ایستاد  باوقار  مثل همیشه  ملکه  پادشاه 

تکه دامن طالیی چهل  موج  کرد.  زیبایی  به  رها شدنش  با  اش 

های زیبا و براقش پل بزرگی در خود ایجاد کرده و صدای پولک

 استه کرد. باغ را به طنین زیبایی آر

ها، به طرف راست حرکت کرد و  توجه به این زیباییملکه اما بی 

ای ایستاد. با نگاهی ناامید و قلبی ناراحت،  های پل آینهکنار نرده 

  آزتالن   طالیی  قصر   رو بهروی خود خیره شد. در روبه منظره روبه 

 آبشارهایی   کرد،می  خودنمایی  زیبایی   به  بزرگش  و  تیز  های برج   با

ریختند نیز  های معلق در هوا فرو میدور تا دور قصر از صخره  که

لذت را  محیط  پرنده بسیار  بودند.  کرده  به  بخش  حواصیل  های 

کردند و با پرستوها مسابقه  طرف پرواز می طرف و آنزیبایی به این

ها نبود، او در ذهن دادند. اما ملکه حواسش به هیچ کدام از آنمی 

ی جواب آن معمای مشکوک بود و تا وجوخود به دنبال جست

 شد.  خیال نمیکرد بیآن را پیدا نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ایستد، ی مخصوص ملکه که همیشه در طرف چپ او میندیمه

وسواس حاصل  که  متین  و  زیبا  لحنی  بر  با  ملکه  بسیار  های 

 آموزش وی بود، خطاب به ملکه گفت:  

الی  بانوی من، ملکه سرزمینم، پرنسس چند دقیقه پیش با احو   -

کوهستان   به سمت  و  تبدیل شدن  به جسم خودشون  ناراحت 

 رفتن، بفرستم برشون گردونن؟ 

ملکه با شنیدن نام کوهستان، اخم کرده و بیشتر  عصبانی شد.  

گرفت و بر روی  سپس درحالی که نگاهش را از منظره قصر می 

 نهاد دستور داد:پل قدم می 

 نه، خودت برش گردون.    -

ها دوید، در لحظه  ی گفت و به طرف نرده ندیمه به سرعت چشم

نرده باالی  بالاز  های زیبای ها پرید و در شرف سقوط بود که 

قرمزش را باز کرده و در آسمان اوج گرفت. ملکه با نگاهی به آن  

ای که تنها  اش در پل آینهاژدهای قرمز براق آهی کشید و به راه

 راه متصل باغ به قصر بود، ادامه داد. 
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از آینه ساخته شده بود و به طرز وحشتناکی زمین آن    پلی که

ای که ارتفاع پانصد هزار پایی زیر قصر  نیز از شیشه بود، به گونه 

به خوبی از آن باال قابل رویت بود، برای افرادی که قادر به پرواز 

نبودند به حتم وحشتناک و جالب است اما برای اژدهایان تنها 

ر کنار هزاران شیء درخشانی که باشد که داهمیتی میچیز بی 

 آید. در اختیار دارند به چشم نمی

های آینه کوبی شده زیبایی ساخته  ای ستون در دو طرف پل آینه

دارند تا در  ای حرمی پل را نگه می شده است که سقف شیشه 

برابر باران و رعد، از صاحبان خود محافظت کند. پل به شدت  

کشد  ه که فکرش به هزار جا پر می بلند و زیبا است، اما برای ملک

 اصالً جذابیتی ندارد. 

روند به  اش راه می ای که پشت دامن طالییها خدمهملکه با ده 

های دو قلوی قصر قرار  طرف اتاقش که در باالترین قسمت برج 

می سالن دارد،  در  تمانینه  با  و  آرام  قدم  رود.  قصر  داخلی  های 

دیگران که با حضورش تا کمر    گذارد و با غرور، بدان توجه به می 

دهد. به راستی  کنند به راهش ادامه میشوند و تعظیم می خم می

 که رفتارش درخور یک ملکه است!  
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اتاق بزرگ از پله به  باال رفته و   های مارپیچ طالیی برج دو قلو 

خود رسید. درب بزرگ اتاق اکنون در جلویش قرار دارد. دربی 

ارزش جواهرات  و  طال  با  زیبایی که  به  و  شده  داده  زینت  مند 

درخشد. خدمتکار نزدیک ملکه، سریع درب را برایش گشود می 

و   اتاق شد  وارد  درهم  افکاری  با  و  آرام  ملکه  ایستاد.  کناری  و 

 دستور بسته شدن درب را صادر نمود.

ندیمه ملکه وارد اتاق شد و درب را به آرامی بست، صدای بسته 

ای برهم زد. به طرف  کوت را لحظهشدت درب در اتاق پیچید و س

ملکه که اکنون روی تخت دو نفره سلطنتی نشسته بود رفت و  

 آرام با تعظیمی سی درجه پرسید:  

تا     - و  رفتن  پرنسس  دنبال  به  ارشد  بانوی  ملکه،  اعلیحضرت 

 کنم.  بازگشتشون بنده شما رو همراهی می 

مونیکا که  انداخت، دختری  او  به  نگاهی  نیم  برای   او  6ملکه  را 

گویا   باشد.  او  جانشین  بود  قرار  و  آورده  قصر  به  آموزش 

تر بریل و دورگه بود.  اش است که از نژاد پایین رتبه خواهرزاده

 
6 Monika Haf 
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اش کشید و خسته ملکه کالفه دستی بر موهای بهم پیچیده شده 

 پاسخ داد:

 موهام رو باز کن، می خوام استراحت کنم.    -

سو  7مینا  به  و  گفته  آرام  سریع چشمی  برداشت.  قدم  ملکه  ی 

دست با  و  ایستاد  کردن کنارش  باز  به  شروع  ظریف،  هایی 

های تاج طالیی و جواهرنشان ملکه کرد. دقایقی طول کشید  گیره 

تا بتواند آن همه گیره چسبیده به موهای سرورش را باز کند. با  

آرام   و  زد  لبخندی  ملکه  مجلل،  و  سنگین  تاج  آن  برداشتن 

درحال را  میموهایش  تاب  پشتش  در  که  و ی  به چپ  خوردند، 

 راست تکان داد تا کمی هوا بخورند.  

مینا تاج را با دو دستش گرفت و آهسته و با دقت بسیار زیاد آن 

را به طرف جای خودش برد، تاج واقعاً سنگین است و مینا برای 

زد، برای همین بار بود که به یک شیء سلطنتی دست می اولین

ب و البته خطرناک بود. زیرا یک اشتباه کوچک،  برایش بسیار جذا

 گیرد. جانش را می 

 
7 Mina Kil 
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ای طالیی که رویش را مخمل با دقت و به نرمی، تاج را روی پایه

قرمزی پوشانده بود، نهاد و به طرف ملکه بازگشت. تعظیم کرد و  

 با استرس ناشی از گرفتن تاج، گفت:  

 ای ندارین؟ ملکه من، امر دیگه  -

می  دراز  بزرگش  تخت  روی  که  درحالی  لحاف  ملکه  و  کشید 

زد تا جواهرات کار شده رویش بر  می طالیی و مشکینش را کنار  

 داخل بدنش فرو نرود، بی حوصله پاسخ داد: 

 . بری  تونیمی    -

و گفت  چشمی  سرعت  به  ملکه  دستور  با    عقب،   - عقب   مینا 

دو    رفتنش  بیرون  با.  شد   مرخص  بود  کرده  تعظیم  که  درحالی

باری دیگر سکوت  باز و بسته شدند و  بزرگ طالیی آرام  درب 

ها، ملکه سریع از جایش بلند  اتاق برهم خورد. با بسته شدن درب

شده و به طرف کمد طالیی و سیاهش رفت. درب آن را به سرعت  

ها های سلطنتی انداخت. نه آنگشود و نگاهی اجمالی به لباس 

جدد به دنبال لباس مناسب  برای هدف اآلنش مناسب نیستند. م

گشت که با دیدن یک لباس ساده و غیر اشرافی در انتهای کمد،  
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لبخندی زده و لباسش را به سرعت، تعویض کرد. البته تعویض 

تر از خودش به تنهایی و در نبود  آن لباس تنگ با آن دامن بزرگ

نمی اما  بود!  به شدت سخت  دیگری  مونیکا  به شخص  توانست 

ها در مقامی نبودند که به حریم شخصی زیرا آندستور بدهد.  

 ملکه وارد شوند.  

اش را داخل کمد بگذارد، که لباس قبلی با تعویض لباس بدان آن

کمد شنل همان به طرف  و  کرده  رهایش  زمین  روی  هایش  جا 

از بی او در حالت عادی  اما اکنون وقت رفت،  بود  نظمی متنفر 

انجام بدهد، چراکه او هنوز   تنگ است، باید برای دختر خود کاری 

 که ملکه یک کشور باشد، یک مادر بود. هم قبل از آن

با پوشیدن شنل توسی رنگ، بر روی لباس ساده و رعیتی آبی و  

ای را از کنار کمد  ای، به طرف پنجره رفت. ماسک سادهسورمه

کوچک پنجره برداشت و آن را بر روی دو چشم مشکینش نهاد  

نشنا را  او  نظر، تا کسی  مورد  تغییر چهره  تکمیل شدن  با  سد. 

سریع پنجره بزرگ مستطیل شکل و زیبای اتاقش را گشود. با 

کمی تالش روی لبه پنجره ایستاد. ارتفاع بیش از ششصد هزار 

با آرامش تمام   ندارد.  برایش اهمیتی  اما او گویی اصالً  پا است 
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هایی قرمز، ای بعد به اژدخود را از برج به پایین پرت کرد و لحظه

 به پرواز در آمد.  هایی بلند تبدیل شده و بر فراز آسمانبا بال 

رود. او  گر آن باشم که به کجا می همراهش حرکت کردم تا نظاره 

به سرعت در پایین قصر فرود آمد و در جنگل کناری قصر باز به  

جسم خود بازگشت. مرموز به اطراف نگاهی انداخت تا کسی او  

نشناسد. پس   نفس  را  نبود کسی،  از  اطمینان حاصل کردن  از 

 عمیقی کشید. 

  جلوی   شهر  به  و  آمد  بیرون  جنگل  از  تند  اما  کوچک  های قدم   با 

. بود  آزتالن  کشورش  پادشاهی  پایتخت   که  شهری .  شد  خیره  خود

 جلوی   که  بزرگی  دشت  در  مردمش  زیباست  بسیار  آزتالن  شهر

ها به آزتالن رکشو  تمام  از  مردم  کنند،می   زندگی  دارد  قرار  قصر

پارچهمی  و  پارچه آیند  به  را که  اژدها  پوستین  نفیس  های های 

 های پادشاه  برای   تا  کنندمی  خریداری  سلطنتی معروف هستند،

 . ببرند هدیه خود

ملکه آرام درون شلوغی و جمعیت زیاد مردم آمد. با لبخند پای 

گاه  به داخل مسیر سنگ فرش شده شهر گذاشت و به اطراف ن
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درخت و کرد.  آراسته  را  مسیر  طرف  دو  زیبایی  به  اقاقیا  های 

 همچون چتری در باالی مسیر شکل گرفته بودند.  

های  های اقاقیا، ملکه را مجبور به کشیدن نفس بوی دلپذیر گل

ها ببرد. کرد تا بتواند نهایت استفاده و لذت را از آنعمیقی می 

هرچند اکنون وقتی برای  برد،جا لذت میقدر از بودن در اینچه

ندارد، چشم دادن  لحظههدر  را  به  هایش  و  بسته کرد  و  باز  ای 

 طرف مسیری نامشخص قدم نهاد. 

می مردم  کنار  از  سرعت  روی  به  بیشتر  را  شنلش  و  گذشت 

کشید تا کسی او را نشناسد. چراکه تمام مردم، ملکه صورتش می 

ملکه همیشه   شناختند.بزرگ و خردمند پادشاهی آزتالن را می

کرد و این اکنون برای او  های بزرگ با مردم دیدار میدر مراسم

خصوصیت،   این  پرنسس  برای  هرچند  بود،  منفی  ویژگی  یک 

 خاصیت برعکسی داشت.  

ها حضور نداشت و همیشه در چراکه هایدرا هیچگاه در مراسم 

گشت  که    پی  هرچند  بود.  خودش  جوانی  تفریحات  و  گذار  و 
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های سلطنتی، بسیار صمیمی بود و    8ما با لیتلی دوستی نداشت ا

 این گویی او را سرگرم و راضی نگه داشته است.  

  *دفترچه لغات*

های خالص هر نژاد است. ها رنگشوند که معیار اصلی آننژادهای اژدها به چند دسته تقسیم می

این   مطلق...(  سیاه  مطلق،  سفید  مطلق،  آبی  مطلق،  قرمز  خالص:  نژادهای  )رنگ  برترین  نژادها 

اژدهایان، در تمام سرزمین حومورا(  هستند که رگ اصیل دارند و خالص هستند. )خالص و اصیل: 

ها تبدیل شدن اند.( خصوصیت مشترک آنیعنی از ابتدای خلقت با نژاد دیگری ادغام و ترکیب نشده

ها، سه نژاد، . درمیان آنکندبه جسم انسانی و شناسایی نشدن است که بسیار به آن ها کمک می

اند و بسیار مورد جزو نژادهای اصیل هستند که بخاطر کارهای گذشتگانشان به این درجه رسیده

  احترام قرار گرفته اند.

 و  شکوه   با   بسیار   و  خالص  قرمز  رنگ   به    ( : این اژدهایان سلطنتی،Braille Dragonنژاد بریل ) 

های ها اشاره کرد. از قدرتبسیار دانا بودن و توانا بودن آن  به  توان می  هاآن  خصوصیت  از.  هستند  زیبا

ترین نوع آتش در های آتش قرمز و نارنجی است که بسیار سوزان و قویاختصاصی این نژاد شعله

نژاد در پادشاهی آزتالن   این  حومورا است. 
9

به رونق و کشور حکومت می کنند و نسل در نسل 

  اند.کردهگشایی آزتالن، کمک  

 
8 Litly 
9 Aztelan 
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ها انواع رسند. لیتلیمتر میها موجوداتی کوچک هستند که تنها به شصت سانتی(: آنLittleلیتلی )

کنند متفاوت هستند. ای که در آن زندگی میهای مختلفی دارند که هر کدام بسته به منطقهو گونه

ها بسیار های بلند است. آنهای بسیار بزرگ و زیبا و بدنی پر از موها چشمخصوصیت بارز این گونه

 ها، اصال شما را خسته نخواهد کرد. ها بازی کردن با آنخون گرم و مهربان هستند که ساعت

تواند با کوبیدن سُم خود بر ای از اسب، با دو بال بزرگ و زیبا که می(: گونهPegasisپِگاسیس )

 ای از آب شیرین و لذیذ ایجاد کند.روی زمین، چشمه

دهد. تعداد (: باید گفت حدود دو چهارم حومورا را این نژاد تشکیل میWortlessلِس )نژاد وُرت

میآن میلیارد  دو  از  بیش  به  پادشاهیها  تمام  در  که  زندگی رسد  اژدهایان  حکومت  تحت  های 

شود. به طوری که بعضی از این های زیادی را شامل میکنند. این نژاد خالص نیست و انواع رنگمی

ن به رنگ آبی و سبز ترکیبی، یا بنفش و نارنجی هستند که تعداد رنگ ترکیبی این نژاد از اژدهایا

ترین نژاد در هرم حومورا هستند. ها پاییندو رنگ تا دویست رنگ متغیر است. به همین دلیل آن

شود جز دو بال و شاخ، آتش درونی داشته های خاصی ندارند و خیلی کم مشاهده میها قدرتآن

 ند.باش

ملکه با رسیدن به یک ساختمان چوبی هکاکی شده زیبا، جلوی  

درب آن ایستاد و به ساختمان نگاه کرد، گویی دو طبقه بود و به  

با چوب، طرح روی زیبایی  بر  را  .  بودند   کرده  هک  آن های گل 
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نرده   بالکن که  داشت  ساکنا کوچکی  محافظ  زیبایش  ش های 

 . بودند تا مبادا از آن ارتفاع بیافتند 

ملکه نفس عمیقی کشید تا آشوب درون دلش را آرام کند، سپس  

اش را باال قدمی به جلو نهاد و به درب نزدیک شد. آرام دست

زند.  اش زنگ میآورد و به درب کوبید. هیاهوی اطراف در گوش

آیا خانه است؟ مدتی نگذشت که درب کمی باز شده و چشمی 

ی زخیمی داشت و کمی الی درب به ملکه خیره شد. صدابهاز ال 

 ترسناک بود.  

 فرمایش!   -

که شنلش را عقب بکشد، با احتیاط دستش را به  ملکه بدان آن

زیر دامنش برده و نشانی را از جیب مخفی داخل دامن بیرون  

آورد. با نشان دادن آن نشان طالیی که طرح اژدهای بریل قرمز 

در آن دایره کوچکش هک شده بود، مرد سریع در را کامل گشود.  

هایش را باال  سته و دستجلوی ملکه با دو زانویش روی زمین نش

آورد. محکم دو دستش را بر روی قلب خود نهاد و سرش را پایین 
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انداخت. سپس با صدایی که لرزش عجیبی در آن مشهود بود،  

 گفت:  

 ملکه!   -

ملکه اما تعلل نکرد و سریع وارد ساختمان چوبی شد. درب را  

  سپس   و  پیچید  ساختمان  تمام  در محکم بست که صدای بلند آن

 نگاه   جلویش  مرد  به  رایو  ملکه.  بازگشت  ملکه  گوش  به  آن  کوی ا

  نهاد   مرد  شانه  روی   بر  را  هایشدست .  بود  شده  پیر  قدرچه.  کرد

 : گفت   دلتنگ و غمگین سپس. کرد نوازش را آن نرم و

 برادر، الزم به تعظیم نیست، لطفاٌ از جاتون بلند شین.   -

هایی نام داشت سریع بلند شده و با چشم  10برادر ملکه که استیو 

براق به خواهر بزرگش خیره شد. به طرفش قدمی برداشت و او 

اش گرفت، آرام با لحنی دلتنگ در کنار  را محکم در آغوش مردانه

 ای ملکه زمرمه کرد:  های بلند و زنگوله گوشواره

 دلم برات تنگ شده بود. رایو.  -

ه خورد، احساس خوبی به او  هایش که به گوش ملکگرمی نفس 

مدت که  رایو  ملکه  رنج داد.  برادرش  دوری  فراغ  از  بود  ها 
 

10 Stiv Ismen 
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های کشید، بدان توجه به تشریفات و هویت فعلی خود دستمی 

روی   را  خود  سر  و  کرده  حلقه  برادرش  کمر  دور  را  لرزانش 

عطر سینه  خاطر  به  که  درحالی  سپس  نهاد.  او  مردانه  های 

کشید،  های عمیقی از روی لذت می س بوی برادرش مدام نفخوش

 با تردید پاسخ داد: 

نتونستم به دیدنت بیام. چه مدت  - قدر عوض شدی  ها بود که 

 قدر گذشته.  استیو. چه 

آلود خواهرش، او را از آغوش خود جدا کرد و  استیو با لحن بغض

ای او که به رنگ شب بودند، خیره شد. قلبش های تیلهبه چشم

کرد، با هیجان پاسخ  تابی می کوبید و بیش میامحکم به سینه 

 خواهرش را داد: 

تبدیل شد     - اصلیش  بدن  به  و  پونزده ساله  وقتی دخترت  از 

 دیگه نیومدی.  

جا بودنش آهی کشید،  ملکه با یادآوری مشکل اصلی و دلیل این 

نگاهش در لحظه مجدد رنگ غم به خود گرفته و صدایش بیشتر  

 از پیش اندوهگین شد. 
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 جا هستم. هایدرا، اون... برادر، برای همین اآلن این -

استیو که از لحن غمگین ملکه نگران شده بود، او را از آغوش  

خود جدا کرده و دستش را گرفت. ملکه را به طرف میز کوچک 

سمت چپ خانه راهنمایی کرد، رایو نیز بدان مخالفتی همراهش  

با   رایو  به گوشه خانه،  با رسیدن  آرام کشیده شد.  استیو  اشاره 

طرف   به  سریع  نیز  استیو  نشست.  قدیمی  چوبی  صندلی  روی 

های کتاب رفت، دو لیوان چای از سماور گوشه  اتاقک کنار قفسه 

 میز برای خواهرش و خودش ریخته و سریع بازگشت.  

به کتاب خواندن   زیادی  بود که عالقه  او یک مرد کامالً عادی 

خانواده سلطنتی و خون   داشت، به قدری که حاضر شده بود از

ای چوبی اش را در خانهاش بگذرد تا بتواند آزادانه زندگی سلطنتی 

آن هرچند  خوشی بگذراند.  دل  تجمالت  و  طال  همه  آن  از  که 

اش بود. به حتم او هنوز آن نداشت هم شاید ریشه این خواسته

 دختر زیبا را که از نژاد ورتلس بود فراموش نکرده است.  

او   نهاد، کنجکاو و بگذریم،  بازگشت و روی میز  با سینی چای 

نگران روی صندلی جلوی خواهرش نشست و منتظر به او و نگاه 
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پی درلرزیدند و پی های رایو مدام می غمگینش خیره شد. دست 

گذشت و همچنان سکوت اختیار رفتند. مدتی می در هم فرو می

 کرده بود که استیو عصبی شد. 

قدر  درا چی؟ نکنه باز گند زده؟ ماشاهلل اینخواهر بگو دیگه، های  -

خراب کاری کرده که دیگه خودت استادی شدی توی گند جمع 

 جا اومدی.  کردن، پس چرا به این

کاش باز مثل همیشه  رایو در دلش لبخندی زد و با خود گفت، ای 

هایش خراب کاری کرده بود. چراکه او با جان و دل خراب کاری 

ارا جمع می اما  است که ینکرد  آن  از  تر  بد  اوضاع  نبود.  گونه 

 بتوان خود و همسرش آن را جمع و جور کند.  

 ناامید سرش را به چپ و راست تکان داده و زمزمه کرد: 

 نه... کاش مثل همیشه فقط یه گند بود.    -

استیو که با حرف ملکه بیشتر از قبل نگران شده بود، کالفه با  

 صدایی تقریبا بلند گفت:  

 شده؟ خواهر؟! یچ  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 50 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

بی رفت، طفل  فرو  فکر  در  باز  آنملکه  بدان  بتواند گناهش  که 

به مرگ بود و چه   باشد، محکوم  زندگی شاهانه خود را داشته 

زجرآورتر از آن که ملکه باشی و نتوانی فرزندت را نجات بدهی.  

شدن زده  صدا  با  نفس  رایو  استیو،  توسط  اسمش  مکرر  های 

ی قهوه ای استیو که مصل خودش هاعمیقی کشید و به چشم

 بود، خیره شد، آرام لب زد: 

اگر بهت بگم، ممکنه توهم توی خطر بیوفتی اما... اما واقعاً     -

دیگه که  دیگه کس  بابا  و  مامان  بگیرم.  ازش کمک  تا  نبود  ای 

مردن و از بین خواهر و برادرها تنها تو کنارم موندی. برادر، عذر  

 خوام.  می 

در  همچنان  بی رایو  استیو  که  بود  چینی  مقدمه  و حال  حوصله 

 های مضطربش پرید و عصبی پرسید:  نگران میان حرف 

 رایو، چی شده؟ برای هایدرا چه اتفاقی افتاده؟    -

او  لبخندی زد، چه جالب است،  برادرش  نگرانی بسیار  از  ملکه 

خندد، پس از چند ماه در نزد کسی جز همسرش و دخترش می

قدر از دیدن  ر کس نیست، برادرش است. چهالبته، استیو که ه
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با وقار  های خشنودخنده  و  او همیشه سرد  ش خوشحال شدم، 

کاش هایدرا  ای گرم شده بود، ای است و اکنون گویی برای لحظه

 دید تا کمی دلش گرم شود.  هم این صحنه را می 

های کتاب کج کرد و با ملکه آرام سرش را به طرف انبوه قفسه

 داد:  تردید جواب

از چند سال پیش شروع شد، درست روزی که هایدرا به جسم    -

نامه  برامون  روز  هر  ناشناس  شخصی  شد.  مبدل  ای  اصلیش 

اون می  میگه  بکشیم،  رو  هایدرا  باید  که  این  بر  مبنی  فرسته، 

می نابود  رو  دنیا  و  می خطرناکه  هجده کنه،  تولد  تا  اگر  گفت 

میاد آزتالن  به  باشه خودش  زنده  به   سالگیش هنوز  رو  و قصر 

 کشه تا دنیا رو نجات بده!  کشه و اون رو میآتش می 

با تمام شدن حرفش، ناخواسته با کلمه مرگ و حس منفی آن، 

هقش در کل    -بغض درون گلویش شکست و به گریه افتاد. هق

های آرگا اطراف خانه که به آن زیبایی بخشیده  خانه پیچید و گل

 شدند.  بودند، از اندوه بسیارش، پژمرده 
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هایش را ها و آگاه شدن از ماجرا، آرنج استیو با شنیدن آن حرف

نهاد. دست  اش  هایش را در هم قفل کرده و زیر چانهروی میز 

 به دلیل و  ً ای نامعلوم خیره شد. عمیقا گذاشت و متفکر به نقطه 

کند، آن ناشناس که است که همچون پیشگویان علت آن فکر می 

می  این  رفتار  در  پیشگویی  کند؟  ادعای  زیادی  افراد  سرزمین 

هیچمی  اما  چیزکنند  طبق  نیستند،  واقعی  در کدام  که  هایی 

هایش خوانده بود، پیشگویان خیلی کم هستند و در واقع  کتاب

گفت اصالً وجود ندارند، اغراق نبود! گویی باید خیلی طالع  اگر می 

 رو شوید.بهها روواالیی داشته باشید تا بتوانید با یکی از آن

دهد. باید یک کند و استیو به فکر کردن ادامه میملکه گریه می

راهی پیدا کند تا هایدرا را نجات بدهد، از آن گذشته اگر راهی  

می  دق  حتم  به  دیگر  ماه  چند  تا  خواهرش  نکند،  او پیدا  کند. 

کند نیست، چراکه نگران خطری که پادشاهی آزتالن را تهدید می

ز سلطنت و این پادشاهی روی برگردانده خیلی وقت است که ا

بود، شاید از همان روزی که آن دختر را به دالیل مسخره خون 

اصیل اژدها، به دور دست ترین نقطه حومورا فرستاند و شاهزاده 
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استیو را به مدت چندین ماه در اتاقش حبس کردند تا مبادا باز 

 به دیدن آن دختر برود. 

آزاد شدنش خبر رسید که افراد پادشاه ها بعد، پس از  سپس ماه 

و سوزانده   کشته  را  دختر  آن  بود،  مادرش  که  ملکه  دستور  به 

 بودند تا حتی قبری برای وداع برای استیو به جای نگذارند. 

ها عزادار شده و سپس تصمیمش  استیو از آن روز به بعد، هفته 

 سودی   هیچگاه را گرفت. او از آن خون به اصطالح سلطنتی اژدها

  پادشاه   حضور  در  پس.  نداشت  نیازی   آن  به  نیز  اکنون  و  بود  نبرده

  با   پادشاه   کرد،  را  خود  مقام  خلع  درخواست  و  زده  زانو  ملکه  و

  سر   بیشترین  که  بود  ملکه  آن  اما  بود  مخالف  بسیار  درخواستش

 .  کرد ایجاد قصر در را صدا و

او آن کار را کرده بود تا پسرش به پادشاهی برسد و با شاهدخت  

توانست آزتالن راذان، که یک نینفو بود، ازدواج کند. این گونه می 

کار تمام  اکنون  اما  آرزورا گسترش دهد  و  آستانه  ها  در  هایش 

اش را به کار گرفت تا استیو از آن  نابودی بودند و او تمام توان
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اح اصطالح  به  نداشت،  تصمیم  فایده  اما  شود،  منصرف  مقانه 

 چراکه او یک عاشق زخم خورده بود.  

 که  است  آن  از   ترمهلک  ماند،می  جای   بر  عشق  از  که  زخمی 

 او.  کرد  ترمیم  اژدها  اصیل  خون  با  حتی  راحتی،  به  را   آن  بتوان

  یک   کاشای   کردمی  آرزو  همیشه  خواست،نمی  را  بودن  بریل

برای   11آرورا   با   و  باشد  ورتلس اما گویی سرنوشت  ازدواج کند. 

 ها به گونه دیگری دست به قلم شده بود.  آن

های پدرش، ها استیو با قهر و دعواهای مادرش و مخالفتآن سال

گیری باالخره کار خودش را کرد و از مقام پرنس آزتالن، کناره 

کرد. او به خاطر آرورا عاشق کتاب خواندن شد، به خاطر همان 

داخل شهر نقل مکان کرد و خانه چوبی زیبایی خرید.    از قصر به

های زیادی پر کرد و به عشق آرورا شروع به داخل آن را با کتاب

 مطالعه کرد تا یاد او را همیشه در قلبش زنده نگه دارد.  

هرچند شاید به ظاهر آرام گرفت، اما در دلش غوغایی از افسوس  

کرد.  ن هیچگاه تغییر نمیخورد، آرورا به خاطر او مرد و ایموج می 

از آن طرف آزتالن دیگر وارثی برای پادشاهی نداشت و این ملکه 

 
11  Aurora Om 



 

 

 WWW.98IA3.IR 55 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ها بعد پادشاه که در پیری و پادشاه را نگران کرده بود. سپس سال 

برد و از کهولت سن ضعیف شده بود، برادر زاده کوچک  به سر می 

ات  خود را از مرکز پایخت به قصر فراخواند و او را پس از تشریف

مورد نیاز، به پادشاهی منصوب کرد تا بجای او آزتالن را اداره  

های بسیار برای کند. چراکه او فردی الیق و عادل بود. در جنگ

آزتالن موفقیت کسب کرده و مورد تایید مردم بود. یا به روایتی  

های   سیاست  پس  از  حتم  به  که  بود  توانا  فرمانده  یک  دیگر، 

 آمد.  پادشاهی بر می 

تعلل  جورم کمی  با  پادشاه،  تصمیم  از  شدن  مطلع  با  نیز  ونند 

مدتی   نشست.  پادشاهی  بر تخت  و  پذیرفت  را  فرمان سلطنتی 

دختر  گویی  به  و  قبلی  پادشاه  دختر  که  رایو  پرنسس  با  بعد، 

 عمویش بود، ازدواج کرده تا خون خاندان سلطنتی را حفظ کنند. 

 تا  نشدند  دار  بچه   سال  سالیان  یکدیگر  با  ازدواج  از  پس  دو  آن 

دو باالخره پس از هزار سال، کودکی را هدیه گرفتند. آن  کهآن

صاحب فرزندی زیبا و دختری الیق شده بودند. تمام مردم آزتالن  

ترسیدند باز خوش ها از نبود وارث میکه مجدد در طی آن سال
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ها هر شبش را در جشن و حال شده گشته و آزتالن برای هفته

 برد. ر می پای کوبی به س

ها زیاد طول نکشید؛ چراکه با فرا رسیدن سن پانزده  شادی   اما این

اش، تمام آینده سالگی هایدرا و تبدیل آن به جسم واقعی و اصلی

ها فرو ریخت. او به جای یک  باره نابود شده و امیدآزتالن به یک

شدت  به  این  و  شده  متولد  ورتلس  یک  بریل،  اصیل  اژدهای 

او فرزند پادشاه جورمونند از خاندان سلطنتی و    عجیب بود. مگر

پایه تبدیل پرنسس رایو نبود؟ پس چگونه او به یک ورتلس دون

 شده است؟  

به راستی که برای آزتالن یک فاجعه بود، ملکه و پادشاه تمام  

شان را کردند تا راهی پیدا کنند و وجود اصلی هایدرا را  تالش

فایده  اما  بدهند،  نداشتغییر  درونی  ای  هسته  هایدرا  چراکه  ت. 

ای داشت و این باعث تاسف بود. گویی قدرت سلطنتی  بسیار قوی 

او در پایداری و استواری روحش جمع شده و تنها هسته روحیش  

 داشت.  را استوار نگه می 
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ملکه و پادشاه که ناامید شده بودند، تالش کردند تا مجدد بچه 

ها نیز ناامید گشتند.  ن دار شوند اما پس از گذشت چندین سال، آ

ها دیگر از محبت حومورا برخور دار  ای نداشت، آن چراکه فایده

شدند.  مدت ها گذشت و هایدرا بزرگ شد. در بیرون و درون  نمی

شنید، شایعه نابودی پادشاهی های مردم آزتالن را میقصر زمزمه 

پادشاهی و  پیچیده  سرزمین  تمام  حمله  در  آماده  مجاور  های 

 د تا هر کدام زودتر آزتالن را فتح کنند.  شدنمی 

جوی دلیل ها نبودند، بیشتر در جستاما ملکه و پادشاه نگران آن

قدر مطمئن  ها و آن فرد ناشناس بودند، او کیست که آنآن نامه 

است هایدرا نابود کننده آزتالن خواهد بود؟ ملکه و پادشاه ابتدا  

زده ساله شدن هایدرا، تردید  های او را قبول نکردند. اما با پانحرف

دل می در  چگونه  ورتلس  اژدهای  یک  اما  زد،  جوانه  تواند شان 

انگار تنها حرفی تو نابود کند؟  خالی به نظر  ی دنیای حومورا را 

 رسد. می 

آور خانه چوبی و حقیرانه استیو، دیگر بیشتر از آن فضای خفقان 

طراف سرایت قابل تحمل نبود. اندوهی که از احساسات ملکه به ا

کرد، خانه را سرشار از تاریکی کرده و نور امید را برای همیشه می 
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برد. استیو که همچنان در فکر بود، با صدای زخیم و از بثین می 

آلود ملکه که از گریه و اندوه زیاد گرفته بود، از فکر بیرون  بغض 

 آمد و به ملکه چشم دوخت.

نگرانم، میگه   - بوده و   جورمونند میگه من زیادی  الکی  شاید 

خالی بوده، اما، اما اگر نبود چی؟ اونم شک داره،  فقط تهدید توی 

نمیمی  اما  باباش فهمم  به  خیلی  اون  هایدرا،  کنه.  قبول  خواد 

 وابسته هست. 

و باز با یادآوری آن که ممکن است دخترش ضربه روحی بدی  

شکند و اتاق باری دیگر در  اش می بخورد، مجدد بغض مهار شده 

شود. استیو نفس عمیقی کشید و به پاهایش خیره  اندوه غرق می 

شد. افکارش درهم شده بودند، با آن همه کتابی که خوانده است  

داند برای چه باید یک ادهای ورتلس دنیا را تهدید باز هم نمی 

 کند.  

 گونه این .  شد  بلند  صندلی  روی   از  و  بست  را  ایش چشمه  آرام 

کند.  چیزی را درست نمی  کردن  فکر  و  گریه  نشستن،  ندارد،  فایده

باقی  اقوام  بین  در  هایدراست،  مورد  در  خاندان مسئله  از  مانده 
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دهد، شاید  بریل، استیو تنها به هایدرا همچون آرورا اهمیت می

چون او نیز همچون آرورا یک ورتلس در میان اشرافیان بد عنق  

حمل کردن،  بریل گیر افتاده و مثل آرورا راه فراری جز ماندن و ت 

 ندارد. 

آرورا   چراکه  است؛  بدتر  آرورا  از  حتم  به  او  وضعیت  نه،  یا 

اش به استیو ماند، ولی هایدرا نه توانست برود اما بخاطر عشقمی 

راه رفتن داشت و نه راه ماندن، تمام خاندانش او را زیر سئوال 

برند، اما او هنوز هم پرنسس آزتالن است و مسلط بودن به  می 

ش و  رسومات  وقار  از  آهی کشید،  استیو  است.  واجب  او  بر  کوه 

 سلطنتی خسته است. خطاب به رایو با تعلل گفت: 

فعالً به قصر برگرد، باید یکم تحقیق کنم، شاید بتونم چیزی    -

پیدا کنم که بهمون کمکی بکنه. متاسفانه از بین این همه کتابی  

که خوندم هیچی در مورد این اتفاق اونم خطر یه ورتلس ندیدم. 

 ناامید کنندست.  

، بیشتر از قبل رنگ امید در دلش جان  رایو با شنیدن این حرف

های ام سرش را باال آورد و به برادرش خیره شد. چشم باخت، آر
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قهوه گریهای زیبای  بخاطر  بیاش  ورم های  و  شده  قرمز  وقفه 

شود. امیدوار اند. از جایش بلند شده و به بردارش نزدیک می کرده

گیرد و خیره در چشم های قهوه ای های سرد استیو را می دست

 کند:  برادرش زمزمه می

 داری؟    تو چی؟ امید  -

استیو در دل خود پاسخی قاطع به او داد، نه، چراکه هیچ کجا  

مطلبی ندیده و راه دومی برای کسب اطالعات نداشت، او تمام 

های حومورا را از هر بازرگان جمع آوری کرده و دیگر کتابی  کتاب

دانست!  نمانده بود که او نخوانده باشد، اما خواهرش که این را نمی

ایان نمی خواهند حقیقت را بشنوند! حتی اگر  گاهی شاید اژده

هایش را  ملکه باشند. پس استیو آرام خندید و با اطمینان دست 

دست حصار  آناز  آورد.  بیرون  ملکه  سرد  روی  های  را  ها 

 هایش نهاند و سپس با آرامش پاسخ داد: شانه 

 کنم.  بهم اعتماد کن رایو، هر طور شده یه راهی پیدا می   -

شنی با  آن جمله،رایو   هایششانه   روی   از  سنگینی  بار  گویا دن 

  البته .  کردند  طغیان  هایشاشک  مجدد  چراکه  بود،  شده  برداشته
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.  است   شده  تزریق  هایش  در  که  بود  زیادی   امید  خاطر  به  باراین

زدها دستب  را  استیو   های دست یخ  از روی شانه خود های  اش 

فشرد و سپس درحالی ها را گرفت، بیشتر  پایین آورد و مجدد آن

هایش بر روی موهای پریشان  اش را مجدد از روی شانهکه شنل 

 کشید، گفت: و بهم ریخته خود می

استیو منتظر خبر خوبی ازت هستم، هایدرا اون، اون هر چی    -

ها، همیشه  بینه، شاهزادهبیشتر این طوری بمونه بیشتر آسیب می 

 کنن. دختر بیچارم.  اذیتش می

  با   هم  باز  اما که این موضوع را پیش بینی کرده بود،ناستیو با آ

 و   کرده  مشت  محکم  را  هایشانگشت   ملکه،  توسط   شنیدنش

 :  گفت  عصبی

 های بریل، هنوز هم عوض نشدن.   زادهاون اشراف  -

کرد، آرام پلک زده و رایو که منظور استیو را به خوبی درک می

کنند، نه تا زمانی  ها هیچگاه تغییر نمی در دل چنین گفت که آن

که بزرگان خاندان، این بازی کثیف قدرت را تمام نکنند. اما به  

 گونه پاسخ داد: استیو این 
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برادر فعالً باید برم، هر چیزی پیدا کردی من رو هم در جریان    -

 بزار، لطفاً.  

خواهد گذشته را مرور کند،  استیو که متوجه شد خواهرش نمی

باشه  به رفتن خواهرش خیره شد. خسته و غمگین  ای گفت و 

قدم صدای  رفت.  درب  طرف  به  آهسته  روی  رایو  هایش 

های کهنه، انعکاس جالبی در خانه همیشه مسکوت ایجاد  پارکت 

ری از  کرد. با رسیدن به درب چوبی، آن را گشود. گرد و غبامی 

ای  درب کهنه بر پا شده و هوا را کمی قبارآلود کرد. ملکه با سرفه 

از خانه بیرون آمد و درب را آهسته بست. با بسته شدن درب،  

سنگین بدن  و دست استیو  کرده  رها  میز  روی  را  را اش  هایش 

 ستون سرش کرد.  

سعی کرده بود جلوی خواهرش محکم باشد، اما استیو را چه به  

پذیر ترین فرد بود و آن را  در خاندان بریل آسیب محکمی؟ او  

قدر خود حالش بد  دانستند حتی رایو، اما گویا رایو آنهمه می

دردانه عزیز  برادر  خصوصیات  از  چیزی  که  یاد بود  به  اش، 

 آورد. نمی
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توانست بکند؟ راهی نداشت، او استیو به فکر فرو رفت. چه می 

یی از همچون خطری نام برده  ها را خوانده بود اما جا تمام کتاب

بود که مگر قدرت هایدرا چه   این  اصلی  اما سوال  نشده است. 

 کشاند؟  توانست باشد که دنیا را به نابودی میمی 

  *دفترچه لغات*

ها خاندان اژدهایان در سن پانزده سالگی به بدن اصلی خود یعنی بدن اژدها تبدیل در حومورا جوآن

های الهی خود را به دست تکمیل شدن سن هجده سالگی خود، قدرتشوند و سپس پس از  می

گیرد. در آورند. بسته به خون و قدرت پدر و مادر آن اژدها، قدرت او نیز از همان سر چشمه میمی

از   سالگی تنها   18حومورا سن اژدهایان و موجودات دیگر بسیار زیاد است. به گونه ای که پس 

 ریشان خیلی کم می شود. سنشان بیشتر شده و سرعت پی

داند و اش را تنها آن فرد ناشناس می سوال خوبی است. اما پاسخ 

باقی  جهان  کل  فهمیدن  تا  ماه  تنها شش  در  گویا  خطر  مانده. 

به سر می نابودی  آستانه  و حومورا در  است  لبه کمین  در  برد. 

های  پرتگاه ایستاده و در انتظار گذر زمان است تا هایدرا، قدرت

 ا به دست آورد، به راستی که موعود کی فرا خواهد رسید؟!  خود ر
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روم. به دنبال رایو حرکت غمگین آهی کشیده و از خانه بیرون می 

قدممی  هر  بسیار  اندوه  با  و  آهسته  زمین کنم،  روی  بر  را  اش 

کند. چقدر ناراحت است، به قدری که اگر گذارد و باز بلند می می 

های  نترل کند، به حتم تمام گلاش را کتوانست آتش دروننمی

سوازند و تبدیل به  های کنارش را میرز قرمز و زرد داخل باغچه

  هرچه   او   زیرا   دهم،می  حق  او  به کرد.روح میخاکستری سرد و بی 

 .  است ناپذیر انکار این و بوده مادر یک نباشد

اش روی چهره آشفته اش به آرامی به چپ و راست  شنل مشکین 

کند. رایو دوباره از و موج کمی از باد را ایجاد میخورد  تاب می

اش  بار اصالً حواسگردد، اما اینهمان مسیر زیبای قبلی باز می

که حتی متوجه آن فردی که با سرعت از  به اطراف نیست، چرا

 شود. دود، نمیجلو به طرفش می

اش کرده است، توجه به رایو، گویی که کسی دنبال بی  جوان  پسر 

اهد با سرعت از کنار رایو بگذرد که ناخواسته و با شدت خومی 

کند. رایو که تا آن لحظه عمیقا در زیاد به شانه رایو برخورد می 

افکار خود غرق بود، هین بلندی کشیده و محکم به زمین افتاد.  

توجه به او، سریع  قدر عجله داشت و ترسیده بود که بی پسر اما آن
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رخاست و به دویدن و فرار ادامه  از روی زمین خاکی و کثیف ب

 داد.  

ام گونه مضطرب درپی گریختن بود؟ توجهچه کرده است که آن

به رایو جلب می  به دنبال آن پسر  شود، نگهبآنمجدد  های که 

و  و صداهایشان روی سر گذاشته  با سر  را  منطقه  تمام  بودند، 

ها با سرعت  نگهبآنتوجه همه مردم را به خود جلب کرده بودند.  

زدند  زیاد، به دنبال آن پسر در تعقیب و گریز بودند و فریاد می

 رایو،   به  رسیدن  با  نگهبان  ده.  بروند  کنار شانتا مردم از جلوی راه

  گذاشتند،   تنها   را  وی   و   گذشتند  کنارش  از  او  به   انداخت   نگاه   بدان

با دیدن رایو ک  آخری   نگهبان  اما بود،  بر که گویا مرد جوانی  ه 

 از اند،اش به رنگ خاک در آمدهزمین افتاده و دامن و شنل تیره 

 . ایستاد رایو به رسیدن با و کاست خود سرعت 

  دستش   بگیرد،  را  او  بازوی   خواست  و   شد  خم  رایو  جلوی   سریع 

  شده   سرخ  و  زده  غم  چهره  دیدن  با  که  برد  ملکه  بازوی   طرف  به  را

  تنها   هدفش.  گشت  خشک  راه  میان  در دستش  زدهوحشت  رایو،

 واقعاً  زن، آن آیا زد،هایش موج می مک بود اما تعجب در چشمک

  حال؟   پرنسس  مادر  و  پیشین   شاه  فرزند   است؟  آزتالن  بزرگ  ملکه
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  در   پس  اوست،  اگر  است؟  آزتالن  بزرگ  شاه  همسر  واقعاً  او  آیا

   کند؟می چه مردم میان

قصر بیرون بیاید با  خواست از  تا به یاد داشت، ملکه هر وقت می

گونه و در این  شد. اما اکنون اینخدم و هشم زیادی راهی می

مکان شلوغ بر روی زمین افتاده است! این برایش بسیار عجیب  

 خواست   و  آورد  عقب  را  هایشدست  سریع  مرد آور بود.و شوک

  آمیز   تهدید  و کالفه لحنی  با  و سرعت به ملکه  که   بگذارد  احترام

 :  کرد زمزمه

 الزم نیست، بس کن سرباز، از کدوم بخشی؟   -

مرد با دستور ملکه، درحالی که همان گونه جلوی ملکه خم شده  

و به ظاهر برای کمک به آن زن خود را به زحمت انداخته بود،  

 سریع پاسخ داد:  

این  12آیکان     - شما  سرورم  ملکه،  اعلیحضرت  جا؟  هستم 

 خوام اما... عذرمی 

حوص و  حال  که  سوالملکه  به  دادن  پاسخ  را  له  او  بعدی  های 

 نداشت، آرام لب زد: 

 
12 Akan Om 
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جا کمک کن بلند بشم، هیچکس نباید بفهمه من امروز این   -

 بودم و چه اتفاقی افتاده! این یه دستوره.  

ای آیکان خیره شده و منتظر پاسخ او  های قهوه سپس به چشم 

ه شده  ماند، آیکان که به خوبی متوجه مفهوم نهفته در حرف ملک

ای ترسید. او تازه ازدواج کرده و به حتم همسرش را  بود، لحظه

نمی  پس  داشت.  حاال دوست  تنهایش-خواست  ها  .  بگذارد حاال 

 : داد پاسخ ترس کمی  با و کرده خم را سرش سریع

 بله اعلیحضرت. ملکه سالمت باد. -

رایو آهسته سرش را باال و پایین کرد و دستش را در هوا معلق  

 ظریف  های انگشت  سریع   داشت، آیکان با دیدن دست ملکه،نگه  

.  شود بلند تا  کرد کمک ایشان به و گرفته بزرگش دست در را او

 ملکه  شنل  و  دامن  آرامی  به  و  شده  خم  سریع  ملکه،  شدن  بلند  با

  گرفت   فاصله  او  از  قدم  دو  سپس  تکاند،  بود  شده  خاک  از  پر  که  را

 .  انداخت پایین دیگر، حرفی  بدان را سرش و

ملکه کمی به صورتش خیره ماند، سعی کرد در این حال و احوال 

ناخوشایندش، چهره گرد و تپلی او را در ذهن خود به یاد بسپارد 
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تا مبادا اگر چیزی به بیرون درز پیدا کرد سریع مقصر را پیدا  

کند. او همیشه محتاط است، حتی در مواقعی که همچون االن،  

 برانگیز است.  ته باشد. آری واقعاً تحسینحال ناخوشی داش

بدان آن ملکه،  نگذشت که  به طرف قصر  مدتی  بزند  که حرفی 

قدم برداشت و آیکان را تنها گذاشت. با رفتن و دور شدن ملکه،  

لب کشید.  آیکان  آسودگی  سر  از  نفسی  و  فشرد  بهم  را  هایش 

 پیچاره گویا بسیار تحت فشار بود. 

و آیکان را با آن افکار ترسیده و مغشوشش    باز با رایو همراه شدم

به   بار  لحظه صدها  هر  در  گویا  رایو  قلب  گذاشتم. ضربان  تنها 

کوبید، ترسیده بود. نگران است اما نه نگران حضور اش می سینه 

اش در شهر، نگران هایدراست، اما به راستی خسته نشده؟ مخفی 

 دهد. شاید واقعاً به قول پادشاه، بیش از حد اهمیت می 

پس از گذشت دقایقی و رسیدن به آن جنگل خارج از شهر، رایو  

باری دیگر به اژدها تبدیل گشت و دوباره بر فراز آسمان به پرواز 

زد، او  کشید گویا اندوهش را فریاد میهایی که می در آمد. با نعره 

توانست ملکه بود و اجازه نداشت با صدای بلند گریه کند، اما می 
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که فریاد اژدهایان در حومورا تنها  تناک بکشد. چراای دهشنعره

اژدهایی در هنگام درد کشیدن و  دو معنا خواهد داشت، یک، 

 دیگری سروری در راس قدرت و شکوه!  

پایتخت،  آسمان  فراز  بر  خود  سرزمین  ملکه  دیدن  با  مردم 

هایی زده بر پیشانی، با چشمهایی نقابخوشحال گشته و با دست 

آسم به  بریل درخشان  اژدهای  یک  درخشش  شدند.  خیره  ان 

نور زیبای خورشید روشن با  از  سلطنتی در فراز آسمانی که  تر 

باشد. به خصوص با آن قبل شده است، بسیار زیبا و با شکوه می 

 های بلند و قدرتمند که همه را مجذوب خود کرده است.  نعره

ا  های خود کشیده و ب ای که کودکان هم دست از بازی به گونه 

ها  اند. آنشوق و آرزوهای بسیار به اژدهای بزرگ بریل خیره شده 

  اما  بینند،های با شکوه و قوی ملکه رایو را از سر قدرت می نعره

  نظاره   را  صحنه  این  قصر  های شیشه   پشت  از  که  جورمونند  تنها

  پشت   در  را  بسیاری   های حرف  چه  هانعره  این  داندمی   کند،می 

 .  اندکرده  پنهان خود
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نگران و اندوهگین نگاهم را از آن شکوه زیبا گرفتم. رایو به حتم  

تر در برج قصر فرود آید و کسی به کار را کرد تا بتواند راحتاین

مخفیانه  حتم  حضور  به  چراکه  نشود.  مشکوک  شهر  در  اش 

خود    توانست با آن جثه بزرگ مخفیانه همچون قبل وارد اتاقنمی

 پنجره کوچک شود.با آن 

بی  و  گذشتم  مردم  میان  نگاه از  به  ذوقتوجه  به  زدههای  شان، 

را خود  باد  سرعت  با  کردم.  پرواز  کوهستان    مکان   به   طرف 

  بیچاره   دخترک.  رساندم  نشست،می  جاآن  در  که  هایدرا  همیشگی

  گرفته   آغوش  در  را  الغرش  زانوان   سال،  چند  این  تمام  همچون

  رشته   یک.  کردم  نگاه  دوردست  به.  بود  گشته  خیره   جلوی   به  و

ها بود و به زیبایی به  ، که این کوه بلندترین آنوسیع  بسیار  کوه

و رشته کوه  تمام تمام کوهستان  زیبایی  مه  هایش دید داشت. 

 وزد.  منطقه را در برگرفته است و باد به آرامی، می 

تمام   از  بسیارست،  آشوبی  دلش  در  کشید،  آهی  آرام  هایدرا 

مید شادی  کمی  دلش  و  گشته  خسته  دنیا  او  ردهای  خواهد. 

ها را دارد اما باز هم یک اژدهاست و الزم دارد با اژدهایان لیتلی 

که با حیوانات معمولی رفت و آمد کند.  رابطه داشته باشد نه آن
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تر خواهد  اش این امر ویژهبه خصوص با توجه به مقام سلطنتی 

 بود.  

باشد؟ شایعه پرنسس  خوااما در آزتالن که می  او همراه  با  ست 

  داغش  پیاز شیطانی در تمام کشور پیچیده و چه بسا که بسیاری 

  دروغ   و  راست  دانستنمی  کسی  دیگر  و  بودند  کرده  زیاد  هم  را

  است؟  کدام واقعیت اصالً. چیست

می ساطع  هایدرا  از  بسیاری  روی اندوه  را  سرش  خسته  شد. 

هایش که سرشار از بغض بودند را آرام  زانوانش گذاشت و چشم

هایش بیشتر از قبل زانوهایش را محکم در آغوش بست. دست 

طالیی زیبای  موهای  باد گرفتند.  با  همراه  زیبایی  به  اش 

نیز حال خوبی داشت تامی  اما کاش هایدرا  از   رقصیدند  بتواند 

آن افسوس  ببرد.  را  لذت  نهایت  زیبا،  صحنه  درگیر این  قدر 

ها را به کل  مشکالت و تمسخرهای دیگران شده است که زیبایی

 فراموش کرده. 

مدتی گذشت، هایدرا همچنان در آن کوهستان سرد که لحظه 

نزدیک خورشید  زیبای  غروب  به  لحظه  میبه  نشسته  تر  شود، 
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گذرد و او همچنان تکانی  جا می در آن  ها از حضوراست. ساعت 

کرد او سال هاست مرده و  دانست گمان می نخورده، هرکس نمی

 در این حالت خشکیده است.  

اما نه، این خصوصیت هایدرا بود. هرگاه در فکر فرو رفته و یا از  

می  رنج  اینچیزی  درهم برد،  افکار  در  و  گونه  گشته  غرق  اش 

 گفت.  نه سخنی می خورد و ها نه چیزی میساعت 

کند که اگر فرار اکنون نیز در فکر است، دارد با خود تحلیل می

اسفبار وضعیت  این  از  شاید   چه   پدرش  اما  شود،  راحت کند، 

اشرافد  گناهی و  ملکه  دست  از  او  عاصی  اشت؟  بریل  زادگان 

دل  و  مهربان  پدر  دست  از  نه  بود  خود  رحمگشته  زیرا  اش. 

تواند او را رها  بسته پدرش است و نمیدانست تا چه اندازه وامی 

ها، به خصوص  زادههای اشرافکند. اما از طرفی این آزار و اذیت

او را تحت فشار گذاشته  ها و دختر خالهپسر عمو هایش بسیار 

 بود.  

هایش برگذار ها و خالههای مختلفی توسط عمو هر هفته مراسم 

ها به  مراسم   شد و چون وی پرنسس کشور بود، باید در اینمی 
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همراه ملکه و پادشاه حضور پیدا کند. ولی به وضوح با حضورش 

های اشرافی انگیز خانوادهآمیز و ترحمهای تمسخردر مراسم، نگاه 

می احساس  را  وزرا  از و  بقیه  به  زدن  لبخند  جز  کاری  و  کرد 

گونه تظاهر کردن بسیار  آمد. به راستی که ایناش بر نمیدست

 اک است.  وحشتناک و دردن 

کنند و ارزش ملکه  از طرفی نیز اگر نرود، او را بیشتر مسخره می

بار با مریض بودن  ای که یکآوردند. به گونهو پادشاه را پایین می

اش، جدال بزرگی میان  اش به مراسم عموی بزرگهایدرا و نرفتن 

پدربزرگ ملکه با پادشاه رخ داد، چراکه اشراف گفته بودند عدم  

کند و  ها پرنسس بودن او را نقص می را در این مراسمحضور هاید

 او لیاقت عنوان پرنسس پادشاهی را ندارد.

از آن پس، هایدرا حتی اگر به خاطر بیماری تا پای مرگ جلو  

ها حضور داشته باشد و هیچ راهی برای  برود، باید در این مراسم

بدهند دور زدن ندارد. همچنین اگر بقیه او را مورد تمسخر قرار  

او باید با وقار رفتار کرده و اجازه پاسخ دادن ندارد. چراکه ملکه 

بعد از آن حسابی او را تنبیه خواهد کرد. اما چرا؟ زیرا در شأن 

 دهان شود. به   یک پرنسس نیست با دیگران دهان
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های دیگر  های سرزمین این شرایط سخت به حتم برای پرنسس 

پرنسس برای  تنها  و  شود  نمی  زیرا   لحاظ  بود،  خواهد  آزتالن 

شرایط اسفناک هایدرا تنها به خاطر ورتلس بودن او بوده و اگر 

اش قدرت آتش خالص را به ارث ببرد، تمام این تا هجده سالگی 

های زجرآور تمام گشته و دیگر کسی جرأت مسخره محدودیت

کردن او را نخواهد داشات. اما نکته آن است که آیا او تا هجده 

 شود؟  ده خواهد ماند یا توسط آن فرد ناشناس کشته می سالگی زن

هایدرا عمیق در فکر غرق شده بود که با صدای بال یک اژدها، 

مونیکا،  چشم دیدن  با  و  آورده  باال  را  سرش  گشود.  را  هایش 

خاندان از  که  بریلی  برای اژدهای  و  بوده  نژاد  این  فرعی  های 

. به حتم آمده  کرد، سریع از جای خود برخاستمادرش کار می 

خواهد فعال در آن قصر  است تا او را به خانه بازگرداند. اما او نمی

آورش باشد، چراکه نیاز داشت  طالیی اما تاریک و فضای خفقان

 بیشتر از این آزادی لذت ببرد. هرچند اگر حقیقی نباشد.  

مونیکا با بدن بزرگش جلوی هایدرا روی صخره بلند کوه فرود  

اش تبدیل شد. با دامن زیبای به جسم انسانی آمد و در لحظه  

اش قدمی به جلو برداشت و جلوی هایدرا تعظیم قرمز و طالیی
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دست  سپس  کرد.  با  کوتاهی  و  نهاده  خود  قلب  روی  را  هایش 

 آرامش زمزمه کرد: 

پرنسس، سرورم ملکه گفتن شما رو به قصر برگردونم. لطفاً     -

 همراه من بیاین.  

 کا، نگاه از او گرفت، پوزخندی زد و پاسخ داد: هایدرا با حرف مونی

 جا برو مونیکا، راه قصر رو بلدم نیازی به همراه نیست.  از این - 

که پرنسس دستور بازگشتش را داده بود، اما مونیکا به خوبی  با آن

دانست اگر تنها به قصر بازگردد سرورش ملکه به حتم او را می 

کند. پس درحالی که همچنان در حالت تعظیم بود،  مجازات می

 با نهایت احترام پاسخ داد: 

 تون کنم.  لطفاً اجازه بدید همراهی  -

که قرار است مجدد مثل  پاسخ و فهمیدن آنهایدرا با شنیدن این  

لحظه  به  لحظه  که  باشد  داشته  خود  همراه  دم  یک  همیشه 

یادآوری کند باید به قصر بازگردد و یک پرنسس است، کالفه و  

 عصبانی به طرف مونیکا بازگشت و خشمگین پاسخ داد: 
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سرپیچی از دستور پرنسس؟ یادت نره تو فقط یه ندیمه درجه     -

 اشتباهت رو به ملکه گزارش ندادم برگرد!دومی. تا 

مونیکا اما از هایدرا ترسی نداشت. چراکه او هنوز قدرتی ندارد تا 

و   مقام  خلع  به  رسد  چه  کند،  مبارزه  مونیکا  با  حتی  بتواند 

مجازاتش. پس در سکوت درون دلش به او خندید. سپس این 

 چنین پاسخ داد: 

نکنین. به سرورم ملکه پرنسس لطفاً شرایط رو برای من سخت     -

قول دادم تا شما رو برگردونم. اگر تنها برگردم به هر حال مجازات 

 میشم. 

شناخت،  هایدرا کالفه شده بود اما به خوبی اخالق مادرش را می

دانست حتی اگر گزارش سرپیچی از دستورش را بدهد، ملکه  می 

ز تالش  داند نه خدمتکار عزیزش را، اما به هر حال ااو را مقصر می 

 دست نکشید. 

 بهش بگو به دستور من برگشتی.    -

مونیکا اما همچنان استوار در جای خود ایستاده و در سکوت با  

کند. زیرا مراحل را از بر است و سری خم شده به زمین نگاه می 
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داند اگر همچون  شان را قبال انجام داده است. به خوبی می تمام

د، واکنش ملکه به شدت  اشتباهات گذشته بدان پرنسس بازگرد

خرد. بد خواهد بود. پس عصبانیت ناچیز پرنسس را به جان می

های خاکستری و منتظر پرنسس  آورد و به چشمسرش را باال می

 گوید:  شود. این چنین در پاسخ می خیره می 

 من رو ببخشین.    -

های هایدرا  این جمله تنها یک معنا دارد و آن این است که حرف

ای مونیکا مهم نیست، زیرا حامی پشت هایدرا از خود  ای برزره

تر است. هایدرا آرام و غمگین از ناتوانی  تر و قدرتمنداو وحشتناک

خود بر سر قدرت، برای آخرین بار نفس عمیقی کشید، به منظره  

خواست در این آلود خیره شد. می های مهجلویش و رشته کوه 

طقه و منظره زیبایش را لحظات آخر بازگشت، تمام انرژی این من

بگیرد تا برای مدتی با یادآوری این تصویر زیبا، در آن قصر تاریک 

 لذت ببرد. 

هایش را بست و با لبخند سرش را باال گرفت. مدتی بعد، چشم

مونیکا نیز از دیدن همچون آرامشی در صورت هایدرا لبخندی 
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لب  دل بر  بسیار  غروب  شد.  خیره  منظره  به  و  نشست  هایش 

می  متوقف  را  زمان  گویی  به  انگیزی خورشید  آن  با  باد  و  کند 

شدت لذت    آرامی همراهی خواهد کرد. سردی و گرمی هوا به

ها در آن لحظه از خواهی ساعت ای که می بخش است، به گونه

 زمان خنثی بمانی. 

لذت می  هوا  آن  از  داشتند  دو  با شنیدن  هر  ناگهان  که  بردند 

صدایی از پایین کوه و افتادن چند سنگ از ارتفاع بسیار، مونیکا  

سریع به سمت لبه صخره دوید. هایدرا نیز از این واکنش شدید  

هایش را باز کرده و به طرفش رفت. مونیکا  کا، ترسید و چشممونی

 سریع و نگران گفت:  

این   - یکی  نیاین.  تعقیب  پرنسس جلو  رو  انگار شما  و  جاست 

 جا بمونین تا پیداش کنم.  کرده. لطفاً همینمی 

تا خواست پاسخ بدهد، مونیکا سریع به جسم اصلی اش  هایدرا 

صخره پرواز کرد. هایدرا به سمت تبدیل شده و با سرعت به پایین  

لبه صخره آمد و شاهد پرواز زیبای مونیکا شد. سپس در دل خود  

می  کاش  اینگفت  او توانستم  اما  کنم!  پرواز  آزادانه  گونه 
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 اشمسخره  بیشتر  و  شناختندمی  را  او  همه  چراکه توانست،نمی

 .  کردندمی 

ه پایین خیره شد.  با نعره بلند مونیکا، هایدرا از فکر بیرون آمد و ب

کرد و انسانی در بین پاهایش  مونیکا با سرعت به باال پرواز می

های بزرگ خود، او را اسیر کرده بود. متعجب به  بود که با چنگال 

کرد که مونیکا به باال رسیده و جلوی هایدرا در جسم  او نگاه می 

و درحالی که   اش نشست. سپس یک پایش را جلو آورداژدهایی

  سفید   رنگ  به   های تیزاژدهایی وحشتناکش که پر از دندانبا سر  

 : گفت کرد،می  نگاه انسان آن به  بودند، براق

جاسوسی   - داشت  اون  میپرنسس،  رو  قصر  تون  به  باید  کرد! 

 ببریمش و ازش بازجویی کنیم.  

اش خیره شد، به نظر  ای هایدرا عمیقاً به آن دختر با موهای قهوه 

آمد قصد بدی داشته باشد. پس به مونیکا دستور داد تا او را  نمی

 بر زمین بگذارد. 

چنگال  سریع  و  گفته  چشمی  کرد. مونیکا  باز  را  بزرگش  های 

کشید، از  طور که جیغ می بخاطر ارتفاع مونیکا آن دختر همان



 

 

 WWW.98IA3.IR 80 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

متری به زمین افتاد. دستش به سنگی برخورد کرد و  ارتفاع دو  

همان  سپس  رفت.  هوا  به  بیشتر  می جیغش  که  گریست، طور 

 گفت:  

 قدر وحشی هستی؟ اَه دستم شکست لعنتی.  چرا این - 

برخورد آن دختر عصبی  از لحن حرف زدن و گونه  مونیکا که 

 ای بکشد که هایدرا آرام خطاب به او گفت:  شد، خواست نعره

 ولش کن مونیکا.    -

جسم  به  و  خورده  فرو  را  آتشینش  نفس  عصبانیت  با  مونیکا 

اش تبدیل گشت. سپس کنار هایدرا ایستاد و با احتیاط  انسانی 

 گفت:  

 اون مشکوکه، باید به قصر ببریمش.   -

توجه به حرف مونیکا، چند قدم به آن دختر ترسیده  هایدرا اما بی 

بلند  موهای  بوکه  ریخته  بهم    آرامش   با  و  شد  نزدیک   دند،ش 

 :  پرسید

 کنی؟  کار می جا چیتو این  -
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با شنیدن صدای آرام و خوش آوای هایدرا، دست از  آن دختر 

هایی پر از اشک به هایدرا خیره جیغ و داد برداشت و با چشم 

 شد. سپس آرام لب زد:  

 من... من...    -

آرامش صدای  از  که  رفته  او  فرو  شوک  در  هایدرا  و  بخش  بود 

نقره دانست چهنمی رنگ  اکنون محو  بدهد،  پاسخ  باید  ای  گونه 

های هایدرا گشته بود، گویی افسون شده است. پس بیشتر  چشم

مورد شک مونیکا قرار گرفت. مونیکا با خشم مجدد میان حرف 

 آمد و با ظن به آن دختر گفت:  

کرد. شاید نیت  پرنسس اون به وضوح داشت شما رو تعقیب می   -

 هانی داشته باشه.  پن

 دختر با حرف مونیکا، سریع به خود آمده و با ترس جواب داد:  

اومدم که یه اژدهای  نه، نه من، من فقط داشتم از کوه باال می    -

خبره که یه  قرمز رو اون باال دیدم. من... کنجکاو شدم ببینم چه

جاست. دیدم یکی دیگه هم هست و اون رو... اون رو بریل این

 زنه. من واقعاً هدف بدی نداشتم. من... صدا می  پرنسس
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 مونیکا که بیشتر مشکوک شد، عصبی از آن دختر پرسید:  

 برای چی از کوه باال اومدی؟ دنبال چی بودی؟   -

ای دختر  های قهوه هایدرا با سوال به جای مونیکا، مجدد به چشم 

بار بر خالف روحیه پر انرژی چند چشم دوخت. دختر غمگین این 

 قیقه قبلش، پاسخ داد: د

برای چیدن گیاه دارویی به اینجا اومدم. مادرم مریضه، گفتن،     -

 گفتن شاید این بتونه خوبش کنه. 

 هایدرا با شنیدن این حرف، قانع پرسید:  

 چه گیاهی؟ اسمش چیه؟   -

  با  آن دختر که مجدد از صدای هایدرا در لذت غرق شده بود،

 : داد پاسخ هایشچشم به کردن  نگاه بدان تاخیر کمی و تردید

گیاه پنجه شیطان سرورم، طبیب گفت اگر بتونم اون رو پیدا   -

 کنم ممکنه مادرم زنده بمونه! ولی...  

را شنیده   گیاه  این  نام  قبالً  او  رفت.  فرو  فکر  در  اندکی  هایدرا 

است. این گیاه جزو گیاهان کوهستانی آزتالن بود که به شدت 
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نادر است و پیدا کردنش بسیار سخت خواهد بود. چیدن آن نیز 

رشد   کوه  ترین  مرتفع  قله  در  آن  زیرا  است  خطرناک  بسیار 

 کند.  می 

 آهسته سرش را تکان داد و گفت:   گویی که قانع شده بود. زیرا

این    - گیاه  اون  بگردی  اما چی؟  دنبالش  اگر  حتم  به  جاست. 

 کنی.  پیداش می 

دختر سری از روی تایید سخنان هایدرا تکان داده و در جواب  

 گفت:  

بله سرورم، طبیب مادرم گفت باید به این کوهستان بیام و در  -

 م و به شما برخوردم.کنه. منم برای همین اومدجا رشد می این

  هدفش   و  دختر  آن  هنوز  مونیکا  اما هایدرا آرام سرش را تکان داد،

  پس   است،   بالغ  اژدهای   یک  او  دانستمی  چراکه.  بود  نکرده  بارو  را

 را  سوالش  تردید  و  شک  با  شود؟  آویزان  کوه  از  گونهاین  باید  چرا

 :  پرسید

تو یه اژدهایی و بیشتر از پونزده سال سن داری، پس چرا پرواز     -

 تر بهش برسی؟  نکردی تا راحت
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 دختر از سوال مونیکا لبخندی زده و گفت: 

ان، قبالً چند باری سرم گیج رفته و سقوط  هام زخمیچون بال   -

 کردم. برای همین طبیب گفت بهتره مدتی پرواز نکنم. 

 ویی آن دختر زده و گفت:  گهایدرا لبخندی از راست

 اسمت چیه؟ از کجا میای؟    -

زیرا می  را  دانست دیگر خطری جاندختر خشنود خندید،  اش 

 کند. پس پاسخ داد: تهدید نمی

لی  - آگاذ    13لی  اسمم  شهر  کنار  روستای  از  میام،    14هست، 

 پرنسس.  

هایدرا با شنیدن نام آگاذ متعجب گشت. چراکه از آزتالن تا آگاذ  

ای که اگر او واقعاً تمام راه را پیاده آمده  ها راه بود. به گونه ت ساع

نمانده است.  باشد، اآلن جانی برای باال آمدن از کوه برایش باقی 

مونیکا مجدد سوال که  تعلل کرد  پاسخ  برای  های هایدرا کمی 

 مرموز و مشکوکش را از سر گرفت:  

 
13 Lyli Lirona 
14 Agaz 
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می   - آگاذ؟  کنار  روستای  رااز  همه  این  بگی  پیاده  خوای  رو  ه 

 اومدی؟ انتظار داری باور کنیم؟  

لی که با لحن خشن و عصبی مونیکا باز ترسید، سریع دست  لی

با   و  قلبش گذاشته  به حقیقت، روی  قسم  نشانه  به  را  راستش 

 صدایی لرزان گفت: 

باور کنید دروغ نمیگم، گفتم که مادرم مریضه، برای اون گیاه     -

میره.  اش ببرم وگرنه می واسه  این همه راهرو اومدم، باید سریع

جا کنم بذارید برم. به کسی نمیگم امروز شما رو اینخواهش می 

 . لطفاً عفو کنین. دیدم

های آن دختر بیچاره بیشتر از قبل غمگین  هایدرا که از التماس

 شد، این چنین دستور داد:

شم یکی جونش رو از بزار بره. اگر درست بگه من باعث می    -

 دست بده.  

 مونیکا اما سریع و مصمم دستور هایدرا را این گونه رد کرد: 

قصر     - به  باید  مشکوکه،  شدت  به  اون  نمیشه،  پرنسس  نه 

 ببریمش تا ازش بازجویی کنیم و...  
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حرف از  کالفه  حرفش  هایدرا  میان  و  کشید  پوفی  مونیکا  های 

رفت تا او را از روی زمین بلند کند،  لی می درحالی که به طرف لی 

 ا صدایی بلند گفت:  ب

 بس کن مونیکا، این یه دستوره.    -

با حرف دستوری  بود  عصبی  به شدت  لحظه  آن  تا  که  مونیکا 

 هایدرا بیشتر از قبل واکنش نشان داده و سریع گفت:  

 باید به ملکه گزارش بدم.   -

هایش لی ایستاد و چشمهایدرا با شنیدن نام ملکه، باالی سر لی 

دانست. اما  مونیکا به خوبی نقطه ضعف او را میرا محکم بست.  

لی  اگر  واقعاً درست می نه  بزدلی  لی  به خاطر  بود  گفت، ممکن 

 را  هایشچشم  آرام  پس .  بدهد  دست   از  را  جانش  نفر  یک او،

 لیلی .  کرد  بلند  را  او  و  گرفت  را  لیلی   دست  و   شد  خم.  گشود

 را   رویش  هایدرا  که   بزند  حرفی  خواست  داشت،  بغض   که  درحالی

 :  گفت  حسبی  و برگرداند وی  از
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تونم  برو دختر، امیدوارم حرف اآلنت یادت نره وگرنه دیگه نمی   -

جا باید تا پایان عمرت یه  کاری برات انجام بدم. دیدار ما در این

 راز باقی بمونه.  

لی که گویا متوجه وضعیت بحرانی شده بود بدان حرف اضافه، لی

و با احترامی مجدد به سرعت به طرف مخالف سریع چشمی گفت  

صخره دوید تا از کوه پایین برود. عجیب نیست؟ او مگر به دنبال  

پایین   به  مجدد  چرا  پس  است،  نیامده  باال  به سختی  گیاه  آن 

 رود؟ می 

مونیکا که گویی متوجه این موضوع شد، خواست به هایدرا بگوید 

ر شده باشد، به اژدها تبدیل توجه به او انگار که دلخواما هایدرا بی 

های سبز روشنش را باز کرد. سپس به زیبایی  شده و بالفاصله بال

به آسمان صعود کرده و اوج گرفت. مونیکا از آن رفتار هایدرا اخم  

کرده و او نیز به اژدها تبدیل شد تا به دنبال هایدرا برود. هم به  

دانست ی داد، انگار خودش هم نمداد و هم نمیپرنسس حق می 

 چند است.   -با خود چند
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پرواز  پادشاهی  زیبای  و  آبی  آسمان  در  هم  کنار  در  دو  هر 

میمی  لذت  منظره  از  سکوت  در  و  باال  کردند  آن  از  بردند. 

اند و های آزتالن به زیبایی همچون فرشی زمین را پوشانده دشت

های زیبای چوبی همچون طرحی در قالی، آن دشت را  آن خانه

اند. هایدرا سرش را باال گرفت و به دور دست خیره  ه زینت بخشید 

اش از دور  های معلق معروفشد. قصر طالیی آزتالن با آن آبشار

های مجاور بود  مشخص است. شکوه قصر، زبان زد تمام پادشاهی 

ها در تالش برای تصاحب همیشگی آن بودند. اما نه تا زمانی  و آن

یچگاه به آرزوی خود نشسته است، ه   که پدرش بر تخت سلطنت 

رسند. چراکه شاه جورمونند، یکی از بهترین پادشاهان چند  نمی

 سال گذشته است که به آزتالن رونق بسیاری بخشید.  

بال و سپس  زد  بال  مجدد  تا  هایدرا  داشت  نگه  ثابت  را  هایش 

می  شاید  نشود. چراکه  بیشتر  قصر  سرعتش  به  تر  دیر  خواست 

خود نگه دارد. هر دو پس از چند  برسد و آرامش را بیشتر برای  

دقیقه با رسیدن به آسمان پایتخت توجه مردمان را به خود جلب 

 کردند.  
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گاه  و  با شادی  آسمان خیره مردم  به  تمسخر  و  ترحم  با  گاهی 

اند. اژدهای ورتلسی که همراه با یک محافظ بریل است بسیار  شده 

ها اژدهای  دانند تندیدینی و تعجب برانگیز خواهد بود. همه می

ورتلسی که اجازه دارد همراه با اژدهایان بریل پرواز کند کسی  

ها باید به دار است که بریلجز پرنسس آزتالن نیست و چه خنده 

 آور است.  او خدمت کنند. واقعا شرم

های مردم را  های تیز خود زمزمههایدرا که به خوبی با آن گوش

اش را محکم باال  د بالشنید، با دراز آن ارتفاع هشتاد متری می

اش مجدد با و پایین کرده و به طرف قصر سرعت گرفت. اعصاب

بد و زننده مردم بهم ریخت. قلب حرف اش مجدد مجروح های 

 رو شود.بهشده و حال باید با مادرش نیز رو 

  و   کرد  عبور   قصر  طالیی  بزرگ   دروازه  از  درهم  افکاری   با   و  کالفه 

  قصر،   معلق  محوطه  به  ورودش  با .  گذشت  ورودی   آبشارهای   زیر  از

  به   هاآن   به  توجهبی   اما  او.  کردند  تعظیم  برایش  سربازان  همه

خواست با نهایت سرعت خود را به طرف اتاقش بال زد. تنها می 

رو نشود. اما این خیالی واهی بود. به اتاقش برساند تا با ملکه رو

چراکه با عبور از کنار باغ سلطنتی انعکاس، نعره بلند ملکه او را 
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مورد هدف خود قرار داد. ملکه با بدن اژدها، در باالی سقف پل 

 کرد. فریب، به هایدرا نگاه می با اخم و ابهتی دل  آینه نشسته بود و 

کند. به حتم  نعره عصبی ملکه، وضعیت وخیم اوضاع را بازگو می

آشوبی در راه است. هایدرا با دیدن مادرش، عصبی با خود زمزمه 

 کرد: 

 باز شروع شد.    -

مونیکا که زمزمه آهسته او را شنید، کنارش قرار گرفت و آرام 

 گفت:  

 . کنین  درکشون یکم کاش رم ملکه خیلی نگرانتونن،سرو  -

اش خرخری کرد و با خشم جواب  هایدرا با حرف مونیکا به طرف 

 داد:  

 در جایگاهی نیستی که به من امر و نهی کنی.    -

اگر   است؛  ورتلس  یک  تنها  او  شد.  خیره  او  به  اخم  با  مونیکا 

، اما حیف  پرنسس نبود حتی لیاقت هم پروازی با او را هم نداشت

کشت.  توانست چیزی بگوید، چراکه ملکه به حتم او را میکه نمی 
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بنابراین سریع کمی به عقب پرواز کرد و در پاسخ با شرمندگی  

 ساختگی گفت:  

 خوام اعلیحضرت. قصد بدی نداشتم. لطفاً عفو کنین.  عذرمی   -

هایدرا اما به عذرخواهی الزم نداشت، اآلن به شدت تحت فشار 

گ واکنشقرار  ناخودآگاه  و  بود  می رفته  نشان  بدی  به های  داد. 

های مردم بیشتر عصبی شده و اکنون نیز در  خصوص که با حرف

قدر سخت دیدرس تمامی افراد قصر قرار داشت! به راستی که چه

است مورد توجه افراد زیادی باشی که ریز به ریز رفتارهایت را 

 دانند.  ا الیق نمیکنند و تو ربرای خود تعبیر و تفسیر می 

هایدرا نگاهش را از مونیکا گرفت و با اخم به ملکه دوخت. حسی 

کند  که ملکه از آن باال به او نگاه می همچون حقارت داشت. این

دندان میان  آرام  نیست،  خوشایند  برنده برایش  و  تیز  اش های 

 غرید:

  .ندیمه  باشه خودت کار به سرت -

هایش را در پوست ضخیم پای خود مونیکا با حرف پرنسس، پنجه 

فرو کرد و بدان حرف دیگری در پشت هایدرا سکوت اختیار کرد.  
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با حرکت   ملکه  کرد،  پرواز  باغ  طرف  به  تعلل  کمی  با  پرنسس 

های بزرگ قرمز زیبایش را گشود و از هایدرا به سمت خود، بال 

ای به طرف داخل نعره   روی پل بلند شد، چرخی در هوا زد و با

جثه  آن  با  بود  نزدیک  که  درحالی  لحظه  در  کرد.  پرواز  پل 

آسایش به پل برخورد کند به انسان تبدیل شده و به زیبایی غول

اش را روی  با مهارتی باال، پاهای پنهان شده در زیر دامن طالیی

سپسشیشه  نهاد.  پل    باغ  طرف   به  که  درحالی  غرور  با  های 

 آید. به طرف باغ می  اخم با   که کرد نگاه دراهای به رفت،می 

کنند و شاهد عصبانیت او  ها ندیمه در پشت ملکه حرکت می ده 

هستند. به حتم امروز کار هایدرا ساخته شده بود اما چرا؟ او که 

بیرون می  از قصر  امروز آنهمیشه  بود  رایو  رفت، چه شده  قدر 

 ؟  عصبانی شده است؟ نکند باز کسی چیزی گفته بود

با رسیدن ملکه به ورودی باغ، هایدرا نیز رسید و به سختی با  

انسانی  به جسم  توانایی  به  عدم  پاهایش  برخورد  با  آمد.  اش در 

  محکم   هاشیشه  روی   بر  و  خورده  پیچ  پایش  گویی ها،شیشه 

.  فرستاد  خود  بر   لعنتی   و  کرد  باز  را  هایشچشم  درد  با .  کرد  سقوط

بال    هاشایعه  باز  و  بود  کرده  خراب  دیگران  جلوی   هم  باز و  پر 
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گرفتند. شاهزاده ورتلسی که حتی توان کنترل تعادل خود را  می 

 ندارد. واقعاً که خنده دار است. 

ی تأسف به چپ و راست تکان داد و دامن آرام سرش را به نشانه

رفته  با  باال  که  شود  بلند  کرد  سعی  کرد، سپس  درست  را  اش 

در جلوی صورتش، قلبش برای    دیدن دامن طالیی ملکه درست 

بار دیگر بدجور خراب کرده است. اگر تا  ای از کار افتاد. این لحظه

داد اکنون با این شاهکار، دقایقی قبل، هنوز دلش گواهی نیک می

 شد.  دیگر هیچ گواهی خوبی صادر نمی

هایدرا سریع از جای خود بلند شد و جلوی مادرش تعظیم کرد. 

خی او  به  عمیقا  چهره ملکه  و  بود  عمق  ره  در  عصبانیت  از  اش 

کوبد، استرس زد. قلب هایدرا به شدت تند می سکوت فریاد می

برایش   است  زده  که  گندی  آن  با  مادرش  از عصبانیت  ترس  و 

عمیقی   نفس  با  ملکه  که  نگذشت  دقایقی  بود.  دردآور  بسیار 

 ها دستور داد: خطاب به ندیمه

 تون مرخصید. همه -
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حد و مرز ملکه شده  بل نیز متوجه عصبانیت بی ها که از ق ندیمه

عقب به    -بودند، با این دستور سریع چشمی گفته و همگی عقب

قدر سریع دستوری را قصر اصلی بازگشتند. گویی تا به حال آن

اجرا نکرده بودند. با خالی شدن پل آینه، ملکه در سکوت وارد 

 باغ سلطنتی شد و هایدرا نیز او را همراهی کرد. 

زدند. ملکه  ر دو آرام در مسیرهای سنگ فرش شده باغ قدم می ه

کند.  رود و هایدرا از پشت او را دنبال می چند قدمی جلوتر می

های نسترن و ارغوان تمام منطقه را در بر گرفته است.  عطر گل 

دل سقف شیشه نور  عبور  از  مانع  نیز  باغ  گرمابخش  ای  و  انگیز 

 ر خشنود و سرزنده کرده است. ها را بسیاآفتاب نشده و این گل 

آن  برای  چیست؟  برای  گل  یک  معطر  بوی  و  زیبایی  که  اما 

هیچ   گویی  اینک  اما  کند،  شاداب  را  خود  دهندگان  پرورش 

  نیستند،   موفق  خود  کار  درست  انجام  در  باغ  هایگل  از   کدام

 خود  افکار  و  خود  دنیای   در  دو  هر  هایدرا  هم  و  ملکه  هم  چراکه

 .  نیستند شاناطراف متوجه و کنندمی  سیر
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با رسیدن به میز سلطنتی، ملکه از کنارش گذشت و به طرف  

های طالیی، به های شمالی رفت. با ایستادن در جلوی نردهنرده

از  نیز  هایدرا  شد.  خیره  جلویش  آبشار  زیبای  مرتفع  منظره 

انتظارش است، سریع پشت سر  جایی که می آن دانست چه در 

ثل همیشه روی زانوانش زانو زده و با بغض و سری افتاده ملکه، م

 گفت:  

 ملکه بزرگ.. عذر...    -

 بار گفت:  ملکه سریع کالمش را قطع کرد و با لحنی شماتت

 چرا؟ چرا بزرگ نمیشی پرنسس؟   -

هایدرا غمگین سرش را بیشتر پایین انداخت. در پاسخ این چنین  

 گفت:  

ی بچه بودنه؟  یکم آزاد باشم نشونه   که از قصر بیرون برم واین   -

 آزادی حق هر شهروند ازتالنیست.

با عصبانیتی   با پاسخ هایدرا سریع به طرف او بازگشت و  ملکه 

 تشدید شده ادامه داد: 
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بله، اما شما شهروند نیستی! انگار اصالً متوجه نیستی که تو یه   -

قصر    پرنسسی نه یه فرد عادی؛ نه شهروند ازتالن! تو باید توی 

بمونی هایدرا، اون بیرون صدها خطر وجود داره که جون تو رو 

می خطر  به  پرنسس  یه  عنوان  تهدید به  رو  زندگیت  و  اندازه 

 کنه.  می 

هایدرا با این حرف، به سرعت میان حرف ملکه سرش را باال آورد 

 و در پاسخ با بغضی سنگین و مشهود گفت:  

اگر نخوام یه پرنسس باشم باید چی کار کنم؟ من نخواستم     -

کنین؟  این مقام رو داشته باشم پس چرا هی با اون محدودم می

ملکه من بچه شمام نه یه پرنسس! بهتره به یاد بیاری شما اول  

 مادرمی بعد ملکه!  

قدر همچون برادرش  های هایدرا خندید. چهرایو در دل، از حرف

که خود همین افکار را داشت و به خاطر همان روز   استیو بود. او

شد. رایو اما و شبش ادغام شده بودند، اکنون داشت سرزنش می

به حرفبی  پاسخ  توجه  هایدرا، عصبی  اما حقیقی  غمگین  های 

 داد:  
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که خودت خواستی یا نه مهم نیست، اآلن و در این لحظه  این  -

. هایدرا این ر کنیتو یه پرنسسی پس باید مثل یه پرنسس رفتا

 خوام دیگه بحثی در موردش داشته باشیم! حرف آخرمه! نمی

شود های او نمیهایدرا که گمان کرد مادرش اصالً متوجه حرف 

های هایی که اشکو یک دنده است، سرش را باال گرفت و با چشم

 چکید، به رایو زل زد و با بغص ادامه داد:  ها میرنگ از آنبی 

خوام، نه این مقام و نه این که، اما من این رو نمیمتاسفم مل   -

فهمید؟ این پادشاهی به یک پرنسس حقیقی نیاز  قصر، چرا نمی

 داره نه...  

های هایدرا را خواند، سریع و در میان  ملکه رایو که باقی حرف 

 حرف ناتمام هایدرا پاسخ داد: 

اندان چی میگی هایدرا؟ تو پرنسس آزتالنی! تو جزو نوادگان خ   -

 سلطنتی بریل هستی، یک پرنسس حقیقی!  

نمی  اما  گشت  خشنود  دلش  حرف  این  از  چرا،  توانست دروغ 

این واقعاً  اگر  چراکه  بزند،  گول  را  با  خودش  مادرش  بود  گونه 
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نمی  مخالفت  حرفپگاسیس  به  نیز  او  بنابراین  خود  کرد،  های 

 کند.  ها را تایید میاطمینان ندارد و تنها اکنون آن 

 درا با کمی تعلل، غمگین پاسخ داد: های

کنن.  طور بگین اما بقیه این حرف رو تایید نمی شاید شما این    -

خسته شدم ملکه. واقعاً دیگه خسته شدم. از این همه تظاهر به 

ام، نه مثل شما با دقت  ام. من نه با شکوه چیزی که نیستم خسته

م. چرا و محترمم، حتی یه رگ قرمز هم توی جسم اصلیم ندار

 کنین و یه پرنسس دیگه... . من رو برکنار نمی

ملکه رایو سریع به هایدرا نزدیک شد و با خم شدنش، دستش را  

جلوی دهان هایدرا گذاشت. هایدرا که از کار مادرش شوکه شده  

هایی گشاد شده به او چشم دوخت. بود، کالمش را برید و با چشم

نگاه  در  بغض  که  می ملکه  فریاد  دیگرش  زد،  اش  آزاد  دست  با 

بازوی هایدرا را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد، اکنون هایدرا 

رخ قرار دارد. رایو دو دستش را بر بازوان هایدرا  بهدر جلویش رخ

های  در چشم  خیره  و  آرام  سپس  داد،  فشارش  محکم  و  نهاد 

 اش زمزمه کرد:  خاکستری 
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 . وقت این حرف رو نزنوقت، هیچدیگه هیچ  -

چنان با تعجب به  هایدرا که هنوز متوجه موضوع نشده بود هم 

کشیدن   و  زدن  پلک  بار  چند  با  رایو  که  ماند  خیره  مادرش 

 هایی عمیق، ادامه داد:نفس 

میگم، تا شش ماه دیگه  تو دیگه بزرگ شدی. باید بفهمی چی    -

ات رو به  های واقعی و همیشگیهجده سالت تموم میشه و قدرت

میاری. میشی.    دست  منصوب  ولیعهد  عنوان  به  تو  روز  اون 

 ای؟ فقط تا اون روز دووم بیار. متوجه

هایدرا با حرف ملکه سرش را تکان داد، گویا متوجه شده است  

حرف به  ربطی  چه  بود  نفهمیده  هنوز  اما  چیست  های موضوع 

خواست و این که اجبار خودش داشت. او ولیعهد شدن را نمی

نکشید که این ابهامات با ادامه حرف ملکه  نبود، بود؟ اما طولی  

 از بین رفتند. زیرا:

 اگر این حرف تو به بیرون از اینجا درز پیدا کنه...    -

ملکه میان کالمش سرش را به چپ و راست تکان داد و با افسوس  

 ادامه داد: 
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می    - بهم  کشور  اشرافکل  تصاحب زادهریزه.  برای  بریل  های 

کشن تا نن و من، تو و پدرت رو می کقدرت به قصر حمله می

بگیرن. می  به دست  رو  بزرگ قدرت  وارث،  یه  نداشتن  فهمی؟ 

 ترین ضعف یه پادشاهیه.  

می اکنون  روی هایدرا  از  و  لحظه  در  که  حرفی  دانست 

های مکرر به زبان آورده بود، ممکن است چه عواقبی را  خستگی 

ای از فریاد زده بود! لحظهدر بر داشته باشد و ندانسته آن را بلند  

نمی او  کرد.  در دلش رخوت  ترس  پدرش  و  مادر  توانست نبود 

دانست که شاید حرفی  ها زندگی کند، خود به خوبی می بدان آن

هایش  از روی عصبانیت بزند اما فرد عمل آن حرف نیست و حرف

خالی هستند. پس آرام سرش را باال و پایین کرد و  پوچ و توی 

 گفت: 

 .  خوام. من... ، عذرمی ملکه -

رایو سریع با به حرف آمدن هایدرا مجدد میان کالمش پرید و با  

 تاکید بسیاری گفت:  
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قول بده دیگه هیچ وقت این حرف رو نزنی، نه به خقاطر حفظ    -

بلکه به خاطر خودت،    جون من و پدرت و نه بخاطر این پادشاهی. 

 درضمن من فراموش نکردم که کی هستم! 

ها دلگرم شده بود، با حرف آخر، سرش را  ه از این حرفهایدرا ک

به سرعت باال آورد و به ملکه خیره شد. سپس با شادی درونی 

 سرش را تکان داد و گفت: 

 لطفاً من رو ببخش، مامان.   . من اشتباه کردمقول میدم. من..   -

ملکه که از شنیدن این حرف خشنود گشته بود، سریع هایدرا را  

 ید و در کنار گوشش زمزمه کرد:  در آغوش کش

 واقعاً بزرگ شدی.  -

هایدرا از حرف ملکه لبخندی زد و پاسخی نداد، چراکه این حرف 

آن حرف از  حتم  پاسخ  به  بهترین  برایش  که سکوت  بود  هایی 

داند قدر حرف در دل هایدرا نهفته است که نمی خواهد بود. آن

نابراین سکوت گونه در صندوقچه کوچک کلمات بگنجاند، ب چه

 کشد.  زحمت فهماندنش را می 
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هایی بعد، ملکه آغوشش را باز کرده و کمی عقب رفت. به  ثانیه 

 های خاکستری هایدرا خیره شد و زمزمه گویان ادامه داد: چشم

مون قدرتمندتره. بهت قول  مطمئنم انرژی و قدرت تو از همه  -

 میدم.  

گفت به حتم چیزی گونه می هایدرا آرام خندید، اگر مادرش این

از آن دانست، چون  را خوب می می  مادرش  که  شناخت،  جایی 

 زند.  دانست او حرفی را ندانسته و از روی حدس و گمان نمیمی 

اجمالی  نگاهی  اطراف  به  و  کرد  پایین  و  باال  را  سرش  آهسته 

ها انداخت. باغ در سکوت با صدای آبشار و طنین زیبای چلچله

 ه طرف ملکه بازگشت و آرام گفت:  زینت داده شده بود. ب

 بابا کجاست؟   -

با آن سوال هایدرا، چشم از چشم های خاکستری زیبایش رایو 

 گرفت و رویش را برگرداند، به آبشار زیبای باغ خیره شد و گفت:  

 مثل همیشه، مشغول رسیدگی به کارهای کشور هست.   -
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ها طرف  به  سریع  باشد،  یادآورده  به  را  چیزی  که  یدرا گویی 

 بازگشت و نگران گفت: 

راستی فردا جشنه، یادت باشه باید خوب رفتار کنی، االن که     -

 دونی ازت انتظار بیشتری دارم.  دلیل رو می 

پاسخ در کنار مادرش هایدرا آهسته سرش را تکان داد، سپس بی 

ارتفاع  بخاطر  که  آبشاری  دیدن  شد.  خیره  آبشار  به  و  ایستاد 

  و  زیبا  بسیار باغ، کف و مه ایجاد کرده،  زیادش در پایین دریاچه

 . است بخش لذت

می  فکر  آن  به  نبود،  فکر  این  در  اما  که  هایدرا  اکنون  که  کرد 

گونه رفتار کند؟ مثل همیشه داند چه خبر است، باید فردا چهمی 

آخر  تا  و  کند  دعوا  او  با  زد سریع  کنایه  و  او طعنه  به  هرکس 

بار باید متفاوت رفتار بنشیند، یا نه اینای اخمو  میهمانی گوشه 

اما چهمی  پایین می کرد؟  را  باید گارد خود  یعنی  و گونه؟  آورد 

گذاشت هرکس از راه رسید او را مسخره کند؟ اما اخالق او می 

 گونه نیست. که این
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کشید،   آهی  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  کالفه 

به حتم نمی نمی از ماددانست و  به توانست  بپرسد. چراکه  رش 

شد. دوستی هم نداشت که بتواند از او کمکی  کل از او نا امید می

از  کنار هم  را سردرگم کرد. دقایقی هر دو در  او  این  و  بگیرد 

از حضورش  ملکه  به  احترامی  با  هایدرا  که  بردند  لذت  منظره 

آرام بر   -مرخص شده تا به اتاق خود برود و استراحت کند. آرام

گذاشت و به اطراف و منظره  های کف پل آینه قدم می روی شیشه

 کرد. زیبای مرتفع پل نگاه می 

گاهی کنار قصر معلق بودند و هوا را بسیار دلپذیر و کمی ابرها گه 

اش به طرف آرام با آن لباس مشکین طالیی  -کردند. آرامسرد می

اتاق خود که در کنار اتاق ملکه در برج بزرگ قصر بود رفت. از 

پلهک از  و  گذشت  اصلی  سالن  ورودی  باال  نار  قرمز  زیبای  های 

 رفت. 

ای رنگ اتاق را با افکاری آشفته به اتاقش رسید و آرام درب نقره

اتاق، به  ورودش  با    از   که  اشهمیشگی   عطر  بوی  گشود. 

  با .  خورد  مشامش  بر  شدمی  گیری   عصاره   نیلوفرآبی  های گلبرگ 

 . کرد جذب ری بسیا  آرامش که گویی  عطر، آن بوییدن
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خشنود به طرف پنجره بزرگ شش متری اتاق رفت و در لبه آن  

نشست. پنجره را با حرکتی باز کرد و کمی سرش را از آن بیرون  

اش را همراه وزید و موهای بسته شده طالییآورد. باد مالیمی می 

 ای، به بازی گرفت. با آویزهای تزئینی نقره 

 هازنگوله   و  تزئینات  آن  صدای   حوصله   که  جاییآن  از  اما  هایدرا 

رده و به سوی دیوار اتاق  ک جدا  را هاآن حرکت یک با  نداشت، را

ای  بار با آزاد شدن موهایش از بند زنجیرها، دسته پرتاب کرد. این

های باد به بازی گرفته شدند و به  اش به دست از موهای طالیی

زیاد ششصد رقص در آمدند. رقص موهای هایدرا در آن ارتفاع  

گفت  هزار متری، بسیار صحنه زیبا و با شکوهی ایجاد کرد. که می 

هایدرا با شکوه نیست؟ او حتی نامی پر آوازه دارد، چه بسا که  

 شکوه و جالل را او آفریده است.  

جا نشسته و به منظره کشورش از آن لحظات طوالنی در همان

بود. حس زیبایی داشت، یک جور حس   قدرت باال خیره شده 

مطلق که گویی خدایی تواناست. دقایقی بعد، با دل کندن از آن 

ای در آسمان، آن ها همچون ستاره منظره زیبای شب که چراغ
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را زینت بخشیده بودند، از کنار پنجره بلند شده و به طرف کمد 

 هایش رفت. لباس

 سلطنتی   های لباس.  گشود  را  رنگ  ای نقره   چوبی  کمد  درب  آرام 

 لباسی  چوب  بر  خاصی،  ترتیب  و  نظم  با  اشسی پرنس  مدل  با

 ای معمولی  لباس ش را جلو برد و  دست .  زنندمی   برق  و  شده  آویزان

  لباس   حرکتی  با.  برداشت  را  بود  کرده  خوش  جا  کمد  گوشه  در  که

پف دار بزرگ عوض کرد و آن را   لباس  آن  با  را  اشخواب  سفید

همیشگیهمان عادت  کرد.  رها  کمد  جلوی  چراکه جا  بود.  اش 

 های او را جمع کنند.  داشتند لباس ها وظیفه ندیمه

ای و سفیدش رفت و خود را روی  طرف تخت نقره   به  خستگی  با 

های تخت های بسته شده در کنار ستونآن رها کرد. سپس پرده

را گشود. پرده های توری دورتادور تخت پخش شدند و همچون 

پوششی آن را در بر گرفتند. خشنود از کارش و مهیا شدن جای 

نقره  بالشت  بر  آرام  را  سرش  خواب،  برای  گلراحتی  ر دا ای 

 . برجسته تخت گذاشت 
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می  خوب  حتم  به  داشت،  لب  بر  که  لبخندی  آن  و با  خوابید 

اش بر خوابش تأثیری نداشتند. اما چه بود که  های روزانهنگرانی 

گونه خشنود کرد؟ شاید حقیقتی که مادرش باالخره با او را این

او در میان گذاشته بود. اما چرا تا االن نفهمیده بود؟ شاید... واقعاً  

اید اصال متوجه این چیزها نبود. گویی  تازه بزرگ شده است. ش

هایش شده که مسائل  قدر درگیر فرار از قصر و خوش گذرانی آن

 داخلی را به کل فراموش کرده بود. 

از هجوم افکار زیاد، سریع مشتی بر پیشانی خود زده و بر روی 

هایش را آرام شکمش خوابید، سپس با زمزمه چیزی زیرلب چشم

ه خواب رفت. امیدوارم بتواند به خوبی از گویی باالخره ب  بست. 

هایی که در اختیارش قرار داده شده است نهایت استفاده  آرامش

آرام  اوضاع  حتم  به  دیگر،  ماه  شش  تا  چراکه  ببرد،  را  لذت  و 

 نخواهد ماند.  

دهند و صدای زیبای جغدان قصر، آسمان آرام شب را نوازش می

هستند، اکنون به    همچون الالیی برای ساکنین قصر روح بخش

 امید فردایی بهتر تمام قصر به خواب رفته است.  



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

***  

تمام   به  را  صبحگاهی  آواز  پرستوها  خورشید،  زیبای  طلوع  با 

ساکین قصر رساندند، صدای زیبای پرستوها تمام قصر را آراست 

هایی خمار کمی در جایش تکان و به گوش هایدرا رسید. با چشم 

خواب اخورد.  هایدرا  گونه فسانه های  به  بودند،  با  ای  اگر  که  ای 

خوابید، بیدار کردنش دشوارترین کار خستگی بسیار زیادی می

آن روز بود. هر چند امروز روز خاصی است و باید هر طور شده  

زودتر از همیشه بیدار شود تا بتواند انتظارات مادرش را برآورده 

 کند.  

گاهی با صدای   برد و هر ازاش در سکوت مطلق به سر می اتاق

شود که در باز شده و هشت ندیمه به ترتیب پرستوها شکسته می 

می  اتاق  لباسوارد  نفر  هشت  هر  نقره شوند.  و  سفید  ای های 

ای که  ها بود، به گونه اند که نشان از مالکیت هایدرا بر آنپوشیده 

ها را جز هایدرا، پادشاه و ملکه کسی اجازه امر و نهی کردن به آن

   نداشت. 
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و  وزرا  برای  بود،  مقام  باال  یک  به  مختص  رنگ  هر  قصر  در 

تنها  اشراف که  است  سفید  و  آبی  رنگ  به  لباس خدمه  زادگان 

اعضای واال مقام خانواده سلطنتی مجاز به دستور و امر و نهی 

ها هستند، برای پادشاه و ملکه نیز به رنگ قرمز و  کردن به آن

دستو اجازه  دو  آن  تنها  که  است  حتی طالیی  و  دارند  دادن  ر 

هایدرا هم قدرت مطلقی در این باره نخواهد داشت. خدمه دیگر 

های قرمز و مشکی بر تن  هستند، لباس  ترکه از بقیه پایین رتبه

دهند. اکنون گویا این دارند و اصواًل کارهای کل قصر را انجام می 

ا  هها از طرف ملکه آمده بودند، چراکه به حتم هایدرا به آنخدمه

آن وگرنه  بود  نداده  آمدن  متعجب  دستور  حضورشان  از  قدر 

 شد.  نمی

نام داشت و دستیار هایدرا بود، به   15ها که رایکا  یکی از ندیمه

 تخت نزدیک شد و آرام با تعظیمی کوتاه گفت:  

سرورم.     - شید  بیدار  لطفاً  هایدرا،  پرنسس  من،  پرنسس 

 رو بپوشین.  اعلیحضرت ملکه گفتن باید برای جشن لباستون 

 
15 Rayka Rokhamin 
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هایدرا اما بی خبر از کار های امروز و باال آمدن خورشید، همچنان  

چنان در خواب غرق  داد همبرد و ترجیح میاز خوابش لذت می

هایش را  باشد که با کوبیده شدن مجدد درب، به سرعت چشم

گشود. ملکه بود که در ورودی درب نمایان شده و با عصبانیت  

آن که  هایدرایی  نگاه  گوبه  بود،  کشیده  دراز  تخت  روی  بر  نه 

 کرد. می 

  خود   جای   در  سریع  ملکه،   برافروخته  صورت  دیدن  با  هایدرا 

 : داد پاسخ بلند صدایی و بزرگ لبخندی  با و نشسته

کردم تا از تخت من بیدارم، فقط... داشتم خودم رو آماده می   -

 جدا بشم.  

نمی نگاه  ملکه  میبه  چراکه  مجدد  کرد،  را  او  حتم  به  دانست 

های دیشب که مادرش خواست بعد از حرفکند. نمیسرزنش می 

شان قرار بگیرد. با او راحت صحبت کرده بود، باز دیواری میان

رد تا به بهترین شکل ممکن رفتار کند  کپس تمام تالشش را می

 و گند نزند.  

 طور به رایکا خیره بود، ادامه داد: هایدرا درحالی که همان
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 جا.  لباس رو بیار همین  -

رایکا با لبخندی بر لب، سریع تعظیم کرده و با گفتن چشمی،  

ها از اتاق بیرون رفت. با خالی شدن اتاق ملکه جلو همراه با ندیمه

رب را محکم بست، هایدرا با صدای محکم کوبیده شدن  آمد و د

 :  داد پاسخ سریع را بست و با نفسی عمیق، هایشدرب، چشم

 ملکه بزرگ، واقعاً بیدار بودم.    -

مدتی گذشت و انتظار داشت صدای ملکه کل قصر را در بر بگیرد  

بنابراین   ماند.  پایدار  اتاق همچنان  به شکل عجیبی سکوت  اما 

را گشود و با دیدن ملکه که کنار پنجره ایستاده بود،   هایشچشم

 قدر آرام مانده است؟ متعجب شد! چه شده که او آن

 و  ایستاد  مادرش  کنار.  رفت   طرفش  به  و  برخاست  تخت  روی   از 

 :  پرسید کرد،می  نگاه ملکه زیبای  رخ نیم به که درحالی

 ملکه؟   -

رایو پلک زد و نفس عمیقی کشید. سپس با تاخیر آرام در جواب 

 گفت:  
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پرنسس، چرا بهم نگفتی دیروز یه دختری رو توی کوهستان    -

 دیدی؟ 

لحظه هایدرا  ملکه،  حرف  اتمام  باید  با  مگر  زد.  خشکش  ای 

تر بوده گفت؟ آن دختر تنها یک ورتلس بود که از او کوچکمی 

ب مادر مریضش  برای درمان  واقعاً چیز  و  بود.  آمده  ه کوهستان 

 مهمی نیست که بخواهد آن را به ملکه گزارش بدهد.  

اختیار   ملکه سکوت  با صدای  بدهد که مجدد  پاسخی  خواست 

 کرد. 

 کرده. چرا نگفتی؟  مونیکا بهم گفت تو رو تعقیب می   -

هایدرا سری از روی تأسف تکان داد و با خود گفت مونیکا همیشه  

ای به ملکه گزارش داه است سازد. به حتم به گونهاز کاه کوه می 

جدی  برابر  ده  را  چیز  همه  لبخند که  با  هایدرا  داده.  نشان  تر 

با دست  به درحالی که  هایش موهای زیبای خوش فرم خود را 

 بازی گرفته بود، پاسخ داد: 

لی گفت مادرش مریضه کنید نیست، لی طوری که فکر می این   -

گرده، که خب منم این گیاه رو  شیطان می و دنبال گیاه پنجه  
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توی اون منطقه دیده بودم و گفتم بیشتر بگرده حتماً پیداش 

دیگه  می  مونیکا  تعقیب؟  نیست.  خاصی  چیز  رفت.  بعد  و  کنه 

 خیلی بزرگش کرده.  

های هایدرا اخم غلیطش کمی محو  ملکه با گوش دادن به سخن 

اما   نماند.  ازش  اثری  بعد  مدتی  و  هم شده  در نگرانی  چنان 

می چهره فریاد  بازگرداند، اش  هایدرا  سمت  به  را  رویش  زد. 

 هایش را گرفت و نگران گفت: دست

به هیچکس اعتماد نکن پرنسس، همون دختر ممکن بود تو     -

می  بکشه.  چیرو  زادهفهمی  اشراف  خیلی  میگم؟  بریل  های 

 خطرناکن، باید خیلی مواظب باشی.  

ملکه   حرف  با  نگرانی  هایدرا  دلیل  و  خطر  عمق  متوجه  گویی 

اش به چیز دیگری بود و ملکه نیز به  مادرش شده بود. او توجه

داد. پس سریع سرش را باال و پایین کرده  چیز دیگری اهمیت می 

 و با اطمینان پاسخ داد: 

 کنم.  نگران نباش ملکه، از امروز حواسم رو بیشتر جمع می   -
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  داد  تکان و مطیع بودنش، سری   رایو خشنود از هوشیاری هایدرا

  خطاب   گشت،می  باز  ورودی   درب  طرف  به   که  درحالی   سپس  و

 :  گفت  هایدرا به

ذارم تا مخفیانه همراهت باشه، تا هجده  برات یه محافظ می    -

قدرتسالگی  که  ازت  ات  و  همراهی  رو  تو  بشن  فعال  هات 

 کنه. محافظت می 

 کهآن  برای   اما آمد،نمی که از تحت نظر بودن خوشش  هایدرا با آن

  مخالفت   بدون  و  گفته  چشمی  سریع  نکند   ناامید  را  مادرش

  عمیقی   پوف  با   اتاق،  از  ملکه  شدن  خارج  با .  کرد  بدرقه  را  مادرش

نه   است،  بساطی  عجب  زد.  زل  به سقف  و  نشست  زمین  روی 

میمی  نه  است،  خبر  چه  دقیق  تنها  داند  کند.  چه  باید  فهمد 

پدرش در خطر است و همین کافیست    داند که جان مادر ومی 

 ها باشد.  تا فعال مطیع دستورات آن

های مرمر سفید  اش کشید و از روی سنگ کالفه دستی بر پیشانی 

، بلند شد. به محض ایستادنش، درب مجدد باز شده و رایکا اتاق

بی هایدرا  شد.  اتاق  وارد  خدمه  بقیه  با  وارد  همراه  به  حوصله 
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هشت نفر داخل شدند. دو نفرشان دامن   شان نگاه کرد. هرشدن

آوردند و دو نفر دیگر باال تنه دکلته  بزرگ کرمی رنگ لباس را می 

نقره  تاج  هم  دیگری  را،  شده  دوزی  و  سنگ  بزرگ  ای 

کرد تا هایش را بر روی بالشتک قرمز مخملی حمل می گوشواره

 آسیبی نبیند.  

تاده و دو نفر با بسته شدن درب اتاق، همه به ترتیب کنار هم ایس

دست  در  چیزی  برداشتند.  که  قدم  هایدرا  طرف  به  نبود  شان 

دانست پرنسس کالفه اخمی کرد و سری تکان داد. به خوبی می 

از میهمانی، دو ساعت   قبل  بود که مثل همیشه  االن وقت آن 

های سلطنتی را بپوشد تا درخور یک  کامل صامت بایستد و لباس 

 پرنسس باشد. 

با اجازه ش جلو آمده و مشغول پوشاندن و آماده سازی اخدمه 

لباس شدند، دو نفر باالتنه سنگ دوزی شده سنگین را گرفته  

کرد، به راستی که  بودند و یک نفر بندهای پشت آن را باز می 

 بود.  زادهاین تجمالت واقعاً برازنده یک پرنسس اصیل 
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ست و هایش را بها چشمحوصله و بدان توجه به آنهایدرا اما بی

دید مادرش حق دارد کرد، می به فکر فرو رفت. االن که فکر می 

آن همه برای یک مراسم دورهمی خاندان بریل، تدارک ببیند.  

 فهمد ماجرا چیست.  چراکه اکنون می

  و  شده  بیشتر  ها شایعه  حتم   به  نپوشد،  لباس  چنین  این  او  اگر 

  دار خنده   قدرچه.  شودمی   باز  شان دهان  خاندان  بزرگان  باراین

  دو   عمو،  سه  جز  مگر  هستند؟  کسانی  چه  خاندان  بزرگان   است،

 شخص  پدرش  و  مادر  مادربزرگ  و  پدربزرگ  دایی،  یک  خاله،

همه نزدیک بودند اما چه جالب بود که    خیر،  هست؟  هم  دیگری 

شان فاصله افتاده، چراکه همه در پی انگار صدها فرسنگ میان

کنند تا بتوانند مقام برتر  اده می هایشان را آمکسب قدرت، بچه

این پادشاهی را از هایدرا بگیرند. مجدد بغض کرد، دختر بیچاره،  

می  برایش  دلم  واقعاً  اوقات  آستانه  گاهی  در  بغضش  سوزد. 

و   داد  قورت  سختی  به  را  آن  رایکا،  حرف  با  که  بود  شکستن 

 را باز کرد.  هایشچشم

تون تمومه. لطفاً بشینین تا موهاتون رو هم پرنسس، کار لباس   -

 آماده کنن.  
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بدان هیچ مخالفتی آرام سرش را باال و پایین کرد و به طرف میز  

ای و طالیی سمت چپ تختش رفت. در آن اتاق خالی سوت  نقره 

هم صدای  هنوز  متری  چهار  تخت  آن  با  متری،  بیست  کور  و 

 گرفت.  شد و روانش را به بازی میمی اش، اکو های برهنه قدم

می  زمین  بر  که  قدم  هر  سنگبا  سردی  بیشتر  نهاد،  را  او  ها 

دانست. با  کرد، قرار بود امروز چه کند؟ نمیمضطرب و نگران می 

دو  مجلل  آینه  جلوی  در  و  رساند  میز  به  را  خود  قدم  چند 

 ای، نشست. به خودش نگاه کرد، اش با سر تاج اژدهای نقره متری 

 کشد. دختری با بغض سنگین که لقب پرنسس را یدک می 

رایکا با نشستن هایدرا بر روی صندلی، به خدمه اشاره کرد تا هر  

شد  تر مشغول شوند، چراکه مراسم به زودی شروع می چه سریع

و هنوز هایدرا موهایش را آماده نکرده بود. دو خدمتکار سریع با  

ا و بلند هایدرا را به بازی دستور رایکا مشغول شده و موهای زیب

ای  های زیبای نقرهبافت و دیگری ریسهگرفتند. یکی موها را می

 آویخت. که طرح فلس اژدها داشتند را بر موهایش می 
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این آویزها ساخت دست طراحان برتر آزتالن بودند که اختصاصی  

ها حق استفاده از آن را  شد و تنها واال مقام در قصر ساخته می

ملکه حواسداشتند،   به حتم کار خودش  چقدر  بود،  اش جمع 

هیچگاه   پرنسس  بفهماند جایگاه  هایدرا  دوم  به عموی  تا  است 

قدر آن پسر مغرورش را به هایدرا  نیازی به یک همراه ندارد تا آن

 نچسباند و اوقات دخترش را تلخ نکند.  

هایش هایدرا با یادآوری تمام اتفاقات گذشته لبخندی روی لب

لباس کرمی  های خاکستری و پلک زد. چشمنشسته   با آن  اش 

تر شده بودند. ابروهای تر و زیباای رنگ، از همیشه دلنشین نقره 

پرپشت و  لبنازک  آن  با  زیبایی  به  قلوهاش  بزرگش های  و  ای 

 آوردند.  کردند و هیچکدام از برتری کم نمی رقابت می 

خود بود که  چنان خیره به آینه، درحال کاوش صورت  هایدرا هم

نگاه کرد. عجب عادت عجیبی داشتند این   او  به  با حرف رایکا 

 بردند.  بین میها که خود را زیر ذرهدختر

 پرنسس، آرایشتون...  -
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نمی آرایش  هیچگاه  هایدرا  خوبی نه،  به  رایکا  را  این  و  کرد 

هایش کسی دانست. چراکه دوست نداشت مثل آن دختر خالهمی 

کردن پاک  از  پس  را  آرام   او  بنابراین  نشناسد.  دیگر  آرایشش 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 به یه آرایش ساده بسنده کن.   -

پای هایدرا   کنار  آمد،  رایکا سریع چشمی گفته و خودش جلو 

.  شد  صورتش  آراستن   مشغول روی زانو نشسته و وسایل به دست،

 :  گفت و شده  بلند زانوانش روی  از سریع که نکشید  طول زیاد

 فقط یه خط چشم و رژلب صورتی براتون زدم.   -

هایدرا خود را در آینه نگریست و راضی سر تکان داد، با اتمام 

ای که تاج را دو ساعت کامل نگه داشته  کار رایکا به طرف ندیمه

زیبایی  تاج  برداشت.  لطافت  با  را  آن  و  رفت  ست. همچون بود، 

های اژدها درون آن فلس  اشکی با فلز نقره شکل داده شده و در

به زیبایی آویزان بودند که با برخورد به یکدیگر، طنین زیبایی  

 کردند. ایجاد می
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آرام به طرف هایدرا آورده و با ظرافت تمام آن    -رایکا آن را آرام

را روی موهای طالیی و اکلیل زده هایدرا نهاد. تاج به زیبایی بر  

کرد. هایدرا دو چندان می   اش راسر هایدرا نشسته بود و زیبایی

نقره  از روی صندلی  به خود آرام  و  برخاست  رنگ سلطنتی  ای 

 اش انکار ناپذیر بود. نگاه کرد. زیبایی 

راضی لبخندی زد و به طرف رایکا بازگشت، با چرخشش، دامن 

بلند لباس موجی ایجاد کرده و به زیبایی زمین را تمیز کرد. راه 

سنگ و  بلند  لباس  آن  با  که رفتن  واقعاً  نبود؟  سخت  ین 

خواستم جای او باشم. رایکا قدمی جلو نهاد و شنلی را که نمی

دقایقی پیش از روی چوب لباسی جواهر کوبی شده برداشته بود  

ای براق خیره شده  را به طرف هایدرا گرفت. هایدرا به شنل نقره 

و مدتی بعد آن را به کمک رایکا پوشید. سپس به سمت پنجره  

 قش رفت و در سکوت پشت آن ایستاد. بزرگ اتا

اش انداخته بودند تا باال  های برهنه را به زیبایی روی شانه  شنل 

تنه بدنش را به خاطر دکلته بودن لباس بپوشانند، شنل نقره ای 

زیبایش با هر تکان ریز بخاطر آویزهای زیبایی که در لبه خود از  
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می ایجاد  زیبایی  صدای  داشت،  نقره  فلز  را    کردجنس  اتاق  و 

 بخشید.  طنین زیبایی می 

 :  کرد  زمزمه طور که به بیرون خیره بود،هایدرا همان

 لی بود.  رایکا، دیروز که نبودی یه دختری رو دیدم، اسمش لی    -

رایکا که سریع متوجه شده بود هایدرا نیاز به هم صحبتی دارد، 

بیرون ها را مرخص کرد. با  ها انداخت و آننیم نگاهی به خدمه 

اتاق، به سوی هایدرا قدم نهاد. رفتن آن ها و بسته شدن درب 

 کنارش ایستاد و با لحنی دلنشین و گرم پرسید: 

 یه دختر؟ مگه باز به کوهستان رفته بودی؟   -

 پرنسس بدان هیچ پاسخی، دوبار پلک زد و ادامه داد: 

ال  جا توی کوه دنبمونیکا اومده بود دنبالم، یه دختر انگار اون  -

 گشت.  گیاه پنجه شیطان می 

رایکا با حرف هایدرا متعجب گشت. ابروانش را باال داده و با تعجب 

 پرسید:  

 کنه!  جا که اصالً این گیاه رشد نمیپنجه شیطان؟ اون  -
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باالخره   بازگشت،  طرفش  به  و  خندید  رایکا  حرف  با  هایدرا 

بهتر می  را  رایکا حالش  با  بودن  بود! گویی  البته،  کند.  خندیده 

بزرگ شده  از کودکی در کنار یکدیگر  نباشد  اند. درست  هرچه 

است که رایکا خدمتکار شخصی و ویژه هایدرا بود و از کودکی 

تعلیم دیده است، اما در خلوت خودشان، برای هم دیگر همچون  

 خواهر بودند و هایدرا به حتم تنها فرد نزدیکی که داشت، او بود. 

ای تعجب های قهوه با نگاهی به چشم   خندان سرش را تکان داد و

 برانگیز رایکا، پاسخ داد: 

 که گفت فهمیدم یه چیزی مشکل داره. دقیقاً! به محض این  -

 رایکا سریع در جواب گفت:  

 مونیکا، اون چی گفت؟ فهمید؟   -

 هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داده و جواب داد:  

 ش.  نه نفهمید، فقط مشکوک شده بود به   -

 سپس دستش را به زیر چانه گذاشت و گفت:  

 یه چیزی بنظرم در مورد اون دختر مشکوک بود.   -
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 با حرفش رایکا کنجکاو، سریع میان ادامه سخنش پرسید: 

 چی؟   -

ای بزند، به خواهد حرف محرمانهای که انگار میهایدرا به گونه

شش  رایکا نزدیک شده و چسبیده به او ایستاد، سپس کنار گو

 زمزمه کرد: 

پنجه     - گیاه  دنبال  درمان  برای  گفته  مادرش  طبیب  گفت 

دونن  های آزتالن میشیطان بگرده، در صورتی که تمام طبیب 

گیاه چه می این  و خاصه، همچنین  کمیاب  کل  قدر  توی  دونن 

 آزتالن فقط یه جاست که این گیاه پرورش داده میشه!

هایش درحالی که چشمهای هایدرا، لحظه به لحظه  رایکا با حرف

 گرفتند، با اتمام حرف هایدرا زمزمه کرد: رنگ تعجب و شوک می

 دونن که کوهستان شرقی نیست! جا، به حتم می و اون  -

بود.   درست  شد،  خیره  رایکا  به  و  آورد  عقب  را  سرش  هایدرا 

نیست.  مشکوک بودنش  پنجه شیطان  گیاه  دنبال  به  ترین چیز 

لی ه شد طبیب به آن دختر یا لی موضوع اصلی آن است که گفت

جا به دنبال آن گیاه بگردد. در صورتی که ممکن  گفته است در آن
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دهد! و نیست طبیبی از آزتالن نداند آن گیاه را قصر پرورش می

به حتم این حرف را نزده است که صرفا آن دختر و مادر را از سر 

 خود باز کند.  

راستش دماغش را مالش    رایکا عمیقاً در فکر فرو رفت و با دست

دیدن با  هایدرا  چراکه  داد.  نگفت،  چیزی  و  زده  لبخندی  اش 

دانست این یکی از عادات رایکا موقع تفکر و مشغولیت ذهنی  می 

بود. دقایقی هر دو آرام گرفتند و سکوت مطلع اتاق، تنها هر از 

شد ها و طنین آویزها شکسته می چه بلبل-گاهی با صدای چه

 اتاق به صدا در آمد.   که ناگهان درب

ای کردند، هایدرا به سرعت رویش را به طرف  هر دو سریع سرفه

به طرف درب  نیز  رایکا  بیرون خیره شد،  به  برگرداند و  پنجره 

رفته و با نفس عمیقی درب را آرام گشود. با باز شدن درب، چهره 

عصبی و کالفه مونیکا، در پشت درب اتاق ظاهر شد. مونیکا در 

عا از حالت  سریع  رایکا  بنابراین  بود  باالتر  رایکا  از  مقامش  دی 

 جلوی درب کنار رفته و کمی خم شد تا احترام بگذارد. 
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را   نگاهش  که وی  نگاه کرد  رایکا  به  و مشکوک  مونیکا عصبی 

دزدید و پایین انداخت. مشام مونیکا بسیار تیز بود و گویی حس  

ه حتم مدرکی  جا نرمال نیست، اما ب کرده است یک چیز در این

از آن رایکا در وضعیت  ندارد. هایدرا  بود  متوجه شده  جایی که 

 خوبی قرار ندارد، سریع به طرف مونیکا بازگشت و با اخم گفت:  

 شده؟  چی  -

مونیکا با سوال پرنسس نگاه تیزش را از روی رایکا برداشت و به  

 ایشان احترام گذاشت، سپس گفت: 

پرنسس، ملکه صداتون کردن، همه توی جشن منتظر شمان     -

 تا مراسم رو شروع کنن، خیلی دیر کردین. 

هایدرا ناگهان در دلش وای گفته و آرام لعنتی بر خود فرستاد، 

قدر مادرش دیر کردن را بد دانست چهباز گند زد. به خوبی می 

در راه   داند. به حتم پس از میهمانی، مجدد دعواییو ناپسند می 

خواهد بود. چراکه این در شأن یک پرنسس نیست که دیگران را 

 منتظر بگذارد. پس با افکاری مشغوش پاسخ داد:

 تونی بری، به زودی میام.  باشه، می  -
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 مونیکا با حرف پرنسس، سریع مخالفت کرد و در جواب گفت:  

 تونم. من باید...  نمی   -

 : غرید اشطرف به  عصبی هایدرا 

 گفتم برو ندیمه، خودم میام.    -

مونیکا که در آن مرحله دیگر قدرتی نداشت و اگر غیر از آن عمل 

شد، سریع چشمی گفت کرد سرپیچی از دستور محسوب میمی 

و با تعظیم دیگری از اتاق بیرون رفت. در هنگام رد شدن از کنار  

  شد احساس کرد. مگر رایکا چه کرده رایکا به خوبی غضبش را می 

 گونه مونیکا بر علیهه اوست؟   بود که این

با رفتن مونیکا و بسته شدن درب، رایکا نفس عمیقی کشید و  

 دستش را روی قلبش گذاشت، سپس نفس زنان گفت:  

 هاش عادت نکردم.  نزدیک بود بمیرم، هنوز به این مرموز بازی    -

 هایدرا آرام خندید و به رایکا نزدیک شد، کنارش ایستاد و گفت:

بگو بیاد، باید ببینیم چی پیدا    16موینکا شک کرده، به کارینا    -

 کرده.

 
16 Karina Shimima 
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های خاکستری هایدرا خیره شده و جواب رایکا متعجب به چشم

 داد:  

کارینا؟ اون که تازه فرستادیش. به خاطر اون دختره و طبیب     -

 میگی؟ سخت نگیر زیاد حساس نشو. 

 گران گفت:  هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و ن

 کنه.  نه... نگران اون نیستم، ملکه، انگار داره یه کاری می   -

 رایکا با حرف هایدرا شوکه گفت:  

 طور فهمیدی؟ چی؟ چه  -

 تر پاسخ داد: هایدرا مجدد آرام

دیشب که برگشتم، توی باغ باهم دعوا کردیم، یکهو در مورد    -

ب کارینا  که  چیزی  همون  گفت،  بهم  داخلی  رامون  مشکالت 

 خبرش رو آورده بود.  

 رایکا با حرف هایدرا حیرت زده پرسید:  

 کار کردی؟  تو چی  -

 هایدرا آرام خندید و گفت:  
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قدر احمق نیستم که چیزی رو لو بدم، گفتم  نگران نباش اون   -

دونستم. اون هم گفت چون بچه بودی چیزی بهت نگفتم.  نمی

وع رو بازگو کرده.  دونم یه خبری شده که اون موضاما خوب می

 رایکا اصالً حس خوبی ندارم.  

 هایدرا، نفس عمیقی کشید و عصبی جواب داد:  رایکا با حرف

قر اتفاق افتاده، عمراً دیگه لعنتی، فقط یه روز نبودم، ببین چه   -

 برم مرخصی.  

توجه به خود درگیری رایکا، درحالی که به زمین خیره  هایدرا بی 

 بود، ادامه داد:  

تر، مادر در مورد مراسم تاج گذاری من به عنوان  از اون عجیب   -

هام ولیعهد گفت. انگار برنامه دارن به محض فعال شدن قدرت

 من رو منصوب کنن تا شورش نشه

به   محکم  را  راستش  دست  که  درحالی  خود  رایکا  پیشانی 

 کوبید، پوفی کشیده و گفت:  می 

بیا     - بیاد، فعالً  به کارینا میگم  اَه چه وضعیتی، همین امشب 

 بریم تا باز این مونیکا نیومده.  
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هایدرا با افکاری درگیر سری تکان داده و به طرف درب رفت،  

رایکا نیز جلوتر حرکت کرده و سریع درب را برایش گشود. با باز  

ت ندیمه هایدرا که چهار تا در راست و چهار تای  شدن درب، هش 

تعظیم  برایش  و  تا کمر خم شده  بودند  ایستاده  دیگر در چپ 

 کردند.  

بسته شده و    رایکا   توسط  هادرب  اتاق،  از   هایدرا  شدن  خارج  با 

راهی   هایدرا  رایکا، پشت سر  ارشدیت  به همراهی  ندیمه  شش 

سالن مراسم شدند. دو نفر دیگر نیز ماندند تا از اتاق نگهداری 

های طال کوبی های استوار در راهروکنند. هایدرا به آرامی و با قدم

کرد و  داشت، هرکس با دیدنش سریع تعظیم می قصر قدم بر می 

او   به  توجه شد، به حتم نگاه نکردن و بیخیره می زیر چشمی 

 بودن به آن همه زیبایی غیرممکن بود.  

ای اکلیلی پاشه  های نقره برایم سئوال است، چگونه با آن کفش 

رود؟ آن هم بلند، که ده سانت نیز ارتفاع داشتند، راحت راه می 

جارو  را  زمین  که  متری  دو  دار  دنباله  و  سنگین  دامن  آن  با 

یدرا تمام مدت با اضطراب و استرس، اما ظاهری کامالً  کند. هامی 

با  برخورد  در  که  هنگامی  همیشه،  که  غلیظ  اخمی  و  خنثی 
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می قرار  بریل  خاندان  با  خصوص  به  صورت دیگران  بر  گرفت، 

می  مراسم  سمت  به  تغییر  رفت داشت  باید  که  رفتارهایی  از   .

فکری داد ترسی نداشت، گویا نگران آن بود که مادرش چه  می 

 دارد.  

 چراکه  خواهدنمی  را  مقام  این  هنوز  او.  نیست   ممکن  او؟  ولیعهد؟ 

پانزده سالگی افرادی را پنهانی    از  بود  هاسال   قدرتش،  اثبات  برای 

متوجه   هنوز  متأسفانه  اما  بفهمند،  را  دلیل  تا  کرده  استخدام 

 از   بود،  کرده  زیادی   کارهای   حقیقت  دنبال  به چیزی نشده بود.

  شیطان   یک  پرنسس  که  دروغین  شایعات  آن  کردن  پخش  جمله

 اگر   و  نشوند  واقعی   حقیقت  متوجه  مردم  تا  است  شده  طلسم  و

ا هست خودش را نشان دهد، اما نه تنها همه ماجر  پشت  کسی

جنگ و  بریل  برخاندان  بیشتری  فشار  بلکه  شد  بدتر  های چیز 

 اش افتضاح بود. داخلی آمد. به راستی که این نقشه

سوزد که آن همه به خاطر شایعات  ی آن ملکه بیچاره می دلم برا

کند، هرچند که دل  و دل شکستگی ظاهری دخترش گریه می

که او یک ورتلس است شکستگی هایدرا تمامش دروغ نیست، این

که او  باشد، هیچ تردیدی در آن نیست، اما اینو پست و پایین  
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ین مردم شود طلسم شده است را خودش بسبز بوده و گفته می

انداخته بود، چراکه این رنگ خالص در حومورا شوم و خطرناک 

است، مردم حومورا هم که در انتظار پیدا کردن بهانه بودند تا  

و هیجان داستان را شوکه  و مخاطبان خود  بسرایند  را  هایشان 

ها، با آن ایده هایدرا زده کنند. هر چند که این خصوصیت بد آن 

 ان خورد.  ممقداری به درد پرنسس

که تنها محل اقامت خاندان    17با رسیدن به درب اصلی کاخ آینه

ای ایستاد. به جلو نگاه کرد و نفس عمیقی  سلطنتی بود، لحظه

تا  باز گردد  به نقش خود  باز  باید  تفکر بس است. اآلن  کشید، 

کرد به حتم  کسی به او شک نکند، چرا که اگر کسی شک می

 رود.الش به باد می های این همه سزحمات و تالش

بین ستون از  و  زده  پلکی  دامن  آهسته  آینه گذشت،  کاخ  های 

های پوشیده شده از سنگ زیبایش با آن دنباله بلندش روی زمین 

با همان اخمش، مسیر  از کاخ خارج شد.  مرمر کشیده شده و 

های یاقوتی های سبز با سنگای که میان چمن سنگ فرش شده 

 18د را پیش گرفت و به طرف کاخ آپادانا آبی زینت داده شده بودن

 
17 Ayeneh_Miror 
18 Apadana 
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ها در آن کاخ مجلل و بزرگ حرکت کرد. چرا که بیشتر مراسم

های بزرگی بود که  شد و محل اقامت بیشتر میهمانبرگذار می 

 آمدند.  برای بازید به پادشاهی می 

ها گذشت،  داشت و از مسیر زیبای سنگ فرشبه نرمی قدم بر  

ای با  رسید. لحظه  19الخره به کاخ شورا سپس بعد از ده دقیقه، با

دیدن آن نماد بزرگ اژدهای قرمز که خودش را جمع کرده بود  

 هایش پنهان کرده بود، ایستاد.و سرش را زیر بال

شده   طالکوبی  مجسمه  آن  به  و  ایستاده  کاخ  ورودی  جلوی 

اژدهای قرمز خیره مانده بود. رایکا با ایستادن هایدرا به او نگاه  

د نگاهش را گرفت. با رسیدن به کاخ شورا، غمگین جلوتر  کرد و ر

 رفت و آرام گفت: 

 سرورم، پرنسس من، باید بریم. دیر شده.    -

هایدرا که گویی با صدا زده شدنش توسط رایکا باز به خود آمده  

بود، نگاهش را غمگین از کاخ گرفت و مجدد آهسته شروع به 

حرکت کرد. گویی که سعی داشت به آرامی و کندی از کنار این 

که برای خودش زیاد برنامه دارد و همه را  کاخ عبور کند. با آن

 
19 Shora 
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است تردیدی نیست. دخترک   که بیچارهدهد اما در آنفریب می 

توجهی و تظاهر به خنثی بودن در جلوی  ای جز بی بیچاره چاره

می  خوبی  به  رایکا  و  من  نداند  که  هر  وگرنه  ندارد،  دانیم  بقیه 

قدر در حسرت آغوش صاحب کاخ شورا هست. با گذر از کاخ  چه

حوصله به راهش ادامه داد. باید زودتر خود را به کاخ  شورا، بی 

های ملکه خالص غرها و شکایت  -ا برساند تا از دست غرآپادان

آن   از  امروز  حتم  به  برود.  کارینا  دیدار  به  سپس  و  شود 

 کند.  اش میست که بسیار خستهروزهایی

به طاق درب ورودی  ایستاد و  آپادانا، مجدد  به کاخ  با رسیدن 

های آتشین باز شده،  کاخ خیره شد، طرح اژدهای بریل با آن بال 

یبایی به تصویر کشیده شده است و در باالی طاق ورودی  به ز

ای که برای دیدنش  قصر، به شکل مجسمه قرار داده شده. به گونه 

و حفظ ابهت نژاد بریل، باید سر خود را بسیار باال ببرید تا بتوانید  

 شکوه آن را لمس کنید.  

اش به آسمان ای به آن مجسمه نگاه کرد و توجههایدرا اما لحظه

و  جل مراسم  از  نگهبانی  برای  که  بودند  بریل  ب شد. سربازهای 
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کردند تا کسی به آن  حفظ امنیت، بر فراز آسمان کاخ پرواز می

 ساختمان گرد مانند قرمز که بسیار بزرگ بود نزدیک نشود.

می چه دلش  نیز  او  آسمان  قدر  در  آزادانه  و  کند  پرواز  خواست 

پسندید، تا به یاد   نمیچرخ بخورد. اما انگشت نشان شدن را اصالً

تنها یک به همین مراسم داشت  پرواز  با  بود و همه بار  آمده  ها 

بر  مسخره که  بودند  قرمز  اژدهای  بودند؛ چراکه همه  کرده  اش 

می سکو فرود  کاخ  ویژه  نماد  های  که  بود  سبزی  او  و  آمدند 

می پایین  یدک  را  طبقه  چه ترین  و  از کشید  بودن  متفاوت  قدر 

موقعیت سخت است. پرنسس یک پادشاهی باشی    لحاظ قدرت و

لیاقت آن   باشی که  نژاد پست و حقیر  از دیدگاه همه، یک  اما 

مقام را نداری، مقامی که سومین رتبه برتر در پادشاهی بزرگ  

 آزتالن است.  

خودش با تکان دادن سرش به چپ و راست، سعی کرد افکار بی 

ز هر چیز مشکوکی که  کرد تا ارا دور کند. اکنون باید تمرکز می

کردن  می  ترحم جمع  و  وقت غصه خوردن  بیاورد.  در  سر  دید 

های نبود. با نفس عمیقی، پای به داخل کاخ آپادانا نهاد و با قدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 135 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

کوتاه اما استوار پای بر روی فرش قرمز ابریشمی که تا ورودی  

 تاالر مراسم ادامه داشت، گذاشت. 

رفت و به بقیه توجه  ر می با سر و گردنی باال گرفته، به طرف تاال 

کرد. سربازهای بریل و محافظان شخصی خاندان بریل بعضی نمی

با تعجب و بعضی با ترحم و نفرت همراه با چاشنی تمسخر به او  

یک با  سپس  کرده  پچنگاه  می   -دیگر  او پچ  به  و  کردند 

 خندیدند.  می 

شنید، چراکه پچ وارشان را می  -های پچهایدرا به وضوح حرف

آورد. چون در های بسیار تیزی داشت، اما به روی خود نمیشگو

هایشان تنها کلمات پوچی بودند که خود در دانست حرفدل می 

میان مردم رواج داده بود و این حقه حتی به محافظان سلطنتی  

 و خاندانش به خوبی راه پیدا کرده بود.  

کات به  های زن که در حال بردن تداربا گذر از فرش قرمز، ندیمه

سینی  آن  با  و  دویدند  فرش  کنار  به  بودند  بزرگ مهمانی  های 

طالیی که در دست داشتند، جلویش تعظیم کردند. همگی زیر 
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خندیدند. چه جالب بود که کردند و می چشمی به هایدرا نگاه می 

 ها را هم اسیر دروغ و تظاهرش کرده است. حقه هایدرا، آن

ها به درب تاالر آرگا  توجه به آنهایدرا اما با پوزخندی در دل، بی 
رسید. پیشکار تاالر که در جلوی در ایستاده بود و حضور افراد  20

کرد، با دیدن پرنسس، سریع کنار رفت و  را به میهمانی اعالم می

 نام ایشان را با صدایی بلند، اعالم کرد: 

 شوند.  پرنسس آزتالن، پرنسس هایدرا بریل تشریف فرما می   -

توجه به آن صدای بلند که در تمام سالن اکو شد،  هایدرا اما بی 

باغچه به  رنگ نگاهش  درخشش  افتاد.  قرمز  فرش  کنار  های 

های آرگا خیلی زیبا و دلپذیر بود، به خصوص نارنجی و قرمز گل

های  که بوی خوب و دلنشینی هم داشتند. به خاطر وجود درخت

گل  باقاقیا،  بودند  توانسته  آرگا  این های  و  کنند  رشد  راحتی  ه 

تر کرده بود که زیبایی کل کاخ را افزایش ها را سر زنده و بزرگآن

 دادند.  می 

ها گرفت و به سر درب تاالر  اش را از گلبا حرف پیشکار، نگاه 

 نگاه کرد.  

 
20 Arga 



 

 

 WWW.98IA3.IR 137 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

 .پرنسس، بفرمایید لطفاً   -

با خط زیبای میخی   را  آرگا  از طالی اصل که کلمه  سر دربی 

های درخشید. آرگا، نامی که به خاطر گله بود و میزینت بخشید 

و   درخور  واقعاً  و  بودند  داده  اختصاص  تاالر  این  به  کاخ  این 

بود. لحظهبرازنده  به  اش  پایین آورد و  را  نگذشت که سرش  ای 

های اژدهای آتشین، های بزرگ برنزی، با طرح جلو نگاه کرد. درب

 ردند.  کگشوده شده بودند و همه به او نگاه می 

  اشراف   و  بود  شده   پهن   قرمزی   فرش  آن  انتها   تا  که  بزرگی  سالن 

.  بودند   ایستاده  گرد،  طالیی  میز  هر  دور  فرش،  کنار  در  هازاده

به هایدرا   ترحم  با  بود  شده  پر  کمی  که  بزرگ  هایجام   با  سپس

هایش، نفس عمیقی  کردند. هایدرا با مشت کردن دستنگاه می 

ها را کنار گذاشته و کشید و وارد تاالر شد. با ورودش همه جام 

با پوزخند به او با خم کردن سرهایشان تعظیم کردند. هایدرا اما 

همچنان با همان شکوهی که داشت به طرف انتهای سالن که  

آمیز به بقیه  بود رفت و با نگاهی تحقیرجایگاه خاندان سلطنتی  

    نگاهی انداخت.
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 نیز  او  پس  کردندمی   نگاه  او  به  تمسخر  با  هاآن  اگر  داشت،  حق 

  هایشلب بر که  پوزخندی  شود، خیره هاآن به باال از توانستمی 

 خاندان  کل  کهآن   داشت،  واضحی  سرچشمه  حتم  به  بود  نشسته

یک ورتلس بود تعظیم کرده    که   او  به   ملکه  و  پادشاه  جز  بریل

واقعاً خنده نژاد دار و لذتبودند.  بخش است. قدرت واقعی یک 

اصیل این است، نه آن نژادی که برتر باشد و همچون نژادهای  

 پست رفتار کند. 

 خوردن   برهم  زیبای  دینگ  -با هر قدمش در تاالر صدای دینگ

 همه   گوش  به  و  شده  اکو  سالن  کل  در  تاجش،  روی   های فلس

شد و ابهت او را ها شکسته می سید، سکوت مطلق تاالر با آن رمی 

کرد. با عبور از آن مسیر طویل داخل تاالر و رسیدن  بیشتر می 

به انتهای آن، از سه پله شاه نشینی تاالر باال رفت و به ملکه و  

قرمز  طالیی  بزرگ  کاناپه  یک  روی  دیگر  هم  کنار  که  پادشاه 

 . سپس آرام گفت: نشسته بودند؛ تعظیم کرد

 خوام که دیر کردم. ملکه و پادشاه سالمت باشن. عذرمی   -
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به   را حفظ کند،  وقارش  اخم درحالی که سعی داشت  با  ملکه 

 آرامی پاسخ داد:

 لطفاً بشینین پرنسس.   -

شد، عصبی بود. هایدرا چه تصور می گویا ملکه بسیار بیشتر از آن 

رف صندلی خودش اما بدون پاسخ، سریع چشمی گفته و به ط

با   که در سمت راست تخت پادشاهی بود رفت. صندلی زیبا و 

های آن  ای که تاج اژدهایی داشت و تشکشکوهی به رنگ نقره 

به   اخم  با  و  آن نشست  آرام روی  بودند.  قرمز مخملی  رنگ  به 

دیگران خیره شد. هنوز همه سر هایشان پایین بود. پوزخندی 

 زد و بلند با لحنی محکم گفت: 

 راحت باشین.   -

با حرفش، همه سرشان را باال آورده و با گفتن چشمی باز مشغول  

زدند و با نگاهی به هایدرا باز  گاهی با همدیگر حرف میشدند. گه 

خندیدند. به حتم هرکس جای هایدرا بود، هیچگاه پایش را می 

گذاشت، آن هم برای صدمین بار در یک سال جاری اینجا نمی

کسی نبود. او پرنسس این کشور است و حضورش  اما هایدرا هر  
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باشد. وگرنه به حتم نزاع داخلی سر گرفته و شورش  واجب می

 شود که بسیار برای امنیت پادشاهی مضر و خطرناک است.  می 

ندیمه و  رایکا  سلطنتی،  صندلی  روی  هایدرا  نشستن  هایش با 

یکا پشت سر او قرار گرفته و سرشان را پایین انداختند، تنها را

کرد. هایدرا بود که کنار هایدرا ایستاد و با لبخند به جشن نگاه می 

کمر و  بود  خیره  جلو  به  اخمو  همچنان  نگه  اما  صاف  را  ش 

داشت تا مبادا ملکه بهانه بگیرد، در حال تحلیل رفتار افراد می 

چشم صدایی  با  که  بود  به جلویش  کالفه  و  عصبی  را  هایش 

 دیگر فشرد. یک

 ای هست که ندیدیمتون.  نسس، دو هفته به پر  -به  -

که مثل همیشه روان هایدرا را   21صدای لوس و نازک وارناست

ش را به طرف راست  هایش را باز کرد و سراندازد. چشمچنگ می

که وارنا دست به سینه با پوزخندی برلب ایستاده بود، چرخاند.  

ن آرایش های باریک و بزرگش بود و آبا آن رژ قرمز که بر روی لب

  نشست و اصالً شبیه خود هایش، اصالً به دل نمی غلیظ روی چشم

 
21 Varna Aris 
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به واقعی آرایش  واقعی خودش در زیر آن همه  قیافه  نبود.  اش 

 حتم زیباتر از این است. هایدرا کالفه لبخندی زد و پاسخ داد:

 هنوز دو هفته پیش هم رو دیدیم وارنای عزیز.    -

 د و گفت: ای زقههوارنا با حرف هایدرا قه

گرفتن. گفتم  ها، سراغتون رو می البته، بیاین بریم پیش بچه    -

ای  خوام، عالقهبیام ببرمتون وگرنه خودتون که شعور، نه عذرمی 

 برای اومدن نزد ما ندارین. 

 ای که تنها هایدرا بشنود ادامه داد: تر به گونه سپس آرام

 گیری پرنسس!  خیلی خودت رو دست باال می  -

هایش را مشت  آمیز وارنا، عصبی دست ا آن حرف توهین هایدرا ب

احترامی او بدهد که با سرفه  کرد و خواست پاسخی به این بی

ش را به سمت چپ چرخاند. ملکه است که با اخم  ملکه، سر  آرام

به او خیره شده. گویی انتظار دارد هایدرا با او مخالفت نکند و  

 گونه نیست!یناش برود. اما اخالق هایدرا که اهمراه
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هایش را عصبی بست و از جایش برخاست. نباید فراموش چشم

جا حضور دارد، چشم باز کرد و با لبخندی کرد برای چه در اینمی 

 متظاهر خطاب به وارنا گفت: 

 البته، بریم شاهزاده.  -

ش، درحالی که باسنش را وارنا سری تکان داد و با همان پوزخند

اد، از سه پله شاه نشینی پایین رفت  دبه چپ و راست حرکت می 

این از  هایدرا  نهاد.  قدم  انتهای سالن  به طرف  رفتن  و  راه  گونه 

گونه راه  متنفر است اما متاسفانه عادت اعضای خاندان بریل این

 رفتن است. 

هایی که در جلوی شکمش ها پایین آمد و با دستکالفه از پله

دم برداشت. همه با  قفل کرده بود، با وقار به طرف آن قسمت ق

شدند.  ش کمی احترام گذاشته و باز به کار خود مشغول می حضور

رفت. چراکه اگر بخواهد اخالق بار بود به میان جمعیت می اولین

شد  جا با وارنا دعوایش میاش را رو نمایی کند به حتم هماناصلی

نمی  پایش  و  پر  به  میهمانی کسی  تا آخر  پیچید. هرچند که  و 
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واهای بعد میهمانی را نداشت، چراکه ملکه به خوبی و  ارزش دع

 آمد.   کامل از خجالتش بیرون می 

های ش ایستاده بودند و جامبا رسیدن به میز طالیی که همه دور

ها نگاه کرد. وارنا  بزرگی در دست داشتند، ایستاد و با تعلل به آن

حرف وارنا ها خبر آمدن هایدرا را داد. با  جا رسیده و به بچهبه آن

هایشان را چرخاندند و با تمسخر به او نگاه کردند. هایدرا همه سر

بازوی هایدرا را گرفت و  آمد.  وارنا مجدد جلو  تکان نخورد که 

با بی او را می درحالی که  با لحنی تمسخرآمیز  احترامی  کشید، 

 گفت: 

 بیاین دیگه پرنسس.    -

هایدرا کالفه لبخندی زد و دو قدم دیگر جلو رفت، سپس کنار  

کردند  وارنا جلوی میز ایستاد و حرفی نزد. همه بهم دیگر نگاه می 

آور بود. گفتند. جو حاکم، بسیار سنگین و خفقانو چیزی نمی

وارنا احترامی برای هایدرا قائل نیست و انگار تنها به تمسخر کلمه  

 تا او را بیشتر از قبل تحقیر کند.  کند پرنسس را بیان می
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لحظاتی در سکوت سپری شد تا وارنا مجدد زبان باز کرد و خندان 

 گفت: 

تون ساکت شدین؟ تا االن که خوب در مورد قیافه  چرا همه   -

ها اون دادیم،  نگران نباشین بچهدرب و داغون هایدرا نظر می

 باره حرف بزنیم.  خودشم مشکلی نداره در این

سپس سرش را به سرعت به طرف هایدرا برگرداند و با لبخندی 

 شیطانی پرسید: 

 درست میگم پرنسس؟!   -

گفتن  حرفهپرنسس  آن  از  خارج  بیشتر  ایش،  مزخرفش،  های 

می خط  هایدرا  اعصاب  تحریک  روی  را  اعصابش  و  کشیدند 

کرد. باید نیمه پر کردند. اما او قول داده بود و باید تحمل میمی 

و   داخلی  ماجراهای  این  از  چیزی  بتواند  شاید  ببیند،  را  لیوان 

با   ها آن چیزهایی که مخفیانه به دنبالش است را با حرف زدن 

 گونه یک تیر و دو نشان زده بود.شان بفهمد. آنمیان سخنان

 پس لبخندی زد و آرام سرش را تکان داد. 

 بله. مشکلی ندارم.  -
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 ای زد و گفت: قههاش قهوارنا با پایان سخن

 زنین پرنسس؟ طوری حرف می چرا این  -

 سپس همچون او با تمسخر گفت: 

 بله مشکلی ندارم!   -

 ده ادامه داد: مجدد با خن

انگار زیادی توی فاز پرنسس بودن رفتین ها، یکم خودتون رو    -

 کنترل کنین لطفاً! 

خط  بچه که  گویی  خندیدند.  وارنا،  مستقیم  تحقیر  آن  با  ها 

می دیگر  و  بود  شکسته  وارنا  را  هایدرا قرمزهایشان  دانستند 

کند و سعی دارد با وقار باشد، نیست و  چنان هم که اخم می آن

نها ظاهر است. باطنی قوی ندارد! باطن، یا قدرتی که بتواند با  ت

ها مقابله کرده و مجازاتشان کند را به حتم بخاطر ملکه ندارد آن

   و نخواهد داشت.

ای بسنده کرد، هایدرا عصبی نفس عمیقی کشید و تنها به خنده 

نمی  بر  دستش  از  هم  دیگری  کار  چند  با  هر  که  وارنا  آید. 
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بینش به او خیره بود، با دیدن واکنش آرام و آن  های تیزچشم

 هایش، مجدد با کنایه گفت: لبخند سطحی روی لب

 انگار خودشم قبول داره. خوبه پس حرف حق رو زدیم.   -

لحظه  حرفش،  بچهبا  و  ای  شده  خیره  هایدرا  به  سکوت  در  ها 

ها شان نیم نگاهی به آن ای زدند که اشخاص اطرافقهه ناگهان قه 

اما  کرده   هایدرا  شدند.  خود  کار  مشغول  باز  مدتی  از  پس  و 

به یکدیگر  دست هایش را که در هم قفل شده بودند به شدت 

های وارنا کنترل  فشرد تا بتواند خودش را در برابر آن رجز خوانی

 کند. 

با آن لبخندش، نگاهش به آن چناهم  و  نداد  پاسخی  مجدد  ن 

پسر عموی  22ای لیماکبار صدرومیزی قرمز روی میز داد که این

 اش به گوش رسید. بزرگ

کنی. ایشون پرنسس آزتالن  وارنا بس کن، داری زیاده روی می    -

 هستن، دختر خاله خودت، پس درست رفتار کن.  

با همان خنده  هایش را به سینه  های روی اعصابش، دست وارنا 

 گرفت و با تمسخر پاسخ داد:

 
22 Limac Aris 
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نه. معلومه دیگه اگر منم  کاوه ببینید کی داره ازش حمایت می    -

پرنسس   اصطالح  به  این  به  داشتم  پشتم  رو  دکاموند  شاهزاده 

کردم. به حتم این وسط خودنمایی هم چسبیدم و رهاش نمیمی 

 کنم. کنم. ازش به ظاهر حمایت هم می می 

اش را بدهد که های زنندهلیماک عصبی خواست پاسخ آن حرف

 اش شد. باز صدایی مانع 

شناسید؟ تا حاال صد تا دوست دختر رو مگه نمی این لیماک     -

همه پیش  همینداشته  هم  می شون  شیرینی  خود  کرد. طوری 

 عادیه بابا. 

بود که با کنایه به هایدرا حرفش را به لیماک زد. 23صدای روژان  

که او به اندازه  ، به حتم تحقیر هایدراست. آن هدفش از آن حرف

و نام این پسر روی آن هک  چند دختر معمولی پایین آورده شده  

بود بسیار تحقیرآمریز است. خنده  با  دارنیست؟ آنشده  ها مگر 

چهیک پس  نبودند؟  فامیل  ایندیگر  همگونه  به چنین  را  دیگر 

 بندند؟ رگبار کلمات می 

 لیماک با حرف روژان با خنده پاسخ داد: 

 
23 Rozhan Iris 
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از خودم دفاع کنم،  شماها که مهلت نمی   - بزنم و  دید حرف 

ها زیاد بودم اما پرنسس  ه آره درسته با اونَ کنین. افقط حمله می 

هایدرا که مثل بقیه نیست، ایشون خیلی خاص هستن. خیلی...  

. 

ای بدن هایدرا به لرزه ای است که لحظهلحن حرفش، به گونه 

کشید تا خودش تند نفس می   -افتد، حالش دگرگون شد و تند می 

نجس آن پسر که پسر عموی   را کنترل کند و مشتی بر دهان

اش بود نزند. وارنا و روژان هر دو با خنده خواستند حرفی  دوم

این  که  ساتیا بزنند  صدای  با    24بار  جمع  کل  و  رسید  گوش  به 

 حرفش منفجر شدند.  

کنی، اون  گمشو لیماک، هربار از یه جمله تکراری استفاده می    -

دخت زیباترین  و  خاصه  اون  گفتی  یکی  به  هم  روی  دفعه  ر 

 حوموراست. گمشو اه.  

بود، هایدرا؟ چرا چیزی نمی گویی این یعنی دیگر آخر توهین 

 دختر؟ تا کی قرار است این همه توهین و تمسخر را تحمل کنی؟ 

 
24 Satia Asva 
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نگاه  و  افتادند  خنده  به  ساتیا  حرف  با  و همه  هایدرا  بین  شان 

داشت،  تحمل  کمی  هنوز  اما  هایدرا  بود.  گذر  در  لیماک 

 :کرد زمزمه خود با زیرلب بست و آرامهایش را چشم

 منتظر باشید.   -

هایش، سریع  وارنا که کنار هایدرا بود، با دیدن تکان خوردن لب

 هایش را جلو آورد و بلند گفت: دست

 هیس خفه شید ببینم چی گفت.   -

چهچه او  دارد،  کالم  وقاحت  اشرافقدر  یک  است؟!  گونه  زاده 

شکوه خود را با تربیت همچون خاندان بریل واقعاً دیگر داشت  

می  سوال  زیر  با حرف فرزندانی  همه  به    برد.  و  کرده  او سکوت 

ها با ذوق خیره شدند. وارنا به طرف هایدرا برگشت و با لحنی  آن

 مشکوک و طلبکار پرسید: 

چه حرفی زدی پرنسس؟ صدا زیاد بود نفهمیدم. لطفاً دوباره     -

 امر کنین.  
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زد و این هایدرا را بیشتر از  وج می تمسخر و نفرت در کالمش م

کند. اما به طرز عجیبی به طرفش برگشت و با  قبل عصبانی می 

 لبخندی سطحی گفت:  

گفتم بهتره به جایگاهم برگردم تا شما راحت در موردم حرف    -

 بزنین. 

طعنه زده بود و گویا بقیه متوجه شدند. چراکه بالفاصله پس از 

 مادرش با تمسخر گفت: اتمام حرفش، راشین پسر عموی 

 طوری هم راحتیم. معذب نباش. نگران نباش دختر، همین   -

هایدرا با آن پاسخ سریع، کمی مکث کرد و مجدد بدان دیدن  

 های نارنجی وارنا بود، گفت:  ها درحالی که نگاهش به چشم آن

اما فکر بعدتون رو هم بکنین. این می    - به دونم، مشخصه.  که 

 و مجازات کنن کار راحتیه. ر پادشاه بگم شما

بچه  بقیه  و  روژان  لیماک،  ساتیا،  خنده  وارنا،  از  حرفش  با  ها، 

تر بخندند. هایدرا  منفجر شده و تا کمر خم شدند تا بتوانند راحت

هایش ها خیره شد که با حرف لیماک ناخن کالفه و عصبی به آن

 های ظریفش از حرص فرو رفتند. بیشتر در دست 
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تهدید     - رو  میمیکی  همه  پرنسس؟  هیچ  کنین  شما  دونیم 

 قدرتی ندارین!  

بار گویا دیگر تحملش تمام شده بود که سریع پاسخ  هایدرا این

 داد:  

 برسین؟!  هاتون به چیخواین با این حرفکه چی؟ می   -

، صدای نسبتاً بلندش، گویا در کل سالن پیچید که در یک لحظه

ها جلب شد.  ه همه به آنسکوت تمام سالن را در بر گرفت و توج

ها دست از خنده برداشتند و به او خیره شدند، بیشتر از همه  بچه

ام را در آن وضعیت به خود جلب نگاه خشنود وارنا بود که توجه

 کرد، گویی به هدفش رسید. 

صدای بلند هایدرا و جیغش حتی به گوش پادشاه که در کنار  

ده بود، چراکه سریع زد نیز رسی برادرش ایستاده بود و حرف می

به جای نگاه کردن به هایدرا و دیدن شرایط، بالفاصله به ملکه  

با خواهرانش  داشت  و  بود  نشسته  پادشاهی  کاناپه  روی  بر  که 

می  همانحرف  ملکه  چهره  دوخت.  چشم  پادشاه  زد،  که  طور 

 داد و این واقعاً یک فاجعه بود.انتظار داشت گواه خوبی نمی
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آن صدای بلند، سکوت کرد و به جمعیت    ملکه نیز با فهمیدن

گشت که نگاهش بر  خیره شد. انگار که به دنبال منبع صدا می 

روی هایدرا که پشت بر او بود، قفل شد. اخمی غلیظ کرده و از  

جایش برخاست. هایدرا بیچاره آن همه تحمل کرد، کاش باز هم 

چرا،    آور قرار نگیرد. دروغکرد تا در این وضعیت خفقان تحمل می

 داد.گیرم، کاش پاسخ نمی ام را پس می حرف قبلی 

ها پایین آمد و به طرف  ملکه با ابهت و جذبه بسیار، آرام از پله 

-ها یکیزادهانتهای تاالر کنار درب ورودی قدم برداشت. اشراف

احترام   او  به  شدند،  خم  کمر  تا  و  نهاده  سینه  بر  دست  یکی 

راه را برای او هموار کنند.    رفتند تاگذاشتند و سپس کنار می می 

 کردند. اما کاش نمی 

با رسیدن ملکه به هایدرا، وارنا از کنار هایدرا دور شد و پشت  

و   کرده  تعظیم  ملکه  به  همگی  سپس  ایستاد.  ساتیا  کنار  میز، 

دانست مادرش اکنون پشت  که میسکوت کردند. هایدرا اما با آن 

را که اکنون    هایشسرش ایستاده است، حرکتی نکرد و تنها چشم

لب بغض  بست.از  بودند،  شده  کشید.    ریز  عمیقی  نفس  سپس 

طور ایستاده بود که وارنا مجدد آن زبان نیش  ملکه با اخم همان
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با چاپلوسی و خودشیرینی  به ملکه  باز کرد و خطاب  دارش را 

 گفت: 

عذرمی    - ملکه،  رو  اعلیحضرت  شما  پرنسس  جیغ  اگر  خوام 

موقعیت  متوجه  ایشون  کرد،  لطفاً  ناراحت  نبودند.  شون 

 ببخشیدشون. 

قدر دروغ و تظاهر؟ با نفرت به هایدرا نگاه کردم، قرار بود چه چه

نکند بخواهد هم بگذارد  کار کند؟  چنان سکوت اختیار کرده و 

شوم.  وارنا بتازاند؟ اگر بخواهد این چنین کند به حتم دیوانه می

هایش را گشود و با عصبانیت به  هایدرا با حرف وارنا، سریع چشم 

اش را بدهد؛ خواست دهن باز کرده و جواباو خیره شد، سپس تا  

 صدای ملکه او را سرکوب کرد.  

شد که پرنسس عصبی شد؟ هایدرا خیلی وارنا عزیزم، مگه چی   -

 شناسم.  مواظب رفتارشه، من دختر خودم رو  خوب می

ملکه خشنود  و غیر مستقیم  پنهانی  این حمایت  از  دروغ چرا، 

تواند متوجه شده است نمی گشتم. به وضوح به وارنا فهماند که  

اش منحرف های همیشگیماجرا را به سمت دیگری با چاپلوسی 
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اطمینان   با  مجدد  و  زد  لبخندی  آرام  ملکه  با حرف  وارنا  کند. 

 پاسخ داد:

اعلیحضرت، ما فقط به پرنسس گفتیم ایشون خیلی زیباست    -

ماهیت  سبز  رنگ  و  اما  گرفته  قرار  با جسمشون  تضاد  در  شون 

 نده هست که یکهو جیغ کشیدن. خیلی زن

 سپس مجدد تعظیم کرد و اندوهگین ادامه داد:

 کنه. دونستیم این حرف ناراحتشون مینمی   -

هایدرا با پاسخ چرت و دروغین وارنا، به طرف ملکه بازگشت و  

ملکه   عصبانیت  از  شده  قرمز  با صورت  که  بزند  خواست حرف 

کرد ملکه  می سکوت کرد و چیزی نگفت. به حتم اگر مخالفت  

با اشراف کنی.  زادگان بحث می مجدد او را توبیخ کرده که چرا 

 ست. خودی منطق ملکه هم به راستی عجب چیز بی 

دانست نقطه ضعفه هایدرا در چیست و از آن  وارنا به خوبی می

ای به خاطر آن جیغ و عصبانی شدنش استفاده کرد،  برای بهانه 

یدی بود. ملکه نفس عمیقی  باید گفت واقعا کار هوشمندانه و پل

 کشید و با آرامش کالم خطاب به هایدرا گفت: 
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و     - برقرار کنین  ارتباط  بقیه  با  بتونین  بودم  امیدوار  پرنسس، 

 حقیقت ماهیت خودتون رو بپذیرین.

زادگان طماع بریل؟ گفت؟ آن هم در جلوی اشرافملکه چه می 

ل بسازد؟ اما مگر خواهد او را بکوبد و از اوکوبد؟ میهایدرا را می

ولیعهدی نمی تخت  و  او  به  را  آسیب  بیشترین  کار  این  داند 

زند؟ هایدرا با آن حرف ملکه، سریع جلوی ایشان با آن دامن می 

کنی؟ سپس  بزرگ زانو زد و سرش را پایین گرفت، دختر چه می 

 با بغض پاسخ داد:  

  کنم با بقیه ارتباط خوام سرورم، از این پس سعی می عذرمی    -

 گرفته و حقیقت رو بپذیرم.

از گذشته تا کنون، خاندان بریل رسومات خودشان را داشتند.  

ها این بود که در مقام سلطنت و پادشاهی، چه ملکه یکی از آن

با   با فرزندان خود رفتاری همچون رفتارشان  باید  و چه پادشاه 

برای اشراف شوند.  قائل  تبعیضی  هیچ  نباید  و  داشته  را  زادگان 

ها، هیچ پادشاهی موفق نشده بود کشور را  طی این سال   همان

زادگان و وزرا قاطع برخورد رونق دهد، چراکه مجبور بود با اشراف
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زد! اما این وضعیت  شان می کند و این آسیب زیادی به فرزندان

 کرد.برای این پادشاه و ملکه صدق نمی

مقام شاید دلیل تالش ملکه برای زودتر منصوب کردن هایدرا به  

ولیعهد این پادشاهی نیز همین بود که ولیعهد از این رسم جدا 

می  محصوب  مطلق  قدرت  ملکه،  و  پادشاه  از  پس  و  شود. بوده 

و بر  بود،  که  هرچه  دلیل  فعالً  اما نیست  خوشایند  هایدرا  ای 

را حفظ   اخم غلیظش  اتمام جمله هایدرا،  با  ملکه  بود.  نخواهد 

 کرد و پاسخ داد:

اهی کنین و تا آخر مراسم کنارشون بمونین تا  ازشون عذرخو    -

 تونید بلند شین پرنسس.  بتونید روی روابطتون کار کنید. می

با اتمام حرفش، از هایدرا روی برگرداند و از همان مسیری که  

آمده بود بازگشت. نگاه همه روی ملکه و هایدرا خیره مانده بود  

 که ملکه روی کاناپه نشست و بلند گفت: 

 ول شید.  مشغ  -

آن از  ملکه  دستور  با  سریع  و همه  کار  به  و  برداشته  چشم  ها 

های سابق خود مشغول شدند. عجب قدرتی داشت! پادشاه  حرف
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نیز با دیدن وضعیت و تسلط ملکه بر اوضاع، لبخندی زد و به  

ای به هایدرا نکرد،  ادامه حرف با برادران خود مشغول شد. توجه

می  به خوبی  هرچند  قدانستم چهاما  اوست،  دلواپس  و  نگران  ر 

توانست جلوی دیگران بر خالف قوانین عمل کرده و هایدار نمی

 را زیر بال و پر خود بگیرد. 

بلند شد،   از روی زمین  با رفتن ملکه، آرام و به سختی  هایدار 

کمی خم شد تا چین و چروکی که به پارچه حریر دامنش افتاده  

نارش قرار گرفت و با لحنی  که مجدد وارنا ک  بود را درست کند

 لوس، گفت: 

 پرنسس روابطتون رو بیشتر کنین.    -

  اما   هایدرا.  کردند  نگاه   هایدرا  به  و   خندیدند  همه   حرفش  با 

چنان مشغول آراستن لباس خود بود. لیماک هم  هاآن  به  توجهبی 

خیال سیب قرمزی از داخل میوه خوری روی میز برداشت و بی 

 برد، گفت: هایش می درحالی که به طرف دندان

های ها! از اون صحنهای سوار کردی  وارنا دمت گرم، خوب حقه  -

 مورد عالقم بود. 
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لیماک، لحظه با سخن  نگههایدرا  ثابت  را  و   ای دستش  داشت 

توانست آمد و نمی قر از این پسر دو رو بدش می مشت کرد؛ چه 

ای جز سکوت آن کاری کند. او به اصطالح نامزدش بود و چاره

مجدد   و  کشید  عمیقی  نفس  آرام  نداشت.  ملکه  خاطر  به  هم 

ای هایدرا پوزخندی زد  مشغول شد، لیماک با دیدن مکث لحظه

 بخشی تولید کرد.  یار لذت و سیب را با ولع گاز زد که صدای بس

اش را به طرف کرد و دستساتیا درحالی که به لیماک نگاه می

 کرد، با خنده گفت:  ها دراز میسیب 

 لعنتی یه جوری سیبه رو خوردی که منم... دلم خواست.   -

با حرف ساتیا قه  با  قهه لیماک  ای زد و درحالی که گاز دیگری 

 زد، پاسخ داد: ولع می 

 خور، تقصیر منه نامزد نداری؟  خب توهم ب -

با حرف و هدف پنهانش، هایدرا سرش را باال آورد و با اخم به 

 لیماک نگاه کرد. سپس آرام اما محکم گفت: 

 من نامزدت نیستم لیماک، برای چندمین دفعه میگم.   -
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 خیال گفت: ای زد و بی قههلیماک با حرف هایدرا قه

رو قبول نداری وگرنه همه توی این قصر، فقط خودتی که این    -

 قبولش کردن پرنسس. 

آن کلمه پرنسس، مدتی بود که برای هایدرا همچون خنجری در  

می  فرو  کردن  قلبش  تحمل  به  مجبور  نبود  پرنسس  اگر  رفت. 

خواست همچون تنها  قدر می کدام از این توهینات نبود و چههیچ

 اش از بند اسارت اشرافیت رها شود. دایی

پاسخ نگاهش را از لیماک گرفت و به سمت  و بیهایدار کالفه  

های راست که درب ورودی قرار داشت دوخت، درب باز بود و گل 

خواست از این تاالر  قدر دلش می جا مشخص بودند. چه آرگا از آن

ها پناه ببرد، هرچند که نام  نفرین شده رها شده و به دامن گل

داد. کاش بی به او نمی این تاالر نیز آرگا بود، اما اصالً احساس خو

 جا بود. او این

ها اشاره  وارنا با نیم نگاهی به هایدرا که حواسش پرت بود، به بچه

های وارنا، آرنجش را آرام بر پهلوی  کرد. ساتیا با دیدن چشمک
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روژان و لیماک زده و به وارنا اشاره کرد. اکنون همه به وارنا نگاه  

 مه کرد.  کردند که آرام چیزی را زیرلب زمزمی 

گویی که همه متوجه آن شده بودند چراکه با لبخندی شیطانی،  

چنان سری به معنای تایید تکان داده و ذوق زده به هایدرا که هم 

می دادند.  بود  بیرون  به  چه حواسش  باز  کنند؟  چه  خواستند 

دیده روژان  تدارکی  که  زد  چشمکی  روژان  به  مجدد  وارنا  اند؟ 

صله دستش را روی دل خود نهاد سریع متوجه شد، سپس بالفا 

 ای که هایدرا بشنود با درد گفت: و آرام به گونه

 شد خیلی درد داره. دونم یکهو دلم چی ها، نمیبچه   -

های او را در آغوش خود لمیاک با حرف روژان سریع نگران شانه 

 گرفت و دلواپس پرسید: 

 چت شد یکهو؟ تو که اآلن خوب بودی.  -

نگران کنارش ایستادند و مدام از حالش سئوال  وارنا و ساتیا نیز  

به گونهمی  بازی می کردند.  دانستم،  کنند که اگر نمیای واقعی 

کردم که واقعاً اتفاقی افتاده است. هایدرا بیچاره  من نیز باور می 

با دیدن آن وضعیت بد روژان که بر روی زمین افتاده و در آغوش 
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خواست حرفی بزند که دامن    لیماک فرو رفته بود، آرام جلو آمد و

 بلندش به لگن خم شده وارنا برخورد.

وارنا سریع از جایش بلند شد و خواست عصبی شکایت کند که  

 هایدرا نگران درحالی که نگاهش به روژان بود پرسید: 

 جوری شده؟ شد یکهو؟ چرا اینچی -

وارنا همچون ماهیگیری، هدفش طعمه را با موفقیت گرفت. پس  

 خ داد: آرام پاس

طرف تونین برین اوندونم انگار یه چیز مسموم خورده. می نمی    -

 تاالر به خدمه بگین براش دارو بیارن؟  

لحظه وارنا،  حرف  با  خودشان  هایدرا  چرا  کرد، خب  تعجب  ای 

طرف تاالر نگاهی انداخت. خدمه تنها ده قدم  رفتند؟! به آننمی

مز تاالر، به صف در  طرف فرش قرها فاصله داشتند و در آنبا آن

 یک ردیف ایستاده بودند. هایدرا به وارنا نگاه کرد و گفت: 

 . ..  تونید. خودتون می  -
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وارنا سریع حرف او را قطع کرد و جوابش را با لحنی پرخاشگر  

 داد:  

اینما که نمی   - اه  برین دیگه،  بزاریم، خب  قدر تونیم تنهاش 

زیردستتون حالش    تردید برای چیه؟ پرنسس هستین درست اما

 خیال باشین! قدر بی بده درست نیست این

 سپس ابروهایش را درهم جمع کرد و با حالتی مرموز ادامه داد:

 خواین یه مشکلی براش پیش بیاد؟ نکنه می   -

حرف  آن  به  پاسخ  بدان  و  کرد  اخمی  وارنا،  حرف  با  هایدرا 

شت.  اش، رویش را برگرداند و به طرف آن خدمه قدم بردازننده 

از بین دو میز کنارشان گذشت و پای بر روی فرش قرمز نهاد که  

و   بود  خالی  کامالً  قرمز  فرش  زیرا  شد.  او جلب  به  همه  توجه 

 برانگیز است. حضور ناگهانی او بر روی آن، تعجب

ها، به طرف خدمه رفت. با رسیدن به  هایدرا اما بدان توجه به آن

ند که با صدایی دلخراش، ش را ابالغ کها لب گشود تا دستور آن

 ای شوکه در جایش میخکوب شد. چه شد؟ صدای چه بود؟ لحظه
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زده و نگران با اضطرابی شدید، آهسته به عقب برگشت و  وحشت

ش از کمر به  . دامن بلندکرد نبیند را دیدای که آرزو می صحنه 

های سفید و زیبایش، پایین به مقدار زیادی پاره شده بود و ران

آن خودنمایی   زیر  وضوح  به  نازک،  رنگ  سفید  کوتاه  آستر 

 کردند.  می 

بود که نمیآن باید چه واکنشی قدر شوکه شده  اکنون  دانست 

زده به دامنش خیره  نشان داده و چه کاری انجام بدهد. حیرت

بود که رد دنباله کشیده شده دامن را گرفت. با دیدن دامن سفید  

کرد، نگاه متعجبش را ی میوارنا که روی دنباله دامنش خودنمای

باال آورد و به او خیره شد. روژان و ساتیا نیز با پوزخند در کنار 

 خندیدند. وارنا ایستاده بودند و به او می 

داد زیر سر خودشان  دو و کاری که احتمال می هایدرا با دیدن آن

گونه به خود گفت چهباشد، بیشتر از قبل شوکه شد. با خود می

حد پیش بروند؟ آن هم آبروریزی جلوی  داده بودند تا ایناجازه  

کرد؟ گویا به تمام خاندان بریل، با یک پرنسس! اآلن باید چه می 

داشت.  حق  که  راستی  به  و  کرد  قفل  مغزش   کل 

در آن هرج و مرج بزرگی که در تاالر رخ داده بود، رایکا سریع از  
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یدرا رساند. با  جایگاه به پایین دوید و خود را به سرعت نزد ها

ای هایدرا را دور کمرش پیچید و سریع  رسیدن به او شنل نقره 

خطاب به اشخاصی که تماماً چهار چشمی نظارگر صحنه و بدن  

 لخت هایدرا بودند، فریاد زد:

کنین؟ ایشون پرنسس این کشور هستن مگه  به چی نگاه می   -

 از جونتون سیر شدین؟ 

ه سریع دور هایدرا را گرفتند و با  ها خدمبا فریاد بلند رایکا، ده 

ها او را از تاالر به سرعت بیرون بردند. هایدرا شوکه ساپورت آن

دست  کمک  به  که  که  درحالی  درب  طرف  به  رایکا  های 

  مادر  به  سالن  انتهای   به   نگاهش  شدمی   کشیده شان بود،نزدیک

 آن   و  زدمی   موج  شانهای چشم  در  شوک  و  بهت.  افتاد  پدرش  و

د که از خجالت و عصبانیت قرمز شده بود. غمگین و با  ملکه بو

را به هم فشرد و سرش را برگرداند تا آن   هایشافسوس چشم

 صحنه را نبیند. واقعاً که مایع شرم بود.  

با خارج شدنش از تاالر و بسته شدن درب بزرگ، سکوت سالن  

د. شان را به پادشاه و ملکه دادنبار نگاه را در برگرفت و همه این



 

 

 WWW.98IA3.IR 165 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ها باال رفت و کنار ملکه نشست، سپس با  زده از پلهپادشاه حیرت

 هایی گشاد شده و ابروانی باال رفته، آهسته زمزمه کرد: چشم

 کار کنیم؟  اآلن... باید چی  -

آن اما  خطور ملکه  ذهنش  به  فکری  که  بود  شده  شوکه  قدر 

 کرد، بناباین متقابالً آهسته در شوک پاسخ داد: نمی

 دونم... واقعاً... نمی   -

خیس کرد.   پادشاه کالفه به بقیه نگاه کرد و کمی لبش را با زبان

سپس خواست حرفی بزند که با باز شدن ناگهانی درب تاالر آرگا 

از قصر اصلی، سکوت کرده و با تعجب به او خیره    و ورود سربازی 

نگاه   سرباز  آن  به  و  برگرداندند  سر  به سرعت  نیز  دیگران  شد. 

شده  متعجب  آشفته  سرباز  آن  دیدن  با  همه  سرباز  کردند.  اند؛ 

زند و درحالی که با زره طالیی به سختی حرکت  نفس می   - نفس

و زد، سپس  کند برای پادشاه در نزدیک همان درب ورودی زانمی 

هایش را در هم قفل کرد و باال آورد، مضطرب نفس گرفت  دست

 و بلند گفت: 

 اعلیحضرت، شاه خردمند آزتالن، خبر مهمی دارم.  -
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سرباز،   آن  حالی  پریشان  دیدن  با  هنگام  آن  در  که  پادشاه 

تمرکزش از روی موضوع قبلی از بین رفته بود، محکم و با صالبت  

 امر کرد:

 ز؟ شده سربا چی  -

 سرباز سرش را پایین انداخت و بلند در پاسخ گفت: 

نینفو   - ارتش  سرورم،  من،  حرکت  25ارباب  راذان  در  های ها 

ها، گفته شده دارن مشکوکی انجام داده و طبق اطالعات جاسوس

کنن. همچنین پیغام رسانی از  به طرف مرزهای ما پیشروی می

 رازان اومده که میگه باید با شما مالقات کنه. 

با حرف تاالر  که  کل  پادشاه  غرق شد.  هیاهوی  در  های سرباز، 

بود شده  شوکه  مجدد  نیز  بلند    خود  داشت،  نیاز  تمرکز  به  و 

 فریادی زده و گفت: 

 سکوت کنید!   -

همه با فریاد بلندش ساکت شدند و تاالر باری دیگر در آرامش 

غرق شد. پادشاه جورمونند عصبی و متفکر دستش را زیر  

کرد؟ راذان مدتی اش نهاد و به فکر فرو رفت. باید چه میچانه

 
25 Ninfoo 
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کرده بود، اکنون چه  بود که دست از دشمنی برداشته و صلح

 اش را به راه انداخته؟!شده است که مجدد لشکرهای میلیونی 

ها به حتم با دلیل جلو آمده است؛ چراکه او  ملکه نینفو   26آرونا

دلیل با شود و بیای با خرد نام برده میدر حومورا به عنوان ملکه

رود. پادشاه عمیقا در سر به داخل آتش، آن هم آتش بریل، نمی

از ف ملکه  که  کند  پیدا  را  دلیل  بتواند  بلکه  تا  بود  رفته  فرو  کر 

 جایش برخاست و به پادشاه تعظیم کرد، سپس آرام گفت: 

 تون مرخص میشم. با اجازه   -

اکتفا کرده و   بود، تنها به تکان دادن سر  شاه که در فکر غرق 

پاسخی نداد. ملکه با تایید پادشاه، دامن نارنجی رنگش را کمی  

ش، پایین آمد.  ها آرام با آن کفش براق سفید رفت و از پلهباال گ

اشراف تمام  ملکه،  آمدن  پایین  شاهد  با  و  کرده  تعظیم  زادگان 

 رفتن ملکه شدند.

رایو با سرعت تمام از کنار سرباز زانو زده با اخم گذشت و از تاالر 

گذشت، نگاهم به  بیرون آمد، در آن حین که از کنار سرباز می 

قدر خشنود بودند و با لذت به شاهکارشان  قیه افتاد. چهوارنا و ب

 
26 Arona Noel 
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قدر پست فطرت هستند. رایو به محض بیرون  کردند. چهنگاه می 

آمدن از تاالر، عصبی جلوی درب بسته شده تاالر ایستاد و آرام 

 زمزمه کرد:  

 کشمش. خودم می -

مونیکا که پشت او همراه با بیست خدمه ایستاده بود، کمی جلوتر  

 و نگران گفت:  آمد

 ملکه لطفاً آروم باشین، اول یکم استراحت کنین بعد...   -

اما به حرف توجه به حرف زدن داد، بیهای او گوش نمیملکه 

مونیکا مجدد حرکت کرد و به طرف کاخ آینه پا تند کرد. باید 

اش  تکلیفش را هر چه زودتر با هایدرا و آن رفتار زشت و زننده 

، او همه چیز را کم و بیش به او گفته  روشن کند. مسخره است

بار انتظار داشت او را درک کرده و درست رفتار کند،  بود و این

اما با آن کار افتضاح هایدرا، اکنون جایگاهش بیشتر از قبل به  

خطر افتاد و شاید دیگر حتی با این اوضاع، ملکه و پادشاه هم  

 . نتوانند برایش کاری کنند 
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  هاآن   اگر  حتی  حتم  به  و  بودند  هم  هایشبزرگ  پدر   که  او  بر  وای 

اند. هرچه نبود  منمی   ساکت  دومش  عموی   گفتند،نمی  چیزی   هم

ش را برای ولیعهدی تصاحب کرده و حتی  توانست جایگاه پسر می 

محکم کند. همه چیز با این اتفاق کامالً به هم ریخت و نتیجه 

 گویی برای همه مشخص است. 

بدان توجه به اطراف که سربازان و خدمه برایش تند و    -ملکه تند

با سرعت به طرف پلهتا کمر خم می ها  شدند، به کاخ رسید و 

اتاق هایدرا برسد، عصبی بدان توجه به تعداد پله ها رفت تا به 

با رسیدن به جلوی  شتابان از چهل پله مارپیچ قرمز باال رفت. 

ای رنگ بزرگ رهدرب اتاق هایدرا، از سر عصبانیت محکم درب نق

 تردید گشود.را بی

درب با صدا بلندی باز شد و هایدرا را که میان اتاق ایستاده بود 

نمایان کرد. رویش به طرف پنجره بود و با آن دامن بزرگ کرمی  

های سرد ایستاده بود. رایکا پاره شده، با پاهایی برهنه روی زمین 

کمی کنار    نیز غمگین به درب باز شده توسط ملکه خیره شد.

 رفت و با صدایی آهسته به هایدرا خبر آمدن ملکه را داد.
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ای نکرد و  ش غرق شده است که توجهقدر در افکارهایدار اما آن

راست  بازوی  خشم،  با  و  رفت  جلو  عصبی  ملکه  نداد.  پاسخی 

هایدرا را گرفت. سپس محکم آن را کشید و صورتش را به طرف  

غ دیدن صورت  با  بازگرداند.  اشکخود  رد  و  از  مگین  که  هایی 

فرو  چشم خشمش  تنها  نه  بودند،  آمده  پایین  سیاهش  های 

 نریخت، بلکه حتی بیشتر طغیان کرد.

هایی متورم از خشم و عصبانیت به روی هایدرا  با فریاد و چشم

 جیغ کشید. 

خوای بگی این چه کاری بود؟ جواب بده! اآلن با چه رویی می   -

رو خودت  آبروی  پرنسسی؟  می  یه   فهمی؟بردی 

قطره چکیدند، با    -هایش قطرههایدرا با حرف ملکه، مجدد اشک

ها افتادند و صدای گوش نظم بر روی سرمایکنظم و گاهی بی 

 های هایدرا مجدد فریاد کشید:خراشی تولید کردند. ملکه با گریه

نمی   - درست  رو  چیزی  اینگریه  چرا  پرنسس،  قدر کنه 

اینانگاری سهل  ورتلس  یه  یعنی  اعصابش  ؟  کنترل  توی  قدر 

چه اآلن  چرا؟  آخه  دخترم ضعیفه؟  بگم  و  بیرون  برم  طوری 
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اداره کنه؟ اصالً چرا  این کشور رو  این کشوره و قراره  پرنسس 

را هیچی بقیه باید تاییدت کنن؟ تو بگو پرنسس، چرا ساکتی؟ چ

نمیگی هایدرا، من چی بهت گفتم دیشب!؟ این بود جوابم؟ حرف  

 بزن! 

های محکم سکوت را از با جیغ آخر ملکه، هایدرا گویی که زنجیر

های قهوه روی لبش شکست، متقابالً جیغ کشید و خیره به چشم

 ای ملکه پاسخ داد:

 .  . ... وارنا و سا.. کار رو نکردم، اون، اونا کردن ومن اون  -

توانست حرف بزند و جواب داد و قدر گریه کرده بود که نمی آن

تر، لکنت گرفته و قادر ش را بدهد. یا به زبان سادههای مادرفریاد

توجه به پاسخ هایدار، جیغ به پاسخ گویی نیست، ملکه اما باز بی 

 کشید:  

تقصیری؟ دامن تو بود پرنسس،  خوای بگی تو بی که چی؟ می   -

طور  نگفتم باید مواظب دنباله لباست باشی؟ اآلن چهمگه بهت  

جا بودن توضیح بدی؟ می تونی  خوای به کل کسایی که اونمی 
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قدر بی توجهی؟ آخه شون توضیح بدی؟ چرا اینیکی  -برای یکی

 چرا...

بار بغض کرد و دیگر نتوانست ادامه بدهد. با نگاهی  ملکه نیز این 

ب و  دوخت  چشم  هایدرا  به  شده  اتمام  قرمز  از  پس  مکث  دان 

از شدت زیاد  جمله بر گوش هایدرا زد که  اش، سیلی محکمی 

با آن  ضربه سر هایدرا به سمت چپ هدایت شد. بغض هایدرا 

بار صدای سقوط کرد. این  سیلی بیشتر شکست و بر روی زمین 

بی گریه و  فلک کشید  به  سر  نگاه هایش  و  به خدمه  های توجه 

قدر عصبانی بود که  گریست. ملکه آنترحم انگیزشان، از ته دل  

با دیدن آن وضع، سریع از او روی برگرداند و درحالی که از اتاق 

 رفت، بلند و قاطع دستور داد: بیرون می 

در اتاق رو ببندین، نه غذا و نه آب، هیچی بهش ندین. هر     -

 کس هم در رو باز کنه بدون تعلل اعدام میشه. 

گفتند، ملکه از اتاق بیرون    خدمه سریع تعظیم کردند و چشمی

آمد و درب اتاق خود را که در کنار اتاق پرنسس بود با ضرب باز 

کرد، وارد شد و درب را محکم به هم کوبید که صدای بلندی را 
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ایشان، خدمه  اتاق  با بسته شدن درب  ایجاد کرد.  در کل کاخ 

دیگر نگاه کردند. تردید داشتند، اما مونیکا با دیدن کمی به یک

 آن وضعیت با اخم جلو آمد و گفت: 

 پس چرا معطلین؟ در رو ببندین.   -

را محکم بستند، با بسته    دو ندیمه سریع چشمی گفته و درب

اتاق پرنسس، مونیکا جلو آمد و با گرفتن کلید از یکی    شدن درب

ها، درب را قفل کرد و همراه با کلید به طرف اتاق ملکه از ندیمه

ه و با مکثی وارد اتاق شد. با بسته شدن  حرکت کرد، سپس در زد

اتاق ملکه، دیگر کسی نمی اتاق چه    دانست در آنمجدد درب 

 شود.گذرد و چه گفته می می 

به هایدرا نگاه کردم، رایکا کنارش نشسته بود و او را با محبت در 

آغوش گرفته بود. گویا که سفره دلش را باز کرده است و مقدار  

از گریه در آن جمع شده و اکنون درحال تخلیه کردن   زیادی 

هاست. رایکا نیز از غصه زیاد هایدرا بغض کرده است اما چیزی آن

چه نمی بگوید؟  باید  چه  بگوید  چیزی  بخواهد  اگر  اصالً  گوید، 

 تواند بگوید؟!می 
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ها خیره تکیه داده و به گریه و زاری آن  کالفه دستم را بر پیشانی 

سوخت برایشان  دلم  مجدد  نکرده  شدم.  کاری  بیچاره  هایدرا   ،

است که بخواهد این چنین مجازات شود. وارنا باید به حتم اآلن 

خیلی خوشحال باشد و در پوست خود نگنجد، طفلی هایدرا بدان 

که بتواند به ملکه جواب بدهد این همه حرف شنید و آخرش آن

 هم که سیلی محکمی نوش جان کرد.

چه ملکه  نگذریم،  حق  برایش  از  شرایط قر  آن  در  بود  سخت 

در خون ناشایسته  کاری  مبدا  تا  کند  حفظ  را  خودش  سردی 

توانست خود را کنترل  جلوی خاندان بریل انجام بدهد. اگر نمی

کند، به حتم تا چندین ماه مورد تمسخر این خاندان بی عقل  

 گرفت. قرار می

اشراف که  راستی  اینبه  تماماً  بد زادگان  و  غد  هستند؟  گونه 

چهاخالق متوهم؟!  افکاری  با  به ،  که  است  تأسف  باعث  قدر 

شان نهاد. همچون اژدهایانی باید احترام گذاشت و نام نیکو روی 

خسته نگاهم را از هایدرا و رایکا گرفته، سپس به ملکه دادم. او  

های بسته طالیی اتاقش، نشسته و نیز غمگین در پشت آن درب
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می  اوگریه  هایدرا  بر خالف  هرچند  گریه  کند.  را صدای  هایش 

 شنویم. تنها خود و من می

کنار نیز  حرفی مونیکا  هیچ  بدان  را  و سرش  است  ایستاده  ش 

کند. اصالً بازی های دستش بازی می پایین انداخته و با انگشت 

آید. ملکه نمی  نکند چه کند؟ در هر صورت کاری از دستش بر

بحث آبروی تواند دیگر کاری بکند. اکنون  هم با آن عظمتش نمی 

بزرگان خاندان  است،  میان  و خانواده سلطنتی در  کل خاندان 

باید تصمیم بگیرند و پادشاه نیز مجبور است کع قاطع با رفتار  

تر اکنون کاری جز پرنسس برخورد کند. در واقع، به زبانی ساده 

 آید. شان بر نمی صبر کردن از دست

بازگ آرگا  کاخ  طرف  به  و  شده  بلند  جایم  از  باید  آرام  شتم، 

ها گفته و  فهمیدم اوضاع از چه قرار است. آن سرباز دیگر چهمی 

به تاالر  با رسیدن  نتایجی رسیده است؟  باالخره به چه  پادشاه 

چنان در فکر  آرگا، کناری ایستاده و شاهد ماجرا شدم، پادشاه هم 

 است و گویا سرباز حرف دیگری نزده بود.
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رستاده از راذان را بپذیرد و با  کند که آیا آن فشاه به این فکر می

 فرستاده  یک   نپذیرفتن   داندمی   خوب   او   وی دیدار کند یا خیر؟

  برای  این  و  آوردمی  بار  به  ای فاجعه  چه  آن،  کشتن  حتی  یا  و

ها سرباز  ه هنوز آماده جنگ ناگهانی آن هم با میلیونک  شکشور

به   نبود، اصالً خبر خوبی نیست و آسیب زیادی  ها آننینفویی 

می که وارد  درحالی  کالفه،  و  کشید  عمیقی  نفس  شود. 

 هنوز بسته بودند گفت:  هایشچشم

 به اون فرستاده بگو بیاد.   -

بلند شده و   زانوانش  از روی  سرباز سریع چشمی گفت، سپس 

سریع از تاالر بیرون رفت تا با فرستاده که در جلوی دروازه قصر 

فرمان شاه با  بازگردد.  بود  باال ایستاده  تاالر مجدد  ، همهمه در 

نام داشت، قدمی از    27گرفت. برادر بزرگ و دوم شاه که دِکاموند  

هایش را باال آورد، محکم بر ها به جلو برداشت و دستپایین پله 

 قلبش کوبید و با تعظیمی سطحی، اخمو گفت: 

 برادر، نکنه قصد صلح داری؟!  -

 
27 Dekamond Aris 
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برادر بزرگ سریع جلو آمد و   تر شاه، خواهر دوم ملکهبا حرف 

 خطاب به دکاموند با لحنی مرموز گفت: 

 خواین جنگ راه بندازین شاهزاده؟ پس چی؟ می   -

به راسا  شاه بی  . او خواهر دوم  چشم دوخت28حوصله و نگران، 

رسید، ساتیا نیز  ملکه بود و همیشه فکر های خوبی به ذهنش می 

ش که پسر  پدر  ش نرفته و بیشتر به دختر او بود که اصالً به مادر

مادر می عموی  حرف  ش  با  دکاموند  شاهزاده  بود.  رفته  شد، 

شاهزاده راسا، بیشتر جبهه گرفت و عصبی با صدایی نسبتاً بلند  

 پاسخ داد:

ها خودشون اول جلو اومدن، نباید بهشون التماس  البته، اون  -

نژاد  نه هر  و  ورتلس  نه  بریل هستیم،  ما  نکنن؛  تا حمله  کنیم 

ها به خودشون جرأت دادن به خون سلطنتی داریم اوندیگه! ما 

باید سزای کارشون رو  ما دست درازی کنن و حاال  قلمروهای 

 ببینن تا برای بقیه درس عبرتی بشه.

 با اتمام حرفش، راسا به سرعت با لحنی جدی پاسخ داد: 

 
28 Rasa Ismen 
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هایی داره، درسته قدر نگین بریل بریل، بریل هم نقطه ضعف این  -

کسی اآلن  تا  تا  ماهم  اما  نشده  ضعفمون  نقطه  ابد    متوجه 

ناپذیر نیستیم. اصالً از توان ارتش خبر دارین؟ نه فقط  شکست 

 زنین. طوری حرف می همین

دست شد.  عصبی  راسا  آخر  توهین  از  که  را  دکاموند  اش 

 آمیز در هوا تکان داد و با پوزخند گفت: توهین 

 فهمین؟ اصالً شما که یه زنی چی از سیاست می  -

اش کرد و راسا با حرف دکاموند، غرشی در کالبد صدای اژدهایی

خواست به دکاموند حمله کند. دکاموند نیز سریع واکنش نشان  

داد و خواست متقابالً حمله کند که با فریاد شاه، آتشی از دهان  

کرد. راسا و دکاموند  شاه در لحظه بیرون زده و به هر دو اصابت  

با شدت به عقب پرت شدند و با درد به شاه نگاه کردند. گویی  

شان آمد، هر دو سریع از جایشان بلند شد  که حساب کار دست 

کردند، تعظیم  دیگر نگاه می ای پکر به یکو درحالی که با چهره

 خواهی کردند. کرده و از پادشاه عذر

 : شاه عصبی در جواب عذرخواهی شان گفت
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هاتون به فکر  اآلن به جای این جنگ و دعوا ها و بهم پریدن   -

 یه راه چاره باشین. 

و  شد  باز  مجدد  تاالر  درب  که  داد  تکیه  کاناپه  به  باز  سپس 

به  و  ایستادند  کنار  او، همه  ورود  با  آمد.  داخل  راذان  فرستاده 

نهاد خیره ماندند.  فرش قرمز که فرستاده زن بر روی آن قدم می

کردند و مردی در  ها آن را اداره میکشوری که تماما زن  راذان،

های  ها برای ازدواج مجبور بودند با انسان جا حضور نداشت، آنآن

مرد  اصالً  نینفوها  زیرا  کنند  وصلت  دیگری  نژاد  هر  با  یا  مرد 

هایشان نینفو  نداشتند و از حاصل ازدواج دو نژاد مختلف که زن

 شدند. بودند متولد می 

 

  چه لغات**دفتر

( : این پادشاهی که در اختیار نژاد بسیار زیبای نینفوها Kingdom of Razanپادشاهی راذان )

آرایشی و کرم های پوست و مو  از مواد  این پادشاهی، سرشار  واقع شده.  است در شرق حومورا 

آورد. در این باشد که به سراسر جهان صادر کرده و از این طریق بیشترین سود را به دست میمی

کنند ها هستند که با نژاد نینفو کشور را اداره میارد و تنها زنکشور هیچ مرد نینفوی اصیلی وجود ند
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های خود را با دریا شریک شده اند. این پادشاهی نیمی از زمینها موفق بودهو تا کنون در تمام دهه

ها به بیست متر باشد که گاهی طول آنهای نخل زیبا میاست که به همین دلیل، دارای درخت

برسد. این پادشاهی نیز سرشار از جنگل های کاج و بوته های رز قرمز است. شاید هم بیشتر نیز  

اش در ساحل شنی، شود حتما در زمستان به آنجا سفر کرده و از هوای گرم و مرطوبتوصیه می

لذت ببرید. همچنین این پادشاهی از کهن، در مجاورت و همسایگی پادشاهی آزتالن قرار گرفته  

 اند و تا کنون نیز ادامه دارد. های بسیاری داشته های زیاد و نبردی است که از دیرینه دشمن

های قرمز رنگ روباه و دم پشمالوی ( : این نژاد دارای جسم انسانی با گوشNinfooنژاد نینفو )

زاده که توانایی تبدیل شدن دارند هستند. دارای قدرت کنترل ایجاد سفید، از نژاد روباه های اصیل

کم و زیاد و مسلط به هنرهای رزمی هستند، همچین اخالق شکاک و مکاری دارند   توهم به مقدار

با آن با مواجه  بهتر است خیلی  از پادشاهی آزتالن هستید! که  اگر  ها احتیاط کنید. به خصوص 

ها دشمنی دارند. چه شما بریل هستید یا خیر، اگر از آزتالن هستید، بهتر است ها با بریلچراکه آن

 آن طرف نروید.اصال به  

هایی همچون  فرستاده نینفوها، با دامنی زیبا به رنگ قرمز و گوش

روباه در باالی سر خود، جلوی کاناپه پادشاه ایستاد و با نگاهی 

سرشار از غرور تعظیم کرد. سپس با غرور خطاب به شاه آزتالن 

 گفت: 
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درود بر پادشاه بزرگ آزتالن، شاه جورمونند. شاهزاده آیوشی    -

تم از پادشاهی راذان. نواده ملکه بزرگ و با تدبیر راذان. زنده  هس

 باد حومورا.

از آن لحن محکمش لبخندی زد. تکیه  از کاناپه  پادشاه،  اش را 

 گرفت و پاسخ داد:

جا اومدین شاهزاده؟ مدتی بود با توافق در  برای چی به این   -

 صلح بودیم، ملکه آرونا... 

 حرف پادشاه پرید و پاسخ داد: با تعظیم مجدد، میان 29آیوشی 

لطفاً من رو عفو کنید که میون سخنتون پاسخ میدم. فقط     -

خوام سوتفاهمی پیش بیاد. ملکه من رو فرستادن تا دلیل نمی

جا بودنم رو برای شما بازگو کنم، اگر با من به توافق برسید  این

 گرده.ارتش به عقب بر می 

جکاو به نینفو خیره شد  شاه با حرف آیوشی، اخم کرد. سپس کن

 و با لحنی با صالبت جواب داد: 

 
29 Aushy 
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تر دلیل رو بگین، کنجکاوم بدونم چی باعث شده  پس سریع   -

 ملکه راذان بدون هیچ هشداری ارتشش رو حرکت بده. 

آیوشی لبخندی زد و دست راستش را به طرف دست چپش برد.  

با   را  آن  آورد، سپس  بیرون  لباسش  آستین  از داخل  را  چیزی 

پوزخند و نگاهی سرشار از تمسخر به طرف شاه گرفت. با دیده  

ای در تاالر به گوش  های آیوشی، همهمهشدن آن نشان در دست

 رسید. 

شناختند. آن نشان سلطنتی  همه به خوبی آن نشان طالیی را می

کرد و رسمی ملکه بود که برای سفرهای مهم از آن استفاده می 

جا برای  تند زیرا چند باری در آنشناخو در راذان همه آن را می

اما نشان مخصوص ملکه، در دست های صلح سفر کرده بودند. 

 کند؟! ای از راذان چه میفرستاده 

حیرت بود،  شده  شوکه  بسیار  نشان  آن  دیدن  با  که  زده راسا 

 درحالی که در سمت چپ آیوشی ایستاده بود، با شوک پرسید: 

 کنه؟ کار می دست شما چیی ماست، توی  این! این نشان ملکه   -
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با این حرف، اخمی کرد و پوزخند ش را خورد. تمسخر  آیوشی 

کافیست، اکنون باید جدی شود تا دلیل وجود واقعی آن نشان 

را در راذان پیدا کند. بنابراین قدمی به طرف راسا برداشت و با 

 احترام گفت: 

تای   - رو  این  ملکه شماست؟  برای  واقعاً  این  ببینین،  ید خوب 

 کنین درسته؟می 

زده دستش را باال آورد و نشان را از شاهزاده راسا، همچنان بهت 

های گرم آیوشی گرفت. با دقت به آن نگاه کرد. آری آن دست

ش را باال آورد و به شاه زده سرواقعاً نشان ملکه رایو است! حیرت

چشم دوخت. پادشاه که تا آن لحظه منتظر واکنش منفی راسا  

 زده از روی کاناپه برخاست. تایید کردن او، بهت بود، با 

 این واقعاً متعلق به ملکه هست.    -

 شاه که گیج شده بود، با لحنی متعجب گفت: 

طوری نشان ملکه اونجا پیدا شده؟ ایشون اصالً مدتیه به  چه  -

 جا نرفتن! اون

 آیوشی با همان اخمش گفت: 
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پیدا شده، سربازهامون تایید کردن   30نشان دیشب در رونای   -

کنین که  که نزدیک مرز شما بوده و اآلن هم خودتون تایید می 

 برای شماست! 

 آیوشی قدمی جلوتر آمد و با لحنی مشکوک ادامه داد: 

در   - مهمی  نشان  همچین  وجود  بگید،  شما  جورمونند  شاه 

تونه جز قصدهای پنهانی شما داشته  پادشاهی ما، چه معنایی می 

 اشه؟!  ب

شاه با حرف آیوشی، سریع مخالفت خود را اعالم کرد، دستش را  

 باال آورد و قاطع گفت: 

لطفاً اشتباه برداشت نکنین، آزتالن هیچ دستی در این اتفاق     -

به   برسه  چه  نشدن  هم  خارج  قصر  از  دیروز حتی  ملکه  نداره، 

 که کیلومترها از کشور دور بشن! این

 د کشید و گیج ادامه داد: خو سپس دستش را بر پیشانی 

طور که گفتین، موضوع  ست و هموناما این نشان برای ملکه   -

جا استراحت کنین تا از ماجرا سر  مهمیه. لطفاً مدتی رو در این

 
30 Ronay 
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شرایط ما   31در بیاریم و بهتون اطالع بدیم وامیدوارم ملکه آرونا 

 رو درک کنن.

 داد:آیوشی سریع تعظیم کرد و راضی از مذاکره، پاسخ 

مونم. ملکه به من دستور دادن تا زمانی که  حتماً منتظر می    -

 حقیقت روشن نشده به راذان برنگردم.

شاه آرام سری تکان داد و مجدد در جای خود نشست که صدای 

 شاهزاده دکاموند خطاب به آیوشی به گوش رسید: 

 کنه؟ از کجا معلوم ارتشتون حمله نمی  -

 ی به ایشان پاسخ داد: آیوشی لبخندی زد و با نگاه 

بهتون اطمینان میدم تا زمانی که من از مرز این کشور خارج     -

 نشده باشم، ارتش ما حرکتی نخواهد کرد.

کنار  به سرباز  و  داد  تکان  آرام سری  تا دکاموند  داد  ش دستور 

آیوشی را برای استراحت همراهی کند. آیوشی مجدد احترامی 

اش، راسا سریع خطاب به  رفتن   گذاشت و از تاالر بیرون رفت. با 

 شاه گفت: 

 
31 Arona  Noel 
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 دونین. این کار ملکه نیست سرورم خودتون هم خوب می  -

 تر با او مخالفت کرد و در پاسخ گفت: دکاموند نیز سریع

جا پیدا شده شاهزاده، دیگه باید چی ببینین  نشان ملکه اون   -

 تا قبول کنین؟! 

صمم ادامه راسا مجدد سرش را به چپ و راست تکان داده و م

 داد: 

 از کجا معلوم شاید کسی اون رو دزدیده باشه، شاید اصالً...   -

با بیان کلمه دزدیده شدن، شاهزاده روما سریع میان حرف راسا  

 پرید و گفت: 

میگی! اگر واقعاً ملکه نشان رو گم   خواهر، مواظب باش چی   -

کرده باشن، باید مجازات بشن. نشان سلطنتی چیزی نیست که  

 اسباب بازی گمش کنن حتی اگر ملکه باشن.  مثل

به روما نگاه کردم، او نیز خواهر ملکه است، خواهر سوم ملکه که  

دهد، وارنا دختر او بود. همیشه ساکت است و به خوبی گوش می

اگر   و  بزند  را  نیشش  سریع  تا  کند  پیدا  حفره  یک  منتظرست 
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ارشد از خواهر  را  تاج و تخت  بگیرد، هرچند  توانست  تا  ش  که 

کنون موفق نشده است، اما اکنون با این وضعیت، احساس بدی 

 نسبت به این ماجرا دارم.

ها اند تا آن مادر و دختر هردو روی پرنسس و ملکه کمین کرده

را بیشتر از قبل آزار داده و تحت فشار قرار بدهند، هر چند روما  

هایدرا شود اما متاسفانه وارنا به خوبی بر  کامال حریف ملکه نمی

با حرف تهدیدآمیز روما،   آزار دادنش تسلط کامل دارد. راسا  و 

اخمی کرده و سکوت اختیار کرد. دکاموند پوزخندی زد و خطاب  

 به شاه گفت: 

 عالیجناب، لطفاً ملکه رو احضار کنین تا متوجه واقعیت بشیم.     -

شاه کالفه سری تکان داد و خطاب به ساتراس ندیمه ارشدش  

 همیشه کنارش بود گفت: که 

 به ملکه بگو بیان.  -

اش، از  ساتراس سریع چشمی گفته و با لباس بلند مردانه طالیی

با   و  نگران  شاه  رفت.  تاالر  به طرف درب  و  آمد  پایین  پله  سه 

 هایی بسته، به کاناپه تکیه داد و آرام زمزمه کرد:چشم
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 عجب روزی شد.   -

با  آرام پلک زده و حواسم به روما و دک اموند جلب شد، هر دو 

کردند، حقی که زن و شوهر دیگر نکاه مینگاهی مرموز به یک

ها نیز از قربانیان اصول خاص خاندان بریل خوبی بودند. آری آن

ید حتما با افراد داخلی ازدواج کنند،  با   هستند که برای ازدواج،

دهد.  می وگرنه خون بریل کثیف شده و اصالت خود را از دست  

البته برای یک نفر اجبار نبود. زیرا روما واقعاً دکاموند را دوست 

با فهمیدن عالقه ها اش به ملکه، از هر دوی آنداشت، هرچند 

اش  کند عشق متنفر شد و مصمم تر گشت تا رایو را که گمان می 

هرچند   بکشاند.  پایین  پادشاهی  تخت  از  است،  گرفته  او  از  را 

شود اگر ملکه تر میه است و گویی موفقتاکنون که موفق بود

 واقعاً نشان را گم کرده باشند. 

نتیجه ازدواج روما و دکاموند، وارنا و لیماک هستند که هر دو نیز  

اند. البته هیچ  اخالق و رفتاری مشابه مادر و پدر خود به ارث برده 

می  دریافت  باید  که  محبتی  را  کدام  بود  الیقشان  و  کردند 

زیرا روما دیگر دکاموند را دوست نداشت و دکاموند  اند،  نچشیده 

نیز از اول به اجبار با او ازدواج کرد. پس طبیعی است که در اکثر  
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مواقع با یکدیگر دعوا کنند. اما اکنون، گویی هر دو پس از گذشت  

کنند و نه با هم  اند. نه با یکدیگر زندگی می ها، تغییر کردهسال 

طرف  طی خاص همچون اآلن، روما بیزنند، تنها در شرایحرف می

 برد.  زند و خود کارهایش را جلو میحرف می 

بچه به  و  از آن دو گرفتم  را  وارنا  نگاهم  و  دادم، روژان  هایشان 

یک کنار  ساتیا  با  پچهمراه  باهم  و  بودند  ایستاده  پچ  -دیگر 

تر  ها نزدیکگفتند؟ کنجکاو چند قدم به آنکردند، از چه می می 

گونه  هایشان دادم. صدای وارنا آرام و نجوارا به حرف  شدم و گوشم

 به گوش رسید: 

حیف اون سربازه رسید، وگرنه قرار بود خیلی بهمون خوش    -

 بگذره. 

 ساتیا سریع حرفش را تایید کرد و ادامه داد: 

آه آره، هایدرا بدجور ضایع شد و خجالت کشید، دروغ چرا یه     -

 ر اوج شکوه، سوخت.لحظه دلم واسش از این بدبختیش د

 روژان خندید و در پاسخ گفت: 
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وای منم، خیلی باحال بود. اَه ولی دیدین چقدر پاهاش سفید     -

هام پاهاش رو چنگ بندازم که  قدر با ناخن خواستم اینبودن؟ می 

 کبود بشن. اَه... 

 لیماک از حرف روژان آرام خندید و گفت: 

 نکه خودت سفید نیستی.   -

خیال ش ایستاده بود داد و بیه لیماک که کنارروژان نگاهش را ب

 پاسخ داد: 

دونی به خاطر  البته اما اون ازم سفیدتره، منم خودت که می  -

معمول  حالت  در  پوستم  وگرنه  سفیدم  که  پودرهاست  این 

 ست. اون دفعه یادت رفته توی اتا...تیره

سرفه سریع  ساتیا  که  بود  نشده  تمام  میان حرفش  و  کرد  ای 

 پرید.حرفش 

خب حاال! بعداً برین باهم بحث کنین، اآلن جلوی دوتا مجرد    -

 خوب نیست. 
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ها نگاه کردند.  ای زد که همه به آن قهه روژان با حرف ساتیا قه 

 وارنا خندید و آهسته گفت:  

برادرم  ساکت شو، می   - با  بفهمن مخفیانه  ارتباط خوای همه 

 داری؟  

طور که سعی رد و هماناش را پایین آوروژان سریع صدای خنده

 داشت آن را کنترل کند گفت: 

 لعنتی، حواسم نبود.   -

ساتیا برایش سر تاسفی تکان داد و چیزی نگفت. بقیه هم مدتی  

های خود مشغول شدند. هایدرا شان را گرفتند و به حرفبعد نگاه 

آینده همسر  برای  انتخابی  تنها  نه  بلکه  بیچاره،  نداشت،  اش 

ست و... بگذار چیزی نگویم، حقیقتاً دلم یگری دانست او با دنمی

 گرفت. 

ها نگاه کردم. وارنا که سکوت کرده بود آهی کشیده و باز به آن

 ناگهان لبخندی زد و آرام گفت: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 192 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

اش دست اول نیست  بنظرتون اگر هایدرا بفهمه شوهر آینده   -

وقت گزینه  چه احساسی داره؟ یا اگر بفهمه برای نامزدش هیچ

 کنه؟ کار می چی  اول نبوده

به آن با حرف وارنا خندیدند که راسا عصبی خطاب  ها از همه 

 انتهای تاالر با صدایی بلند گفت: 

 شاهزادگان، متوجه نیستین توی چه شرایطی هستیم؟    -

با لحن عصبی راسا، هر چهار نفر سریع دست از خنده برداشتند  

معذرت هیچو  دیگر  سپس  کردند.  نزدنخواهی  حرف  تا  کدام  د 

بگیرند. همه در تاالر سلسله  مبادا مجدد مورد خشم راسا قرار 

بانوان اشرافمراتب را می زاده، پس از ملکه و  دانستند، در رده 

پرنسس، خواهران ملکه مقام برتری داشتند و این یعنی قدرتی  

آن   همین  برای  داشت،  خواهند  اختیار  در  نیز  مجازات  برای 

به حتم برایشان یک جمله خشن  ها سکوت کردند وگرنه  عفریته

 اهمیتی ندارد. 

می آن مسخره  را  پرنسس  خالهها  از  باید  چرا  پس  اش  کنند، 

بترسند! اما عجیب است، با وجود حضور بزرگان خاندان در گوشه  
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شان چیزی ها برای تمسخر و کار زشتو کنار تاالر، کسی به آن

نگفت! گویا تنها هایدرا مشکل داشت و همه چیز تقصیر اوست.  

عضو این خاندان است، تنها    عدالتی؟ او هم کهقدر ناحقی و بیچه

 با کمی تفاوت. 

از روی تأسف سرم را به چپ و راست تکان داده و از تاالر بیرون  

رفتم تا ببینم اوضاع از چه قرار است. آمدم. باید به نزد رایو می

ها باال رفته و کنار اتاق ایستادم. رایو داخل اتاق  آرام از روی پله

نمی حرفی  و  است  نشسته  پیش    زند،ساکت  ساعت  یک  از 

 همچنان آرام است؟ 

سرم را برگرداندم و به راهرو نگاه کردم؛ ساتراس تازه رسیده بود  

می  اتاق  طرف  به  با و  و  ایستاد  اتاق،  به  رسیدن  با  آمد. 

با انگشت  با شنیدن صدای درب،  مونیکا  به درب کوبید.  هایش 

اخم به طرف درب رفت، آن را باز کرد و خواست عصبی جواب 

د که با دیدن ساتراس، تعظیم کرد و سریع کنار ایستاد. ملکه بده

حس به درب خیره شد. منتظر  با دیدن آن واکنش مونیکا، بی 

این ببیند چه کسی  با دیدن بود  است،  ترسانده  را  مونیکا  گونه 
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ساتراس که وارد اتاق شده بود متعجب از روی تخت برخاست و  

 گفت: 

 ؟  کنیجا چی کار می ساتراس، این  -

  تعظیم   با  و  آمد  جلو  آرام  بود،  سال  کهن  و  پیر  مردی   که  ساتراس 

 :داد پاسخ

 سرورم ملکه، شاه شما رو احضار کردن. لطفاً همراه من بیاین.   -

 ملکه با اتمام سخن ساتراس متعجب پرسید: 

جا بودم، کاری  جورمونند؟ چرا؟ من که تا یه ساعت پیش اون  -

 نبود که به من نیاز باشه و جشن هم که تموم شد. 

ساتراس مجدد سرش را کمی خم کرد و در نهایت احترام پاسخ 

 داد:  

 شین. لطفاً همراه من بیاین ملکه من، خودتون متوجه می  -

خوبی   به  نگفت،  چیزی  دیگر  و  کرد  اخمی  دانست می ملکه 

ساتراس اگر نخواهد حرفی بزند، هیچ روشی برای به حرف در  

اش  آوردنش  وجود ندارد. البته بخاطر همین خصوصیت اخالقی
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ها در کنار شاه مانده بود. مردی به شدت  بود که تمام این سال 

وفادار و مهربان که هایدرا را خیلی دوست داشت، البته که هایدرا 

 او دارد. نیز احساس متقابلی به 

ملکه با اخمی بر پیشانی، سری تکان داد و از اتاق بیرون آمد. با  

توجه به  ها جلویش تعظیم کردند اما او بیبیرون آمدنش، ندیمه

تواند ای اتاق هایدرا خیره شد. دلش پیش اوست اما نمی درب نقره 

 برود، چرا؟ شاید به خاطر غرورش. 

پله به طرف  و  را دزدید  نیز  ها رفت،  نگاهش  مونیکا  و  ساتراس 

آرگا  تاالر  به  تا  شدند  راهی  دیگر  خدمه  ده  با  سرش  پشت 

بازگردند. نگران بودم؛ حس عجیبی از این اتفاق دارم. انگار که  

 شد؟ نه ممکن نیست! یک جورهایی تصادفی نبودند اما مگر می 

نفس عمیقی کشیده و همراه رایو حرکت کردم. دقایقی بعد مثل  

وار غرور  با  با  همیشه  مخملی،  قرمز  فرش  روی  و  شده  تاالر  د 

قاطعیت قدم برداشت. همه به احترامش تعظیم کردند و تا زمانی  

پله  از  باال  که  را  سرشان  نشست،  پادشاه  کنار  و  رفت  باال  ها 

 نیاوردند. با نشستن بر جایگاه، به بقیه نگاه کرد و بلند گفت: 
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 سرتون رو باال بگیرین.   -

ستادند و به او خیره شدند. مونیکا و ش همه درست ایبا دستور 

ارباب کنار  نیز  دیگران  ساتراس  به  و  ایستاده  استوار  خود  های 

خیره بودند. دکاموند با احترام و البته پوزخندی بر لب جلو آمد،  

 احترام گذاشت و با نگاهی خیره به ملکه گفت: 

پرسم، شما  مقدمه سوال میملکه من، لطفاً عفو کنید که بی   -

 ز کجا بودین؟ دیرو 

پرده دکاموند شوکه شد. دیروز؟ او  رایو به وضوح از آن سوال بی

ش رفت! اما کسی خبر نداشت، ممکن بود  دیروز به دیدن برادر

این را فهمیده باشند؟ اما مگر دیدن استیو، مشکلی دارد؟ البته 

احترامی ترک کرد و اکنون چراکه استیو، خاندان بریل را با بی

ممنوعه   حق عضو  بریل  اعضای  بنابراین  بود،  بریل  لیست  در 

حذف  خاندان  از  وگرنه  نداشتند  را  او  با  کردن  برقرار  ارتباط 

 شدند. می 

حال ملکه از روی ناچاری به دیدن یک خائن رفته بود، آن هم 

می  بقیه  اگر  حتم  به  پرنسس،  با  بهدخاطر  را  دو  هر  فهمیدند 
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کردند. تنها ارفاق  می   شان خلع و تبعیدپی از مقامدراعتراضات پی

شدند آن هم برای  ها این بود که از خاندان بریل حذف نمیآن

آمیز ها، جنون که سلطنتی بودند. به راستی که این قوانین بریل آن

 است. 

ملکه درحالی که خونسردی خود را به سختی حفظ کرده بود تا  

 کسی شک نکند، ابروهایش را باال داد و گفت: 

کنم این سئوالی باشه که  شاهزاده؟ فکر نمیمنظورتون چیه     -

 شما اجازه پرسیدنش رو داشته باشین! 

دکاموند با پاسخ ملکه، اخمی کرد و کمی سرش را پایین آورد،  

 سپس ادامه داد: 

ای از راذان  بله، صحیح! اما این تا زمانی درست بود که فرستاده   -

 جا حاضر نشده باشه! با نشان شما در این

 زدهحیرت  و  برخاست  جایش  از  شوکه   دکاموند   حرف  با  ملکه 

 : پرسید

 ! من؟ نشان راذان؟! چیه؟ منظورتون - 
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پاسخ دهد که   با کنایه  دکاموند تمسخرآمیز خندید و خواست 

 بار از او پیشی گرفت و نگران خطاب به ملکه گفت: راسا این

اومدن، جا  بله، نوه ملکه آرونا شاهزاده آیوشی از راذان به این  -

بود و فکر می نشان شما هم همراه ما قصد توطئه و  شون  کنن 

خیانت برای به هم زدن صلح رو داشتی. اآلن هم ارتش راذان  

 ست. پشت مرزهای شرقی ما مستقر شده و آماده حمله

 ملکه حیران درحالی که به افراد جلویش خیره بود زمزمه کرد:  

 راذان...  -

با مالیمت به نیم رخ رایو نگاه کرد و بار به حرف آمد و  شاه این 

 گفت: 

 ملکه من، دیروز کجا بودین؟   -

ملکه با سرعت به طرف شاه برگشت و با تعظیم کوتاهی پاسخ  

 داد: 
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سرورم من دیروز در کنار شما در باغ انعکاس بودم، بعد از اون    -

هم مدتی در اتاقم استراحت کردم و چرخی در آسمان پایتخت  

 ا پرنسس در باغ قدمی زدیم.زدم. بعد هم ب

ملکه مکثی کرده و درحالی که دست راستش را بر روی قلبش 

 نهاد ادامه داد: می 

این تمام کارهایی بود که دیروز انجام دادم، سرورم، نکنه شما     -

 به من شک دارین؟ 

شاه لبخندی زد و آسوده خاطر از آن که به حتم کار ملکه نبوده  

 ت تکان داد و  در پاسخ گفت: است، سرش را به چپ و راس

 . عزیزم شو  بلند لطفاً نه،  که البته - 

ش را صاف کرد، سپس مجدد با آن دامن ملکه لبخندی زد و کمر

بزرگ، به سختی کنار شاه نشست و سکوت اختیار کرد تا حرف  

ش درگیر بود. قسمتی از موضوع را  بقیه را گوش دهد، اما فکر

ربط داشت، باید موضوع را حتماً  نگفت و این به حتم به ماجرا  

چاره راه  تا  بگذارد  میان  در  شاه  با  بیدر خلوت  با  ای  اندیشند. 

 نشستن ملکه، دکاموند سریع به میان پرید: 
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 اما سرورم، پس...   -

 شاه دستش را باال آورد و اجازه حرف زدن را به او نداد.

 ساتراس، به ادوارد بگو بیاد.   -

ادوارد فرمانده ارتش اقاقیا سرخ، از اضطراب ملکه با شنیدن نام  

شد هایش را به هم دیگر فشرد. اگر ادوارد وارد این ماجرا می دست

های تیزبین او فرار کند! بنابراین  توانست از زیر چشمبه حتم نمی 

باید جلوی شاه را برای فراخاندن ادوارد که مردی بالغ و با ادراکی 

ش را نامحسوس روی دست شاه  باال بود، بگیرد. پس سریع دست 

 گذاشت و بلند گفت: 

سرورم، فرمانده به حتم درگیر مسائل زیادی هست، بهتره اول    -

خودمون روی این مسئله کار کنیم، باید مخفی بمونه ممکنه یه 

 نفوذی بینمون باشه. 

شاه با تعجب و متفکر، به ملکه نگاهی انداخت و با احساس گرمی 

سری تکان داد و حرف ملکه را تایید  دست ملکه بر روی دستش،  

 کرد. 

 درست میگی ملکه، پس...   -
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ملکه سریع میان حرف شاه پرید تا چیز دیگری نگوید و اوضاع 

 تر نکند.  را خراب

فعالً بهتره استراحت کنین، شب به تحقیق مشغول شید تا    -

 دقت باالتری برای کار داشته باشین. 

ت را  آهسته سرش  اما  متعجب شد  دیگر چیزی  شاه  و  داد  کان 

نگفت، بنابراین ملکه از جای خود برخاست و پایان میهمانی را  

زادگان همگی با دستور ملکه، اخم کردند. به  اعالم کرد. اشراف

حتم همه شک کرده بودند اما جرأت گفتن چیزی را نداشتند.  

رفت و همیشه آرام با مسائل  قدر تند نمیگاه آن چرا که رایو هیچ

 کرد!میبرخورد 

دیگر از تاالر بزرگ و  تمامی افراد داخل تاالر به ترتیب همراه یک

الجثه آویزان شده بر  مجلل آرگا با آن لوسترهای چندگانه عظیم 

سقف، خارج شدند. مدتی بعد، با خالی شدن تاالر، تنها راسا و  

توجه به  دکاموند به همراه پادشاه و ملکه باقی ماندند. ملکه بی 

از   فشار دکاموند  از  این  و  بود  ترسیده  برخاست.  جایش 
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اما همچون  ها دست دکاموند  است،  نیز مشخص  دیگر  بهم  یش 

 ادوارد باهوش بود و فرار کردن از دقت باالیش بسیار سخت است.  

باال گرفت و در حالی که تند را  از  -رایو دامن طالیی خود  تند 

 آمد، گفت: ها پایین می پله

 بینمت. عداً میباید زودتر برم عزیزم ب  -

  دکاموند،   سخن  با  که  گذشت  دکاموند  و سپس سریع از بین راسا

 . ایستاد جایش در میخکوب هاآن متری  دو در

 طور بود؟ حال استیو چه  -

رایو شوکه بر روی فرش قرمز ابریشمی ایستاد و به درب بزرگ 

تاالر خیره ماند. استیو؟ دکاموند فهمیده است! اما از کجا؟ کسی 

ش و استیو خبر نداشت، پس او از کجا...  ز رفتنش جز خودکه ا

 ای در ذهنش زده باشند، متوجه حقیقت شد.  گویی که جرقه

ش باشد، آیکان! آن مردی که در شهر دید، به حتم باید کار خود

به خصوص که آن برخوردشان در چند متری خانه استیو رخ داده 

باید یکی از جاسوسان دکاموند به حتم  بر می   بود!  بود، در دل 

خود لعنتی فرستاد. چرا در آن لحظه به این موضوع توجه نکرد 
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می را  جواب  خود  هرچند  نیافتد؟  گیر  اآلن  آن  که  در  دانست، 

افکارلحظه آن این قدر  به  فکر کردن  بودند که وقت  ش درگیر 

 نکته را نداشت. 

اتفاقی  دیگر  نمی اکنون  و  افتاده  که  برای ست  کاری  تواند 

خواست خود اولین  ری از آن انجام دهد. اما افسوس که می جلوگی

های ش لو داده شود. رایو با دستنفر به شاه بگوید نه توسط برادر

با اخم خطاب به  به هم فشرده به طرف آن  ها روی برگرداند و 

 دکاموند گفت: 

 البته که حالش خوب بود!  -

و است  این سرزمین  ملکه  او  کرد،  تایید  به وضوح  هرچه   آری 

بنابراین در شرایطی حاد   و  ایستدمی  استوار   نباشد غرور دارد. 

. دارم  دوست  را  خصوصیتش  این  که  چقدر  و  کندنمی  خم  کمر

  شاه   رفته   باال   ابروان   روی   بر   دکاموند  پوزخند  روی   از  رایو،  نگاه 

ین به شاه خیره شد. کاش  غمگ و   کشید عمیقی نفس.  خورد  سر

دیگر زودتر به او گفته بود، اما واقعاً زمانی نداشت. دیروز کنار یک

قدر هر دو خسته بودند که جانی برای حرف خوابیده بودند اما آن
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زدن برایشان باقی نمانده بود. صبح هم که به میهمانی آمده و تا  

با یک بودند  نتوانسته  است،  یازده صبح  که ساعت  دیگر  اکنون 

 حرف بزنند. 

 ملکه با ناراحتی خطاب به شاه، آرام زمزمه کرد:  

 خواستم بهتون... سرورم می   -

شاه اما از شوک، تنها میان حرف او پرید تا این سوال عمیق و  

 سنگین را بپرسد و از پاسخ آن مطلع شود. 

 بهم بگو ملکه، تو اون نشان رو به استیو دادی؟    -

ش را به ی شاه شوکه شد و متعجب سرملکه از آن سوال ناگهان

 چپ و راست تکان داد، سپس سریع و بلند پاسخ داد: 

البته که نه، من فقط به دیدنش رفته بودم که توی راه به یه     -

دامن   از جیب مخفی  نشان  انگار  لحظه  و همون  برخوردم  دزد 

 افتاده. 

بود، مشکوک  ملکه شده  پاسخ  ابهام  دکاموند که سریع متوجه 

 ادامه داد:
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کنین که خودتون بهش  گین انگار افتاده؟ انکار میدارین می   -

 دادین؟ 

دکاموند   طرف  به  را  سرش  تمام  جدیت  با  و  کرد  اخمی  ملکه 

 چرخاند. سپس خطاب به او با جدیت تمام پاسخ داد: 

نداره    - وجود  دلیلی  باشین!  زدنتون  حرف  مواظب  شاهزاده، 

پاد جز  شخصی  به  رو  نشانم  نشان  بخوام  هم  اون  بدم.  شاه 

 سلطنتی، منظورتون از این حرف چیه؟ 

 ای زد و آرام زمزمه کرد:قههدکاموند با پاسخ قاطع ملکه، قه 

 منظوری نداشتم، ملکه من...    -

عجیبی   احساس  گفت  را  من  ملکه  که  هنگامی  کالمش  لحن 

گونه  به  به  داشت.  نگاهی خشمگین  و  کرد  اخم  پادشاه  که  ای 

ت. او اما در دل به وضوح خشنود گشت، چرا که دکاموند انداخ

دانست که دانست شاه از عالقه او به ملکه مطلع است و می می 

ملکه از ماجرا مطلع نیست و این برایش بهترین فرصت بود. گویی  

دکاموند   شدن  سرکوب  با  راسا  بود.  زده  نشان  دو  و  تیر  یک 

 پوزخندی زد و گفت: 
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ن توی راذان پیدا شده؟ ممکنه طور نشا خواهر، به نظرتون چه   -

 اون فردی که بهش برخوردین اون رو برداشته باشه؟ 

 ملکه آرام سرش را به چپ و راست تکان داد و متفکر پاسخ داد: 

کنم؛ چون به قدری سریع اتفاق افتاد که وقتی برای فکر نمی    -

برداشتن اون نشان نداشت، شاید روی زمین افتاده و یکی از تجار  

 برداشته. اون رو 

 راسا با پاسخ ملکه کمی فکر کرد و سپس ادامه داد:

جا رفته اما پیدا شدنش در رونای چی؟ یعنی اون تاجر به اون  -

 و... 

 که ملکه پاسخ دهد، میان حرف راسا گفت: شاه قبل از آن

هاست. فعالً هر دو  تر از این حرفتر و جدی نه! موضوع مهم   -

 م. مرخصید، باید با ملکه حرف بزن

شاه سریع چشم با سخن  پلکملکه  و  بست  را  را  هایش  هایش 

محکم بهم فشرد. انتظار همچین چیزی را داشت چراکه به خوبی 

را می اکنون ازش می اخالق شاه  به حتم  برای  شناخت.  پرسید 
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ش با استیو را با او در میان  چه زودتر گم شدن آن نشان و دیدار

ن متوجه نبود نشان نشده بود.  نگذاشته است. اما او خود نیز تا اآل 

جایی که برخالف رایو پی به دلیل ترخیص نبرده  دکاموند از آن

 اش خراب شود معترض گفت: بود و ترسید نقشه

 اما سرورم!    -

 شاه عصبی میان حرفش پرید و امان نداد.

 گفتم برین بیرون! همین االن.   -

ندرت شاه را  راسا متعجب نگاهی به ملکه انداخت؛ نگران بود. به

می این عصبی  و گونه  کشور  مشکالت  برای  همیشه  و  دید 

اولین اکنون  اما  بود.  وزرا  ملکه  اشتباهات  به خاطر  که  است  بار 

گونه فریاد کشیده و عصبی شده است. رایو که گویا متوجه  این

نگاه خیره و دلواپس راسا شد، نگاهش را به او داد و در اوج دلهره 

کرد تا بعدا ش زد. باید او را دست به سر میلبخندی از روی آرام

 پی نباشد. درهای پی مجبور به پاسخگویی و دروغ گفتن

تر شد، سریع احترامی به شاه  راسا که گویی با نگاه رایو کمی آرام

اش که دامن دو  و ملکه گذاشت. سپس با آن لباس زیبای آبی
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د نیز  تکه بزرگی داشت، به طرف درب تاالر حرکت کرد. دکامون

با اخم و عصبانیت، از سر حرص به شاه احترام گذاشت و با گفتن  

چیزی زیر لب، از کنار ملکه گذشت تا از تاالر خارج شود. چه  

 گفت؟ بگذار بماند. 

  سالن   انتهای   به  اخم  با   شاه منتظر ماند تا آن دو کامالً بروند و

تاالر را ببندند  های  درب  تا  داد  دستور  ها،آن  رفتن  با.  ماند  خیره

هایشان نشود و مزاحمتی ایجاد نکنند. با  تا کسی متوجه حرف

بسته شدن دو درب بزرگ توسط دو سرباز محافظ، اکوی بلندی 

 ها، در سالن پیچید. از صدای برهم خوردن درب

اش را بیشتر آوری بود و این صدا نیز چاشنیفضای به شدت دلهره 

کرد. با بسته شدن درب، سکوت بدی کل تاالر هزار متری را در  

ها، همراه با گیالس های بعضا پر یا  ها و شیرینی برگرفت. میوه 

 خالی، ساکن مانده و شاهدان آن صحنه شده بودند.  

ز انتهای تاالر گرفت و به شاه باالخره بعد از دقایقی نگاهش را ا 

. ملکه که اکنون غمگین به شاه خیره شده بود، پلک زد  ملکه داد
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های باریک قرمزش را تکان دهد که شاه دستی  و خواست آن لب

 های کم پشتش کشید و غمگین گفت: بر سیبل 

 چرا به دیدن استیو رفتی و نگفتی؟!  -

م جوانب را ای نیست، همیشه اول تماجورمونند اژدهای افراطی

می نظر  سخندر  میگیرد،  گوش  را  همه  انتها  های  در  و  دهد 

گیرد. حتی در این شرایط هم اول قضاوت نکرد و صبر  تصمیم می 

ش ماجرا را از زبان خود برای جورمونند تعریف  کرد تا رایو خود

کند و چه زیباست که همچون دیگر اژدهایان یک طرفه قضاوت 

به راستی که دلینمی ها در  ل واقعی موفقیت هر دوی آنکند. 

بودن عاقل  و  خردمندی  همین  هم  آهی کنار  رایو  است.  شان 

 رفت، با بغض پاسخ داد:ها باال می کشید و در حالی که از پله

 به خاطر هایدرا رفتم.   -

شاه با شنیدن نام هایدرا، گویی که تمام عصبانیتش از فکر های 

  و  بود  پدر  هم  او  آری  ت.ش زده بود، فرو ریخخیانتی که بر سر

  نبود   چه  هر  اما  کرد،نمی  درک  را  او  احساسات  رایو  اندازه  به   شاید

ایدرا را لوس خود بار آورده و خود نیز به او بسیار وابسته بود. ه
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های دیگر ها، به حتم مثل رابطهباید گفت رابطه پدر و دختری آن

   تر از دیگر پدر و دخترهاست.نیست، بلکه بسیار صمیمی

هایی لرزان، کنار شاه نشست و در حالی که با بغض  رایو با قدم 

های زیبای عسلی جورمونند خیره بود، ادامه همچنان به چشم

 داد: 

استیو کتاب زیاد خونده، به خاطر همین رفتم پیشش، گفتم     -

 شاید اون بدونه منظور اون ناشناس چیه.

د و مشتاق جومونند سریع نگران و دلواپس میان حرف ملکه پری

 پرسید:  

 دونست؟میخب،    -

چشم نور  تا  نداشت  تاب  گویی  که  امید ملکه  از  سرشار  های 

اش ش را با یک کلمه کوتاه اما سنگین خاموش کند، بغض شوهر

کرد، هایش پنهان می اش را با دستشکست و در حالی که صورت

 پاسخ داد:

 دونست. نه، اون هم نمی -
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بار در امروز توی کل تاالر  اولین هق بلندش، برای    -صدای هق

واقعی که خود  است  کنار شوهرش  تنها  او  آری،  را  پیچید.  اش 

باز در دل خود هق نشان می به حتم  دهد. در غیر آن صورت 

زند که مبادا کسی او را ببیند و شخصیتش به عنوان ملکه  می 

 زیر سوال برود. 

شغول بازی  اش را که مجورمونند با پاسخ پر از بغض رایو، دست 

ش هایش بود، پایین آورد و روی زانویش نهاد. سرکردن با سیبیل 

هایی که را به نشانه افسوس به چپ و راست تکان داد و با چشم

می  برق  شانه کمی  شد.  خیره  رایو  به  شدت زدند،  به  رایو  های 

گریهمی  صدای  و  میلرزیدند  بیشتر  چه  هر  بم اش  تر گذشت، 

 شد. می 

ی شانه او گذاشت و رایو را به آغوش مردانه  دست راستش را رو

آغوشش  را در  رایو هم مشتاق خود  کرد.  بزرگ خود دعوت  و 

های پهن شوهرش نهاد، سپس به  ش را روی سینهانداخت و سر

نمیگریه دیگر  داد.  ادامه  خود  اندوهگین  چه های  باید  دانست 

امید  آخرین  استیو  نجات کند،  و  حل  راه  کردن  پیدا  برای  ش 

 یدرا بود که آن هم شکست خورده بود.  ها
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بود.   کرده  گیر  افکار خود  از  باتالقی  در  و  نداشت  راهی  اکنون 

 جورمونند آرام برای تسکین اندوه ملکه، لب زد: 

 دیم. گریه نکن عزیزم، باهم نجاتش می   -

خواست که او گذشت؟ خود یکی را می اما در دلش واقعاً چه می 

توانست اکنون بشکند. او مرد بود اگر او نیز را آرام کند، اما نمی

ناتوان شود، رایو دیگر باید چگونه ادامه بدهد؟ با چه امیدی؟ نه  

شکند، البته، نه در  او مرد است و باید بماند، یک پدر هرگز نمی

اند. اما در خلوت  که با امید به او چشم دوختهای  جلوی خانواده

قدر که کسی نیست، هر چند شاه که خلوتی برای خود ندارد. چه 

خواهم شاه باشم! در اوج  گذراند. هرگز نمی شرایط سختی را می 

 نهایت ناتوان، به راستی که چه لذتی دارد؟  قدرت اما بی 

تر شدند،  یمهایش مالکه رایو آرام شد و گریهدقایقی پس از آن

اش را باال گرفته جورمونند او را از خود جدا کرد و در حالی که سر

 بود، با لحنی محکم و جدی گفت:

ها نباید ها رو چی بدیم؟ اونزادهاآلن باید جواب وزرا و اشراف   -

 کنن.  از شرایط هایدرا با خبر بشن وگرنه به حتم شورش می 
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اش که  های بهم ریختهرایو غمگین در حالی که سعی داشت مو

کمی   کند  درست  بودند،  داده  دست  از  را  قبل  ترتیب  و  نظم 

 دماغش را باال کشید و غمگین پاسخ داد:

 دونم. دونم واقعاً، نمی نمی   -

یش را بر پیشانی خود عمود کرد و به  ها جورمونند کالفه دست

ای برای حل کردن این موضع  فکر فرو رفت. باید یک فکر چاره 

م  هم  ی پیدا  دکاموند  و  راسا  اکنون  که  خصوص  به  کرد، 

دانستند ملکه به دیدن یک اخراج شده رفته است و به حتم  می 

 تمام خاندان هم مطلع شده بودند، به خصوص بزرگان قبیله! 

جورمونند از افکار درهم زیادی که داشت، کالفه پوفی کشید و 

ود که  خواست مجدد به فکر فرو بررا بست، گویی می   هایشچشم

را گشود. درب با    هایش با کوبیده شدن درب بزرگ تاالر، چشم

دوان با نگرانی وارد شد. با سرعت به    -شدت باز شده و راسا دوان

ها، با احترامی سطحی،  نزد شاه و ملکه دوید و با رسیدن به آن 

 نگران گفت: 
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وزرا، متوجه رفتن ملکه به دیدن استیو شدن، همه توی تاالر     -

 منتظر شما و ملکه هستن تا توضیح بدین!   32اورالیا 

 شاه با این خبر، اخمی کرد و آرام به ملکه زیر لب گفت: 

بار دیگه انگار کاری از دستمون بر نمیاد. فقط نذار بفهمن  این   -

 مشکل هایدرا چیه.

را  نامحسوس سرش  بود،  بغض کرده  ملکه در حالی که مجدد 

پادشاه برخاست، باید هر دو به  تکان داد و از جایش به همراه  

می اورالیا  دیدار  تاالر  دلیل  آزتالن  دربار  مقامات  برای  و  رفتند 

با استیو و حضور ارتش راذان در کنار مرزهای آزتالن را   ملکه 

ها توانم بگویم سرعت پخش حرفدادند. به جرأت میتوضیح می 

ان توسط راسا و دکاموند واقعا غیر قابل باور است. برای خودش

 ای بودند. یک پا نامه رسان خبره

ها پایین آمدند و با آن رداهایی  ملکه و پادشاه همراه هم از پله

که بر تن داشتند به طرف کاخ آینه حرکت کردند، در واقع تاالر 

اورالیا در همان کاخ بزرگ آپادانا قرار داشت و درست در چند  

برگش دلیل  اما  بود.  شده  واقع  آرگا  تاالر  متری  و صد  ملکه  ت 

 
32 Orlaya 
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پادشاه به کاخ اصلی، نداشتن لباس مناسب برای حضور در جلسه  

 دربار بود.

دربار آزتالن سالیان سال بود که برای جلسات، ردای مخصوصی  

در نظر گرفته بود تا هیچ کس نتواند بدان گواهی ورود و به شکل 

جاسوس وارد جلسه شود. در واقع باید گفت این جلسات کامالً 

بود و  محرمانه  بریل  خاندان  بزرگان  با  همراه  وزرا،  تنها  و  ند 

زادگان درجه یک همچون راسا، رایکا و دکاموند اجازه ورود اشراف

 داشتند.  

دیگر به طرف کاخ آینه حرکت  ملکه و شاه دست در دست هم 

ها با  کردند و با رسیدن به آن، به سمت اتاق خود رفتند. از پله

خود شدند. هر دو به طرف کمد  دیگر باال رفته و وارد اتاق  یک

ندیمه به کمک  و  و  رفتند  مونیکا  مخصوص خود همچون  های 

 های ویژه خود را پوشیدند. ساتراس، لباس

لباس ملکه از حریری طالیی و قرمز دوخته شده بود که بسیار  

گونه است منتها با رنگ سفید  زیبا و براق بود. ردای شاه نیز همان

های زیبا اما به حتم  وشیدن آن لباسادغام شده. هر دو پس از پ
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بیرون  اتاق  از  ملکه،  بلند  موهای  کردن  مرتب  با  وزن،  سنگین 

ای ایستاد و  ها بازگشت اما ملکه، لحظهآمدند. شاه به طرف پله

اش هنوز نزد هایدرا بود. شاه با دیدن به اتاق هایدرا خیره شد. دل 

همسر دستتردید  سپس  برگشت  او  پیش  به  آش،  را  رام  اش 

 گرفت و زمزمه کرد:

جا بمونه برای خودش  کنیم. توی این شرایط اوندرستش می   -

 بهتره.  

وجود در  ماری  همچون  دلهره  نداشت،  ایمان  اما  با ملکه  ش 

شود. دانست کدام پیروز میاش در نبرد بود و نمیاژدهای درون

اژدهای بریل یا آن مار شرور عویل؟ به راستی کدام؟! اما به ظاهر  

با آن ترس درونی، سری تکان داد و همراه با پادشاه حرکت کرد.  

اش اقیانوسی در حال طغیان بود و تا رسیدن به تاالر اورالیا،  دل

فشرد تا خونسردی ظاهری خود را حفظ هایش را بهم می دندان

نبود. چرا که لرزش دست  بنظرم زیاد موفق  ها و کند. هرچند، 

 ایم به وضوح مشخص بودند. هاش، به خوبی در جلوی چشمفک
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بگذریم، با رسیدن آن دو به کاخ آپادانا با بیست خدمه در پشت  

خود، سربازی رفت تا خبر رسیدن پادشاه و ملکه را اعالم کند. 

آن دو نیز آرام وارد مسیر زیبای سنگ فرش شده که به طرف  

 رفت، شدند و قدم زنان به سوی آن پیش رفتند. تاالر اورالیا می

همجوار  اطراف تاالر  همچون  نیز  اورالیا  بسیار    تاالر  آرگا،  خود 

دورتا فرشزیباست.  سنگ  گل دور  از  پر  زیبا  ها،  و  سفید  های 

اورالیا است که به شدت رایحه شیرینی را در اطراف تاالر پخش  

ها، با  اند. پرندگان چلچله نیز از بوی مست کننده این گلکرده

خوانند تا  کنند و به زیبایی می ها پرواز می خشنودی بر فراز آن

حومورا   عالمیان  تمام  گوش  به  را  خود  رضایت  و  خوشحالی 

 برسانند. 

در دل زوج جلویم اما بر خالف آن فضای زیبا و دلنشین، آشوبی  

نهان شکل گرفته است، جورمونند نیز مثل رایو نگران بود و این 

چشم است.  از  مشخص  خوبی  به  رنگش،  عسلی  درخشان  های 

با عجله به درب تاالر رسید و خبر آمدن سروران خود را    سرباز

با این خبر محافظ دستور باز شدن   به محافظ تاالر اعالم کرد. 

درب را صادر کرد و درب های عظیم تاالر اورالیا با صدایی بلند  
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باز شدند. درب طالیی بزرگی که بر روی آن طرحی از گل لوتوس 

اژدهایی عظ )نیلوفر با  به  آبی( همراه  فراز یک کوه بزرگ،  بر  یم 

دست نقاشان زبردست آزتالن طراحی و ساخته شده بود. بخاطر  

های مهم، یک جورهایی از نظر  اهمیت این تاالر و برگذاری جلسه

توانست به آن نفوذ کند.  امنیتی برترین بود و کسی به راحتی نمی 

برای همان جلسات مهم و محرمانه سیاسی در این تاالر برگذار 

 شود.ی م

تاالر، کمی مکث کردند و سپس    شاه و ملکه با رسیدن به درب

با کشیدن نفس عمیقی، شاه دست ملکه را رها کرد و جلوتر به  

راه افتاد. ملکه نیز کمی صبر کرد تا شاه برود و سپس دامن بزرگ  

تکه کفششصت  آن  و  گرفت  باال  کمی  را  بلورین  اش  های 

 تاالر اورالیا نهاد.  های یشمیاش را بر روی سنگطالیی

  به   و  برداشت   قیمت   گران  های سنگ  آن  روی   بر  قدم   پشت   قدم 

  و   طالیی  رنگ  به  بزرگ  تختی  جاآن  در  که  تاالر  انتهای   طرف

دیوارهای    با  همراه  شد،می  دید  قرمز کنار  وزرا همه  رفت.  شاه 

ها آینه کاری شده بود، بر  بزرگ تاالر که به زیبایی بر روی آن
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صندلی جلوی  روی  و  بودند  نشسته  خود  ویژه  نفره  یک  های 

 آوردند.  های خود سر تعظیم فرود ارباب

ملکه و شاه با وقار و سری باال گرفته، از ده پله شاه نشینی اصلی  

ه و جلوی تخت ایستادند، اول شاه از کنار میز اژدها تاالر باال رفت

مانند جلوی تخت سلطنتی گذشت و روی تخت خود نشست، 

ملکه نیز متقابالً از کنار میز گذشت و کنار شاه با کمی فاصله  

 ها در جایگاه خود، شاه بلند گفت: نشست. با جای گرفتن آن

 درها رو ببندین.    -

ی زخیم و پر ابهت شاه، درب ها صدا  با  سریع دو سرباز محافظ،

به قدری شدت   ایجاد شد،  بلندی در تاالر  را بستند که صدای 

ای لرزیدند و لوسترهای یاقوتی  صدا زیاد بود که دیوارها لحظه

تاالر، به رقص در آمدند. صدای برهم خوردن آویز های الماس 

زینت   را  تاالر  داخل  سکوت  زیبایی  به  تاالر،  بزرگ  لوستر  ده 

 ها را نوازش داد. و گوش بخشید

بعد که دربثانیه  از رقص  هایی  لوسترها  ها بسته شده بودند و 

خسته گشتند، شاه نگاهی به وزرا انداخت. کسانی که بیشتر از 
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هایی قرمز و ردای سفید  بیست نفر هستند و به ترتیب با لباس

های بلند نشسته و به شاه نگاه  هایشان، بر روی صندلی بر شانه 

 نند.  کمی 

  در   شود،می   تقسیم  قسمت  سه  به  اورالیا  بزرگ  متری   صد  تاالر 

 هفتاد  از  پس  نشینند؛می  وزرا  تاالر،  ورودی   از  اول  متر  هفتاد

  و  بزرگان  و  شده  اضافه  تاالر  به   پله  سه  متری،  نود  تا  متری 

 آن   از  پس   گیرند،می   جای   جاآن  در  بریل  خاندان  زادگاناشراف

یعنی    شده  اضافه   پله  ده  نیز سلطنتی  خاندان  اصلی  جایگاه  و 

 پادشاه و ملکه است.  

 است  ای گونه   به  شساختار   و  شده   مهندسی  زیبایی  به  تاالر  این 

  بیست   آسای لغو  اژدهای   یک  شکل  به  بیرون  از  تاالر  سقف  که

  آسمان  سوی   به  را  خود  بال  دو  و   بوده  پرواز  حال  در  که  ستمتری 

که برای به رخ کشیدن    عظیم   قدرتی  نماد  همچون  است،  گشوده

 به دیگران، ساخته شده است.  

 از   پر  عجیبی  شکل  به  داخلی  سقف  تاالر   این  خارج  برعکس  اما 

  های ستاره   و  آسمان   شب  در  که  است  خالی  توی   های   ستاره
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  به   هم  روز  در  چند   هر.  کندمی   نمایان  زیبایی  به  را  اشواقعی

ها یی توسط نور زیبا  صحنه  و  کندمی  عبور  آن   از  آفتاب  نور  زیبایی

گیرد، حال چرا  در داخل تاالر و در جلوی پای پادشاه، شکل می 

منحصر به فرد است؟ چون با وجود آن همه سوراخ در آن سقف 

بزرگ طویل صد متری، به هیچ عنوان صدایی به بیرون از تاالر 

 رسد و این آن را خاص کرده است. به گوش نمی 

گردد که ماری خاندان بریل باز میدلیل آن نیز به راز های مع

های منحصر به فرد تنها  ها خبر ندارد و راز این هنر شاه نیز از آن

توانم بگویم  در اختیار استادان خاندان بریل است. به جرات می

ها در میان تمام خارج از آن اخالق و اصول گند خاندان بریل، آن

در  و  بودند  برترین  حومورا،  اژدهایان  های  واقعاً این  نژاد  باره 

گونه به  تردیدی نیست، هر چند شاید بخاطر همین است که این

 دهند! خود مغرور شده و اجازه هر کار اشتباهی را به خود می

زادگان  بگذریم، شاه نگاهش را از وزرا گرفت و به بزرگان و اشراف

زادگان نیز در طبقه دوم شاه نشینی ابعاد  های اشرافداد. صندلی 

دیگر فاصله دارند. روما و راسا  ی دارد و خیلی کم از هم تربزرگ

نشسته  راست  در سمت در سمت  دیگری  مرد  و  دکاموند  و  اند 
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ها رسد، آنها نوبت به بزرگان خاندان بریل می چپ، پس از آن

های مادری و پدری ملکه و پادشاه نبودند و  کسی جز پدر بزرگ

را   ازتالن  مطلق  قدرت  باطن،  در  که  بسا  کنترل  آنچه  ها 

اینمی  چرا  دروغ  دو  کردند،  هر  رایو،  و  جورمونند  بگویم،  گونه 

 ها نیستند. آن ای بیش در دستبازیچه

سال  این  که طی  خیلی  هر چند  او  فرمانروایی جورمونند،  های 

تالش کرد تا قدرت را به دست بگیرد و خشنود هستم که موفق  

ارتش   سربازان  از  نیمی  هم  هنوز  اما  است،  تحت شده  قصر  و 

بر   او  دست  از  کاری  واقعاً  و  هستند  بزرگان  وفاداری  و  کنترل 

آید. تا بوده همین بوده است و قرار نیست طی هزار و پانصد  نمی

سال پادشاهی او همه چیز تغییر کند. هر چند که او تمام تالشش 

آن بازیچه  هایدرا  از خود،  بعد  تا  کرد  زیاد  را  گویا  که  نشود  ها 

 ت، البته همین قدرت کم هم جای ستایش دارد.موفق نبوده اس 

زادگان و پادشاهان حقیقی آزتالن  ست که به اشراف شاه دقایقی 

 خیره مانده است که با صدایی ناآشنا، به خود آمد. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 223 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

اعلیحضرت پادشاه، ما منتظر توضیحی از جانب شریف شما    -

 هستیم. 

د نشسته  به آن مرد نگاه کردم، او همان کسی بود که کنار دکامون

و برایم غریبه به نظر آمده بود! چه صدایی دارد! صدایش از آن 

اندازد و به راستی  ست که بدن را ناخودآگاه به لرزه می آواهایی

 آید.  اش میکه صدایش به آن چهره عبوس و جدی 

 : داد پاسخ  تعلل با و کرد مشت  هایش راشاه انگشت 

 چیز مطلع باشین. کنم از همه چه توضیحی باید بدم؟ فکر می  -

کاراکو با پاسخ جورمونند، آرام خندید. با تعجب به او نگاه کردم، 

او نمی  او عموی ارشد ملکه آمد آنبه  قدر شیرین بخندد. آری 

ست که در هنگام  بود، یا به گویش دیگری برادر پادشاه فقیدی 

ش جورمونند را به ولیعهدی خود منصوب کرد. آرام  مرگ فرزند 

خندیدم، شاهزاده کاراکو اژدهای بسیار خون گرمی بودند و به  

نشستند. چرا که هر چه نبود راستی که بسیار به دل هایدرا می

شوند. پدر پادشاه فعلی و عموی  ایشان پدر بزرگ او محسوب می

 ملکه سرزمین. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 224 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

 ش ادامه داد: کاراکو آرام با همان لبخند 

بله، ما از همه چیز مطلعیم، اما ماجرای اصلی رو بهمون بگو     -

 شاه من، چیزی که فقط خودت و ملکه ازش اطالع دارین. 

با حرفش نگران به جورمونند خیره شدم، شاهزاده کاراکو از کجا  

من،می  همچون  نیز  شاه  است؟!  شده  پنهان  موضوعی   دانست 

زند، ملکه اما بر خالف باطن  شوک و تعجب در نگاهش موج می

 اش لبخندی زد و در آرامش پاسخ داد:آشفته و بهم ریخته

به حتم چیزی که من و پادشاه از اون خبر داریم رو اگر الزم     -

رسید. عمو جان، از  زادگان و وزرا میبود به اطالع شما، اشراف

 ن انتظار زیادی از شما داشتم. شما این حرف بعید بود! شاید هم م

هایش را از  ای زد و در حالی که دستقههکاراکو با حرف ملکه قه 

 کوبید، پاسخ داد: روی تحسین بهم می 

 احسنت، حقی که آموزش دیده برادرم آکام هستی، ملکه رایو.     -

سپس با همان لبخند روی لبش، به صندلی تکیه داد و بشکنی  

ای کشید و ش نفس آسودهاین کار  با دست چپش زد. ملکه از

 زمزمه گویان گفت: 
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 خواستن ما رو امتحان کنن. می   -

 ش را تکان داد و زیر لب پاسخ داد:  شاه آرام سر

 شناسیش. پدر منه اما تو بیشتر از من می  -

مضطرب  و  زد  پهلویش  بر  ملکه عصبی  که  آرام خندید  سپس 

 گفت:  

بزرگان     - نگرانم،  خندیدنه؟  وقت  نگفتن.  اآلن  هیچی  هنوز 

 ترسم... می 

جورمونند که گویی موفق نشده بود تا مود ملکه را عوض کند،  

بیاید.  مجدد اخم کرده و سرفه تا جو از خشکی بیرون  ای کرد 

ای، توجه  کل تاالر در سکوت فرو رفته است که با صدای گربه 

همه به آن جلب شد. گربه ای زرد از نژاد پرشیا که به شاهزاده 

 داشت.تعلق 

های زیبایش از ورودی تاالر وارد  گربه با خستگی تمام با آن چشم

آرام باال  آرام روی یشم  -شد.  با  و  و سفید عبور کرد  های سبز 

بزرگ   پاهای  روی  بر  زیبایی  به  نشینی،  شاه  پله  سه  از  آمدن 

 شاهزاده پرید و به شکل ملوسی روی پاهایش دراز کشید. 
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را همراه 33رفت باید حتماً باتا  می آرام خندیدم، کاراکو هر جا که  

ای به یاد گذشته افتادم. هنگامی که به دیدن آورد، لحظهخود می

می چههایدرا  هایدرا  و  به رفت  گربه  آن  نگهداری  برای  قدر 

می  التماس  پیش شاهزاده  از  گریه  و  جیغ  با  نهایت  در  و  کرد 

کند چرا گاه از خود جدا نمیرفت. کاراکو باتا را هیچشاهزاده می 

 که باتا یک گربه معمولی نیست. 

یک دا  باالیی  هوش  که  است  هاییگربه   جزو  پرشیا  نژاد  و  رند 

هایشان ایفای  توانند به عنوان جاسوس برای صاحبجورهایی می

هرچند  کرد؛  نخواهد  ریسک  کاراکو  که  راستی  به  کنند.  نقش 

ای  هها، این است که باتا در واقع هدیدلیل دیگر این وابستگی آن 

شان بود و شاید  از جانب پدر ایشان در آخرین روز زنده ماندن 

 قدر برای او خاص کرده است.  همین موضوع این گربه را آن

با شکسته شدن سکوت از غرق شدن در گذشته بیرون آمدم و 

ها خیره شدم. وزیر جنگ بود که از جایش برخاست و با  به آن

 تعظیمی گفت:  

 
33 Bata _ Persian cat  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi43pbNjer5AhUByaQKHd9fAswQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpetstylist.ir%2Fblog%2Fpage%2F750&usg=AOvVaw21oySKX7xAMH96D9H8kFRd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi43pbNjer5AhUByaQKHd9fAswQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpetstylist.ir%2Fblog%2Fpage%2F750&usg=AOvVaw21oySKX7xAMH96D9H8kFRd
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. ارتش راذان پشت مرزهای ماست، باید  سرور آزتالن، شاه من   -

 کار کنیم؟  چی

 دکاموند سریع با پوزخندی بلند با تمسخر پاسخ داد: 

آسیبی     - بدون هیچ  بزاریم  نباید  بشین،  آماده جنگ  معلومه! 

 جا رو ترک کنن، وگرنه شرافت بریل از بین خواهد رفت.  این

راست  راسا با حرف دکاموند عصبی و کالفه سرش را به چپ و  

پیشانی  و در حالی که  مالش می تکان داد  را  داد در جواب  اش 

 گفت:  

بریم رو درک  شاهزاده انگار اصالً موقعیتی که در اون به سر می   -

 کنین! بهتون گفتم ارتش ما... نمی

دکاموند سریع میان حرفش دست خود را باال آورد و تحقیر آمیز  

 آن را تکان داد. سپس گفت:  

 شاهزاده نکنه جوابم رو یادتون رفته؟!  -

راسا با به یادآوری آن توهین در تاالر آرگا که او یک زن است و  

نباید در مسائل دولت شرکت کند، از جایش بلند شد و خواست  
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ور شده بود، دکاموند را  راستش شعله  با آتشی که در کف دست

 به آتش بکشد که شاه قاطع و بلند فریاد زد:

اگر به این بحث ادامه بدین برای یه ماه از تمام جلسات محروم     -

 شین. می 

دکاموند که نیز به تبعیت از راسا برخاسته بود و آتشش را گرم 

کرد، با سخن شاه اخم کرده و آتش را خاموش کرد. راسا نیز می 

جایی که از سرکوب شدن خود عصبی و از ضایع شدن خود از آن

خجالت زده شده بود، آتش را خاموش کرد و بدان هیچ حرف 

 دیگری مجدد بر روی صندلی خود نشست.  

هیچنده خ جالبی  شکل  به  گرفت،  یکام  از  کم  کدام  دیگر 

گیرد.  آورند و به حتم تا دقایقی دیگر مجدد این بحث باال می نمی

راساست  کنار  نگاه کردم،  روما  نمی   به  گوید. هرچند  اما چیزی 

ی که بر لب دارد، انتظاری هم از او نداشتم. اما آن لبخند مرموز 

است. او همیشه خنثی بود. پس    م را درگیر خود کردهعجیب فکر

گوید؟! با افکارم درگیر بودم که با سخن  امروز این لبخند چه می 

 پادشاه خطاب به وزیر جنگ از فکر بیرون آمدم. 
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خوام آرونا رو تحریک کنم. باید اول  ارتش رو آماده نکن، نمی    -

 از حقیقت ماجرا سر در بیاریم. 

تلس بود، از جای خود  نام داشت و یک ور  34وزیر جنگ که باتر  

هایش را روی قلب خود نهاد و تعظیم  برخاست. با احترام دست

کرد. سپس چشمی گفت و مجدد بر روی صندلی خود فرود آمد. 

پوزخند همان  با  روما  که  کشید  عمیقی  نفس  لب پادشاه  ش 

 گشود.

صبر کنین سرورم، مگه از ماجرا سر در نیاوردین؟ فکر نکنم     -

 ای رو هم بدونین!  گهالزم باشه چیز دی

ملکه و پادشاه با حرف روما در لحظه رنگ و رویشان پرید. روما 

زند و این یک معنا دارد. او از  گاه بدان دلیل حرفی را نمی هیچ

ماجرا خبر دارد! رایو سعی کرد مطمئن شود تا مبادا چیزی را لو  

 ندهد، بنابراین کنجکاو پرسید:  

انگار  - ماجرا چیه؟ شاهزاده  به    و  بهتره  دارین، پس  شما خبر 

 ماهم بگین.  

 
34 Bater Loper 



 

 

 WWW.98IA3.IR 230 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

روما با آن حرف ملکه خندید و از جایش برخاست. سپس قدمی  

جلو آمد و در مرکز آن دایره شاه نشینی اول ایستاد، با اطمینان 

 به همه نگاهی انداخت و گفت:  

 مطمئنین مشکلی ندارین جلوی همه بگم؟   -

قعی کلمه از بهت در خلع بار به معنای واجورمونند و رایو، این

گونه؟ رایو که فرو رفتند. به حتم روما متوجه شده است اما چه

حواسش به شدت جمع بود، ممکن نیست دکاموند این را به او 

دیگر دشمن هستند. پس  ها به شدت با یکگفته باشد چرا که آن

 گونه فهمیده است؟!  او چه

وح برایم مشخص های ملکه، به وضعرق سرد نشسته بر روی گونه 

اش مشخص بود. جورمونند  است، ترسیده و این به خوبی از چهره

البته که حق داشتند، اگر روما همه   نیز همین شرایط را دارد. 

رسد. اما به  چیز را بگوید به حتم دوران این حکومت به پایان می 

کند تا ماجرا را از زبان خود  راستی فهمیده است؟ یا تنها ادعا می 

که تمام تاالر را سکوتی سنگین  فهمد! دقایقی بعد از آنها بآن



 

 

 WWW.98IA3.IR 231 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

روما   گذشت،  سخت  ملکه  و  پادشاه  به  شدت  به  و  گرفت  فرا 

 باالخره زبان باز کرد و خیره به ملکه پرسید: 

دیدار شما با جاسوس شاهزاده دکاموند چه معنایی جز توطئه    -

 داره؟  

لحظه و جورمونند  رایو  او خیربا حرفش،  به  ه شدند.  ای خنثی 

لحظه   در  گویی  که  رایو  جاسوس؟  کدام  چیست؟  منظورش 

بود، نفس حبس شده جرقه اش را رها کرد و ای در سرش زده 

 بالفاصله گفت: 

حرف   - مواظب  شاهزاده  جاسوس؟  می کدوم  که  زنین  هایی 

 باشین.  

 روما با حرف ملکه خندید و با تمسخر ادامه داد: 

م ملکه من! اما این شمایین  هام هستاوه، البته که متوجه حرف   -

های پایتخت که ترسیدین. چرا باید با یه جاسوس توی خیابون

 مالقات کنین؟ ملکه لطفاً جواب بدین.  

ای به فکر فرو رفت. منظورش از جاسوس  رایو با پاسخ روما، لحظه

کیست؟ او که دیروز جز استیو شخص دیگری را... آری! آیکان! 
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ز جاسوس داشته است و در تعقیب  جاسوس دکاموند، پس روما نی

دیگر دشمنی دارند جایی که همیشه با یکملکه بوده. منتها از آن

فکرش به دنبال چیز دیگری نرفته و گمان کرده است که ملکه  

 با دکاموند هم دست شده. 

سپس پس از آن نیز با حضور آیوشی از راذان و حرکت ناگهانی  

نتی در راذان شکش ارتش نینفوها، به خصوص وجود نشان سلط

کند ملکه با دکاموند تبانی کرده  به یقین تبدیل شده و گمان می 

نمی اما  روما  پادشاه؟!  تغییر  کند؟!  چه  در  تا...  که  تیری  داند 

را  این  اگر  چراکه  خورده،  سنگ  به  است  کرده  رها  تاریکی 

را نمی مهمی  بسیار  موضوع  دیگر  دقایقی  تا  بود  ممکن  گفت 

 ناخواسته فاش کند. 

ام را گشودم، اضطراب زیادی متحمل های مشت شده آرام انگشت

به شده  و  نشسته  شاه  کنار  آمد  و  رفت  همه  این  از  خسته  ام. 

دیگران از این باال خیره شدم. عجب ابهتی دارد. تسلطی مطلق  

دهد. با حرف روما، شاه با اخم که بسیار حس خوبی را به فرد می 

 نفسی گرفت و جواب داد:
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با کی؟  ، دارین می شاهزاده   - گین ملکه قصد توطئه داشتن؟! 

 جاسوسی از جانب شاهزاده دکاموند؟ 

داد، با  روما اخمی کرد و در حالی که نگاهش را به دکاموند می 

 تکان دادن سرش گفت:  

این   - از  قبل  تا  که بله سرورم، شاهزاده چرا ساکت هستین؟! 

 کردین! خوب با خواهرم بحث می 

رفته و از روی تاسف به چپ و راست تکان دادم،  دستم را بر سر گ

های این زن و شوهر شروع شد. هرگاه کارشان  باز طعنه و کنایه

زدند. دکاموند با حرف روما،  رسید با طعنه حرف می یگر می به یکد

 اخمی کرد و با قاطعیت پاسخ داد: 

شاهزاده مثل همیشه برای خودتون هر طور که میل داشتین    -

کردی کیه؟  تحلیل  من  جاسوس  نمیشم،  حرفتون  متوجه  ن! 

 طور شما ازش خبر دارین اما من نه! چه

ای زد که با صدایی زخیم و به شدت  قههروما با حرف دکاموند قه 

 ترسناک، در لحظه سکوت کرد و صابت در جایش ماند.  

 روما، کافیه.    -
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از هیجان بسیار از روی تحت پادشاهی برخاستم و در کنار آن 

اند. روما نیز سریع احترامی دم، همه از ترس سکوت کردهایستا

پایین   را  سرش  دکاموند  بازگشت.  خودش  جای  به  و  گذاشت 

همین  هم  او  کردم،  نگاه  کاراکو  به  نگفت!  چیزی  و  انداخت 

 وضعیت را دارد. 

وحشت و زدههمه  رایو  به  دارد.  ترس  هم  واقعاً  صدا  این  اند، 

ها برخالف دیگران سرشان باالست اما  جورمونند نگاه کردم، آن

غم  چشم و  دلهره  وحشت،  ترس،  دارد!  بسیاری  لرزش  هایشان 

گونه زند، این صدا در یک لحظه اینها موج می همه چیز در آن

یا کیست؟  او  است!  کرده  دگرگون  را  گفت    همه  باید  شاید 

 چیست؟!  

هایم را بستم، آری او یکی از بزرگان خاندان قدرتمند بریل چشم

ترین اژدهایان بریل و قدرت مطلق پشت پرده است. یکی از اصیل

پادشاهی آزتالن. او پدربزرگ ملکه یا به عبارتی پدربزرگ پادشاه  

ی است. کسی که باالترین مقام را در بین بزرگان دارد! وارث اصل

کنند،  این تاج و تخت اوست و این پادشاهانی که حکمرانی می 

که های او هستند، اما برای چه؟ شاید بخاطر آنتنها بازیچه دست 
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او به راحتی بتواند قدرت و نفوذ خود را در تمام حومورا افزایش  

 که هویتش آشکار شود.  دهد و به فساد ادامه بدهد بدان آن

پارسوماش   پدربزرگ    وارث  35اعلیحضرت  تاج و تخت،  حقیقی 

شاه و ملکه فعلی، پدر و عموی پادشاه و ملکه قبلی بود که این  

روند در چندین سال ادامه داشت. او در پشت پرده قصر، تمام  

هایش موظف به انجام آن  کند و عروسکدستورات را صادر می

هاست که این روال  کار هستند. اما در پادشاهی جورمونند مدت 

شد آنشکسته  است،  کردهه  حجت  اتمام  او  با  با ها  و  اند 

های زیاد که البته به جنگ داخلی منجر نشد، توانستند  درگیری 

نیمی از قدرت را به دست بگیرند. هر چند که نفوذ اعلیحضرت 

ها است. او که در صندلی اول طبقه دوم  پارسوماش بیشتر از این

انگشت بود،  نشسته  پادشاه،  نزدیک  درست  دست هایعنی  ی 

با   و  بازی گرفت  به  بر روی دسته صندلی سلطنتی  را  راستش 

 صدای زخیمش ادامه داد:  

تا درس عبرتی   - اتاقشون حبس میشن  ماه در  برای دو  ملکه 

 باشه که اون کار رو مجدد انجام ندن.  

 
35 Parsomash Iris 
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گرفتم، چه دهانم  جلوی  را  دستم  سریع  ممکن با حرفش  طور 

پادشاهی را حبث کند؟ آن هم در  قدر راحت ملکه این  است آن

قدرت   این  آری  است.  سنگینی  بسیار  توهین  که  خود  اتاق 

می حقیقی  پا  و  دست  برایش  همه  که  قدرتی  شکنند.  ست، 

اما  بهت  دارد  بغض  نگاه کردم،  رایو  به  و  برگرداندم  را  زده سرم 

نمی  هم  مخالفت  حتی  نگفت،  چیزی  چیزی  چرا  چرا؟  کند. 

 گوید؟!نمی

شار از اشک هستند اما گویی به شدت در تالش  سر  هایشچشم

ام ها شود. با بغض و قلبی که در سینه است تا مانع فرو ریختن آن

به درد آمده بود به جورمونند پادشاه پوشالی آزتالن نگاه کردم.  

یش را از شدت خشم زیاد، محکم بهم می فشرد و هااو نیز دست

  اما   ا به زبان بیاورد،فک قدرتمندش در لرزش بود تا گویا حرفی ر

  چه   برای   چرا؟.  ندارد  را  دلش  درون   های حرف  گفتن   قصد   انگار

و ملکه آزتالن را خار و   پادشاه  تا  دهندمی   اجازه  او  به   گونهاین

 خفیف کند؟! 

زادگان نیز سر باال قدر خنده دار است که حتی وزرا و اشرافچه

رد دوزاده هزار  های آن پیرمشان به چشمآورند تا مبادا نگاه نمی
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ساله بیافتد! آری دوازده هزار و پانصد سال برای یک اژدها سن 

زیادی است! با افسوس نگاهم را از آن ترسوها گرفتم و به درب 

ام، این جو حاکم در تاالر گویا دارد مرا تاالر دوختم، عصبی شده 

 کند.  خفه می 

  سکوت تمام تاالر را بلعیده است و به هیچ وجه قصد شکستن

ندارد. حس به شدت بدی دارم و حالم بد شده است. چرا کسی 

رود؟ بس است، اآلن که دیگر حرفی  آید؟ یا چرا کسی نمی نمی

چیز مطلع است و به راستی نمانده. به وضوح آن پیر مرد از همه

شاید   نکند.  فاش  را  چیزی  تا  بست  را  روما  دهن  زیبا  چه  که 

بگوید ممکن امی  ست جنگ داخلی سر دانست اگر روما آن را 

باغ خواهد بود؟!   بگیرد و چه کسی بیشتر از صاحب باغ نگران 

ارتش راذان کنار مرزهایشان است و این کاری بسیار پر ریسک  

 آید. برای این پادشاهی به حساب می 

هایم را مالش دهم که با صدای  خسته دستم را باال آوردم تا چشم

 مجدد اعلیحضرت، بدنم به لرزش در آمد. 

 همه به جز جورمونند مرخص هستن.    -
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نگفت شاه، گفت جورمونند! چه وحشتناک و چه جالب، با اتمام  

حرفش، همه بدان هیچ مخالفت و یا حتی تردیدی، از جایشان 

گونه  برخاستند. شوکه به کسانی نگاه کردم که تا دقایقی قبل آن

رامی ادعا داشتند و اکنون گویا الل و کور بودند. همگی سریع احت

گذاشتند و به طرف درب پا تند کردند تا سریع بگریزند. خنده و 

گریه هر دو به سراغم آمد. گریه برای بدبختی این پادشاه و ملکه  

و خنده برای آن موش مردگان متظاهر بریل که از یک لیتلی هم  

 تر بودند.  ترسو

با خروج همه از تاالر، تنها چیزی که سکوت را برای باری دیگر  

ت، بسته شدن درب بود. با کشیدن نفس عمیقی، به ملکه  شکس

بماند.   او  نگفت  که  اعلیحضرت  است؟  نرفته  او چرا  کردم.  نگاه 

آن حرکت  با  که  رفتم  جلو  قدمی  و متعجب  ملکه  ایستادم.  ها 

پادشاه هر دو سریع از جایگاهشان پایین آمدند و جلوی تخت 

 خود زانو زدند!

ه بودم که اعلیحضرت از کنارم  ها و رفتارشان خیرمتحیر به آن 

به   متعجب  نشست.  تخت  روی  زیادی  بسیار  اخم  با  و  گذشت 
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با نشستنش روی تخت  قدرتی دارد!  صحنه خیره شدم. عجب 

 ملکه و پادشاه با سرهای افتاده گفتند: 

 اعلیحضرت لطفاً عفو کن...    -

حرفشان شروع نشده تمام شد، چرا که غرش اژدهایی آن واال  

به شد عصبانی مقام،  بسیار  حتم  به  بود!  وحشتناک  که  ت  ست 

شاید  آن شد!  تبدیل  خود  اژدهای  کالبد  به  لحظه  در  گونه 

ها بفهماند که او هنوز هم قدرت مطلق است. خواست به آنمی 

ترین اژدهای بریل که حدود صد متر ارتفاع دارد و غذایش بزرگ

 فشانی است!  های موجود در کوه آتشگدازه

ای به جسمش رفت و بازگشت تا مبادا  او تنها لحظهترسیده بودم،  

بسیار   قدرتش  و  ابهت  کند!  سقوط  و  شده  خراب  تاالر  سقف 

وحشتناک و خارج از حد تصور بود. دروغ چرا، به شدت ترسیدم.  

ها را  توانستم آنجا خارج بشوم اما نمیخواستم هر آن از اینمی 

 سوخت. تنها بگذارم. دلم برایشان می

گونه  ها نیست؟ پس چهضرت پارسوماش پدربزرگ آنمگر اعلیح

ها فرو کرده و اش را بر بدن آنهای تیزگونه دندانتواند اینمی 
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طعم   که  گویی  دارد.  دوست  را  خون  طعم  شاید  بدهد؟  فشار 

ها خیره شد و پس از پسندد. با اخم به آنشوری گس آن را می

 کمی سکوت لب باز کرد. 

 رو مخفی کنین؟   خواستین اینتا کی می   -

 رایو با حرف اعلیحضرت سریع به حرف آماد و با بغض پاسخ داد:

کار رو نکردیم، اعلیحضرت باور کنید نه من و نه جورمونند این   -

چه میآخه  آزتالن  طور  برای  که  زحمتی  همه  اون  با  تونستیم 

 کشیدیم بهش خیانت کنیم، فقط یه حادثه بود من واقعاً... 

پارسوماش،  آسوده  و  کرد  ای خنده   ملکه  پاسخ  با اعلیحضرت 

 :  گفت 

دونم کار کی بود، اما اآلن شماها مظنونین! اگر جلوی روما می    -

 زدیم.رو نگرفته بودم اآلن باید توی سیاهچال باهم حرف می 

 رایو سریع جلوی اعلیحضرت سجده کرد و با گریه پاسخ داد: 

کنم من رو  کنم. خواهش می نمیمن رو ببخشید، دیگه تکرار   -

 ببخشید... 
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می  نگاه  صحنه  به  و  ایستاده  معلق  فضایی  میان  کنم.  حیران 

ای بزرگ با آن عظمت، جلوی آن پیرمرد دوازده هزار ساله  ملکه

نمی  باورم  نه  کند!  بخشش  تا طلب  است  کرده  آن سجده  شود 

آن که صورتش  کارهایی  پیرمرد  بتواند  است،  آرام  و  قدر جدی 

فرود  بکن پاهای وی سر سجده  با آن غرورش جلوی  رایو  د که 

 آورد!  

یش را  ها متحیر به جورمنند نگاه کردم، او اما بر خالف رایو دست

کند.  فشرد اما حرفی یا حرکتی نمی تا حد امکان بهم دیگر می

مگر نباید اکنون از همسر خود حمایت کند؟! پس چرا سکوت  

 کرده است؟!  

کنم  آور نگاه می ها و این صحنه خجالتنچنان در بهت به آهم

که با بلند شدن آن پیرمرد از روی تخت شاهنشاهی، نگاهم را به 

اش آرام و به نرمی از تخت پایین آمد و در او دادم. با آن جذبه 

یش را به پشت کمرش ها ها می گذشت، دستحالی که از کنار آن

 قفل کرد و با صالبت زمزمه کرد:
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جورمونند از این به بعد حق نداری تا یک ماه ملکه رو در اتاق    -

مشترک ببینی. زین پس خودم در تمام جلسات کنارت نظارت 

 کنم. می 

 جایی که دورتر شده بود، بلندتر ادامه داد:  سپس از آن

 این آخرین ارفاق برای هردوتون بود.    -

شدن    با بیرون رفتنش از آن تاالر بزرگ و طویل، صدای بسته

ها در کل تاالر اکو شده و به گوش ملکه و پادشاه  محکم درب

هایش کل سالن را در برگرفتند.  رسید. ملکه بغضش ترکید و گریه

قبل است  میدرست  گریه  هم  بر  تر  سعی  دیگر  اکنون  اما  کرد 

آن قبل کنترل  گویا  نداشت.  می ها  تالش  آن  تر  از  بیشتر  کرد 

چند فکر نکنم موفق شده  غرورش جلوی اعلیحضرت نشکند. هر  

 باشد.  

این نیز  او  شدم.  خیره  جورمونند  به  مشت غمگین  پر بار  های 

هایش  قدرتش را باز کرده و درحالی که به زمین خیره بود، چشم

کم براق شدند و درخشیدند. غمگین سرم    -از جوشش اشک کم

را باال گرفتم و به سقف خیره شدم. نور خورشید، برخالف حال  
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تابد.  خل تاالر به شدت درخشان و سرشار از شوق میو هوای دا 

اند، اما کسی به  های زیبای نور، جلوی پاهایمان نقش بسته سایه

نمیآن هم  نگاهی  حتی  افتضاح  وضعیت  این  در  چه  ها  اندازد، 

 بسی که بخواهند لذت هم ببرند.  

ام و اکنون خیالم راحت  کالفه از کنارشان عبور کردم. خسته شده 

دیگر در خطر نیستند، هر چند آن دستور اعلیحضرت  است که  

اما مگر آن بود.  برای هر دویشان گران تمام شده  ها چه  بسیار 

ها فقط برای نجات جان دخترشان این کار را گناهی داشتند؟ آن

اعلیحضرت  کرده که  همین  بگذریم،  که...  جالب  چه  و  اند 

از مقام پارسوماش آن بود، بسیار    شان خلع و تبعید نکردهها را 

 ش است.  جای خشنودی داشت. هرچند که به نفع خود

طرف نگران از تاالر بیرون آمدم و به طرف کاخ آینه رفتم، از یک

از یک  و  پادشاه هستم  و  دیگر،ملکه   دخترک  آن  نگران   طرف 

 درونش   در  که  طالعی  آن.  دارد  نام  هایدرا  که  ام   ای بیچاره 

  این   الیق  او  آری .  است  شرایط  این  از  ترخاص  بسیار  درخشد،می 

 !  باشد   بدتر  باید  شرایطش  شاید...  حتی  گفت،  باید.  نیست  وضعیت
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جا ایستادم. هنوز در اتاقش روی  اخمی کردم و با رسیدن به آن 

ای خنثی از های مرمرین نشسته است و با بغض و چهرهسنگ

هر احساسی، به زمین خیره مانده است. به نور خورشید که از  

تابد نگاه کردم. نزدیک غروب  جره بر روی صورتش میداخل پن

می  نگاه  رایکا  به  با  است.  و  نشسته  هایدرا  کنار  نیز  او  کنم. 

میهاانگشت  بازی  خوبییش  دختر  زدم،  لبخندی  با  کند.  ست. 

ش  شود اما گویی خودکه در واقعیت یک گروگان محسوب میآن

 گیرد.  کند و همه چیز را ساده می را اذیت نمی

پله  به  منتهی  راهرو  انتهای  در  نگاه کردم.  اتاق  از  بیرون  ها، به 

قدم می صدای  را  بفهمم  شنوم. چشمهایی  تا  کرده  تیز  را  هایم 

با شناخت صاحبان صدا، اخمی کردم و مجدد کالفه  کیستند. 

امان  در  اطرافشان  شرورهای  از دست  خانواده  این  چرا  گشتم. 

ود اما دروغ چرا، دلم  نیستند؟! درست است که هایدرا حقش ب

 سوزد.برایش می 

ها  هایی که شرارت از آنوارنا و ساتیا به همراهی روژان، با خنده 

دار بزرگ و های چینآیند. دامن بارد به طرف آن طفلک می می 

طرف تاب خورده ها به اینططرف و آنشان با هر قدم آنده تکه
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یک و الغرش در آن  کنند. وارنا با آن اندام بارو زمین را جارو می

آن لباس اما  است.  شده  زیبا  که  راستی  به  براق،  و  بزرگ  های 

زننده  و  تند  مورداخالق  در  را  خوب  چیز  همه  خراب  اش  ش 

 کند. می 

قدر گونه آن نگاهم به روژان افتاد، با آن هیکل بزرگ و تپلش چه

از آن را  نگاهم  و  داده  تکان  تاسفی  است؟ سر  و شرور  ها  فعال 

سه با رسیدن به جلوی درب اتاق هایدرا، ایستادند و   گرفتم. هر

ابروان  با تکان خوردن  نگاه کردند. سپس  به یکدیگر  با شرارت 

ای کرد و جلو آمد. تر از همه ایستاده بود، ساتیا خنده وارنا که جلو

ای  سپس دستش را با ضرب باال آورد و با تمام توانش به درب نقره 

 کوبید. 

ند و به شدت بدی در کل راهرو پیچید. این ش صدای بلبا آن کار

گونه بویی  زاده نبودند پس چهها مگر اشراف ست؟ آنچه وضعی

نبرده فرهنگ  و  ادب  دست از  عصبی  همدیگر هااند؟  به  را  یم 

کوبیدم. برای بریل زادگان واقعاً متاسف هستم. ساتیا آن کارش 

ن وقفه انجام ها بار پشت سر هم و بدابار، بلکه ده را نه تنها یک
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داد، عصبی شده بودم. به هایدرا نگاه کردم. خنثی همچنان به  

 دهد! زمین خیره است و واکنشی نشان نمی

تواند ست، پس چه کاری می قلبم به درد آمده. او در اتاقش زندانی

پریشانه، از جایش  های روانانجام بدهد؟! رایکا اما با آن سر و صدا

رف درب رفت. سپس با فریاد از پشت بلند شد و با عصبانیت به ط

 درب گفت: 

 حرمتی کار کیه؟ خبره؟ این بی چه  -

 ساتیا با شنیدن صدای رایکا، اخمی کرد و پاسخ داد: 

از حد بی    - ارباب حقیرت بیش  اون  انگار توهم مثل  حرمتی؟ 

 بلند پرواز شدی!  

با اتمام حرفش رایکا بیشتر از قبل عصبانی شد و خواست پاسخ  

با شنیدن صدای زخیم روژان خترک بیآن د شرم را بدهد که 

 نتوانست حرفش را بزند.  

باز کن می    - با پرنسسمون حرف بزنیم. زود این در رو  خوایم 

 باش ترد شده!  
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توهین  دستور  آن  پایان  جایش با  از  لحظه  در  هایدرا  آمیز، 

لرزیدند هایی که نامحسوس می برخاست. غمگین به او و دست 

ها  های بسیاری دارد و یکی از آن. آری او نقطه ضعف نگاه کردم

متاسفانه همین رایکاست، خطاب کردنش به عنوان ترد شده، به  

شود، حتم برای آن دختران به ظاهر اژدها بسیار گران تمام می

چرا که این را از نگاه پریشان و به خون نشسته هایدرا به وضوح 

 بینم.  می 

ها بلند شد و خود، از روی زمین   با سرعت همراه آن دامن بزرگ 

اش به طرف درب رفت که رایکا سریع جلویش با آن پاهای برهنه

های لرزانش محکم بازوان او را گرفت و با بغض  ایستاد. با دست

 اما لحنی آرام زمزمه کرد:  

خوای چی کار کنی؟ همین اآلنش هم ملکه از دستت  هایدرا می   -

 باره...  عصبانیه، نباید کاری کنی که دو

هایدرا اما خط قرمزهایش همیشه برایش بسیار مهم بودند و هر  

گذارد، بنابراین سریع و  ها رد شود را راحت نمیکس که از آن 
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محکم با تمام قدرتی که داشت رایکا را به طرف راست هل داد و  

 کرد، زمزمه گویان گفت:  در حالی که درب را باز می

 ست! برام مهم نیست، دیگه مهم نی   -

باز شدن درب و  هایدرا  آن حرف  با  نقره رایکا  روی  های  از  ای، 

هایش را بست. سپس سریع کنار هایدرا ای چشمناچاری لحظه

قرار گرفت و به آن دخترهای شرور بریل خیره شد. وارنا در وسط  

کنند.  ایستاده و آن دو محافظ مکارش از کنار او را ساپورت می

لب روی  خودشانپوزخند  از  پریشان    هایشان  را  روان  بیشتر 

با آن دست می  از  کرد.  نگاهی سرشار  قفل کرده،  به سینه  های 

 خندیدند.  دلیل تمسخر به هایدرا و رایکا انداختند و بی 

های اتاق  هایی انداختم که کنار دربکالفه نگاهی به آن ندیمه

حرکتی   و  بودند  خنثی  بود.  پایین  سرشان  و  بودند  ایستاده 

اما متاسفانه  ند کاش واکنش نشان میکردند. هر چنمی دادند، 

دانستند که این نیز جزو وظایفشان بود. حتی  همه به خوبی می

 اگر کسی را جلویشان سر ببرند نباید حرکت کنند. 
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ها کالفه گشته پریشانه آندلیل و روانهای بی هایدرا که از خنده

نهاد کهبود؛ دندان به جلو  با    هایش را روی هم فشرد و قدمی 

رو شد. سرش را پایین آورد و به بازوی بهواکنش سریع رایکا رو

های رایکا بود که دور بازوانش حلقه شده  راستش نگاه کرد. دست

 دادند.  بودند و اجازه رفتن را به او نمی

های نگران و لرزان رایکا خیره شد.  سرش را باال آورد و به چشم

هایدرا اخمی کرد و اش عجیب در دوران هستند.  های آبیچشم

نگاه  گرفت.  او  از  را  می نگاهش  خوبی  به  را  رایکا  توانست  های 

بخواند و رمزگشایی کند. نگاهش را مجدد به آن دخترها داد و 

 در سکوت به وارنا خیره شد. 

اش به هایدرا نگاهی انداخت و با  های مسخرهوارنا در میان خنده 

میان   متمسخر  عبوس،  چهره  آن  با  شدن  هایش  خندهمواجه 

 گفت: 

 اوه، پرنسس تشریف آوردن!  -

سپس با حالتی توهین آمیز کمی سرش را به نشانه تعظیم خم  

ای هر سه سکوت کردند و با دیدن کرد. با این کار او برای ثانیه 
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به وضوح   منفجر شدند.  از خنده  هایدرا، مجدد  واکنش عصبی 

های خود و سربازهایی که هر از دارند هایدرا را در جلوی ندیمه

نگا با  و  گذشته  اتاق  کنار  از  آنگاهی  به  متعجب  نگاه  هی  ها 

 کنند. اندازند، خار و خفیف می می 

دست رفتار هاهایدار  مبادا  تا  فشرد  دیگر  بهم  محکم  را  یش 

 نادرستی نکند که رایکا به ناگاه قدمی جلو نهاد و با فریاد گفت: 

این   - مثل  از  آشغالی  اژدهایان  مناسب  رفتار  این  برین،  جا 

 خودتونه، گمشین!  

ایکا، هایدرا در شوک از پشت به او و موهای سفید  با اتمام حرف ر

در  که  مرواریدی  سفید  آویز  آن  به  نگاهش  شد.  خیره  بلندش 

الی موهای بلند رایکا کار شده بود، خیره مانده. اما افکارش البه

دیگر ادغام شدند. رایکا که تا چند لحظه پیش  در تار و پود یک

اکنون   برای صلح داشت،  را  تاکید  پیشتاز بیشترین  اولین  خود 

 نبرد شده است! 

و  تیز  با صدای  که  است  خیره  رایکا  به  شوک  در  هنوز  هایدرا 

بلندی، در لحظه پلک زد و گویی که به این دنیا بازگشت. حیران  
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به صحنه خیره شد، وارنا بود که دستش را باال برده و با نهایت  

ود که  های زیبای رایکا کوبید! فشار به حدی زیاد بقدرت بر گونه 

 ! چرخید  چپ  طرف  به  سرش  و رایکا نتوانست سر خود را نگه دارد 

ای در سکوت سپری شد که ناگهان هایدرا جیغی کشید و لحظه

سریع به رایکا نزدیک شد. سپس درحالی که نگران رخ او را به 

 گرداند پرسید: طرف خود باز می

 رایکا عزیزم، خوبی؟   -

زادگان بسیار زیاد است، چه    اما نه رایکا خوب نیست، قدرت بریل

در جسم اصلی )اژدها( و چه در جسم فرعی )انسان( خود برتر  

دلم   بیچاره،  دخترک  کردم.  نگاه  رایکا  راست  گونه  به  هستند. 

رود. کبودی  اش متورم شده و به سیاهی می برایش لرزید. گونه

 چکد. ای که از دهانش خون می آن بسیار زیادست، به گونه 

های به خون نشسته رایکا یدن این وضعیت و آن چشمهایدرا با د

که به خاطر درد بسیارش بود، با عصبانیت به طرف وارنا بازگشت؛  

رخ او قرار به رفت و دقیق رخسپس درحالی که دو قدم جلوتر می 

 گرفت، با لحنی سرشار از حس تنفر گفت:  می 
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 باره!  این آخرین  -

عصبانیت این  از  داشت  گویی  که  می  وارنا  لذت  در هایدرا  برد، 

هایش به گونه هایدرا برخورد کرد.  ای زد که تفقههصورت او قه

وول می از خنده در جای خود  مدام  خورد، سپس درحالی که 

 خطاب به بقیه گفت:  

ببینین کارمون به کجا رسیده که یه پرنسس ورتلسی داره ما    -

 کنه! رو تهدید می

ر ساتیا،  بلند  و  ناگهانی  کنار سکوت  با جیغ  در  و  رایکا  و  وژان 

ناگهانی وارنا، کاخ آینه در سکوتی مطلق فرو رفت. سرباز ها همه 

خورد. گویی اند و کسی تکان نمیحیران به صحنه خیره مانده 

شده  فعلی  حساس  وضعیت  متوجه  نیز  پرندگان  که حتی  اند 

 رسد.  ها به گوش نمیصدایی از آن

ی راست وارناست  گونه  آنچه شد؟ متحیر به صحنه نگاه کردم.  

که از شدت درد و ضربه زیاد کبود گشته و از دماغ و دهانش  

ریزد؟ آیا واقعاً آن هایدراست که  خون همچون آبشاری فرو می 
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های بلند خود را هک شده بر گونه  جلویش ایستاده و رد ناخن

 کند؟  راست و کبود شده وارنا، نظاره می

شود.  را بهتر ببینم. باورم نمی  هاشوکه قدمی جلو نهادم تا بچه 

آمده چشم در  قرمز  رنگ  به  اکنون  هایدرا  خاکستری  اند! های 

قرمزی،آن هر  نه    قدرت   ای لحظه  برای !  مطلق  قرمز  بلکه هم 

 اما  نشدند  اشمتوجه   بقیه  مطمئناً.  کردم  احساس  او  از  عجیبی

  هر   باید!  نیست  خوبی  شرایط  در  هایدرا  فهمیدم،  وضوح   به  من

 خواهد   درهم  آینده  در  چیز  همه  وگرنه  شود؛  آرام   ترسریع  چه

 !  گشت

نگران به او خیره شدم که با حرف وارنا بیشتر ترسیدم، نه نباید  

 اتفاق بدی بیافتد.  

 مرگ خودت رو جلو انداختی پرنسس! دخترها بگیرینش.   -

هایدرا  طرف  به  عصبانی  و  سریع  وارنا،  حرف  با  ساتیا  و  روژان 

رایک که  که  آمدند  درحالی  گرفت.  قرار  هایدرا  جلوی  ناگهان  ا 

 هایش را به دو طرف باز کرده بود، با فریاد و نفرت گفت: دست

 عقب بایستین. ایشون پرنسس...    -
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اما با پاسخ هایدرا به آن دستور وارنا، نه تنها ساتیا و روژان شوکه 

 در جای خود میخکوب گشتند، بلکه رایکا هم خشکش زد.

 ده فرض کن شاهزاده! سربازها.  خودت رو مر -

شان زده تر خشکطرفبا فریاد آخر هایدرا، چهار سربازی که آن

ها رسانده و با تعظیم کوتاهی منتظر  بود، به سرعت خود را به آن 

هایی به خون نشسته درحالی دستور پرنس شدند. هایدرا با چشم

لحنی    که به صورت کبود شده وارنا زل زده بود، دستور خود را با

 محکم صادر کرد. 

 ببرینش.   36به کاخ فیتا   -

با شنیدن نام کاخ فیتا، همه حیران به هایدرا خیره شدند. نگاه  

شان در بین وارنا و هایدرا در گردش بود. ساتیا  متعجب و ترسیده

زده، قدمی جلو نهاد و خطاب به وارنا آرام زمزمه  بسیار وحشت

 کرد: 

 جا بریم. نوارنا، نباید به او  -

 
36 Fyta 
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اما عصبی  این حرفوارنا  از  ب تر  بود که  تواند خوب فکر کند.  ها 

 پس بدان گوش دادن به حرف ساتیا، بلند پاسخ داد: 

 راهش رو که بلدی پرنسس؟  -

که سربازها او را ببرند، به طرف کاخ حرکت  سپس خود قبل از آن 

جا ایستاده بودند که هایدرا  کرد. ساتیا و روژان اما شوکه همان

آنبی  به  عصبی  توجه  و  بلند  بازگشت. سپس  اتاق  درون  به  دو 

 خطاب به رایکا گفت: 

ببند، نمی    - این نجاست رو جلوی رایکا در رو  از  خوام بیشتر 

 بینم. اتاقم ب

برد، با دستور هایدرا نگاهی  رایکا درحالی که در شوک به سر می

آن  انداخت.  دو  آن  به  به  با وحشت  و  در حیرت هستند  نیز  ها 

می  نگاه  اینهایدرا  هیچگاه  را  هایدرا  دارند،  حق  گونه  کنند. 

آنندیده  است،  پیچیده  پادشاهی  در کل  فیتا  کاخ  آوازه  جا اند. 

جایی بر سر تخت پادشاهی و  ای جابهست که پادشاهان برجایی

 کنند! جدال می  مرگ پای تا  دیگرتصاحب قدرت با یک
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ست و کسی اجازه مخالفت  پیروز آن میدان الیق بر حق پادشاهی

 های داخلی و تثبیت با او را ندارد. همچنین آن کاخ برای مبارزه

یدرا  شود! آن رفتار هاقدرت افراد درونی بر دیگران نیز استفاده می 

درپی وارنا های پیو این تصمیمش، به حتم به خاطر آن توهین

چه  اما  است.  مقام  این  الیق  او  کند  ثابت  او  به  تا  گونه  بود 

دانست قدرتش  خواست ثابت کند وقتی خود نیز به وضوح می می 

هنوز نه تنها فعال نشده است، بلکه یک ورتلس است و یک بریل  

بدتر از آن که هایدرا هیچ مزیتی  را به مبارزه فرا خوانده است.  

در این نبرد ندارد، زیرا وارنا چند سالی است که قدرتش فعال  

 نهایتی به هایدرا دارد.  شده و برتری بی 

بخورد،   هایدرا شکست  اتفاق  برحسب  اگر  نیست،  مهم  این  اما 

می بهم  چیز  پایین  همه  به  مقامش  از  او  رسمی  طور  به  ریزد، 

ی او را قبول نخواهد داشت. هر چند  شود و دیگر کسکشیده می 

اکنون هم قبول ندارند! اما اگر ملکه بفهمد؟ نه، صبر کن. اگر هم 

نمی  بر  از دستش  و کاری  اکنون در حبس است  با بفهمد  آید. 

افسوس سرم را به چپ و راست تکان دادم، همه چیز دارد بهم  

 آید. ریزد و افسوس که کاری از دستم بر نمی می 
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نقدرب آنرههای  پشت  در  ساتیا  و  روژان  که  درحالی  با  ای  ها 

اند، محکم بسته شدند و صدای بلندی  زده ایستادهنگاهانی حیرت 

ها، سریع در راهروهای کاخ آینه ایجاد کردند. رایکا با بستن درب

به طرف هایدرا بازگشت و با نگرانی به او که اکنون کنار آن پنجره  

اش نگاه کردم. عمیقاً  ه چهرهطویل ایستاده است، نزدیک شد. ب

 لرزند.  هایش میبه بیرون خیره شده است و مردمک چشم

های لرزان، دست چپش را گرفت.  رایکا کنارش ایستاد و با دست

بر خالف دست دست رایکا  سرد  هایدرا،  های  گرم  همیشه  های 

ست که دمای اند. هایدرا از آن اژدهایانیتضاد زیبایی ایجاد کرده

آمد، گاه پایین نمی در حالت عادی بسیار باال بود و هیچشان  بدن

جایی که در آستانه مرگ باشد. اما رایکا بر خالف او از آنمگر آن

است در بیشتر اوقات بدنش سرد بوده و   37که یک اژدهای کولد

 شود. جالب است که آسیبی به خودش وارد نمی

با  خصو  به .  نیست  خوشایند  زیاد  اطرافیانش   برای   اما  ص 

ها از آتش هستند و رایکا از یخ، پس این زادگان، چراکه آنبریل

زند. هرچند از این نظر هایدرا مفید است،  ها را برهم می تعادل آن

 
37 Cold 
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که دمای بدنش باالست، اما به شکل عجیبی دمای زیرا او با آن

 گذارد! سرد بدن رایکا بر روی او تاثیری نمی

دش دست گرم هایدرا را گرفت،  های سررایکا درحالی که با دست 

  خاکستری  های چشم   به   با بغضی که در گلویش گیر کرده است،

 : گفت و کرد نگاه  اندبازگشته  خود اصلی رنگ به اکنون که او

خیال شو، اون یه بریله و تو ورتلسی، هایدرا به خاطر من بی    -

 تونی باهاش مقابله کنی. ملکه اگر بفهمن...  نمی

هایدرا اما خنثی و بدان هیچ حرکتی، تنها نفس عمیقی کشید و  

 درحالی که همچنان به منظره زیبای بیرون خیره بود، جواب داد: 

رم، بیشتر زیر پاهاشون له  کار از کار گذشته رایکا، اگر اآلن ن   -

 میشم.  

رایکا سریع سرش را برای مخالفت با هایدرا به چپ و راست تکان  

 داد و با بغض در پاسخ گفت:  

نه نمیشی، به خاطر من هایدرا، لطفاً. خطر داره، وارنا ممکنه     -

 بخواد بکشتت. اون وقت... 
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به  و  زد  لبخندی  پشیمانی،  با چاشنی  و غمگین  هایدرا خسته 

را روی ط راستش  بازگشت. سپس درحالی که دست  رایکا  رف 

اش خیره شد و  های آبینهاد، به چشمهای سرد رایکا می دست

 زمزمه کرد:  

 بار، باید این اتفاق بیافته.  رایکا، برای اولین و آخرین -

رایکا با حرف هایدرا و خواندن حس داخل نگاهش با گریه روی  

 هایش قاب گرفت و گفت: تزمین فرود آمد. صورتش را با دس 

شدی،  تقصیر منه، اگر من در رو باز نکرده بودم تو عصبی نمی -

 دادم تو... اگر من بهش جواب نمی

آمد کسی که برایش هایدرا غمگین به او خیره شد، دلش نمی

گونه جلوی او گریه کند و او کاری برایش  مثل یک خواهر بود، این

که بر خالف  دانست، اینوبی می انجام ندهد. اما یک چیز را به خ

کرد جرقه این نبرد به خاطر او بوده است، افکار رایکا که گمان می

بیان کرد. پس او  نیز آن را  این را خواست و خود  هایدرا خود 

 تقصیری ندارد. 
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 این   به  هایدرا  که  هاستمدت  واقع  در  نیست،   رایکا  تقصیر  این 

  چیست   دادمی  نشان  همه  به  زمانی  یک  باید  او.  کند می  فکر  کار

  آن  از   بدتر  و  ندارد  آمادگی  که  هرچند.  روزست  آن   امروز  شاید،  و

 . نیست آگاه خود پدر و مادر شرایط از هنوز

یش را روی هاآرام با دامن بلندش، روی زمین خم شد و دست

از شانه  بیشتر  سفیدش،  دکلته  لباس  نهاد،  رایکا  برهنه  های 

تر کرده بود. با نشستن  او را زیباسفیدش نشسته و    همیشه به بدن 

های رایکا، لرزشی بر اندامش افتاد های هایدرا بر روی شانه دست

هایی پر از اشک به او خیره شد که  و سرش را باال آورد. با چشم 

 هایدرا آرام لب زد:

اآلن وقت گریه نیست دختر، بلند شو. تقصیر تو نیست. دیر یا   -

 شد. زود، این نبرد باید انجام می 

سپس سرش را باال گرفت و مجدد به پنجره خیره شد. کنجکاوم  

آن هایدرا  برای  پنجره  آن  چرا  مدام  که  زیرا  است،  جذاب  قدر 

به آن می  را  او هدیه مینگاهش  به  ایندهد. چه  که  گونه  دهد 

 کند؟  مجذوب آن شده و از وی دل نمی
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د آن  رایکا با حرف هایدرا، مردد از جایش بلند شد. به طرف کم

 سوی اتاق رفت و با بغض پاسخ داد:

 نگرانم، نگران خودت و...   -

میان سخنش   و  کند  بیان  را  ادامه حرفش  نگذاشت  اما  هایدرا 

 گفت:  

 بس کن رایکا، بس کن. لطفاً!    -

می فریاد  وضوح  به  هایدرا  کالم  در  ترس،  و  هم  تردید  او  زند، 

می  خوبی  به  دارد.  که  البته  است.  نیست  ترسیده  ممکن  داند 

شده،   که  هم  مقامش  و  شأن  خاطر  به  اما  شود  وارنا  حریف 

تواند به خود اجازه دهد و جا بزند! پس با پلک زدن، سریع نمی

رگیر بیرون آوردن  به طرف کمد رفت و کنار رایکا که با اخم د

 لباس مخصوص رزم بود، ایستاد. 

 شدت  به  که  ای نقره  و  قرمز  رنگ  به  لباسی.  کرد  نگاه  لباس  به 

  مبارز   پای   و  دست  به  نبرد  در  مبادا  تا  بود  شده  دوخته  بدن  جذب

فلس    از  کامالً  لباس.  بکشاند  مرگ  کام   به  را  او  و  پیچیده   خود

اژدها ساخته شده و در برابر شمشیرهای معمولی، کامال مقاوم  
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و  بود نداشت  دوامی  بریل  اژدهایان  اصیل  آتش  برابر  در  اما   .

ای قرار می گیرد که وارنا اجازه  بختانه قانون به حتم به گونه خوش

استفاده از قدرتش را نداشته باشد تا مبارزه برابر باشد. پس از  

کن نگران  نظر  آناین  نبرد  نیست.  با  نده  است  قرار  واقع  در  ها 

 . باشد اژدهایی جسم با شمشیر و به احتمال زیاد

شود، چرا که اژدها تنها  ها رفع نمی اما با نبود آتش، تمام نگرانی 

نیست، چنگال اژدها  یک  آتشش  یکی با  نیز  اژدهایان  تیز  های 

صالح از  آندیگر  خطرناک  می های  شمار  به  آن ها  از  روند. 

 زنده  موجود  هر  ضربه،  یک  با  که  هاستآن  دارتیغ  های دم دتر،ب

 فک  و  هادندان.  کنمی   تقسیم  مساوی،  قسمت  هزاران  به  را

 از  سرشار  که  فکی.  کرد  فراموش  نباید  نیز  را  اژدها  یک  قدرتمند

  رفتن   فرو  با  که   است  اسیدی   بزاق  یک  دارای   و  مقوی   مواد

کند تا  حس می ا بیر  محدوده  آن  سریع  بزاق  گوشت،  در  هادندان

 تر انجام داده و کار را به سرعت تمام کند.  اژدها کارش را راحت

 کوبد، همچون ماهی ام میتاب به سینه قلبم به شدت خود را بی

زد که تا جای ممکن ای میآبی خود را به تنگ شیشهکه از بی

لبریز از آب است. واقعاً که عجب حس عجیب و مزخرفی گلویم  



 

 

 WWW.98IA3.IR 263 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ا گرفته است. نگاهم را به هایدرا دادم، رایکا با اخم لباس رزم را  ر

 به او داد و غمگین گفت: 

 بیا، کمکت کنم بپوشی.    -

هایدرا لبخندی زد و آرام سرش را تکان داد. رایکا نمونه بارز یک  

واقعی نارضایتی  دوست  و  غم  همه  آن  با  که  است  کسی  ست، 

قدر را تنها بگذارد. چهحاضر نشد دوست خود را رها کند و او  

رایکا را دوست داشتم و امیدوار بودم تا انتهای زندگی هایدرا، او  

 را یاری کند. بلکه از دردهای آینده او کمی کاسته شود.  

هایش را از پهلوهای خود باز کرد. هایدرا میان اتاق ایستاد و دست

رایکا لباس رزم را روی تخت نهاد و مشغول باز کردن بندهای  

ها را یکی آن - سیار لباس فعلی هایدرا از پشت سرش شد. یکیب

کرد تا سریع آن لباس را بر او بپوشاند.  حوصله و کالفه باز می بی 

 کند؟ تر بندها را باز می اما مگر مخالف نبود؟ پس چرا سریع

تر از هر ای باال انداختم، درک افکار اژدهایان مؤنث، سختشانه 

ها نکنم. با باز شدن بندها،  ا درگیر آنچیز است. پس باید خود ر

دامن لباس به قدری سنگین بود که ناگهان بر زمین سقوط کرد.  
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از دامن را سنگین  پاره شده بود طرفی  قبالً  از آن که  تر  نیمی 

کرده و دلیل آن سقوط سریع این بود. رایکا پوفی کشید و در  

سنگ روی  از  را  دامن  که  می حالی  بر  تخها  روی  و  ت داشت 

 نهاد، گفت:  می 

 این هم دیگه قابل استفاده نیست.   -

  کرد   اخمی   هایدرا که روی کار های او متمرکز بود، با آن حرف

 : گفت و

 اون وارنای عوضی، انتظار نداشتم تا این حد پیش بره.    -

آور، سرش را به چپ و راست  رایکا با به یاد آوردن آن اتفاق شرم

داد. همان تا حلقه گرد تکان  بازگشت  هایدرا  به طرف  که  طور 

 دامن را نیز از دور کمر باریک هایدرا باز کند، جواب داد:  

 واقعاً توی اون لحظه اعصابم به هم ریخت.   -

که کشیده بود،    هایدرا با به یاد آوردن آن لحظه و درد و رنجی

پادشاه،  از همه مهم  بار و سرزنشگر ملکه و  نگاه افسوس  تر آن 

هایش را برای چندمین دفعه در قلبش مجدد به درد آمد. انگشت
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اش  امروز مشت کرد. بغض مجدد گلویش را گرفت و مانع تنفس 

 شد. 

حواس، همچنان مشغول باز کردن آن گره کور گشته رایکا اما بی

را باز کند و لباس را کامل بیرون بیاورد. بخاطر   حلقه بود تا آن

هایش چه رنج و دردی را مجدد  همان حواسش نبود که با حرف 

کند و البته که تقصیر او نیست. زیرا هایدرا  به هایدرا یادآوری می

آور را به یاد بسپارد. های خجالتنیز نیاز داشت تا واضح آن لحظه

 چرا که هنوز شروع ماجراست.  

از دقایقی با باز شدن آن گره، رایکا فنر دامن را بیرون آورد پس  

ها بسپارد آن را بیرون ببرند.  گذاشت تا بعدا به ندیمهو کنار اتاق  

بدنه  تا  به  بازگشت  نگاهش  که  بیاورد  بیرون  را  لباس  باالی  ی 

ای غمگین به  اش افتاد. لحظههای به اشک نشستههایدرا و چشم

ناگهان و  نگاه کرد  آغوش   او  اعماق دلش در  از  را  او  آمد.  جلو 

 کشید و با بغض کنار گوشش زمزمه کرد:  

 یکم دیگه تحمل کن هایدرا، فقط یکم دیگه.   -
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دانست منظور رایکا چیست و از چه حرف هایدرا که به خوبی می 

های خود را با دست زند، سری تکان داد و درحالی که اشکمی 

 سته زمزمه کرد:  کرد، متقابالً آهش پاک میآزاد

کم دارم توانم رو از    -امیدوارم کارینا با دست پر برگرده. کم   -

 دست میدم، رایکا.  

هایش را بست و به همدیگر فشرد، حق داشت. رایکا با بغض چشم

می هایدرا  به  را  حق  نیز  او  او  جای  که  را  خود  گاهی  داد. 

کند   بار را تحملتوانست آن شرایط فالکتگذاشت اصالً نمیمی 

گاه  ریخت. بنابراین هیچو چه بسا که حتی روانش نیز به هم می 

خواست خواست جای هایدرا باشد. در حقیقت، اصالً که می نمی

 جای او باشد؟ 

از یک بعد،  لحظاتی  دو  که  هر  درحالی  رایکا  شدند.  جدا  دیگر 

میاشک پاک  را  گونههایش  به  را  دستش  هایدرا کند،  های 

برد تا مبادا مانده او را هم از بین می اقی های بکشد و اشکمی 

ای برای تمسخر او پیدا کند. هایدرا با آن کار وارنا مجدد بهانه 

چشم به  و  زد  لبخندی  آبی وی  نیز  های  رایکا  شد.  خیره  اش 
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لبخندی زد و پس از اتمام کارش، به طرف تخت بازگشت. باید 

ا بگویند او از پوشید تا مبادتر هایدرا آن لباس را می هرچه سریع

 مسابقه منصرف شده و ترسیده است.  

رایکا لباس قرمز پوشیده شده از فلس اژدهایان بریل را برداشت 

و با سرعت به طرف هایدرا بازگشت، لباس بر خالف آن ظاهر پر  

ویژگی از  یکی  این  زیرا  بود.  سبک  بسیار  های جزئیاتش، 

را سبک   هامنحصربفرد هنر دست آهنگران بریل است که لباس

 تر شود. شان راحتکردند تا پوشیدن طراحی می

هایش، لباس تمامش از فلس اژدها پوشیده شده و در کنار شانه 

ای مخصوص پرنسس  هایی همچون پنجه اژدها به رنگ نقره پنجه

کار شده بود که بسیار آن را باابهت کرده است. هایدرا به کمک 

تا رایکا بندها را ببندد.  رایکا آن را پوشید و مجدد ثابت ایستاد  

رایکا نیز با سرعت مشغول بستن آن همه بندی که از پشت گردن 

ای پشت اند، شد. پس از بستن بندهای نقره تا کمر هایدرا دوخته

زره، نوبت به کمربند مخصوص پرنسس رسید. کمربند یکی از 

مهم ترین جزئیات یک زره پادشاهی آزتالن است که برای هر 

 رد. مقام فرق دا
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ای برای پرنسس، طرحی از یک اژدهای بلند به رنگ قرمز و نقره 

شاخ  که  شاخهاست  همچون  دور هایش  بر  پیچک  گل  های 

پیچد تا به زانوانش برسد. شلوار و لباس های پای پرنسس می ران

کند.  ها را زیباتر میدیگر وصل هستند و این آنها به یکاین زره

اژ زیبای  کمربند  شده  بسته  محکم  با  قفل  با  پشت  از  که  دها 

 ها را هم بیاورد. شود، رایکا به طرف کمد بازگشت تا چکمهمی 

درب کمد را باز کرد و با نگاهی اجمالی در بین طبقات زیاد کمد 

اش به  ها و وسایل بود، نگاه که هر کدام مخصوص یکی از لباس

 ها را از ای و سیاه رنگ رزم خورد. خم شد و آنهای نقرهچکمه

ها را  انتهای کمد برداشت. سپس به طرف هایدرا بازگشت و آن

 جلوی پاهای او بر زمین نهاد.  

هایدرا لبخندی زد و دستش را به سوی رایکا گرفت. رایکا نیز  

او را آرام گرفت و هایدرا با تعادلی که سعی در حفظ آن   دست

ای بسیار زیبا که بر  ها شد. چکمهداشت، مشغول پوشیدن چکمه

نقره رو اژدهای  آن هم طرح  دیده  ی  به خوبی  رنگ  قرمز  و  ای 

ها، کامالً فاقد پاشنه است  شد. این کفش بر خالف دیگر کفش می 
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ای بر اثر عدم حفظ تعادل برای جنگجو  تا مبادا در نبرد حادثه

 پیش آید.  

پوشیدن کفش به دور خود  با  و  باال گرفت  را  هایدرا سرش  ها، 

باس را تست کند. دامن یک تکه که چرخید تا آن دامن کوتاه ل

تنها تا باالی لگنش را گرفته بود و صرفا برای زیبایی به کار رفته  

های بسیاری را به خود  های کوچکش توجهاست. البته با آن چین

 کند. جلب می 

رایکا با اضطراب به طرف آینه اتاق رفت و درحالی که شانه را بر  

 آمد و گفت: داشت، مجدد به طرف هایدرا  می 

 بیا بزار موهات رو هم ببندم که توی مبارزه اذیتت نکنن.    -

هایدرا سرش را باال و پایین کرد و در حالی که به سوی رایکا 

 رفت گفت:  می 

 با ربان ببند که باز نشن.   -

باشه هایدرا جلویش، مشغول شانه  رایکا  ایستادن  با  و  ای گفت 

درا شد. تاج و آویزها را به کردن و بستن موهای بلند و بلوند های

سختی بیرون آورد و موها را ساده به شکل دم اسب بست. سپس  
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ای و قرمز رنگ زیبا را دور موهایش بافت و تا انتهای آن ربان نقره 

موها که تا لگن بودند، ادامه داد. با عقب رفتنش، لبخند زدم و 

فتن  به هایدرا خیره شدم. چقدر زیبا شده است. انگار به جای ر

 رود. به میدان مبارزه به مراسم جشن سلطنتی می 

با اتمام کارشان، هایدرا به طرف آینه آمد و به خود نگاه کرد. از  

برد، زیرا سری تکان داد و دل از آینه کند.  لباس رزم لذت نمی

بدان هیچ واکنش دیگری به طرف درب رفت و آرام خطاب به  

 رایکا که کنارش ایستاده بود، گفت:  

 تر نکنیم.  امیدوارم اوضاع رو خراب -

چشم  چشم  هایشبه  در  اضطراب  کردم،  خاکستری نگاه  های 

تواند انکارش کند. رایکا که متوجه آن  زند و نمی رنگش موج می 

حال دگرگون هایدرا شد، به روی خود نیاورد و تنها امیدوارمی 

اتاق،    زیر لب زمزمه کرد. سپس درب را گشود. با باز شدن درب

ها تا کمر خم شدند و تعظیم کردند. هایدرا مثل همیشه با  ندیمه

اخم   آن  که  درحالی  و  آمد  بیرون  اتاق  از  گرفته  باال  سری 
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هایش بازگشته بود، به طرف کاخ  اش مجدد به روی لبهمیشگی 

 فیتا قدم برداشت.

ها پایین آمد و همراه با رایکا از کاخ آینه خارج شد، اصالً  از پله

او حبس نیست و هنوز هایدرا   مگر  ملکه  اما  نشده است؟ آری 

می نمی گمان  شده،  تضعیف  ملکه  قدرت  قانون داند  خود  کند 

است. گذاشته  پا  زیر  را   اعلیحضرت  که  درصورتی مادرش 

لغو کردند، برای همین قفل درب   را  ملکه   دستور  آن   پارسوماش،

 اتاق هایدرا باز شده بود! اما این عجیب است، بسیار عجیب! 

هایدرا و رایکا با بیرون آمدن از کاخ آینه، به آسمان خیره شدند.  

کاخ فیتا درست در آن باال قرار دارد، جایی ساخته شده است که  

ر  به شخص یا مکانی در حین نبرد آسیب نرسد و چه جایی بهت

 از آسمان که معلق در هوا، چیزی ندارد تا نابود گردد.

البته که این بیشتر خطر دارد، چراکه اگر جنگجو در حین نبرد  

شود.  مجروح شود و از میدان سقوط کند؛ به حتم درجا کشته می 

است که تا مشخص    های آن میدان مبارزه این زیرا یکی از قانون

لت و یا هرگونه یاری نشدن پیروز میدان کسی حق کمک، دخا
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هایم نیز برای قدر بدست. نیمی از نگرانی را ندارد و به راستی چه

های مسخره بود. اگر هایدرا زخمی شود چه؟ اگر در همین قانون 

که چه من  بر  وای  بیافتد؟  برایش  اتفاقی  نبرد  نگران حین  قدر 

 هستم. 

هایدرا  دوختم.  چشم  دو  آن  به  و  کشیده  سر  بر  دستی  کالفه 

اش  های مختلف قصر به بدن اصلیگاه برای رفتن به مکان هیچ

های  های دیگران و حرفشود، چون اصالً حوصله نگاه تبدیل نمی

خودشان را ندارد. پس با بیرون آمدن از کاخ آینه پای بر روی  بی 

دیگر  ها را به یکمسیری که در میان آسمان درست شده و کاخ 

 کند، گذاشت.  وصل می 

دهند ساکنین قصر به جز سربازهایی که نگهبانی می هیچ کدام از  

نمی  استفاده  مسیر  این  برای از  مسیر  این  واقع  در  کنند. 

خاندان میهمان  از  که  است  شده  ساخته  اژدهایان  هایی  های 

هایی که برگذار های دیگر و جشنکشور  نبودند، برای فرستاده 

نند  های سلطنتی بتواشود ساخته شده است تا اعضای هیت می 

 راحت رفت و آمد کنند. 
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آن از  آن چون  است،  معلق  آسمان  در  آزتالن  قصر  که  جایی 

آسمان  کاخ  برفراز  مستحکمی  کامال  شکل  به  قصر  بزرگ  های 

اند و تنها راه ارتباطی به زمین و دروازه ورودی قصر  ساخته شده 

یک پل است که آن نیز در پشت آبشارها در دورتادور قصر قرار  

نظر   از  که دارد.  دارد  قرار  آبشارهایی  قصر  دورتادور  امنیتی 

توانند از آنطها عبور کرده و وارد قصر اژدهایان دیگر به سختی می 

 شوند. زیرا اژدهایان در اکثر مواقع از آب متنفر هستند.  

ها فرشلبخندی زدم و همراه با هایدرا و رایکا، بر روی آن سنگ

چمن نهادم.  از  قدم  بیشتر  مسیر  کنار  و  های  سرسبز  همیشه 

خورند و طرف تکان می طرف و آناند؛ همراه با باد به اینسرزنده 

 سپارند. هایشان را به میزبانی باد می های روی برگشبنم 

قدمم را تند کرده و خود را به جلوتر از آن دو رساندم. به هایدرا  

تش اش با ربان به زیبایی با هر قدم کنم، موهای بافته شده نگاه می 

آناین به   و  هوا  طرف  در  جالبی  شکل  به  و  خورده  تاب  طرف 

رقصند. چهره هایدرا اما بر خالف موهای شادابش، عبوس و می 

رسد. غمگین به رایکا که پشت او بود نگاه کردم،  نگران به نظر می 

کند. نگاهم  لرزند و مدام به آسمان نگاه میهایش میاو نیز پلک
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افتاد، کمی پاره شده و اطرافش   اش ای به گوشه دامن سفید و نقره 

 کش شده است.  نخ 

متفکر به دامنش خیره ماندم، او که جایی نرفته بود، پس چرا  

دامن پاره شده است! عجیب است، چگونه... با به یاد آوردن چیزی  

سرم را به چپ و راست تکان دادم، آری درست بود. به حتم یکی  

کرده و موجب شده    های لباس هایدرا به دامنش بر خورداز فلس

 است تا پاره شود. 

 برای   و  بودند   تیز  بسیار  اژدها  های فلس    بودم،  گفته  که  طورهمان 

  را  سرشتاسر   چراکه  بود،  خطرناک  بسیار   هاآن  دم  همان

اند. بیشتر از قبل نگران شدم. زیرا به حتم پوشانده  تیز های فلس

فلس از  پر  نیز  وارنا  کهلباس  است  برنده  و  تیز  به    های  اگر 

های هایدرا و یا حتی پاهایش که فلس ندارد برخورد کند،  دست

 بیند.  به حتم بدنش آسیب می 

اش شوم تا این بَتل را تمام ام، باید هرطور شده مانع کالفه شده 

توانم. با  گونه؟ من که نمی کند و وارد میدان مبارزه نشود، اما چه

ن اژدهای خمیده  رسیدن به ورودی کاخ شورا، سکوت کردم و به آ



 

 

 WWW.98IA3.IR 275 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ماندم. خودش است. صاحب کاخ   تاالر خیره  تاج درب  بر روی 

می حتم  به  که  شورا،  او  اما  شود.  هایدرا  تصمیم  مانع  توانست 

این پادشاهی  اکنون  به  را  او  شاه  نکنم  اشتباه  اگر  نیست.  جا 

شان را یادآور شده و مدتی  فرستاده بود تا پیمان صلح38شامباال 

توکان   شاه  شامباال،  پادشاه  مبادا  که  بماند  شامباال  فکر 39در 

جا ماندگار شده و  خیانت به سرش بزند. بنابراین او مدتی در آن

کند تا به محض خطای شاه توکان، شامباال  می   ارتش را فرماندهی

 را به تصاحب آزتالن در بیاورد. 

دلم برایش تنگ شده است، او شخصی بسیار مهربان و بخشنده  

مواظبت   هایدار  از  همیشه  داشت  حضور  آزتالن  در  تا  که  بود 

کرد و کسی به خاطر مقام باالیش جرات نداشت در حضور او  می 

به هایدرا توهین کند، اما درست پس از آن که عازم شامباال شد،  

ا کنون که سه سال از  روزگار سیاه هایدرا نیز شروع گشت و ت

    رفتنش گذشته است، هنوز ادامه دارد. 

خسته از ماجراهای امروز، آهی کشیدم و به هایدرا چشم دوختم، 

راه  اول  به  باز  و  کند  منصرف  را  او  بتواند  که  نبود  دیگر کسی 

 
38 SHambala 
39 Tokan Rokhamin 
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های هایدرا آید. چشمرسیدم، اینک دیگر کاری از دستم بر نمی 

جدد خیره به سر درب آن تاالر مثل صبح برای لحظه ای کوتاه م

ماند و از حرکت ایستاد. رایکا با ایستادن هایدرا پوفی کشید و  

 کرد، آرام گفت:  درحالی که او نیز به کاخ نگاه می 

 جا بودن. کاش اآلن این  -

پاسخ  با حسرت  و  نامحسوسی زد  لبخند  رایکا،  با حرف  هایدرا 

 داد:  

 براش خیلی تنگ شده.  کنه؟ دلمکار می یعنی اآلن داره چی -

شد  خیره  او  به  و  برگرداند  را  سرش  هایدرا،  حرف  با  . رایکا 

های هایدرا، همیشه گویای همه چیز بودند؛ شاید به خاطر چشم

هاست که همه چیز را همچون آبی زالل به  خاکستری بودن آن

تواند حقایق را پنهان کند. رایکا با  دهد و نمی دیگران نشان می

زده و دلتنگ هایدرا، به پرنسس تعظیم  های غم دیدن آن چشم

 کرد و گفت:  

 پرنسس من، باید بریم...    -
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  رایکا   توسط  خصوص  به   هایدرا با خطاب شدنش با لفظ پرنسس،

  و   دیده  را  هاآن   کسی  حتم  به.  شد  محو  شلبخند   و  کرد  اخمی

را  نای  همان  برای   بود  شده  متوجه  زودتر   رایکا او  رسمی  گونه 

قر با  خواستند بقیه بدانند که چهها نمیخطاب کرد! اما چرا آن

 دیگر صمیمی هستند؟ این چه معنای عجیبی دارد؟  یک

کردهشانه  فکر  کافی  اندازه  به  امروز  انداختم،  باال  دیگر ای  و  ام 

حوصله ندارم. پس به اطراف نگاه کردم و با دیدن آن فرد، پوفی 

رود و دیگری جای آن را پر  پشت عذاب، یکی می   کشیدم. عذاب

اند تا به نوبت جای خود را کند. گویی با یکدیگر قرار گذاشته می 

عوض کرده و به هر نحوی که شده اعصاب و احساس هایدار را  

 بهم بریزند.  

شد، ها نزدیک میحالی که به آناژدهای بزرگ آتشین بریل، در

 اش، گفت:  و زمخت اژدهایی غرشی سر داد و با آن صدای زخیم

  ترسیدین؟ سریع قدراین اوه، پرنسس!  -

های بلندش به گوش رسید و سپس بعد از حرفش، صدای خنده 

به آسمان صعود کرد. به حتم خبر مبارزه به گوش همه رسیده  
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کند.  گونه مشتاق به سوی کاخ فیتا پرواز می است که لیماک این

 رد و زیرلب گفت:  ک اخم هایدرا با آن حرف لیماک،

 امروز باید همه چیز رو تموم کنم!    -

 رایکا با شنیدن حرفش، قدمی جلو گذاشت و نگران زمزمه کرد:  

های این چند سالتون بهم  پرنسس حواستون باشه، نباید نقشه   -

 بریزه.  

 هایدرا با سخن رایکا، پلک زد و خسته پاسخ داد:

 درست میگی...  -

آتشش باز با دیدن لیماک روش شده سپس با تنفری که گویی  

بود، پا تند کرد تا به سمت کاخ فیتا برود. با تمام سرعت، قدم بر  

گل می  به  توجه  بدان  و  چمنداشت  و  اطرافها  که های  اش 

های ها داشت، به طرف پلههمیشه توجه به خصوصی نسبت به آن

 ها درست درشدند، رفت. پلهای که به کاخ فیتا ختم میپلکانی 

ها باقی  کنار کاخ آپادانا قرار داشتند، پس چیزی تا رسیدن به آن

 نمانده است.  
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معطلی به طرف  دقایقی بعد، با رسیدن به کاخ آپادانا، هایدرا بی 

با  ای زیبا رفت و جلوی آنهای شیشهآن پله ها ایستاد. سپس 

هایش اطمینان خاطر که عجیب بر خالف دقایقی پیش در چشم

ها به طور مارپیچ و پلکانی  آسمان چشم دوخت. پله موج میزد، به  

ای که حدود صدهزار متر به آسمان صعود کرده بودند، به گونه 

 - ها کمتنها نقطه ریزی در آسمان قابل مشاهده بود و ادامه آن

ارتفاع کم محو می  واقعاً  نزدیک  از  فیتا  راستی که کاخ  به  شد! 

 زیادی دارد.

هایی که فوبیای ارتفاع دارند، اصالً  توانم بگویم آنبه جرأت می 

ها نشوند. چراکه با یک محاسبه سر انگشتی، با  نزدیک این پله

شیشهمیلیون  پله  فوبیای  ها  با  و  مایلی  صد  چند  ارتفاع  در  ای 

ارتفاع، به حتم باید شخص قصد خودکشی داشته باشد که به آن  

 نزدیک شود. 

اول قدم  مصمم،  و  آورد  پایین  را  سرش  آن    هایدرا  روی  بر  را 

های بلورین نهاد. دومی و سومی را هم برداشت و با سرعت از  پله

دامن پله نیز  رایکا  رفت.  باال  دست ها  با  را  باال  اش  کمی  هایش 

 ها باال رفت.  گرفت و به دنبال هایدرا از پله
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ها، به سرعت  ام به هایدراست که به دور آن ستون مرکزی پلهنگاه 

اش، بسیار مصمم و سرشار  کند. نگاه طی می ها را  چرخد و پلهمی 

طعنه سخن  آن  گویی  است!  تنفر  روی  از  بسیار  لیماک،  آمیز 

ها ثابت کند اجازه اش تاثیر گذاشت تا هر طور که شده به آناراده

شان خواست، او را مورد تمسخر خود قرار  ندارند هرطور که دل

محیط  دهند! آن هم جلوی خدمه و سربازهایی که هر روز در  

 دهند.  قصر نگهبانی می 

آری نیمی از ناراحتی او و این خشم اآلنش، به خاطر همین است.  

اش به به وضوح نگاه آن سربازهایی که با حرف لیماک و خنده

هایدرا، تغییر کرده بود را دید. برای همان عصبانیت و تنفر تمام 

با بی وجودش را در برگرفت. او پرنسس آن می احتراها بود؛ اما 

دادند تا با تمسخر های لیماک جلوی روی تمام به خود اجازه می 

اندازند.  خودش، به او بخندند و نگاهی سرشار از ترحم به او بی

این نیز برای هایدرا کسی که در جلوی دیگران همیشه مغرور و 

 آید. با وقار است، بسیار توهین سنگینی به حساب می 

ها خود نهادم و دورانی آنهای  هایم را روی شقیقهخسته دست

ها ام و دیگر حوصله ندارم. انگار به سال را مالش دادم، سردرد شده
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نیاز دارم تا مجدد سرحال شوم. به خورشید نگاه کردم،   خواب 

دیگر رفته است و پایان روز دیگری را هم اعالم کرده بود. انگار  

د  با خیال راحت بر روی تخت گرم و نرمش خوابیده است و دار

طرف داند در اینبیند. اما افسوس که نمیهای زیبایی می خواب

هایی از درد و رنج در کاخ فیتا مجدد  شب، چگونه قرار است نعره 

 به گوش برسد.  

آمد و تا  پی مبارزان به وجود می درهای پی هایی که از زخمنعره

نمی  قبول  را  شکست  نمی یکی  تمام  نبرد  متاسفانه  کرد،  شد. 

مردم رواج دارد، آن هم این است که مبارزه در کاخ   شعاری بین

بازنده  می فیتا،  پیروز  یا  زیرا  ندارد.  را  ای  شما  مرگ  یا  و  شوید 

کند. بازنده بودن الیق یک مبارز نیست. هرچند شاید  همراهی می

نمی اینجرأت  به حتم  کردند  اما  بگویند؛  را در مورد هایدرا  ها 

بازند با  اآلن  از  بیشتر  چیز  میهمه  هم  به  شدنش  از ه  ریخت. 

کافیست   اصالً  نبیند.  آسیب  نه  یا  نبازد،  امیدوارم  قلبم،  صمیم 

 نمیرد. 

هایی همچون کنم. پرنده با افکاری درهم، به باال رفتنشان نگاه می 

های خیره کننده خود در اطراف باز و عقاب، به زیبایی با آن بال 
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برند.  ایت لذت را میها پرواز کرده و در آن هوای سرد و ابری نهآن

برند. در  شان به اطراف نیست و لذت نمی ها اصالً حواساما بچه

 کنند.  واقع تنها به مقصد فکر می 

ای دادم، عقابی که عجیب  ها گرفتم و به عقاب قهوه چشم از آن

گذارد هایش، حواسم را معطوف خودش کرده و نمی برق چشم 

کند و متوجه درک میتمرکز کنم. گویی که انگار، همه چیز را  

شود! عقابی به زیبایی یک قو و ابهتی به شکوه  اتفاقات اطراف می

اش، در میان آن همه ای یک اژدها که عجیب آن رنگ سفید نقطه 

 کند.  ای، بر روی پشت گردنش جلب توجهه می رنگ تیره قهوه 

آید، همچون دندان یک اژدها نوک مشکینش نیز به نظر تیز می

است. بسیار نظرم را جلب کرده بود تا آن را لمس   برنده و براق

ای دارد  هایش نگاه کردم، عجیب نیست؟ نه حلقهکنم. به چنگال 

قدر تمیز و مرتب ای که در بند باشد، پس چگونه آن و نه نشانه 

 کند؟  بر فراز آسمان قصر بریل پرواز می

کنم مشکوک است؟ شاید هم بیش از حد حساس  چرا حس می

آید؟ از  اش بر می خر مگر یک عقاب چه کاری از دستام! آشده 
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حال مجدد به  روی تأسف سری به چپ و راست تکان داده و بی 

بچه ها نگاه کردم. تنها ده پله تا رسیدن به کاخ باقی مانده است  

آن دو  هر  پلهاما  از  آمده قدر  باال  سریع  تمام ها  گویی  که  اند 

 شان به پایان رسیده است.  انرژی 

نفس هایدر با  و  را خم کرده  به  ا کمرش  را  پله  های عمیق، هر 

رود. رایکا اما گویی وضعیتش از هایدرا نیز بدتر  سختی باال می 

ها نشسته بود و با چهار دست و پای خود، از  است. زیرا روی پله

اش، در میان آن شد. با دیدن حالت جالبها رد میهر یک از آن

هایم نشست.  شاد بر روی لب  همه نگرانی و غم، لبخندی عمیق و

 قدر وضعیت خنده داری دارد. چه

قدری اعتماد به  گفت که چرا آندر دل به هایدرا بد و بیراه می 

نفس ندارد تا به ماهیت خود تبدیل شده و در کسری از ثانیه 

ها ست که باید میلیون چه مَرَضی خود را به کاخ فیتا برساند، آن

 یلی با پای پیاده باال بروند؟ پله را در ارتفاع هشتصد ما

حق  بیچاره  خندیدم،  مجدد  و  گذاشتم  دهانم  روی  را  دستم 

فرستاد که چرا با بدن  داشت. چرا که هایدرا نیز به خود لعنت می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 284 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

خود باال نیامده است. به حتم این اولین بارشان است که کارشان  

  ماندبه این کاخ رسیده، حال خوب است. از بار دیگر یادشان می 

 جا نرسد.  که باید تبدیل شوند. هرچند امیدوارم دیگر کار با این

  شوند  تبدیل  اژدها   جسم  به  توانندنمی  دیگر  که  اکنون بگذریم،

 اندازندبی   پایین  به  ارتفاع  این  از  را  خود  اگر  زیرا   بدهند،   ادامه  باید

  بهم   شانتعادل  است  ممکن  شوند  تبدیل  ناگهان ملکه،  همچون  و

ها برخود کند.  ورده و بال و دم و یا بدنشان به ستون اصلی پلهخ

ها هزار ای عظیم رخ خواهد داد، چراکه دهگاه به حتم فاجعهآن

پله  این  زیر  انجام وظایفخدمه در  با  ها مشغول  و  شان هستند 

 شوند.  فروپاشی این ستون عظیم؛ به حتم همه قتل عام می 

زد، نفس می -انداخته بود و نفس   پایین   رایکا درحالی که سرش را

بیرون می  از ته حلقش  به  با صدایی که گویی  آید و به سختی 

 رسد، گفت:  گوش می 

تونم، هایدرا چقدر دیگه مونده؟ بیا یکم استراحت دیگه نمی   -

 کنیم. 
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هایدرا که حدود دو پله از او جلوتر بود، خسته از حرکت ایستاد 

چشم آورد.  باال  را  سرش  به    هایشو  و  شده  خمار  خستگی  از 

دید. کمی به باال نگاه کرد و سپس با امید  اش را می سختی جلوی 

 گفت:  

 یک، دو، سه... ده تا دیگه بیشتر نمونده.    -

ار کمتری داشت، درحالی  رایکا که گویی از همان ده پله هم انتظ

 کند گفت:  ها خود را رها میکه روی پله

 تونم، دیگه نمیشه...  دیگه نمی -

توجه به او پای راستش را روی پله نهم گذاشت و  هایدرا اما بی 

 مصمم جواب داد:  

 بلند شو چیزی دیگه نمونده تا بر...   -

ده پله    او نیز اما دیگر جان و توانی برایش نمانده بود که از آن

جانی لغزید و نزدیک بود سُر باال برود، زیرا ناگهان پایش از بی 

بی  ارتفاع  آن  از  و  دست بخورد  سریع  که  ستون  افتد  به  را  اش 

 مرکزی گرفت و با جیغ خفیفی، وحشت زده به پایین نگاه کرد.  
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 رایکا با دیدن آن وضعیت، نگران اما با چاشنی خنده گفت:  

 خوب شد اآلن؟   -

توانست روی پاهایش بماند، آرام سُر ا که خود نیز دیگر نمیهایدر

پله روی  و  تکیه  خورد  ستون  به  که  درحالی  نشست. سپس  ها 

 داد با لبخند پاسخ داد:می 

 کنه.  طعنه نزن. باید بریم، وگرنه باز وارنا شروع می   -

رایکا که دیگر آب از سرش گذشته بود، دستش را باال آورد و در 

 جان گفت: د، سپس بی هوا تکان دا

تونم. خودت... م که داری می...  به جهنم. من که د... دیگه نمی  -

میری، تازه اون باال هم برسیم میگه بیا همین االن مبارزه ک...  

 کنیم.  

میان حرفش، خنده از آن به قدری خسته  همه مکث  ام گرفت. 

اش را از دست داده که دیگر نای حرف زدن  شده است و انرژی 

دار رایکا، ریز خندید ارد. هایدرا نیز با آن وضعیت وخیم و خنده ند

 و گفت:  
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 خواد به خودت سختی بدی. باشه فهمیدم، نمی  -

از وضعیت نیز  اش گرفته است،  بارش خندهاسف  رایکا که خود 

 خندد، در جواب گفت:  درحالی که می 

اونجا    - تبدیل شده بودیم اآلن  اول  اگر همون    تقصیر توست، 

 بودیم. دیگه نمیام باور کن. 

هایدرا با آن حرف رایکا، خنده از روی لبش ماسید و محو شد.  

گوید. خودش نیز خود را سرزنش کرده بود که چرا با  درست می 

می  خوبی  به  اما  نیامد.  خود  اصلی  زیرا  جسه  چرا،  دانست 

پرواز  نمی و  هوا  از  بردن  لذت  جای  به  آسمان  در  خواهد 

نشان خدمه و سرباز هایی شود که او را به  بخشش، انگشتلذت

 خندند.  دهند و به وی می دیگر نشان مییک

این  لذت  نه  آن  از  چراکه  ندارد؛  دوست  را  کردن  پرواز  گونه 

ای  ها بدان هیچ بیننده خواهد بر فراز ابرها و کوه برد، او می نمی

های زیبایش قضاوت کند و برای خود ببرد که او را به خاطر رنگ

نیست. پسو   که ممکن  کند  پرواز   در  دهدمی   ترجیح  بدوزد، 
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شود سریع به جسم فرعی و اگر می   نشود  تبدیل  امکان  حد  تا  قصر

 خود بازگردد. 

رایکا با آن سکوت طوالنی هایدرا پس از حرفش؛ نگاه خود را از 

خوش و  زیبا  رخ  ابرهای  نیم  داد.  او  به  و  گرفت  سفید  حالت 

 فت:  غمگینش را که دید سریع گ

 هایدرا، منظور بدی نداشتم.    -

هایدرا با حرف او، گویی که از دنیای افکارش به بیرون پرت شده 

بود چراکه ناگهان پلکی زد و گیج سرش را برگرداند و به رایکا 

زند. لبخندی زدم، نگاه کرد. تعجب و سوال، در نگاهش موج می 

اصال متوجه   واکنش نشان داده بود و  "هایدرا"گویا تنها به کلمه  

 حرف رایکا نشد. 

رایکا که نیز متوجه شده بود هایدرا اصالً حواسش در نزد او نبوده 

 است، اخمی کرد و زیرلب گفت:  

 زنم.  می من رو باش با کی دارم حرف -

 هایدرا با حرفش خندید و جواب داد:  
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کردم که دفعه بعد، باید سوار تو بشم و  داشتم به این فکر می    -

 قدر سختی نکشیم.  بیایم باال تا این

تا   نیاورد  رایکا  به روی  اما  بود  متوجه شده  زدم، پس  لبخندی 

قر که این دختر با شعور است.  مبادا او را شرمنده خود نکند، چه 

ا او آخرین درجه  اند امنصیب مانده اش تماما از شعور بیخانواده

کند، یک از شعور را به دست آورده و این واقعا او را خاص می 

بینند و تنها  پرنسس منحصر به فرد که دیگران باطنش را نمی

 دهند.  ظاهرش را ناعادالنه مورد قضاوت خود قرار می

رایکا با آن حرف هایدرا، سرش را به سرعت باال و پایین کرد و 

 راضی پرسید:  

این-خوبه   - حداقل  نمیخوبه،  مرگ  دم  تا  فقط  جوری  ریم، 

 تونی سوارم بشی؟ می 

نکته  با  ناگهان  هایدرا  بود،  کرده  زد  گوش  او  به  رایکا  که  ای 

 ای زد و پاسخ داد: قهه قه

 بندم.  ات میهای سلطنتی رو واسهزین یکی از اسب   -

 با حرف هایدرا، رایکا اخ کرد. سپس با خشم گفت:
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 بری! اصالً.اسب! مقامم رو زیر سوال می  زین  -

 اش پاسخ داد: پیدرهای پیهایدرا سریع با آن خنده 

توجه کن، دارم میگم زین سلطنتی، یعنی مقامت رو حفظ    -

 کردم. 

 رایکا با این حرف سریع جبهه گرفت و در جواب گفت: 

این حرفت غیر از اینه که من رو با یه اسب سلطنتی کوچیک     -

 توجه داری که من یه اژدهام نه اسب!   کردی؟

هایش سرش را برای دو  با کشیدن کلمه اژدها، هایدرا میان خنده 

 دفعه باال و پایین کرد و قانع پاسخ داد:

واسه   - اژدهایی  زین  یه  اژدهایی  تو  فهمیدم.  ات فهمیدم، 

 بندم.  می 

رایکا که دیگر کالفه شده بود، اخمی کرد و درحالی که رویش را  

می  از با هایدرا  هایدرا  کرد.  نسابش  بیشعوری  زیرلب  گرفت، 

شنیدن آن کلمه بیشتر خندید و دیگر سر به سرش نگذاشت. با  

گونه با کنم.بسیار نادرست که هایدرا اینشادی به آن دو نگاه می 
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رایکا حرف بزند و بخندد، حتی با او شوخی کند و سر به سرش 

 بگذارد.  

قدر تودار  تواند اینه یک اژدها میگویم، چگونگاهی با خود می

دوست با  ندرت حتی  به  که  برایش  باشد  که  نزدیک خود  های 

افسوس که خود   بخندد و شوخی کند؟  بودند،  همچون خواهر 

می  را  آنپاسخ  دیگران  به دست  که  هنگامی  قدر مسخره دانم، 

نکند،   نگاه  واقعی  اژدهای  یک  به چشم  تو،  به  که کسی  شوی 

کرد.   گاه است که تغییر خواهیخوری و آنمی   بیشترین ضربه را 

تواند شوی، کسی خواهی شد که ناخواسته دیگر نمیعوض می 

 بخندد و بازیگوشی کند. 

کرد، تنگ گاهی دلم برای او، کسی که همیشه هایدرا را شاد می

روح را باز جا بود و این دخترک بی شود. کاش بود. کاش اینمی 

کرد، کاش آن روزها اش میه سالگیهای قبل از پانزدمثل سال 

 کرد. گاه تغییر نمی گشتند و آن هایدرا هیچباز می 

  با   و  میزد  قدم  شهر  در  او  همراه  تمام،  شادی   با  که  دختری  

کرد، اما او دیگر نیست  همراه کودکان کوچک بازی می  خوشحالی
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و هایدرا نیز آن هایدرا سابق نیست. او رفت و هایدرا ماند با یک  

اش محکوم های باز که زندانیبزرگ همچون زندانی با درب  اتاق

های عظیم قصر که به روی همه به ماندن بود. او ماند و دروازه

 گناه.  باز بود جز آن طفل بی 

واقعاً  آهی کشیدم و چشم به گذشته  را بستم، فکر کردن  هایم 

 کند.  ای ندارد. دردی را از میان این همه درد، مداوا نمیفایده

ها خیره شدم. هر  چشم گشودم و با لبخندی خسته مجدد به آن

اند و آرام سرشان را به ستون مرکزی هایشان را بسته دو چشم

شان بود، چشم  اند. به لبخندی که بر روی لب هر دوی تکیه داده

می  فکر  به چه  را  دوختم.  افکارشان  تا  نهادم  قدمی جلو  کنند؟ 

 ا رها کردم. هایم را بستم و ذهنم رببینم. چشم

دریاچه در  را  سررایکا  با ای  که  دیدم  یخ  از  پوشیده شده  تاسر 

با آن  خوشحالی بر روی آن یخ های بلورین اما شفاف و سست 

هایش  دوید و با اشتیاق دستهای پاشنه بلند ده سانتی، میکفش 

 رفت تا در آغوش کسی غرق شود.  را باز کرده بود. گویی که می 
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دود، نگاه کردم. سرم  که می  اما او کیست؟ کنجکاو به آن سمتی

را که برگرداندم او را دیدم، کسی که سالیان سال، رایکا را از خود  

دور کرده بود تا جان مردمانش را نجات بدهد، اما مگر یک کودک  

هشت ساله چه گناهی کرده بود؟ چه اشتباهی کرده بود که باید 

ه و به رحمی از خانواده خود دور شدگونه، به شکل واقعاً بیآن

 کش شود؟  عنوان گروگانی به کشور دشمن پیش 

ای به تنها دخترش یا در  افسوس که شاه توکان، هیچگاه عالقه

واقع باید گفت تنها پرنسس شامباال نداشت. هرچند، مجبور هم  

های بزرگش دور او را پر کرده بودند که  قدر پرنس نبود. زیرا آن

 ترش را به یاد نداشت.  شاید دروغ نباشد اگر بگویم اصال این دخ

پس چه فرقی برایش دارد هنگامی که شاه آزتالن برای برقرار 

کش را از کردن صلح و ارتباط دوستانه بین دو کشور، یک پیش

کند او را دو دستی تقدیم  خاندان سلطنتی کولد، درخواست می 

لم  را ترد نکند؟ بیشتر از همه، باید بگویم د  نکند و با افتخار آن

از گل  برای   را همچون گلبرگی  این دختر  آن زنی سوخت که 

  را   او  ساده  گونهآن   پدرش  اما.  بود  کرده   بزرگ   آبی،  شقایق   زیبای 
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کی رها شده از پاهایش، به دست باد قاصد  همچون  و  کرد  پر  پر

 سپرد.  

 خود  مردمش  برای   پرنسس  که  بود  آن  او  منطق  است،  دارخنده 

  هم   پشیمانی   ترینکوچک  حتی  عجیبی   شکل  به  و  بود  فروخته  را

 از  توانستندمی   اژدهایان  قدرچه.  زدنمی   موج  اشقلب  و  وجود  در

   باشند؟ متفاوت دیگریک

برای پرنسسش همه کاری در این طرف حومورا، مردی بود که 

اش را تحویل دهد تا دخترش کرد. حتی حاضر بود پادشاهی می 

که به ظاهر برای   طرف حومورا، پادشاهی بودزنده بماند و در آن

کرد چه رسد به دختر و فرزندانش!  مردمش جان خود را فدا می

دارتر این است که آن پنج پسرش را نگه داشته بود و  اما خنده 

دخترک ناتوانش را فرستاده بود تا بعدها اگر جنگ مجدد از سر  

گرفته شد، مردی را از دست نداده باشد تا مبادا کشورش سقوط 

 فرو پاشد.  کرده و در جنگ 

که در آن زمان کودکی  کنم که رایکا با آن گاهی به آن فکر می 

گونه هنوز چهره پدرش را به یاد دارد  هشت ساله بوده است، چه
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این می و  راحت  لوزِنگونه  دریاچه  در  را  خود  که   40تواند 

تصور  بزرگ شامباالست،  در  برف  از  پوشیده شده  دریاچه  ترین 

اش  جا ببیند که خود هفده ساله نکند. همچنین پدرش را در آ

خندد! دلم برایش سوخت، واقعاً که  اندازد و می را در آغوش او می

 انگیز، درد دارد. آن حس و حال آن فضای غم 

پا، چشم که  با شنیدن صدای یک  کردم  باز  به سرعت  را  هایم 

ناگهان از افکار رایکا به بیرون پرت شدم. نگران به اطراف نگاه  

شود با پای انسانی  ؟ در این ارتفاع، کی حاضر میکردم، کیست

ها  دو دیوانه! سرم را چرخاندم و مجدد به بچهبیاید؟ البته جز آن

آن گویی  کردم.  تغیری  نگاه  زیرا  بودند  نشده  صدا  متوجه  ها 

کردهنکرده اشتباه  من  شاید  پس  بیاند.  شانه ام.  باال  حوصله  ای 

چشم مجدد  و  بانداختم  بستم.  را  خاطر  هایم  به  حتم  ه 

 ام. تنیدگی بیش از حد افکارم است که توهم زدهدرهم

آرام در دشتی پر از نیلوفر آبی، که در مرداب سبز و سیاه مکانی  

عجیبی  فضای  نهادم.  قدم  بودند،  روییده  سبز،  نامعلوم  مه  ست. 

توانم همچون تمام منطقه را در بر گرفته اما به شکل عجیبی می 

 
40 Lozen 
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را به راحتی ببینم و مشکلی نداشته باشم.    هاکویر تا دور دست

 مگر مه نباید دید را محدود کند؟ 

خیال آن شدم و به نیلوفر جلویم نگاه کردم. چقدر زیبا و در  بی 

هاله عین  است!  فریبنده  بیرون حال  درونش  از  رنگ  صورتی  ای 

به آرامی پخش می می  شود. کنجکاو و مشتاق آید و در اطراف 

قدر عجیب است،  ه و سرم را پایین آوردم. چهروی زانوانم خم شد

 گونه فریبنده ندیده بودم.  تا به حال گل لوتوس )نیلوفر آبی( را این

با خم شدن روی زانوهایم، سرم را کمی جلو بردم تا عطر آن گل  

را ببویم، اما با درد عجیبی که در سرم پیچید آخ کوچکی زیرلب 

گفتم، این چیست؟ بوی بدی ندارد در واقع اصالً بویی نداشت.  

طرف   به  رنگ  صورتی  گاز  آن  که  کردم  احساس  وضوح  به  اما 

 اجازه وارد آن شد.  دماغم آمده و بی 

به لحظه همچون فشارسنج درد را    سر درد امانم را برید، لحظه

داد. واقعاً این دیگر چه بود؟ کرد و بدتر مغزم را آزار می بیشتر می 

کالفه و به سرعت بلند شدم تا بیشتر از آن سرم را به بازی نگیرد.  
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هر چند با بلند شدن از روی زانوانم، درد هیچ تغییری نکرده و 

 تر شدن خود ادامه داد. چنان به بیشهم

 سر   همان  با  کردم،  نگاه  اطراف  به.  است  عجیب  واقعاً  بود،  عجیب 

 کدام   در  کجاست؟  جااین .  گذراندم  نظرم  زیر  از  را  منطقه   کل  درد

 تمام   من  چراکه  نه،  حومورا؟  هستم؟  دنیا  کدام  در  و  پادشاهی

  پادشاهی   کدام  از  کجاست؟  جا این   پس  شناشم،می  را  حومورا

گونه برایم ناشناخته و عجیب واقع ه این ک  گیردمی   نشأت  حومورا

 شده؟  

حال، با آن سر درد عظیم چند قدم دیگر در آن مسیری که بی 

ها نور  های بزرگ لوتوس ساخته شده بود، برداشتم. گل از برگ

کنند و همراه با آن گازهای صورتی،  عجیبی از خود منتشر می 

اند. صورتی گلبهی با سبز  هیب کرداطراف را با مه سبز رنگ ترک

 ای، واقعاً که ترکیب زیبایی است.  پسته

تر از آسمان شب، عجیب  سبز تیره برگان لوتوس، با آن آب سیاه 

آورست؟ انگیز و دلهرهقدر وهم ترس را در دلم روانه کرد. چرا آن

های کوچک، عجیب قار کالغ-از آن بدتر، صدای هوهوی باد و قار
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وح را  چراکه شتناکفضا  است.  ناخواسته  رفتارم  بود.  کرده  تر 

نمی را  بدنم  چهلرزش  دیگر  این  واقعاً  و  کنم  کنترل  قدر  توانم 

این توانسته  افکار دیگری  عجیب است! چیست که  گونه مرا در 

 تأثیر قرار دهد؟ تحت

ثانیه عجیبی  شکل  می به  بیشتر  هرچه  نیز  ها  سرگیجه  گذرند، 

به سراغم می بدتر می  آید وبیشتر  را  کند.  شدت وخامت حالم 

نگاهم به اطراف است اما سرم گویی در رویای سفر کردن به دور  

می  سیر  آندنیا  بو  آن  است؟  شده  چه  احوالم  قدرت کند.  قدر 

 بود. پس چرا...اثر میداشت؟ اما مگر نباید روی من بی 

هایم را به ناگاه و از درد  با پیچیدن صدایی در کل مرداب، دست 

ی سرم نهادم و کمرم را خم کردم. صدا ضعیف است اما به  رو

 کند.  شدت روی مغزم اکو شده و فشار سنگینی به آن وارد می

 هایدرا رو نجات نده، بزار بمیره. اون باید بمیره.   -

همراه بود، لرزشی را   "اون باید بمیره"فریاد آخرش که با جمله  

ن در بدن داشتم، آن  به تمام اندامم هدیه داد که به حتم تا جا

قدرت عظیم و ترسناک را فراموش نخواهم کرد. ترسیده بودم،  



 

 

 WWW.98IA3.IR 299 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

گونه از جایی وهم نداشتم که اکنون در پی راه گریزی گاه اینهیچ

کنم  زده به اطراف نگاه می بودم تا از این مکان رهایی یابم. وحشت

همان دست و  که  داشته طور  نگه  سرم  روی  را  فریاد  هایم  ام، 

 :  زنممی 

 هایدرا کجایی؟! هایدرا؟    -

ام و به حتم خودش نیز در توهم غرق  من در افکار او غرق شده

دانم کم گرفت. نمی شود دستگاه نمیشده است. افکار او را هیچ

همه روی  عجیب  افکارش  قدرت  اما  می چرا  تمرکز  و  چیز  کند 

در درک بسیار باالیی از توهم زایی دارد. قبالً که چندباری او را  

چیز گونه همه کردم، به وضوح دیدم که چهافکارش همراهی می 

 دهد. دیگر قرار میکند و کنار یکرا واقعی خلق می

تأثیر افکار و قدرت ذهن او قرار نگرفته گونه تحتاما تا به حال این

هم بودم، عجیب است که توانسته بود بر من نیز تأثیر بگذارد. آن

صدایش  دیگری!  هرکس  نه  نامعلوم  می   من،  سمتی  به  و  زنم 

با آن گازمی  اگر مجدد  بروم.  باید  روبهدوم،  به حتم  ها  رو شوم 

 .  بکشم بیرون توانم خود را از داخل باتالق افکار اودیگر نمی
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کشم که با دیدن دوم و جیغ می های بزرگ نیلوفر می روی برگ

زده و هر حس و حالی که تعجب رویم، شوکه، حیرتصحنه روبه

 ام تزریق شد. در مقابل ترس را در خود جای داده است، به بدن و  

 بینم؟ آن دیگر چیست؟ خود چه می

ام. من، آری من نیز ترسیده بودم، از آن اژدهایی وحشت کرده

چشم با  و  نشسته  جلویم  کوه  همچون  سبز  که  رنگ  به  هایی 

درخشان، به دختر کوچکی که در جلویش به زنجیر کشیده شده  

کند. او کیست؟ آن اژدها، چه نام دارد؟ چرا تا کنون ه می بود، نگا 

 او را ندیده بودم؟ 

مرداب   نگاه کردم. داخل  تیره  مرداب  آن  میان  اژدها،  به جسه 

نشسته است اما به شکل عجیبی آبی باال نیامده، حتی موجی هم  

ایجاد نشده! حیرت کردم. آن جسه پانصد هزار تنی، به حتم باید  

 کند،   درست  آب  در  را آب یک انفجار عظیم  برای نشستنش در

 .  است  کننده شوکه واقعاً آب دیدن گونهاین اما

قدر از دیدن آن صحنه و  سر دردم گویی که تمام شده بود. آن

اژدها شوکه شده بودم که انگار گازهای لوتوس و سر دردم را از 
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های دیگر یاد برده بودم. ناخواسته قدمی جلو نهادم، سپس قدم

تند طی کردم تا خود را به آن اژدها برسانم. اما نه من  -تندرا  

می چهخود  پس  حرکت ترسم،  مغزم  دستور  به  پاهایم  گونه 

 کنند؟  می 

نه من نیستم، آن کنترل کننده مغز، خودم نیستم. حس عجیبی  

روند دارم. حسی که انگار صدها دست استخوانی؛ از پاهایم باال می 

برند. کنترلم در اختیار آن جلو می   ها را همچون عروسک بهو آن

آور است و حقیقتاً جرأت ندارم به پایین پاهایم  های چندشدست

 نگاه کنم.   

بدهم، هم هایدرا  انجام  به خطا  را  ناخواسته کاری  اگر  به حتم 

می  میبدبخت  گیر  توهم  این  در  خود  هم  و  آنشود  گاه  افتم. 

ژدها، وارد جایگاهی ریزد، با نزدیک شدن به آن اچیز بهم می همه

و   شده  کشیده  زنجیر  به  آن  دایره  مرکز  در  دخترک  که  شدم 

 رویش به طرف اژدها بود.   

های آن اژدهای  سرم را ترسیده باال آوردم و ناخواسته به چشم

هایش آتشی سبز رنگ همچون وحشتناک خیره شدم. از چشم
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ریزد. واقعاً که جوشد و به شکل عجیبی به پایین نمی مُذاب می 

کنم. او قادر است یک اژدها را خلق افکار هایدرا را تحسین می 

 یز او را...انگحد وهمکند! اما برای چه تا این

با سخن گفتن آن اژدها و تکان خوردن فک بزرگ پر از دندان 

مشکینش، لزر تمام بدنم را مجدد در برگرفت. لعنتی، عجب هاله  

 باشد.  قدرتی دارد. به وضوح مشخص است که بسیار قدرتمند می 

های زیادی  تو کی هستی؟ چرا در افکار این دخترک برای دفعه   -

   اجازه وارد شدی؟ بی 

با اتمام حرفش، بیشتر از قبل ترسیدم. او به وضوح مرا خطاب  

می  مرا  انگار  و  است  داده  هیچ  قرار  توسط  که  من  من؟  بیند! 

های  گونه مرا خطاب حرفموجودی قابل دیدن نیستم، پس او چه

خود قرار داده است؟ نه، این دیگر توهم نیست، به حتم از توهم 

 گیرد!  هایدرا نشأت نمی

توانستم رم را پایین گرفتم و پاسخی ندادم، من نمیترسیده س

گفتم؟  حرف بزنم. اجازه نداشتم سخن بگویم و اصلًا چه باید می 

در مرکزیت دایره ایستاده بودم و آن دختر، دقیق کنارم بسته  
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شده بود. نیم نگاهی به او انداختم. در این میدان بزرگ سنگی،  

هایش  شده بودند و ناخنیش به خاطر سرما متورم و قرمز  ها دست

 رفتند.  به سیاهی می 

افکار خود به زنجیر  مگر او کیست که هایدرا این گونه او را در 

ای به ذهنم خطور کرد، لبخندی  کشیده است؟ با فکری که لحظه 

زدم. ممکن است که او وارنا باشد؟ اگر بود که واقعاً دل من نیز  

 نا باشد. شد! اما نه فکر نکنم او واقعاً وارخنک می

نیز در کنارم، مانع از تکان خوردنم  کنجکاو شده بودم و ترس 

می می  آن شد،  غرش  با  اما  ببینم  را  زندانی  آن  چهره  خواستم 

 ای به لرزش در آمدند.  هایم لحظهاژدهای عظیم دست 

بار بهت فرصت میدم. دیگه به ذهنش  جا برو، برای آخریناز این   -

 وارد نشو. فهمیدی؟  

ی آخر، عجیب با قدرت روحی همراه بود. به شکلی که  آن فهمید

انگار گوی آتشی را به صورتم پرت کرده بودند و با انفجار مخفی  

دیدم. اما ندیدن هیچگاه  آن درونم آتش گرفته بود اما خود نمی 

 گواهی بر نبودن و وجود نداشتن نیستو. 
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  دانم از کجاست، سرم با حرف آن غول و به اجبار قدرتی که نمی 

را پایین آوردم و زبانم، به زور چشمی را گفت که کنترلش در  

قدر راحت مرا تحت  ام. کیست که آناختیار من نبود. حیرت کرده

خواهد، مرا چپ و راست که دلش می   اختیار خود گرفته و هرگونه 

 کند؟ می 

ها، مجدد سرم را کج کردم تا آن توجه به تمام آن حساما بی 

هایی مجدد پاهایم  کشیده شده را ببینم که دست چهره به بند  

شان زیاد بود که تعادلم را از قدر سرعترا به ناگاه کشیدند، آن

رسید،  های ممتدی که از پشتم به گوش میدست دادم و با جیغ 

 با صورت به زمین خوردم.

آور  ها، با سرعتی سرسام درد تمام بدنم را در برگرفت و آن دست

بیرون کشیدند و به داخل آب تاریک مرداب که    مرا از آن دایره

دورتادور آن دایره را در برگرفته بود، انداختند. با افتادن در آب  

و تزریق آن شدت دمای سرد آب به بدنم، از ته دل فریاد کشیدم  

هایم را با وحشت باز کردم. قلبم به شدت خود را به دیواره  و چشم

 در آستانه ایستادن است. کوبد، گویی که هر لحظه ام می سینه 
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به   نبض دست،  و سرم همچون  رفته  باال  به شدت  بدنم  دمای 

ضربان افتاده است. ترسیده بودم و به اطراف با نگاهی سرشار از  

ام، در هوا معلق هستم و ابرها دورم کردم. بازگشته شوک نگاه می 

اند. اما چگونه بازگشتم؟ با پریدن در آن مرداب؟ آن کلید  را گرفته 

 بازگشت است؟  

به دیواره سینه می  خواهد  کوبد و می قلبم هنوز خود را محکم 

خود را از شدت هیجان و ترس، از قفس رها کند. سریع دست 

ام را روی قلب خود نهادم و برای چندین بار پشت سر هم  راست

 های عمیقی کشیدم تا قلبم تسکین یابد. نفس 

مثل قبل آرام است   در آن بین، مجدد به اطراف نگاه کردم. هوا

آن  نیست.  مرداب  از  خبری  حس و  بود؟  کجا  مکان،  آن  جا، 

محدودم  وحشت عجیب  که  داشت  تاریکی  قدرت  داشت،  ناکی 

کرد. آن قدرت کنترل کننده به حتم باید از صاحب آن حس می 

 تاریک نشأت بگیرد. 

کالفه سرم را به چپ و راست تکان دادم، نباید دیگر به آن فکر  

دانم چرا اما با فکر کردن به آن بدنم به لرزش در نمیکردم،  می 
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خیلی  می  باید  است.  خطرناک  بسیار  و  قدرتمند  عجیب،  آمد. 

مواظب باشم. آن حرفش، آن فریاد و آن لحن؛ همه به قلبم گواه  

ببیند و حتی به  دهند. به خصوص که میبدی می  توانست مرا 

 من دستور بدهد. آن فرد کیست؟ آن اژدها... 

او،  با به  .  سرگرفت  از  را   تندش  ضربان  قلبم  مجدد   فکر کردن 

.  کنم  مدیریت را افکارم کردم سعی و زدم سرم به   دست با  سریع

  فکر   او  به   بیشتر  که   لحظه  هر  نباید، .  کردممی   فکر  آن  به   نباید

می ب  کنم،می  وضوح  چهه  می فهمم  کاسته  قدرتم  و گونه  شود 

 گردد. آن فرد و قدرتش، دروغین نیستند!  مجدد بازمی 

طورست؟ ای در ذهنم زده شد. هایدرا، او حالش چهبه ناگاه، جرقه 

سریع با این فکر، سرم را باال آوردم و به او نگاه کردم. هنوز در  

اش خیره به سینه   همان حالت مانده و تکانی نخورده است! نگران

می  قلبش  می شدم،  نفس  آری  نفس  زند؟  خاطر  آسوده  کشد. 

عمیقی کشیده و پلک زدم. ظرفیت نگرانی امروزم، واقعاً به حد 

 خودش رسیده است و دیگر جایی ندارد.  
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رساندم.   هایدرا  پیش  به  را  خود  و  برداشتم  جلو  به  قدمی 

خطر و یا    را آرام بسته است و هیچ واکنشی از ترس،  هایشچشم

چهره در  ندارد.تهدید    خوابی  به   که  گویی .  است  آرام-آرام اش 

 که  چیزی   آن  و  مرداب  آن  پس.  بردمی   لذت  آن  از  و  رفته   شیرین

هایدرا شده بودم، آن صحنه   افکار  وارد  مطمئنم  چیست؟  از  دیدم

باید هایدرا به حتم و آن حرف ها، به قدری ترسناک بودند که 

داد. اما این حال خوب و آرامشی که دارد، تنها  واکنش نشان می 

دهد. که آن شخص، خود مرا در آن  ام مییک پاسخ به این سوال

 فکر وارد کرد و این واقعا خبر خوبی نیست! 

ل افکار دیگران را دارد؟ با فکر کردن به او کیست که قدرت کنتر

ام تضعیف شد. ترسیدم، گویا که به آن فرد او مجدد نیروی درونی

ام را  ام. سریع نفس عمیقی کشیدم تا مجدد قلبفوبیا پیدا کرده 

از هایدرا فاصله گرفتم و دست باال  آرام کنم. سپس کمی  را  ام 

 روع به وزیدن کرد. آوردم. در هوا تکانی دادم که باد به آرامی ش

های مخملی سفید با زمینه  آری، به این باد در آسمانی پر از ابر

ام را کمی بهتر کند. باید آن را  آبی روشن نیاز داشتم تا احوال

نمی  وگرنه  کنم،  لحظهفراموش  برای  و توانم  کرده  تمرکز  ای 
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چشم  کنم.  کنترل  را  خوشحالی  موقعیت  با  و  بستم  را  هایم 

های باد سپردم که ناگهان با انفجاری عظیم  ه دست ام را بصورت

چشم  شوکه  فیتا  کاخ  کردم.  در  نگاه  باال  به  و  گشودم  را  هایم 

اند و آتش، از  آسمان در آتش غرق شده است. ابرها سیاه شده 

 کشد. همه طرف در کاخ فیتا زبانه می 

هایدرا و رایکا نیز با این انفجار بزرگ و صدای بلندی که داشت،  

ا وحشتاز  و  شدند  پرت  بیرون  به  خود  جایشان فکار  از  زده 

های  برخاستند. هایدرا درحالی که به آتش خیره بود، با آن چشم

ها های قرمز آتش در آناش که اکنون انعکاس شعلهخاکستری 

 زد، خطاب به رایکا گفت: موج می 

 چی شد؟   -

حنه  رایکا که خود نیز شوکه گشته بود، با دهانی باز مانده به ص

 خیره شد و حیران گفت:  

 دونم. نمی   -

اش که گمان کنم االن دیگر باید توجه به خستگی قبل هایدرا بی

رفع شده باشد، سریع رویش را برگرداند و به سرعت آن ده پله 
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مانده بلورین را طی کرد. رایکا نیز کمی بعد متوجه رفتن او باقی 

 شد و پشت سرش دوید تا به وی برسد.  

ب دو  پلههر  تمام  سرعت  از ا  مکث؛  بدون  و  آمدند  باال  را  ها 

تیغدروازه دم  به شکل  که  کاخ  بزرگ  عبور  های  بود،  اژدها  دار 

کردند و پای بر روی پل طویل کاخ گذاشتند. پلی که بدان هیچ  

بود!   معلق  هوا  در  و  شده  ساخته  سنگ  از  سقفی،  و  ستون 

  تا   بودند   بخشیده  زینت  را  اشاطراف  نیز   مخملی  سفید ابرهای 

 .  ببرند  لذت جنگ از و کرده راحتی احساس نبرد،  تماشاچیان

تر از پل صد متری  های زیبایش، هر چه سریعهایدرا با آن چکمه

عبور کرد. رایکا نیز با آن دامن زیبایش، او را از پشت همراهی 

ها رسیدند. میدانی  کرد. با گذشتن از پل، به میدان بزرگ مبارزه 

ستاره شکل  به  در  که  و  بود  معلق  آسمان  در  ضلع  پنج  با  ای 

 قرار داشت.  مرکزیت آن گویی به رنگ سفید 

های زیبایی از بلور  سپس در اطراف آن و بیرون میدان، صندلی 

شان قرار های رز قرمز یک در میان بین ساخته شده بود و گلدان

 داده شده بود تا صحنه زیبایی را ایجاد کنند.  
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ها، به مرکز میدان خیره  توجه به این زیباییرایکا و هایدرا اما بی 

خود، ایستادند. آن گوی، در دل آتش شدند و میخکوب در جای  

آتش،از دست و  است  درخشیدن  ناشناس درحال  های شخصی 

 همچنان درحال زبانه کشیدن است.  

حیران به آن فرد نگاه کردم، کیست؟ رویش به طرف گوی است  

برای همان رخ بلندی دارد و این اش را نمیو  بینم. اما موهای 

با زن  یک  باید  که  است  آن  دهنده  دیدن  نشان  با  هایدرا  شد. 

 وضعیت عصبانی قدمی جلو نهاد و بلند فریاد زد:  

دونی این گوی  کنی؟ مگه نمی کی هستی؟ داری چه کار می    -

 چه ارزشی برای آزتالن داره؟! 

الیترا   گوی  این  آزتالن 41آری،  امنیت  در  مهمی  تاثیر  که  بود 

ها خ ها و کاست که تمام آبشارداشت. این گوی، منبع آن نیرویی 

را در هوا معلق نگه داشته است. اگر آن نابود شود، به حتم کل  

 میرند.  قصر سقوط کرده و میلیارد ها اژدها می 

کند؟ با  قدر احمقانه، دارد قبر خود را آماده می آن کیست که این

آن فرد خاموش شده و آرام گرفت.    فریاد هایدرا، آتش از دست 

 
41 Laytra 
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نگاه کردم، دو دختر و یک اند. پسر کنارش ایستاده  به کنارش 

ها کسانی جز تر نگاه کردم، وای بر من. آنها که بودند؟ دقیقآن

 ساتیا و روژان نیستند. آن پسر نیز لیماک بود! پس...  

و   کشید  بلندی  هین  رایکا  آتشین،  دختر  آن  چرخیدن  با 

هایش را جلوی دهانش گرفت. او وراناست! وارنا که آتشی  دست

داشت! هایدرا نیز حیران به او خیره مانده بود  به این قدرتمندی ن

که وارنا با پوخندی بر لب که از قبل بیشتر منفورش کرد بود، به  

 سمت هایدرا قدم نهاد و با اعتماد به نفس بسیاری گفت:  

 باالخره رسیدی پرنسس؟ فکر کردم پشیمون شدین.    -

با آن حرف، عصبی دست  با فکی هاهایدرا  و  بهم فشرد  را    یش 

 منقبض شده پاسخ داد: 

 خودم دعوتت کردم شاهزاده، چرا باید پشیمون بشم؟   -

 ای زد و راضی جواب داد:  وارنا با پاسخ هایدرا قهقه 

 خوبه پس.    -
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سپس درحالی که با تحقیر ایستاده بود و از سر تا پای هایدرا را 

 نگریست، ادامه داد: می 

خواین با این بدن ضعیف زره مخصوص پوشیدین؟ نکنه می   -

 باهام مبارزه کنین پرنسس؟!  

که او روی نبرد با  این حرفش، معنای به شدت بدی داشت، این

ست، چراکه او  اش شرط بسته است بسیار خبر بدی بدن اصلی 

بریل بوده و گویی خود نیز از این برتری آشکار خود با خبر است.  

هایی بسته به درون آتش نپریده بود،  ظارم، او با چشمبرخالف انت

چشم  با  با  بلکه  است.  ریخته  آتش  روی  را  آب  باز  کامالً  هایی 

مشخص رنگ بنفش گوی الیترا، همه چیز بدتر شد. زیرا رنگ 

بنفش، نشان دهنده قدرت باالی سی درصد آتش است و تخریب 

 زیادی دارد. اکنون وضعیت خیلی بد است.  

تر بوده و هر روز پس از فعال شدن  د سال از هایدرا بزرگوارنا چن

قدر  کند. برای همین است که اکنون آتشش آنآتشش تمرین می

بازد و این  حجم زیاد و قدرتمندی دارد. حال به حتم هایدرا می

سایه   داشتم،  بدی  حس  همین  برای  شاید  نیست.  خوب  اصالً 
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این   مرا به شدت مرگ در کاخ فیتا درحال پرسه زدن است و 

اینمی  در  وارنا  بسیار  قدرت  نمایش  واقعاً  آیا  اما  و  ترساند.  جا 

بررسی آن با گوی الیترا، تصادفی است؟ یعنی ممکن است دستور  

اعلیحضرت پارسوماش به خاطر همین   لغو فرمان ملکه، توسط 

خواهند، درست است؟ اما چرا؟ ها، مرگ هایدرا را میباشد؟ آن

 دلیل چیست!  

با آن سخن ورانا، اخمی کرد و بدان هیچ پاسخی نگاهش  هایدرا 

کند. به  اش می را از او گرفت و به گوی داد. رنگ بنفش کالفه

ای هم  آوری گوی الیترا، توسط آتش بریل حتی ذره شکل شگفت 

این قدرت شگفت  البته  ندید.  را نشان می آسیب  دهد. انگیز آن 

تواند آن را از می که هر چیز و هر شخصی که از راه رسید ناین

اش را از رنگ  بین ببرد. هایدرا با همان اخمش، نگاه خاکستری 

 زیبای بنفش گرفت و به وارنا داد. سپس با اخم گفت: 

 بنفش؟ پیشرفت بزرگی هست.  -

های سپس خطاب به رایکا که کنارش ایستاده بود، خیره به چشم 

 وارنا ادامه داد: 
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 جا سیاه شده.  جا رو تمیز کن. همهرایکا، این  -

به جلویم نگاه کردم، میدان از سنگ بوده و آتش نگرفته است،  

اما به شدت به خاطر حرارت زیاد آتش، سیاه شده بود که خیلی  

های آمد. به اطراف نگاه کردم، صندلی زشت و کثیف به نظر می 

های زیبای رز قرمز تماما به خاکستر  بلورین، همه سیاه شده و گل 

 .  اندهتبدیل شد 

هایم را مشت کردم، آن صحنه زیبا به خاطر آن دختر نفهم  دست

که درکی از شعور نداشت به نابودی کشیده شده بود. با نفرت به  

و آن هیکل بی و او  با دیدن واکنش هایدرا  نگاه کردم.  نقصش 

توانست اعتماد به نفس درون کالمش عصبی شد اما کاری نمی

با  را  با کمی مکث، رویش  البته  بکند. پس  از گفتن  زیرلب،  ای 

ها بازگشت. سپس بلند خطاب به  هایدرا برگرداند و به طرف پله

 هایدرا گفت: 

جایی که مبارزه خیلی مهمی بود، بقیه رو هم دعوت  از اون   -

 کردم تا بیان و از پیروزی شما لذت ببرن، پرنسس.  



 

 

 WWW.98IA3.IR 315 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ای با شوک از حرف، گویی که قلبش لحظه هایدرا با شنیدن آن

شنود؟ بقیه را هم دعوت کرده؟ وای نه،  ایستاد. چه می  حرکت

هایش را بست، به  ماند. سریع چشمگونه آبرویی برایش نمیاین

رنگش دیدم. وحشت کرده است،  های بی وضوح ترس را در چشم

نه   از سرافکنده شدن جلوی دیگران، آن هم  بلکه  باختن  از  نه 

اشراف از  هرکسی  بدتر  حتم  به  وزرا  و  اژدها زادگان  میلیاردها 

 بودند. 

پخش   آزتالن  تمام  در  اتفاق  این  مسابقه،  در  باختن  محض  به 

آنمی  و  دیگر  شد  داشت  که  ابهتی  و  قدرت  مقدار  همان  گاه، 

گاه دیگر کسی به او احترام  ماند. به حتم آنچیزی ازش باقی نمی

 گذاشت و این واقعاً اتفاق وحشتناکی بود.  نمی

ست چه کند؟ او قدرتی ندارد که بتواند  مجدد نگران گشتم، قرار ا

نش هم  اش مبارزه کند، اما مردبا وارنا و آن نیروی تازه فعال شده 

دانم اما اآلن زودست. یا نه، شاید تقدیرش تغییر کرده باشد. نمی

 دهد.  در هر صورت من حق دخالت ندارم و این عذابم می
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ت تا در ها رفهایش را باز کرد و غمگین به طرف صندلیچشم

ای به سرش بزند. با نشستن روی انتظار آمدن بقیه بلکه فکر چاره 

ها، سردی بلور بر بدنش تزریق شد و لرزی را بر اندامش  صندلی 

های جاری  اش به آباندخت. سرش همچنان پایین بود که نگاه 

ای  هایش را برای لحظهدر سطح میدان افتاد. درخشش آب، چشم

ی رایکا بودند. سرش را باال آورد و به  هاروشن کرد. به حتم آب 

جلو خیره شد. آری درست است، به کمک رایکا و قدرت آبش، 

از  میدان  و  تمیز شد  لحظه  در یک  کثیفی  و  آن سیاهی  تمام 

قطره انعکاس  کمک  با  و  می تمیزی  برق  آب،  و های  زند 

 درخشد. می 

  های رز قرمز همچنان درهایدرا با دیدن آن زیبایی که جای گل

صندلی  کرد.  میان  نگاه  رایکا  به  و  زد  لبخندی  بود،  خالی  ها 

نور زیر  مسابقه،  میدان  فراز  بر  که  متری  ده   آفتاب    اژدهایی 

  هایچشم  در  تحسین.  آیدمی  بیرون  آب  دهانش،  از  و  درخشدمی 

  ماهیت  نظر  از  کامالً  کهآن  خالف  بر  را  رایکا  زند،می  موج  هایدرا

 او  توانستنمی  و  داشت  دوست  بسیار  بودند،  تضاد  در  دیگریک  با

 . بگذارد تنها را
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رایکا نیز با آن که پرنسسی از شامباال بود و در این کشور گروگان  

کرد و هایدرا را به عنوان ای نمی شد، اما اصالً توجهمحصوب می 

کش شده بود و  دید. او به خاطر صلح به آزتالن پیشخواهر می

ها در طی این کرد اما رابطه آنهایدرا خدمت می از کودکی به  

 چند سال، از رابطه ارباب و خدمتکار فراتر رفته بود.

  با لبخند به آن اژدهای عظیم یخی خیره شدم، بلورهای تیز یخ 

رسیدند، به زیبایی در زیر نور متر میکه هر کدام به هفتاد سانتی 

کردند.  ب می آفتاب جلب توجه کرده و هر چشمی را به خود جذ

می  جرأت  ترین  با  زیبا  از  یکی  کولد،  اژدهایان  بگویم،  توانم 

اما   است  من  نظر  این  که  البته  هستند.  حومورا  اژدهایان 

آنویژگی داشتند  که  منحصربفرد هایی  و  خاص  تنها  نه  را  ها 

 داد.  ها هدیه می کرد، بلکه زیبایی عجیبی به آنمی 

  *دفترچه لغات*

( : این پادشاهی در شمال سرزمین حومورا قرار ngdom of ShambalaKiپادشاهی شامباال )

زمین دارد و در تمام زمان از کوههای سال، همیشه برفی است.  ها و های بسیار وسیعی دارد که 

آوری را به این پادشاهی اند و به شدت زیبایی حیرتهای کاج و خاس بسیاری پوشیده شدهدرخت



 

 

 WWW.98IA3.IR 318 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

داده رویهدیه  همچنین  گلاند.  برکهیدن  اطراف  در  آبی  شقایق  زیبای  بسیار  این های  زیاد  های 

های دیگر تبدیل کرده است. این پادشاهی توسط پادشاهی، آن را به مکانی دلفریب تر از سرزمین 

نژاد منحصربفرد کولد اداره شده و شاه توکان، پاشاده فعلی این سرزمین است که بسیار برای این 

های یخ، . ارتش این پادشاهی نیز بسیار در حمله، بخاطر دارا بودن تیغپادشاهی، تالش کرده است

این آن ناتوان هستند که  برابر آتش به طور طبیعی  اما در  بوده  به تحت کنترل بودن قوی  را  ها 

های مرکزی و جنوبی، توصیه  های گرم در پادشاهیپادشاهی آزتالن تبدیل کرده است. در فصل

های سرشار از شقایق آبی به خصوص تاالب لوزن که فر کنید و از تاالبشود به این سرزمین سمی

هاست، دیدن کنید. شقایق آبی همراه با تاالبی یخ زده و برفی در حال بارش به حتم بزرگ ترین آن

 42اش، شامرا  صحنه رمانتیکی را خواهد ساخت. امیدواریم در مدتی که در شامباال و در پایتخت

 ت لذت را ببرید.اقامت دارید، نهای

: این نژاد به رنگ سفید مطلق و آبی یخی هست که در سرزمین  Cold Dragonنژاد کولد )  )

کند. قدرت زیبای ها برفی است زندگی میکه در تمام زمان  43شمالی حومورا، پادشاهی شامباال

صد سفر دارید، ریزد. اگر با همسرتان قشان به بیرون میاین نژاد، بلور یخ و آب است که از دهان

های یخ همدیگر را در آغوش بکشید. البته باید کنیم به شامباال رفته و در زیر باران بلورپیشنهاد می

ها بحث گفت که این اژدهایان بسیار تند خو و بد اخالق هستند، بنابراین سعی کنید زیاد با آن

 !ایدبینید برای چندین سال در یخ منجمد شدهنکنید چراکه یکهو می

 
42 SHamra 
43 SHambala 
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، نگاهم را از آسمان گرفتم و  با تبدیل شدن رایکا به جسم فرعی

حال به طرف هایدرا آمد.  کنار هایدرا نشستم. رایکا خسته و بی 

جلویش ایستاد و سپس تعظیم کرد. به هایدار نگاه کردم. راحت  

ها نفهمد،  شان است که کسی از رابطه آننبود اما این جزء قوانین 

 های مسخره بریل باشد.  الف قانون شاید چون این نیز برخ

های  خسته سرم را تکان دادم، دیگر حوصله ندارم به این قانون 

شان کنم. بگذارید هر اشتباهی  وقت فکر کنم و تحلیل جا و بیبی 

 خواهند، بکنند. اصال به من چه مربوط است. که می 

رایکا پس از تعظیم، کنار هایدرا ایستاد و با سری پایین افتاده  

ها هایی که خودش آنسکوت کرد. به زمین خیره شده و به آب

کرد. هایدرا نیز با اخم به آسمان و  را درست کرده بود، نگاه می 

 زد. کرد و حرفی نمی های زیبایش نگاه می ابر

های اند و با طعنهته وارنا و بقیه در آن طرف میدان مسابقه نشس

گویند شان که از عمد کمی بلندتر از حد معمول می گاه گاه و بی 

ای که صدای قهقه  خندند، به اندازه تا هایدرا نیز بشنود، مداوم می 

 کران رسیده است.  هایشان به حتم تا انتهای آسمان بی
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رفت، آزتالن  خورشید غروب کرده بود و هوا به سمت سردی می

که در دو ناحیه آب و هوایی قرار دارد. بخاطر کوهای ست  کشوری 

شود و بر عکس در  شمالی کشور هوا در شب به شدت سرد می 

روز بخاطر دشت و نبود کوه در شرق آفتاب به شدت داغ است.  

 اصال تعادل ندارد.

زادگان آمده بودند.  کم تمام وزرا و اشراف-مدتی گذشته بود و کم

ن هایدرا  به  تمسخر  با  میهمه  و  گاه  کوتاه  تعظیمی  با  و  کردند 

شان واقعا که های پوچگذشتند. این احترامنمادین از کنارش می

 خورد و بس. به درد خودشان می 

 پادشاه   با رسیدن همه، آخرین نفرات اعلیحضرت پارسوماش و

 در   شاه  دیدن  با  هایدرا.  شدند   میدان  وارد  هم  همراه  که  بودند

 زمزمه  خود  با  سپس .  شد  شوکه  ای لحظه  بریل  خاندان  بزرگ  کنار

 به   راحت  نیز  پاسخ   کند؟می  چه  بزرگوار  آن  کنار  در  پدرش  کرد

ه شده باشد  تنبی  که   مواقعی  جز  هیچگاه   شاه   چراکه  آید،می   دست

 ایستد.کنار اعلیحضرت نمی
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و   شد  آمده  پیش  مشکل  متوجه  سریع  هایدرا  دلیل  همین  به 

قدم  با  برخاست.  جایش  از  مجدد سریع  که  آرام  اما  بلند  هایی 

ها رفت و با رسیدن به آن وقارش را زیر سوال نبرد به طرف آن

چشم   شاه  به  و  کرده  کوتاهی  تعظیم  سرش،  کردن  خم  با  دو 

 دوخت. 

درون خود فریاد    های زیادی درهای عسلی شاه حرف رنگ چشم

فهمد و البته که قادر به  ها را هایدرا نمیترین آنزند، اما مهم می 

فهمیدن آن نیست. هرچند متوجه شد که ملکه با وجود اطالع 

رسانی وسیع وارنا و بقیه هنوز نیامده است و این تا حدودی او را  

 نگران کرد.  

خو سریع  همیشه  هایدرا  مورد  در  اتفاقی  هر  با  که  را ملکه  د 

ریخت، رساند و همه چیز را آرام کرده و یا بیشتر به هم می می 

اکنون اصالً خبری ازش نبود و این به شدت برای هایدرا مشکوک 

می  نظر  به  عجیب  هایدرا و  از  نگاه  حرفی  هیچ  بدان  شاه  آمد. 

گرفت و همراه اعلیحضرت از کنار او گذشت و به طرف جایگاه 

 خود قدم نهاد. 
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شان خیره شد. پدرش مردی که همیشه به رفتن هایدرا متعجب 

نگران او بود اکنون هیچ حرفی نزد. حتی ابراز تاسف هم نکرده  

بود! آیا ممکن است این بخاطر تنبیه باشد؟ یا اجازه ندارد حرفی 

بزند؟ به راستی که اعلیحضرت پارسوماش واقعا ترسناک هستند.  

اش را  های مخفیشود، چراکه کارخیال ماجرا نمیهایدرا اما بی

بنابراین به جای خود   ادامه بدهد و تحقیق کند.  باید  همچنان 

بازگشت و از دور به پادشاه خیره شد. سپس خطاب به رایکا که 

 کنارش ایستاده بود، آرام زمزمه کرد: 

 برو ببین ملکه چرا نیومده. تا قبل از شروع برگرد.   -

ه طرف پل سنگی  رایکا سریع چشمی گفت و با تعظیم کوتاهی، ب

تردید به پایین پرید رفت. سپس با رسیدن به آن از باالی پل بی 

ای بلند به اژدها تبدیل شد. سرعتش به قدری  و در لحظه با نعره

زیاد بود که در لحظه در میان ابرها محو شد و دیگر قابل رویت  

 نبود. 

که به رفتن او نگاه کند مجدد به طرف شاه رفت  هایدرا بدان آن

بر روی صندلی کناری ایشان که جایگاه خودش بود نشست.  و  
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آن اما  دارد  فاصله  او  با  متر  دو  تنها  تحتپدرش  افراد قدر  نظر 

تواند مخفیانه و آرام با پدرش صحبت کند و از دیگرست که نمی

تر این است که پدرش نیز تالشی برای حرف زدن با آن عجیب

نمی هایدراو  شاه، حس ششم  کار  این  تحریک  کند!  بیشتر  را  ا 

به   هیچگاه  شاه  زیرا  است.  افتاده  اتفاقی  حتم  به  که  بود  کرده 

کند، مگر در شرایطی خاص که احتمااًل اآلن  محلی نمیهایدرا بی

 زمانش بود.  

چیزی از رفتن رایکا نگذشته بود که با بسته شدن دروازه میدان 

خاست.  مسابقه، زنگی به صدا در آمد و وزیر تشریفات، از جایش بر

 سپس به طرف شاه و بزرگ خاندان تعظیم کرد و بلند گفت: 

وارنا، می    - و شاهزاده  پرنسس  رو شروع کنین.  تونین مسابقه 

 لطفاً به جایگاه بیاین.

یش را به یکدیگر فشرد. وقتش رسیده  هاهایدرا با آن حرف، دست 

و راه فراری ندارد. باید امشب را هرطور که شده به خوبی به پایان  

ریخت. آهسته از جایش برخاست  چیز بهم می برساند. وگرنه همه
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های کنار صندلی سلطنتی که از ای سپر کرده، از پلهو با سینه 

 های دیگر ده تا بیشتر بود، پایین آمد.  پله

های سلطنتی، تنها سه عدد بودند که در باالترین جایگاه صندلی 

ها باید االن  ز آنقرار داشتند. هرچند به خاطر نبود ملکه یکی ا

بود اما به لطف اعلیحضرت پارسوماش که بر روی آن  خالی می 

 نشسته است جایی برای ملکه نمانده!  

آمد، به وارنا نگاه کرد. وارنا ها پایین می هایدرا درحالی که از پله

های جلویی نشسته بود و اکنون داشت نیز درست روی صندلی 

می  مسابقه  میدان  اووارد  نگاه  آن   شد.  با  و  هایدراست  به  هم 

آمیزش،  پوزخندش، به او خیره شده است. نگاه مرموز و تمسخر

دهد. آتش ارتقا یافته وارنا، به حتم بسیار  به حتم گواه خوبی نمی

تر از یک اژدهای صد ساله است. هایدرا، واقعاً  تر و پر انرژی داغ

چه است  آسیبقرار  زیاد  امیدوارم  کند؟  مبارزه  آن  با   گونه 

 ...  چراکه نبیند.

روی  بهاش، هایدرا و وارنا در روبا صدای وزیر تشریفات و راهنمایی

با آماده  یک دیگر قرار گرفتند و در مرکز دایره اصلی ایستادند. 
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همچون   را  دایره  کل  قوی  و  عظیم  حصاری  هردویشان  شدن 

امنیتی   کامل شدن حفاظ  با  شد.  نامرئی  و  داد  پوشش  چتری 

ن نبرد کسی از تماشاچیان آسیب نبیند وارنا  مبارزه که در حی

 هایش را تکان داد و با تمسخر خطاب به هایدرا گفت:  آرام لب

جا کثیف نکنین پرنسس. خدمتکارتون یه وقت خودتون رو این   -

 هم نیست که تمیز کنه اون وقت آبروتون میره.  

هایدرا که به شدت مضطرب بود و با آن حرف عصبی هم شد، با  

 : داد پاسخ فل شدهفکی ق

 ترسم؟ کنی ازت میفکر می  -

شان به  ای زد که همه توجهقههوارنا با آن حرف هایدرا ناگهان قه 

همانآن شد.  جلب  می ها  که  روی طور  را  دستش  و  خندید 

 : داد پاسخ بود گرفته دلش

البته! کامالً مشخصه ترسیدین پرنسس. وای اصالً یکهو خودمم    -

 ترسیدم.  

 اش را کنترل کرد و ناگهان جدی گفت: خنده سپس کمی
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تو یه پرنسس ناالیقی، امروز بهت نشون میدم که الیق این    -

 مقام نیستی!  

هایدرا با جدی شدن وارنا، اخمی کرد و درحالی که هر دو، دو 

 رفتند تا آمده نبرد شوند مضطرب پاسخ داد: قدم عقب می 

 میرم یا تو!  امروز یا من می  -

انگار کامالً از وضعیت راضی بود خندان سرش را تکان    وارنا که

 داد و در جواب گفت:  

 پس تا دیدار بعدی پرنسس در دنیای مردگان.   -

خواهد او را  زند؟ واقعاً می قدر بی پروا حرف می چرا این دختر، آن

بکشد؟ نه، نه هایدرا اکنون نبایست بمیرد. وزیر تشریفات بدان 

شان است که به نفع دو نفر و فهمیدن آنآنهای  توجه به حرف

 همین اآلن این نبرد را شروع نشده تمام کنند، بلند گفت: 

 طبل مبارزه رو بزنین.  -

ها، سریع با دستور وزیر به طرف طبل کنار ورودی  یکی از سرباز

چرم   از  که  سفید  رنگ  به  عظیم  و  بزرگ  طبلی  دوید.  میدان 
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در  صدا  به  با  دارد.  منحصربفردی  جنس  بسیار  و  شده  درست 

شد که به حتم پایان  فرسایی شروع می آمدن آن طبل نبرد طاقت 

بریل   نبرد یک  باشد.  نبود داشته  قرار  به حتم  خوبی  و ورتلس 

می  درسی  آیندگان  بریلبرای  یک  با  دیگر  تا  مبارزه  شد  زاده 

هایش داشت، پس  نکنند. اما نه، هایدرا نیز خون بریل را در رگ

 افتد؟! چه اتفاقی می 

سرباز با رسیدن به آن طبل، چوب بلندی را از کنارش برداشت 

ی و با نفس عمیقی محکم آن چوب را به بدنه طبل کوبید. صدا

باره بلندی تمام میدان را در برگرفت و همهمه جمعیت به یک

هیچ   دیگر  و  رفت  فرو  در سکوت  مطلقا  فیتا  کاخ  نشست.  فرو 

هایی حبس شده در سینه  صدایی به گوش نرسید. همه با نفس

هایشان همچون گویی بزرگ به مرکز میدان خیره بودند و چشم

 درخشید.  می 

آمیز یا دیدن  ای خشونتدرخشش برای چه؟ برای دیدن صحنه

رحم زاده بی های آن بریلمرگ پرنسسی که ناتوان در زیر دست

گونه چشم شود؟! به راستی در انتظار کدام اتفاق آنزخمی می

 اند؟ اند و به صحنه چشم دوختهانتظار نشسته 
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با صدای طبل وارنا و هایدرا هر دو آماده بودند تا هر کدام از خود  

چرخید و هایدرا در خالف ا به طرف راست میدفاع کنند. وارن

دیگر ای بزرگ به دور یککرد. همچون دایرهجهت او حرکت می 

نمی می  بر  هم  از  چشم  و  حمله  چرخیدند  هیچکدام  داشتند. 

های معروف همیشه آن کسی که اولین  کردند چراکه در نبردنمی

 شود.نفر حمله کند بازنده میدان شناخته می 

اش؛ گویا این موضوع و نکته نبرد پرواییبا آن بیحتی وارنا هم  

داند، چون با آرامش و احتیاط تمام منتظر است  را به خوبی می 

اما   کند.  شروع  ابتدا  او  را  حمله  و  کرده  حرکتی  هایدرا  تا 

کتابخوش داخل  از  کامال  نیز  هایدرا  را بختانه  نبرد  اصول  ها 

ر فرق دارد اما بهتر داند. هرچند که نبرد تئوری با عملی بسیامی 

 از هیچی است.  

  شده   کالفه  دیگر  که  گویی  وارنا  و  گذرندمی طورها همینثانیه 

زند  برای همان بلند و با لحنی که کالفگی در آن موج می  است،

 گفت: 

 هنوز شروع نشده ترسیدین پرنسس؟  -
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و  بشنوند  را  آن  افراد هم  بقیه  تا  بیان کرد  بلند  را  آن  از قصد 

فشار بیشتری قرار بگیرد، اما هایدرا به همین سادگی    هایدرا تحت

او را نمی نرود، درصد  گول  خورد، چراکه اگر طبق اصول پیش 

کند. بنابراین باختن و مرگش از نود به صد در صد ارتقا پیدا می

حداقل باید در این مورد برتری خودش را حفظ کند بلکه بتواند  

 درصدی خود را پیروز میدان بشمرد.

که بیشتر وارنا را عصبی کند، پوزخدی زد متقابالً  درا برای آنهای

 پاسخ داد: 

 کنی شاهزاده؟تو که نترسیدی چرا اول حمله نمی  -

پرده حرفش را زده و به او نشان داد که  درست به هدف زد. بی

تواند او را تحریک  کامالً متوجه برتری دفاع اولیه است و وارنا نمی 

وارنا این را به خوبی با آن پاسخ متوجه    خورد وکند. گول نمی 

 شده بود. چراکه با جیغ بلندی پاسخ داد:

 ، خون و مرداب!44خون و مرداب  -

آن  به  هماننگران  وارنا  شدم،  خیره  است  ها  مشخص  که  طور 

اعصاب ضعیفی دارد و صبور نیست. با آن حرف هایدرا هم بیشتر  

 
  یک اصطالح در حومورا است که هم معنای خون و مرداب میباشد44
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ندانست جایز  را  کردن  صبر  دیگر  و  ریخت  هم  شد  به  حاضر   .

های هایدرا را جلوی  خودش زودتر حمله کند تا آن زبان درازی 

 دیگران تحمل نکند.  

جای او بود  قدر مغرور شده بود، هرچند هرکس دیگر هم به چه

شد، او بریل است و در برابر یک ورتلس همیشه برتر مغرور می 

خواهد بود. پس حمله اول یا دوم هیچ فرقی برایش ندارد. منتها  

خواست جلوی دیگران نشان دهد که به خوبی اصول نبرد را  می 

 بار هایدرا در این کار پیروز شد.  آموخته است که گویی این

وارنا که به خاطر آن پاسخ هایدرا، آتش خشمش روشن شده بود،  

تبدیل شد.   به رنگ قرمز  اژدهایی عظیم  به  ثانیه  از  در کسری 

هایش بزرگ بودند  قدر بال آنسرم را باال گرفته و به او نگاه کردم،  

که از بیست ستون دور تا دور میدان مسابقه که هر کدام پنجاه  

 ها پیشی گرفته بود.  متر ارتفاع داشتند، رد شده و از آن

عظیم دارد. اژدهایی  زیادی  هیبت  عجیبی  شکل  به  که  الجثه 

های یک خارپشت در دهانش  های آتشینش همچون تیغ دندان

چکد بسیار او را آن قطرات آبی که از دهانش می اند و با  روییده
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ش که دیگر هیچ، با آن دودهای  اند. دماغ بزرگ وحشتناک کرده

 آید، بسیار با ابهت شده است. ها بیرون می سیاهی که از آن

نگاه لرزانم را از آن اژدها پنجاه متری گرفته و به دختری دادم  

های غوش گردهکه همچون موری در جلوی پاهای آن اژدها در آ 

ریز آتش که از تبدیل اژدها نشأت گرفته بودند، استوار ایستاده 

بود. گویی او هم ترسیده است، نگاهش به آسمان است و اژدها 

 اند.بیند. اژدهایان بریل واقعاً که در ذات خود ابهت را آفریدهرا می

ای که وارنا از روی خشم خطاب به او کشید سریع هایدرا، با نعره

  بود،  خیره چنان به آسماند قدم عقب رفت و درحالی که هم چن

 : کرد زمزمه

 کشمت. خودم می -

می  کردم،  فکر  حرفش  به  مگر  شوکه  اما  را؟  وارنا  کشت؟ 

توانست؟ اصالً مگر هدف کشتن بود؟ پس او نیز با همان هدف  می 

مشترک وارنا پا به میدان نهاده است؟ اگر او وارنا را بکشد مطمئنأ  

تواند به راحتی او  طور که وارنا می کند. همان کسی اعتراض نمی
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مسابقه است و مرگ و زندگی در جا میدان  را بکشد، چراکه این

 نبرد کامالً به اراده و توانایی آن فرد بستگی دارد.   

اهمیت  برای کسی  مبارز  یا کشته شدن  و  مردن  عمد  به  پس 

های زیادی که به  زادگان و پرنس ندارد. چه بسی پادشاهان، شاه 

اند و کسی حتی قاتل  این بهانه در نبردهای اجباری کشته شده 

ها را تحسین کردند که در سرزنش نکرد. حتی آنها را هم  آن

 اند. این نبرد به ظاهر حقیقی پیروز شده 

کشد و او را به مبارزه دعوت  وارنا مدام به طرف هایدرا نعره می

اش تبدیل  کند، سعی دارد کاری کند تا او نیز به جسم اصلیمی 

 شود. اما زیاد موفق نیست. چون هایدرا هنوز قصد ندارد به جسم 

چنان در کالبد انسانی خود مانده است و تنها  خود تغییر کند. هم

 رود.  هربار چند قدم، عقب می 

وارنا کالفه شد، در دل مدام به واکنش افرادی که نظارگر نبرد  

با هایدرا یک مبارزه واقعی بودند فکر می   هاآن نتواند  کند، اگر 

های ر از آن نگاه گونه بعداً پز نبردش را بدهد؟ بدتداشته باشد، چه 

اش را بیشتر مغشوش تمسخرآمیز روژان و ساتیا بود که اعصاب
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همینمی  او  آنکرد،  دست  به  هم  گاهطوری  خاطر  ها  به  گاهی 

 شد حال که دیگر هیچ.  ای درست، مسخره می نداشتن خانواده

از  کرد و خود را بزرگ جلوه می شاید خیلی تظاهر می اما  داد، 

شکننده   کامالً  بسیار  دورن  دخترها،  طعنه  و  حرف  هر  با  بود. 

می  نمی آسیب  اما  قبل  دید  از  بیشتر  بدهد. پس  نشان  خواست 

ها کنایه میزد.  داد و با تمسخر به آنخود را خوشحال نشان می 

قدر محتاج اندکی محبت است. پس  دانست چهاما خود نیز می 

ای برای مسخره کردن ها مجدد سوژهگذاشت آناکنون نباید می 

 او پیدا کنند.  

خیال اصول و قوانین نبرد شد و در آنی به طرف هایدرا  بی  بنابراین

بود،   وارنا شوکه شده  ناگهانی  از حرکت  که  هایدرا  برد؛  یورش 

خالی بدهد که  خود را به طرف چپ پرت کرد و خواست جای 

محکم به بدنه سپر محافظ برخورد کرد و به مرکز میدان پرت 

رد شده است، سپر محافظ  اش واشد. به حتم درد زیادی به بدن

هم این است که هر چیزی به آن یک ویژگی خاص دارد و آن

 دهد.  برخورد کند، با دوبرابر نیروی برخورد آن را برگشت می 
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پس به حتم هایدرا درد زیادی را متحمل شده است. چندی بعد  

دست  یک  با  و  شد  بلند  زمین  روی  از  ناله  دست با  بازوی  اش 

اش کمی آسیب دیده است. با  انگار دست دیگرش را مالش داد.  

اخم به وارنا که اکنون مجدد در جلویش ایستاده بود، نگاه کرد.  

گونه تا آخر مبارزه پیش برود، به حتم تمام بدنش  اگر بخواهد این

 شود. البته اگر عضوی را از دست ندهد.  کبود شده و زخمی می 

خود  هایش را محکم بست و نفس عمیقی کشید. در دل  چشم

زادگان هر زمزمه کرد که آری دیگر وقتش رسیده است. اشراف

خواهند بگویند. مهم نیست. اما نه این افکار او نبود، اگر چه می 

 کرد االن احتماال وضعیت بهتری داشت.  گونه فکر می هایدرا این

نمی  اهمیت  دیگران  حرف  به  سر  اگر  به  بهتری  شرایط  در  داد 

می می  زمانی  چه  برای   خواهدبرد.  هرکس  که  بفهمد  را  این 

خواهد باور کند سبز بودن  خودش منحصربه فرد است؟ چرا نمی

 او، یک نقص نیست، بلکه یک ویژگی خاص است! 

چشم  هایشچشم رنگ  کرد،  باز  کامل  اطمینان  با   هایش را 

نکرده دارد. تغییری  زیادی  درخشش  درونش  احساس  اما  اند 
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زند. با  هایش موج می در چشمچیز  اطمینان، ترس و نگرانی، همه 

دست وارنا،  به  خیره  بشکن  نگاهی  هوا  در  و  آورد  باال  را  اش 

 محکمی زد. 

ی  در کسری از ثانیه دودهای سبزی در هوا پخش شده و جثه

ها پدیدار شد. اژدهایی بزرگ به رنگ بزرگ هایدرا در میان آن

ابلش  اش به اژدهای بریل متقهای زیبا و بزرگسبز که با آن شاخ

چشم بود.  دوخته  اژدهاییچشم  بزرگ  سفید  بسیار  های  اش، 

کم محو شد و    -رو خیره بودند. مه سبز، کمخشمگین به روبه

بدن هایدرا نیز پدیدار گشت، دمی به اندزاه ده متر دارد که در  

 کند.کنار پاهای بزرگش؛ به زیبایی جلب توجه می 

از آن تبدیل شده وارنا خوشحال  نیز  اش  بود و حمله  که هایدرا 

اش حمله ور گشت. ای کشید و به طرفموثر واقع شد، مجدد نعره

های بزرگش را گشود. با بال زدن  با جهشی به آسمان پرید و بال 

اوج گرفت و به طرف هایدرا سرعت گرفت، هایدرا با دیدن حمله  

وارنا فریادی کشید و سریع دمش را با حرکت چرخشی به طرف  

 وارنا پرت کرد. 
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تیغ د و  کرد  برخورد  وارنا  فک  به  دمش  لحظه  روی ر  تیز  های 

قدر دردش آمد و شدت دمش، درون صورتش فرو رفت. وارنا آن

ضربه زیاد بود که محکم به سمت راست پرت شد و با شدت به  

سپر محافظ برخورد کرد. با برخوردش به آن، سپر قدرت ضربه  

یدان پرت کرد. وارد شده را برگشت داد و او را مجدد به مرکز م 

هایدرا سریع از مرکز کنار رفت تا وارنا به او برخورد نکند. وارنا با  

ای کشید، هایدرا درحالی که به  بدنی کوفته بر زمین افتاد و ناله 

چرخد و ای که به او زده خوشحال بود، دور وارنا می خاطر ضربه 

 دهد. فریاد شادی سر می 

اند و تمام حضار شش دادههای زیبایش، کل کاخ فیتا را پونعره

کرده حیران  نمیرا  باورش  کسی  حتم  به  یک  اند.  هایدرا  شود 

پیکر بریل را  اش آن اژدهای غولگونه تنها با ضربه دمورتلس این

او   از  برابر  سه  هایدرا  به  نسبت  وارنا  آری  کند.  زمین  بر  نقش 

باشد هایدرا تنها بیست متر  بزرگ تر است. وارنا اگر پنجاه متر 

رتفاع دارد و این او را در کنار اژدهایی به بزرگی وارنا کوچک  ا

 های بزرگی دارند.  زادگان جثهدهد. هرچند تمام بریلجلوه می 
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هایش را باز کرده و  چرخد، بال طور که دور وارنا میهایدرا همان

بیشتر    فریادی از تحمیل قدرت سر داد تا وارنا را به خاطر شکست

انداخته بود، به  تحقیر کند. در این   میان که نمایش قدرت راه 

اش، کامالً در خون غرق شده است  دمش نگاه کردم. دم ده متری 

های سفید روی دمش که از پوستش بیرون زده بودند، و تنها تیغ 

ها هم دیگر سفید نبوده و اکنون به  مشخص هستند. هرچند آن

 اند.  رنگ صورتی در آمده 

اش را مجدد به دست  وارنا روحیه  تا   نگفت  چیزی   اما  داشت  درد 

طاقت  دردش  مینیاورد.  و  نیست  را فرسا  آن  مدتی  برای  تواند 

تحمل کند، پس بدان توجه به دمش، باالی سر وارنا ایستاد و با  

 اش، گفت:  پوزخندی با آن صدای زخیم و زمخت اژدهایی

 تسلیم شو شاهزاده!  -

هین شد، سریع و با  وارنا که به شدت با این حرف هایدرا به او تو

 درد از جایش برخاست و با خشم پاسخ داد: 

 هنوز خیلی زوده پرنسس!    -
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هایدرا که از این اراده وارنا نگران گشت، قدمی به عقب نهاد و با  

را   وارنا  حتم  به  ضربه  این  کرد.  سرزنش  را  خود  دل  در  خشم 

کند تا به هایدرا هر طور که شده آسیب برساند و  تر می آتشین

ای که وارنا به هایدرا وارد خواهد کرد مسلما  الفی کند، اما ضربهت

کشاند. یا سه برابر قدرت هایدراست و این او را تا مرز مردن می 

 دهد.  نه، او را به کشتن می 

اوج  آسمان  در  با خشم  و  زد  بال  مجدد  شدنش،  سرپا  با  وارنا 

ارتفاع صد    رود. با رسیدن بهتر میزند و مدام باال گرفت. فریاد می 

 پایی، به پایین نگاه کرد و نعره زد: 

 پرنسس هایدرا بیاین باال اگر جراتش رو دارین!   -

رفت. وارنا در ارتفاع هایم را به همدیگر فشردم، نه نباید می دست

توانست از آتشش بر علیه هایدرا استفاده  صد پایی به راحتی می 

را درحالی که در کند و این به شدت خطرناک و مرگبار بود. هاید

گوشه زمین ایستاده است به بقیه نگاه کرد. همه در پشت سپر 

 زنند.  کنند و با خنده به او طعنه می پچ می  -دیگر پچبا یک
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هایش را گشود  عصبی چنگالش را بر زمین فرو کرد و ناگهان بال 

خواهد خودش تا به آسمان صعود کند، مگر دیوانه شده است؟ می 

 ؟ آیا از جانش سیر شده است؟  را به کشتن بدهد

هایش را به رخ او با فریاد و نعره، به طرف وارنا پرواز کرد و دندان

های کرمی رنگش را به نمایش کشید. وارنا نیز با غرشی دندان

ها هر  گذاشت. با رسیدن هایدرا به او پس از نمایش قدرت دندان

بال  با  و  شدند  گالویز  یکدیگر  با  دیدو  هم  به  ضربه  هایشان  گر 

کوبیدند و تیغ  زدند. از طرفی دمشان را به بدن یکدیگر می می 

 بردند.  هایشان را در پیکر هم دیگر فرو می

باعث   این  استفاده کند و  از آتش خود  بود  نتوانسته  وارنا هنوز 

های فرو هم به خاطر تیغ  خوشحالی بود، اما هایدرا همین اآلن

رنا بیشتر از هایدرا تیغ رفته در بدنش، زخمی شده است. بدن وا

های تیز پوشیده شده است، برای همین  دارد و کل بدنش از تیغ 

های او خود نیز متقابل با تیغ   هایدرا با وارد کردن هر ضربه به بدن

   دید.وارنا دو برابر آسیب می 
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دانست هایدرا دو برابر خودش آسیب دیده  وارنا که به خوبی می 

های زخمی هایدرا  هایش را درون بالاست، با تمام قدرت دندان

هایش، سعی داشت بال هایدرا را از جا بکند.  فرو کرد و با چنگال

های فریادهای دردناک هایدرا، نشانه خوبی نداشت و در چنگال

کوبید تا  قدر دمش را به بدن او می ه وارنا گیر افتاده بود. هر چ

ای نداشت. گویی وارنا اصالً برایش مهم نیست  رهایش کند، فایده

خواهد بال یک قدر درد بکشد، فقط می که خودش قرار است چه 

ورتلس را از بازوانش جدا کند تا درسی برای بقیه شود و خودش  

 را ثابت کند.  

نعره دهایدرا  بال  آن  و  درد کشید  از  و ای  به صورت  را  یگرش 

 هایش های وارنا کوبید تا بلکه او را رها کند، اما وارنا چشمچشم

های هایدرا فرو  هایش را درون بالتر دندانرا بسته بود و محکم

کنم، هایدرا چه دردی را دارد  کرد. با بغض به صحنه نگاه می می 

 قدر گفتم نکند اما گوش نداد.  شود. چهمتحمل می 

هایی لرزان و انگشتانی مشت گشته، به آسمان نگاه  شاه با چشم 

که می  دختری  است.  نازش  دختر  کشیدن  زجر  نظارگر  و  کند 
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برایش حاضر بود همه کاری بکند اما اکنون هیچ کاری از دستش 

 دهد.  آید و این واقعاً آزارش میبر نمی 

های وارنا رها هایدرا همچنان در تالش بود تا خودش را از چنگال

اش، نفس در سینه حضار گره گشت.  که با صدای بلند نعره کند  

با سرعت زیادی به سمت پایین سقوط کرد و وارنا در آسمان با 

مینعره فریاد  را  شکستش  بلند  بسیار  سر  های  از  فریادی  زند. 

 قدرت و کسب پیروزی! 

با آن  حیران دستم را باال آوردم و جلوی دهانم گرفتم، هایدرا 

کند و  اع صد پایی به سوی زمین سقوط می جثه بزرگ از ارتف

های رود. با این سرعت اگر به سنگ نمی  هیچ کس برای کمک

 پاشد.  میدان برخورد کند به حتم میدان فرو می 

هایی در کسری از ثانیه زمان به سرعت گذشت و هایدرا با چشم 

ها خیره نگاه کردم، به زمین اصابت کرد  ناامید که در لحظه به آن

ها فرود آمد. با برخوردش، صدای بلندی کل م روی سنگو محک

منطقه را در برگرفت و درون میدان پر از خاک و قبار شد. همه 
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نبود. حتی حضار هم  جا را خاک گرفته بود و چیزی مشخص 

 دیدند و کسی متوجه موقعیت نبود.  همدیگر را نمی

ه  شاه نگران از جایش بلند شد و با اضطراب، به مرکز میدان ک

با   بیابد.  را  دخترش  تا  کرد  نگاه  بود،  شده  سفید  کامال  اکنون 

سقوط هایدرا، همان لحظه رایکا بازگشته بود و اکنون با دیدن 

رحمانه، شوکه در جلوی درب ورودی  آن اتفاق وحشتناک و بی 

 ایستاده و به صحنه خیره مانده بود. 

  یش در میان آسمانهادرخشند و دستاز اشک می  هایشچشم

ندارند.  و زمین خشک شده  توان حرکت  پاهایش گویی که  اند. 

تواند چیزی که دیده است را حضم کند. در واقع همه شوکه  نمی

گونه و به وضوح قصد کشتن کسی  اند، تا به حال کسی اینشده 

تن با چاقو و خنجر کشته  را نداشته است. همیشه در نبرد تن به  

با خفه شدن توسط دندانمی  اژدهایی  نبرد  یا در  های شدند و 

 گفتند.  حریف، دار فانی را وداع می

ترین روش،  رحمانه و با دردناکگونه بی بار بود که ایناین اولین

پرده آن را جلوی همه  وارنا قصد کشتن پرنسس را کرده بود و بی
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کنند.  ن همه شوکه به آن اتفاق نگاه می انجام داده بود. برای هما

 ها فرو نشستند و مرکز صحنه رویت شد.  مدتی که گذشت، خاک

هایدرا با آن جثه بزرگ، کنار میدان افتاده و از جای بال سمت  

چشمهچپی همچون  ندارد،  وجود  بالی  دیگر  اکنون  که  ای  اش 

  ای از جوشد و اطراف را پر از خون کرده است. دریاچهخون می

 خون کنارش ایجاد شده و تمام بدنش در آن غرق شده است. 

سنگ میدان مسابقه، با آن برخورد به کل شکسته و خورد شده 

شوند  های رویش از زیر جسم خونین هایدرا شروع میاست. ترک

ای نبود  گیرند. این سنگ، سنگ سادهو کل میدان را در بر می 

 همچون   گونهاین  شود،  وارد  آن  به   که  فشاری   و   که با هر برخورد

 زیادی   شدت  با  هایدرا  چقدر   گفت  باید  حال.  شود  خورد  خاکستر

 است.   شده خورد خاص، سنگ این که است کرده سقوط

همه خون دورش، از شوک بیرون  رایکا که با دیدن هایدرا و آن

اش دوید. اما بخاطر  آمده بود، با جیغ بسیار بلندی سریع به طرف 

سپر، محکم به عقب پرت شد و به پای یکی از حضار برخورد. با 
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درد به سختی از جایش بلند شد و با گریه درحالی که به جسم  

 ت: کرد، گف جان هایدرا نگاه می بی 

 پرنسس هایدرا؟ پرنسس من...   -

جیغ آخرش به قدری بلند بود که وارنا نیز از آن ارتفاع، صدایش 

را شنید. وقتی متوجه شد که هایدرا آسیب دیده است به پایین  

با   آمد.  فرود  شده،  خورد  میدان  آن  در  تمام  ابهت  با  و  آمد 

 فت:  ایستادنش کنار هایدرا پوزخندی زد و بلند با لحنی مفتخر گ

ارزشه که مقام پرنسس این پادشاهی  این عاقبت یه ورتلس بی   -

 رو برای خودش کرده.  

شاه با شنیدن این حرف، با عصبانیت خواست از جایش بلند شود  

ایشان  به  را  نگاهش  پارسوماش،  اعلیحضرت  با سرفه سریع  که 

گفت که تو حق  داد. نگاه اعلیحضرت بر خالف خواسته شاه می 

خواهی همه چیز از این بدتر نشود، فقط  ی و اگر می مخالفت ندار

 بر جایت تکیه داده و نظارگر مردن فرزندت باش.  

ای جز آن نداشت مجدد به  شاه که بخاطر ملکه و دخترش، چاره

صندلی تکیه داد و با اخم به وارنا خیره شد. وارنا که متوجه شده  
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، خندید و بی  بود شاه هم اکنون توانی برای دفاع از هایدرا ندارد

 رحمانه ادامه داد: 

 های این کاخ اضافه شد.  یه ناالیق دیگه هم به جمع بی لیاقت    -

ای زده و با هم به هایدرا خندیدند. هایدرا قههبا حرفش، همه قه

متوجه چشم زیاد  و  بود  گیج  کرد،  باز  سختی  به  را  هایش 

و شد. نبرد هنوز تمام نشده است چراکه اهای اطراف نمی حرف

هنوز زنده بود و این یعنی یا باید تسلیم شود و یا تا مالقات با  

ای نکند. تا االن مرگ نبرد را ادامه دهد. امیدوار بودم کار احمقانه

که هنوز زنده است واقعاً هم تا پای مرگ پیش رفته است، این

 جای لطف دارد. 

اش تبدیل شد و به وارنا در یک چشم بهم زدنی به جسم انسانی 

ف هایدرا قدم نهاد. با چهار قدم خود را به سر او رساند و با  طر

های خاکستری هایدرا که پوزخند و نگاهی تمسخرآمیز، به چشم

اژدهایی جسم  نمیدر  تغییری  هم  اصوأل اش  شد.  خیره  کرد، 

در جسم خود، چشماژدهایان  اصلی  رنگ های  جفت  شان هایی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 346 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

د پس نرمال است که  جایی که ناقص بوداشتند، اما هایدرا از آن

 در این مورد هم عادی نباشد. 

وارنا روی زانویش خم شد و درحالی که دامن لباس مشکینش،  

 شد به آرامی خطاب به هایدرا گفت:  روی زمین کشیده می 

ات اآلن توی چه بدبختی گیر افتادن.  ببین بخاطر تو خانواده   -

اون نبودی،  تو  اینجااگر  ملکه  و  پادشاه  هم  هنوز    اما  بودن.  ها 

 بزارن   و  ببوسن  رو  قدرتشون  و  مقام  این  باید  احتماال   تو  بخاطر

 ... ملکه بدخیم، توی  خاطر به چون چرا؟ دونیمی  کنار،

وارنا جمله آخرش را ناگهان نیمه تمام گذاشت و ادامه نداد. شاید 

ترسیده   او  برسد.  نیز  بقیه  به گوش  و  بزند  ترسید حرفی  چون 

هم اما  هایدرا  بار.  اولین  برای  حرفبود؟  به  گیج  های چنان 

کند و متوجه حرف آخرش نشده است. با فکر  اش فکر می قبلی 

گردد و اش بیشتر باز میکردن به هر کلمه، گویی که هوشیاری 

کند. حالش خیلی بد است  ها توجه می با دقت بیشتری به حرف

اما شنیدن نام پدر و مادرش از زبان وارنا او را تحریک کرد و به  

 اش بایستد.  او انرژی داد تا مجدد روی پاهای زخمی
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خوام ببینم اون خدمتکار یخمکت چی کار  تو که نباشی، می    -

امی  بکنه.  های خوب  خواد  سرباز  از  یکی  به  نباش،  نگران  لبته 

 میدمش که در خور مقامش باشه.  

با صدایی آهسته، تفی بر روی پوست  با گفتن جمله آخر  وارنا 

کفش فلس آن  با  و  انداخت  هایدرا  و  دار  سفید  اسپورت  های 

هایدرا  از  را  است، رویش  برخاست. خوشحال  از جا  مشکینش، 

گشت،  به طرف مرکز میدان باز می   طور که شادبرگرداند و همان

این که  افتخار کرد  به خود  پای مرگ  در دل  تا  را  هایدرا  گونه 

کشانده است. هرچند که قصد داشت تا مردن هایدرا مسابقه را  

 ادامه دهد تا باالخره کامال از دست این دختر راحت شود.  

به زمین   بار پلک زده و گنگ  با سر درد شدیدی چند  هایدرا، 

شد. او حرف آخر وارنا که آهسته گفته بود را شنیده است.  خیره  

رایکا، منظورش از آن دختر یخمک، به حتم رایکاست. چراکه در 

آزتالن تنها رایکا بود که عضو نیروهای سلطنتی بوده و از قدرت  

 دهد؟ به یک مرد؟  برد. او را به سربازی می یخ و آب بهره می
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افتاد، رایکا به حتم قی برایش میمرد و یا اتفانه، اگر هایدرا می

شد. حتی ممکن بود به دست وارنا کشته شود، چراکه  بدبخت می 

آن دختر به حتم هیچ بویی از رحم نبوده است! هایدرا گویی با 

های وارنا در مورد پدر و مادرش که تهدید جان رایکا و آن حرف

فته  تر بودند، بین دوگانگی حساسی قرار گردر نبود او، خوشحال

نیز موافق بود. نمی باید چه کار کند. از طرفی، خودش  دانست 

بود که اگر او نباشد به حتم مادر و پدرش االن وضعیت بهتری  

 خاطر  به  خواهرش  خواستنمی  دیگر  طرف  از   خواهند داشت و

 . شود شکنجه دیگری  دست در او

اما، نکته دیگری هم هست. هایدرا تمام این سه سال را به سختی  

یق کرده بود تا ماهیت خود را بفهمد، اگر اکنون و در اینجا تحق

رفت، پس زحمات کارینا و رایکا که کرد و میهمه چیز را رها می

 شد؟ تمام این سه سال را تالش کرده بودند، چه می 

ها  که آنمسئولیتی نیست، او قدرنشناس نیست. با آننه هایدرا بی

وظیفه ندیمه و  بودند  بود،هایش  آن  شان  او  دوستانی  اما  را  ها 

به آندید که میمی  از هرکس  اعتماد کند و   هاتوانست بیشتر 

 مند است.  این برایش خیلی ارزش
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های عمیقی کشیده  را بست، کمی متفکر نفس   هایش پس چشم

و مدتی بعد، با صدای وزیر تشریفات که مجدد از جایش برخاسته  

چشم درحالی  بود،  وزیر،  گشود.  را  طرف  هایش  به  رویش  که 

 اعلیحضرت بود، کمی خم شده و بلند گفت: 

اعلیحضرت، پرنسس هایدرا زنده هستن اما هنوز شکست رو     -

 نپذیرفتن.  

اعلیحضرت پارسوماش، درحالی که اخمی بزرگ بر روی ابروان  

 پهنش نشسته بود، با صدایی زخیم دستور داد:

 برو و ازش بپرس.   -

اش داد تا وارد میدان شده و وظیفه  کوتاه و مفید به وزیر دستور

را انجام بدهد. در میان هر مسابقه باید وزیر مخصوص از بازنده  

کنی یا نه، را بپرسد. اگر بازنده آن را سوال شکست را قبول می 

شود و در بین مردم، تحقیر  قبول کند، از قصر بیرون انداخته می 

اهمیتمی  بازندگان  به  آزتالن،  مردم  چراکه  دهند،  نمی   گردد. 

اند و همین که در برایشان مهم نیست قبالً چه افتخاراتی داشته
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تمام   تا  کافیست  برایشان  شوند  بازنده  فیتا  کاخ  نبرد  میدان 

 عمرشان آن افراد را تحقیر کرده و دور بیاندازند.  

اما اگر بازنده شکست را قبول نکند، بایستی مجدد مبارزه کنند.  

یا درحال مبارزه با مرگ باشد، برنده    مهم نیست روی زمین افتاده 

اجازه دارد تا سر حد مرگ او را بزند تا با مردنش، پیروز شود. در  

زندگی و  مرگ  فرد  آن  که  است  سوالی  این  آن  واقع،  با  را  اش 

 کند.  انتخاب می 

ها پایین آمد. با  وزیر با دستور اعلیحضرت، چشمی گفت و از پله

اش در هوا، هایی بلند به طرف میدان رفت و با حرکت دست قدم

سپر محافظ را کنار زد. سپر به زیبایی به رنگ سفید درخشان 

کم محو گشت. وریز وارد میدان شده و پایش -شکسته شد و کم

ای  یدرا نزدیک شد و با خنده ها نهاد. به هارا بر روی سنگ ریزه

 که سعی داشت آن را پنهان کند گفت:  

 کنین؟ پرنسس، شما باختین. شکست رو قبول می   -

هایدرا با سوال وزیر، سرش را به سختی باال گرفت و به وزیر نگاه  

خمار بودند اما به خوبی آن نگاه تمسخرآمیز و   هایشکرد. چشم
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می را  وزیر  شد،خندان  غمگین  خواست    دید.  و  شکست  دلش 

باختش را قبول کند. گویی که همه انتظار این صحنه را از قبل  

داشتند. به سختی نفس عمیقی کشیده و خواست پاسخ دهد که  

 نگاهش به پشت وزیر افتاد. 

نگاه  چشم هایدرا  به  وزیر  پشت  از  که  بودند  رایکا  اشکی  های 

فراموش کرده ای قلبش به درد آمد. رایکا را  کردند. برای لحظهمی 

نگرانی  از  یکی  نه  که  بود؟  شد  چه  پس  اما  بود،  همان  هایش 

خواست شکست را قبول کند؟ به سمت چپ نگاه کرد. وارناست  

هایش را به  کند و دندانای شیطانی، به رایکا نگاه می که با خنده 

های نمایان، آن هم توسط  نمایش گذاشته است! لبخندی با دندان

 وبی نیست. وارنا به حتم نشانه خ

بدنش   به  کمی  اراده  که  گویی  وضعیت،  آن  دیدن  با  هایدرا 

بازگشته بود سرش را به چپ و راست تکان داد و به سختی جواب 

 داد:  

 کنم.  نه، شکست رو قبول نمی   -
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وزیر لحظه ای شوکه شد و گمان کرد پاسخ صحیح را نفهمیده  

تر آورد، سپس گوشش را به  است. پس سرش را خم کرد و پایین

 طرف هایدرا گرفت و بلندتر پرسید:  

 چی جواب دادین پرنسس؟   -

هایدرا، اخم کرد. آیا از عمد این کار را کرده بود تا به او بفهماند  

ک نقشه بود تا او را خلع کنند؟ در نباید ادامه بدهد؟ این هم ی

بی دل چقدر  خندید،  پایه  اش  دون  وزیر  یک  که  است  چاره 

 فهماند باید چی کار کند.  گونه به او دستور داده و میاین

 با همان اخمش، به سختی مجدد لب زد:  

 کنم. شکست رو، قبول نمی   -

هی  وزیر شوکه به سرعت سرش را به طرف هایدرا برگرداند و با نگا

قدر کله شق باشد.  حیران به او چشم دوخت. انتظار نداشت آن

نگاه هایدرا، درد داشت اما مصمم بود و گویی که وزیر هم متوجه  

اش شد. پس صاف ایستاده و از میدان بیرون آمد.  تصمیم نهایی 

رفت،  ها باال می به طرف اعلیحضرت بازگشت و درحالی که از پله 

 مجدد تعظیم کرد و گفت:  
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 ایشون ادامه میدن.    -

مجدد شروع شد.   همههمه با این حرف وزیر، هینی کشیده و هم

کرد و دیگری  گفت. یکی او را مسخره میهرکس یک چیزی می

می  شجاع  را  بیاو  را  کارش  این  دیگری  شخص  خود نامید. 

کرد. اما آیا واقعاً کارش  شمرد و فرد دیگر او را تحسین می می 

است؟  تحسین است،  برانگیز  گشته  داغون  هم  اآلن  همین  او 

خواهد ادامه دهد؟ این یعنی حکم مرگ خود را صادر چگونه می 

 نشست تا بمیرد. کرده و باید منتظر می 

رایکا با شنیدن آن حرف وزیر، جیغ بلندی کشید و خواست وارد  

میدان شود که سپر محافظ مجدد تشکیل شده و او را در لحظه 

وارد   بود  نزدیک  که  اما آخر  رایکا  کرد.  پرت  عقب  به  شود، 

از پشت  که  و درحالی  بلند شد  زمین  از روی  ناامیدانه، مجدد 

 کشید، با فریاد گفت:  کرد و جیغ می حسار گریه می

 کنم بس کنین، پرنسس، پرنسسم!  نه سرورم، نه، خواهش می  -

چکیدند،  هایش می هایی که آرام از چشمهایدرا، با بغض و اشک

ه شد. این صحنه، خیلی دردناک است. به حتم هایدرا به رایکا خیر
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کند. افراد کمی بودند  گاه پس از مرگ آن را فراموش نمیهیچ

شان از صدها  اند. اما ماندنکه تمام این مدت در کنار هایدرا مانده 

 دوست و یاور مؤثرتر بوده و این ارزش بیشتری داشت.  

اما شازند و گریه می رایکا فریاد می ه بیچاره مجبور است  کند، 

اش فریاد  همچنان سکوت کند و حق حرف زدن را ندارد. در دل

رسد.  کشد، اما افسوس که به گوش کسی نمی زند و نعره میمی 

که از او  دخترش را ناامید کرده و شرمنده شده بو. شرمنده آن

می گمان  نکرد،  با حمایت  او  از  و  است  خودش  بخاطر  کرد 

می  محافظت  آنکند.  سکوتش  هایدرا  نداشت  انتظار  با  اما  گونه 

 شیرجه بزند.   مرگ فرشته طرف به سر

از   وارنا خوشحال  میدان،  به دور  تشکیل مجدد سپر محافظ  با 

اصلی جسم  به  مجدد  هدفش  به  و  رسیدن  شده  تبدیل  اش 

که بسیار بزرگ بودند اما به شکل  ها با آنهایش را گشود. بال بال 

دند. چراکه سپر تنها از چیزی که کرجالبی به سپر بر خورد نمی

آورد و ممکن بود به تماشاچیان آسیب بزند،  به طرفش هجوم می 

 کرد. محافظت می 
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می اوج  آسمان  در  که  درحالی  و  داده  سر  غرشی  گرفت،  وارنا، 

 خطاب به هایدرا فریاد زد:  

می   - که  هست  شبی  آخرین  ستاره این  ببینین  تونی  رو  ها 

 ر!  پرنسس، پس ازشون لذت بب

تواند او را بکشد! هایدرا به سختی تکانی  قر مطمئن بود که می چه

را به آسمان زیبای شب داد. کاخ فیتا،    هایشبه خود داد و چشم

واقعاً  کاخ  این  آسمان  دیدن  پس  داشت.  قرار  آسمان  در  خود 

کردند، االن همچون  ها زندگی می ست. ابرهایی که زیر آندیدنی

ز ابریشم  از  نفیس  با  فرشی  همراه  دارند.  قرار  پاهایشان  یر 

بی ستاره  اکنون  که  جلوی  هایی  آسمان  در  وضوح  به  و  پرده 

 درخشند. آری واقعاً محشر است.  هایشان میچشم

هایش چشم دوخت. انعکاس نور  هایدرا با درد به آسمان و ستاره 

چشمستاره  در  زیبایی  به  عجیب    هایشها  و  شده  پدیدار 

هایی به بزرگی یک اند. آن هم چشم ه هایش را روشن کردچشم

 پیکر که جابجا کردنش با دست غیر ممکن است.  سنگ غول 
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چشم حداقل  برق  بود  خوب  است.  مشخص  هم  دور  از  هایش 

های وارنا شود. صدای فریادهایش نمیگونه کسی متوجه گریهاین

هایی که با تمام وجود برای پایان رسد، فریادبه خوبی به گوش می 

می دادن   کشیده  نبرد  می به  همه  که  نشانه  شود. صدایی  دانند 

خواهد کسی را بکشد همیشه چیست، هنگامی که یک اژدها می

اش را بیشتر از قبل  کند تا قربانی صدای مهیبی از خود ساطع می 

ای ندارد که این  کند. توجهزجر بدهد و وارنا نیز همین کار را می

 ی شکار کردن.  ای برااوست نه طعمه قربانی پرنسس 

و  زد  بال  معلق  آسمان  در  پایی  صد  ارتفاع  به  رسیدن  با  وارنا 

چنان با  کشید و همناگهان به سمت پایین پرواز کرد. فریاد می

شد، به طرف هایدرا شتاب زیاد که لحظه به لحظه هم بیشتر می 

دندانمی  تیغآمد.  آن  و  تیز  فریاد  های  همه  بدنش،  روی  های 

هایش را شنیده  آید. هایدرا که نعرهشتن می زدند که برای کمی 

 بود، سعی کرد تا بلند شود و مبارزه کند. 

نمی  بود،  نکرده  قبول  را  شکست  اینچون  راحت توانست  قدر 

شدند؟! به سختی دست  بمیرد و تسلیم شود. پس اهدافش چه می

و پاهایش را تکان داد و سعی کرد گردنش را حرکت دهد. اما  
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آننمی دیگر  قتوانست،  که  بود،  زیاد  قبلی  ضربه  شدت  در 

توانست اصالً حرکت کند. گویی که کوه بزرگی را روی بدنش  نمی

 قرار داده بودند و توان کنار زدن آن را نداشت.  

شد و هایدرا همچنان وارنا بیشتر و بیشتر به هایدرا نزدیک می

به   نگاهی  با  نبود.  اما موفق  را تکان دهد  تا خود  بود  در تالش 

های پر از ذوق وارنا، غمگین و با  مان و خیره شدن به چشمآس

هایی بغض سرش را روی زمین نهاد و بلند فریاد زد. فریادش از آن

گفت دیگر امیدی نیست. اژدهایانی که در آستانه مرگ  بود که می 

این  میبودند،  فریاد  سریعگونه  تا  با  زدند  مرگ،  از  قبل  و  تر 

 کنند.   دوستان خود و این دنیا وداع

هایش را از سر گرفت و خودش را مدام به  رایکا با آن فریاد، جیغ 

دانستند که  کوبید تا بلکه بتواند وارد شود. اما همه میسپر می 

و   وزرا  جزء  کسانی  که  تماشاچیان  بشکند.  سپر  نیست  ممکن 

نگاه  اشراف به صحنه  با سکوت و خندان  نبودند، بعضی  زادگان 

شان را از صحنه گرفته بودند  مگین نگاه کردند و بعضی دیگر غمی 

بی  مرگ  شاهد  اما  تا  نباشند.  ساله  هفده  دختر  آن  رحمانه 

شود تا بلند شده و مانع این  دارست، این که کسی پیدا نمیخنده 
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اتفاق شود! چرا؟ واقعا چرا کسی نیست که مخالفت کند؟ شاید  

 چون همه تحت فرمان شخص و اشخاص خاصی هستند.  

های متوالی رایکا و  هایش را بست و به صدای جیغهایدرا چشم

جاست، او انگیز وارنا گوش سپرد. پایان راه همین های وهمنعره

آن بدان  بود  کرده  انتخاب  را  این  ببیند  خودش  کند  تست  که 

اکنون که فکر می می  نه!  یا  بلند شود  دید کرد، می تواند مجدد 

است که توانی برای حرکت قدر زخمی  حتی اگر بلند شود، آن

آسیب شدیدی هم    انگار  که  بریل  یک  با  بخواهد  رسد  چه ندارد.

 ندیده است بجنگد.  

بال   نداشتن  با  حتم  به  داشت،  هم  را  مبارزه  توان  اگر  اً  اصال 

طرف میدان طرف و آنهمچون موری بود که فقط از ترس به این

 کند  دفاع خودکرد. از آن بدتر، آتشی هم نداشت که از  فرار می

وقتی   چه؟  برای   کند  مقاومت  پس.  بود  مقاومتش  پایان  واقعاً  این  و

 داند راهی برای مقابله نیست!  می 

شمرد. ها را هایش از وارنا نگاه بسته و در انتظار مرگ ثانیهچشم

اش را تا انتها باز  رحمی تمام به او نزدیک شده و دهان وارنا با بی 
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بزرگی از آتش را به طرف هایدرا روانه کرد، با نفس عمیقی بازدم  

و چنگال  و کرده  تا در گوشت  پایین گرفت  به سمت  را  هایش 

تا آخرین زره مایع وجودش،  خون هایدرا فرو کند و جانش را 

خواست کار را یک سره کند تا راهی برای احیای  بگیرد. گویی می 

 مجدد او نباشد.  

ز قبل دیوانه شده و خود دید، بیشتر ارایکا که تمام اتفاقات را می

تر از قبل به دیواره سپر کوبید. با رسیدن آتش به بدن  را محکم

بلندی، به   با فریاد بسیار  هایدرا، دیگر نتوانست مقاومت کند و 

 اش یعنی اژدهایی از سر تا پا یخ تبدیل شد. بدن اصلی 

سپس دهانش را باز کرده و سیل آب و یخ را به طرف میدان و  

  آب   جلوی   سریع  پس   کرد. سپر از این هم مصون بود،  وارنا روانه

نگهگر  را  رایکا  های یخ  و معلق  هوا  در  و  یخفته  داشت.  ها  شان 

ای که انگار  همچون کوهی بزرگ در کنار میدان به شکل دایره

 شکل واقعی حصار نامرئی بود، در آمده بودند.  

به دیواره رایکا که دید این هم فایده ندارد، با تمام قدرت خود را  

های یخی به حصار ضربه زد.  کوبید، دمش را چرخواند و با تیغ
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هیچچنگال  اما  کرد،  فرو  حصار  داخل  را  فایدههایش  ای کدام 

های  نداشتند. چراکه آتش تا اآلن به هایدرا رسیده بود و چنگال 

ای با دیدن صحنه وارنا، در گوشتش فرو رفته بودند. رایکا لحظه

ایدرا، او به حتم دیگر جان داده است. این در خال فرو رفت. ه

آخر راه بود. پس قصر دیگر پرنسسی نداشت. دیگر کسی نبود  

ها در زادگان، اذیتش کنند. دیگر کسی نبود که شب که اشراف

اش برق بزند و  هایش بلرزد. نگاه اتاقش گریه کند و از غصه دست

است. آن قلب پاکش پر از ترک باشد. آری، دیگر نبود. او رفته  

 هم برای همیشه از آزتالن دل کنده است.  

ها آزادنه پرواز کند و  توانست در آسمان در آغوش ابراکنون می 

بینند، نباشد. اکنون آزادست به  نگران نگاهانی که دیگر او را نمی

برود و بدان هیچ محدودیتی در آسمان  هر کجا که می خواهد 

اش مانده بود لذت  در دلاش  هایی که حسرتاوج بگیرد. از پرواز

که شخصی به او طعنه زده  ببرد و تا ابد خوشحال بماند. بدان آن

 اش کند.و مسخره

های رایکا و غصه درون دل پر اش، دیدن آن گریهتنها ناراحتی 

توانست کاری برایشان انجام دهد زخم مادر و پدرش بود که نمی 
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که در داخل اتاق  ای  داد. دیدن ملکه شکسته و این او را عذاب می 

می  گریه  و  است  شده  آن حبس  در  که  اتاقی  واقعاً خود،  کند، 

تک   االن  همین  بودند  داده  خبر  او  به  که  انگار  است.  دردآور 

ش را از دست داده است و آن سیلی محکمی که به او زده فرزند

بود. آخرین دیداری که   به آخرین دیدارشان گشت  تبدیل  بود 

نمی دل  به  آخرچنگی  همیشه زد.  یادها،  در  که  دیداری  ین 

شان بود و غمگین و منفور خواهد ماند. آن سیلی آخرین تماس

    این واقعاً دردناک است.

مادری روح شکسته در پشت درب اتاق نشسته بود و با یادآوری  

یش را روی  ها لحظه به لحظه اتفاقات گذشته، بیشتر از قبل دست

گونه با  بار است که ایننکرد. اولیهق می  -فشرد و هققلبش می 

می  گریه  بلند  نداشت،  صدای  فرقی  بود.  بار  دومین  نه  یا  کند، 

اولین یا آخرین در هر صورت دیگر دختری نداشت تا عصبانیت  

هایش را بر سر او خالی کند و او از ناراحتی و غصه دم و بهانه 

 نزند.  

ن هایی خیس سرش را پایاطرف رایکا از ناامیدی با چشمدر این

اصلی به جسم  که  و درحالی  می انداخت  باز  روی اش  بر  گشت 
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هق صدای  کرد.  سقوط  که  -زمین  میدانی  در  عجیب  اش  هق 

 رسید.سکوت آن را فرا گرفته بود، بلند به گوش می 

کنند. مگر نباید  هایی گشاد گشته به صحنه نگاه می همه با چشم 

چیزی  و  کرده  سکوت  چرا  پس  باشند؟  خوشحال  همه  اآلن 

شان را روی  کشند و قهرمانگویند؟ چرا از شادی هوار نمینمی

نمی ها دست بلند  آنیشان  فضا  انگار  کنند؟  که  بود  ساکت  قدر 

ها اند! شاید روش شادی آننفس کشیدن را هم فراموش کرده

آن گویی  داشت،  سکوت  فرق  که  بودند  شده  خوشحال  قدر 

 بی ارزش بریل.  های ها با این اصول اند. واقعاً لعنت بر آنکرده

رایکا دل باخته بود، در دلش دیگر هایدرایی نبود که با او بازی  

بیند. اما  هایش را می ها و خنده کند و تنها کسی باشد که گریه

کرد. همه حیران به صحنه خیره شده بودند.  نه، رایکا اشتباه می

می  نگاه  بزرگ  اژدهایی  با چشم به  که  آبی  کنند  رنگ  به  هایی 

با دندانوارنا را در چنگال   درخشان، و  تیز و هایش گرفته  های 

 فشرد تا به دو نیم تقسیم شود. سفیدش گردن او را در دهان می 
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زاده بوده و حتی همه شوکه شده بودند. آن اژدهای قرمز نیز بریل 

بزرگ وارنا  عظیم،  از  جثه  آن  با  وارنا  که  قدری  به  است!  تر 

از حصار دنداننمی را  اژدها خالص کند.  توانست خود  های آن 

صدای فریادهایش مدتی بعد تازه به گوش رسید. گویی که قبل 

داد  درد دمش را مدام تاب میاز آن خودش نیز شوکه شده بود. از  

تا به بدن آن اژدها بزند، اما آن اژدها به قدری بزرگ بود که دم 

نمی او  به  شدیدی  آسیب  هیچ  زخم  وارنا  چند  تنها  و  رساند 

 کرد.  سطحی به بدن او وارد می

این که  بود  که  با  آن  که  رایکا  است؟  شده  هایدرا  ناجی  گونه 

فریاد آن  ثانشنیدن  از  کسری  در  درد  ها  شد صدای  متوجه  یه 

با شتاب  - کشیدن و زنده زنده سوختن هایدرا نیست، سرش را 

هایی پر از اشک باال آورد و به صاحب آن صدا نگاه کرد. با چشم 

تر از خودش اسیر وارنا را دید که در دهان اژدهای بریل بزرگ 

 گشته و درحال دست و پا زدن است تا رهایی یابد. 

دو گرفت و به پایین داد. هایدرا بود که ننگاهش را به سرعت از آ

می  بلند  بدنش  روی  از  داغ  بخار  و  سیاه شده  بدنش  شد!  تمام 

هایش را سوزانده بود.  متاسفانه آتش به بدنش رسیده بود و فلس
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درسته، فلس اژدها ضد آتش است و نمی سوزد، اما هایدرا که  

  کامل نیست. پس همه چیزش ناقص شده بود. این نیز برعکس 

شد و  تر میکرد، یعنی هنگام برخورد با آتش، حتی داغعمل می

 رفت تا زودتر گوشت و خون بدن را پخته کند.  به کمک آتش می

گاهی به وارنا و  رایکا حیران به صحنه خیره شد، نگاهش را گاه 

دوخت و مجدد به سوی هایدرا سوق پیدا  آن اژدهای عظیم می 

برکرد. شوکه دست می  را جلو  قبل  هایش  لحظاتی  بر خالف  د، 

سپر دیگر مانعش نشد! یعنی سپر شکسته بود؟ رایکا که متوجه 

نبود سپر شد سریع به داخل میدان دوید. با گریه از زیر بدن آن  

چشم  با  گرفت.  جای  هایدرا  کنار  و  گذشت  اژدها  هایی دو 

آلود، خودش را به سر هایدرا رساند و با ناراحتی از کنار بدن  اشک

 اش که اکنون پخته شده بود، عبور کرد. زخمیخونین و 

های لرزانش را روی پوست سوخته  با رسیدن به صورتش، دست 

هایدرا کشید که هایدرا سریع کمی دهانش را باز کرد. گویا    شده 

به شدت دردش آمده بود، باالخره بدنش سوخته است اما هنوز  

طبیعی  پس  است  واقعاً  زنده  کند.  احساس  را  درد  که    است 

پوست   و  گوشت  کنید  احساس  وضوح  به  که  است  دردناک 
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توانید  شوند و شما نمیزیبایتان با آتش به گوشت پخته تبدیل می 

 کاری انجام بدهید!  

اشک با  هم رایکا  که  می هایی  پایین  به  سریع  چنان  ریختند، 

 دستش را عقب آورد و با گریه گفت:  

 بزنم.  خواستم بهتون آسیب خوام پرنسس، نمی عذرمی   -

شنید، او کر شده است. به خاطر آن آتش که هایدرا اما دیگر نمی

چشم بود،  کرده  برخورد  صورتش  به  دیگر مستقیم  هایش 

شنیدند. این برای یک اژدها هایش دیگر نمیدیدند و گوشنمی

 های تیزی داشت، فاجعه بزرگی بود.  های قوی و گوشکه چشم

اش  مانده های باقی تنها سالح بدتر از آن هایدرا که آتشی نداشت،  

آن  با  داشت،  هم  مزیتی  اما  بودند.  گوشش  و  چشم  که همان 

نتوانسته بود از این دنیا دل بکند، حداقل دیگر چهره آن اژدهایان  

و حرف بی پلید  نمیاهمیتهای  را  نمیشان  و  این دید  و  شنید 

 شاید به نفعش باشد.  

اش مطلع و کور شدنرایکا که هنوز از آسیب دیدن هایدرا و کر  

می  نگاه  او  به  غمگین  بود،  عصبی  نشده  صدای  با  که  کرد 
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به بدن از جایش اعلیحضرت پارسوماش، لرزی  افتاد. سریع  اش 

طرف نگاه کرد. اعلیحضرت پارسوماش، با اخم  بلند شد و به آن

 همیشه  که   اش بلند شده و با عصای طالیی خودغلیظی از جایگاه 

 . بود شده خیره اژدها آن و اوارن به داشت، دست در

چنان باهم  ها نگاه کرد. هر دو همرایکا سرش را باال آورد و به آن

کشیدند. اژدهای عظیم وارنا  گالویز بودند و هیچ کدام کنار نمی

چرخاند و طرف می طرف و آنبازی خود به اینرا همچون اسباب

زده بود   اش به آن ضربهقدر با دمکرد، وارنا نیز آنرهایش نمی

 کرد. که دمش همچون آبشاری، خون را از آسمان سرریز می 

شاه هم از جایش برخاست، اما تمام حواسش، نزد هایدرا بود که  

کشید. بدنش هر چند ثانیه  هایی بسته به سختی نفس می با چشم

شد که نشان از بد بودن حالش بود.  بار کمی باال و پایین می یک

 میرد. ر به درمانگاه برده نشود، به حتم می که اگر تا دقایقی دیگآن

از پله ها پایین  شاه که دیگر طاقتش تمام شده بود، به سرعت 

العمل اعلیحضرت پارسوماش، به طرف  آمد و بدان توجه به عکس 
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خواست دخترش را نجات دهد اما با سخن  میدان قدم نهاد. می 

 اعلیحضرت در جای خود میخکوب گشت. 

ب   - اگر  ه هایدرا نزدیک بشی، خودم اون رو جلوی  جورمونند! 

 ات چی بوده.  کشم. یادت نره وظیفههات میچشم

دست  با  سخن  شاه  از  ترسیده  نگاهی  و  خشم  از  لرزان  های 

نمی  ماند.  خیره  هایدرا  به  ثابت  جان  اعلیحضرت،  سر  توانست 

ارزشی  هیچ  برایش  پادشاهی  کند،  ریسک  همسرش  و  دختر 

اعلیحضر متأسفانه  و  موضوع نداشت  این  متوجه  پارسوماش  ت 

دانست نقطه ضعف جورمونند برخالف دیگر شاهان،  شده بود. می 

است خانواده   صاحب   که  سلطنتی  تخت  و  پادشاهی  نه   اش 

 .  ندارد همیشگی

پس آرام، با کمی مکث قدمی به عقب نهاد و مجدد به جایگاهش  

لرزیدند رفت، پاهایش می ها باال می بازگشت. با هر قدمی که از پله 

زند، حتی راسا  دیدند. کسی حرفی نمیو این را همه به خوبی می 

کردند. همه سکوت  و دکاموند که همیشه در همه چیز دخالت می 
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اعکرده دستور  منتظر  و  فهمیده اند  هستند.  که  لیحضرت  اند 

 قدری بد است که شاه هم دیگر اختیاری ندارد. وضعیت آن

با   پارسوماش  اعلیحضرت  جایگاهش؛  بر  شاه  مجدد  نشستن  با 

اش بود، به طرف آن دو اژدهایی که فریادی که در کالبد اژدهایی

 با هم گالویز شده بودند روی کرده و گفت:  

 بس کنید!   -

حمله سریع  و  ترسید  وارنا  فریادش  آن  با  کرد.  متوقف  را  اش 

آن که بود، پاهایش  دانست این صدا از  اژدهای بریل که گویی می 

با عصبانیت و تمام قدرت  به زمین کوبید و  از خشم محکم  را 

 ها پرتاب کرد. خود وارنا را با دهانش به طرف صندلی

همه با فریاد و ترس کنار رفتند اما متاسفانه شش نفر، دو نفر  

زاده، در زیر بدن وارنا گیر افتادند و درجا  وزیر و چهار نفر اشراف

افتادن اژدهایی با آن جثه بر رویشان به حتم کشنده  جان باختند.  

بود. اژدهای عظیم با خشم به اعلیحضرت پارسوماش خیره شد. 

کنند.  اش، عجیب غم بزرگی را در خود منعکس می های آبیچشم

شناسد؟ یا او کیست که هم بریل است و هم هیچ کس او را نمی
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وماش، گویی  نه، با نگاه عصبی و پر از سرزنش اعلیحضرت پارس

شناسد. جورمونند هم نیز آن را شناخته بود که نگران  او را می

 جا نبود و بیشتر به هایدرا اهمیت داده بود. حضورش در این

ها تا حاال اعظام  چراکه اگر اژدهایی غریبه باشد، به حتم سرباز 

می  همه  گویی  دیگر،  نکته  بودند.  یک شده  تنها  او  دانستند 

ست که  را او حتما جزوی از خاندان سلطنتی زاده نیست! زیبریل

هایدرا   از  و  بشکند  را  سپر  آن  آسیبی  هیچ  بدان  بود  توانسته 

 محافظت کند! پس یعنی او واقعاً جزوی از اعضای سلطنتی است؟  

آن  کنار  بالتکلیف  یا    هارایکا  و  دستور  منتظر  و  بود  ایستاده 

برد، اما نه، کسی  ای مانده بود تا هایدرا را سریع از میدان باشاره

خواست او زنده از این کاخ بیرون برود. قرار بر آن شده بود  نمی

این  جانشین  تا  شود  کشته  وارنا  دست  به  هایدرا  امروز  که 

زاده  باره با حضور آن بریلپادشاهی او نباشد، اما همه چیز به یک

 بهم ریخت.  

اما جرأت حرف زدن   از همه عصبی شده است  دکاموند بیشتر 

است.  ندا خشمگین  بسیار  پارسوماش  اعلیحضرت  چراکه  رد، 
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اما  دهد  انجام  درستی  به  را  کار  این  تا  بود  داده  قول  دکاموند 

متاسفانه این کارش هم مثل کارهای دیگرش خراب شده بود. او 

خود وارنا را به دنبال هایدرا فرستاده بود تا او را به مبارزه تحریک  

تر پرنسس ود هر چه سریعکند، چون به اعلیحضرت قول داده ب

کار دیگری  رایو،  و  مبادا جورمونند  تا  بردارد  میان  از  را  هایدرا 

خبر   خوبی  به  دو  هر  اعلیحضرت  و  دکاموند  پس  دهند.  انجام 

داشتند که رایو به دیدن استیو رفته و آن نشان را در جلوی خانه 

 وی انداخته بود. 

ان، در وقاع کار  دانست که پیدا شدن نشان در راذایو نمیر  اما 

افراد خودشان است تا به آن بهانه اعلیحضرت مجدد قدرت را در  

دست خود بگیرد. گویی که اخیرا قدرت شاه و ملکه کمی فراتر  

طبیعی حالت  به از  اخطار  جور  یک  این  و  است  رفته  شان 

آن آن کنند حریمهاست،  را حفظ  نباید  که حد خود  قرمز  های 

ه  بریل  اژدهای  شوند.  چشممشکسته  به  مشکین  چنان  های 

 ای از خشم کشید.  اعلیحضرت خیره بود که با حرفش نعره 

 جا، خیانت به خاندان سلطنتی محسوب میشه!  حضور تو در این   -
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انگیز و پرقدرت بود، از بلندی صدایش نعره آن اژدها واقعاً وهم

اش برد. پس به حتم او یک شاهزاده شد پی به قدرت درونیمی 

کی؟ کدام؟ شاهزادگان بریل که همه در قصر هستند،    است، اما

های چه کسی ممکن است... راسا که گویی تازه آن اژدها و چشم 

بدن درخشان  قرمز  دریاچه  آن  میان  در  را  درخشانش  اش آبی 

شناخته بود، با بغض از جایش بلند شد. سپس چند قدم با تزلزل  

 ها پایین آمد و مردد زمزه کرد: از پله

 در؟! برا  -

استیو؟ او استیو، برادر ملکه و خواهر روما و راسا هست؟ ممکن  

های سلطنتی داخلی و نیست، حضور او در قصر و در تمامی کاخ 

کناره  سلطنت  از  او  بود،  ممنوع  برای خارجی  پس  کرد،  گیری 

حفظ امنیت حکومت نباید وارد قصر شده و یا در مسائل قصر به  

ن در اینجا و در میدان کاخ فیتا  هر دلیلی دخالت کند! اما اکنو

گیرد حضور پیدا کرده  های مهمی در آن صورت می که بسیار نبرد 

 است. چه معنایی دارد؟ برای چه آمده است؟!  
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چنان به آن اژدهای عظیم خیره مانده و هنوز مطمئن  راسا هم 

دل نیز  او  بود،  است.  نشده  شده  تنگ  تنهایش  برادر  برای  اش 

می سال  که  ها  از  گذرد  را  اخبارش  تنها  و  است  ندیده  را  او 

خود دریافت کرده است. زیرا کسی اجازه نداشت او را    جاسوسان

شاید  این  و  آمده  تمام خود  با شجاعت  اکنون  اما  کند  مالقات 

 کند.  کمی از دلتنگی خواهرش را رفع می 

های  اژدها با شنیدن آن زمزمه آرام نگاهش را به راسا داد. چشم

زند. گویی  هایش موج می د، اما تکبر خاصی در چشملرزنراسا می 

که دست خودش نیست. زندگی در قصر، او را به این خصوصیت  

گونه رفتار کند وگرنه مورد که باید همیشه اینواداشته است. آن

 شود. گیرد و زیر دست و پاهایشان له می تمسخر دیگران قرار می

، به یادآورده بود که  اژدها، اخمی کرد و نگاهش را از راسا گرفت

نامه آن خواهرش حتی  از  قبل  بود.  تا  نفرستاده  برایش  هم  ای 

اش شود با همان جثه  که تبدیل به جسم فرعی سپس بدان آن 

مادرش محسوب    عظیم به اعلیحضرت که به روایتی، پدر بزرگ 

 شد، چشم دوخت و بلند با صدایی زخیم گفت:  می 
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برم. نترسین کاری به  ا رو میجام، هایدر فقط به یه دلیل این   -

 این قصر و قدرت فاسدش ندارم.  

اعلیحضرت، با آن حرف بیشتر عصبی گشت و خواست پاسخی  

 اش شد.  دهد که صدای بلند دکاموند، مانع حرف زدن

تونی راحت بیای و بری، یادت نره تو دیگه  استیو! فکر نکن می    -

 ن ملکه... شاهزاده نیستی! تو اآلن مظنون به خیانتی! نشا

 های دکاموند پاسخ داد: ای کرد و در میان حرفاستیو، خنده 

 خواین بگین کار خودتون نبوده؟  چه جالب شاهزاده، می  -

پاسخ از    جوابی  نتوانست  و  شد  شوکه  استیو  پردهبی   دکاموند، 

ای به تفکر نیاز داشت  ود. لحظهب  شده   قفل  اشزبان   گویی بدهد،

ای زد و با قههتا مجدد کلمات دروغین خود را بچیند، استیو قه 

 تکان دادن دمش گفت:  

خنده داره واقعاً! این.که جد مادری هم باهاتون برای کشتن     -

کنه واقعاً خنده داره و مایع تاسف خاندان این دختر همکاری می

 بریله! 
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 اعلیحضرت خیره شد و ادامه داد: های سپس مستقیم به چشم

پدربزرگ، انگار خیلی ترسیدین که حاضر شدین یه دختر بچه     -

انگار فقط   اون شکوهی که داشتی کجا رفت پس؟  بکشین!  رو 

 واسه من و آرورا...  

می  که  میاعلیحضرت  حرف  چه  مورد  در  استیو  زند،  دانست 

به  تا  کوبید.  زمین  بر  را  عصایش  محکم  و  حال    فریادی کشید 

گونه پر سر و صدا ندیده بود. گویی دیدن استیو  کسی او را این

باعث شده بود کنترل خود را از دست بدهد و نتواند آرامش خود 

 را مثل همیشه حفظ کند!  

فریادی از روی خشم کشید و خطاب به استیو با صدای بلندی 

 در کالبد اژدهایی پاسخ داد: 

ها ف قوانین قصره، نگهبان سکوت کن! حضور تو اینجا بر خال   -

 دستگیرش کنین!  

استیو پوزخندی زد، در دل گفت هنوز هم مثل گذشته است و  

تغییری نکرده است. سپس درحالی که به طرف رایکا و هایدرا  

 گرداند بلند گفت:  روی برمی
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 تونه جلوم رو بگیره. این دو نفر با من میان! کسی نمی  -

 تر از قبل ادامه داد: جدی مجدد به اعلیحضرت نگاه کرد و  

 حتی شما!   -

طرف  به  و  گرفت  بود  عصبانی  بسیار  که  ایشان  از  نگاه  سپس 

هایش گرفت. هایدرا از درد  رفت. آرام شکم او را با دندانهایدار  

توانست ای نبود، در حالتی قرار داشت که نمی زوزه کشید اما چاره

دیل را از  به جسمش تبدیل شود، آسیب زیادی دیده و قدرت تب

دست داده بود. رایکا سریع از پاهای استیو باال رفت و بر پشت  

 گردنش نشست. سپس آرام زمزمه کرد: 

بیرون    - قصر  این  از  رو  پرنسس  اگر  سرورم.  استیو،  شاهزاده 

 ها محسوب میشن، این کارتون ممکنه...  ببرید، جزء فراری 

اسخ دهد.  توانست پاستیو پلک زد و پاسخی نداد، در واقع نمی

می خوبی  به  هم  او  بود.  دهانش  در  هایدرا  بردن چون  دانست 

ای نداشت، جانش در خطر بود. هایدرا چه عواقبی دارد اما چاره 

بریل روانیاین  رحم  زادگان  این دخترک  به  که  بودند  آن  از  تر 

 کنند.  
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های شان حمله کردند، استیو سریع بال سربازها با فریاد به طرف

باز   را  قدرت  عظیمش  بخاطر  که  زد  بال  را  باری  چند  و  کرد 

ای ایجاد کرد، سربازها به عقب پرت شدند  زیادش، باد بسیار قوی 

های کاخ برخوردند. برخی هم در لحظه از آن و محکم به ستون

 ارتفاع به پایین سقوط کردند.  

استیو به آن کارش خندید، خواست بال بزند و ارتفاع بگیرد که  

اش را کم کرده و روی یک زن مجدد ارتفاع  با جیغ بلندی توسط

های شکسته شده نشست. با نشستنش، میدان کمی لرزید سنگ

مجدد   به درب خیره شدند. سربازها  همه  ساکن شد.  مجدد  و 

  استیو   طرف  به  اژدهایشان،  طرح  شمیرهای  آرایش نظامی گرفته و

 .  بود شده گرفته

یش ها در دست  ملکه با گریه وارد میدان شد و درحالی که چیزی 

دوید. شاه با دیدن ملکه به سرعت از قرار داشت، به طرف استیو  

 جایش برخاست و بلند گفت:  

 کنین؟ جا چی کار می ملکه! شما این  -
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توجه به پادشاد به سوی استیو دوید و با رسیدن ملکه رایو اما بی

قلب  دوخت.  هایدرا چشم  بدن سوخته  به  گریه  با  او  به به  اش 

دانست اگر استیو  کوبید، خوب میاش میرا به سینه   شدت خود

هایدرا را از این میدان فراری بدهد هایدرا تا آخر عمر باید در  

گریز از سربازان سلطنتی زندگی کند و این در شأن یک پرنسس 

 زاده نیست.  بریل

جان کباب شده گرفت و  ملکه، با بغض نگاهش را از آن جسم بی 

ت، با اطمینان و ترس، جلو رفت که  به طرف اعلیحضرت بازگش

سربازها به او احترام گذاشتند و کنار رفتند. دامنش سر تا سر 

چروکیده بود و آن نظم همیشگی را نداشت. کامالً مشخص بود 

 قدر بهم ریخته است.  که چه

همه با جلو آمدن ملکه ایستادند و به او تعظیم کردند. ملکه نیز  

ر نرفت، با صدایی لرزان اما استوار از حرکت ایستاد و دیگر جلوت 

 گفت:  

 من از اتاقم بیرون اومدم تا پیامی رو به شما برسونم، اعلیضرت.     -
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با نگاهی کالفه به ملکه چشم دوخت و  اعلیحضرت پارسوماش 

منتظر ماند تا حرفش را بزند. امیدوار بود دلیل منطقی و خوبی  

برای سرپیچی از دستورش داشته باشد وگرنه دیگر به او به عنوان  

کرد. ملکه، نفس عمیقی کشید و چیزی که در  اش رحم نمینوه 

باال آورد. توماری ادست بود را  ز جنس چرم آهوست. همه اش 

متعجب به دست ملکه خیره شدند. از آن تومارهایی بود که برای 

نامه  می نوشتن  استفاده  سلطنتی  دست  های  در  تنها  و  شود 

 اشراف، وزرا و خانواده سلطنتی است.  

چشم با  خود اعلیحضرت،  صندلی  روی  آرامی  به  کالفه  هایی 

 نشست و با صدای زخیمش پرسید:  

 یه ملکه؟ خب، این چ  -

 رایو نیم نگاهی به دکاموند انداخت و با پوزخندی برلب پاسخ داد: 

چی    - نامه  این  در  بدونن  من  از  بهتر  دکاموند  شاهزاده  شاید 

 نوشته شده!  

از جایش  نگاه مرموزش، شوکه سریع  با حرف ملکه و  دکاموند 

 برخاست و با فریاد گفت:  
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 چی دارین میگین ملکه! من...    -

کوبیده   بر سنگبا  اعلیحضرت  کاخ، دکاموند  شدن عصای  های 

هایش  سریع حرفش را قطع کرد و سرش را پایین انداخت. دست

 را محکم بهم فشرد و لبانش را گاز گرفت، چه شد؟ 

نفس  و  و دکاموند اخمی کرده  اعلیحضرت  واکنش  با آن  ملکه 

چشم به  مستقیم  کشید.  شد.  عمیقی  خیره  اعلیحضرت  های 

کار خودش را هم کرده بود. خوشحال است از  ترسیده است اما  

هم آن برادرش  و  بدهد  نجات  را  موقع دخترش  به  توانست  که 

گرفت که کمک کند به  کمک به سزایی کرد. اگر او تصمیم نمی 

 ریخت!  حتم همه چیز به هم می 

باز می  به دقایقی قبل  بر روی تخت ذهنش  گردد، هنگامی که 

ای حبس بود. ورود رایکا و خود نشسته بود و منتظر گذر روزه

اش، همه چیز را بهم ریخت. او ابتدا برای بازرسی  پریشان حالی

و بررسی حضور نداشتن ملکه در مراسم رفته بود تا احوال ایشان  

را جویا شود، اما هنگامی که ملکه متوجه شد هایدرا نبردی را  

 تدارک دیده است، چیزی در ذهنش هشدار داد.
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با  او بعد خروج از تاال  ر اورالیا، دکاموند را دیده بود که پنهانی 

کند و کمی از وگو میهای کاخ گفت اعلیحضرت در پشت ستون 

آن حرف بود،  شنیده  را  می هایشان  دکاموند  چیز که  همه  گفت 

آماده شده است و او در تله افتاده است، اما متوجه حرفشان نشده 

رایکا درباره    بود. نفهمیده بود منظورشان کیست و پس از اطالع

 نبرد، حدس زد هدف کیست. 

این  پرنسس  دکاموند  و  روما  جز  داشت  قصد  کسی  چه  وگرنه 

پادشاهی   تخت  بر  را  خودشان  فرزندان  تا  بکشد  را  پادشاهی 

ها هرچه هم که باهم اختالف داشتند اما متأسفانه  بنشانند! آن

هدف واحدی باهم دارند و این اصال خوب نیست. ملکه در اتاق 

به حبس شده است و نمی خود   را  تواند خارج شود، پس رایکا 

 دنبال برادر خود استیو فرستاد تا سریع او را فرابخواند.  

درست است که حضور استیو در قصر ممنوع بود، اما او اکنون 

آید، برادرش تنها کسی است که  اش بر نمیکار دیگری از دست 

رو شدن با بهتحت کنترل اعلیحضرت قرار نگرفته و ترسی از رو 

شد  او ندارد. او تنها فرد قابل اعتمادش بود. هرچند مجبور می 

 ای جز آن نداشت. خاطرات تلخ گذشته را زنده کند اما چاره
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رایکا که رفت، مونیکا را فرستاد تا به سرعت جاسوسی را که آن 

روز دیده بود، پیدا کند. گویا نامش آیکان بود. همان مرد جوانی  

در ملکه  به  مونیکا،    که  رفتن  با  کرد.  استیو کمک  خانه  جلوی 

ملکه باری دیگر تنها شد، روحش در کاخ فیتا حضور داشت و 

توانست جسمش در این اتاق بزرگ حبس گشته بود. کاری نمی 

 داد. بکند و این او را عذاب می

استیو  دیدار  با  رایکا  کردند،  را  تمام تالش خود  مونیکا  و  رایکا 

سریع تمام ماجرا را تعریف کرد و او را به کاخ برد، قرار شد استیو  

کاری را در راه انجام دهد و بعد خود را به سرعت به کاخ برساند.  

پس رایکا زودتر آمد اما با رسیدن و دیدن آن صحنه ناامید شد.  

رسید هایدرا مرده بود و دیگر کاری از دستش و میبه حتم تا استی

 آمد. بر نمی 

به   پی  ازش  کشیدن  و حرف  مرد  آن  کردن  پیدا  با  نیز  مونیکا 

ای برد که دکاموند از جانب خود به او داده بود تا آن نشان  نامه 

را به راذان ببرد، پس سریع آن نامه را گرفت و به نزد ملکه آورد، 

م گریه  که  درحالی  دیر  یملکه  چند  هر  مونیکا  رسیدن  با  کرد 
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این آمد. چراکه  بیرون  اتاق  از  قصد    بار مطمئن سریع  بود  شده 

 اند.  جان فرزندش را کرده

تمام راه را با ترس و نگرانی آمده بود، سوار بر پشت مونیکا باال  

ای باشد که دیگر  ترسید تا نکند شاهد صحنه آمد و تمام مدت می 

ترسید صحنه مرگ دخترش را ببیند  ، می نتواند آن را درست کند

تکه شده و هر قسمت از  -ای که دخترش در آن زمین تکهصحنه 

 بدنش به طرفی افتاده است.  

بختانه قبل از رسیدن او استیو زودتر آمد و تقریبا همراه اما خوش

توانست هایدرا را  هم رسیدند. اکنون با نشان دادن آن نامه می 

شان بیشتر  را هم رد کند، پس قدرتنجات دهد و اتهام خودش  

می  باز  قبل  که  از  بودند  دکاموند  و  اعلیحضرت  این  و  گشت 

ها  خوردند، به حتم از این پس مجدد تنشبیشترین ضربه را می

 گرفت.  باال می 

اعلیحضرت نگاهی به آن تومار انداخت. پوست چرمی آهو و آن  

که به . آنربان قرمز دورش، کامال همه چیز را برایش روشن کرد

حتم آن نامه دکاموند بود زیرا او در بیشتر مواقع از پوستین آهو  
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را بست   هایشکرد. پس سرافکنده چشمو ربان قرمز استفاده می 

 و بلند گفت:  

 همه مرخصین. پرنسس رو هم به درمانگاه ببرین تا مداوا بشن.    -

پی  اعلیحضرت  دستور  با  و    همه  برده  وضعیت  بودن  بد  به 

دانستند که وقتی کسی این ند. چه جالب است همه میگریخت

زند و نیاز به محیطی خلوت دارد، یک اتفاق مهم رخ  حرف را می

کند حرفی زده و یا تر از آن که کسی جرأت نمیداده و جالب

 سوالی بپرسد.  

زادگان سریع از کاخ بیرون رفتند و با تبدیل  همه وزرا و اشراف

به زیبایی به سمت پایین پرواز   های اصلی خود،شدن به جسم 

کردند. صدها اژدها در یک زمان و کنار هم در آسمان به پرواز 

ها هرکس را  در آمدند. صحنه بسیار زیبایی بود و دیدنش ساعت 

کرد. با خروج همه، استیو نیز خواست هایدرا به خود مجذوب می 

 را ببرد که با حرف اعلیحضرت، اخم کرد.

 تو بمون!    -
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با نفرت، به عقب برگشت و عصبی هایدرا را بر زمین نهاد.  استیو 

دانست باید  رایکا سریع پایین آمد و کنار هایدرا جای گرفت، نمی

قدری بزرگ نبود که بتواند هایدرا را به دهان  چی کار کند، او آن

نگاه  بگیرد. پس چگونه می  اطراف  به  ببرد؟ کمی  را  او  توانست 

 ای کشید.  سودهکرد که با دستور ملکه نفس آ

 مونیکا، پرنسس رو ببر.    -

مونیکا سریع چشمی گفت و به طرف رایکا و هایدرا دوید، او به 

تر بود و این برای بردن هایدرا بهتر است. سریع به  نسبت بزرگ

جسم خود تبدیل شد و کنار رایکا ایستاد، رایکا نیز تبدیل شد و  

تمام شدن کارشان  به سختی هایدرا را بر روی جسم او نهاد. با  

به بقیه نگاه کردند. دکاموند، اعلیحضرت، ملکه و شاه به همراه 

گفتند. رایکا کردند و چیزی نمیدیگر نگاه می استیو همه به هم

از آن بلند  نگاهش را  به پرواز در آمد. سپس  ها گرفت و سریع 

 گفت:  

 شون، ضربان قلبشون خیلی ضعیفه.  باید سریع برسونیم  -
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هایش را باز کرد. هر دو  ش را تکان داد و به سختی بال مونیکا سر

ترین نقطه قصر  با تمام تالش خود به سمت درمانگاه که در پایین 

باید هر چه سریع او را میقرار داشت پرواز کردند.  رساندند،  تر 

 بار او را جدی از دست بدهند.  وگرنه ممکن بود واقعاً این

حضور پنج تن از بزرگان در سکوت    ، میدان مبارزه باهابا رفتن آن 

زدند. ملکه،  کردند و حرفی نمیفرو رفت. همه به یکدیگر نگاه می 

بغض داشت و به پدربزرگ خود خیره شده بود. استیو نیز با نفرت  

کرد به او اش را به زمین داده بود و حتی رغبت نمی و اندوه، نگاه 

نگاه رایو  به  خسته  و  غمگین  جورمونند،  کند.  از    نگاه  و  کرده 

جایش تکان خورد. آرام قدم برداشت و در کنار رایو جای گرفت، 

 های او گذاشت و او را به خود تکیه داد. هایش را روی شانه دست

سینه  در  را  سرش  کنارش  در  جورمونند  گرم  حضور  با  رایو 

نفسمردانه و  کرد  پنهان  خیلی اش  گویا  کشید،  کوتاهی  های 

گیرد. ین از جو حاکم نشأت می عصبی است، اضطراب دارد و ا

چنان سرش پایین  استیو کمی به خواهرش نزدیک شد ولی هم 

اند و آن دو نفر بود، اکنون آن سه در یک طرف کنار هم ایستاده

 اند.  دیگر در جایگاه خود پراکنده نشسته



 

 

 WWW.98IA3.IR 386 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

از پله پایین آمد و در مقابل آن سه ایستاد،  دکاموند عصبی  ها 

 که گفت: سپس با اخم خیره به مل

دونی ما اون کار رو کردیم چی کار خب که چی؟ اآلن که می    -

 خوای بکنی؟  می 

نگاهی   با  و  آورد  بیرون  توی آغوش جورمونند  از  را  رایو سرش 

 آلود به دکاموند خیره شد. با بغض زمزمه کرد: اشک

نقشه     - کشتنش  برای  تونستی  چطور  هستی،  اون  عموی  تو 

 بکشی؟ 

 ای زد و پاسخ داد: قههکه، قه دکاموند با حرف مل

بچه   - ندارم  رو که الیقچون عموشم حق  به های خودم  ترن 

تره، با قدرت برسونم؟ دخترم وارنا از هایدرا برای این مقام الیق

وجود اون چرا باید یه ناقص پرنسس این کشور باشه؟ اون خون  

اون    دار کرده چرا باید بهش احترام بزاریم؟ اصالً چراما رو لکه

ها درست باشن، شاید  باید ورتلس به دنیا بیاد؟ اصالً شاید شایعه

 نفر دیگه رابطه داشتین!  با یک
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اژدهایی خود   کالبد  این حرفش، جورمنند سریع فریادی در  با 

 ناپذیر گفت:  کشید و خطاب به دکاموند با عصبانیتی وصف 

 ها ببرینش.  هات باش دکاموند! نگهبانمواظب حرف   -

های خود را به گاه نیزه ها نگهبان که تا آنیادش، سریع ده با فر

این بودند،  گرفته  استیو  گرفتند.  طرف  دکاموند  طرف  به  بار 

ها، اخمی کرد و پوزخند زد. سپس در دکاموند با دیدن سر نیزه 

 جواب گفت:

 جورمونند، انگار متوجه نیستی کی حاکم اینجاست!   -

 اد: ملکه عصبانی در میان حرفش پاسخ د

 نه تو متوجه نیستی شاهزاده!    -

های لرزان باز کرد و جلویشان گرفت، با  سپس تومار را با دست

باال آوردن تومار پیچ تومار ناگهانی باز شد و از باال به پایین رها  

های درون تومار نمایان شدند و خطی که مشابه خط شد. متن 

اش بود، رؤیت شد. محتوا،  دکاموند بود و مخاطب آن آیکان نوچه

 از این قرار است:  
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ببر و کاری کن سربازها اون رو   " به رونای در راذان  نشان رو 

   "شاهزاده دکاموند _ ببینن  

بود که همیشه  بزرگ، خصوصیتش  توماری  اما در  متنی کوتاه 

توانست همین متن را در پارچه و  همه چیز را به رخ بکشد، می 

کاغذی ساده بنویسد، همچنین نامش را نگوید تا لو نرود. اما این 

بودن دستورش و حضور نامش در ادامه متن همه چیز را  رسمی  

 خراب کرد. دکاموند با دیدن آن تومار و متن فریاد زنان گفت:  

پاپوش درست    - دارین  منظورتون چیه؟  نیست!  مال من  این 

 کنین!  می 

انکار  انتظار  داری  به شکل خنده  که  با آن حرف دکاموند  رایو 

 و پاسخ داد:   کردنش را با وجود اسمش داشت، خندید

 کنین شاهزاده! چه راحت همه چیز رو انکار می  -

 سپس به طرف اعلیحضرت بازگشت و با اخم ادامه داد: 

شاید بتونین این رو انکار کنین، اما من مدرک دارم. اون هم   -

 مخاطب این نامه. 
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ای رنگ از رخش پرید و به  دکاموند با شنیدن این حرف لحظه

ا طرف  به  را  سرش  اعلیحضرت،  سرعت  برگرداند.  علیحضرت 

اش چتر کرده و سرش را به چپ و راست اش را بر پیشانی دست

کند. این که تالشی برای انکار نمیتکان داد. چه خوب است. آن

 غرورش را دوست دارم و چقدر بجا است.  

ها پایین آمد. با رسیدن  پاسخ از پلهآرام از جایش بلند شد و بی 

 را بر زمین کوبید و خطاب به استیو گفت:  به آخرین پله، عصایش

بعد از این همه سال، دیدار جالبی بود. انگار هنوز برای خراب     -

 کنی.  کردن من تموم تالشت رو می 

استیو با آن سخن اعلیحضرت، سرش را باال آورد. سکوت مطلقی  

ها صورت گرفت و مدتی بعد،  های برنده آنبرای لحظاتی بین نگاه 

 شکسته شد. توسط استیو 

تو حتی الیق مرگ هم نیستی، قسم خوردم کاری کنم عذابی     -

 که من کشیدم رو بکشی، هنوز هم سر حرفم هستم!  

اعلیحضرت، با حرف استیو لبانش به خنده باز شد و سرش را باال 

ای که برلب داشت به طرف  و پایین کرد. سپس با همان خنده 
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بود، خواست دنبال    دروازه حرکت کرد. دکاموند که متعجب شده

 وی برود که شاه بلند فریاد زد: 

محاکمه     - روز  تا  ببرین.  چال  سیاه  به  رو  شاهزاده  سربازها، 

 کس اجازه نداره باهاش مالقات کنه.  هیچ

دکاموند شوکه از این دستور شاه، فریاد زنان خواست فرار کند  

ش های خاردار به دور بازوانکه توسط سربازها دستگیر شد. طناب

اش، توسط سربازها برده شد.  درپیبسته شدند و با فریادهای پی

شاه و ملکه به پشت سر اعلیحضرت خیره بودند تا واکنشش را  

ها تر از آن بود که خود را در تله آنببینند. اما اعلیحضرت باهوش

اندازد و لو بدهد که با دکاموند همدست بوده است. به حتم  بی 

دو ملکه از این مورد ندارند. با رفتن آن  ها مدرکیفهمیده بود آن

 آهی کشید و اندوهگین زمزمه کرد: 

 ای نداشت.  نشد گیرش بندازیم. فایده  -

 کشید، پاسخ داد: شاه درحالی که مجدد او را در آغوش می

 شون رو گرفتیم خیلی خوبه.  نگران نباش، همین که یکی   -
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بار بغضش شکست  رایو که موافق بود، سرش را تکان داد و این

 سپس در میان گریه ادامه داد:  

طور  ام چی کار کردن؟ دیدی و حرف نزدی؟ چهدیدی با بچه  -

 تونستی؟

تأثیر ملکه قرار گرفته بود، بغض در گلویش چنگ شاه که تحت 

انداخت. آب دهانش را به سختی قورت داد و با اندوه و درد جواب  

 داد: 

س  - خیلی  کن  باور  رایو،  بود  جلوی سخت  درست  بود.  خت 

هام بود ولی کاری از دستم بر نمیومد. اون به خوبی افسار  چشم

 کرد، به خاطر جون شماها مجبور شدم کاری نکنم.  رو کنترل می 

هق اش زیاد شد و بیشتر در آغوش مردش فرو رفت. -رایو هق

دو خیره شد. خوشحال  ها، لبخندی زد و به آن استیو با دیدن آن

در این جهنم کسی را برای خود دارد و مثل   است که خواهرش

گیرد، یک  برادرش تنها نیست. هرچند که او انتقام آرورا را می 

می تمام  را  کارش  باالخره  خود روز  حال  به  را  قاتل  آن  کند. 

 گذارد.نمی
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ها گرفت و به پشت سرشان چشم دوخت. وارنا استیو نگاه از آن

اده بود و خون ریزی  جا افتچنان با چند جسد زیرش در آنهم

نگاه داشت، حق و  زده  پوزخندی  است.  گرفت. اش  او  از  را  اش 

خواست بگذارد بمیرد و لحظه به لحظه جان بدهد تا انتقام  می 

آن بالیی را که بر سر هایدرا آورده بود، بگیرد. پس راهش را کج  

 شد، بلند گفت:  کرد و درحالی که از رایو و جورمونند دور می 

 کنن.  ، بیشتر از این بمونم باز بهونه پیدا می من میرم  -

 تر با خود زمزمه کرد:  سپس آرام

 هرچند تا االن هم دارن. درضمن.  -

هردو توجهشان به او جلب شد. نیم نگاهی به آن ها انداخت و با 

 نگاهی درخشان گفت: 

 کنم. بخاطر هایدرا.بهتون کمک می -

 های اشکیرایو خوشحال از آغوش جورمونند بیرون آمد و با چشم

و قدردان، او را همراهی کرد. استیو در کسری از ثانیه به اژدها  

بزرگ با آن جثه  و  به  تبدیل شد  نفس عمیقی،  با کشیدن  اش 

هایی بعد اژدهایی عظیم با سرعت زیاد از کنار  پایین پرید. ثانیه 
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اوج گرفت. سپس با فریادی با شکوه میدان گذشت و به سوی باال  

کرد و پس  به دور میدان چرخید. گویی که داشت خداحافظی می 

 از آن لحظه به لحظه از کاخ دورتر شد. 

تاریک آزتالن   ابری و  از آسمان  را  نگاهش  رایو  با رفتن استیو، 

 گرفت و پر انرژی زمزمه کرد:  

زیادی می   - آه... چهاستیو کمک  بکنه.  بهمون  امروز  تونه  قدر 

 پرتنش بود و فردا بیشتر...  

جورمونند با حرف ملکه، لبخند سرد زد و دستش را پشت کمرش 

کرد خونسرد نهاد. درحالی که او را به طرف لبه میدان هدایت می

 پاسخ داد: 

یکم     - بشه. یکم دیگه، فقط  آروم  تا همه چیز  نمونده  چیزی 

تر  وضعیت رو امن تونه  دیگه تحمل کن عزیزم. همراهی استیو می 

 کنه. 

های امیدوار کننده همسرش، سرش را باال آورد و با رایو، از حرف

های عسلی شاه خیره  هایی درخشان و پر از امید به چشمچشم
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امید  از  ریز  لب  که  است هنگامی  بد  و چقدر  امیدوار شد  شد. 

 هستی و ناگهان شیشه امیدت ترک بردارد و خورد شود.

ملکه خود خیره شد، همچنان که بهم دیگر های  شاه نیز به چشم 

خیره بودند جورمونند قدمی ملکه را بیشتر حل داد و با هم در 

آغوش دیگری از ارتفاع به پایین سقوط کردند. ارتفاعی که شاید  

 گیری هم خارج شده بود.  از مقیاس اندازه 

شان در آن سقوط شدید، هر دو هنوز بهم خیره بودند. سرعت 

ا و  بود  می زیاد  عبور  ابرها  درون  ستاره ز  کنار  از  های کردند. 

انداختند.  ها نگاهی می کردند و گهگاهی به آندرخشان گذر می

ای بر اند که جورمونند بوسه ها گذشت و نزدیک زمین شده دقیقه 

 پیشانی رایو زد و با فشار زیادی او را از خود جدا کرد. 

های اصلی ه جسمای بعد هر دو چشم از هم گرفتند و بدر لحظه

به رنگ قرمز درخشان بودند، تبدیل شدند.   خود که اژدهایانی 

ها نیز بزرگ بود، باید گفت شاید جثه شاه از استیو هم  جثه آن

تر باشد، ملکه اما هم اندازه جثه برادرش بود. هر دو در کنار بزرگ

آمدند.  درخشیدند و کامالً به هم می هم دیگر به شدت زیبا می



 

 

 WWW.98IA3.IR 395 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

راستی زوج  به  از  یکی  یککه  برای  گویی  که  بودن  دیگر  هایی 

 اند.  مقدر شده 

***  

رایکا و مونیکا پس از لحظاتی سخت و پروازی سنگین به درمانگاه  

ترین نقطه قصر قرار داشت و روی زمین نهاده  جایی که در پایین

های پر از های بزرگشان بر روی زمین شد بود، رسیدند. با جثه 

و آمدند  فرود  با    چمن  درمانگاه  کشیدند. خدمه  فریاد  ترس  از 

رسید، سریع  های بلند که از دو اژدها به گوش میشنیدن آن نعره 

 از درمانگاه بیرون پریدند.  

با دیدن آن دو اژدها که یکی نیمه بریل و دیگری کولد بود، سریع 

بقیه را خبر کردند. وجود اژدهای سبز در پشت آن نیمه بریل که  

نمی تحلیل  دیگر  بود،  می مونیکا  همه  تنها  خواست.  دانستند 

اژدهای سبزی که در کنار یک کولد بود کیست و مقامش چه  

 است.  

از سر تا پایش سفید است به    پرستارها به همراهی طبیبی که

ها خم شد و به سختی  طرف مونیکا دویدند. مونیکا با رسیدن آن
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و البته محکم هایدرا را روی زمین نهاد. با برخورد محکم هایدرا 

قدر کم بود که به سختی  به زمین از درد ناله کرد. ولی صدایش آن

  اش هم به مشکل خورده است، آری باشنیده شد. گویی هنجره 

اگر  است،  برخورده  صورتش  بر  که  آتشی  و  فریاد  همه  آن 

 توانست حرف بزند عجیب بود. می 

طبیب، با دیدن پرنسس سریع تا کمر خم شده و سپس به ایشان 

اش را روی قلب هایدرا درست مابین  نزدیک شد. گوشی پزشکی 

های جلویش نهاد، با این کارش همه سکوت اختیار کردند  دست

 اکنش طبیب دوختند.  و منتظر چشم به و

کشید،  رایکا نفسش در سینه حبس شده بود و به سختی نفس می 

اگر دیر رسیده بودند چه؟ اگر راهی برای نجات بهترین دوست و  

دانست کرد؟ به خوبی می گاه باید چه میخواهرش نبود چه؟ آن

کرد، فریز کردن  شد، به حتم اولین کاری که می اگر این چنین می

 کسی که مسبب این اتفاق شده است.  وارنا بود. 

طبیب دربار گوشی را کمی تکان داد و مجدد به صدای ضعیف 

خواست تا ضربان  ضربان قلب هایدرا گوش سپرد. دقت زیادی می
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به آن ضعیفی را بفهمی و بخواهی او را نجات بدهی. با آن پوست  

 خواست چه کند؟  سوخته و بریان شده، می 

م قفل کرده و عمیقاً به طبیب خیره  هایش را در هرایکا دست

بود. منتظر خبری خوب است. خبری که به او امید دهد تا برای 

صدمین بار از کشتن وارنا منصرف شود. طبیب گوشی را برداشت  

و سرش را باال آورد، سپس به پرستار کنار خود بلند و مضطرب  

 گفت:  

 نیاز داریم.     سریع استخر رو پر از آب کنین. یخ، به یه عالمه یخ   -

سپس با عجله از جایش بلند شد، پا تند کرد و درحالی که به  

گشت به هر کدام از پرستارها دستوری داد  طرف درمانگاه باز می 

ها نفس عمیقی  تا سریع کارها را انجام بدهند. رایکا از این حرف

کشید. این یعنی هنوز امیدی هست. طبیب چند لحظه بعد تنها  

حا  که  سرنگی  هایدرا با  به  بازگشت.  بود،  رنگ  سبز  مایعی  وی 

نزدیک شد و خواست آن را به پوستش تزریق کند که رایکا به 

 سرعت جلویش را گرفت و مشکوک پرسید:  

 این چیه؟    -
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 طبیب دربار به رایکا احترامی گذاشت و مضطرب پاسخ داد:

کنم  بانوی من این نعناست، برای کم کردن دردشون تزریق می   -

 متر درد بکشن.  تا ک

رایکا که خاطرش آسوده شده بود آن دارو سمی و مضر نیست،  

سری تکان داد و از جلوی طبیب کنار رفت. طبیب نیز سریع با  

فلس دست پوست  بر  را  سرنگ  بزرگ  سوزن  آن  لرزان  دار  های 

باشد، تزریق   تا سالم مانده  بود  نمانده  برایش  هایدرا، که جایی 

 کرد. 

ها، هایدرا در لحظه تکانی  در زیر یکی از فلسبا فرو رفتن سوزن  

خورده و مجدد ساکن ماند. گویی بسیار درد دارد اما توانی برای 

سوخته،   پوستی  در  که  دارد  درد  واقعاً  نداشت.  خوردن  تکان 

ای دریافت سوزنی فرو کنند. به خصوص که هنوز تسکین دهنده 

 نکرده باشد. 

نازک آبی بازگشتند. هر  در این حین دو پرستار دیگر با یک نخ  

وار به دور هایدرا چیدند و روی زمین  دو به سرعت نخ را دایره

دو  هر  شدن  متصل  و  زمین  روی  نخ  گرفتن  قرار  با  گذاشتند. 
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  متر،   چهار  ارتفاع  به  و  شد  تبدیل سرش به همدیگر نخ به شیشه

  خوبی   به  و  گرفت  قرار  شیشه   این  درون  در  درست  هایدرا.  آمد  باال 

 .  بود مشخص فطرآن از

کاسه  با  دیگر  یکیپرستاران  و  بازگشتند  آب  بزرگ  یکی -های 

کردند. با هر کاسه  ای، خالی می ها را داخل آن دایره شیشهآن

ای از ریختند، گویی برای او تنها قطره بزرگ که بر سر هایدرا می

می  سرش  بر  که  بود  وضعیت،  باران  این  دیدن  با  رایکا  چکید! 

ت تکان داد و به پرواز در  سرش را از روی تاسف به چپ و راس

 آمد. خطاب به طبیب و پرستارها با صدای بلندی گفت:  

کشه این دایره پر از  طوری تا ده سال طول می برین کنار، این   -

 آب بشه. 

های روی بدنش، متوجه شدند که چه کاری قرار همه با دیدن یخ

است انجام بدهد. پس به سرعت کنار رفتند. چشم هایشان ذوق  

هم   آن  بودند  ندیده  نزدیک  از  را  کولد  یک  حال  به  تا  داشت، 

 شان که از بلور یخی متولد شده بود.  پرنسس 
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کرد   رایکا با نفس عمیقی حجم زیادی از آب را از دهانش خارج

و داخل آن دایره و روی سر هایدرا ریخت، هایدرا با ریخته شدن  

آن حجم زیاد از آب روی بدنش نفس عمیقی کشید و به خود 

لرزید. در کسری از ثانیه، آب از دایره به بیرون سرازیر شد. مونیکا  

سریع جلو رفت و گردن هایدرا را با دمش گرفت و از زیر آب باال  

ها نهاد. هایدرا نفس  سرش را روی لبه شیشه آورد تا خفه نشود و  

عمیقی کشید و به سختی دهانش را باز کرد تا بیشتر هوا بگیرد.  

 طبیب با دیدن این وضعیت بلند و مضطرب گفت: 

 یخ، به یخ نیاز داریم، زود باشین یخ بیارین.   -

رایکا با شنیدن این سخن طبیب، بدان توجه به پرستارهایی که  

ب یخ  تا  یخ دویدند  و  گرفت  نفسی  مجدد  به  یاورند  بزرگی  های 

شکل نیزه را داخل آب رها کرد. البته مواظب بود تا سر تیز آن 

ها بر بدن هایدرا اصابت نکند و او را از همین که هست بیشتر  یخ

شان های بلورین در آب و شناور شدنزخمی نکند. با فرو رفتن یخ

 ه هایدرا خیره شد. بر سطح آب، رایکا به زمین نشست و نگران ب
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بدنش به شدت داغ بود و با سردی آب در تضاد قرار گرفتهاست،  

باال  آن گرم  بخارهای  بدنش  روی  از  متوالی  صورت  به  که  قدر 

شدند و رایکا  ها به سرعت آب می آید. حدود دو ساعت تمام یخ می 

کرد. باالخره پس از آن همه تالش رایکا،  ها را اضافه می مجدد یخ

ها در آب ماندگار شدند. انگار  هایدرا فرو نشست و یخ  بخار بدن

اش برتری یافته بود. هایدرا با سرد شدن  سردی آب بر داغی بدن 

را گشود. رایکا با تکان    هایشآب تکانی خورد و به سختی چشم

اش را از درخت  های هایدرا سریع تکیهخوردن و باز شدن چشم

طرف  به  و  گرفت  درمانگاه  جلوی  به    اقاقیا  رسیدن  با  دوید.  او 

چشم به  بغض  با  بی هایدرا  خاکستری  شد،  های  خیره  روحش 

سوخته صورت  بر  آرام  را  گونه دستش  به  نیاید  اش  درد  که  ای 

 کشید و زمزمه کرد: 

 پرنسس، بهترین؟   -

با آن چشم بی  به رایکا خیره شد. برای پاسخ تنها  هایدرا  روح، 

که برای دو ساعت روی   پلکی زده و جواب دیگری نداد. مونیکا 

از جایش چمن هایدرا سریع  آمدن  به هوش  با  بود،  نشسته  ها 
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کنار   مونیکا سریع  رفتن  با  رایکا  وارد درمانگاه شد.  و  برخاست 

 گوش هایدرا زمزمه کرد:  

قدر احمق باشی که خودت رو این دیوونه، انتظار نداشتم این    -

 پیش بری؟  جوری به کشتن بدی. واقعاً الزم بود تا این حد

هایدرا، آرام خندید که به سرفه افتاد، گویی نفس کم آورده بود. 

 رایکا سریع با دهان به صورتش فوت کرده و نگران گفت:  

 خوای خودت رو بکشی؟ تازه خوب شدی باز می   -

توانست بخندد اما دیدن حرص خوردن رایکا برایش هایدرا نمی

تنها به لبخندی ملیح  را بست و    هایش دار بود. پس چشمخنده 

بسنده کرد. مونیکا با طبیب بازگشت، پزشک با سری افتاده پشت  

می  قصر  ارشد  ندیمه  چمنسر  گویی  و  دانه آید  به  دانه  را  ها 

 شمارد. می 

ها نگاه کرد. طبیب  با حضور مونیکا، رایکا سریع کنار رفت و به آن

م گذاشت.  جلو آمد و به هایدرا که اکنون به هوش آمده بود، احترا

اش را  تر رفت. گوشی پزشکیسپس کمرش را صاف کرد و جلو
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در  این اژدهایان  دوم  قلب  که  جایی  هایدرا  پیشانی  روی  بر  بار 

 هایش را بست. جا قرار داشت گذاشت و چشم آن

افتد و  قلب دوم همیشه در صورت پایداری قلب اول به تپش می 

می  باشدباعث  داشته  را  بیشتری  قدرت  اژدها  با  شود  طبیب   .

را   هایششنیدن ضربان قوی و محکم قلب دوم، متعجب چشم

 زده گفت:  باز کرد و حیرت

 عجیبه!   -

دیگر نگاه کردند. رایکا با حرف طبیب، هایدرا و رایکا سریع به یک

نگاه نگرانش را از هایدرا گرفت و به طبیب داد. سپس مضطرب  

 پرسید: 

 چی شده؟ باز مشکلی هست؟   -

 را به چپ و راست تکان داد و متفکر گفت:  طبیب، سرش

که خیلی زود بدنشون داره ترمیم میشه. این خیلی  نه فقط این    -

 عجی...  
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که چیزی لو نرود و کسی  رایکا با فهمیدن موضوع، از ترس آن

 شک نکند، ناگهان میان حرف طبیب با عصبانیت گفت: 

می    - چیه؟  زودتر منظورتون  پرنسس  نباید  بگین  خواین 

 شون رو به دست بیارن؟ سالمتی 

به  از قصر ترسید و  ارشد دیگری  ندیمه  از سخن رایکا  طبیب، 

 سرعت جلوی پرنسس زانو زد. با صدایی لرزان پاسخ داد: 

خوام. من رو عفو کنین سرورم، همچین قصدی نداشتم. عذرمی    -

 لطفاً از جونم بگذرین. 

را پلک زده و سرش رایکا کالفه و عصبی به هایدرا نگاه کرد. هاید

اش را از او  را کمی تکان داد، نباید زیاد سخت بگیرد. رایکا نگاه 

نا  و  داد. چشمگرفت  مونیکا  به  و محسوس  کنجکاو  های خیره، 

اندام بر  نباید چیزی بفهمد.  مشکوک مونیکا لرزی  انداخت.  اش 

 :  گفت او به خطاب اخم با  نگاهش را به طبیب داد و

 ی. تونی برباشه، می   -

ها زد و از جایش اش را بر چمنطبیب با دستور او سریع پیشانی 

عقب رفت و با رسیدن به درمانگاه رویش    -بلند شد. ده قدم عقب
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قدر از پرنسسی دار است چهرا برگرداند و سریع محو شد. خنده 

ترسید. کوبیدن پیشانی بر زمین، یکی دیگر که قدرتی ندارد می 

 به  آزتالن  سلطنت پادشاهی آزتالن بود. متأسفانهاز اصول قصر و  

  کرده   موظف  را  ندیمه  این  و  دهدمی   بها  بسیار  طبقاتی  های   درجه

  وزرا  و  زادگاناشراف  سلطنتی،   خاندان  با   شدن  مواجه  با  تا  است

ای که تازه وارد هستند و  حترام بگذارد. چه بسا خدمها  گونهاین

تردید  دهند بی باه انجام می کنند و یا ترتیب آن را اشتفراموش می

 تواند نجاتشان دهد. به اعدام محکوم شده و کسی هم نمی

رایکا با رفتن طبیب، به هایدرا نگاه کرد. مونیکا قدمی جلو آمد،  

هر دو منتظر بودند تا نکند سوالی در مورد بهبود سریع هایدرا 

به   کمی  نبود.  مهمی  برایش چیز  گویی  اما خوشبختانه  بپرسد 

 احترام گذاشت و گفت:  پرنسس

 شم. تون مرخص میپرنسس، با اجازه  -

هایدرا آرام پلک زد و اجازه رفتنش را صادر کرد. مونیکا تعظیم  

اش تبدیل شد و به سوی آسمان  کرد و سریع باز به بدن اژدهایی

پرواز کرد. با رفتن او هایدرا خسته پلک زد و به سختی تالش 
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کرد تا حرف بزند. گلویش سوخت و کمی خون باال آورد، انگار 

 ر است حرف بزند. اش پاره نشده و هنوز قادهنجره

 رایکا. با...    -

رایکا با شنیدن صدای هایدرا، سریع به او نزدیک شد و گوشش 

 را کنار دهانش گرفت. سپس آرام پرسید:  

 چی گفتی؟    -

نتوانست،   دیگر  اما  بزند  حرف  تا  کرد  تالش  مجدد  هایدرا 

چکید.  های شدیدش شروع شدند و مدام از دهانش خون میسرفه

رایکا با دیدن وضعیت هایدرا ترسید و به طرف درمانگاه دوید تا  

طبیب را صدا بزند. با بازگشتش به همراه طبیب هایدرا دریایی 

. طبیب لرزان جلو آمد  از خون را در جلوی خود درست کرده بود

اش را باز کند. با باز شدن دهان هایدرا  و از هایدرا خواست تا دهان

هنجره کردن  برنده،  و چک  و  تیز  دندان  آن همه  میان  در  اش 

 گفت:  

تون هنوز سالمه پرنسس. اما خیلی آسیب دیدین. به  هنجره    -

خاطر آتش ورم کرده و تاول زده. شاید تا یه مدت نتونین حرف  
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بهبودی ب روند  با  البته  تنها چند روز طول  زنین.  باید گفت  تون 

 کشه. که هنوز هم عجیبه!  می 

رایکا با خیالی آسوده، نفس عمیق کشید و سرش را باال و پایین  

کرد. طبیب مجدد تعظیم کرد و به درمانگاه بازگشت، با رفتن او  

رایکا کنار شیشه نشست و به آن تکیه داد. باید حواسش باشد  

به کسی نگوید. سپس  ط بهبودی هایدرا چیزی  از سرعت  بیب 

 خسته زمزمه کرد: 

جوری به کشتن بدی؟ اون ارزشش رو داشت خودت رو این   -

 هم به خاطر امتحان کردن یه دارو؟  

توانست پاسخ دهد،  هایدرا، لبخدی زد و پاسخ نداد. در واقع نمی

اشت، این دانست. آری ارزش داما به خوبی در دلش جواب را می

توانست خیلی به او در دارو اکنون که برایش ثابت شده بود می 

اگرچه  کند.  امروز کمک  نبردهای  قبیل  از  و  اجباری  نبردهای 

توانست آسیب وارد شده را تا داد اما میاش را افزایش نمی قدرت

 ای پایین بیاورد و این خیلی باارزش بود.حد قابل توجه
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آن همه گیاه گوناگون دارویی نتیجه  هایش با ادغام کردن  تالش

دارو    داده و از درون خیلی خوشحال شده بود. به خوبی انرژی آن

های ای که در کل شریانکرد. انرژییاش احساس میرا در بدن

تر بدنش  اش جریان پیدا کرده و به بهبود سریعخونی و روحی

 کرد. کمک می

اید کمی استراحت هایش را آرام بست و سعی کرد بخوابد. بچشم

کند. تا چهار روز دیگر اگر دارو واقعاً فرایند درستی را طی کند  

باید کامالً بهبود پیدا کرده و هیچ مشکلی نداشته باشد. اژدهایان 

می  پیدا  بهبود  سریع  عادی  طور  عادی به  که  هایدرا  اما  کنند، 

می  طی  را  کندتری  روند  حتی  هم  بهبودش  پس  کند.  نیست 

دارو برایش خیلی ارزش دارد. اگر موفق شود در واقع  بنابراین این  

 رسد.  تازه به سطح اژدهایان دیگر می

تعجب طبیب نیز برای همین بود. او چندین سال است که پزشک 

کند، پس  سلطنتی هایدرا بوده و او را همیشه هر ماه معاینه می 

داند هایدرا روند کندتری در بهبود دارد، اما دیدن این روند می 

آور است. البته که احسنت داشت.  ریع برایش عجیب و تعجبس

 داد او در کارش ماهر است و دقت کافی را داراست. این نشان می
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توانستند چهار ساعتی  که دیر خوابیده بودند اما هنوز هم می با این

از صدای   بخوابند. آسمان شب  آرامش  و در  استراحت کرده  را 

به طنین  بود.    جغدهای آموزش دیده قصر  زیبایی آراسته شده 

کاخ درخت و راش که کل  اقاقیا  زینت های  را  باالیی  قصر  های 

آرام باد  همراه  به  بودند،  می -بخشیده  تکان  و  آرام  خوردند 

 رقصیدند. های باد می شان، در دست های کوچکبرگ 

تازه  می   النه  آزتالن  در  پاییز  و  رفته  سردی   سوی   به   هوا کند. 

هم باز  اما  است  رسم  درخت   رسیده  به  و  احترام  ادای  برای  ها 

های کمی  اند. در همین جهت درختطبیعت، به پیشوازش رفته

های سبز زیبایشان را نگه داشته  مانده بودند که هنوز برگ باقی 

ها به سوی جاده مرگ و دنیای پایانی رفته و باشند. بیشتر آن

باخته  آنرنگ  با  باختنشان  رنگ  است.  جالب  چه  اما  ه  کاند. 

ها دردناک است اما صاحبان خود را بسیار غمگین و برای درخت

 کند.  خشنود می

که ریختند. بخاطر آنها به پایین می ها به ندرت از درختبرگ 

ها به زیبایی  درمانگاه در زیر قصر و روی زمین قرار داشت، برگ

ست اما حیف که  آمدند. صحنه زیبایی بر سر ساکنان آن فرود می 
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توانند این صحنه زیبای اند و نمیخواب عمیقی فرو رفته   ها بهبچه

کرم به کمک  که  روشن  دلپذیر  درمانگاه  اطراف  تاب  های شب 

 شده بود را ببینند و از آن لذت ببرند.  

هوی جغدان به   -تمام قصر به خواب رفته است و تنها صدای هو

های خود سر هایشان ها در النهها و چلچلهرسد. کبوترگوش می 

اند. امروز  های خود پنهان کرده و به خواب رفتهرا در آغوش جفت

روز بدی برای ساکنین اصلی اینجا بود و بر خالف این آرامش و  

ها گذشت. امیدوارم برای فردا این  سکوت شب روز شلوغی بر آن

 چنین نباشد و آرامش بیشتری داشته باشند.  

***  

به سمت صورت شاه  ن شمشیر که از غالف بیرون آورده و  آ  با 

 سرد پرسید:  نشانه گرفته بود، مغرور و مصمم اما با لحنی خون

این کارتون چه معنایی داشت؟ انگار ارتش آزتالن رو نادیده    -

 گرفتین.   

های لرزان و قلبی ترسیده سریع چندباری تعظیم  شاه با دست 

 کرد و با ترس و کمی لکنت پاسخ داد: 
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 کنین. من، من فقط...  . اشتباه م... می نه... نه، نه دا... رید  -

های شاه نزدیک کرد. پوزخندی زد و شمشیر را بیشتر به چشم

 اش گفت:  سپس میان حرف

شما چی؟ گفتین اآلن که رفته سریع کارم رو بکنم و به آزتالن    -

 حمله کنم؟ 

شاه از ترس سریع جلوی پاهای او زانو زد و سجده کرد. سپس  

داد دیگر مالش می یش را برای بخشش به یکهادرحالی ک دست

 در جواب گفت:  

ببخشین،     - رو  من  لطفاً  فرمانده.  کردم  اشتباه  کردم،  اشتباه 

 کنم.  کنم. دیگه این کار رو نمیخواهش می 

با لبخندی مضحک به التماس شاهی چشم دوخته بود که فقط  

به ظاهر به خاطر مردمش همه چیزش را برای کشور خود فدا  

دانست او به خوبی مطلع بود که این شاه کرد، اما هر که نمیمی 

منفعت خود حتی   برای  که  اژدهایان  جلد  در  بود  روباهی  تنها 

 حاضر شده بود دختر خودش را هم بفروشد.  
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اش بیشتر شد. آن همه طالیی که از شاه آزتالن درخواست ده خن

کرده بود تا نبرد را مجدد شروع نکند هم فراموش نکرده است،  

ارتش آن او حتی  به خاطر  چقدر مضحک.  اما  ندارد  چنانی هم 

کرد و با تهدید کارش را جلو نژاد منحصربه فرد شان، طمع می

داند اگر به خاطر کولدها ست! به خوبی می برد. باج گیر قهاری می 

های این احمق گوش نداده و نبود، تا کنون شاه آزتالن به حرف

اضافه  آزتالن  پادشاهی  به  را  شامباال  زدن  برهم  یک چشم  در 

 کرد. می 

هایش، کالفه شد و شمشیر را کنار  از سروصدای شاه و التماس

رگ گردنش نهاد، آن را کمی فشرد. تیغ شمشیر او توسط برترین 

ببرد.  هنگران ساخته شده است پس می آ را هم  توانست سنگ 

گردن شاهی ناالیق را که دیگر هیچ! با فشار بیشتر گردن شاه  

وی جاری گشت. شاه که به شدت از    زخم شد و خون از گردن

افتاد و  خون می  به گریه  ترسید با حس سوزش گردنش سریع 

 بار بلندتر التماس کرد.این

کنم.  کنم از جونم بگذرین، خواهش می فرمانده خواهش می    -

 هرچی بخواین بهتون...  
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گویی که نباید آن حرف را میزد، چراکه خود ناگهان سکوت کرد 

هایش و سریع به صاحب شمشیر چشم دوخت. پوزخند روی لب

خواست. سریع نگاهش  گویای آن بود که او دقیقا همان چیز را می

هایش را به  به زمین داد. مضطرب بود و انگشترا از او گرفت و  

ای زد و  قههداد. مالک شمشیر قهیکدیگر قفل کرده و مالش می 

 با تهدید گفت:  

می  - ازتون  چی  فهمیدین  خودتون  که  پس  خوشحالم  خوام، 

 پادشاه؛ لطفاً انتخاب کنین. مرگ یا ارتش؟  

ه شدت  چنان با اضطراب به زمین خیره مانده بود. قلبش بشاه هم 

تواند کوبد. ارتش را اگر از دست بدهد دیگر نمیاش میبه سینه 

های شاه جورمونند  گاه واقعا بازیچه دستکسی را تهدید کند، آن 

شود! مالک لبخندش محو شده و درحالی که شمشیر را بیشتر  می 

 فشرد عصبی زمزمه کرد:  می 

 انگار جونتون براتون ارزشی نداره.   -
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شمشی فشار  که  گوشت  شاه  لحظه  به  لحظه  شدن  بریده  و  ر 

را    هایشکرد با لعنت گفتنی زیرلب چشمگردنش را احساس می 

 بست و بلند با گریه گفت:  

جونم    -باشه   - از  فقط  میدم.  بهتون  بخواین  چی  هر  باشه. 

 بگذرین.  

خندید، باالخره پس از چند سال توانسته بود این مرد احمق و 

بی  گیر  را  موذی  و  اندازدالبته  کرد  دور  گردنش  از  را  . شمشیر 

ای  چون گربهدستش را پایین آورد. سپس به او چشم دوخت. هم

گناه باران در خود جمع شده و به  در هنگام سقوط قطرات بی 

 لرزید، برای عنوان شاه واقعاً باعث تأسف است.  خود می

به سرباز کنارش نگاه کرد. سرباز سریع سری تکان داد و پوستین  

نویسی با انتهای پر عقاب، جلوی با یک جوهر و روان  چرمی را

شاه نهاد و عقب رفت. شاه به آن خیره شد. بدجور گیر افتاده بود  

به خوبی  زد همین اآلن کشته میو اگر زیر حرفش می  او  شد. 

فرمانده را در طی این چند سال گذشته شناخته است. به سختی  
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ز هم موفق نشدخه و آخر  توانست بود او را از خود دور کند اما با

 توسط او دستگیر شد.  

نویس را را به همدیگر فشرد و با خشم و ترس روان  هایشچشم

های برداشت. سر آن را درون مرکب سیاه زد و با خشم زیر متن

دست نویسی که به زیبایی توسط خط خوش فرمانده نوشته شده  

 بودند، نوشت:  

 شامباال! شاه توکان، صدمین پادشاه امپراطوری  "

به فرمان من، ارتش شامباال از این پس به مدت زمان ذکر شده  

قرار می آزتالن  امپراطوری  اختیارات  تحت کنترل  تمام  و  گیرد 

  "شود.ارتش به شاه جورمونند، پادشاه آزتالن داده می

هایش های برفی جلویش کوبید و دست با خشم مداد را به زمین 

بر سر   با افسوس و پشیمانی  تا  را  گرفت. سرباز سریع خم شد 

خنده   با  فرمانده  بردارد.  مرکب  و  مداد  همراه  به  را  پوستین 

 رفت بلند گفت:  درحالی که به طرف اسب سیاهش می 

 تا ده سال دیگه خوب زندگی کن سرورم.    -
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آن سرورم گفتنش، معنای بسیاری داشت. در تمام این چند سال  

شد.  ولین دفعه محصوب می هرگز به او سرورم نگفته بود و اکنون ا

البته بیشتر تمسخرآمیز است تا برای احترام به یک شاه! شاهی  

که به دست فرمانده کشور دیگر دستگیر شده باشد واقعاً مضحک 

شود به او احترام بگذارد؟ البته به جز مردم است. کی حاضر می 

دهند. حق  شامباال که همه برای شاه به ظاهر دلسوزشان جان می

پرده و کارهای پنهانی این شاه  ها از اتفاقات پشتشتند. آنهم دا

می  نباید  که  البته  ندارند.  شروط  خبر  از  یکی  چراکه  فهمیدند. 

عهدنامه صلح همین بود که در صورت اتمام جنگ کارهای شاه  

مانده و به  توکان که به دست فرمانده کشف شده بود مخفی باقی 

 گوش مردم نرسد!  

فرم حرف  آن  با  از شاه  و  انداخت  زمین  بر  را  دهانش  آب  انده 

هایی مشت شده به فرمانده نگاه کرد  جایش بلند شد. با انگشت 

بر اسبش شده و یال با اصالت تمام سوار  های اسب که چگونه 

کند. خشم و نفرت در قلبش طغیان کرد.  مشکینش را نوازش می

  این مرد او را که پادشاه این کشور بود در جلوی افراد خودش
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کند، یک روز به  گاه این کارش را فراموش نمی تحقیر کرد. هیچ

 حتم یک روز انتقام این تحقیر را از او خواهد گرفت. 

های براق زینو گرفت و به شاه داد. فرمانده، دست از نوازش یال 

انداخت آن لبخند تمسخرآمیزش به شدت بر روان شاه خدشه می 

ت آزادش را باال آورد و  کرد. دسو او را بیشتر از قبل عصبی می 

برای شاه دست تکان داد شاه تا خواست واکنشی نشان دهد تنها 

گردوغباری باقی مانده بود که از روی زمین بلند شده و بر دهان  

 شد.  و دماغش وارد می

زینو اسب پر سرعتی بود و چه دفعات زیادی که برای دزدینش 

با شنیدن   اما  بودند.  زبر دست صف کشیده  فرمانده  دزدان  نام 

همه گریخته بودند و حاضر نبودند بر سر جان خود خطر کنند.  

زادگان بریل فرمانده هرکسی نیست، چون او به تنهایی با اشراف

آن سلطنتی  خاندان  می و  مقایسه  سرفه ها  با  شاه  های شود. 

هایی از نفرت و خشم متعددی که به دلیل گردوغبار بود، با چشم 

خیره فرمانده  رفتن  همین  به  را  او  روز  یک  تحقیر  شد.  گونه 

 کند، یک روز!می 
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پایتخت  آزتالن در شامرا  پایگاه  به سوی  زینو  بر  فرمانده سوار 

می  تکان شامباال  آسمان  در  زیبایی  به  مشکینش  شنل  تازد. 

اش در غالف چرمی ای رقصد. شمشیر نقره خورد و در هوا میمی 

دور کمرش مدام  درخشد و  خود به زیبایی می  نقره کوبی شده 

 شود. باال و پایین می 

درخشند، شوق و های زینو و فرمانده هردو به زیبایی میچشم

چشم درون  می اشتیاق  موج  بسیار  هایشان  اسب  زینو  زند. 

او هدیهباهوشی  برای  ست،  که  بود  آزتالن  پرنسس  از طرف  ای 

تولد فرمانده به او تقدیم گشته بود. از کودکی با این اسب همراه 

 رفتند و شاد بودند.  دیگر به هر کجا می یک

ها در آزتالن و دوری از پرنسس، هر دو دلتنگ طی نبود این سال

چشمشده  بخاطر اند.  شاید  بود،  شده  خیس  نیز  فرمانده  های 

است. اما نه، اگر    هایشسرعت زیاد زینو و برخورد باد به چشم

او نیز    شود؟هایش خیس نمیست پس چرا همیشه چشمگونهاین

 دلتنگ است، مگر مردها دل ندارند؟ 
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  کودکی   از  که  بود  کسی  کشید،نمی   خجالت  ولی  داشت  غرور  او 

  هایدرا  وجود .  برسد  جااین  به  تا  کرده  طی  را   زیادی   های سختی 

ص است. شاید اگر هایدرا نبود، او اکنون در اینجا خا  خیلی  برایش

ها در و در این موقعیت قرار نداشت. به احتمال زیاد همان سال

نمی خبردار  کسی  و  بود  مرده  عده کودکی  بسا  چه  از  شد.  ای 

 شدند.  مرگش خوشحال هم می 

شود. فرمانده به  غروب است و هوا به گرگ و میش نزدیک می

گشت تا راهی آزتالن  به شامرا باز می  ازانهمراه بیست تا از سرب

شوند. ارتش اصلی آزتالن به همراه کل ارتش شامباال جز تعداد 

می آزتالن  راهی  پادشاهی،  از  محافظت  برای  به  کمی  تا  شدند 

 پادشاه جدید خود ادای احترام کنند.  

می  برابر  چندین  اتفاق  این  با  آزتالن  قدرت  قدرت  چراکه  شد، 

انگیز است. این رویداد  دهایان کولد واقعاً حیرتحمله و دفاع اژ 

انتظار  بزرگی  بزرگش  فرمانده  بازگشت  برای  بسیار  شاه  ست، 

آن بازگشت  فهمیدن  با  حتم  به  و  گل کشیده  از  گل  اش  ها 

کرد. های این چند روز را فراموش میشکفت و تمام سختی می 
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از اعلیحضرت پیشی می  اتفاق قدرتش  این  با  و  گرفت  البته که 

 گویی او منتظر همین اتفاق بود. 

، های مشکین و آن اسب به رنگ شب فرمانده به زیبایی با لباس 

تاخت، های کاج می در آسمانی به رنگ غروب با چاشنی درخت 

صحنه زیبایی درست شده و واقعاً ارزش دیدن داشت. همچون 

 آید.  های شاه و پری به نظر می تاخت پایانی قهرمان داستان

دن به پایگاه نظامی ارتش آزتالن، فرمانده از دروازه ورودی  با رسی

گذشت. با وارد شدنش به محوطه، تمام سربازان به صف شده و  

احترام گذاشتند. حدود صدها سرباز بودند که تنها مقدار کمی از 

دادند چراکه پایگاه اصلی ارتش کنار ارتش اصلی را تشکیل می 

 این پایگاه بود.  

که از اسب خود پیاده شود، خوشحال زینو را بر  نفرمانده بدان آ

ای روی پل سنگی که در مرکز پایگاه بود و در زیر آن رودخانه

 زده وجود داشت، نگه داشت و بلند گفت:  یخ

 افراد، خبر خوبی براتون دارم.  -
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پچ و  خوشحال  فرمانده  حرف  با  چشم   -همه  او  به  کنان  پچ 

خبر   تا  بودند  منتظر  گوش  دوختند.  دل  و  جان  با  را  فرمانده 

کسی   برای  اما  است،  کرده  باریدن  به  شروع  آرام  برف  بدهند، 

اند و اصال  های بزرگ خزداری پوشیده اهمیت ندارد. همه لباس

های بلور زیبا ندارند. هرچند هرکس سالیان توجهی به آن دانه

شود. گونه می سال در یک کشور سفید پوش زندگی کند، همین 

 ها خندید و ادامه داد:ا دیدن اشتیاق درون چشم آنفرمانده ب

 گردیم.  تون رو جمع کنین. به آزتالن بر میوسایل  -

اتمام سخنش، لحظه به خاطر با  پایگاه هزار متری که  ای تمام 

های روز قبل سفید پوش شده بود، در سکوت غرق  بارش برف 

واکنش   شد. همه متعجب به فرمانده خیره شده بودند. فرمانده از

ورودی هدایت   ای زد و اسبش را مجدد به طرف دروازهقهههمه قه

کرد، فریاد  کرد، سپس درحالی که زینو را برای تاختن آماده می

 زد: 

 مشاور! رهبری ارتش با تو.    -
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آن خبر یک شوخی  که  بودند  کرده  باور  گویا همه  با حرفش، 

فری از  پایگاه  تمام  ثانیه  از  است. در کسری  ادهای شادی نبوده 

سربازها پر شده و هیاهوی بلندی شکل گرفت. فرمانده با سرعت  

افرادش که  اما صدای شادی  بود،  پایگاه دور شده  از  زینو  زیاد 

خانواده به خوبی    همچون  را  بودند  با هم  بسیاری  نبردهای  در 

 شنید. می 

سختی زیاد   از  پس  باالخره  که  افرادش  برای   هم  بود،  خوشحال 

خانو آغوش  می ادهبه  باز  انتظارشان  چشم  ذوق های  و  گشتند 

داشت برای دیدن دختری که چند سال است از او دور مانده.  

همه در شادی غرق شده بودند و هم دیگر را با مهربانی در آغوش 

چشم می  با  و  حیران  که  مشاوری  بیچاره  اما  هایی کشیدند. 

اده آلود در جلوی ساختمان بزرگ و هرمی شکل پایگاه ایستبغض 

 و به رفتن فرمانده در دور دست خیره مانده بود.  

 و   بکشد  دوش  به  را  فرمانده  مسئولیت  بود  مجبور  چارهبی  مشاور 

  فاصله   هاآن  با  مایل  هامیلیون   که   کشوری   تا  را  بزرگ  ارتش  دو

 خنده  آن  شاید  و  بود  شده  بدبخت  رسما!  کند  رهبری   داشت،

 !  بود همین برای  رفتن، هنگام فرمانده بزرگ
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از شامباال تا آزتالن راه زیادی است و فرمانده اگر مداوم راه را 

طی کند شاید یک هفته طول بکشد تا به مقصد برسد. هر چند  

که بسیار قدرتمند  توانست مدام بتازد چراکه زینو با آنکه نمی 

ها مایل را توانست میلیونبود اما توانش هم حدی داشت و نمی

تواند مکن است حتی یک اژدها هم نمی یک نفس بتازد. غیر م

 این مسافت را برود چه رسد به یک اسب رده سوم سلطنتی!  

شد، چراکه سرد نمیدانست اما دل فرمانده هم این را خوب می

قدر به قلبش امید هدیه داده بود که اگر صد  شوق درونش آن

شد. نه تا زمانی که  کشید تا برسد غمگین نمی سال هم طول می

خواهد   و یک ثانیه   انست باالخره در یک زمان، یک لحظهدمی 

 ها همچنان برایش ارزشمند است. رسید. آری با وجود این زمان

گذشت. اسب  ها از حرکتش و تاختن یک نواخت زینو می ساعت 

کشید.  های سریع و کوتاهی می بیچاره خسته شده بود و نفس 

نمی همین زینو  هفته  یک  تا  باید  بتدانست  خنده گونه  ام ازد. 

ای این یک هفته که برایت گرفت. پسر تو چهار سال صبر کرده

 قدر عجله داری؟  چیزی نیست. پس چرا آن
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زینو به قدری خسته شده بود که حواسش پرت شده و سمش را 

اش  روی سنگ کوچکی نهاد، در لحظه پایش لیز خورد و تعادل

ط و خستگی  را از دست داد. فرمانده که گویی تازه متوجه شرای

اش را بر پیشانی خود کوبید و زینو شده بود، محکم کف دست 

 افسار را به طرف خود کشید.

ایجاد   افسار  بخاطر کشیده شدن  دهانش  در  که  با دردی  زینو 

از   که  لرزان  پاهانی  با  زنان  نفس  و  ایستاد  آهسته  بود،  شده 

نمی دیگر  منتظر دستور  خستگی  بدوند  قبل  توانستند همچون 

 خود شد. فرمانده خندید و از روی اسب پایین آمد.  ربابجدید ا

یال زیر  و  برد  زینو  گردن  طرف  به  را  دستش  را سپس  هایش 

های زبر صاحبش نرم بود  نوازش کرد. گردن زینو بر خالف دست

و لطافت زیادی داشت. آری هرچه نبود او یک اسب رده سوم  

کردند  گی می سلطنتی قصر آزتالن بود و باید به شدت به او رسید 

تا آسیبی نبیند. فرمانده با همان لبخند سرش را به چپ و راست  

تکان داد. از شواهد موجود گویا سربازانش حتی بیشتر از فرمانده  

 به این اسب رسیده بودند.  
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لبدندان زیر  از  سفیدش  شدند.  های  نمایان  باریکش  های 

  گنجد به خوشحال است. از سر و وضعش که در پوست خود نمی

وضوح مشخص است. افسار زینو را رها کرد و درحالی که به مسیر  

 داد، خوشحال گفت:  با پاهای خودش ادامه می

 متاسفم پسر، یکم حواسم پرت شده بود.    -

هایش در جنگل کاج برفی به زیبایی  سپس خندید، صدای خنده

های زیبای شامباال رسید. خندان  طنین انداز شد و به گوش کالغ 

ها مسیر را با پای پیاده طی کرده و بدان اعتراضی اعت و شاد س

 کرد. از درد و خستگی با انرژی زیاد با زینو صحبت می 

توانست حرف بزند اما اصواًل معتقد بود یک اسب آری زینو می 

اش کار کند. پس در  باید ساکت باشد و در سکوت برای صاحب

و البته که    دادهای فرمانده پاسخ نمیتمام مدت اصال به حرف

کرد. او با افکارش در دنیای رویایی سیر فرمانده هم توجهی نمی

کرد. شاید اگر زینو هم ها را بازگو می اش آنکرد و تنها دهانمی 

 شد.  زد، اصال متوجه نمی حرف می 
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توجه با رسیدن به یک کلبه چوبی در مسیر جنگلی فرمانده بی 

راه به  و  عبور کرد  آن  کنار  ادامهاز  زینو که گویی   اش  اما  داد. 

گرسنه شده بود جلوی کلبه ایستاد و محکم پایش را بر زمین  

ها به اطراف پرت شدند.  برفی کوبید. با کارش کمی از ریز برف 

حواس فرمانده  هماناما  همین  برای  نیست  اینجا  گونه  اش 

 داد.  داشت و به راه رفتن ادامه می خوشحال قدم بر می 

هایش را با عصبانیت باال آورد. شید و دستای کزینو کالفه شیعه

اش  فرمانده با شیعه زینو گویی که ناگهان از خواب شیرین رویایی

اش را سریع به طرف  بیدار گشته بود به عقب بازگشت و دست

به زینو حمله   بود کسی  انگار فکر کرده  برد. خندیدم،  شمشیر 

ه کرد که با  هایی برنده و آماده به اطراف نگاکرده است. با چشم

دیدن وضعیت آرام اطراف به زینو چشم دوخت. زینو با سر به  

کلبه اشاره کرد و پایش را مجدد بر زمین کوبید. فرمانده خندان  

نزدیک   زینو  به  که  درحالی  و  برداشت  شمشیر  روی  از  دست 

 شد، آسوده گفت:  می 

 هنوز تازه راه افتادیم پسر، چقدر تنبل شدی!   -
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تاد. نیمه شب بود و دقایقی تا طلوع مجدد  نگاهش به آسمان اف

باقی  نمیخورشید  باورش  بود.  آننمانده  واقعا  قدر گذشته  شود. 

جایی که به یاد داشت غروب حرکت کرده بودند و اکنون  است؟ تا  

اند! حیران دستی با گذر چندین ساعت به طلوع خورشید رسیده 

کنار کلبه  بر گونه خود کشید و درحالی که به طرف اسطبل اسب  

 رفت متعجب زمزمه کرد:  می 

 همه وقت نشدم.  باورم نمیشه متوجه گذر این  -

دنبال   به  و  داد  تکان  راست  و  به چپ  تاسف  با  را  زینو سرش 

آن افتاد.  راه  متوجه  فرمانده  که  است  بوده  یار  نزد  فکرش  قدر 

با وارد شدن به اسطبلی که   موقعیت خود نشده است. فرمانده 

ای و یک سقف از جنس چوب داشت، به  ار قهوه تنها چهار دیو

طرف زینو بازگشت و مشغول باز کردن افسار و زین وی شد. زینو  

خواست بعد  کرد تا بیمار نشود. نمینیز باید کمی استراحت می 

از چند سال دیدار مجدد اسب عزیزش را بیمار تحویل صاحب 

 خود بدهد.  اصلی
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زیبای زینو که هالل ماهی به  ای بر پیشانی  با اتمام کارش، بوسه

اش شکل گرفته بود، زد و از اسطبل  رنگ سفید در مرکز پیشانی 

بیرون آمد. هوای داخل اسطبل به نسبت گرم بود و اکنون با قرار 

خوش   اندام  بر  سرما  از  لرزی  آزاد  هوای  در  مجددش  گرفتن 

 فرمش افتاد.  

کرد باز  سریع  را  درب  و  دوید  کلبه  درب  طرف  به  سرعت  .  با 

دار چوبی کلبه با محکم باز شدن درب های روی سقف شیب برف 

آن بر روی سر و کولش ریختند. اخمی کرد و لعنتی به این کار  

خود فرستاد و سپس وارد کلبه شد. درون کلبه بر خالف بیرون 

 بسیار گرم است. 

قدر اینجا احساس  به شومینه نگاه کرد بخاطر آن است که این 

سال  دور کلبه چرخواند و با دیدن زنی میان   خوبی دارد. نگاهش را

طرف به  بود  نشسته  متحرک  صندلی  روی  بر  با  که  رفت.  اش 

 لبخند خطاب به پیرزن گفت:  

جا بمونم؟ اسبم خسته شده و تونم امشب رو اینمادرجون، می  -

 الزم داره یکم استراحت کنه. صبح زود از... 
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آن کالف صورتی    آلود درحالی که سعی داشتحال و خوابزن بی 

رنگ کانوایش را هر طور شده قبل از خواب به اتمام برساند، میان  

 حرفش پرید و پاسخ داد: 

 تونی بخوابی.  خوای میاشکال نداره مرد جوون. هرجا می   -

فرمانده لبخندی زد و تشکر کرد. سپس به کلبه مجدد نگاهی  

چوبی قدیمی انداخت. چیز زیادی در کلبه نیست. تنها چند مبل  

که مرطوب هستند و یک میز که چند مدل غذا با یک سماور 

تازه   اکنون  که  فرمانده  است.  شده  گذاشته  آن  روی  بر  مسی 

متوجه شده بود چقدر خسته است، به طرف مبل سه نفره رفت  

جا مرطوب است اما  و آرام روی آن نشست. به خاطر هوای این

بو او در خون هم خوابیده  ندارد.  با  اهمیت  د، خون کسانی که 

 شمشیر خود کشته است، پس آب که دیگر چیزی نیست. 

شمشیر را آهسته از کمرش باز کرد و کنار خود در پایین مبل  

توانست نهاد. سپس با زره محکمش بر روی مبل دراز کشید. نمی 

در   بود دشمنی  ممکن  بیاورد.  بیرون  هم  را  زره  و  کند  ریسک 
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دهد. آری او همیشه  ا از دست می گونه جانش رکمین  باشد و این

 آید. محتاط است و این گاهی خوب و گاهی بد بنظر می

را آهسته بست و به سکوت اتاق گوش سپرد. اتاق   هایشچشم

های داخل شومینه  سکوت دلنشینی داشت، صدای سوختن چوب

شد سکوت بشکند.  که کنارش بودند، تنها چیزی بود که باعث می 

ش کنار  در  مبل  این بودن  است،  خوبی  فکر  خیلی  گونه  ومینه 

را گرم می  و هم خودش  استراحت کند  به سرعت هم  توانست 

کند. هرچند که مبل هم از قبل گرم بود و این خیلی خوب و 

 ست.  عالی

هایش النه کرد. بارش برف در بیرون باعث  کم در چشم-خواب کم

کنار   کشیدن  دراز  پس  باشد.  سرد  همیشه  مثل  هوا  بود  شده 

بخش است. افکارش مجدد آور و لذتبعی از گرما واقعا خوابمن

به حتم در  و در خواب غرق شد.  پرکشیدند  پرنسس  به سوی 

ها ای که مدت کند و ابراز عالقه دید که با او دیدن می خواب می

 دهد.  در انتظار آن است را انجام می 
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 نشان   دیدارش  از  واکنشی  چه  هایدرا  یعنی  بود،  مضطرب 

چهمی  باید  خودش  اصالً  نمیدهد؟  کند؟  رفتار  و گونه  دانست 

بود، می اینهنوز زود  فکر کند. هرچند که  بیشتر  جور توانست 

ها سال به  روند. حتی اگر دهرویدادها، همیشه اتفاقی پیش می

طور که باید پیش رود، آن لحظه فکر کرده باشید هیچ چیز آن

 نخواهد رفت.  

***  

ها، به ساکنین کلبه خبر از قار کالغ-صدای قارطلوع خورشید و  

می  جدید  روزی  و  تازه  صبحی  خواب رسیدن  از  فرمانده  دهد. 

کوتاه اما مفیدش بیدار شد و پس از کمی تغذیه و پرداخت پول 

راه   ادامه  به  زینو  با  همراه  و  آمد  بیرون  کلبه  از  پیرزن،  آن  به 

 پرداخت.

می ساعت  حرکتش  از  خستگی  ها  با  و  نگاه  گذشت  اطراف  به 

می می  خسته  هم  او  آری  زره کرد.  حتی  اما  و شود  امید  از  ای 

بود  شادی  آورده  کم  نظر جسمانی  از  تنها  است.  نشده  کم  اش 

 شد.  گاه تسلیم نمیهرچند که قلبش هیچ
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ساعت  از  شامباال  پس  و  آزتالن  بین  ما  رسیدند.  مرز  به  ها، 

به درست کار   قرار داشت. پادشاه این کشور  45پادشاهی شیامن  

کرد نه با بودن معروف بود پس تا حد امکان همیشه سعی می 

آزتالن همکاری کند و نه با شامباال درگیر شود. همیشه سعی  

ای  کرد تا روابطش را با دو کشور تنها در حد تجاری و رابطهمی 

گذاشت کسی از دربارش در وجه نمیدوستانه حفظ کند. به هیچ

سیاسی عمل کرده و همه چیز را بهم بریزد. رابطه با این دو کشور  

داد، معتقد بود  های زیاد ترجیح میاو صلح و آرامش را به قدرت

که مردمش بَرده و کنیز باشند، در جنگ زخمی و کشته نشوند  آن

هایشان نبینند، بهتر از آن  شان را جلوی چشمیا مرگ نزدیکان

 معی باشند.  بود که در قدرت زندگی کنند و شاهد کشتار دست ج

 دفترچه لغات* *

( شیامِن  دارد. Shiamenپادشاهی  قرار  شامباال  و  آزتالن  پادشاهی  دو  بین  در  پادشاهی  این   :  )

شیامن جزو آن پادشاهی هایی است که تمام مردم حومورا در تمام فصول هنگام خوشگذرانی به 

های اقاقیا آزتالن را فراموش رختهای یخ زده شامباال و دکنند. به شکلی که تمام برکهجا سفر میآن

بخشی که کنید و اکنون به شیامن سفر کنید. این پادشاهی در سراسر حومورا به سازهای آرامش 

 
45 Shiamen 



 

 

 WWW.98IA3.IR 433 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

شود معروف است. مردم شیامن بیشتر اوقات برای گذراند اوقات خود، هایش نواخته میتوسط نوازنده

نوازند. شاید اگر زادی خود اجرا کرده و میتار را با جادوهای مادرانواع سازهایی چون ویولن و سه

های زیبای طنین افتاده در آسمان شب جا بگذرانید از صدای انواع سازها و موسیقیشبی را در آن

کند و تنها هایی همچون درخت آتشین رشد میهایتان نیاید. در این پادشاهی درختخواب به چشم

ها است سرتاسر پوشیده شده از خزه و این درخت  جا قابل مشاهده است. برای همان شیامندر آن

ها اند. این پادشاهی در اختیار گونه درواینهای سبز و قرمز زیبایی را ایجاد کردهکه ترکیبی از رنگ

 است که موجوداتی بسیار مهربان و خون گرمی هستند. 

رگ که هر کدام از بد های بزها موجوداتی به شکل انسان هستند با بال(  : دراوینDravinدراوین)

ها همراه با اژدهای خود بزرگ شده و بالغ تولد صاحب یک اژدها و جادویی به مقدار کم هستند. آن

شود ها به قدری قوی است که اگر آن فرد بمیرد اژدهای او نیز کشته میشوند. این رابطه بین آنمی

اخالقی این افراد مهربان و خون شود. خصوصیت  و متقابال اگر اژدها بمیرد آن فرد هم کشته می

 باشند. گرم است، همچنین به شدت وفادار می

های های زیبا را گلها برگان بلند سوزنی داشته و حجم بیشتر این درختدرخت آتشین: این درخت

 46دهدند. شان که به رنگ قرمز و همچون قارچ هستند، تشکیل میچتری شکل

امن، لبخندش را جمع کرد و  فرمانده با رسیدن به سربازهای شی

می  شاه  دستور  به  رفت.  جلو  این  جدی  با  خوبی  روابط  بایست 
 

نویسنده: خوانندگان عزیز، لطفا اسم درختهای هر پادشاهی رو توی نت سرچ کنید و ببینید، چون هر درخت طبق توصیف صحنه همون   46

  .منطقه انتخاب شده تا بیشتر بتونید اون رو با تخیل خودتون ببینید
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می  برقرار  این پادشاهی  چراکه  کند.  روی  زیاده  نباید  و  کرد 

پادشاهی بسیار برای آزتالن مهره مهمی بود. حضورش در کنار  

 آزتالن خطرات و فواید بسیاری داشت.  

عالقه شیامن  شاه  که  بود  اگر درست  اما  نداشت  جنگ  به  ای 

های ها نیروی بیشتری نسبت به پادشاهی شد آنجنگی شروع می 

فواید آن بودند.  انسان  و هم  اژدها  زیرا هم  برای    دیگر داشتند 

های بزرگی مثل تجارت آهوهای زیبا  آزتالن نیز همچون تجارت

تنها در شیامن متولد می  بودکه  این آهوها . پوست شدند،  های 

های سلطنتی  برای ساخت چرم استفاده شده و به عنوان پوستین 

 شوند.  به قصر فرستاده می 

فرمانده سوار بر زینو به مرز نزدیک شد. اطراف مرز دیوار سنگی  

بزرگی قرار داشت که در دور تا دور شیامن این دیوار وجود دارد.  

ند و دفاع سختی برای طور که گفته شد از جنگ بیزار هستهمان

اند. این یک کار امنیتی بسیار سنگین و مفید است  خود ساخته

 تا مانع از نفوذ دشمن شوند.  
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یکی از فوایدش این است که ورود غیر قانونی به این سرزمین  

ها وارد شوید، چراکه  کامال غیر ممکن بوده و حتما باید از دروزاه

د برای اژدهایان مانعی ندارد  ارتفاع دیوارها بسیار بلند است. هرچن

کند غیر قانونی در آسمان اما برای حفظ صلح کسی جرأت نمی

 این پادشاهی عظیم و زیبا پرواز کند.  

نبود مردم عادی مخفیانه وارد شوند چراکه   نیاز  البته که اصال 

های اصلی، آزاد اعالم کرده شاه شیامن ورود مردم را توسط دروازه

ید بود. فرمانده به دروازه رسید و افسار و این خیلی خوب و مف

زینو را کشید. دو سرباز نیزه به دست به او نگاه کردند. یکی که  

در سمت راست ایستاده بود کمی جلو آمد. سپس با لهجه جالبی  

 که مختص به مردم شیامن بود، گفت:  

 فرمانده، خیلی وقته ندیده بودمتون.   -

   فرمانده لبخندی زد و در پاسخ گفت:

 مدتی بود توی شامباال موندگار شده بودم.   -

 سرباز سرش را باال و پایین کرد و خندید.  
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لطفا گوی تون رو بدین. بازگشت به میهن احساس خوبی داره     -

 نه؟ 

های کنار اش را به طرف جیب فرمانده سری تکان داد و دست

وجو کرد گوی مورد ها جست برد. اما هر چه در جیب  زین اسب

بنفش بود که توسط پادشاهی    نظر را نیافت. آن گوی به رنگ 

شد تا بتوانند رفت و آمد شیامن به افراد سیاسی کشورها داده می

 کنند، نبود این گوی نشان از هویت جعلی آن فرد است.  

شناختند و او از این نظر مشکلی نداشت،  اما همه فرمانده را می

تواند از  وف باشد نمی اما با نبود آن گوی هرچه هم آشنا و معر

این مرز عبور کرده و وارد شیامن شود! فرمانده کمی به فکر فرو 

قدر عجله داشت که فراموش ای خندید، آری آنرفت و در لحظه

کرده بود گوی را از داخل ساختمان اصلی پایگاه بردارد. پس آرام 

 خندید و خطاب به سرباز گفت: 

قدر برای بازگشت شوق داشتم که گوی رو فراموش  انگار این   -

 کردم! 
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سرباز لبخندی زد و کمی جلوی فرمانده خم شد. سپس قدمی  

 به عقب رفت و با شرمندگی پاسخ داد: 

کس     - هر  از  بهتر  رو  قوانین  شما  اما  ببخشین  رو  من  لطفا 

 دونین.  می 

هایش محو شد  بکه اصرار کند لبخند از روی لفرمانده بدان آن

کار   تا چشم  کرد.  نگاه  اطراف  به  سپس  داد.  تکان  را  و سرش 

جا ای چیزی نیست تا در آنکند جنگل است و خبری از کلبهمی 

اش اکنون ای نداشت، بخاطر این حواس پرتیمانگار شود. چاره 

ها راهی شود. ماند تا ارتش به او برسد و همراه آنباید منتظر می 

یچاره آخرش هم باید یک ماه منتظر بماند تا یار  دار است، ب خنده 

خل دا  بر  دستی  کالفه  بود؟  چه همه عجله برای را ببیند. پس آن

 موهایش کشید و گفت: 

 تونم بمونم تا ارتش برسه؟ واسه چند روز تقریبا.  کجا می  -

دو سرباز به یکدیگر نگاه کردند و کمی بهم نزدیک شدند. صدای 

رسید. کمی بعد از هم دور شدند.    حرف زدنشان آرام به گوش

 سرباز قبلی به فرمانده نگاه کرد و سپس با احترام گفت:  
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تونین توی چادر سربازهای مرزی بمونین، از اون جایی که  می   -

 قابل اطمینان هستین.  

توانست راحت وارد پایگاه مهم کشور عجب قدرتی داشت که می 

ها با لبخندی تشکر نهمسایه شود. فرمانده سری تکان داد و از آ

کرد. سپس از روی زینو پایین آمد و افسار به دست به دنبال آن 

های سنگی دروازه گذشت و  سرباز وارد دروازه شد. از زیر ستون

طرف برپا شده بود  به طرف راست رفتند. چادرهای بزرگی در آن

و دورشان جنگلی به رنگ قرمز، سبز و سفیدی به مانند برف بود.  

در اکثر مواقع بخاطر هم مرزی با شامباال برفی است اما  جا  این

لذت خیلی  و  بوده  بارانی  هوا  شیامن  مرکز  می در  باشد.  بخش 

چادر راهرو  انتهای  در  که  آخری  چادر  طرف  به  قرار  سرباز  ها 

داشت رفت و پرده ورودی چادر را کنار زد. سپس روی به فرمانده  

 گفت: 

 ون رو به فرمانده اطالع میدم. جا بمونین. حضورتتونین این می    -

فرمانده سری تکان داد و افسار زینو را به دست سرباز داد تا او را 

آرام  را  ببرد. سپس وارد چادر شد. کفش چرمینش  به اسطبل 
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بیرون آورد و گوشه درب گذاشت. سرش را باال آورد و به چادر  

  نگاه کرد. قالیچه نفیسی درون آن پهن شده بود که به نظر نرم 

های آمد. قدمی روی آن نهاد و باور کرد که قالیچه و راحت می

 شیامن در تمام حومورا نظیر ندارند.  

ای تنها چند بالشت و پتو  داخل چادر چیز زیادی نبود، در گوشه

ی دیگر یک میز کوچک که سماور ذغالی  قرار داشت و در گوشه 

چوب   و چند لیوان چوبی کنارش گذاشته شده بود. یک سبد پر از

هم کنار سماور بود که گویی برای هیزم آن سماور تدارک دیده 

 شده بود. 

فرمانده نفس عمیقی کشید و درحالی که خود را برای آن حواس  

کرد، شمشیر را روی زمین گذاشت، اکنون در  سرزنش می  پرتی

گاه جنگ را  ست و مطمئن بود سربازان شیامن هیچجای امنی

ا خیالی آسوده مشغول بیرون آوردن  کردند. پس باول شروع نمی

اش شد. قطرات خون در اطراف سینه  ای و خونین آن زره نقره

هایی که اند. خوناش پیش رفته اش ریخته بودند و تا گردنزره

گاه پاک نکرده  در نبردهای زیادی بر روی زره ریخته بود را هیچ
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خواست همیشه به یاد داشته باشد چه کسانی است، چراکه می

 را برای چه چیزی کشته است. 

اش، آن را گوشه چادر نهاد و با بدنی خسته  با بیرون آوردن زره

ای  و کوفته بر روی آن فرش گرم و نرم دراز کشید. فرش به اندازه

پنبه دراز کشیده   از  انبوهی  بر روی  بود که گویی  نرم و خوب 

انواده  ها را به خاست. با خود زمزمه کرد که باید حتما یکی از این

 اش هدیه دهد. سلطنتی به خصوص پرنسس 

هایش و آرام شدن درد کمرش، به دقایقی بعد با گرم شدن چشم

خواب رفت. از آن طرف ارتش آزتالن و شامباال به رهبری مشاور 

شدند تا راهی آزتالن شوند. مشاور خسته  ارتش، آمده حرکت می 

این  به  سنگین  بوران  و  برف  آن  در  نگران  آو  و  طرف نطرف 

دوید تا همه چیز را آماده کند. البته که فرمانده را مورد عنایت  می 

 داد که از زیر کارش در رفته بود.  خود قرار می

***  

فرمانده در این چند روز که در پایگاه سربازان مرزی بود، اجازه 

نداشت از چادر بیرون بیاید مگر برای امر واجبی که مجبور به  
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انجامش بود. در غیر آن صورت برای امنیت بیشتر و حفظ صلح  

می در چادر خود  از وی سر باید  اشتباهی  هیچ حرکت  و  ماند 

 ی نیست.  زد. آری سخت است اما او هر کسنمی

پس از گذشت یک هفته، ارتش آزتالن و شامباال باالخره به مرز 

رسیدند و درحال عبور از دروازه هستند. فرمانده با شنیدن خبر  

آن درب  رسیدن  پارچه  خوشحال  پایگاه،  سربازهای  توسط  ها 

چادرش را کنار زد و به طرف ارتش قدم نهاد. سپس با نزدیک  

که سوار بر اسب پیشتاز ارتش    ها خطاب به مشاوربه آن  شدن

 خیال درون مسیر درحال حرکت است، بلند گفت:  بود و بی 

 کارو!   -

مشاور با شنیدن صدای فرمانده شوکه شد و به اطراف نگاه کرد،  

می او  طرف  به  شمشیر  و  زره  بدون  که  فرمانده  دیدن  آمد با 

متعجب اسب را نگه داشت و سریع از روی آن به پایین پرید.  

ها خیره با توقف مشاور از حرکت ایستاد و سربازها به آن  ارتش

دوان مشاور  حیرت-شدند.  و  شد  نزدیک  فرمانده  به  زده  دوان 

 کرد پرسید:  طور که به سر تا پای او نگاه می همان
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 کنین؟ شما اینجا چی کار می   -

انداخت، رویش را برگرداند و ای باال میفرمانده درحالی که شانه 

رش بازگشت تا زره را پوشیده و شمشیر را بردارد. به طرف چاد

 سپس در پاسخ خندان روی گفت:  

 گوی شیامن رو جا گذاشتم.   -

ای سر داد قههبا آن حرف فرمانده در میان راه ایستاد و قه  47کارو

نگاهی   با  به خود جلب کرد. همه  را  توجه سربازان شیامن  که 

آن  به  و شکاک  فرما کنجکاو  تأسف ها خیره شدند.  روی  از  نده 

به چپ و راست تکان داد و وارد چادر شد. کارو هم   را  سرش 

همان جا نزدیک ارتش خودشان ایستاد تا مبادا سربازان شیامن  

 واکنشی نشان دهند. 

فرمانده به سرعت زره را پوشید و شمشیر را برداشت. با لبخند  

ده برای آخرین بار به چادری که چند روز متوالی را در آن گذران

بود نگاه کرد و از آن بیرون آمد. سپس به طرف اسطبل که بیست  

متر از چادرها دور بود رفت تا زینو را زین کند. درحالی که افسار 

 انداخت، آرام زمزمه کرد: را دور گردنش می

 
47 Karo Edvin 
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 دیگه استراحت بسه پسر.   -

خندید و اسب را بیرون آورد، با اقتدار تمام سوار اسب شد و به  

رفت. مشاور با نزدیک شدن فرمانده لبخندی زد اما   طرف دروازه

می دروازه  طرف  به  فهمید  که  متعجب هنگامی  و  سریع  رود 

با   جلویش قرار گرفت و افسار اسب را در دست گرفت. حیران 

 صدایی آهسته گفت:  

 رین؟ آزتالن اون طرفه. کجا می   -

 فرمانده اخمی کرد و در پاسخ گفت:  

رسونم. اون گوی دونم، شماها حرکت کنین خودم رو میمی    -

 رو هم بده.  

و   رها  را  اسب  افسار  سریع  دید  را  فرمانده  اخم  که  مشاور 

عذرخواهی کرد. گویی تازه به یادآورده بود که فرمانده اصال از  

ید. آگرفته شدن افسار اسبش توسط شخص دیگری خوشش نمی 

شد و حس چراکه با این کار کنترل اسب از دست او خارج می

داد. شاید مسخره به نظر بیاید اما هرکس  حقارت به او دست می 

 گونه است. اخالقی دارد و خصوصیت اخالقی او این
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 های زین اسب مشاور به طرف اسب خود رفت و از داخل جیب 

ب کرده  خم  با سری  و  آورد  بیرون  را  کدر  بنفش  منزله گوی  ه 

اش را باال برد و گوی را به احترام به فرمانده نزدیک شد. دست 

فرمانده داد. سپس بازگشت و سوار اسب خود شد. با نگاهی به  

 فرمانده و تایید ایشان ارتش را به حرکت در آورد و راهی شدند. 

فرمانده با حرکت ارتش اسب سیاهش را به طرف دروازه هدایت 

زی که هر روز برایش غذا و لوازم مورد  کرد و با دیدن آن سربا

به  آورد، به طرف نیاز را می  با صدای سم اسب  اش رفت. سرباز 

 عقب بازگشت، با دیدن فرمانده کمی خم شد و با لبخند پرسید:  

 رین؟  باالخره دارین می   -

 بخش جواب داد: فرمانده متقابالً با لحنی رضایت 

 ممنونم.   البته، بابت تموم این چند روز ازت  -

 سرباز خنده بلندی کرد و گفت:  

 قابل شما رو نداشت.   -
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اش  فرمانده با همان لبخند گوی را به طرف سرباز گرفت و دست 

را دراز کرد، سرباز با دیدن گوی در دست فرمانده سریع نزدیک  

اش گوی را لمس کرد  شد و گوی را گرفت. سپس با هر دو دست

و را ثبت کرده است لبخندی زد و  ای بعد انگار که ورود او لحظه

داخل   را  که گوی  درحالی  فرمانده  بازگرداند.  فرمانده  به  را  آن 

 گذاشت، سرش را به طرفین تکان داده و ادامه داد: جیب زین می 

  -مونه تونگخوام به کسی مدیون باشم، اسمت رو یادم مینمی   -

 تونگ! 

فرمانده با    کرد.  لبخندش را حفظ کرده و تشکر  48تونگ،  -تونگ

تکان دادن سرش برای خداحافظی افسار را چرخانده و اسب را  

برگرداند. سپس با سرعت به دنبال ارتش تاخت. سربازهای دو 

کردند  قدر زیاد بودند که هنوز داشتند از مرز عبور می ارتش آن

دهی به این ارتش شدند. واقعاً مشاور برای نظمو وارد شیامن می

 است؟   چه قدر سختی کشیده

فرمانده دقایقی بعد به مشاور رسید و اسبش را در کنار اسب او 

سکوت   در  سپس  داد.  جای  باال  بلند  صف  آن  ابتدای  در 

 
48 Tong-Tong Wang 
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به منظره خیره شد. مدتی  ها دست نهاد و  پاهایش  یش را روی 

ریز گاهی  از  هر  مشاور  و  بود  می  -گذشته  سعی ریز  و  خندید 

جایی که نده اما از آنهایش بلند نشود. فرماکرد صدای خنده می 

 اش بسیار قوی بود، کالفه زیرلب گفت:  شنوایی

 چته؟  -

 ای زد و گفت:  قههاش قهمشاور با آن سوال و لحن کالفه 

 قدر عجله داشتی که گوی رو برنداشتی. خیلی خنده داره.  اون -

هایی  فرمانده با به یادآوردن آن حواس پرتی اخمی کرد و با چشم

و چشم دوخت. کارو سریع با دیدن اخم فرمانده و  برنده، به کار

برنده  و  نگاه  آورد  پاین  را  سرش  بالفاصله  و  کرده  سکوت  اش 

ترسد اما باز  دار بود، خیلی از فرمانده میعذرخواهی کرد. خنده 

ها در روزها کند. دقایق، همراه با ثانیه هم جلویش او را مسخره می 

سعی داشتند کندتر از گرفتند و هر کدام  از یکدیگر سبقت می

آن یکی عبور کنند. یک هفته تمام در شیامن گذشت تا ارتش 

به نزدیکی مرزهای آزتالن رسید، هرچند با رسیدن به مرز همه 

 مانده بود.  شد بلکه هنوز تا پایتخت چند روزی باقی چیز تمام نمی
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ای در شیامن که نزدیک یکی از روستاها بود، ارتش کنار دریاچه

ه و برای استراحت ساعاتی را توقف کرده است. فرمانده  اردو زد

های آتشین لب دریاچه نشسته است و با نگاهی امیدوار به درخت

داده  پوشش  را  اطرافش  که  قرمزی  جنگل  و  دریاچه  دورتادور 

 نگرد.  است، می 

هایی که به سختی در دل جنگل کارو بعد از جمع کردن هیزم

ار تنه درخت بزرگی گذاشت و به  ها را در کنپیدا کرده بود، آن

یکی از سربازها دستور داد تا آتش را روشن کند. هوا سرد نیست  

کنند بلکه در مسیر چند آهوی و برای گرم شدن استفاده نمی 

آن پختن  برای  اکنون  و  بودند  کرده  پا بزرگ شکار  بر  آتش  ها 

 کردند.می 

دیگر  ر یکاند و همه دوهای ده تایی تقسیم شده سربازها به دسته 

می  صحبت  و  نشسته  دایره  شکل  می به  گاهی  و کنند،  خندند 

ها های خنک درختای هم در زیر سایهکنند؛ عده گاهی اخم می

 کنند.  اند و استراحت می دراز کشیده
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کارو با خستگی به اطراف نگاه کرد و با دیدن فرمانده در نزدیکی  

به طرف به وی  آب  از پشت  او  به  با رسیدن  برداشت.  قدم  اش 

های او نهاد و یش را بر روی شانهها نزدیک شده و ناگهان دست 

اندازه آن  تا  نه  البته  داد.  سر  بلندی  متوجه فریاد  همه  که  ای 

داد، اما ترسیده و واکنشی نشان می   بشوند. فرمانده باید تا االن

 خورد. تکان نمی

چنان به افق خیره کارو متعجب به صورت فرمانده نگاه کرد او هم

دهد. کارو خندید و کنار او روی سنگ  است و واکنشی نشان نمی

بزرگی نشست. سپس آرنجش را آهسته به پهلوی آهنین فرمانده  

 کوبید و پرسید: 

 کجایی؟   -

 ام لب گشود و زمزمه کرد: فرمانده، آر

 زد تنگ شده. هایی که با ذوق صدام می دلم برای اون وقت  -

انداخت سپس   به فرمانده نیم نگاهی  کارو سرش را کج کرد و 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و با خنده گفت: 

 ها.  بدجور عاشقی  -
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 فرمانده لبخندی زد و در جواب گفت:  

 نه عاشق نیستم. اما دوستش دارم.  -

شد ای باال انداخت و درحالی که از روی سنگ بلند می کارو شانه 

 کشید پرسید:  و روی زمین پر از چمن دراز می

 خب چه فرقی داره؟   -

توجه به کنایه کارو با همان لبخند شیرینی که بر لب  فرمانده بی 

 سخ داد: داشت پا

 فهمی.  فرق داره منتها تو نمی  -

 را بست و آسوده جواب داد:   هایشکارو چشم

 آره خب، چون اونی که من دوستش دارم هنوز متولد نشده.    -

فرمانده خندید و از جایش برخاست، او نیز کنار کارو روی زمین 

هایی دراز کشید و دستش را زیر سرش نهاد. از زیر درخت به برگ 

روزنهخیر زیبایی  به  آفتاب  نور  خاطر  به  که  شد  آنه  ها های 

 مشخص شده و رقص نور جالبی ایجاد کرده بودند.  
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آلود نبود اما خستگی و درد کمرش  را بست خواب  هایشچشم

چشم به  را  می  هایشخواب  و  تزریق  داشت  ذوق  کردند. 

رها  می  را  ارتش  اکنون  اگر  اما  برود  آزتالن  به  سریع  خواست 

رد، ممکن بود در راه اتفاق بدی بیافتد و به حتم او مقصر  کمی 

توانست بگوید  کرد، میبود. آن لحظه در پایگاه شرایط فرق می 

ها را رها  که همراه ارتش بوده و آنزودتر حرکت کرده است نه آن

 کرده است.  

هایش آمد به عالم رویا سفر کرد. کارو اما مدام  خواب که به چشم

و  وول می  بیماری  می خورد  و  خندید، گویی کال مشکل داشت 

مزمنی گرفته بود. هرچند او نیز پس از مدتی به خواب رفت. کارو 

و فرمانده همچون هایدرا و رایکا از کودکی که نه اما از سیزده  

 اند.  سالگی باهم دوست شده 

فرمانده به خاطر مقام و شرایطی که داشت به ارتش پیوست و  

با فرمانده و تنها نشدنش او را همراهی    کارو نیز بخاطر دوستی

کرد و به مقام مشاور ارتش دست یافت. البته که این دلیل تنها  

های سختی را برای رسیدن به این مقام کافی نبود، هر دو تمرین

های  های زیادی بدون غذا در کوهستان اند، روزپشت سرگذاشته 
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تالن به سختی  های آزاند و در مردابسرد و گرم آزتالن گذرانده 

 اند تا به این مقام برسند.  زنده بیرون آمده 

  کدام   هر  شاید  که  بزرگ  آهوهای   آن  گوشت  پختن  با   سربازها 

کیلو گوشت داشتند، مشغول خوردن شان شدند.    پنجاه  حدود

کدام به فکر فرمانده و مشاور نیستند و دارست که هیچچه خنده 

آن آهوها سهم بیشتری  خواستند از  کنند. شاید می بیدارشان نمی 

 ببرند. 

گذشت پس با بویی که در کل  گاه از غذا نمی البته که کارو هیچ

خواب چشم در  ناگهان  بود  پیچیده  و    هایشجنگل  کرد  باز  را 

سریع بیدار شد. به اطراف نگاه کرد و با دیدن غذا خوردن بقیه 

  ها به او عصبی از جایش برخاست. به فرمانده نگاهتوجهی آنو بی 

کرد و درحالی که با اخم به سربازها خیره شده بود، لگدی به او 

 زد و بلند گفت:  

خورن. تو ها دارن همه آهوها رو می هی بلند شو، این احمق  -

 روح...  
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کم نزدیک -صدایش  با  رفت،  سربازها  سمت  به  و  شد  دور  کم 

با خنده گوشتی را به دست  بلند شدند و  او   شدنش یک گروه 

اند و  دانستند چه کاری انجام دادهودشان هم می دادند، گویی خ

عصبانیت او برای چیست. چه خوب است که با افرادشان رابطه 

قدر در  ای دارند. شاید برای همان است که آننزدیک و صمیمی

ها شکست ناپذیرند.  نبردها موفق بوده و تقریبا شایعه شد است آن

چش بود  خورده  پهلویش  به  که  لگدی  با  به    هایشمفرمانده  را 

آلود گردنش را به چپ  سرعت باز کرد و از جایش برخاست، خواب

 و راست تکان داد و زمزمه کرد:  

 گشنه احمق. -

زده  خنده  محکم  بدجور  انگار  کاروست.  به  منظورش  کردم،  ای 

تمام  گویی  اما  بودند  خوابیده  دقیقه  بیست  تنها  است. 

ها رفت و او نیز شان بیرون رفته بود. فرمانده به طرف آنخستگی 

های مشغول خوردن گوشت لذیذ آهو شد. نزدیک شب بود و آتش

تابیدند.  ل می تاب، در درون جنگهای شب هر گروه همچون کرم

درست است که شب بود اما ارتش وقتی برای خوابیدن نداشت،  

کردند. این خوابیدند و در شب حرکت می ها در روز میچراکه آن
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ها حمله شده و غافلگیر  ست تا مبادا به آنیک جور آرایش امنیتی 

 شوند.  

مشغول  همه  لذیذ  آهوهای  گوشت  شدن  تمام  با  بعد،  ساعاتی 

ها شدند تا مجدد حرکت کنند. فرمانده سوار بر  ب آماده کردن اس

رفت و مشاور زینو جلوتر از بقیه که زودتر آماده شده بودند می 

 در انتظار بقیه کنار همان تک درخت منتظر مانده بود.  

ای کشید و خسته سرش را باال آورد. به آسمان  فرمانده خمیازه 

گاهی ابرها گه   درخشیدند وها به زیبایی می شب خیره شد. ستاره 

دادند تا زیبایشان را حفظ کنند. به این فکر  ها را پوشش میآن

و می  آسمان  دیدن  مشغول  هم  هایدرا  اکنون  آیا  که  کرد 

بیستاره  چشمهای  در  امید  و  شوق  است؟  موج    هایشکرانش 

نور ستارگان در چشممی  انعکاس  به زیبایی همچون زد.  هایش 

 رسید.  های من می شمخورد و به چآینه باز تاب می 

به مرز آخر شیامن رسیدند. همانند ورود  از حرکت  بعد  مدتی 

این با گوی قبلی  باید  پادشاهی خارج می بار  از  وارد ها  تا  شدند 

منطقه مرزی آزتالن شوند، همه خوشحال بودند. سربازها با ذوق 
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می  اطراف سرک  به  می در صف  نگاه  به جلو  و  کردند.  کشیدند 

ای آزتالن به خوبی از درون دروازه مشخص بودند.  هچراکه درخت

سال از  پس  تا  بودند  منتظر  بازگردند.  همه  خود  میهن  به  ها 

گلدل بوی  آزتالن،  هوای  و  آب  برای  و شان  نسترن  های 

همچنیندرخت بود.  شده  تنگ  اقاقیا    هایمرداب  برای  های 

 .  کشیدمی  پر نیز آزتالن شهر اطراف

و پیشتاز ارتش بود، با قلبی مضطرب   فرمانده که در ابتدای صف

درحالی که نگاهش به بیرون از دروازه بود، گوی را به سرباز داد.  

سرباز با دیدن گوی بنفش رنگ کدر فرمانده سریع او را شناسایی 

 کرده و با احترامی، اجازه خروج را به ایشان داد. 

به سرباز زینو را حرکت دادفرمانده گوی را گرفت و بی  . توجه 

اند. پاهایش از پهلو محکم به بدن زینو چسبیده و گویی قفل شده 

های غیر ارادی او کامالً مشخص  خوشحال است و این از واکنش 

است. دروازه ورود و خروج شیامن، در باالی یک تپه تقریبا مرتفع  

قرار داشت که برای پایین آمدن از آن باید شیب تندی را طی  

 کردند.  می 
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وصف  زیبایی  جلوی  نشدنی   اما  در  آزتالن  به  ورود  درحین  ای 

می های چشم نقش  دشتی  شان  بلندی  تپه  قله  فراز  در  بندد، 

می  مشاهده  را  بزرگی  و  چمنسرسبز  زیبایی  به  که  های کنید 

خورند و بوی معطری بلندش در درون آن همراه با باد موج می 

 کنند. چون خاک نم باران زده را در هوا پخش می هم

آن   از    با  که  ست هاییمرداب  و  هابرکه  زیاد  وسعت زیباتر، باز 

.  اند کرده  زیبا  را  فضا   بسیار  هاآن  اطراف  در  نسترن  زیبای   های گل

  سخت  واقعا نشیندل  منظره آن از برداشتن چشم که ای گونه  به

  محکم  را  افسار  و  کرد  هدایت  قله   طرف  به  را  زینو  فرمانده.  است

هایی ید. زینو با چشم کش  خود  استرس  از  کرده  عرق  های دست   با

بزرگ و براق به منظره نگاه کرد و در لحظه از شادی و لذت دو  

اش را باال آورد و شیهه بلندی کشید. گویی ابراز خوشحالی  دست

آوردن دستمی  پایین  با  یال کند.  فرمانده  آهسته  هایش  را  اش 

 نوازش کرد و خشنود گفت: 

برای     - این منظره و بوی خوبش تنگ  باالخره برگشتیم. دلم 

 شده بود. 
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می  که  شیهه  زینو  مجدد  دهد،  نشان  را  خود  موافقت  خواست 

بلندی کشید و سرش را پنج بار متوالی باال و پایین کرد. فرمانده  

 با این کار او خندید و ادامه داد:  

 پس بیا سریع خودمون رو بهش برسونیم.   -

طرف اش را به اینزینو خوشحال مجدد سرش را تکان داد و دم

چنان به منظره با لبخندی ملیح  طرف تاب داد. فرمانده هم و آن

خیره بود که کارو جلو آمد و کنارش جای گرفت. سپس درحالی 

 کرد، گفت:  اش را نوازش میای که اسب قهوه 

 کنی؟  دو ساعته اینجا ایستادی به چی نگاه می  -

نگاه فرم آرام انده  سپس  داد،  کارو  به  و  گرفت  منظره  از  را  اش 

 پرسید: 

 دلت برای اینجا تنگ نشده بود؟  -

اش را از فرمانده گرفت و به منظره  ای باال انداخت. نگاه کارو شانه 

 سرد در پاسخ گفت:  داد سپس خون

 چرا باید تنگ بشه؟ من که کسی رو ندارم منتظرم باشه.    -
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ای گفت و زینو فرمانده عمیق به او خیره ماند و با پوزخندی باشه

در   همه  و  بود  کرده  عبور  دروازه  از  کامال  ارتش  برگرداند.  را 

فرمانده  صف بودند.  مشاور  و  فرمانده  آماده حرکت  طویل  هایی 

ستور حرکت را صادر کرد.  مجدد به طرف ابتدای صف رفت و د

 سپس بلند گفت: 

بدین.    - اطالع  رو  رسیدنمون  و  دربار  واسه  بفرستین  پیک  یه 

یادتون نره بگین ارتش شامباال باید به محض رسیدن، برگردن. 

حمله   بهشون  و  بشماره  غنیمت  رو  وقت  دشمن  ممکنه  وگرنه 

 کنه.  

پایین رده  فرماندهان  از  کل  یکی  فرمانده  پشت  در  که  و تری 

به سرباز مشاور فرمانده حرکت می  کرد، سریع چشمی گفت و 

با تمام سرعت به طرف پایتخت بتازد.   تا  کنار خود دستور داد 

کنار  از  و  آمد  بیرون  از صف  شتاب  با  گفتن چشمی،  با  سرباز 

ها را بلند کرده و خودش  ریزهاش تمام خاکفرمانده گذشت. اسب 

 در گردوغبار محو شد.  
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ش را در هوا تکان داد و کمی سرفه کرد، سپس با  افرمانده دست 

 اش ادامه داد.  اخمی وحشتناک به راه 

فرمانده هم  برخالف  اما  و  مشاور  ایستاده  تپه  آن  بر روی  چنان 

شد، خیره  چون خطی محو دیده میمتفکر به دور دست که هم 

های تاب کل دشت های شب که شب است اما کرممانده بود. با آن 

اند. برای همان است که همه چیز را روشن کرده  مرزی آزتالن

تر از قبل شده و همچون روشنایی آفتاب درخشان زیباتر و واضح

 شده بود.  

رود؟ مگر نباید کنار  اما سوال اصلی آن است که مشاور چرا نمی

فکر است. آن باشد؟ عمیقاً در  را در  فرمانده  واقعاً کسی  آیا  که 

دانست. دختری و فرمانده این را می آزتالن ندارد؟ نه، دروغ گفت  

اش داشت در آگاذ چشم انتظارش بود. چراکه که عاشقانه دوست

ها از هم دور شده بودند و به احتمال آن پوزخند فرمانده  سال 

شد؟ اش کشید. اما برای چه منکرش میاین دروغ بزرگ را به رخ

 گذرد و تالشاش چه میدانم در قلب و فکر پیچیده چرا؟ نمی

 ای ندارد. برای فهمیدن آن واقعاً فایده
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مشاور پس از کمی تعلل، افسار اسب را گرفت و به دنبال ارتش  

خواست هنوز کمی با خود خلوت  تاخت شاید می رفت. تند نمی 

کرده و مقدار بیشتری را فکر کند. چه جالب است که فرمانده  

ند کارو داکند، شاید می نیز اصراری برای حضور او در پستش نمی 

 هنوز نیاز دارد که با خود کمی تنها بماند.  

مانده است. همه شب شده و تا پایتخت، تنها سه روز باقی   نیمه

با تمام توان خود هم به آزتالن،  انتظار رسیدن  به راه  در  چنان 

می ادامه  مسیر  در  چشمرفتن  با  و  بر دهند  قدم  خمار  هایی 

های روی زمین برخورد زهآلود به سنگ ریای خوابدارند. عده می 

ای نیز بر روی زمین افتاده و  پرند، عده کنند و از خواب میمی 

 شوند.  مجدد بلند می 

ها  خوابند اما منظور از روز، تنها صبح درست است که روزها را می 

ها را خسته کرده و  بود. پس حرکت متوالی ظهر تا شب واقعا آن

آن انرژی  می تمام  را  متاسفانها  اسب گیرد.  تعداد  به  ه  هم  ها 

 .  بیاید سواره بتواند ارتش کل که نیست ای اندازه
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گونه است که هرکس در ارتش سوار بر در واقع در حومورا این

که این شخص باید قدرت باالیی   دانند شود، همه میاسب دیده  

ها  ها در پشت سر فرمانده داشته باشد. به همین ترتیب پایین رتبه 

رفتند. مشاور و فرمانده هر دو در ای خود راه می بودند و با پاه

کردند. فرمانده یک دستش را بر سکوت کنار یکدیگر حرکت می 

پهلوی خود زده بود و با دست دیگر، افسار زینو را محکم گرفته  

تا در صورت نیاز سریع بتواند آن را کنترل کند. هرچند زینو مثل  

هرچیزاسب با  ناگهان  که  نیست  معمولی  جلویش های  که  ی 

 آید، رم کند.  می 

مشاور نیز به آسمان پر ستاره دشتی که فاقد درخت است، خیره  

گاهی با نور  شده و در افکارش غرق است. مسیر جلویشان نیز گاه

شب کرم غیر  های  طور  به  نور  و  شده  روشن  زیبایی  به  تاب، 

ارتش   افراد  باقی  فرمانده و مشاور همچنین  بر صورت  مستقیم 

در کنار آن بخاطر فلز بودن زره، سپر و شمشیرهایشان   تابد.می 

کرم کم  نور  همان  زیبایی  و  های شب به  گشته  بازتاب  هم  تاب 

 ای را ایجاد کرده بود. بسیار صحنه قشنگ و دیدنی
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ای کشید و به کارو نیم نگاهی  حال خمیازهفرمانده خسته و بی

متوجه    انداخت. کارو متفکر به آسمان چشم دوخته بود و اصال

و   گرفت  او  از  را  نگاهش  آرام  پس  نشد.  فرمانده  سنگین  نگاه 

 خیال پرسید: بی 

 مشکل چیه؟ چرا خوشحال نیستی؟   -

کارو که گویی با سوال فرمانده از دنیای افکار به بیرون پرت شده 

 بود، نفس عمیقی کشید و با کمی مکث پاسخ داد: 

 رسم.  تدونم مشتاقم اما می خوشحالم. نیستم؟ نمی   -

کرد.   نگاه  او  به  مجدد  و  داد  باال  را  ابروهایش  کنجکاو  فرمانده 

 سپس پرسید:  

 ترسی؟ چه فرقی داشت؟ از چی می   -

توجه به تمسخر فرمانده از  کارو مجدد نفس عمیقی کشید و بی 

 حرف قبلی خودش، پاسخ داد: 
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که ممکنه فراموشم کرده باشه. اگر یکی دیگه رو پیدا  از این    -

اشه و باهاش ازدواج کرده باشه چی؟ اصالً اگر اآلن بچه کرده ب

 داشته باشه چی؟ 

فرمانده با حرف کارو خندید و سرش را به معنای تأسف به چپ  

و راست تکان داد. سپس درحالی که لگد آرامی بر پهلوی زینو 

 زد تا سرعتش را کم نکند گفت:  می 

تظرت نمونده؟ ها من دیوونه شدی. از کجا معلوم تمام این سال   -

 احمق! 

زنده   ماند. هنوز  او خیره  به  فرمانده، متعجب  با آن حرف  کارو 

گونه ممکن است این حرف را از دهان کسی است؟ آری پس چه

بشنود که خود به بدبین بودن و محتاط بودن معروف است؟ کارو 

ای زد و نگاهش را از فرمانده گرفت. چشمش را به کرم قهه قه

 و زمزمه کرد:   زد دادتابی که جلویش بال و پر می شب 

 طور باشه.  امیدوارم همین  -

***  
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بار با تن و بدنی زخمی مثل همیشه، لب پنجره نشسته است. این 

  هایش را دور زانوان که هنوز از آخرین نبرد، مداوا نشده بود. دست 

خود گرفته و به آسمان چشم دوخته است. چهار روز از روز نبرد  

باشد. اما متاسفانه هنوز به طور  گذشته و باید تا االن خوب شده 

نبودن آن   از کامل  نشان  این  نکرده است که  پیدا  بهبود  کامل 

تأثیر نیست و سرعت بهبود را دهد. هرچند که زیاد بی دارو می

شود از بهتر کرده است. اما به طور کامل خوب نشده و این را می

شانه  پشت  در  که  متوالی  نوری  شده،  بریده  بال  جای  در  اش 

های حساس و البته قدرتمندی  درخشد فهمید. اژدهایان بال می 

ها به همین آسانی نیست چراکه بسیار داشتند. بریده شدن آن

محکم هستند. هرچند در برابر قدرت زیاد مقاوم نیستند. بدتر از 

 شان نیز ساده و سریع نیست. آن بهبودی 

برای هایدرا متفاوت  این ویژگی بر خالف قبلی  بود، ها که تنها 

کند. اژدهایان اینک برای تمام اژدهایان در تمام نژادها صدق می 

های خود بسیار حساس هستند، پس بریده شدن آن بال  روی بال

ها وارد کند. بیچاره  تواند آسیب روحی و جسمانی زیادی به آنمی 

 های روحی زیادی بود. هایدرا که از قبل هم دچار آسیب 
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پنجره   از  همیشه  مثل  رفتهموهایش  تاب بیرون  هوا  در  و  اند 

های خورند. به ماه بزرگ امشب خیره شده و عمیقا به آن چالهمی 

چشم است.  دوخته  چشم  مثل  می   هایشدرونش  و  درخشند 

شود.  اش ساطع می ای قدرتمند و ترسناک از درونهمیشه هاله

رو  ست که در رویا با آن روبه این قدرت، به حتم برای آن نیرویی

 شدم.  

قدر آن روز همه چیز ناگهان بهم ریخت که به ما چیست؟ آنا

کل از یاد برده بودم، اما عجیب است. با فکر کردن به او مجدد  

میبدن لرزه  به  با  ام  رایکا  است.  وحشتناک  واقعاً  این  و  افتد 

های ظریف و باریکش به درب اتاق کمی مکث  کوبیدن انگشت 

صدا وارد شد و مجدد کرده و آن را گشود. آرام و بدون سر و  

درب را بست. هایدرا سرش را چرخاند و با دیدن رایکا سریع از  

و   شد  نزدیک  رایکا  به  پرید.  پایین  به  پنجره  مرتفع  لبه  روی 

درحالی که انبوهی از موهایش را با زنجیر باریک و ظریفه ساخته  

های خاکستری  بست، با آن چشمشده از فلس اژدهای بریل می

 خیره شد و آرام پرسید:   زیبا به رایکا

 شد؟ چی -
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 رایکا متقابالً پلک زد و آهسته پاسخ داد: 

 بریم.    -

رفت. پرده آن را کنار    هایدرا سرش را تکان داد و به طرف تخت 

بندی را به رنگ سبز یشمی اکلیلی که  زد و از روی تخت روی 

و های اژدها آویزان بودند برداشت و آن را با ددر انتهای آن فلس

اش افتاد بند پشت موهایش بست. پارچه به زیبایی روی صورت

اش پیدا بودند. رایکا نیز همین کار را  و تنها دو چشم خاکستری 

بندش آبی یشمی بود. هر دو ی انجام داد با آن تفاوت که رنگ رو

های سریع و کوتاه  به طرف درب رفتند و با نفس   با آماده شدن 

یدرا درب را آهسته باز کرد و نگران  خم شدند تا دیده نشوند. ها

 گفت:  

 ها کجان؟ ندیمه  -

 وار پاسخ داد: رایکا درحالی که پشتش خم شده بود زمزمه 

 بهشون گفتم برن استراحت کنن، فقط یه ساعت وقت داریم.  -

هایدرا سری تکان داده و خواست درب را باز کند که رایکا سریع  

را برگرداند و به او مچ دست راستش را گرفت. متعجب سرش  
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نگاه کرد. رایکا کالفه شمشیر هایدرا را از کنار درب که در جایگاه 

 مخصوصی قرار داشت، برداشت و به او داد. سپس با اخم گفت: 

 خوای بدون شمشیرت بری؟ می   -

هایدرا آرام خندید و تشکر کرد. سپس هر دو سریع از اتاق خارج 

آمد بیرون  هایدرا  پشت  رایکا  تا    شدند.  بست  مجدد  را  درب  و 

بر خالف   تمام  با سرعت  دو  هر  نکند.  نبودشان شک  در  کسی 

تند جلو -های سمت چپ راهرو کاخ آینه، قدم برداشتند و تندپله

رفتند. با سرهای خم شده از پلی که سمت راستش دیوار نداشت 

 ها را نبیند.  گذشتند تا مبادا کسی آن

های ده بودند از روی سنگهایی که تمرین کربه سرعت با تکنیک

های مخروطی قصر برآمده دیوارها باال رفتند و خود را به سقف

ها از طال ساخته شده بودند و بسیار لیز بودند.    رساندند. مخروط 

 باید خیلی مواظب باشند تا مبادا نیافتند.  

رایکا اول رفت و بعد دست هایدرا را گرفت تا او نیز باال رود. با  

دیگر نگاه کردند و سرشان را برای  ایدرا، هر دو به یکباال آمدن ه

تایید موقعیت تکان دادند. رایکا سریع به طرف پشت قصر دوید 
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و از سقف به پایین پرید. در لحظه به بدن خودش تبدیل شد و 

های بلورین و تیز  در آسمان اوج گرفت. اژدهایی عظیم که از یخ 

 پوشیده شده و بسیار خیره کننده بود.  

های  کرد، با ابهت تمام در باالی تیرکهایدرا با لبخند به او نگاه 

زد. هایدرا پس از مدتی  چرخید و بال می مخروط های طالیی می 

ای بعد همچون از او چشم گرفت و نفس عمیقی کشید. لحظه 

و در   پرید  پایین  به  از سقف  نیز  او  به همان طرف دوید،  رایکا 

اش به سرعت، به بال بریده شده لحظه به بدن خود تبدیل شده و  

 نگاه کرد. 

نه هنوز خوب نشده و تنها بیست سانت از آن روییده است. اگر  

گونه رشد کند، باید دو هفته صبر  خواست اینبا وجود آن دارو می

هیچ. سریع  می  دیگر  که  نداشت  هم  را  دارو  آن  اگر  کرد، حال 

ه جسم  نگاهش را از بال خود گرفت و با بستن چشمش، مجدد ب

 فرعی تبدیل شد. 

 با   سریع  تبدیلش  شدن  کنسل  دیدن  با  بود،  او  نزدیک   که  رایکا 

  تا  رساند  هایدرا  به  را  خود  و  گرفت   اوج  پایین  به  باال   از  شتاب
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 جیغ  رایکا  تیغی  تیغ  گردن   روی   افتادن  با  هایدرا.  نکند  سقوط

کمی بدن خود را باال   داشت  سعی  که  درحالی  و  کشید  ای آهسته

 ها در بدنش فرو نروند گفت:  بگیرد تا تیغ 

 وای خیلی تیزن.   -

زد و به طرف مکانی نامعلوم  رایکا درحالی که پر قدرت بال می

 رفت، خندید و جواب داد:  می 

 تحمل کن دیگه!    -

 هایدرا خندید و شاکی پاسخ داد: 

عالمه تیغ سر  خوام بدونم اگر خودت هم جای من روی یه  می    -

 گفتی یا نه؟!  تیز نشسته بودی بازم همین رو می

سرعت   قبل،  از  بیشتر  که  درحالی  و  خندید  ریز  مجدد  رایکا 

 گرفت، پاسخ داد:  می 

 رسیم.  خب یکم صبر کن اآلن می   -

ها درگیر بود، سرش را تکان  هایدرا به سختی درحالی که با تیغ

 داد و زیرلب گفت:  
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 تر.فقط سریع -

آبشارهای   زیر  از  بسیار  شتاب  با  و  زد  بال  قدرت  تمام  با  رایکا 

امنیتی قصر گذشت و با خروج از محوطه قصر به طرف کوهستان  

ست که با هیچ آبی مشکل  بال زد. او یک کولد بود، پس طبیعی

نداشته باشد. حتی اگر آب آن آبشار، توسط آن گوی قدرتمند 

 ! شد و به شدت داغ بودآزتالن کنترل می

لحظاتی بعد بر روی کوهستان بلندی که در قله آن برف زیادی  

با   با جثه عظیمش فرود آمد و سرش را خم کرد.  بود،  نشسته 

آلود کردند. ای به هوا رفتند و اطراف را مهها لحظهنشستنش برف 

انداخت. سپس   پایین  به  را  گردنش خود  روی  از  هایدرا سریع 

بوهی از برف بلند شود ناراضی  کرد از میان اندرحالی که سعی می 

 گفت:  

 موقع برگشت پیاده میام. دیگه سوارت نمیشم.    -

خنده هایدرا  خوردن  از حرص  که  لذت رایکا  و  بود  گرفته  اش 

 اش پاسخ داد:برد سرش را باال گرفت و با غرور اژدهاییمی 

 چه بهتر!   -
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 اش زد تا یش را به دامن سادههاهایدرا اخمی کرد و محکم دست 

های سفید، زیبا  اش در میان آن برف ها را بتکاند. لباس آبیبرف 

آستین است.  دست شده  خوبی  به  بلندش  بر هاهای  در  را  یش 

اند تا در آن سرما از او محافظت کنند. هرچند هایدرا خود گرفته 

 ذاتاً گرم است. 

الی  توجه به رایکا، موهایش را تکان داد و درحالی که برف البه بی 

می  هاآن هم  و  را  گرد  سنگ  رفت.  سنگ  یک  طرف  به  تکاند، 

کوچکی بود که برای نشستن بسیار مناسب است. خسته روی 

و   نشست  .  داد  تکیه  سنگ  به  خود  کنار  را  شمشیرش آن 

  داد می   مالش  رایکا  از  افتادن  خاطر  به   را  گردنش  که  طورهمان

 :  پرسید متعجب

 پس کجا موند؟ چقدر گذشته؟   -

 ف نگاه کرد و با کمی تعلل پاسخ داد: رایکا به اطرا

 دونم اما هنوز دیر نکرده. نمی  -

 سپس نگاهش را به ماه داد و زمزمه کرد: 

 فقط ده دقیقه گذشته.    -
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رسید مجبور بودند از اینجا هایدرا کالفه پوفی کشید. اگر دیر می 

بروند و هر چه زودتر تا کسی شک نکرده به قصر بازگردند. عجیب  

این وقت دیر نمیینا هیچاست کار کرد پس چه شده است که 

دفعه سر وقت نیامد؟ مدتی گذشته بود که هایدرا مجدد زمان را  

باید   اوصاف  این  با  و  از رایکا جویا شد. ده دقیقه دیگر گذشت 

 کردند. هایدرا از جای خود برخاست و عصبی گفت:  حرکت می 

 بار که این قدر دیر کرده. باید اتفاقی افتاده باشه!  این اولین  -

اما با صدای شکسته شدن چوبی که به گوش رسید، سکوت کرد 

و سریع شمشیرش را از غالف بیرون کشید. کی بود؟ مشکوک 

های بزرگ برفی  ای از میان بوته به طرف صدا خیره شد که سایه 

 سی جز کارینا نیست!  گیاهان کوهستانی، بیرون آمد. او ک

با دیدن کارینا سریع شمشیرش را به غالف برگرداند و   هایدرا 

قدمی جلو رفت. کارینا مثل همیشه با جدیت تمام جلو آمد و  

جلوی هایدرا زانو زد. سپس دو دستش را بر روی قلبش نهاد،  

 سرش را خم کرد و آرام گفت: 
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شدم و مجبور    روخوام پرنسس. توی راه با یه ببر روبه عذرمی    -

 شدم بکشمش. 

های روی زره و شمشیر کارینا کشیده شد و  نگاه هایدرا به خون

لبخندی زد. او بیشتر نگران بود که نکند برای کارینا اتفاقی افتاده  

رو شده بود جای خوشحالی باشد. حال که تنها با یک ببر روبه

 داشت. هایدرا آرام سرش را تکان داد و با تحکم پاسخ داد: 

 بلند شو.    -

ها بلند شد. مستقیم با  کارینا سریع اطاعت کرد و از روی برف

های کوچک و نافذش به هایدرا خیره شد و سکوت اختیار چشم

آید. لباس آستین  کرد. در آن لباس نازک بسیار ظریف به نظر می 

با   همراه  است.  پوشیده  آن  با  کوتاه  شلوارک  یک  و  ندارد 

مشکین  چکمه چرم  بلند  زانوانهای  باالی  تا  میکه  آیند. اش 

نژاد   از  اژدهایی  او  چراکه  نیست.  سردش  حتم  به  زدم،  لبخند 

 شوند. شناخته می  49رسیِ دست که به نام اژدهایان دورگه آبزی 

 

 

 
49 Dersi 
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  *دفترچه لغات*

های گوشگونه، اژدهایانی با بدن معولی اژدها هستند که اعضایی همچون  این  (:Dersiنژاد دِرسی )

تواند همزمان در خشکی و آب زندگی کند ای، باله، شاخ های بلند و نفس آبی دارند. این نژاد میپره

ای به کشتار دارند که برتری بسیاری به او داده است. دِرسی ها نژادی جنگ طلب هستند که عالقه 

  کنند.و در پادشاهی کملوت در شهر مستقل موهام پادشاهی می

 ان اخمی که بر صورت داشت، دستور داد: هایدرا با هم

 سریع گذارش بده.    -

کارینا سرش را مجدد خم کرد و با گذاشتن احترام دیگری محکم  

 پاسخ داد: 

هایی که خودتون هنوز چیز خاصی از ماهیت شما جز همون  -

 دستور دادین پخش کنم به دستم نرسیده سرورم.  

انگشت پاسخ  این  با شنیدن  را مشت کرد. سپس  هایدرا  هایش 

 عصبی گفت:  

 قدر دیگه باید صبر کنیم؟ لعنتی! چه -

 هایش را بست و مجدد پرسید:  سپس چشم 
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 همین بود؟   -

ان باز کرد و لب گشود، صدای خشن و ضخیمش  کارینا مجدد زب 

عقاب  و  شاهین  صدای  با  گاهی  از  هر  که  قله  سکوت  آن  در 

 انگیز است.  شود، بسیار وهم شکسته می 

ملکه چند روز قبل به دیدن برادرشون شاهزاده استیو رفتن.    -

های مشکوکی شاهزاده بعد از دیدار با ملکه این چند روز حرکت

 ملکه باید رازی رو به ایشون گفته باشن.  کنم داشتن. فکر می 

چشم و  شد  شوکه  حرف  این  شنیدن  با  گشاد   هایشهایدار 

های او  گوید؟ متعجب به چشمگشتند. واقعاً؟ کارینا درست می

 خیره شد و پرسید: 

 مطمئنی؟    -

 کارینا سریع سرش را پایین آورد و مصمم پاسخ داد: 

هایی ایشون شدن و با چشم بله سرورم. ملکه نگران وارد خونه     -

 متورم از خونه بیرون اومدن. 

 هایش را مشت کرد و کالفه گفت:  هایدرا عصبی انگشت
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 چرا؟ آخه چی باید به دایی گفته باشه؟    -

 خود برد و ادامه داد:   رایکا متفکر دستش را زیر چانه

شاید در مورد ولیعهدی حرف زدن و خواستن شاهزاده برای     -

 شما بهشون کمک کنه.   منصوب کردن

هایدرا سریع سرش را به چپ و راست تکان داد و زمزمه گویان 

 گفت:  

گیری کرده پس اجازه نداره  نه فکر نکنم. دایی از مقامش کناره   -

 ای بهش گفته باشه!  توی مسائل قصر دخالت کنه. یاید چیز دیگه

 ید: رایکا سرش را برای تایید حرف هایدرا تکان داد و متفکر پرس 

 پس به نظرتون چی گفتن؟   -

دانست که ای باال انداخت و پاسخ نداد. اگر می هایدرا عصبی شانه

جا نبود. مجدد به کارینا نگاه کرد و  ملکه چه گفته است اآلن این

 پرسید: 

 تمام شد؟   -

 کارینا سرش را خم کرد و پاسخ داد:  
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طور که حدس زده بودین اعلیحضرت پارسوماش همراه  همون  -

 با شاهزاده دکاموند باهم دیدار کردن و در مورد نبرد حرف زدن. 

 هایدرا با شنیدن این خبر پوزخندی زد و گفت:  

تو   - کمک  با  کارینا،  بود  خوب  کارت  بود!  خودشون  کار  پس 

 تونیم دست عمو و پدربزرگم رو از قدرت قطع کنیم. می 

کارینا سریع مجدد تعظیم کرد اما چیزی نگفت. هایدرا سرش را  

 گرداند گفت:  تکان داد و درحالی که رویش را بر می 

 تونی بری. مادرم و دایی رو تحت نظر داشته باش. می  -

کارینا سریع تعظیم کرد و در لحظه از کوه به پایین پرید. هایدرا  

به رایکا که کنارش دو قدم عقب  بود با اخم خطاب  ایستاده  تر 

 گفت:  

ها دستشون از قدرت قطع بشه، به حتم اون خودش  وقتی اون -

 رو نشون میده!  

 رایکا نگران پلکی زده و گفت: 
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هایدرا، مواظب باش. حس بدی دارم، اون شخص هرچی که    -

هست با گذشت چهار سال هنوز خودش رو نشون نداده. شاید  

 اصالً کسی وجود نداره!  

 و عصبی خطاب به رایکا گفت:  هایدار غمگین 

این    - اومدم؟ من چرا  از کجا  نداره پس من  اگر کسی وجود 

 طوری شدم؟ اگر واقعاً کسی نیست من چرا هستم؟

کنار   سپس  کشید،  آغوش  در  را  او  و  رفت  جلو  غمگین  رایکا 

 اش زمزمه کرد: گوش

کنی؟ تو مطمئناً فرزند  قدر خودت رو اذیت میدختر چرا این   -

 هاست.  ات مثل اونو پادشاهی، اخالق و رفتارت حتی چهره ملکه  

 هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و با بغض گفت:  

ها نیست، متوجه نیستی؟ اژدهایان ام مثل اوننه جسم اصلی   -

برن، اما من به ارث نبردم.  جسمشون رو از خانواده به ارث می

 یعنی...  
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اش خیره  های اشکی کرد و به چشمرایکا کالفه او را از خود جدا 

 شد. آرام لب زد:  

باید می    - تا اآلن  بود  اگر پدر و مادر دیگهاگر کسی  ای  اومد، 

داد. اما کسی داشتی باید تا اآلن به خاطرت خودش رو نشون می

خوای قبول نیست، چهار سال زمان کمی نیست هایدرا، چرا نمی

 کنی؟  

ستگی در آغوش رایکا حل بار بغضش شکست و با خهایدرا این

شد. آب دماغش در آن سرما راه افتاده و نوک دماغش قرمز رنگ  

 کرد پرسید:  فینن می  - گشته بود. درحالی که مدام فین

پس مشکل من از کجاست؟ چرا باید این جوری باشم؟ بگو     -

 رایکا اگر مشکل خانواده نیست پس چیه؟ 

گرفت. متاسفانه این    هایش را گاز را بست و لب   هایشرایکا چشم

دار است، او دانست و پاسخی برای هایدرا نداشت. خندهرا نمی

حتی مطمئن نیست پدر و مادرش واقعاً ملکه و پادشاه هستند یا  

 که بداند دلیل دیگر چه ممکن است باشد!  نه چه رسد به آن
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به خاطر شب، ابرها مجدد شروع به باریدن کرده بودند و برف  

نشست. هوا خیلی سرد شده و ز آسمان بر زمین می آرام ا   -آرام

که او هسته آتش داشت این دیگر برای هایدرا خطرناک بود. با آن

زادگان و در تضاد آن بود، اما سرمای زیاد هم برایش همچون بریل

 آور است.  دیگر، مرگ

دیگر جدا گشتند. هایدرا ها گذشتند و هر دو از آغوش یکثانیه 

هایش را زدود تا  های خود کشید و اشکیش را به چشمها دست

قندیل یخی نبندد. سپس خطاب    هایشبخاطر سرما دور چشم

 کرد، گفت:  به رایکا که با خوشحالی به آسمان نگاه می 

 قدر گذشت؟  بیا بریم. خیلی سرد شده چه   -

ایکا سرش را تکان داد و مجدد به آسمان خیره شد. ماه شصت  ر

درجه به غرب قرار داشت و یعنی حدوداً هنوز سر شب بود. پس  

 باید یک ساعت گذشته باشد. آرام پاسخ داد: 

 یه ساعت گذشته. وقتمون تمام شده!    -

 هایدرا به سرعت سرش را باال و پایین کرد و مضطرب گفت:  

 تی؟  پس منتظر چی هس  -
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 های او خیره شد و گفت:  رایکا متعجب به چشم

 تو که گفتی دیگه سوارم نمیشی!    -

 هایدرا خندید و بی حال گفت:  

 اآلن حوصله ندارم پیاده تا قصر بیام.   -

به  قههرایکا قه بهم زدنی  با چشم  ای زده و بشکنی در هوا زد، 

گرفت.  هایدرا  جلوی  را  دمش  و  شد  تبدیل  خود  اصلی  جسم 

های دمش باال رفت و خود  هایدرا به سرعت با سختی تمام از تیغ 

ها قرار داشتند رساند. خسته میان  هایش که بال را به ما بین کتف 

   دو تیغ بلند و بزرگ نشست و گفت:

 انگار اینجا بهتره.    -

 کرد، جواب داد:هایش را باز می رایکا خندید و درحالی که بال 

 کنی.  کم جاهای بهتری هم پیدا می -کم -

تحت حداقل  است،  خوب  خندید.  حرفش  از  نیز  تأثیر هایدرا 

آیند. گیرند و راحت با همه چیز کنار می های زندگی قرار نمیغم

 های خودش را دارد. خوبی و بدی هر چند راحت کنار آمدن هم 
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***  

صبح روز بعد، انگار دربار بر خالف همیشه کامال در آرامش به  

برد، هرچند متاسفانه این آرامش کوتاه نیز مثل هر روز سر می 

دیگر پایدار نماند. چراکه فرستاده راذان مجدد درخواست دیدار  

ی دیدار رسمی  ای برابا پادشاه را داده بود و بخاطر آن، باید جلسه

 شد. برگذار می 

دویدند تا تاالر آرگا را تمیز  دوان به هر سوی می-ها دوانندیمه

وگو کرده و برای جلسه آماده کنند. ملکه و پادشاه مشغول گفت 

با وزرا قابل اطمینان خود بودند تا بتوانند با بهترین نتیجه از تاالر  

پارسوماش و   طرف، اعلیحضرتآرگا بیرون بیایند. هرچند در آن

نقشه  کشیدن  درحال  موافق،  وزیر  چند  همراه  نیز  ای  دکاموند 

 بودند تا نظر فرستاده را به نفع خود تغییر دهند.  

نبرد میان این دو گروه به وضوح مشخص است. پس از آن اتفاق 

دانند اعلیحضرت و پادشاه دیگر قرار  در کاخ فیتا اکنون همه می

ب  کوتاه  خود  منافع  سر  بر  که نیست  اعلیحضرت  هرچند  یایند. 

نمی کوتاه  طاقتهیچگاه  نبردی  در  دو  هر  شرکت  آید.  فرسا 



 

 

 WWW.98IA3.IR 482 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

اند. هرچند مهم نیست، تنها چیزی که مهم است این است  کرده

 چاره نکنند.  که پادشاهی را به فنا ندهند و مردم را بی

اتاق در  با   ملکه  خدمه  و  بود  نشسته  مرمر  صندلی  روی  خود 

اش را تنظیم کرده  وهایش بودند. آرایشظرافت مشغول بستن م

کردند تا برای مراسم آماده شود. شاه نیز  اش را آماده می و لباس

کردند تا  در کنار ملکه نشسته بود و خدمه ردایش را درست می 

 مبادا چروکی در آن ایجاد شود. 

می  و  گذاشته شده  شاه  بر سر  زیبایی  به  درخشید. تاج طالیی 

شاه هدیه داده است. ملکه نیم نگاهی به  ابهت خاصی را به پاد

شاه انداخت و خشنود لبخندی زد. در دل چقدر به همسرش که 

می افتخار  بود  الیقی  برای  شاه  هیچگاه  بود  امیدوار  کرد. 

نیافتد. وزرا یکیخانواده اتفاقی  لباس  -اش  بلند قرمز  یکی  های 

بر  هایشان  ندیمه  پوشیدند و رداهای سفید، به دست خود را می

گرفت. همه با نهایت ظرافت موهایشان ها قرار میآن  روی شانه

 را شانه و مرتب کرده بودند تا در بهترین حالت خود باشند.  
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سینی هم  سر  پشت  مونیکا  سرپرستی  به  و  خدمه  غذا  های 

بردند و روی میزها با نظم و  نوشیدنی را به داخل تاالر آرگا می

دقت تمام میان میزها عبور    چیدند. مونیکا با ترتیب خاصی می

کرد. باید همه چیز آماده و مرتب کرده و همه چیز را بررسی می

 ای پیدا نکنند.  بود تا فرستاده و حتی وزرا بهانهمی 

ها مشغول انجام کارها بودند تا غروب که زمان دیدار  همه، ساعت

با فرستاده بود، همه چیز آماده باشد. اکنون خورشید در آستانه  

ان شدن و فرا رسیدن زمان موعود است. همه چیز آماده است  پنه

ایستاده صف  به  تاالر  دیوارهای  کنار  خسته  خدمه  اگر و  تا  اند 

 کسی به چیزی نیاز داشت، سریع آن را فراهم کنند.  

شوند. در ورودی  یکی وارد تاالر می-غروب فرا رسیده و وزرا یکی

ور نژادهای  انواع  از  اژدهایان  آپادانا  بریلکاخ  و  غیر  تلس  های 

یکی بر روی سکوی مخصوص فرود آمده و با تبدیل -اشرافی، یکی

روند. وزرا گاهی چند تایی  به جسم فرعی خود به طرف تاالر می 

عده  هستند.  تنها  گاهی  میو  مگو  بگو  یکدیگر  با  و ای  کنند 

عده می  صحبت  خندند،  مهمی  چیز  درباره  جدی  کامالً  اما  ای 

 کنند.  می 
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مشخص بود که چقدر این دیدار برای همه مهم و با  به وضوح  

هایی که طرف  اهمیت است. باالخره هرچه نباشد اکثر وزرا چه آن

آن چه  و  بودند  همه شاه  بودند  اعلیحضرت  طرف  که  هایی 

اما  می  است.  شده  پیدا  راذان  در  چرا  نشان  آن  دانستند 

و توانستند صریحاً به وزرای دیگر که طرفشان مشخص نبود  نمی

به فرستاده کشور دیگر بگویند ماجرا چیست. ممکن بود جنگی  

گونه  به  را  چیز  همه  باید  پس  بدهد  که  رخ  کنند  مدیریت  ای 

خودشان بیشترین سود را ببرند. اما سوال این است که واقعاً کی  

تواند بیشترین سود را ببرد؟ راحت است، کسی که فن بیان  می 

 خاصی داشته باشد!  

ا بیرون آمده و در کنار یکملکه و پادشاه  اتاق خود  به ز  کیگر 

اما هم  هایدرا  برداشتند.  قدم  کاخ  از  طرف  بعد  چنان در خواب 

برد. هرچند که شب دیر نخوابیده و صبح  ظهر خود به سر می 

بسیار بدن  بخاطر آسیب  اما  بود  بیدار شده  نیاز داشت زود  اش 

را داشته   تربیشتر بخوابد تا بدنش وقت کافی برای بهبود سریع

آپادانا  کاخ  درب  جلوی  در  تمام،  وقار  با  پادشاه  و  ملکه  باشد. 

اند زیرا مردم معتقد هستند  ها به اژدها تبدیل نشدهایستادند. آن
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دیدن بدن اصلی پادشاه و ملکه این سرزمین، افتخاری است که 

می  پیش  کم  خیلی  پس  شود.  هرکس  نسیب  آننباید  ها آید 

شرا در  مگر  شوند.  راه تبدیل  که  خطرناک  و  خشن  واقعا  یط 

ای نداشته باشند و یا خیلی ناراحت و اندوهگین گردند. ملکه  چاره

به جلویش که تاالر بزرگ آرگا بود خیره شد و دست شاه را آرام 

 گرفت. شاه لبخندی زد و نیم نگاهی به او انداخت.  

 نگران نباش عزیزم.   -

را رها کرد و سرش   ملکه به او نگاه کرد و لبخند زد. دست شاه

هیشان  ها حرفرا با اطمینان و البته چاشنی تردید تکان داد. آن

را قبال زده بودند، اکنون وقت عمل بود! شاه لبخندش را جمع 

کرد و قدمی به جلو نهاد. ملکه نیز پشتش حرکت کرد. هر دو با 

با  ورودی، سریع  وارد کاخ شدند. سربازهای درب  اخمی غلیظ 

یشان را  هاشان تعظیم کردند و دست ها روی زانوانوارد شدن آن

قلب روی  احترام  بر  این  از  چرا،  دروغ  نهادند.  خود  های 

آید. احساس خوبی دارد و البته وقتی  هایشان خوشم می گذاشتن 

 بخش است.  کسی جلویت زانو بزند همیشه لذت
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ا های آرگرسیدند. از کنار گل های استوار و بلند، به تاالر  با قدم 

ای نکردند. در واقع در این ها توجهگذشتند و به بوی معطر گل

می توجه  اگر  تاالر  آشوب،  به  رسیدن  با  بود.  عجیب  کردند 

های عظیم با صدای بلندی باز شده و پیشکاری که در جلوی درب

 تاالر ایستاده بود، بلند فریاد زد:  

 شوند.  اعلیحضرت و ملکه وارد می  -

زرا سرهایشان راه به طرف درب برگرداندند ها وبا باز شدن درب

برای همه   پادشاه  و  ملکه  را خم کردند. حضور  و همه سرشان 

شد بسیار  ها ساطع می قابل تشخیص بود زیرا قدرتی که از آن

های نژاد ترینها از اصیل عظیم و با شکوه است، هرچه نباشد آن

ا تنها  قرمز درخشان که  به رنگ  اژدهایانی  زدواج  بریل هستند. 

توانست این خصوصیت  های سلطنتی پیشین می پی خانوادهدرپی

آن که  است  همان  برای  بدهد.  شکل  حق  را  بر  حاکمان  ها 

 پادشاهی هستند. 

های استوار بر روی فرش ابریشمی قرمز پای  ملکه و پادشاه با قدم

ها  گذاشتند و جلو رفتند. به طرف تخت خود قدم نهادند و از پله
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پادشاه ابتدا بر روی تخت سلطنتی نشست و سپس    باال رفتند.

ملکه کنارش جای گرفت. شاه با سری باال گرفته، به وزرایی خیره  

چنان سرشان پایین بود. پوزخندی زد و سرش را به شد که هم 

همراه  به  که  است  پارسوماش  اعلیحضرت  کرد.  انحراف  چپ 

از جایگاه شبزرگان دیگر روی صندلی  و  نشسته  اه  های طالیی 

 باشد. تر میپایین 

همه خنده  را  این  و  هستند  طماع  بسیار  اعلیحضرت  است.  دار 

دانند. او بر خالف بزرگان دیگر که ساکت و آرام هستند و تنها  می 

کند  دهند، همیشه در همه چیز دخالت می در مواقع مهم نظر می 

اش  و قدرت را در دست دارد. هرچند با آن اتفاق کمی از قدرت

ه است. شاه نگاهش را از او گرفت و به بقیه داد. بلند  کاسته شد 

 گفت:  

 سرتون رو باال بگیرین.   -

همه با دستور پادشاه سرشان را باال آوردند و مجدد خم شدند و 

تعظیم  اتمام  با  گذاشتند.  پچاحترام  دوباره  های پچ  -شان 
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شان بلند شد و سکوت تاالر شکست. شاه نفس عمیقی  همیشگی 

 به ملکه گفت:   کشید و خطاب

 هایدرا کجاست؟   -

دست  که  درحالی  مالش  ملکه  یکدیگر  به  اضطراب  از  را  هایش 

 داد، در پاسخ گفت:  می 

 فکر کنم هنوز خواب باشه.    -

 شاه سرش را باال و پایین کرد و زمزمه گویان ادامه داد: 

جاسوس  - کنیم.  محافظت  ازش  باید  شد  که  گفتن  هرچی  ها 

می  بدی اعلیحضرت  نقشه  انگار  کنه.  قربانی  رو  هایدرا  خواد 

 اش دارن.  واسه

به چشم و  این حرف هینی کشید  با شنیدن  پادشاه  ملکه  های 

لرزند، غمگین و  نگاه کرد، مردمک های سیاه ملکه از نگرانی می 

 ترسیده پرسید: 

 چ... چرا ز... زودتر ب... بهم نگفتی؟    -

 شاه لبخندی زده تا ملکه آرام شود و سپس با آرامش پاسخ داد:  
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خواستم نگران بشی. سعی کن آروم باشی رایو. عزیزم چون نمی  -

 کنیم. یادت نره که ما تنها نیستیم.  باهم ازش محافظت می 

م نگرفته است  لرزند و دلش آرایش می هاکه هنوز دست ملکه با آن

 خیره  اما سرش را تکان داد و نگاهش را از پادشاه گرفت. به جلو

  ممکن   لحظه  هر .  شدند  قفل  تاالر  بزرگ   درب  به  هایشچشم   و  شد

لحظه    و  شده  وارد  فرستاده  است هر  کند.  درخواست  را  پاسخ 

ممکن است اعلیحضرت نقشه شومش را عملی کند و اگر پادشاه  

 ریزد.  رل کنند، همه چیز به هم می و ملکه نتوانند آن را کنت

 دقایقی به همین منوال گذشت که پیشکار تاالر بلند فریاد زد: 

 فرستاده راذان شاهزاده آیوشی، درخواست پذیرش دارن.   -

 را بست و بلند دستور داد:  هایششاه با شنیدن صدا چشم

 تونن وارد بشن.  می   -

را فرا گرفته بود،  صدای شاه در کل تاالری که اکنون سکوت آن

ها های عظیم از بین رفت. دربمنعکس شد و با باز شدن درب

ها به داخل تابید. بانو آیوشی  باز شدند و نور خورشید از پشت آن
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لبخندی که   با  و  تاالر شد  وارد  از سربازان همراه خود  تا  با دو 

 همیشه برلب داشت، بر روی فرش ابریشمی قرمز قدم نهاد.  

کوتاه   زیبایی دامن  به  بود،  زانوانش  باالی  تا  که  دارش  پف  و 

خورد و پاهای سفیدش را بیشتر به نمایش  اطرافش پیچ و تاب می 

گذاشت. دو سرباز پشت سرش که مرد بودند هم با سرهایی می 

داشتند و  هایی طالیی پشتش قدم بر می باال گرفته همراه با زره 

ند سالحی نداشتند  کردند. هرچبا نهایت احتیاط او را همراهی می

 هایشان را تحویل بدهند.  زیرا باید قبل از ورود به قصر سالح

ها بانو آیوشی با آن تاج زیبای گل دارش جلو آمد و در جلوی پله

هایش را در جلوی ایستاد. سپس سرش را خم کرد و کف دست 

اش به یکدیگر چسباند. این روش احترام مردم راذان بود  سینه 

گذاشتند و گونه احترام میهای مختلف اینعیت که در تمام موق

 های متفاوتی برای احترام نداشتند.  چون آزتالن، رسمهم

یش را نیز پایین آورد و به شاه و ملکه هابا باال آوردن سرش دست

که با رداهای طالیی و قرمز بر تخت پادشاهی تکیه داده بودند،  
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ق بود. هرچه نباشد  خیره شد. ابهت زیادی داشتند و واقعاً به ح

 زاده هستند.  ها برترین مقامات بریلآن

کردند، آیوشی که  همه ساکت بودند و تنها به یکدیگر نگاه می 

گویی فهمیده بود کسی قصد شروع حرف را ندارد لبخندش را  

 جمع کرد و لب گشود. 

پادشاه، من منتظر جواب بودم اما کسی بهم اطالع نداد. مجبور    -

 ن سر بزنم!  شدم خودم بهتو 

اش را روی دسته تخت نهاد.  شاه با طعنه آیوشی خندید و دست

 سپس پاسخ داد:  

 کردیم. صحیح شاهزاده، داشتیم براتون گزارش رو آماده می  -

 آیوشی لبخندی زد و راضی ادامه داد:  

 منتظرم حقیقت رو متوجه بشم شاه عزیز.  -

شاه سرش را تکان داد و به دستیارش ساتراس، دستور داد تا آن 

زادگان امضا شده بود باز کند و آن تومار رسمی را که با مهر بریل

را بلند بخواند. ساتراس با دستور پادشاه تعظیم کرد و به طرف 
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تومار بزرگی که در داخل یک سینی طالیی قرار داشت، رفت. با  

 را بست.  هایشاد و چشماحتیط دستش را روی آن نه

طولی نکشید که تومار درخشید و از درون سینی به هوا بلند شد.  

آرام باز شد و در هوا معلق ماند. سپس ساتراس چشم گشود. -آرام

های زیبایی که به خط خوش میخی نوشته  به آن خیره شد و متن 

شده بودند را بلند برای تمام حضار و فرستاده در محضر پادشاه  

 که خواند.  و مل

 آیریس جورمونند _ هزار و سومین شاه آزتالن  "

پیدا شدن نشان ملکه آزتالن رایو در پادشاهی راذان و در شهر 

رونای کامالً اتفاقی بوده است. در طی تحقیقات به دست آمده  

ندیمه از  فرار کرده است، یکی  و  را دزدیده  ملکه آن  های قصر 

اما متاسفانه به خاطر خروج ها به دنبال او گشتند  سربازان مدت

با پادشاهی راذان داشته ایم، به حریم  از پادشاهی و صلحی که 

ها تجاوز نکردیم. پس به این ترتیب این نشان در رونای که آن

در نزدیک مرزهای آزتالن است، پیدا شد و توسط مشاور اعظم 

و  ملکه آرونا از راذان، شاهزاده آیوشی به قصر آزتالن، کاخ آپادانا  
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تاالر آرگا آورده و به ملکه باز گردانده شد. امیدواریم ملکه آرونا 

این اتفاق را یک تهدید در نظر نگرفته و ارتش بزرگ و قدرتمند  

راذان را از مرزهای آزتالن دور کنند تا صلح مجدد در میان دو 

 پادشاهی حفظ گردد. 

  "ققنوس متولد شده از خاکستر

   *دفترچه لغات*  

شود، به این منظور که با رسیدن ها استفاده میهای سلطنتی تمام پادشاهیپایانی، برای نامهجمله  

به دست مخاطب اصلی، این جمله نشان دهنده آن باشد که این دستور و نامه واقعاً از طرف باال 

  مقام آن نژاد است، چراکه این جمالت کلیدی هر نژاد و پادشاهی از مردم عادی پنهان است. 

نامه دست س اتمام  با  تومار اتراس  لحظه  زد. در  تومار  به  را  اش 

نورش را از دست داد و مجدد لوله شده و در همان سینی جای  

گرفت. با بسته شدن آن سکوت سنگینی تمام تاالر آرگا را در 

کردند و منتظر واکنش آیوشی  برگرفت. همه به یکدیگر نگاه می 

جان بخشید و با نگاهی  بودند. آیوشی با کمی مکث لبخندش را  

 قدردان به پادشاه گفت:  

 کنم.  بابت تحقیقات عمیق ازتون تشکر می   -
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اند، لبخندی که موفق شدهشاه و ملکه با پاسخ او و فهمیدن آن

زدند و خشنود به یکدیگر نگاه کردند. اعلیحضرت پارسوماش اما  

عصبی عصای خود را بر زمین کوبید و از جایش برخاست. همه  

و هتوج داد  او  به  را  نگاهش  نیز  شاه  شد.  جلب  ایشان  به  شان 

خواهد کاری انجام بدهد. همه  لبخندش محو گشت. به حتم می 

منتظر واکنش او بودند که با صدای زیبای آیوشی تاالر در شوک  

 بزرگی فرو رفت.  

ای که دیشب به دست من رسید چیز دیگه اما پادشاه، نامه   -

 ای میگه!  

شنیدن این حرف متعجب و شوکه به آیوشی چشم    شاه و ملکه با 

دار است، گویی اعلیحضرت دیشب کارش را انجام  دوختند. خنده 

داده بود و یک قدم جلوتر از پادشاه و ملکه ایستاده است! ملکه  

کردند و پچ می -با نگاهی ترسیده به آیوشی خیره شد. وزرا پچ

کنند.  نگاه می   ای هم خشنود و شیطانی به بقیهنگران بودند. عده 

های آیوشی رخت بست و اخم بر روی آن جای  لبخند از روی لب

 شدند ادامه داد:  هایی که به یکدیگر فشرده میگرفت، با دندان
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انتظار داشتم حقیقت رو بهم بگین پادشاه. به عنوان    - از شما 

این نه  رو حفظ کنین  بیشتر  یک شاه وظیفه داشتین صلح  که 

 بهش چنگ بندازین. 

آیوشی خیره شد،  ش به  متعجب  و  برخاست  از جایش  اه شوکه 

کار   نگاه کرد. آخر  اعلیحضرت  به  نگاهی سرزنشگر  با  و  عصبی 

خود را کرد، اما با دیدن چهره اعلیحضرت که در شوک فرو رفته 

این چرا  متعجب گشت.  کار  بود،  مگر  است؟  کرده  تعجب  گونه 

ای طراحی رفهای که ح اش به آن اندازهخودش نیست؟ نکند نقشه

ست، چراکه  کرده بود، خوب اجرا نشد؟ اما نه، موضوع چیز دیگری 

کند. ملکه با  دکاموند هم شوکه شده است و به آیوشی نگاه می

های اش را به انگشت دیدن این وضعیت، آرام درحالی که دست 

 زد تا او را به نشستن دعوت کند، زمزمه کرد: پادشاه می 

ها هم از این یکی خبر ها... انگار، اوننیه چیزی اشتباهه، او   -

 نداشتن، کار اونا نیست! 

شاه سرش را به چپ و راست تکان داد، اما حرفی نزد. باورش 

شود؟ دیگر کی در این شد کار شخص دیگری باشد. مگر می نمی
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ها مشکل داشت؟ اما هرچه باشد به حتم کار دشمن  قصر با آن

اصلی نیست، چراکه نباید تا این انداره شوکه شوند. این یک بازی  

نیست. یک خبری است و گویی آن بازیکن سوم، از تمام این دو  

 ها جلو افتاده!  تر است که در شب از آنگروه فرزتر و باهوش

طور که حدس  ی انداخت، همانآیوشی با عصبانیت به اطراف نگاه 

زده بود کسی قصد گفتن حقیقت را نداشت، همه از این که او از  

اند. پوزخندی زد و همه چیز مطلع شده است، بسیار شوکه شده 

است   خیره  میز  به  که  درحالی  پادشاه  شد.  خیره  شاه  به 

دیگر فشرد. آیوشی با صدایی که از  یش را محکم به یکها دست

 زد ادامه داد: لرعصبانیت می 

اینمی   - رو  مهمی  مسئله  همچین  دروغ  خواستین  با  طوری 

قدر فیصله بدین؟ شاه جورمونند حقیقتاً از شما انتظار نداشتم این

جا پیچیده، اما انگار  دغل کار باشین! آوازه عادل بودن شما همه

 ای بیش نیست.  شایعه

حرف شنیدن  با  توهینشاه  آن  و  آیوشی  سنگین،  های  های 

هایش را بیشتر بهم فشرد و چیزی نگفت. االن وضعیت انگشت 
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که بخاطر ای نبود که بخواهد چیزی بگوید، چه رسد به آنبه گونه 

اش از خود دفاع کند. آرام سرش را به چپ زحمات چندین ساله

به آیوشی   و راست تکان داد و نفس عمیقی کشید. پلک زد و 

و گارد گرفته  کنارش  بودند.   خیره شد. سربازهای  آماده حمله 

سربازهای اطراف تاالر نیز دست به اسلحه بردند و آماده شدند تا  

ها هنوز  بختانه شمشیرها را دستگیر کنند. خوشبا اشاره شاه آن

کشد تا اوضاع از این اند اما گویی طولی نمی مانده در غالف باقی 

نیز بدتر شود. جو تاالر به شدت بهم ریخته است، فضای بدی 

گوید. سکوتی بر جو حاکم شده که بسیار  ه و کسی چیزی نمیشد

 آور است.  خفقان

با نگاهی مردد از شاه هم  چنان به آیوشی خیره است که ملکه 

جایش برخاست. با بلند شدنش همه به او نگاه کردند. با اضطراب 

ها پایین آمد و جلوی آیوشی ایستاد. آیوشی با حضور ملکه  از پله

را خم   به چشمکمی سرش  و مستقیم  قهوه کرد  ملکه های  ای 

 چشم دوخت. ملکه اخمی کرده و گفت:  

پادشاه مجبور نیستن دلیلی که برای مخفی کردن داشتن رو     -

 بهتون توضیح بدن!
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 آیوشی پوزخندی زد و میان حرف ملکه پاسخ داد:  

من کاری ندارم دلیل چی بوده، ملکه من منتظر جوابی هستن     -

ها با این کارتون ن اتفاق یه تهدید نیست، اما شما که قبول کنن ای 

همچین  توی  هم  اون  کاری  پنهان  کردین،  بدتر  رو  چیز  همه 

کنین؟ جز اعالن جنگ  مسئله مهمی. خودتون چه برداشتی می 

 تونه باشه؟ چی می 

یش گرفت و فشرد.  ها ملکه اخمی کرد و دامنش را محکم با دست 

کرد چروک شده بود. شاه با  به قدری که به حتم اگر رهایش می 

با   آیوشی  به  خطاب  و  شد  بلند  سریع  ملکه  عصبانیت  دیدن 

 احتیاط گفت:  

 کنین نیست، فقط یه سوتفاهمه. طور که فکر می این  -

آیوشی پوزخندی زد و به شاه نگاه کرد، سپس با صدایی بلند و 

 عصبانی جواب داد: 

ی شما رو رد  هاای که به دست من رسیده حرفاما اون نامه    -

 کنه! برای این چه جوابی دارین؟ می 
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را حفظ کرد خونشاه کالفه درحالی که سعی می  سردی خود 

 کند پرسید:  

 محتوای نامه رو نشون بدین، از کجا معلوم شما دروغ نمیگین؟   -

با این حرف شاه، صدای راسا که کنار دکاموند ایستاده بود هم به  

 گوش رسید.  

 ای وجود داشته باشه؟ وم واقعاً نامه بله از کجا معل   -

ای کرد و سرش را به چپ و راست ها، خنده آیوشی با این حرف

تکان داد. ملکه آرونا به وضوح از دوز و دغل اشرافیان بریل برایش  

دانست  گفته بود، هرچند ملکه از شاه و ملکه راضی بود اما نمی

رو شده است.  شان  ها هم از همان طایفه هستند و اکنون دست آن

آیوشی با پوزخندی که برلب داشت دستش را درون جیب مفخی  

با   آورد.  بیرون  دامن  زیر  پارچه  درون  از  را  آن  و  برد  دامنش 

 پوزخند آن کاغذ کثیف و پاره را باال گرفت و بلند گفت:  

 ست. این همون نامه -

شاه و ملکه با دیدن آن، بیشتر از قبل ترسیدند. اگر او واقعاً همه  

چیز را فهمیده باشد باید چی کار کنند؟ ملکه کالفه مجدد از 
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گونه ها باال رفت و در کنار پادشاه نشست. شاه اما همانروی پله

 که ایستاده بود، با اخم به ساتراس دستور داد:

 بیارش.    -

سریع تعظیم کرد و با کمری خم شده به  ساتراس با دستور شاه،  

آیوشی نزدیک شد. آیوشی با اخم آن را به دست ساتراس داد و 

یش را با اطمینان در آغوش گرفت و به شاه خیره ماند.  ها دست

ساتراس سریع آن را برای پادشاه برد و جلوی ایشان تعظیم کرد. 

از دست    توجه به تشریفات به سرعت آن پارچه سفید راشاه اما بی 

 ساتراس قاپید و با اضطراب الی آن را گشود. 

همه با کنجکاوی و نگرانی به شاه خیره شدند تا واکنش ایشان 

را ببینند، حتی اعلیحضرت هم به او خیره شد تا بلکه بتواند از 

لحظه   به  لحظه  نیز  بیاورد، شاه  در  نامه سر  آن  محتوای درون 

می حیران  و  متعجب  قبل شوکه،  از  گوشه  بیشتر  از  ملکه  شد. 

چشم به نامه نگاه کرد، او هم با دیدن مطلب درون نامه شوکه  

 گشت.  
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اما مطلب چیست؟ در آن پارچه چی نوشته شده است؟ جلو رفتم 

و  بودند  منتظر  همه  کردم.  نگاه  بقیه  به  ایستادم،  شاه  کنار  و 

شد. به نامه نگاه کردم، متن  هایشان بیشتر از این گشاد نمیچشم

میخی نوشته شده است. هرکه آن را نوشته بسیار خط  با خط  

 بدی دارد و معلوم است برای خوش خطی آموزشی ندیده.  

پس به حتم آن شخص سوم از خانواده سلطنتی نیست چراکه 

گیر هستند و  جور چیزها بسیار سخت خانواده سلطنتی برای این

به کالسفرزندان را  می شان  اما پس  های خوشنویسی  فرستند. 

تواند باشد؟ اگر سلطنتی نیست، قدرت به چه یگر کار کی مید

 خواهد آن را از جورمونند بدزدد؟  آید که می کارش می 

دکاموند    سکوت  را   جاهمه  کالفه  صدای  با  که  بود  گرفته  فرا 

 سکوت شکسته شد. 

 سرورم، چی توی اون نامه نوشته شده؟   -

اموند داد، سپس  اش را از آن نامه گرفت و به دک شاه حیران نگاه 

 ناباور زمزمه کرد: 

 تنها یک کلمه.    -
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شاه مکثی کرد و مجدد به نامه خیره شد. آن کلمه چیست که  

این قدر متعجب کرده؟ نفس عمیقی کشید و زمزمه   را  ایشان 

 کرد: 

  50بلوآن.  -

ای در تاالر سر  همه با شنیدن این کلمه، شوکه شده و همهمه

گفت، دیگری وحشت کرده بود و  گرفت. هرکس یک چیزی می

قدر همه شوکه شده بودند که حتی  خندید. گویی آنآن یکی می

دانستند چه واکنشی باید نشان بدهند. اعلیحضرت حیران و  نمی

ه که این همه  عصبی به دکاموند خیره شد. موضوع چیست؟ البت

واکنش کامال عادی است. شاه گویی که ناامید شده باشد، بر روی 

 تخت سقوط کرد و با شوک گفت: 

 کار رو بکنن؟!  چرا باید این -

ای چشم  ملکه غمگین و ترسیده به نامه خیره ماند، به آن کلمه

دوخته است که با جوهر سیاهی نوشته شده و در مرکز پارچه 

اما آنکند.  جلب توجه می بود  قدر در گل و الی  پارچه سفید 

 
50 BluAn 
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رود، اما متاسفانه باز هم با  تفت داده شده است که به سیاهی می 

 این اوصاف نوشته به خوبی در آن مشخص است. 

ای از راذان گوی بلوآن، واقعاً هم شنیدن نامش در حضور فرستاده

وحشتناک است؛ خط قرمز پادشاهی راذان همین بود و با کسی  

آمدند، این گوی یکی از عناصر مهم  ورد این گوی کنار نمیدر م

راذان بود که حتی مردم عادی هم جرات نزدیک شدن به آن را  

ای به دست فرستاده به  نداشتند. اکنون با رسیدن همچین نامه 

فکر می تا  حتم  را داشته  آزتالن قصد دزدیدن آن گوی  کردند 

 قدرت بیشتری کسب کند. 

 قصد  اگر  چراکه  نیست،  هاراحتی   همین  به  موضوع  اصل  نه  اما 

 با  جاآن   به  توانستدمی   راحتی  به  اعلیحضرت  و  دکاموند   بود  این

.  داشتند  را  این  قدرت  حتم  به  هاآن  کنند  حمله  آزتالن  ارتش

قصدش   کیست؟  نامه  این  صاحب!  است  دیگری   چیز  موضوع

یش را از آغوش خود باز کرد و با  هاچیست؟ آیوشی کالفه دست 

 صدای بلندی پرسید:  
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خواین باور کنم خودتون هم از  ها یعنی چی؟ می این واکنش    -

 قصدتون خبر نداشتین؟ 

گفت  شاه سرش را باال آورد و به آیوشی چشم دوخت. آری اگر می 

قر تمسخر دیگران  مورد  واقعاً  است  گرفت.  ار میحرفت درست 

اش  شد کسی از هدفش باخبر نباشد. شاه با تأسف دستمگر می 

 را بر پیشانی گرفت و بلند پاسخ داد:  

 . کنید نیست، در واقع...   طور که فکر می این  -

های دروغین فرستاده که گویی دیگر حوصله نداشت تا به حرف

 بقیه گوش بدهد، میان حرف پادشاه پرید و عصبی ادامه داد:

تونم حرفی رو از جانب شما خوام پادشاه اما دیگه نمیعذرمی   -

قبول کنم. یک روز بهتون وقت میدم تا حقیقت رو بگین. اگر از 

 مونه.  پاسخ راضی نشدم مطمئن باشین ارتش ساکت نمی

از شاه و ملکه روی  اتمام حرفش سرش را کمی خم کرد و  با 

ها را تنها گشت و آنهای بلند به طرف درب بازبرگرداند، با قدم 

ها باز شدند و از اش به انتهای تاالر، دربگذاشت. با نزدیک شدن

ها شاه عصبی از جایش  تاالر خارج شد. به محض بسته شدن درب
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برخاست و لگدی به میز جلویش زد. سپس با فریاد خطاب به 

 همه غرید: 

 کار کدومتونه؟ کدومتون این نامه کوفتی رو براش فرستاده؟   -

نمی چیزی  کسی  و  بودند  ساکت  و  همه  دکاموند  حتی  گفت، 

زدند. شاه  اعلیحضرت هم درجای خود مانده بودند و حرفی نمی

کرد حرفی بزند. به بقیه  به شدت عصبی بود و کسی جرأت نمی

ام را میان آن همه اژدها جلب کرد. با  نگاه کردم که روما توجه

چهره و  خیرپوزخند  ملکه  و  شاه  به  شاد  سخن ای  و  بود  ه 

دست نمی چشمهاگفت.  و  گرفته  آغوش  در  را    هایشیش 

خندیدند. چرا؟ به دکاموند نگاه کردم، او اما اخم کرده و در می 

 کند.  دل خود را برای عملی نشدن آن نقشه سرزنش می 

هایی که روز قبل به فرستاده زده  گویی نقشه داشتند با آن حرف 

شان به بهانه  ها را از مقامو آنبودند شاه را دروغگو جلوه داده  

صالحیت نداشتن برای پادشاهی خلع کنند. اما شخص سوم به  

ها عمل کرده است. اگر اشتباه نکنم به  حتم دیرتر و بهتر از آن

اند. شاه هنگامی  ها با فرستاده صحبت کرده دانست آنحتم می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 506 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

که دید کسی پاسخگو نیست، مجدد لگدی به میز زد که میز با  

ی بلندی واژگون شد و انعکاس صدایش در کل تاالر پیچید.  صدا

 سپس بلند فریاد زد: 

 سربازا!  -

سربازها با فریاد شاه یک صدا فریاد سر دادند و سکوت کردند تا  

دستور شاه را اجرا کنند. همه شوکه شده بودند و به اطراف نگاه  

تمام به  خواست چه کند؟ پادشاه با عصبانیت  کردند، شاه میمی 

 وزرا خیره شد و دستور داد:

هرکس که امروز در این تاالر حضور داره رو دستگیر کنین و     -

 از همشون دست خط بگیرین!  

ای رخ داد. چرا؟ چون  با این دستور همه وحشت کردند و همهمه

که زیبا نوشته نشده بود اما  شاه باهوش بود. آن دست خط با آن

کرد، در حومورا  آن را احساس میبه وضوح قدرتی داشت که شاه  

اش را درون آن  ای داشت که انرژی هر موجودی دست خط ویژه 

 داد. قرار می
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که بخواهند مخفیانه  در واقع این امر ناخواسته بود، اما برای آن

نامه بنویسند از گل درخت آتشین استفاده کرده و موقع خوردن 

ای که رت روحیکنند، با این کار قدآن گل شروع به نوشتن می 

می وارد  خط  می به  پایین  بسیار  گونهشود  به  اگر  آید.  که  ای 

مخاطب نامه قدرت بیشتری نسبت به صاحب خط نداشته باشد  

 تواند بفهمد کی آن را نوشته است.  هرگز نمی

دانست ممکن است فرستاده نامه را  به حتم آن شخص سوم نمی 

جمع حضور داشته   به شاه نشان دهد، اکنون اگر واقعاً در این

اش  شود و نقشهاش روی میباشد به حتم پس از تست خط دست

 خورد. اما به راستی او کیست؟ واقعاً کنجکاوم بدانم.  شکست می 

زادگان هجوم بردند  سربازها با دستور شاه به طرف وزرا و اشراف

کردند و گاهی  تا دستگیرشان کنند. وزرا گاهی فریاد زنان فرار می 

ها را ببرند.  چسباندند تا سربازها نتوانند آنه میزها می خود را ب

زادگان اما بخاطر غرورشان هم که شده با پاهای خود و  اشراف

بزرگی دست آشوب  رفتند.  خروجی  درب  طرف  به  بسته،  های 

کرد، شده بود و شاه در رأس تاالر با اخم به این همهمه نگاه می 

 زمه کرد: ملکه دست شاه را آرام گرفت و نگران زم
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 این کار درستی نیست جورمونند.   -

 جورمونند سرش را باال و پایین کرد و جدی پرسید:  

 ای داری؟  راه دیگه -

اش را از روی ملکه سرش را به چپ و راست تکان داد و دست

تنها   این  نداشت.  وجود  دیگری  راه  برداشت.  جورمونند  دست 

میراهی که  این حقست  پشت  بفهمند کی  آخر  توانند  است.  ه 

گوی بلوآن چرا؟ بین این همه دلیل برای پایین کشاندن شاه و  

 ملکه چرا بلوآن؟ واقعاً دیوانگی محض است!  

ای در ذهنش زده شده است، سرش ملکه ناگهان، انگار که جرقه

را باال آورد و به جلو خیره ماند. گوی بلوآن! نکند واقعا کسی از 

هایش آزتالن قصد دزدیدن آن را دارد؟ اما برای چه؟ متفکر چشم

های کتاب را بست؛ تا جایی که به یاد داشت در یکی از کتاب

گ  بود  شده  گفته  سلطنتی  مکمل  وی خانه  گاهی  حومورا  های 

 دهند.  دیگر واکنش نشان می یکدیگراند و گاهی در تضاد یک

طور که گوی آزتالن و راذان مکمل یکدیگر بودند. اما در  همان

گوی  که  بود  شده  گفته  نیز  کنار  کتاب  در  نباید  مکمل  های 
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یکدیگر و در یک مکان قرار بگیرند زیرا در تضاد یکدیگر واکنش  

. پس این های تضاد دیگر مکمل خواهند شد با گوی   نشان داده و

ها را در دست دارد،  امر قدرت بسیاری به صاحب سه گوی که آن

 دهد. می 

را باز کرد و به دکاموند که سربازها او را   هایشرایو سریع چشم

ها این باشد. یا نه  بردند نگاه کرد. نه ممکن نیست هدف آنمی 

دانند او ها هنوز نمیچه؟ آن  اگر هدف آن شخص سوم این است

افتد جنگ عظیمی بین راذان و کیست و اگر واقعا این اتفاق بی

مرگ  داد.  خواهد  رخ  می آزتالن  اتفاق  بسیاری  و های  افتد 

های زیبای زیادی از بین خواهند رفت، هر دو پادشاهی به  مکان

نه این  - روند. نهنشینند و مردم بیچاره از بین می خاک سیاه می 

بیشتر هم قدرت  آوردن  دست  به  برای  تنها  هم  آن  اتفاق،  ه 

از جای خود  بی  زده  افکار درهم شتاب  این  با  ملکه  رحمیست! 

 آلود گفت:  برخاست و خطاب به جورمونند با نگاهی بغض 

 بینمت.  باید باهم صحبت کنیم. توی باغ انعکاس می  -

 که به ملکه نگاه کند، جواب داد:  شاه عصبی بدان آن
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نمی می    - اآلن  ملکه!  که  رو بینین  اینا  تکلیف  اول  باید  تونم. 

 زارم با این گندی که زدن قسر در برن. مشخص کنم. نمی

اش فرو کرد و مجدد  های بلندش را درون دستملکه کالفه ناخن 

 میان حرف شاه غرید: 

 باید باهاتون حرف بزنم پادشاه!    -

و به ملکه نگاه  با لحن جدی ملکه، شاه از آن آشوب چشم گرفت  

آن گویای  ملکه  برافروخته  صورت  صحبت  کرد.  واقعاً  که  ست 

مهمتری نسبت به این همهمه دارد. پس سرش را تکان داد و  

 گفت:  

 باشه. شما برو منم به زودی میام.   -

از پله ها  ملکه به سرعت کمی جلوی شاه تعظیم کرد و سپس 

با پایین آمدنش ندیمه  -تند ش که تا کنون  هایتند پایین آمد. 

کنار تخت ایستاده بودند به همراه مونیکا پشتش راه افتاده و به  

سختی از میان آن آشوب عبور کردند. البته زیاد هم سخت نبود،  

رفتند. هرچند آن چند  چراکه با حضور ملکه همه سریع کنار می 

اند  نفری هم که در حال فریاد بودند و متوجه حضور ملکه نشده 
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ها از ملکه دور شدند. همه چیز کامال شیرهای سربازنیز با تیغ شم

به هم ریخته است، صدای فریادهای اشخاص درون تاالر به بیرون 

هم رسیده و سربازهای بیرون تاالر نیز متعجب و نگران به آن 

 کنند.  مناره قرمز رنگ تاالر نگاه می 

های تاالر بیرون زد و با سرعت به طرف  ملکه با نگرانی از درب

قدم ک بازگشت.  آینه  می اخ  بر  بلندی  بیهای  و  به داشت  توجه 

می  نگاه  او  به  کنجکاو  که  نگاه  سربازهایی  جلو  به  فقط  کردند، 

داد. خدمه نیز پشت سرش  خیره بود و افکارش را سر و سامان می 

می  مورچه  قدم همچون  به  را  خود  تا  ملکه  دویدند  بلند  های 

سرع خاطر  به  ملکه  بزرگ  دامن  اینبرسانند.  به  و تش  طرف 

میآن موج  میطرف  ایجاد  را  کمی  باد  و  ملکه خورد  از  کرد، 

گونه راه رفتن بعید است. او که همیشه از وقار و آداب و رسوم این

 گیرد؟ ها را نادیده می زند، اآلن چرا خود آنسلطنتی حرف می

 شاه با رفتن ملکه، از روی تخت بلند شد و با فریاد گفت:  

 و ببرین، به ادوارد بگین بیاد!  شون رهمه  -
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امپراطور لحظه به  و  شده  ساکت  همه  ادوارد  نام  شنیدن  با  ای 

می  ادوارد  اگر  نه  ماندند.  وجود  خیره  فراری  اصال ًراه  دیگر  آمد 

نداشت. ادوارد به شدت با دقت بود و این اصال خوب نیست. شاه  

ند.  کست و دیگر به کسی رحم نمیبار بسیار جدی اما گویی این

کرد که اگر یکی از نزدیکان در این  حتی داشت خود را آماده می

اتفاق دست دارد به هیچ وجه به او رحم نکند و بنظر کار درستی 

نام  می  شنیدن  با  زیرا  گرفت،  شدت  قبل  از  بدتر  همهمه  کند. 

 فرمانده ادوارد حتی بیشتر از قبل وحشت کردند.  

ا ابهت خاصی از میان آن ها پایین آمد و درحالی که بشاه از پله

می میآشوب  راه  کنارش  که  ساتراس  به  خطاب  آمد  گذشت، 

 دستور داد: 

 برو ادوارد رو بیار! توی باغ منتظرم.    -

دوان از شاه دور شد تا به -ساتراس سریع چشمی گفت و دوان

ست  هاییفرمانده اطالع بدهد. فرمانده ادوارد یکی از آن فرمانده 

دقتی  که به شدت به پادشاه وفادار بوده و هرگز در کارهایش بی 

ای که تا کنون هر وزیری  شود. به اندازهای دیده نمی و کوتاهی
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قرار او  تعقیب  تحت  لیست  هیچمی  در  به  راه گرفت  دیگر  وجه 

فراری نداشت. دروغ چرا یکی از دالیلی که شاه هنوز قدرت مقابله  

ای مثل ادوارد است که واقعاً با اعلیحضرت را دارد وجود فرمانده 

 کمک بسیاری به او برای کسب قدرت کرد. 

شاه نیز دقایقی پس از ملکه از تاالر بیرون آمد، درحالی که بر  

نهاد به آسمان نگاه کرد. سربازهای  ها قدم می شروی سنگ فر

جا اعزام شده بودند تا بتوانند سریع این تجمع را بیشتری به این

سرکوب کرده و کنترل وضعیت را به دست بگیرند. شاه پوزخندی  

این و زد،  اعلیحضرت  بود  امیدوار  است.  تمام  کارشان  دیگر  بار 

باشند   کار دست داشته  این  نیز در  از  برادرش  برای همیشه  تا 

در  دست به حتم  متأسفانه شخص سومی  اما  راحت شود.  شان 

داند که ممکن است شخص دیگری میان است و خودش هم می 

 که انتظارش را ندارد دم به تله بدهد.  

شاه جلوی سر درب کاخ آپادانا ایستاد و به اطراف نگاهی انداخت،  

ودند و بقیه برای مانده بتنها چهار سرباز جلوی درب ورودی باقی 

اند. سرش را برگرداند و  کمک به دیگران به داخل تاالر آرگا رفته 

دیدند. به خدمه نگاه کرد. همه سرشان پایین بود و چیزی نمی
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حوصله پلک زد. در لحظه به اژدهایی  ها گرفت و بی نگاه از آن

های نارنجی پررنگ  عظیم با رنگ قرمز بسیار درخشان که رگه 

های نارنجی، یکی از خورد، تبدیل شد. وجود رگهیدر آن موج م

گونه  هایی از بریل است که خیلی کم اژدهایی از اینمحدود گونه

شد، این اژدهایان نه تنها خالص و اصیل بودند  خاص متولد می 

و  بودند  باالتر  هم  درخشان  قرمز  درجه  آن  از  مرتبه  یک  بلکه 

در لحظه نیروی   انرژی بیشتری داشتند. پس برای همان است که 

هم  باید  اژدهایی  همچین  کرد.  احساس  را  نامه  آن  مخفی 

 فهمید.  می 

متر دندان شش  به  کدام  هر  شاید  زردش،  و  بزرگ  های 

گونهمی  به  می رسیدند.  راحتی  به  که  را ای  سنگ  یک  توانست 

دم کند،  فلس خورد  اما  نداشت  تیغی  برنده  اش  حتم  به  هایش 

و پاهایش به   های دستزدند. پنجه بودند. چراکه از تیزی برق می

قدری بلند و تیز هستند که همچون دایره برگشته و برای خود 

هایش را جلوی  شوند. شاه بال قالبی منحصر به فرد محصوب می

در  و  گشود  کرده  وحشت  سربازهای  آن  و  زده  حیرت  خدمه 

آسمان به پرواز در آمد. برایش مهم نبود افرادی پایین مرتبه او 
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ببی  باید هرچه سریع را  باغ می نند اکنون  به  تا  تر خود را  رساند 

 قدر پریشان گشته است.  بفهمد ملکه از چه آن

های قوی، به آسمان صعود کرد و در هوا معلق ماند.  با بال زدن

های بزرگ و زیبای قرمزش باغ را پیدا کرد و با سرعت  با آن چشم

به حتم تمام قصر  قدری باال رفته بود که  به طرف آن بال زد. آن

توانستند او را ببینند و مطمئنا از دیدن بدن واقعی پادشاه به  می 

کردند. هرچند جای نگرانی هم داشت چراکه این  خود افتخار می

خطرناک بود، یعنی اتفاقی رخ داده است که شاه را وادار به تبدیل 

شدن کرده. هایدرا تازه از خواب بیدار شده و کنار پنجره درحال 

ها بود که با دیدن جثه ش دادن به صدای خوش آوای چلچلهگو

هایش از تعجب گشاد شدند. آن پدرش اژدهای عظیم بریل، چشم

بدن خود چه   با  قصر  متری  هزار  ارتفاع چند صد  در  او  است، 

کند؟ با دیدن جثه پدرش سریع از روی طاقچه پنجره پایین  می 

 های بزرگ پنجره را کامال گشود.  پرید و درب

ای که دیدنش خالی از لطف  حیران به آن صحنه نگاه کرد، صحنه

نهایت  نیست. اژدهایی به اندازه یک کوه بزرگ که در آسمان بی 

کند. هایدرا قصر آزتالن در حال بال زدن است و به اطراف نگاه می
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به رایکا که درحال جدا کردن لباس های کثیف حیران خطاب 

 بود گفت:  

 رایکا بیا!    -

ای که داشت آن را  از دست خیال از اتفاق و صحنهاما بی  رایکا

 داد، خسته سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: می 

 قدر این لباس چرک ها زیادن که...  باور کن حوصله ندارم. این   -

 تر از قبل او را صدا زد.هایدرا اما مجدد مصمم 

 رایکا بیا زود، عجله کن.    -

هی به هایدرا که تا کمر از پنجره بیرون رفته  رایکا کالفه نیم نگا

بود انداخت و متعجب از روی زمین بلند شد. چه شده است که  

هایدرا تا این حد تعجب کرده و نزدیک بود خود را از پنجره به  

آرام نزدیک شد و کنار هایدرا جای  -اندازد؟ رایکا آرامبیرون بی 

به جهت نگاهش  گرفت. نگاهش را از روی موهای بلوند هایدرا  

ناگهان چشم و  می داد  درست  گشتند.  بزرگ  نیز  او  بیند؟ های 

کنند؟ با لکنت و لحنی سرشار  پادشاه معلق در هوا و زمین چه می 

 از تعجب زمزمه کرد: 
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 ...  . چرا... چ یشون... ای  - 

 هایدرا به سرعت سرش را باال و پایین کرد و میان حرف او پرید. 

آره خودشه، چی شده که تبدیل شده؟ وای باز خواب بودم و     -

 های مهم جا موندم.  از اتفاق

اش  دوید که در میان راه دست سپس سریع به طرف درب اتاق  

با اضطراب دست کشیده   بود که  رایکا  نگاه کرد،  به عقب  شد. 

 کرد. هایدرا اخمی کرد و پرسید: راستش را گرفته آن را رها نمی

 تم رو رها کن رایکا باید برم.  دس  -

 رایکا میان حرف هایدرا نگران و با استرس جواب داد:

صبر کن، نباید بریم. اگر، اگر جنگ شده باشه جونت به خطر     -

 میوفته.  

های رایکا بیرون کشید  اش را از میان دست هایدرا محکم دست

 رفت، گفت:  و درحالی که به طرف درب می

جا تونی این درمم در خطرن، باید برم تو میطوری مادر و پاین -

 بمونی. 
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احمق   آن  فرستاد،  هایدرا  به  لعنتی  دل  در  و  کرد  اخمی  رایکا 

دانست که رایکا نگران جان اوست نه نگران جان خود، احمق  نمی

نمی دیگر  و بود  زدند  بیرون  اتاق  از  سرعت  با  دو  هر  فهمید. 

یین رفتند. با رسیدن به  ها پاحیران خدمه، از پله  توجه به نگاه بی 

ها پنهان شدند و به شاه  درب ورودی کاخ آینه، هر دو کنار ستون 

نگاه کردند که با شتاب به طرف باغ انعکاس که در آسمان معلق 

نگاه  هایدرا  آمد.  فرود  آینه  پل  روی  و  کرد  پروزا  از بود،  را  اش 

آسمان و پدرش گرفت و به زمین چشم دوخت. سپس با لحنی  

 مزمه کرد:  مرموز ز

 کار داره؟ یعنی با کسی وعده کردن؟ توی باغ چی   -

 ای باال انداخت و پاسخ داد: رایکا نگران شانه 

بی    - رو بیا  بفهمیم  نباید  که  چیزی  اگر  هایدرا،  بشیم  خیال 

 شیم. بفهمیم بدبخت می

 تر زمزمه کرد:  سپس آرام

 هرچند برای تو که فرقی نداره، من بدبخت میشم.  -
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های منتهی به  ا آهسته خندید و درحالی که به طرف پله هایدر

 رفت، گفت:  کاخ آینه می 

 گفتم که، تو نیا مجبورت که نکردم.   -

رایکا اخمی کرد و دستش را در هوا تکان داد، گویا خیلی عصبانی  

شده است. سریع پشت سر هایدرا دوید تا به او برسد که با صدای  

نازک کسی هر دو در جای خود میخکوب شدند. هایدرا با شنیدن  

ناخن صدا  دستآن  درون  را  بلندش  و  هاهای  کرد  فرو  یش 

که به طرف  ز متقابالً بدان آنهایش را به دندان گرفت. رایکا نیلب

را بست و محکم به یکدیگر فشرد.   هایشآن صدا بازگردد چشم

االن واقعا حوصله این شخص را نداشتند و واقعاً درست است که  

 شود.  اش سبز می آید، جلوی خانهگویند مار از پونه بدش می می 

و  محلی آن دو نفر با اخم قدمی جلوتر گذاشت  وارنا با دیدن بی 

اشاره انگشت  او  ناخن  به  که  رایکا  پهلوی  درون  محکم  را  اش 

 تر بود، فرو کرد. سپس با پوزخند گفت:  نزدیک

 کنین؟ محلی می کارتون به جایی رسیده که به من بی  -
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رایکا با درد زیادی که ناشی از فشار بیش از حد انگشت وارنا بود،  

همان سپس  کشید.  کنار  را  خود  سریع  و  گفت  که    طورآخی 

چاشنی  و  درد  و  ترس  با  گذاشت،  پهلویش  روی  را  دستش 

عصبانیت به وارنا چشم دوخت. هایدرا با شنیدن آخ رایکا سریع 

روی  را  دستش  که  رایکا  وضعیت  دیدن  با  و  چرخید  عقب  به 

اش از درد جمع شده بود، ابروهایش پهلویش گذاشته بود و چهره 

د. کنار رایکا ایستاد بیشتر از قبل به هم گره خورد و قدمی جلو آم

 کرد آن را کنترل کند پرسید: و با عصبانیت و صدایی که سعی می

 کار داری؟  باز چی   -

وارنا ابرویی باال انداخت و متعجب، خطاب به روژان و ساتیا که 

یشان را به سینه  هاپشت سرش ایستاده بودند و با نشاط دست 

 کردند گفت:  ها نگاه می گرفته و به آن 

بینم زبون باز کردین پرنسس من. قبل از سوختن که  به می -به  -

 نمی تونستین درست جواب بدین. انگار براتون مفید واقع شده!  

 روژان با حرف وارنا خنده ریزی کرد و با تمسخر ادامه داد:
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براشون    - بسوزن  شاهزاده  آتیش  با  دیگه  بار  چند  اگر  شاید 

 مفیدتر هم بشه.  

ای زد و سرش را به معنای تایید حرف قه ساتیا با حرف روژان، قه

 هایش گفت:  او تکان داد. سپس میان خنده 

طوری میشن اولین پرنسس کباب شده سلطنتی، خیلی  این   -

 خوبه نه؟  

هایش را مشت کرد و هایدرا با آن همه توهین و تمسخر انگشت 

های اش را با دست خواست حرفی بزند که رایکا سریع دست چپ 

 رفت و نگران آهسته در گوش هایدرا زمزمه کرد:  لرزان خود گ

 مواظب باشین، نباید...    -

اش را  رایکا توسط وارنا، نتوانست حرف  هرچند با کشیده شدن

های ظریف وارنا به جلو کشیده شد  تمام کند. زیرا توسط دست 

ناخن  سپس  لباسو  که  بود  وارنا  می های  پاره  را  کردند.  هایش 

حیرت و  شوکه  با  هایدرا  دختری  دوخت.  چشم  رایکا  به  زده 

اش از روی سینه تا که اکنون لباس  های حریر آبی ساده لباس

 اش مشخص گشته بود. اش پاره شد و تمام بدنروی زانوان
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اما دیده   لباس اصلی آستر سفیدی پوشیده است  البته که زیر 

شدن آن آستر نیز مجاز نیست و خارج از عرف قصر و حوموراست.  

 هایشانقهقه  و  کشیدند جیغی ساتیا با دیدن آن صحنه، روژان و

  ایستاده   عقب  زده شوک   چنانهم  اما  هایدرا  کرد،  صعود  آسمان  به

 آلود بغض  هاییچشم  با  رایکا .کردمی   نگاه  رایکا  به  پهلو  از   و  بود

 را پایین انداخت و با صدای لرزان خود زمزمه کرد:   سرش

 کنین؟  چ..چرا ای..این کار رو ب..باهام می -

اسف وضعیت  به  که  درحالی  می وارنا  نگاه  رایکا  لذت بار  و  کرد 

 اش را کنار لب خود تکان داد و با افتخار گفت: برد ناخنمی 

 خواست.چون دلم می   -

اش را کنترل  د، سعی کرد بغضطور که سرش پایین بورایکا همان

کرده و خودش را با آن لباس پاره یک جوری بپوشاند تا بیشتر  

به آن  و  بودند  ایستاده  اطراف  در  نگاه سربازانی که  زیر  این  از 

 خیره شده بودند، آب نشود. 

می  دشوار  و  بسیار سخت  سنگین  بغض  آن  مهار  باشد.  هرچند 

اش توسط  شدن  درست است که او یک خدمتکار بود و تحقیر
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ست؛ اما قبل از آن او نیز اعضای خانواده سلطنتی کامال طبیعی 

یک پرنسس است. او هم خون سلطنتی خاندان کولد را دارد پس 

 رحم باشند؟  توانند تا این اندازه با او بیچطور می

هایش شروع به چکیدن کردند. آری بیشتر از این آرام اشک-آرام

دارد. نگه  را  خود  می   نتوانست  دعا  دل  هایدرا  در  مبادا  تا  کرد 

واکنشی نشان دهد که بعدا مجدد باعث آشوب شود. هایدرا نباید 

داند این آزار و اذیت خدمه طور که خود میکند، هماندخالت  

طبیعی  کامال  آزتالن  قصر  می در  اتفاق  همیشه  و  اما ست  افتد. 

باری  اولین  این  دومیدروغ چرا  که  رایکا کسی  برای  که  ن  ست 

افتد و شاید برای همین تا ندیمه ارشد زن قصر است، اتفاق می 

 این اندازه برایش سنگین تمام شده است. 

را محکم بست و لباس پاره شده را بیشتر دور   هایشرایکا چشم

بدنش پیچاند که وارنا مجدد جلو آمد و با دو دستش دو طرف  

لباس   با  را همراه  آن  و محکم  را گرفت  لباس  سفید  پاره شده 

خود گرفته    زیرش از دو طرف کشید. حیران دستم را جلوی دهان

اندازه؟ چهو بهت  طور زده به کارش خیره ماندم. وقاحت تا چه 

 پروا باشد؟ توانست تا این اندازه بی می 
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این سربازان  خیره  جلوی  صحنه  به  خندان  همه  و  کرد  را  کار 

بانوان خدمتکار قصر هم می  ها، رحم خندیدند! آنشدند، حتی 

آن آری  باشند،  ندارند؟  داشته  انسانیت  که  نیستند  انسان  ها 

رحم وقاحت اژدهایان واقعاً غیر قابل تحمل است. موجوداتی بی

کنند و خود را برای  های دنیا قدرت را درک میکه تنها از دارایی

 زنند.  رسیدن به آن به آب و آتش می 

نمی کردم،  نگاه  هایدرا  کند؟به  کاری  واقعاً   خواست  بود  قرار 

همانهمان خشکیده  درخت  مثل  و  طور  بروند  تا  بایستد  جا 

هایشان را بکنند؟ رایکا با این کار وارنا جیغ بلندی کشید  خوشی

توسط    زیبایشو بر روی زمین سقوط کرد تا بیشتر از این اندام  

 دیگران بررسی نشود.

دیگر   خواستممن نیز خجالت کشیدم. سرم را پایین آوردم، نمی

به گوشم  این صحنه نفرت با صدایی که  ببینم. هرچند  انگیز را 

جلو   به  قدمی  که  هایدراست  آوردم.  باال  را  سرم  مجدد  رسید، 

چشم و  نفرت  با  و  کرد.  برداشت  نگاه  وارنا  به  درخشان  هایی 

 باالخره؟ 
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یش هاکوبد، دست اش میقلبش به شدت محکم خود را به سینه 

گردد. چند قدم دیگر جلو رفت و  بازنمی   لرزند ولی او به عقب می 

هایش خیره شد. به  رخ به رخ وارنا ایستاد، با نفرت تمام به چشم

صحنه با تمام وجودم خیره بودم که هایدرا ناگهان دستش را باال 

ی وارنا کوبید. به قدری که وارنا از آورد و سیلی محکمی برگونه 

افتاد و حیران   های مرمرشوک و شدت زیاد ضربه بر روی زمین 

 اش نهاد. ی کبود شده اش را بر روی گونهدست

این کار هایدرا، واقعاً تحسین برانگیز است. یک تلنگر، یک حرکت 

و یک دعوا؛ همه چیز از یک تلنگر سنگین شروع خواهد شد و تا  

ای و  بینی تا انتهای آن را رفتهبخواهی از مسیر کنار بکشی می 

ای. روژان و ساتیا حیران جنازه ایستاده  اکنون در قله کوهی پر از

باری بود که هایدرا به هایدار نگاه کردند، ترسیده بودند. این اولین 

ها قد علم کرده و حتی به خود جرات داد دستش را جلوی آن

دیگر چسبیده روی وارنا بلند کند. هر دو سکوت کرده و به یک

هایشان دای خندهشان بود صدار است، تا وارنا پشتبودند. خنده 

ها هم  کرد اما اکنون تا وارنا بر زمین افتاد آنگوش عالم را کر می 

 الل گشتند. 
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هایدرا با عصبانیت بسیار تفی بر روی صورت وارنا انداخت، وارنا  

نیز گویی که تازه از شوک بیرون آمده بود جیغ بلندی سر داد و  

 با گریه گفت:  

 این چه کاری بود؟ تو...  51ریشبی   -

حرف میان  که  است  عصبانی  قدری  به  اما  لگد    هایدرا  وارنا 

 محکمی به پاهای ظریف وی زد و با فریاد پاسخ داد: 

 خفه شو، خفه شو!   -

شوک روژان  و  ساتیا  شدند.  وارنا،  خیره  هایدرا  چهره  به  زده 

می چهره کبودی  به  عصبانیت  از  که  وای   سفیدی    رفت 

چشر  تغییر  هایشچشم بودند.  داده  در م نگ  خاکستری  هایی 

کند. مدتی  میان اقیانوسی قرمز واقعاً صحنه ترسناکی را ایجاد می

دیگر خیره شدند که رایکا با گریه هر چهار نفر در سکوت به یک

که سعی   درحالی  نهاد.  جلو  قدمی  لرزان  و  برخاست  جایش  از 

 هایدرا را گرفت و با لکنت گفت:  داشت بدنش را بپوشاند، دست 

 نی... ن. ب... یاین ب... بریم. سرورم لطفاً. رهاشون ک -

 
 این یک فحش در حومورا محصوب می شود.معادل کلمه حرامزاده  51
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های توجه به نگرانی رایکا، دستش را از درون دستهایدرا اما بی

او بیرون کشید و به خدمه و سربازهایی که به آن معرکه نگاه  

کردند، چشم دوخت. همه با دیدن نگاه پرنسس دست و پای  می 

. هایدرا اما با فریاد شان را به آسمان دادندخود را گم کردند و نگاه 

 ها گفت:  خطاب به آن

 هام گمشین! از جلوی چشم -

همه سریع با دستور صریح پرنسس از ترس پای به فرار گذاشتند  

ای شد. و در کسری از ثانیه اطراف کاخ خالی از هر موجود زنده 

نمی  که  سربازهایی  پست بیچاره  کنند.  توانستند  ترک  را  شان 

هایشان  هایشان را به آسمان داده و پلکهرچند با تمام وجود سر

از روی سربازها  را  نگاهش  با فکی قفل شده،  را بستند. هایدرا 

 برداشت و مجدد به آن سه عفریت داد. 

 سعی  و  بودند  ایستاده  وارنا  کنار   اکنون  نیز  ساتیا  و  روژان 

خواست   هایدرا  وارنا  شدن  بلند  با.  کنند   بلند  را   وارنا  کردندمی 

محکم  را  دامنش  شد.  مانعش  سرعت  به  رایکا  که  برود  جلوتر 
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نفر خم کرد و  بار جلوی آن سه  با ترس سرش را ده  کشید و 

 گفت: 

عذرمی    - بود،  من  تقصیر  خواهش متاسفم  برین،  لطفاً  خوام 

 کنم. می 

ها چشم کرد و هایدرا، با تنفر به آنرایکا درخواست بخشش می 

می بود.  فردوخته  عذرخواهی خواست  چرا  بگوید  و  بزند  یاد 

آنمی  از  چرا  نکردهکنی؟  که  کاری  بخشش  طلب  را ها  ای 

دانست تا همین جا هم که پیش رفته  کنی؟ اما به خوبی می می 

است بعدا باید به ملکه پاسخ دهد و به حتم تنبیه بزرگی در پیش  

ای  اش را در جلوی عدهخواهد بود. اما ارزشش را داشت. دوست

آبرو کردند، نکند مادرش انتظار دارد او ساکت مانده  یه بیدون پا

  و به عنوان صاحب آن به اصطالح خدمتکار، چیزی نگوید؟! 

اش، روژان و ساتیا بازوی وارنا با سکوت هایدرا و آن نگاه خصمانه

به طرف کاخ خود کشیدند.   نگاهی ترسیده  با  را  او  و  را گرفته 

دیگر خارج شوند، نگاه هر دو   هرچند تا لحظه آخر که از دید هم 

بود و گویی هیچ کدام حاضر   تنفر روی هم دیگر قفل شده  با 
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ای دختر... آن نبرد و آن نبودند کوتاه بیایند. هایدرا! عوض شده 

ای شاید تلنگری بود تا تغییر کنی. هرچند  دردی که تحمل کرده

 شاید دلیل چیز دیگری باشد.  

های پاره  را را رها کرد و لباسبا رفتن دخترها، رایکا دست هاید

ها را به خود چسباند تا شده را از روی زمین برداشت. سپس آن

بی  این  از  و  بیشتر  عصبانیت  از  گویی  که  هایدرا  نشود.  حرمت 

برد، هینی  خشم فراموش کرده بود رایکا درچه وضعیتی به سر می 

باید  بازگردد.  اتاق خود  به  تا  به وی کمک کرد  کشید و سریع 

کرد تا باز شخص دیگری او را یع سر و وضع او را درست می سر

 نبیند.  

ها باال  هر دو به سختی با لباسی که سعی داشتند نیوفتد، از پله 

بر می قدم  او  هایدرا جلوی  اتفاقی کسی  رفتند.  مبادا  تا  داشت 

بر  قدم  اتاق  طرف  به  دو  هر  که  درحالی  ببیند.  را  او  بدن 

 مه کرد: داشتند، هایدرا آرام زمزمی 

 ها نشد بفهمم پدرم چرا تبدیل شده. ریشبه خاطر اون بی  -
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خوبی   به  دو  هر  اما  داد  تکان  حرفش  تایید  برای  سری  رایکا 

جاسوسی  می  مخفیانه  تا  نبود  راضی  عمیقا  رایکا  که  دانستیم 

افتادند به حتم رایکا جانش پادشاه رو بکنند، چراکه اگر گیر می 

ماند اما قدرت که  ایدرا ساکت نمی داد. هرچند هرا از دست می 

 های او نیست. در دست

با رسیدن به درب اتاق، خدمه متعجب به وضعیت آن دو نگاه 

نگاه  هایدرا سریع  برافروخته  دیدن صورت  با  اما  را کردند.  شان 

ها دزدیدند و درب را باز کردند. هر دو به سرعت وارد شدند و درب

رایکا نفس عمیقی کشید و   شانخاطر شدنبسته شدند. با آسوده

لباس کمد  طرف  به  که  میدرحالی  هایدرا  بغض  های  با  رفت، 

 گفت:  

 خوبه چند تا لباس معمولی توی کمدت گذاشتم.    -

اش اش بود و چهرههایدرا با همان اخمی که هنوز روی صورت

رفت، روی تخت نشست و درحالی که پایش روی به قرمزی می

 مزمه کرد: گذاشت، ز را روی دیگری می

 ذاشتی.  اون هم که من بهت گفتم بذار وگرنه نمی  -
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که به خوبی صدای آرام او را شنیده بود اما ترجیح داد رایکا با آن

ها،  وگذار در کمد لباساعتنا باشد و به کار خود برسد. با گشت بی 

و همان جا  انتخاب کرد  را  آبی روشن  و  لباس خاکستری  یک 

ایدرا خسته روی تخت دراز کشید و  مشغول تغییر لباس شد. ه

 یش را زیر گردنش نهاد.  ها دست

  به   که  سقفی.  شد   خیره  اتاق  سقف  به  باز  کامالً  هاییچشم  با 

 دنیای   ماندمی   خیره  آن  به  وقتی  ها،لیتلی   از  یکی  جادوی   کمک

 آن   در  که  دنیایی.  دادمی   هدیه  هایشچشم  به  را  زیبایی

و  میان ستاره   در  توانستمی  فضا  از محدودیت  و  بزند  پرسه  ها 

مکان دور باشد. دنیایی به زیبایی یک اقیانوس بیکران. رایکا با 

پوشیدن لباس، پارچه پاره را داخل سبد مخصوص انداخت و به  

طرف هایدرا بازگشت. با دیدنش که به سقف خیره بود و لبخند  

را   هایشعمیقی بر روی لب داشت، کنارش دراز کشید و چشم

  بست. هایدرا با حضور رایکا پلک زد و از دنیای خیالی جادویی

 خود بیرون آمد.

 نیم نگاهی به رایکا انداخت و زمزمه کرد:  
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 خوابی؟  -

 در   دهدمی  ترجیح  گویا  داد،  را  جوابش  لب  زیر  نُچی  با  تنها  رایکا 

  پیدا  بهبود  روحی  آسیب  آن  از  تا  کند  استراحت  کمی  سکوت

ترجیح  حال  و  کرده را  این  اآلن  هایدرا  هرچند  شود.  بهتر  اش 

 دهد. پس کمی نیم خیز شد و مجدد گفت:  نمی

 کردم.  متاسفم. باید بدتر باهاشون برخورد می -

را باز کرد و به او خیره شد.    هایشرایکا با این حرف هایدرا، چشم 

 نگاه لرزانش را که دید لبخندی زده و مالیم گفت: 

تقصیر تو نیست، چرا باید عذرخواهی کنی؟ راستش، امیدوار   -

 ارزه. های بعدش نمیبودم اصالً کاری نکنی. چون به آزار و اذیت

 ن داد و غمگین زمزمه کرد: هایدرا سرش را به چپ و راست تکا

دیدنت توی اون موقعیت، خیلی اذیتم کرد. حتی خودم رو     -

ها از خط  سرزنش کردم که چرا زودتر باهاش برخورد نکردم. اون

 قرمزم رد شدن. 
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رایکا خنده آرامی کرد و به هایدرا خیره شد. هر دو به یکدیگر 

که   نگذشت  بودند. هرچند مدتی  و سکوت کرده  چشم دوخته 

در چشم اشک  آرام جوشش  بغضش  و  شده  شروع  هایدرا  های 

شکست. رایکا که نیز از تاثیر گریه او بغض کرده بود، نیم خیز 

چنان  شد و او را در آغوش کشید. هر دو در آغوش هم دیگر هم

کردند. جو سنگینی شده است. رایکا با سکوت به اطراف نگاه می 

چیز محکمی به    لب گشود و خواست حرفی بزند که با برخورد

شیشه پنجره، هر دو شوکه از هم جدا شدند و از آغوش یکدیگر  

 بیرون آمدند.  

پایین آمدند. رایکا بدون تریدد  از روی تخت  بود؟ ترسیده  چه 

اولین کاری که کرد به طرف جایگاه شمشیرها رفته و سریع هر 

ای و براق هایدرا را که در آن  دو شمشیر را برداشت. شمشیر نقره

طرفسن به  بود  شده  کار  زمرد  خود گ  و  کرد  پرتاب  اش 

شمشیرش را به سرعت از غالف بیرون کشید. سپس به هایدرا 

نزدیک شد و ناخواسته جلوی هایدرا قرار گرفت تا از او محافظت 

 کند. آری این را از بچگی آموزش دیده و ملکه ذهنش شده بود.  
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ی بلندی نبود هر دو آرام و کنجکاو به پنجره نزدیک شدند، صدا

که کسی از بیرون متوجه آن بشود؛ اما از داخل به خوبی به گوش  

کرد.  برخورد  شیشه  به  شده  حساب  است  چه  هر  بود.  رسیده 

ای صدا بلند و شدت ضربه زیاد باشد  توانست به اندازه وگرنه می 

هم  طرفی  از  شوند.  خبر  با  قصر  کل  و  شده  خورد  شیشه  که 

د که اصال کسی متوجه آن نشود.  توانست به قدری آرام باشمی 

 حتی ساکنین داخل اتاق. 

رایکا قدم دیگری برداشت و کامال کنار پنجره قرار گرفت. سپس  

با گردنی که آن را کشیده بود تا بیرون را به خوبی ببیند، آرام  

 زمزمه کرد:  

 پرنسس جلو نیاین، باید اول بررسی کنم.    -

ای گفت و شمشیر به دست  های باشهایدرا بدان هیچ عذر و بهانه 

گارد گرفت تا بتواند سریع واکنش نشان دهد. رایکا با اطمینان 

حاصل کردن از امنیت فعلی و موقتی هایدرا درب پنجره را آرام 

با سر شمشیر باز کرد و پنجره را گشود. درب پنجره با صدای 

 کمی باز شد و باد سردی به داخل پیچید.  
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سنگین؛ موهای بسته شده رایکا را   باد به زیبایی در آن سکوت

توجه به  الی موهایش عبور کرد. او اما بی به بازی گرفت و از البه

ها، به بیرون نگاه  حس خوب آن لحظه و صدای خوش آواز بلبل

کرد. هوا کمی تاریک شده و نزدیک غروب بود. چقدر زود گذشته  

 است. 

اه کرد. تقریبا  سرش را بیشتر خم کرد و با تمرکز زیاد به اطراف نگ

سرش را کامال از پنجره بیرون برده بود و با دقت پایین و باال را 

کرد. اما هنوز چیزی ندیده است. هایدرا با دیدن این  کاوش می 

کاوید، تر آمد و درحالی که با احتیاط اطراف را میوضعیت نزدیک

 گفت:  

 شاید اشتباه شنیدیم.    -

ت تکان داد و در حین  رایکا به سرعت سرش را به چپ و راس

 کاوش پاسخ داد: 

 نه مطمئنم یه صدایی شنیدم!    -

ای باال انداخت و درحالی که به پنجره بیشتر نزدیک هایدرا شانه

 شد جواب داد:می 
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 طوری یه...  حاال که کسی و چیزی نیست. شاید همین   -

هویی که به گوش رسید هر دو سکوت کردند و    -با صدای هو

 ون چشم دوختند. رایکا آرام زمزمه کرد:متمرکز به بیر

 نگو که فقط من شنیدمش؟!   -

 هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و ترسیده گفت:  

 نه من هم شنیدم! چی بود؟   -

کرد تا با دقت بیشتری  را تنگ می  هایشرایکا درحالی که چشم

 ببیند، زمزمه گویان گفت:  

 کنه.  سوسی ما رو می به احتمال یه اژدها که داره جا   -

مضطرب   و  رفت  عقب  قدمی  بود،  ترسیده  که  درحالی  هایدرا 

 پرسید: 

 کن...  هو نمی  -رایکا مطمئنی؟ اژدهایان که هو   -

زد که با افتادن توپی از طرف پنجره به داخل  داشت حرف می

اتاق جیغی بلندی کشید و سریع به طرف تخت دوید. به شدت 
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می  ناگهانی  چیزهای  آثار    ترسیداز  از  این  بود  ممکن  خب  و 

 اتفاقات تلخی باشد که در کودکی برایش رخ داده است.  

را در هوا چرخواند   شمشیرش العمل نشان داد،رایکا سریع عکس

هوی بلندی در اتاق پیچیده و    - و به طرف آن توپ بازگشت. هو

وزش باد سرعت دو برابری پیدا کرد. هایدرا از ترس پشت تخت 

به خود می و  به شدت وحشتناک قایم شده  اتاق  لرزید. فضای 

ای بعد سکوت برای مدت کمی تمام اتاق را در شده بود و لحظه

جیب با فضای چند دقیقه پیش اتاق در  برگرفت. سکوتی که ع

تضاد قرار داشت. مدتی که گذشت هایدرا آرام سرش را از پشت 

 تخت باال آورد تا وضعیت را بسنجد.  

ترسیده  و  لرزان  چشمنگاه  با  ناز  موجود  آن  به  بزرگ اش  های 

های سرد افتاده بود. درخشان افتاد که وسط اتاق روی سرامیک

آمد. رایکا شمشیرش را به غالف    متعجب از پشت تخت بیرون

برد و دست به سینه به آن نگاه کرد. هایدرا حیران میان اتاق 

ایستاد و در آن تاریکی که بخاطر رفتن خورشید ایجاد شده بود،  

اش را میان رایکا و آن لیتلی  هایی خندان و متعجب نگاه با چشم 
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ر  چرخواند. رایکا، لبخندی زد و درحالی که شمشیرش را دمی 

 گذشت، گفت:  گذاشت و از کنار لیتلی می جای خود می

 هو؟  -این دیگه آخرشه. آخه هو  -

هایدرا که متوجه موضوع شد خندید و خوشحال با ذوقی فراوان  

و  نشست  زمین  روی  کنارش  دوید.  رنگ  سبز  لیتلی  طرف  به 

برد تا او را در آغوش بکشد،  یش را جلو می ها درحالی که دست

 گفت: خندان 

هر دومون رو ترسوندی پسر خوب. ولی چه خوب   52هی هارپر    -

 هو رو یاد گرفتی ها!   -هو

های بزرگ و زیبایش،  هارپر با نگاهی متعجب و گیج با آن چشم

سرش را باال آورد و با بغض و شادی به هایدرا خیره شد. او هنوز  

ی بچه است و بالغ نشده. برای همان به حتم متوجه مفهوم و معنا

شد و تنها بار منفی و گفتند، نمیکلماتی که اژدهایان به او می 

آلود و فهمید. به خاطر همین آن نگاه بغض مثبت کلمات را می 

 شادش هم برای بار مثبت و منفی جمله هایدرا بود.  

 
52  Harper 
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ای هارپر، سریع های تیلههایدرا با دیدن حس عجیب درون چشم

غوشش کشید. سپس  او را گرفت و در آ  های کوچکزیر دست

 کمی از محبت زیاد او را به سینه خود فشرد و با عشق گفت: 

 هات رو خیلی دوست دارم. وایی چشم  -

چهره با  نمی رایکا  خوشش  اصال  کارها  این  از  گویا  که  آمد،  ای 

 :  گفت عجیب لحنی  با اخمی کرد و روی تخت نشست. سپس 

 . قدر لوسش نکن. اَه حالم بهم خوردهایدرا این  -

را در  برخاست، هارپر  از جایش  و  رایکا خندید  با حرف  هایدرا 

 برد، پرسید:  آغوش گرفت و درحالی که به طرف جایگاهش می 

 هارپر کجا رفته بودی پسر؟ این چند روز رو اصالً ندیدمت.    -

 ای باال انداخت، سپس با تمسخر پرسید:  رایکا خندید و شانه 

 انتظار داری بهت جواب بده؟   -

بالشت   هایدرا اخمی کرد و درحالی که هارپر را به آرامی روی 

مخملی سفیدش که روی پایه بلندی در کنار تخت خودش بود،  

 می گذاشت با حرص زمزمه کرد:  
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 میشه بس کنی؟   -

رایکا از حرص خوردن هایدرا خندید و از جایش بلند شد. سپس  

 تعظیم کوتاهی کرد و گفت:  

 اجازه.  باید برم بخوابم. با   -

 ای باال انداخت و متعجب زمزمه کرد: هایدرا شانه

 قدر یهکویی!  چه  -

ای کرد و جواب  رفت، خنده رایکا درحالی که به طرف درب می

 داد:  

 خوام مزاحم سخنانتون با هارپر بشم.  نمی   -

ای کرد و زمزمه  هایدرا که متوجه تمسخر و طعنه رایکا شد، خنده 

 کنان پاسخ داد: 

 زه صادر شد. اجا  -

قهه  رایکا به خوبی صدای آرام هایدرا را شنید و مجدد صدای قه 

هایش به گوش رسید. درب را به آرامی باز کرد و با دست خنده 

اش را برایش تکان داد.  تکان دادنی آن را بست. هایدرا نیز دست
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وزد، با رفتن او به پنجره نگاه کرد. هنوز باز است و باد به داخل می

شدت وزش آن کمتر شده. به حتم بخاطر هارپر است. چراکه اما  

توانست آن را کنترل کند. هرچند هنوز  قدرت هارپر باد بوده و می 

بچه است و تسلط کامل ندارد، اما وقتی بزرگ شود به حتم خیلی 

 قدرتمند خواهد شد. 

آن  لبه  روی  همیشه  مثل  مجدد  و  شد  نزدیک  پنجره  به  آرام 

تر از همیشه در  دوخت. ماه کامل بزرگ نشست. به آسمان چشم  

ها نشسته بود و به ساکنین حومورا آسمان زیبای شب کنار ستاره 

چه که فکر کنید  کرد. پاییز زود آمده بود و زودتر از آننگاه می 

تر از  رفت. روزها کوچک شده بودند و خورشید خیلی سریعمی 

 داد. همیشه جایش را به ماه می 

لبخندی،   با  بست.  هایدرا  آهسته  را  درب  و  گرفت  ماه  از  نگاه 

حوصله و با افکاری در هم به طرف تخت برگشت و روی آن  بی 

اش را زیر سرش گذاشت و به پهلو خوابید. به  دراز کشید. دست

هارپر خیره شد که با تنفسی منظم به پیشواز خواب پریان رفته  

شاخ  است.  خوابیده  بامزه  و  ناز  چقدر  زیباییبود.  به   هایش 

می می  رخ  به  را  خود  یشمی  سبز  و  پشم درخشند  های کشند. 
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روند و اش باال و پایین می سفید و سبزش به زیبایی به همراه دل 

 اند.  های بسیارش پنهان شده چهار پای کوچکش در زیر پشم

به هایدرا نگاه کردم. با لبخندی عمیق درحالی که به هارپر خیره  

ظم شده است. خوب بود.  مانده بود به خواب رفت. تنفسش من 

کند تا فردا را آرامشی که اکنون در خواب دارد به او کمک می 

کند. هرچند واقعاً دوام بیاورد. احتماال فردا، همه چیز تغییر می 

 از صمیم قلب امیدوارم اشتباه کرده باشم. 

***  

سربازی که فرمانده زودتر فرستاده بود تا به پادشاه خبر بازگشت  

ارتش را بدهد، چهار روز پیش به آزتالن رسید و خبر بازگشت 

فرمانده را در حضور پادشاه اطالع داد. شاه با شنیدن آن خبر در  

قلب   صمیم  از  واقعاً  سخت،  درگیری  و  اتفاق  همه  آن  میان 

زرگی را تدارک ببینند تا  خوشحال شد و دستور داد تا جشن ب

رسد، مستقیم وارد جشن شده و هنگامی که فرمانده به قصر می 

 از بازگشت خود لذت ببرد.  
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با فرستاده تدارک دیده شده   هرچند، این مراسم قبل از دیدار 

بود و بعد از آن درگیری های داخل تاالر آرگا، شاه و ملکه درگیر 

شاید   و  بودند  و جنگ شده  برده موضوع خیانت  یاد  از  کل  به 

باشند که جشنی درحال برگذاری است. هرچند اشکالی ندارد که 

آن الزم  در  روحیه  تغییر  برای  هم  یک جشن  اندوه  و  غم  همه 

 است. مگر نه؟  

آن خالف  که  بر  کرد  یادآوری  شاه  به  ساتراس  شد،  گفته  چه 

رسد و آیا باید جشن فرمانده به احتمال بسیار  امروز به آزتالن می

رگذار شود یا نه، اما شاه درست مثل افکار من مخالفتی نکرد و ب

برگذار کنند. هرچند   قبلی  برنامه  را طبق  تا جشن  داد  دستور 

 امروز باید به فرستاده راذان پاسخ بدهد. آیا پاسخی دارد؟ 

آبگین   بزرگ  تاالر  انتهای  به  و  نشسته  سلطنتی  تخت  روی  بر 

ار داشت و شاه تمام روز را  خیره بود. تاالری که در کاخ آینه قر

رسید. یک جور برد و به کارهای پادشاهی می در آن به سر می

 تاالر رسمی که مخصوص شاه در نظر گرفته شده است.  
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پادشاه تک و تنها بر روی تخت مرتفعی که ده پله داشت و از  

که   مجللی  تاالر  درون  است.  نشسته  بود،  شده  ساخته  طال 

های ریزی زنند و سقفش از طرحبرق می هایش از طال کوبی  دیوار

با جواهر کار شده است جلب توجه می کند، تنهایی به سر  که 

ست، تجمالت زیادی در اطرافش وجود دارد اما برد. او پادشا می 

 کسی را ندارد که کنارش باشد و این خیلی دردناک است. 

ای داشت، اما ملکه نیز باید به امور دربار درست است که ملکه

ها زوج برد. آنکرد و در اتاق خود به سر می اخلی رسیدگی می د

شان مجبور بودند از هم دیگر دور باشند  هستند اما بخاطر وظایف

توانستند در مواقع سخت کنار هم دیگر مانند.  و متأسفانه نمی

 سخت است. واقعا...  

خود زد و به ستون کنارش که آینه   اش را زیر چانهشاه دست 

ها لعاب طال وجود داشت، خیره  بود و در بندهای آینهکاری شده  

می فکر  چه  به  لحظه شد.  هستند.  هم  در  افکارش  به کند؟  ای 

ای بعد به بازگشت فرمانده؛  کرد و لحظهجواب فرستاده فکر می 

یا کالفه شود. درگیری سخت و  نمی باشد  باید خشنود  دانست 
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اد، کل پادشاهی  دسنگینی بود. اگر کاری را به اشتباه انجام می 

 شد که به حتم به نفع هیچکس نبود.  درگیر جنگ بزرگی می 

سعی داشت افکارش را در آن تاالر ساکت و مجلل سر و سامان  

اش  های تاالر آبگین را با دو دستدهد که ساتراس با عجله درب

دوان درحالی که سرش پایین بود و ردای قرمزش  - گشود و دوان

یچید، به طرف شاه آمد. با سرعت بسیار  پالی پاهایش می در البه

های مشکین و محکمش روی طالهای روی زمین  با آن کفش 

می  بر  و قدم  کرد  تعظیم  شاه  جلوی  رسید.  شاه  به  تا  داشت 

 خوشحال گفت: 

 سرورم، پادشاه من، فرمانده باالخره رسیدن!   -

شاه با شنیدن آن خبر، ناگهان از روی تخت پادشاهی برخاست  

- ش را بهم کوبید، با لبخندی بزرگ درحالی که تند یها و دست

آمد خطاب به  هایی که از جنس طال بودند، پایین می تند از پله 

 ساتراس گفت:  

 واقعاً؟    -



 

 

 WWW.98IA3.IR 546 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ساتراس به سرعت خشنود سرش را باال و پایین کرده و پاسخ  

 داد:  

بله اعلیحضرت، فرمانده همین اآلن رسیدنن و تازه وارد شهر     -

 رسن.  قایق دیگه به دروازه قصر می شدنن. تا د

به   مکث  بدون  تخت،  از  آمدن  پایین  و  خبر  این  باشنیدن  شاه 

 ها قدم نهاد و شادمان دستور داد: طرف درب

ها رو خبر زادهبه ملکه و پرنسس اطالع بده، تمام وزرا و اشراف   -

کن، باید از فرمانده پذیرایی کنیم. باید در شأن ایشون باهاشون  

 بشه.  برخورد

های  سارتاس با دستور شاه، سریع چشمی گفت و به یکی از ندیمه

مردی که در کنار درب ورودی ایستاده بود، دستور را منتقل کرد.  

سپس مجدد با دویدن خود را به پشت شاه رساند و همراه ایشان  

 شد تا بتواند سریع کارهایشان را انجام بدهد.  

تاالر آبگین به دست چهار  های بزرگ و طالیی با رفتن شاه درب

ندیمه بسته شد. زیرا درب تماما از جنس طالی تمام عیار بوده  

می سنگین  بسیار  همان  برای  دربو  روی  بر  تاالر  باشد.  های 
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اژدهایی به رنگ طالیی بر روی درب سمت راست طراحی شده  

و بر روی درب سمت چپ اژدهایی به رنگ قرمز است. هر دو  

گونه به  طراژدها  شدهای  احترام  احی  یکدیگر  به  گویی  که  اند 

بریلمی  با  در حومورا  اژدهایان طالیی  آری،  در گذارند.  زادگان 

 گرفتند، حتی شاید... باالتر بودند.  یک رده قرار می

اش  های رسمیپادشاه به سرعت به طرف اتاق خود رفت تا لباس 

بلندی داشت و از پشت روی زمین   را بپوشد. لباسی که ردای 

می کش طور  یده  به  مهم  اشخاص  از  پیشواز  برای  ردا  این  شد. 

اختصاصی دوخته شده بود. لباسی به رنگ طالیی، قرمز و مشکی 

که تاج عظیمی به همراه خود داشت تا به همه بگوید در میان  

آن همه اژدها در جشن پیشواز او فرمانروایی است که به پیشواز  

گذارد. چراکه یک پادشاه  آن میهمان آمده است و به او احترام می 

 آید. هیچگاه برای اژدهایان پایین رتبه، از کاخ خود بیرون نمی

مرج بزرگی فرو رفت. خبر رسیدن فرمانده و  وتمام قصر در هرج

ورود ارتش میلیونی دو پادشاهی به پایتخت، در تمام قصر پیچید.  

ان  زادگها رد و بدل شد تا به گوش وزرا و اشرافخبر میان ندیمه

پچ کنان رداهای قرمز و سفید خود را پوشیده و    -رسید. وزرا پچ
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رفتند تا به فرمانده به دستور  در کنار هم به طرف دروازه اصلی می

 پادشاه خوش آمد بگویند.  

بودند، از ترس  زادگان اما بر خالف آن که باید خوشحال می اشراف

یدم. آری  کردند، خندپچ می -لرزیدند و با یکدیگر پچبه خود می

ها در آسیبی که به هایدرا وارد شده بود، مقصر بودند و اکنون  آن

بزرگ  خنده فرمانده  بود.  بازگشته  هایدرا  حامی  است ترین  دار 

عده  دارند.  بدی  در وضعیت  و  گذاشته  فرار  به  پای  ترس  از  ای 

های قصر قایم شده بودند تا مبادا با فرمانده بزرگ  گوشه و کناره 

 شوند.   روآزتالن روبه

فرمانده از اتفاقی که افتاده بود خبر نداشت و هیچکس احتمال 

داد او به این زودی بازگردد. آن هم درست زمانی که هایدرا نمی

هنوز بهبودی کامل خود را به دست نیاورده بود و یک بال هم  

توانستند منکر آن اتفاق شوند  ای نمینداشت. پس به هیچ شیوه 

ای که وادارشان زده کرده است. به اندازه ها را وحشت  و این آن

موش سوراخ  درون  شوند.  کرد  غیب  و  شده  پنهان  خود  های 

ای ندارد، تنها راه را برای دانستند این کار فایدههرچند همه می 

 ها را به راحتی مقصر بداند.  کردند تا آنفرمانده هموارتر می 
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علیحضرت پس بزرگانی که سران اصلی آن اتفاق بودند؛ همچون ا

شان آماده شده  پارسوماش و شاهزاده دکاموند با غرور همیشگی

رفتند. اعلیحضرت از آن مرد ترسی نداشت  و به طرف دروازه می 

توانست کرد و فرمانده نمی شان با یکدیگر برابری می چراکه قدرت

با او کاری کند. هرچند دکاموند هم قدرت کمتری نداشت اما 

کرد از او فاصله که از او داشت سعی می ای  بخاطر ترس ناخواسته

 ست. بگیرد. البته که ترسش منطقی 

با   و  زیبا  زیبا که عجیب  با پوشیدن آن ردای سه رنگ  پادشاه 

شکوه بود، به همراه ملکه خود که لباسی همچون شاه با باالتنه  

دکلته و دامنی چهل تکه به رنگ طالیی، قرمز و مشکی پوشیده  

داشتند. دروازه روی طرف دروازه قدم بر می بود، کنار همدیگر به  

زادگان ایستاده زمین قرار داشت و در کنار مسیر وزرا و اشراف

زدند. شاه و ملکه به زیبایی دست در بودند و با یکدیگر حرف می

دروازه   شده جلوی  کاری  مسیر سنگ  وسط  در  یکدیگر  دست 

آزتالن    ایستادند و در انتظار رسیدن ارتش و فرمانده پر افتخار

 چشم به دروازه دوختند. 
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ملکه به آغوش شاه تیکه داده و دست همسرش را گرفته بود.  

قلبش   و  داشت  برلب  مدت  همه  این  از  پس  عمیقی  لبخند 

کوبید. شاه نیز همچین حسی داشت.  اش میخوشحال به سینه

ها منتطر فرمانده بود  به اطراف نگاه کرد کسی که تمام این سال 

 او کجا مانده است؟ دید. پس را نمی

همهمه شده و همه مشغول حرف زدن بودند تا فرمانده برسد.  

ریختند و آبشارها مثل همیشه در دو طرف مسیر دروازه فرو می 

و  برگرداند  را  ملکه سرش  بودند.  کرده  ایجاد  را  زیبایی  فضای 

 خطاب به مونیکا که کنارش ایستاده بود، پرسید: 

 پرنسس کجان؟  -

 آرام  سپس.  انداخت  پایین  را  سرش  و  شد  تر نزدیک  قدمی  مونیکا 

 داد.  را ملکه پاسه

 کنم ایشون هنوز توی اتاقشون باشن. فکر می   -

ملکه با تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد و با خود زمزمه  

 کرد: 

 وقت اآلن خوابه؟! همه وقت منتظر فرمانده بود، اوناین  -
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شاه که حرف ملکه را شنید، خندید و سرش را پایین آورد و کنار 

آرامش با صدای  آرام  داشت. سپس  نگه  ملکه  که  گوش  بخشی 

 آورد، زمزمه کرد: را به ارمغان می  برای ملکه نهایت لذت

الع بده. احتماال داره ساتراس یه نفر رو فرستاده تا بهش اط   -

 آماده میشه.  

پس از اتمام حرفش، سرش را باال آورد و با غرور به پرستوهایی  

خواندند،  کردند و میطرف پرواز میطرف و آنکه با شادی به این

 چشم دوخت و ادامه داد: 

باالخره این دیدار خاصی برای اون دو نفره اونم بعد از چند    -

 کنه.   سال. باید خودش و آماده

 ملکه با احساس خوبی که اکنون با زمزمه شاه در کنار گوشش 

دریافت کرده بود، از حرف آخر شاه لبخندی زد و سرش را به  

گوید؛ این دیدار بسیار دیدار  شانه پادشاه تکیه داد. شاه درست می 

ها هایدرا در انتظار فرمانده  است. تمام این سال  زیبا و حساسی

ها  ند دوری کرده و اکنون به زمانی که سال از لیماک پسر دکامو

 در انتظار آن ایستاده بود، رسیدند.
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گفتند.  سرم را آرام تکان دادم، پادشاه و ملکه هر دو درست می 

به اتاق هایدرا نگاه کردم. هنوز خواب بود و پیشکار بدبخت اجازه 

نداشت وارد اتاق پرنسس شود و در پشت درب نگران و ترسان  

آ و  پا  میاین  پا  ندیمهن  کدام  کرد.  هیچ  هم  پرنسس  های 

شد و توانستند او را بیدار کنند. هر دفعه یکی وارد اتاق می نمی

چهره  می با  باز  ناامید  خوابای  آری  واقعاً گشت.  هایدرا  های 

 سنگین هستند و این حقیقت محض است. 

به سروقت  بود که هنوز  مانده  رایکا کجا  نگاه کردم،  اطراف  به 

نیامده و او را بیدار نکرده است؟ هایدرا در خواب سنگینی  هایدرا  

برد و خواب تبدیل شدنش به یک اژدهای بریل زیبا را  به سر می 

بیند. دخترک بیچاره، در خواب هم آرامش روحی ندارد. در می 

نمی هم  واقعیخواب  خود  فکر تواند  همیشه  کند.  قبول  را  اش 

ها  اید بچه یکی از آنکرد او بچه پدر و مادرش نیست، یا ش می 

نبود. هرچند برخالف این هنوز هم ثابت نشده است و واقعاً سخت  

 است که بخواهی به خود تلقین کنی که تو فرزند حقیقی هستی!  

های دوان درحالی که داشت آستین -رایکا باالخره دیده شد. دوان

از چین خوردگی آناش را درست می لباس آبی تا  ها جلو  کرد 
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های پاشنه  آید. صدای کفشبه طرف اتاق هایدرا میگیری کند  

ها، تپ اش در کل راهرو کاخ آینه پیچید و از پلهبلند دو سانتی 

و تپ باال آمد. با رسیدن به راهرو اصلی، نفس عمیقی کشید و 

باز به حرکت ادامه داد تا به اتاق برسد. با رسیدن به اتاق خسته 

 گشت و خم شد تا کمی نفس بگیرد. 

به زمین نگ با دیدن کفش یک مرد در کنارش  اهش  بود که  ها 

متعجب سرش را باال آورد و به کنارش که پیشکار پادشاه ایستاده  

است نگاه کرد. با دیدن آن مرد که نگران و متعجب به رایکا نگاه  

کرد به سرعت کمرش را صاف کرده و با چند سرفه گلویش می 

ای داده به درب نقره  را تازه کرد. سپس درحالی که نگاهش را

 بود تا از آن مرد و تعجبش فرار کند بلند پرسید:  

کنی؟ اگر اشتباه نکنم باید از تاالر پادشاه تو اینجا چی کار می    -

 باشی. 

مرد که تازه متوجه موقعیت خود شده بود، از شوک بیرون آمد  

و سریع آهانی گفت. سپس کمی جلوی رایکا تعظیم کرد و بعد 

 شده پاسخ داد:  با کمری خم
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فرمانده     - بدم  اطالع  پرنسس  به  تا  فرستادن  رو  من  پادشاه 

 رسیدن و باید برای پیشواز ایشون بیان. اما پرنسس جواب نمیدن. 

اش را برپیشانی  رایکا با شنیدن حرف آن خدمتکار محکم دست

کرد تا وارد اتاق خود کوبید و عصبی درحالی که درب را باز می

 شود، گفت:  

 تونی بری.اشه می ب  -

آن حرف با  رایکا  گویی  که  بود  پیشکار  داده  او  به  را  دنیا  اش، 

پله  طرف  به  سریع  و  گذاشت  احترامی  رایکا خشنود  رفت.  ها 

عصبی درب را بست و محکم آن را بهم کوبید. با بهم کوبیدن  

ای از خواب پرید  درب صدای بلندی ایجاد شد که هایدرا لحظه

 اه کرد. و ترسیده به اطراف نگ 

آشفته موهای  آن  با  مجدد  رایکا  دیدن  با  و   هرچند  دامن  و 

رفته آستین  باال  میان  های  را  سرش  و  خوابید  دوباره  اش 

 های اطرافش قایم کرد. رایکا عصبی جلو رفت و کنار تختبالشت 

 ایستاد. سپس با صدای بلند و عصبی گفت:  

 پرنسس بیدار شین. پرنسس، لطفاً بلند شین.   -
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ا اما بیشتر بالشت را روی سرش فشرد تا صدای بلند رایکا  هایدر

 را نشنود و خواب از سرش نپرد. سپس بلند جیغ کشید: 

 خوام بخوابم.  ولم کن رایکا برو بیرون. می  -

خیالی هایدرا لحظه به لحظه بیشتر از قبل عصبی  رایکا که از بی

هایش را بست. سپس ناگهان  شد، نفس عمیقی کشید و چشممی 

بلندی کشید که هایدرا از وحشت و شوک به سرعت در  ج یغ 

های گشاد شده به جلو که دیواری جای خود نشست و با چشم

جیغش،   پایان  و  رایکا  نفس  اتمام  با  دوخت.  نبود، چشم  بیش 

هایدرا با خشم رویش را به طرف او بازگرداند و با صدای نازک و 

 شاکی خود گفت: 

 کنی؟ گفتم بذار بخوابم!  کار می  رایکا هیچ معلومه دراری چی  -

 های هایدرا خیره شد و پاسخ داد: تر از او به چشمرایکا اما عصبی 

 تونی احمق؟  فرمانده رسیده و تو هنوز خوابی، چطور می   -

هایی  هایدرا که گویی متوجه حرف رایکا نشده بود، با جیغ و چشم

 بسته پاسخ داد: 
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 خون و مرداب که اومده، بذار بخوابم.    -

هایش  سپس مجدد سرش را محکم بر روی بالشت کوبید و چشم

هایش را به سینه  را محکم بهم فشرد. رایکا پوزخندی زد و دست

دانست که اکنون به  بود. می   گرفت. به حتم عادات هایدرا را از بر

خواهد تا مجدد رایکا پرد و می شکل خنده داری از جای خود می 

 حرفش را تکرار کند.  

هایش را گشود. آری، دقایقی بیش نگذشت که هایدرا شوکه چشم

های رایکا آلود حرفگونه که خوابیده بود با افکاری خوابهمان

فرمانده آمده است؟ منظورش  را تحلیل و کاوش کرد. فرمانده،  

کیست؟ ادوارد که جایی نرفته و فرمانده بزرگ دیگری هم در  

قصر نبود که هایدرا مجبور باشد بخاطر او از خواب ناز خود بزند  

 و... 

ور شده باشد از گویی که در لحظه تمام وجودش در آتش غوطه

ها ایستاد. با شوک و دهانی روی تخت بلند شد و سریع روی زمین 

هایی که هر آن ممکن بود از حدقه بیرون بزنند  باز مانده با چشم 

 به رایکا خیره ماند و زمزمه گویان پرسید:  
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 صبر کن، منظورت کدوم فرماندست؟    -

گونه از شنیدن نام فرمانده گیج  زد هایدرا اینرایکا که حدس می

شاد   کشید.  خفیفی  جیغ  خوشحالی  از  و  زده  قهقههای  شود، 

زده هایدرا پاسخ  های حیرتا پرید و خیره به چشماندکی به هو

 داد:  

همونی که تمام این مدت منتظرش بودی، شاهزاده برگشته     -

 دیوونه! 

کدام   بود.  نشده  رایکا  منظور  متوجه  هنوز  که  گویی  هایدرا، 

ای که شاهزاده؟ مگر نگفت فرمانده بازگشته است؟ تنها شاهزاده

ر شامباال... خندیدم. خیلی شوکه  در این قصر فرمانده بود، اآلن د

اندازه گیج می  تا این  نیز خندید و در شده است که  زند. رایکا 

 های زیبایش گفت:  میان خنده 

مونی. لحظه دیدارتون خیلی  رسه و تو جا میزود باش، اآلن می    -

 باید باحال باشه.  

نمی باورش  هنوز  بوده  هایدرا  دلتنگش  که  واقعاً کسی  که  شود 

بازگشته است! شاید منظور رایکا آن مرد نیست. اما مگر    باالخره
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این هایدرا  که  بود  هم  دیگری  منتظرش شخص  مشتاق،  گونه 

باشد؟ نه نبود. واقعاً شخص دیگری نبود که الیق چند سال انتظار  

مشتاقانه هایدرا باشد. حیران، سرش را به چپ و راست تکان داد  

 و زمزمه کرد:  

 باورم، نمیشه!    -

او قدم برداشت، تخت را دور زد و دستش    ا خندید و به طرفرایک

هایش هل را گرفت، سپس درحالی که او را به طرف کمد لباس

 داد خندان گفت:  می 

فعال بیا آماده شو، باید زود برسیم تا همین االن هم دیر شده.     -

 وقتی ببینیش باورت میشه.

نامعلومی خیره    چنان به جای هایدرا اما واکنشی نشان نداد و هم

اش را رها کرد و درب توجه به او جلوی کمد دست بود. رایکا بی 

ها نگاهی اجمالی انداخت. باید  ای را گشود. با ذوق به لباسنقره 

نهایت هایدرا را زیبا نشان بدهد  کرد که بی یک چیزی انتخاب می 

عفریته آن  تیز کرده  تا در جلوی  دندان  فرمانده  برای  که  هایی 

 کم نیاورد. بودند 
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اش  ها را با دو دست جلوتر رفت و تا کمر در کمد خم شد. لباس

کرد تا آن لباس مورد نظر را پیدا کند. میان آن همه  زیر و رو می

لباس سلطنتی بزرگ، یک لباس صورتی دکلته نظرش را جلب 

کرد. خشنود باال تنه لباس را بیرون آورد و خندان به طرف هایدرا 

درح سپس  جلوی  بازگشت،  و  بود  گرفته  باال  را  لباس  که  الی 

 داد، پرسید: های هایدرا تکانش می چشم

 طوره؟ این به نظرت چه  -

باشد، هانی   از توهم خارج شده  با حرف رایکا گویی که  هایدرا 

نگاه کرد. سپس بی  لباس  به  بدان توجه گفت و گیج  و  حواس 

 دقیقی به لباس سرش را کمی تکان داد و زمزمه کرد: 

   نیست؟  باز خیلی. دونمنمی - 

 رایکا متعجب به لباس دکلته نگاهی انداخت و پرسید: 

 ها اهمیت میدی؟ از کی تا حاال به این  -

شد فرمانده واقعاً بازگشته  کم داشت باورش می  -هایدرا انگار کم

دست ذوق  با  که  درحالی  و  خندید  چراکه  درون است،  را  اش 
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رفت تا موهایش را ایش میکشید و به طرف میز آرموهایش می 

 سر و سامان بدهد، گفت:  

 اره خوبه!    -

نمی کسی  شاید  خندید،  خوشحالش  صدای  از  و رایکا  دانست 

متوجه می نمی به خوبی  رایکا  اما  از  فهمید  اآلن  که هایدرا  شد 

می خنگ  نیست! خوشحالی  شده  حساب  رفتارهایش  و  زند 

لباس بازترینهمیشه  بودند و حتی  باز  پسندید، ا را میههایش 

اش هوای لباس بسته کرده است! رایکا وقت اکنون ناگهان دل آن

سرش را به چپ و راست تکان داد و خندان به طرف درب اتاق  

ای که کنار درب سمت رفت. آن را کمی گشود و خطاب به ندیمه

 چپ ایستاده بود، گفت:  

 برین سریع دامن این لباس رو بیارین، زود.  -

به د لباس سریع چشمی  ندیمه  با دیدن  و  نگاه کرد  ست رایکا 

لباس اتاق  طرف  به  دیگر  نفر  چند  با  و  بخاطر  گفت  رفتند.  ها 

لباسدامن بزرگ  پارچههای  و  استفاده  ها  که  زیادی  های 
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های سلطنتی تدارک دیده شده  کردند، اتاقی مخصوص لباس می 

 ها خراب نشوند. ها آسیب نبینند و دامنبود تا لباس

درب را بست و به طرف هایدرا بازگشت. درگیر شانه کردن   رایکا

ریخته بهم  کنارش موهای  لبخند  با  و  رفت  جلو  رایکا  بود.  اش 

دست دوخت.  چشم  او  به  آینه  داخل  از  سپس  یش ها ایستاد. 

های درون  پایدار نبودند. گوی   هایشلرزیدند و مردمک چشممی 

میچشم پلهایی  دارد  سعی  همان  برای  تا درخشند،  نزند  ک 

 درخششش را از دست ندهد.  

یش گرفت.  هارایکا پشت سرش قرار گرفت و شانه را از میان دست 

 سپس درحالی که مشغول شانه کردن موهایش شده بود لب زد:

 شه.  چقدر همه منتظر امروز بودیم. منم باورم نمی   -

 هایدرا کمی سرش را باال و پایین کرد و در جواب با شادی گفت:  

 شه.  های خودم نبینمش باورم نمیآره واقعاً، منم تا با چشم   -

گفت؟ چه داشت بگوید؟  رایکا خندید و دیگر پاسخ نداد. چه می 

کند پس بهتر است چیزی هایدرا اکنون در رویای خود سیر می 
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افکار   از  را  لذت  نهایت  و  کرده  خلوت  خود  با  تا  نگوید  او  به 

 اش، شاید هم مثبتش ببرد. منحرفانه 

شانه کردن موهای هایدرا تمام شده بود که درب زده شد و با 

جازه رایکا خدمه وارد اتاق شدند. چهار نفر دامن لباس را گرفته  ا

بودند و یک نفر تاج را با بالشتک همراهش نگه داشته بود. رایکا 

ها رفت و همه باهم کمک کردند تا هایدرا لباس را به طرف آن

بپوشد. به سختی لباس را پوشید و با بسته شدن بندهای پشت  

ایستاد. در آینه  لباس سه  خشش مرواریدلباس، جلوی  های آن 

هایم را به نهایت زیبا بود و چشمرنگ صورتی، قرمز و سفید بی 

کرد. لباس در بدن هایدرا از قبل هم زیباتر شده  خود مجذوب می

 بود.  

طرف دامن بیست تکه لباس به زیبایی با هر تکان هایدرا به این

ده بود  خورد، کمر باریک هایدرا نیز باعث شطرف موج میو آن

واقعی از خود  بیشتر  دامن  برای همان، پف  و  بیاید  نظر  به  اش 

های سفید و زیبایش به خاطر دکلته  جذاب ترش کرده بود. شانه 

بودن لباس بیشتر از همیشه در آن رنگ صورتی روشن توجه را  

 لرزاندند.  کردند و دل را میبه خود جلب می 
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که   بود  شده  خیره  لباسی  به  افتخار  با  هایدرا  رایکا  برای  خود 

انتخاب کرده است. الحق که سلیقه بسیار خوبی دارد. مروارید  

اش انجام شده بود با  هایی که روی بدنه لباس و روی سینهدوزی 

های روی دامن که با طرح اژدها دوخته شده بودند، بسیار  مروارید

اند. هایدرا خوشحال خوانی داشت و ریتم زیبایی را ایجاد کردههم

چرخد تا دامن بیشتر از دد و درحالی که به دور خود میخنمی 

 گوید:  قبل باز شود، با ذوق می

خیلی خوب شده، این رو باید تازه دوخته باشن. تا به حال     -

 ندیده بودمش. 

داد تا سریع موهای رایکا درحالی که به دو خدمه دیگر دستور می 

و در پاسخ هایدرا را درست کنند لبخندی زد. سرش را تکان داد  

 گفت:  

قصر    - ارشد  توسط خیاط  قبل  هفته  لباس  این  پرنسس،  بله 

 دوخته شد. لطفاً بشینین تا موهاتون رو هم درست کنن.  

هایدرا سرش را آهسته تکان داد و به سختی با آن دامن بزرگ، 

برانگیز از داخل آینه روی صندلی نشست. سپس با نگاهی تحسین 
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رای انتخاب همچین لباسی واقعاً تحسین  به رایکا نگاه کرد. او را ب

تایید لباسمی  بر عهده  کند. چراکه طراحی و  های هایدرا همه 

 رایکا بودند و باید از زیر نظر او بگذرند.  

دو خدمه سریع با موهای هایدرا مشغول شدند و مدام آویزهای  

کردند. به  قرمز و صورتی را به موهای طالیی و نرمش آویزان می

تر ته شدن موهایش و قرار گرفتن آن تاج زیبا دل فریب حتم با بس

می  همیشه  با  از  و  رفته  کنار  خدمه  دو  گذشت  که  مدتی  شد. 

دستور رایکا همه از اتاق خارج شدند. با بسته شدن درب اتاق  

 که  درحالی هایدرا از روی صندلی بلند شد و با خوشحالی بسیار

 :  گفت  دید،می آینه توی  از را موهایش

 ی خوب شد. خیل -

کرد. موهای بلندش  هایی براق به هایدرا نگاه  رایکا نیز با چشم 

می کمرش  انتهای  تا  زیبای  که  آویزهای  آن  با  اکنون  رسیدند 

فلس زنگوله  طرح  و  و  دار  قرمز  رنگ  به  اژدهایی  کوچک  های 

صورتی ناز، به شدت رویایی شده بودند. به راستی که بسیار خوب  
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نزدیک شد و درحالی که روی لب و و محشر شده است. رایکا  

 گذاشت، زمزمه کرد: های هایدرا کمی لعاب می چشم

 من که قلبم رفت، فرمانده که دیگه هیچی.    -

اتمام   با  نداد. رایکا  رایکا، هایدرا خندید و پاسخی  این حرف  با 

چشم کرد.  نگاه  خیره  هایدرا  به  و  شد  جدا  وی  از  های کارش 

صورتی لباس انعکاس عجیبی خاکستری رنگش به خاطر رنگ  

 هایشو اکنون با آن دورگیری زیبای مشکی، چشم  به خود گرفته 

هایش نیز با رنگ صورتی رسد. لب تر از همیشه به نظر می بزرگ

 برند.  تیره عجین شده و به شدت دل می

هایدرا با غرور و ابهت جلوی آینه ایستاد. رایکا به طرف تاجی که  

مخصوص پایه  روی  و   اکنون  برداشت  قدم  بود،  شده  گذاشته 

آهسته آن را با دقت در دست گرفت. تاجی صورتی رنگ که در  

پیشانی  که  بود  زیبا  اژدهای  دو  طرح  آن  به مرکزیت  را  شان 

هایشان نیز اند. دمیکدیگر چسبانده و قلبی در مرکز تاج ساخته 

به   از پشت  پیدا کرده و در آخر  ادامه  تاج  انتهای هر طرف  در 

مییکدیگ زنگوله رسند ر  آن  با  همراه  زیادی  مرواریدهای  های . 
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کوچک به آن آویزان شده است و رنگ سفید، طالیی و صورتی  

 آید. تاج نیز عجیب به لباس می 

داشت، صدای زیبای رایکا با هر قدمی که به طرف هایدرا بر می 

پیچید. با رسیدن به هایدرا جلوی او  های تاج در اتاق میزنگوله 

گرفت. سپس با کمی بلند شدن روی سر پنجه پایش آن قرار  

تاج را با دقت تمام روی موهای وی نهاد و سریع عقب رفت. با  

کند،  اش افتخار می هر بار نگاه کردن به او بیشتر به خود و سلیقه

 چراکه اکنون با آن تاج ده برابر محشرتر از قبل شده است. 

یدرا قرار گرفته و به  آن قلب اژدهایی درست در باالی پیشانی ها

آوری او را بهتر از قبل کرد. قلب ریز بوده و به سختی  شکل حیرت

شناسایی  میقابل  چشم  به  بیشتر  اژدهایان  چراکه  آیند.  ست، 

دید هرچند وجود آن قلب به حتم از دید کسی که باید آن را می

ماند. حتی شاید هایدرا هم خود هنوز آن قلب کوچک  پنهان نمی 

ایکا را ندیده باشد! رایکا با افتخار نیم نگاهی به هایدرا سفارشی ر

 انداخت و لب زد: 

 دیگه تموم شد.    -
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هایدرا سرش را برای تایید حرف رایکا باال و پایین کرد و درحالی  

 انداخت، گفت: که مجدد به خود در آینه نگاهی می

 پس بریم.    -

، با کنایه  رفترایکا خندید و درحالی که به طرف درب اتاق می

 خطاب به او گفت: 

 چه عجب از اون آینه و این اتاق دل کندین پرنسس!   -

شد  مانعش می   هایدرا متقابالً خندید و پاسخی نداد. آری اضطراب

تا خودش را زودتر به دروازه برساند. اما راه فراری وجود نداشت. 

گذاشت این دفعه نیز عقل افسار را بر دست بگیرد و  قلبش نمی 

 زاند سپس بعد از کرده خود افسوس بخورد. بتا

هایدرا پشت سر رایکا به طرف درب رفت. رایکا درب را باز کرد، 

کناری ایستاد و تعظیم کرد. هایدرا جلوی او توقف کرده و نفس  

عمیقی کشید. سپس با پلک زدن پایش را از اتاق بیرون نهاد و  

پشت سر او های دیگر همه  به طرف راه پله رفت. رایکا و خدمه

 حرکت کردند و با ترتیب و نظم، به دنبال ارباب خود راه افتادند.  
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ها با آن دامن بزرگ پایین  هایدرا به سختی و با دقت بسیار از پله

با یکدیگر مسابقه   آمد و از کاخ آینه خارج شد، پاهایش گویی 

می  آنجا  به  دیرتر  کدام  که  بودند  شکل  گذاشته  به  زیرا  رسد. 

رفت. تقریبا اگر بگویم ایستاده است، دروغ  راه می   عجیبی آهسته

 ام. نگفته 

به اشراف چشم  منتظر  همگی  ملکه،  و  پادشاه  وزرا،  زادگان، 

ای دوخته بودند که به خاطر رسیدن فرمانده باز شده بود.  دروازه

شد دید که  از داخل قصر به وضوح صف بلند باالی مردم را می

طرف جاده ایستاده طرف و آننچگونه در بیرون مسیر قصر در ای 

 و منتظر بودند تا فرمانده را ببینند.  

نام فرمانده، نه تنها در قصر بلکه در تمام آزتالن و پادشاهی های 

اطراف آشنا بود. همیشه بخاطر مقام و نژادی که داشت زبان زد 

پیچید.  جا به سرعت می کارهایش همه  همه بوده و زمزمه و آوازه

میعده حتی   داشتن  ای  بخاطر  باید  آزتالن  پادشاهی  گفتند 

قدر متکبر و خودخواه شده باشد. هرچند  ای، آنهمچین فرمانده 

 گفتند! دروغ هم نمی
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هم  پایتخت فرمانده  ورودی  به  خود،  ارتش  با  همراه  اکنون 

رسیدند. سربازهای جلوی مرز شهر سریع با دیدن فرمانده روی 

زانو زدند و سرش ان را خم کردند. سپس یک صدا پاهای خود 

 باهم دیگر فریاد زنان گفتند:  

 فرمانده بزرگ، خوش آمدین.  -

کار آن این  با  داشتند،  فرمانده  که  نسبتا خوبی  هماهنگی  و  ها 

خندید و اسب خود را نگه داشت. از زینو پایین آمد و به طرف  

آن رفت.  میسربازها  را  در ها  که  بودند  کسانی  همان  شناخت، 

آن همراه  به  تمریننوجوانی  در  شرکت  ها  ارتش  رزمی  های 

سربازمی  از  یکی  شانه  بر  دستی  خشنود  با  کرد.  که  هایی 

 کرد گذاشت و خندان گفت: خوشحالی به او نگاه می 

 خیلی وقته که ندیدمت پسر، حالت چطوره؟    -

سرباز خندید و خجالت کشید. به همراه بقیه روی پاهایش ایستاد 

 ایین انداخت. سپس آرام پاسخ داد: و سرش را پ

که اآلن  خیلی وقته که رفتین فرمانده. من که عالی فقط این   -

 دیگه منم اره!  
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های پهنش را باال داد و  فرمانده با پاسخ آن سرباز متعجب ابرو

کرد اش را مشت می ای زد. سپس درحالی که دست قهه ناگهان قه 

 :  کوبید، خندان پرسیدو به بازوی او می

 کی ازدواج کردی؟ بچه هم دارین؟   -

ای گلگون رنگ  سرباز از واکنش جالب فرمانده خندید و با گونه 

 پاسخ داد: 

که شما رفتین ازدواج کردیم. بله خانمم اآلن دو سال بعد از این  -

 بارداره. 

فرمانده با آن پاسخ مجدد خندید و درحالی که با محبت سرباز  

 گرفت زمزمه کرد:  اش میرا در آغوش مردانه

 خیلی خوشحال شدم مرد دلم براتون تنگ شده بود واقعاً.  -

نزدیک دیگر  سربازهای  فرمانده،  حرف  این  با  با  و  شدند  تر 

خوشحالی با فرمانده حرف زدند. هرکدام از حال و احوال فرمانده  

کرد. ها پرس و جو میپرسیدند و فرمانده نیز از وضعیت آنمی 

شد شاد  خیلی  دیدن دلش  بود.  گرفته  روحیه  مجدد  انگار  و  ه 

 بخش است.  دوستان قدیمی، واقعا لذت
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هم  فرمانده  اما  گذشت  که  مدتی  بود  زدن  حرف  درحال  چنان 

به آن پایخت  از داخل  نزدیک شد. اسبسربازی  یورتمه  ها  اش 

ها با  آمد و خودش چشم انتظار رسیدن به فرمانده بود. بچه می 

سم طرف  صدای  به  اسب  سرباز های  دیدن  با  و  بازگشتند  آن 

 ها شاداب گفت: خندیدند. یکی از آن

 اگر اشتباه نکنم توی قصر همه باید منتظر شما باشن.   -

نیز   او  یعنی  نداد.  پاسخی  و  انداخت  باال  ابرویی  فرمانده 

ای بیش نیست؟ سوار با رسدین منتظرست؟ یا تنها پیشواز رسمی

پرید پایین  اسب  از  خشنود  فرمانده  دوان  به  طرف  -و  به  دوان 

گرفت  فرمانده آمد. سپس درحالی که در آغوش فرمانده جای می

 با بغض گفت:  

 واقعاً خودتی؟ باالخره برگشتی؟   -

جایی که فرمانده هم از دیدن او خشنود گشته بود به سرعت  از آن

 های پهن او گذاشت و با بغض زمزمه کرد: سرش را روی شانه

 قدر عوض شدی پسر!چه  -
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هایش با حرف فرمانده، از آغوش او جدا شد و به چشم53گریس  

 نگاه کرد، با همان بغض خود ادامه داد: 

 طوری بمونم تا برگردی؟  چهار سال گذشته پس چی؟ همون -

 کوبید گفت:  فرمانده خندید و درحالی که مشتی بر بازوی او می

 یکم احساس داشته باش لعنتی!   -

دید و درحالی که متقابالً مشتی نثار  گریس از حرف فرمانده خن

 کرد، خندان جواب داد:  بازوان مردانه و قوی فرمانده می 

 همه منتظرتن، باید سریع خودت رو برسونی.    -

فرمانده آرام سرش را تکان داد و با همان لبخند به سربازها چشم  

 دوخت. سپس زمزمه کرد:  

تا یکم بیشتر    باید برم، شیفتتون که عوض شد بیاین به قصر   -

 حرف بزنیم. احتمااًل یه مدتی بمونم.  

همه با حرف فرمانده خوشحال شدند و چشمی گفتند. فرمانده  

ها جدا شد و به طرف زینو بازگشت. با یک حرکت  به سرعت از آن

سوار زینو شد و به گریس نگاه کرد. گریس نیز مجدد سوار اسب  

 
53 Grace Rmand 
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کند. با حرکت فرمانده  شد و کناری ایستاد تا فرمانده ابتدا حرکت  

او نیز کنار کارو قرار گرفت و همراه فرمانده با ارتشی میلیونی به  

 سوی قصر بازگشت.  

با وارد شدن ارتش به درون شهر مردم مسیری را تا ورودی قصر 

کنند. کودکان  درست کردند و با خوشحالی فرمانده را تشویق می 

ه ابهت فرمانده و  هایی براق باند و با چشماز بازی دست کشیده 

سیاه  اسب  می آن  نگاه  عده اش  کوچک  کنند.  پسرهای  از  ای 

شمیرهای چوبی خود را باال گرفته و نام فرمانده را با آرزوهای  

ای از مردها نیز با افتخار به ارتش پشت  زنند. عده بسیار فریاد می

کنند. همچنین  ها را تحسین می سر فرمانده چشم دوخته و آن

 ها له نشوند.  گردند تا در زیر پای اسبندانشان میبه دنبال فرز

فرمانده پس از چهار سال به میهن بازگشته بود. پس این همه 

بخش است. با دلتنگی به  اشتیاق مردم واقعاً برایش زیبا و لذت

های زیبای کند، لحظه به لحظه این شهر و درختاطراف نگاه می 

اندازند که با پرنسس این پادشاهی  اقاقیا او را به یاد خاطراتی می 

واقعا   آیا  بود.  یک گذرانده  باید  چرا  نه،  یا  است؟  آمده  هم  او 
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پرنسس برای پیشواز مردی از ارتش بیاید؟ اما او که تنها مردی 

 از ارتش نیست، او هنوز هم یک شاهزاده است. اما...  

کرد   سعی  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  نامحسوس  را  سرش 

توانست افکارش را کنترل کند. اآلن این چیز ها مهم نبود. می 

تر به سراغ پرنسس رفته و سالمی  با ظاهری آراستهبعدا خودش  

به خانه از چهار سال عرض کند.  نگاه کرد، چقدر شهر پس  ها 

 تغییر کرده است. تغییر فکر خوبی بود نه؟  

. نبود  رونق  پر  و  بزرگ  قدراین  گذشته  های سال  در  پایتخت 

.  بودند   نکشیده  فلک  به  سر  گونهاین  و  بوده  کوچک  هنوز  هادرخت

  اشدل  هرچند.  بردمی   لذت  واقعا  زیبا،  شهر  این  دیدن  با  اکنون

  مجدد   نتواند   دیگر  هازیبایی   این  دیدن  با   شاید.  است  لرزیده  نیز

از این پادشاهی دل بکند و باز به شامباال باز گردد. پس از صمیم  

 قلب امیدوار بود شاه شامباال خطایی نکند.  

شدند و ارتش و فرمانده به دروازه یکی برداشته می   -ها یکیقدم

می نزدیک  قبل  از  بیشتر  آزتالن  قصر  با  بزرگ  فرمانده،  شدند. 

سری باال گرفته همراه با نگاهی سرشار از غرور و افتخار به تاج  
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ای عظیم با بدن اژدهایان بریل که با طال دروازه نگاه کرد. دروازه

یی ساخته شده بود و از ابهت بسیار هرکس  و به رنگ قرمز و طال

 کرد.را در جای خود میخکوب می 

 قرار  آن  روی   اژدهایان  پاهای   و  داشت  وجود  انحنایی  آن  زیر  در 

از زیر اژدهایان عظیم و قدرتمند    زیبایی  به  هااسب   بود،   گرفته

وارد   قصر،  شده  فرش  سنگ  مسیر  به  گذشتند  آزتالن  نمادین 

زادگان است که ارتش با افتخار ا و اشرافبار صف وزر شدند. این

هایی گاه سرشار  ها را با سکوت و چشمآزتالن را دور گرفته و آن

 کنند. از افتخار و گاه با طمع، کاوش می

فرمانده به جلو خیره شد. خانواده سلطنتی در انتهایی ترین مسیر 

انده  اند و با لبخندی عمیق به فرمدیگر ایستادهاین دروازه کنار هم

دوخته نگاه چشم  فرمانده  به  اند.  آرام  و  گرفت  پادشاه  از  را  اش 

نیامده   نگاه کرد،  ملکه  اطراف  به  داد. سپس  ملکه سوق  سمت 

ها با افکار و رویا پردازی با او زنده  است! هایدرا، پرنسسی که سال 

مانده و به خاطرش در نبردهای سخت و بسیاری پیروز شده بود،  

 داده و به پیشوازش نیامده است!  اکنون به خود زحمت ن
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ای گرفت. هرچند سعی کرد خود را توجیه کند.  اش لحظهقلب

با یک فرمانده   چه انتظاری داشت که یک پرنسس برای دیدار 

ها مقام بیاید؟ اما شاه و ملکه که آمده بودند! پس چرا او که از آن

نیست؟  مهم  برایش  نکند دیگر  است؟  نیامده  دارد،  تری  پایین 

 کند...  ن

های او درهم رفته است  گونه که اخمکارو به فرمانده نگاه کرد، آن

افتد.  اگر بیشتر به پادشاه و ملکه نزدیک شوند اتفاق خوبی نمی 

ای از فرمانده پیدا کنند.  زیرا وزرا و اشراف دنبال آن بودند تا بهانه 

تر برد و با انگشت اشاره خود محکم  اش را نزدیکبناب راین اسب 

ه پلهویش کوبید. فرمانده زره بر تن داشت اما ضربه آرامی را  ب

 حس کرد و سرش را برگرداند. 

زدند و ابروانش سایه بان بزرگی بر  های مشکینش، برق می چشم

وی   ها انداخته بودند. کارو مکثی کرد و ابتدا به چهره غمگین آن

در   شاه  و  فرمانده  بین  نگاهش  که  درحالی  و سپس  خیره شد 

 بود زمزمه کرد:  گردش

 کنن.  کنین؟ پادشاه دارن بهتون نگاه می کار می دارین چی  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 577 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

فرمانده با حرف کارو سرش را برگرداند و به شاه نگاه کرد، زینو  

میهم جلو  داشت  آنچنان  به  قبل  از  بیشتر  و  نزدیک رفت  ها 

پچ کنان  -کردند و پچشد. وزرا و اشراف به فرمانده نگاه می می 

کردند. فرمانده نفس عمیقی  وز می-ای همدیگر وزهکنار گوش

بار لحنش صمیمی شده  های کارو که اینکشید و به ادامه حرف

 بود، گوش سپرد. 

کنه دشمن  طوری که تو اخم کردی یکی ندونه فکر میاین    -

 هایی. اون

گفت؟ کسی که مشتاق  دهد، در واقع اصالً باید چه میپاسخ نمی 

امده است و این برایش خیلی سنگین تمام دیدارش بود، اکنون نی

بودن خودش   پایه  بودند پای دون  نیامده  اگر  شد. شاه و ملکه 

رفت. اما  گذاشت و خود ابتدا برای عرض سالمی به کاخ می می 

قدرت که  ملکه  و  شاه  هستند  اکنون  پادشاهی  این  مطلق  های 

 د؟  اند. اما او... نیامده. این چه معنایی داربرای پیشواز آمده

خود   شاه  متری  دو  به  رسیدن  با  زینو  رسید،  باالخره  فرمانده 

به همراه دست جلویش خم کرد. چه  را  ایستاد و کمی سرش 
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تعظیم زیبایی بود که آن اسب سیاه براق برای پادشاه خود انجام 

هایش را پنهان کرد و لبخندی بر لب نهاد.  داد. فرمانده اخممی 

آن که  شاهی  به  اونباید  به  اخم  قدر  با  بود  کرده  هایش کمک 

توانست فکر کند و  احترامی کند. در مورد این مسئله بعدا میبی 

 با اهلش حرف بزند.  

ای سپر با غرور و افتخار از اسب پایین آمد و با لبخند و سینه 

کرده قدمی به شاه نزدیک شد. کارو و گریس نیز به همراه ده  

مانده در یک حرکت زانو  فرمانده دیگر ارتش پشت او ایستادند. فر

هم   بقیه  فرمانده  کار  با  نهاد.  خود  سینه  روی  را  دستش  و  زد 

 همین کار را کردند.  

افتخارش   پر  فرمانده  دوخت.  چشم  کارشان  به  افتخار  با  شاه 

بازگشته و این برایش در این شرایط سخت و دشوار خبر بسیار  

جذاب  خوبی بود. فرمانده سرش را خم کرد و با صدای دلنشین و  

 اش گفت:  مردانه

حالم که سالم و سالمت هستین.  سرورم، پادشاه من. خوش    -

 من برگشتم.  
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شاه سرش را آرام تکان داد و با آن لبخند بزرگش، جلو آمد. با  

مهربانی زیر بازوی فرمانده را گرفت و آن را بلند کرد. فرمانده با  

دوخت.  چشم  ایشان  به  و  شد  بلند  سرعت  به  شاه  حرکت 

در چشمچشم نیز  شاه  افتخار  های  با  شدند.  قفل  فرمانده  های 

 درحالی که به او خیره مانده بود زمزمه کرد:  

ها  خیلی خوشحالم که برگشتین. بعد از چهار سال، خیلی حرف   -

 داریم که باهم بزنیم.  

فرمانده با سخن شاه خندید و سرش را تکان داد. سپس با احترام 

 پاسخ داد: 

 های زیادی هستن سرورم.  ف البته که حر -

شاه با رضایت سرش را تکان داد و از فرمانده فاصله گرفت. سپس  

 بلند خطاب به فرماندهان پشت سر فرمانده گفت:  

فرماندهان من، برخیزید. شماها افتخار این پادشاهی هستین.    -

به تاالر آرگا برین و از خودتون پذیرایی کنین. امشب رو فارغ از 

 جنگ لذت ببرین.  
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همه با دستور پادشاه بلند شدند و خوشحال تشکر کردند. شاه  

به ارتش نگاه کرد. ارتشی که انتهایش قابل دید نبود. فرمانده با  

 کردن رد نگاه شاه لبخندش را جمع کرد و مصمم گفت:  دنبال  

سرورم، ارتش شامباال همراه ما برای ادای احترام به شما به     -

 تر برگردن.  اینجا اومدن اما باید هرچه سریع

 شاه با لبخند سرش را تکان داد و در پاسخ گفت:  

فعالً بذار استراحت کنن، همه خسته شدن. فردا موقع رفتن     -

 بدرقه میام.  برای 

فرمانده که از درک و درایت شاه خشنود شده بود، سرش را تکان  

داند که چگونه باید خود داد و چشمی گفت. شاه با فکرست می 

پندارند، جای بدهد و را در دل افرادی که او را دشمن خود می

دانست به حتم تا کنون  ها را نمیها را وفادار خود کند. اگر اینآن

 ی و تخت سلطنت را از دست داده بود! این پادشاه

شاه با نگاه اجمالی دیگری به طرف ملکه بازگشت و خطاب به 

 ایشان گفت:  

 ملکه من، بیاین بریم.   -
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ملکه با لبخند چشمی گفت و هر دو به طرف قصر بازگشتند تا  

به تاالر بروند. فرمانده نگاهش را به آن دو داد تا بدرقه شان کند  

اش را به خود جلب کرد.  ها توجهکه چیزی از دور در پشت آن

شود. آیا، او هایدراست بانویی با دامنی زیبا به آرامی نزدیک می

های قصر به طرف دروازه انتهای مسیر پله  که با غرور و طمانینه از

 آید؟  می 

دیدن  با  دامن  فرمانده،  و  زیبا  صورتی  لباس  آن  در  دور  از  اش 

زنگولهبزرگ صدای  شنیدن  با  و  گوش  اش  به  دور  از  که  هایی 

قدر شوکه ای از حرکت ایستاد. گویی آناش لحظهرسید، قلب می 

ود را محکم به  اش خشده بود که کار خود را فراموش کرد. قلب 

ها او را در رویا تصور کرده  کوبد. دیدن دختری که سال سینه می 

نهاند به قدری او را به وجد آورده است و اکنون جلویش قدم می 

اندازد و به سوی او  خواهد خود را از سینه بیرون بی است که می 

 پرواز کند.  

د کمی از ای براق که رهایدرا نیز با دیدن فرمانده در آن زره نقره 

اش شدت بیشتری گرفت.  روی آن مانده بود، ضربان قلب  خون

بیند. او واقعاً خودش  چهره و پوست سفید فرمانده را به خوبی می 
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بود. فرمانده  با آن  ست که کودکیای است، اشتباه نکرده  اش را 

 ها دوری اکنون دیگر به اتمام رسید.  گذرانده بود. بنابراین سال 

با  تازه  اینورش شده همه چیز واقعیگویی که  بر ست، زیرا  بار 

خالف قبل پاهایش تندتر حرکت کردند و دامن لباس با سرعت  

طرف تاب خورد. وزرا و اشراف به همراه طرف و آنزیادی به این

ملکه و پادشاه با لبخند، گاهی هم با تنفر به هایدرا که از دور 

گونه با  چهآمد، چشم دوختند. نظارگر آن هستند که  دست می 

 آید. ذوق و اشتیاق بسیاری به طرف فرمانده می 

های هر دو درهم گره خورده و هیچ کدام چشم از هم بر  چشم

می نمی همیشه  از  کندتر  زمان  لحظهدارند.  و  نیز  گذرد  ها 

اند تا شاهد این صحنه زیبا باشند. هایدرا با سرعت زیادی ایستاده

به شاه و ملکه از میان آن دو   توجهخود را به فرمانده رساند و بی 

چشم و  بغض  با  کرد.  فرمانده  عبور  متری  یک  در  لرزان  هایی 

طرف   به  مالیم  نسیمی  لباس  بزرگ  دامن  کرد.  توقف  ناگهان 

کم با رقص  و خود  کرده  روانه  ایستاد.   -فرمانده  از حرکت  کم 

دست  زبر  پوست  زیبایی  به  و نسیم  کرد  لمس  را  فرمانده  های 

 داد.  پوستش را نوازش 
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فرمانده هنوز استوار و مردانه ایستاده است اما از درون به شدت 

اش اختیار خود را از دست داده و عقل دیگر  سست گشته. قلب

توانی برای مقابله با آن احساس زیبای عشق ندارد. هایدرا هنوز 

ایستاده است و به فرمانده با نگاهی دلتنگ خیره مانده، چراکه  

شد تا بداند ارزش اید ابتدا به زن نزدیک میبه رسم حومورا مرد ب

 قدر باال است.  زن چه

پس فرمانده با تزلزل در پاهایش قدمی به جلو نهاد و آن یک متر  

همدیگر  رخ  به  رخ  دو  هر  اکنون  رساند.  سانت  سی  به  را 

پس  ایستاده دارد  فرمانده  به  نسبت  تری  کوتاه  قد  هایدرا  اند. 

ای او خیره شد. فرمانده نیز سرش هسرش را باال گرفته و به چشم

کرد که با تمام را پایین آورد و با افتخار و اشتیاق به دختری نگاه  

 پرستید.  وجود او را می

کرد، حتی اگر الزم بود شورشی  پرنسسی که برایش هر کاری می 

می تدارک  دسترا  لرزان  و  آرام  به  دید.  و  آورد  باال  را  هایش 

ها  ا نزدیک کرد. تردید داشت، پس آنهای نرم و لطیف هایدرگونه 

را   تردیدش  که  گویی  اما  هایدرا  نکردند.  اصابت  صورتش  بر 
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احساس کرده بود خود صورتش را جلو آورد و با بغض درحالی 

 نشستند، زمزمه کرد:  هایش می های گرم فرمانده بر گونه که دست 

 قدر دیر برگشتی! دلم خیلی برات تنگ شده بود. چه  -

ب و  فرمانده  لحظه  در  نیاورد. پس  تاب  بیشتر  دیگر  این حرف  ا 

اختیار جلو کشید و در آغوش خود انداخت. کسری از ثانیه او را بی 

یش را دور کمرش  هاکشد. دست با تمام وجود عطرش را نفس می

حلقه کرد و درحالی که سرش را کنار گوش او نگه داشته بود، 

 زمزمه کرد:  

 ه اومدم، همین مهمه مگه نه؟ متاسفم عزیزم. ولی باالخر  -

هایش، سینه پهن و زره سرد فرمانده  طور که اشکهایدرا همان

کردند سرش را کمی تکان داد. سپس درحالی که را خیس می 

کرد، با بغض در  یش را متقابال دور کمر فرمانده حلقه می ها دست

 جواب گفت:  

 آره، مهم همینه.    -

هایدرا گرفتن  آغوش  در  با  و   پادشاه  خندید  فرمانده،  توسط 

نگاهش را از صحنه پیش رو گرفت. سپس درحالی که به طرف  
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گذاشت، دستش را پشت کمر ملکه نهاد مسیر تاالر آرگا قدم می 

و ایشان را نیز با خود همراه کرد. ملکه اما با اخمی غلیظ به عقب  

 نیم نگاهی انداخت و زمزمه گویان با لحنی شاکی گفت:  

دیگه ودشون اجازه دادن جلوی این همه اژدها همطور به خچه   -

 رو بغل کنن؟! اون دوتا یه پرنسس و...  

شاه از حرص خوردن ملکه خندید که رایو با عصبانیت به او نگاه  

 کرد. سپس با تشری ادامه داد:  

 خندی؟ چرا می  -

 شاه سعی کرد خنده خود را کنترل کند، سپس آرام پاسخ داد: 

کردیم دیگه، ها رو می، من و توهم همین کار سخت نگیر عزیزم  -

 یادت رفته؟!

بی  انتظار آن سخن  که  نداشت، چهره ملکه  را  اش در  پرده شاه 

آفتاب همچون  پایین لحظه  را  سرش  و  شد  رنگارنگ  پرست 

 انداخت. سپس لبخندی از سر شرم زده و آهسته گفت:  

 سرورم!    -
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برده   لذت  بسیار  ملکه  خجالت  دیدن  از  که  صدای  شاه  بود، 

اش به گوش رسید و ملکه را بیشتر به پهلوی خود ی خندهقهه قه

فشرد. خندیدم. خوشحالم که همه اکنون با وجود آن همه سختی 

در کنار هم خشنود و سرحال هستند. ملکه و پادشاه به همراه  

با  ندیمه نیز  اشراف  و  وزرا  رفتند.  آرگا  تاالر  به طرف  های خود 

واال   دو  آن  مکث  حرف کمی  با  و  گذاشتند  تنها  را  های مقام 

ها مرد جا رفتند. اکنون تنها ارتشی با میلیون شان از آنهمیشگی 

با چشم  که همه  بود  زیبای مانده  به صحنه  شاد  و  هایی گشاد 

 بردند.  جلویشان نگاه کرده و لذت می

هرچند، فرمانده همیشه حواسش جمع است برای همان پس از 

 یدرا زمزمه کرد: مدتی آرام کنار گوش ها

های زیادی هست که خیلی دلم برات تنگ شده بود. بیا، حرف   -

 باید باهم بزنیم.  

هایدرا سرش را باال و پایین کرد و خود از آغوش فرمانده بیرون  

یش را از دور کمر هایدرا گشود تا هاآمد. فرمانده نیز حلقه دست 

از فرمانده او به  تر از او فاصله بگیرد. با جدا شدن هایدرا  راحت



 

 

 WWW.98IA3.IR 587 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

هایش دیگر از بین رفته بودند و انرژی  طرف ارتش بازگشت. اخم

 بسیاری گرفته بود. سرحال بلند دستور داد: 

ها هم به تاالر آرگا برن.  سربازها برن استراحت کنن، فرمانده    -

 همگی خسته نباشین.  

با دستور فرمانده ارتش یک صدا چشمی گفت و با نظم و ترتیب 

صحنه   به  عمیق  لبخندی  با  هایدرا  رفت.  طرفی  به  جوخه  هر 

جلویش خیره شد. نظم و ترتیبی که یک ارتش میلیونی آن را  

همه  آن  مدیریت  بود.  سخت  کنترلش  واقعاً  است  کرده  حفظ 

ست.  ت فرساییاژدها، آن هم از چندین نژاد واقعاً سخت و کار طاق

می  نشان  را  فرمانده  قدرت  چهبنابراین  که  الیق دهد  قدر 

فرماندهی ارتش کل پادشاهی است. کارو و گریس جلوتر آمدند  

تا کمر خم  لبخندی  با  دو  ایستادند. سپس هر  فرمانده  کنار  و 

شدند و به پرنسس خود تعظیم کردند. هایدرا با دیدن آن دو نفر 

 با وقار خندید و گفت:  

 راحت باشین.   -
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با دستورش کارو و گریس درست ایستادند. کارو مثل همیشه که 

اش را حفظ کرده بود، خندان  های پیشین شوخ طبعی در سال

 خطاب به پرنسس گفت: 

دونین در این مدت قدر تغییر کردین. نمی سرورم، پرنسس. چه   -

 قدر از شما...  فرمانده چه

شد و کنار گردن کارو با شمشیری که در لحظه از غالف خارج  

ای قرار گرفت هایدرا لبخندی زد و خطاب به فرمانده که با چهره

فشرد،  کرد و شمشیرش را محکم می برافروخته به کارو نگاه می 

 گفت:  

 شاهزاده، همه توی تاالر منتظرتون هستن.  -

کارو که متوجه شده بود چه گندی زده است، سریع به همراهی 

 اال و پایین کرد و به سرعت گفت:  پرنسس شتافت. سرش را ب

 آه درست نیست بقیه رو منتظر بذارین شاهزاده.   -

که هنوز از دست آن حرفی که کارو قرار بود بزند فرمانده با آن

و   برگرداند  به غالف  را  هایدرا شمشیر  به خاطر  اما  بود  عصبی 
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نهاد و هایدار نیز هم قدمش  درحالی که به طرف تاالر قدم می

 خطاب به کارو با لحنی کامالً جدی گفت:  شد، می 

 مشاور حواست باشه چی از اون دهنت بیرون میاد!    -

گریس با حرف فرمانده خنده ریزی کرد و درحالی که همراه با 

شدند، با تمسخر کارو پشت سر پرنسس و فرمانده عازم تاالر می 

 گفت: 

به خاطر حرف   - بی این کارو آخرش سرش رو  باد های  به  جا 

 میده.  

 کارو اخمی کرد و متقابالً با تمسخر به گریس پاسخ داد: 

 مواظب باش خودت رو به باد ندی، من از عالقه...    -

با نیم نگاه فرمانده، مجدد ساکت شد و سرش را باال برد. سپس  

مشغول و  داد  آسمان  به  به سرعت  را  سوت زدن شد.   نگاهش 

ام گرفت. شمرد. خنده ها را در آسمان آبی میهرازگاهی هم پرنده 

کنند. آیا واقعاً آن دو نفر همان فرمانده  قدر کودکانه بحث می چه

کرده رهبری  را  ارتش  یک  که  بودند  مشاوری  چهو  با اند؟  قدر 
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رسیدن به آزتالن و دیدن آشنایان تغییر کردند. هرچند تغییر 

   ست.شیرینی 

آمدند  شان می هر چهار نفر به همراه فرماندهان دیگری که پشت

زدند به طرف تاالر آرگا رفتند. هایدرا و فرمانده  و باهم حرف می 

ها در سکوت جلوتر از همه بودند. سپس کارو و گریس، بعد از آن

همه  سر  پشت  که  بودند  هایدرا  خدمه  و  دیگر  فرماندهان  نیز 

کنار هایدرا بود و با دقت به رفتارهای  آمدند. البته که رایکا  می 

 کرد تا بعدا حسابی به او بخندد.  مضطرب هایدرا نگاه می 

ریسمان با  دیگر  روزهای  برخالف  آرگا  جادویی تاالر  های 

های راش کاخ  های قصر به زیبایی روشن شده بود. درخت شمن

های قرمز روشن نورانی تزئین شده  آپادانا به زیبایی با آن ریسمان

همان  کمک  به  قرمز  فرش  بودند.  کرده  روشن  را  کاخ  تمام  و 

درخشید ها اکنون با آن ابریشم خالص خود به شدت میریسمان

 و جلوه دیگری را از خود نمایان کرده بود.  

ساخته شده بر روی تاج درب کاخ به زیبایی روشن شده    مجسمه

مانده به  و عظمت آن اژدها را بیشتر از قبل کرده بود. هایدرا و فر
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شان توسط پیشکار  همراه بقیه به تاالر رسیدند و با اعالم رسیدن

ها توجه همه های تاالر گشوده شد. با باز شدن دربارشد، درب

ها جلب گشت. هایدرا با خوشحالی قدمی به داخل نهاد.  به آن

فرمانده اما در جلوی درب ایستاد و وارد تاالر نشد. هایدرا با دیدن  

اش بازگشت. کارو و گریس نیز متعجب به  به طرف  مکث فرمانده

 او نگاه کردند. فرمانده لبخندی زد و آرام خطاب به هایدرا گفت:  

 باید به یه کاری برسم. شما برین پرنسس. منم به زودی میام.     -

نکرد،   مخالفتی  اما  فرمانده محو شد  با آن حرف  لبخند هایدرا 

جا سر هم کند.  ای بیدانست او کسی نیست که بهانه چراکه می

به حتم کار مهمی دارد که باید برود و به آن رسیدگی کند. پس  

ای گفت و به رفتن فرمانده خیره شد. با رفتن فرمانده  آرام باشه

 کارو به هایدرا نگاه کرد و با احترام گفت:  

 گردن. پرنسس لطفاً نگران نباشین. ایشون زود بر می  -

میقی کشید و سرش را تکان داد. او هایدرا با حرف کارو نفس ع

بود می فرمانده  بچگی که همراه  از همان  را  شناخت، چه  کارو 

از   دیگر  یکی  نیز  گریس  داشتند.  باهم  سه  هر  که  خاطراتی 
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ها ملحق شده دوستان فرمانده است که بعد از چند سال به آن

بود. هایدرا با شکوه تمام دامنش را کمی باال گرفت و کامال وارد 

الر شد. با ورودش همه تعظیم کردند و سکوت تمام تاالر را در  تا

جشن تمام  مثل  کنار  برگرفت.  در  پادشاه  و  ملکه  دیگر  های 

نگاه  هایدرا  ورود  به  و  بودند  نشسته  خود  تخت  روی  یکدیگر 

و می  شده  زیبا  بسیار  صورتی  لباس  آن  با  نیز  هایدرا  کردند. 

 کرد. به خود جلب می های پنهانی حضار را بیشتر از همیشه نگاه 

  پشت   نیز  فرماندهان  و  گذشت   قرمز  ابریشم  روی   از  لبخند  با 

به طرف    و  رفت  باال   پله  سه  آن  از  هاپله   به  رسیدن  با .  آمدند  سرش

ها توقف کرده بودند، بازگشت. با همان  فرماندهانی که پایین پله 

 لبخند بلند دستور داد: 

 راحت باشین.    -

با دستورش حضار کمر خود را صاف کرده و سرشان را باال آوردند. 

شده  خیره  زیبایش  لباس  آن  و  هایدرا  به  لباس،  همه  برق  اند. 

به حتم کور کرده است. هچشم را  اما بی هایشان  به  ایدرا  توجه 

 ها خطاب به فرماندهان گفت: نگاه خیره آن
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باشین، لطفاً از خودتون پذیرایی   به حتم همتون باید خسته    -

 کنین.  

به طرف   و  زد  لبخندی  تعظیم کردند.  فرماندهان  با دستورش، 

ای خود رفت. با نشستنش روی صندلی فرماندهان  صندلی نقره 

متف میزهای  به طرف  کدام  زدن هر  بساط حرف  و  رفتند  اوتی 

خندیدند،  زدند و می مجدد در تاالر مهیا شد. همه با هم حرف می

جامعده  یکای  به  را  خود  میهای  عده دیگر  و  ای  کوبیدند 

 شدند. های چند رنگ خود را باهم شریک میکیک

هایدرا با خوشحالی به جمعیت شاد جلویش خیره بود که نگاهش  

ها هم  صندلی خود میخکوب شد. آن  بر روی میزی در نزدیک

هاست که  اند. البته، چرا نباید اینجا باشند؟ جزو وظایف آنآمده

ها گرفت و به دیگران برای پیشواز بیایند. کالفه نگاهش را از آن

ترساند. نکند باز بخواهند  ها در این جشن او را می داد. وجود آن

مثل قبل ضعیف    تواند جلوی شاهزادهاو را خراب کنند؟ نه نمی 

می هرچند  با  باشد.  را  او  و  کنند  جرأت  نیست  ممکن  که  داند 

ها که عقلی در سر وجود همچون حامی بزرگی آزار دهند. اما آن

 کرد. ندارند و از همین روی او را بیشتر از قبل نگران  
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سرش را نامحسوس به چپ و راست تکان داد تا افکار بد را از 

سرش برهاند. سپس به پادشاه و ملکه چشم دوخت که داشتند  

می  حرف  می باهم  چه  شد.  کنجکاو  به  زدند.  را  بدنش  گفتند؟ 

آن هایشان  طرف  به حرف  کرد  نامحسوس سعی  و  کرد  کج  ها 

چراکه  نشد.  دستگیرش  زیادی  چیز  هرچند  بدهد.  گوش 

 شان همان موقع پایان یافت و به جلو خیره شدند.  فحر

اش  حوصله دستش را ستون چانه هایدرا کالفه پوفی کشید و بی 

کرد. فرمانده کجا رفت؟ دقایقی گذشته و او هنوز نیامده است.  

افتد. دیدن نگاه شوم  اش به آن میز می دل نگران شد، مدام نگاه 

می  نیست.  خوب  برایش  واقعاً  دختران  امیدوارست  تآن  رسد، 

ها نگاه کند. خسته به  فرمانده سریع برسد تا مجبور نباشد به آن 

پس   نیست  راحت  هم  دیگری  با شخص  دوخت،  چشم  اطراف 

 حال زمزمه کرد: بی 

 رایکا...   -

منتظر ماند تا رایکا که کنارش ایستاده بود پاسخ دهد، اما رایکا 

رگرداند و که کنارش نیست! متعجب از سکوت رایکا، سرش را ب
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او روبه از دیگر خدمه  با جای خالی  رفته  باال  ابروانی  با  رو شد. 

 پرسید: 

 ندیمه ارشد کجاست؟   -

یکی از خدمه که سرش پایین بود، با صدایی مالیم و آرام پاسخ 

 داد:  

 ایشون چند دقیقه پیش رفتن سرورم.  -

 تر از قبل پرسید:  هایدرا با آن پاسخ متعجب 

 کجا رفت؟   -

 ه بیشتر سرش را خم کرد و مضطرب پاسخ داد: ندیم

 چیزی نگفتن سرورم.   -

هایدرا که به شدت متعجب شده بود، سرش را تکان داد و مجدد  

به طرف بقیه روی برگرداند. به فکر فرو رفت. رایکا بدان اطالع  

دادن به او کجا رفته است؟ بسیار عجیب بود زیرا تا به حال این 

 رفت! کا بی خبر جایی نمی اتفاق نیافتاده و رای

***  
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هایی تند، وارد کاخ شد و مستقیم به طرف تاالر اصلی رایکا با قدم 

های اقاقیا و  درخت  توجه از زیباییرفت. در آن روشنایی روز بی

گذشت تا به مقصد برسد. نگران بود و  های زیبای قرمزشان  گل

و را  استرس داشت. چرا فرمانده درست پس از رسیدن به قصر ا

 خواهند؟ پنهانی فرا خواندن؟ چه می

داد و به تاالر اش را به هم مالش  های عرق کردهمضطرب دست 

نزدیک   رسمیشیوا  تاالر  شیوا  تاالر  اشخاص  شد.  که  است  ای 

توانند در آن با شاهزاده مالقات کرده و به گفت و گو و حل  می 

بسته بود  های این کاخ  مسائل اداری بپردازند. سالیان سال درب

اند  برد. اما اکنون که بازگشته چراکه شاهزاده در شامباال به سر می

 درب این کاخ بسیار زیبا نیز باز شده است.   

کاخ شورا، کاخی که در سر درب آن اژدهایی خمیده بنا شده  

می آزتالن  ارتش  کل  فرمانده  یا  به شاهزاده  متعلق  باشد.  است 

مقام که  مقمردی  با  آزتالن  در  با  اش  حتی  ملکه  و  پادشاه  ام 

ها نیز باید به او احترام  کند و آناعلیحضرت پارسوماش برابری می

از آن دارد.  مراتبی وجود  البته که سلسله  او بگذارند.  که  جایی 
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با لباس رزم می  باید بر آنژنرال ارتش است مواقعی که  ها آید 

 تعظیم کند. 

به احترام نداشت.  اما مواقعی که لباس رسمی پوشیده بود، نیازی  

زیرا او نیز یک شاهزاده باال مقام از برترین نژاد اژدهایان حومورا  

چه   پس  است  افتخار  باعث  آزتالن  پادشاهی  در  او  بود. حضور 

کند به او توهین کرده و دستور دهد که تعظیم  کسی جرأت می

 کند؟ آن هم در مقام یک شاهزاده!   

ع نفس  رسید.  شیوا  تاالر  درب  به  لرزان  رایکا  و  کشید  میقی 

که شاهزاده اش را جلو برد تا درب را باز کند. به خاطر آندست

اند. پس  تازه رسیده است هنوز خدمه برای خدمت گذاری نیامده 

یش را جلو برد و درب ها باید خودش درب را باز کند. لرزان دست

طالیی تاالر را لمس کرد. دری که طرح یک اژدهای عظیم را در  

داده و بر خالف دیگر اژدهایان این قصر به رنگ طالیی  خود جای  

 کند.  براق بود که چشم را خیره شکوه خود می

درب بزرگ تاالر باز شد و رایکا قدم به داخل آن نهاد. با پاهانی  

بر روی سنگ های طالیی در خود  های سفیدی که رگه سست 
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ی  داشتند عبور کرد و به انتهای تاالر چشم دوخت. تختی سلطنت

به رنگ طالیی که در باالی سه پله انتهای تاالر قرار داشت. تاج  

تخت به شکل دو بال باز شده اژدها بود و رنگ طالیی آن بسیار  

 آمد.  به چشم می 

شاهزاده با غرور و اخم بر روی آن نشسته و به تاج تخت تکیه  

تا  است  منتظر  و  رایکاست  به  مشکینش  و  تیز  نگاه  بود.  داده 

از آن نزدیک شود.   باید  البته که  بود.  از ترس عرق کرده  رایکا 

 برد، ترسید!  ای که اعلیحضرت پارسوماش از او حساب میشاهزاده

خواست همین اآلن پای به فرار بگذارد و از جلوی نگاه سنیگن  می 

توانست. چراکه به حتم اگر این کار را  شاهزاده محو شود، اما نمی

افتاد. پس برای ششمین بار  یکرد بیشتر از قبل به دردسر م می 

آرام   قلبش  ضربان  تا  کشید  عمیقی  نفس  دقیقه  چند  این  در 

های سست جلو رفت و با رسیدن به شاهزاده، در بگیرد. با قدم 

تعظیم کرد،   و  آورد  پایین  را  ایستاد. سرش  ایشان  چهار متری 

 ها بود، زمزمه کرد: سپس درحالی که نگاهش به سنگ

 ... با من امری دارین؟  سرورم، شاهزاده. ب  -
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را نتوانست    قدر سعی کرد تا لکنت نداشته باشد، نشد. ترسهرچه

اما  کرد.  احساس  را  ترسش  وضوح  به  شاهزاده  و  کند  پنهان 

 توجه به ترسش با همان اخم غلیظ خود دستور داد:  بی 

 راحت باش.    -

کوتاه و مختصر به او دستور داد تا از تعظیم دست بردارد. رایکا 

کمرش را صاف کرد، اما همچنان سرش پایین بود. شاهزاده کالفه  

و عصبی از روی تخت بلند شد و از آن سه پله پایین آمد. رایکا 

اما نمی بیشتر ترسید،  این کارش  بدهد. با  انجام  توانست کاری 

هایش خیره  شاهزاده جلوی رایکا ایستاد و با جدیت تمام به چشم

 شد.  

 درا افتاده؟ چه اتفاقی برای های  -

داد تنها در حد یک حدس  رایکا زودتر حدس زد اما ترجیح می

رود. رایکا  باقی بماند ولی همیشه همه چیز بر وفق مراد پیش نمی

ای از زیر پاسخ مدتی را در سکوت گذراند و سعی کرد به گونه 

دادن در برود. شاهزاده نیز گویی که فهمید رایکا قصد حرف زدن 

 و با خشم پرسید: ندارد، پس غرید 
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 رایکا! بهت گفتم بگو برای هایدرا چه اتفاقی افتاده!  -

دیگر جایز   لرزید. سکوت  به خود  رایکا مجدد  فریاد آخرش،  با 

نمی عصبی  شاهزاده  خاص  نیست.  مواقع  در  وقتی  اما  شود 

شود با او صحبت کرد. اگر بیشتر  اش بهم بریزد دیگر نمیاعصاب

از کنترل خارج می  به حتم همه چیز  این سکوت کند  شود.  از 

 ختی گفت:  هایش را تکان داد و به سپس آرام و مردد لب

 ا... اتفاقی نیفتاده. س..سرورم.    -

 رایکا گفت:   ای عصبی و تمسخرآمیز میان کالمشاهزاده با خنده 

بود!    - نورانی  هایدرا  بازوهای  پشت  کنم؟  باور  داری  انتظار 

ای سریع بگی.  خوام دلیل آسیبی که دیده رو بدون هیچ بهونه می 

نگو   دوستشی،  تو  رایکا؟  چیه  ماجرا  باور  نمی اصل  که  دونی 

 کنم! نمی

را باز کرد و به ایشان    هایشرایکا با پاسخ شاهزاده، ناامید چشم

بال   ترمیم  نورهای  آن  کردن  پنهان  برای  تالشش  شد.  خیره 

به خاطر بی  تا  انتخاب کرد  هایدرا  برای  را  لباس  آن  بود.  فایده 

ا  اش داشت نور را مخفی کند. امهای زیادی که در باال تنه پارچه
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رفت، با دقت  چه انتظار میگویی فایده نداشت شاهزاده طبقه آن

   بود.

های  پلک زد و نفس عمیقی کشید. نگاه خیره شاهزاده با آن چشم

ای عبوس او را بیشتر از همیشه جدی و ترسناک براق و چهره

کرده بود. پس رایکا درحالی که سعی داشت نگاهش را از شاهزاده 

نداخت و با بغض شروع به تعریف ماجرا  بدزدد سرش را پایین ا

 کرد.

پرنسس، ت... توی مبارزه یه بالشون رو م... متاسفانه از دست    -

 دادن. 

رایکا   بدهد  نشان  واکنشی  شاهزاده خواست  تا  اتمام حرفش  با 

یش در هوا  هاسرش را باال آورد و به سرعت با تکان دادن دست

 برای اطمینان به شاهزاده ادامه داد: 

 کشه تا...  بته اآلن در حال بهبود هستن، فقط یکم طول می ال -

شاهزاده اما به توجیح رایکا دیگر اهمیت نداد. هایدرا زخمی شده 

شود! لش را از دست داده و او اکنون این را متوجه می است، با 

کنند که همچین  هایش در آزتالن چه غلطی می پس جاسوس
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نداده اطالع  او  به  را  مهمی  آناند؟  خبر  را حسابی  باید همه  ها 

 تنبیه کند! میان حرف رایکا با جدیت و نگرانی پرسید:  

چرا؟ مقصرش کی بود؟ چه اتفاقی افتاده؟ سریع و کامل برام     -

 تعریف کن، زود باش رایکا! 

رایکا تا خواست جواب شاهزاده را بدهد، درب تاالر باز گشت و  

نگاه شاهزاده    شخصی وارد شد. رایکا به سرعت به عقب بازگشت. 

نیز روی آن شخص قفل شد. او کسی جز کارو نیست. متعجب  

که   بود  رسیده  تاالر  انتهای  تا  آمد.  جلو  و  گذاشت  باز  را  درب 

 متعجب خطاب به شاهزاده گفت:  

 چرا نیومدین؟ پرنسس منتظرن.   -

او   خواست ادامه حرفش را بزند که شاهزاده سریع میان سخن 

 شمگین فریاد زد:  پرید و خطاب به رایکا خ

 رایکا بگو!    -

کارو متعجب ادامه حرفش را خورد و به آن دو خیره ماند. یکی  

ای بر افروخته  هایی مشت کرده و چهرهبه شدت عصبانی با دست 

اند. سکوت دیگر ایستادهدر کنار هم   و دیگری با ترس و اضطراب



 

 

 WWW.98IA3.IR 603 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

به    ها خیره شد. او امین شاهزاده است پسکرد و کنجکاو به آن

ایجاد نمی کند. برای همان شاهزاده بدان حتم بودنش مشکلی 

ها و توضیحات دقیق و مو هایش به حرفتوجه به کارو و واکنش 

 به موی رایکا گوش سپرد. 

رایکا شروع به تعریف ماجرای چند روز گذشته کرد. ماجرا درست 

زمانی اتفاق افتاده بود که فرمانده از شامباال حرکت کرده و به  

های  آمد. دقیق همه چیز را تعریف کرد، از حرفوی آزتالن میس

بی واکنش ریشآن  تا  گرفته  حرفها  پادشاه؛  و  ملکه  های های 

های ای که از کارینا شنیده بودند و از کارهای هایدرا از نامه پنهانی 

ای که در تاالر گفته شده بود. همه و همه را برای شاهزاده مخفی 

هایی گفت که با وارنا اتفاق افتاد. از خون  تعریف کرد. از نبردی 

بودند. همه   هایی که هنوز ترمیم نشدهکه از دست رفته و از زخم

ها سعی داشت به شاهزاده بگوید  و همه را بازگو کرد. با گفتن آن

است.   کشیده  ایشان  نبود  طی  در  زیادی  سختی  هایدرا  که 

ها ت داد. آن سالاش را با رفتن به شامباال از دسترین حامیبزرگ

او تنها پانزده سال سن داشت و تازه قرار بود بدن اصلی خود را  

 ها مبارزه کند.  به دست آورد که شاهزاده عازم شامباال شد تا با آن
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پرنسس بیچاره که قبل از رفتن شاهزاده بدن خود را دید، سعی 

کرد جلوی رفتن شاهزاده را بگیرد و به او بگوید مشکل چیست.  

اتفاق افتاد که دخترک هنگامی که  همه چیز آن اما   قدر سریع 

اش برسد خبر  دوید تا به شاهزادهداشت درون بارانی شدید می 

پایتخت خارج شده  از  ایشان  که  باران رسید  آن  زیر  ناامید  اند. 

های خیس در آن شدید در جلوی دروازه قصر ایستاد و با لباس

خیره  دوردست  به  پاییزی  سرد  بسیار  چشم   هوای  هایش ماند. 

اشک باران  خاطر  به  اما  بودند.  تشخیص  خیس  قابل  هایش 

آن است  خوب  شاید  گریهنیستند.  متوجه  کسی  هایش گونه 

 شود.  نمی

اش در  اش را از دست داده بود. کسی که کودکیبهترین دوست 

گشت.  رفت و تا سالیان سال باز نمیشد. اکنون می او خالصه می

اش را تازه  شتی در کار نبود. او جسم اصلیاصالً شاید دیگر بازگ

قدر دل شکسته  بایست خوشحال باشد اما آنبه دست آورده و می 

قدر ترسیده و مضطرب بود که مدتی را تنها و شرمنده بود، آن

فرو  فکر  به  و در سکوت  کرده  اتاق خود کز  کناره  و  در گوشه 

 رفت.  می 
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مشخص شد که  ها شروع شده بودند و حقیقت آن زمانی  شایعه

گذاشت  برای مراسم بزرگ پرنسس باید بدنش را به نمایش می 

تا همه شکوه یک پرنسس بریل را بچشند و لذت ببرند. اما همه 

گونه که پیش بینی شده بود پیش نرفت. پرنسس اژدهایی چیز آن

ورتلس به دو رنگ سفید و سبز بود. درست تضاد رنگ قرمزی 

 د.  که همه به انتظارش نشسته بودن

از آن زمان دنیای زیبای آزتالن به رنگ سیاه نشست و مردم از 

وزرا   و  افتاد  شدیدی  اختالف  اشراف  میان  شدند.  دور  پرنسس 

سختی   به  ملکه  و  شاه  اما  بود،  بدی  وضعیت  دادند.  استعفا 

اول   حالت  به  را  چیز  همه  و  کرده  کنترل  را  اوضاع  توانستند 

نمی  که  را  پرنسس  هرچند،  کنند.  بازگردانند.  درست  توانستند 

 پس مشکالت دائمی بود.  

کرد این خبر نیز به گوش شاهزاده رسید، اما فکرش را هم نمی 

تا این حد به هایدرا آسیب رسیده باشد. مردم هر چند پس از  

هایشان را به تولد هجده سالگی پرنسس و مراسم  مدتی همه دل 

ت  بزرگ احیای قدرت خوش کردند. در آن مراسم پرنسس قدر

می درونی فعال  را  از دهاناش  آتش حقیقی  و  ور  اش شعلهکرد 
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واقعی آتش شاید به رسمیت    گونه همه او را با ماهیتشد. آنمی 

 پذیرفتند. هرچند...  می 

های رایکا، شاهزاده چشم از او گرفت و نگاهش را با اتمام حرف

های مرمر زیبا بودند اما  های سفید و طالیی داد. سنگ به زمین 

کرد. انعکاس لوسترهای زیبا و عظیم  ها توجه نمیو به زیبایی آنا

کند. تنها  ها نیز توجه نمیها افتاد است اما او به آنبر روی سنگ

می  اکو  مدام  ذهنش  در  که  حرفچیزی  لحظه شود  چند  های 

 شدند. پیش رایکا هستند که با بغض و گریه ادا می

 خواستن پرنسس رو بکشن!  ها میاون  -

اعلیحضرت و عموی ایشون شاهزاده دکاموند پشت نقشه قتل     -

 بودن. 

 شاهزاده وارنا دختر شاهزاده دکاموند هم همدستشون بود.    -

سال  - این  تموم  لیماک،  تمسخر شاهزاده  مورد  رو  پرنسس  ها 

  نظر   به   کسی.  ازدواج بقیه قرار دادن اونم به اسم نشون کرده برای 

 .   نمیده اهمیتی  ایشون

 اهزاده وارنا دامنشون رو جلوی صد ها مرد پاره کرد.  ش  -
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 بالشون رو کامل بریدن تا بیشتر درد بکشن.   -

روند بهبودی ایشون خیلی کنده اما با دارویی که خودشون    -

 کنه.  ساختن بدنشون داره بهتر عمل می

 پرنسس هایدرا در نبود شما خیلی اذیت شدن.    -

 ایشون...   -

خواست تمام آن زد و میاش فریاد میبسه، بلند در ذهن  -بسه

می حرف مگر  اما  دهد.  جلوه  رویا  را  می ها  مگر  شد شد؟ 

بیتی سخ دختر  یک  رویا های  یک  به  آسانی  همین  به  را  گناه 

ها برای پرنسس سالیان  شد، تمام این حرفتبدیل کرد؟ نه نمی

ها سال طول کشیده بود. بار درد و عذابی که این اتفاقات و حرف

های ظریف و نحیف او گذاشته بودند، بیشتر از آن بر روی شانه 

ه رویا تبدیل شده و از یاد بود که با یک تصور و خیال پردازی ب

های رفتند! شاهزاده مشتبرود. نه به همین آسانی از بین نمی 

محکمش را با تنفر بهم کوبید و درحالی که به طرف درب تاالر 

 رفت، بلند از خشم فریاد زد: می 

 باید تاوان کارهاشون رو پس بدن!    -
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متوجه شد را  انتهای قصدش  تا  آن حرف شاهزاده  از  که    کارو 

سریع جلویش قرار گرفت و بازوی او را گرفت. محکم آن را فشرد 

خیره شد. سرش را به چپ و راست تکان داد،   هایشو به چشم 

 کشید غرید: ها شعله می هایی که آتش از آنشاهزاده اما با چشم

دونه واقعاً  چطور انتظار داری کاری نکنم؟ اون دختر، کی می   -

در چه رو  این  می قدر درد کشیده؟  احساس  ک  رو  کنم. دردش 

 کردم، منم مثل اون بودم! 

تر از قبل بازویش را فشرد و سرش را به معنای تایید  کارو محکم 

 اش تکان داد اما در پاسخ مصمم گفت:  حرف

فهمم اما نباید عجوالنه کاری کنی. اآلن جشنه اونم برای می    -

 ما نباید خرابش کنی.  

پو کارو  حرف  فهمیدن  با  با شاهزاده  را  بازویش  و  زد  زخندی 

حرکتی محکم از چنگ انگشتان مردانه کارو بیرون کشید. سپس  

 گذشت پاسخ داد: درحالی که از کنارش می

 ذارم راحت قسر در برن! مهم نیست، نمی  -
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رود به به طرف درب رفت و از آن خارج شد. به طرف اتاقش می 

ام. وجد آمده خود را بپوشد! به    های رسمیخواهد لباسحتم می 

اما مگر این مراسم برای ارتش نیست؟ مگر نباید به عنوان فرمانده  

را  میهمانی  شاهزاده، جو  عنوان یک  به  حاضر شود؟ حضورش 

با رفتن  تغییر می  دهد. هرچند به حتم نیت دیگری دارد! کارو 

غمگین  و  داد  تکان  راست  و  به چپ  را  کالفه سرش  شاهزاده، 

 خطاب به رایکا گفت:  

 قدر سختی کشیدن...  دونستم در نبود ما پرنسس ایننمی   -

رایکا با شنیدن حرف کارو بیشتر قلبش به درد آمد. آن مرد از  

فهمید؟ هیچ مردی درد  دردهایی که هایدرا کشیده بود چه می

ها متفاوت بودند حس درک کرد، احساسیک زن را درک نمی

اما یک چیز مشترک است. آن بود.  هم حس    درد هم متفاوت 

یکحقارتی با  همه  که  میست  را  آن  چشیدن  آری بار  فهمند. 

اند و این  کارو، شاهزاده و رایکا همه طعم گس حقارت را چشیده 

ها را به بهترین همراه برای هایدرا کسی که همیشه درحال آن

 چشیدن طعمی تلخ به اسم حقارت است، تبدیل کرده.  
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***  

به آن برسد. تاج طالیی  سرش را کمی خم کرد تا دست ندیمه  

اش را  به زیبایی بر روی سرش جای گرفت و نظم موهای کوتاه

تر از  نظمی موهایش، جذاببهم زد. اما چه جالب بود که با بی 

قبل شد. سرش را باال آورد و با نگاهی سرشار از تنفر و خشم به  

ای با دور گیری طال که روی زمین  آینه جلویش خیره شد. آینه 

 و بسیار بلند بود.  ایستاده 

قبل   از  بیشتر  را  او  و سفیدش  ردای طالیی  نگاه کرد،  به خود 

جذاب کرده است. اکنون با آن تاج هاللی ساخته شده از طال هم 

اش را تکانی  که دیگر یک شاهزاده به تمام عیار شده. ردای طالیی

جعبه  داخل  از  که  درحالی  بازگشت.  ندیمه  طرف  به  و  داد 

دست در  که  انگشتر  مخصوص  بود،  ندیمه  ظریف  های 

داشت و اش را که همیشه آن را به همراه داشت بر میمخصوص 

 انداخت گفت:  اش میدر انگشت اشاره 

 به ندیمه ارشد و کارو بگو بیان.   -
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بیرون  اتاق  از  تعظیمی  با  و  گفت  سرعت چشمی  به  خدمتکار 

آخرین   و  بازگشت  آینه  طرف  به  پوزخندی  با  شاهزاده  رفت. 

کند تا تاوان تمام بالهایی که بر  اش را به خود داد. کاری میه نگا

اند را پس بدهند. هم دکاموند، هم پارسوماش،  سر هایدرا آورده

تاوان پس   باید  پایه که حتما  لیماک، آن پسر دون  و  وارنا  هم 

بدهد! چطور به خود اجازه داده است با پاکدامنی پرنسس بازی 

برایش شوخی باشد،  کند؟  نشانیک شوخیست؟  بدهد ای  اش 

 که تا آخر عمرش آن را فراموش نکند.  

با به یاد آوردن ماجراهای اتفاق افتاده عصبی رویش را برگرداند  

اش رفت. آن را با خشم باز کرد و محکم به  و به طرف درب اتاق

به قدری زیاد بود که دو یکدیگر کوبید. شدت برخورد درب ها 

ای ترسیدند و به  دادند، لحظهی میسربازی که کنار درب نگهبان

بی  اما  شاهزاده  کردند.  نگاه  آنیکدیگر  به  کنار توجه  از  ها 

های استوار سفید و طالیی راهروهای کاخ شورا گذشت و  ستون 

 به طرف درب اصلی کاخ قدم نهاد.  

خدمه گویی تازه آمده و در حال مستقر شدن بودند. زیرا همه 

و ک کارها هستند  انجام  بسیار  مشغول  اکنون  به آن ساکتی  اخ 
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های اصلی نیز پشت سر شاهزاده حرکت شلوغ شده است. خدمه

ایشان را همراهی می از  کرده و  بیشتر  انگار  اکنون  کنند. آری، 

قبل به یک شاهزاده شبیه شده است. پیشکارش کجاست؟ تا به  

از رفتن  به  یاد دارم قبل  با رفتن  اما  بود.  او  اش گریس پیشکار 

نیز به ارتش پیوست. اکنون پادشاه باید شخص دیگری را    نبرد او

 کند.  برای خدمت گذاری به شاهزاده بلند باالی آزتالن انتخاب 

ندیمه به  توجه  بدان  کار شاهزاده  از  دست  راه  میان  که  هایی 

میمی  چشم  او  به  حیرت  با  و  کنارشان کشیدند  از  دوختند، 

های  ز زیر درخترفت. اگذشت و به سوی درب اصلی کاخ می می 

اش به های زیبای قرمزشان گذشت و از دور چشماقاقیا با آن گل 

درب کنار  که  افتاد  کارو  و  به  رایکا  کاخ،  طالیی  و  آهنین  های 

انتظار او ایستاده بودند. چهار خدمه هم در کنارشان مشغول تمیز 

باالخره چهار   کاخ هستند.  گرفتن گردوغبارهای درب  و  کردن 

 نیست تا کاخ با خاک یکسان شود. سال زمان کمی 

ها، رایکا با لبخند به ایشان چشم دوخت. گویی با رسیدن به آن

توانست از شدت جذابیت بسیار زیاد شاهزاده از ایشان چشم نمی

کرد ممکن بود بخاطر  اش را کنترل نمی بردارد. هرچند اگر نگاه 
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ی داد های سنگاش را به زمیناحترامی مجازات شود! پس نگاه بی 

و تعظیم کرد. کارو نیز با دیدن آن ردای طالیی که فرمانده را به  

تعظیم کوتاهی   و  را خم کرده  بود کمرش  داده  تغییر  شاهزاده 

 تقدیم ایشان نمود. سپس با ادب و احترام گفت:  

 طوری ندیدم.سرورم، مدت زیادی گذشته که شما رو این  -

درحالی که از کاخ بیرون شاهزاده سرش را آرام باال و پایین کرد و  

فرشمی  سنگ  روی  بر  پای  و  قصر رفت  هوایی  مسیر  های 

 گذاشت با جدیت پاسخ داد:می 

بله، چهار سال گذشته. بهتره بریم دیر شد. کار زیادی دارم     -

 که باید انجام بدم!

کارو و رایکا با این حرف، به یکدیگر نگاهی انداختند. کارو بیخیال  

و رایکا نگران آهی کشید. سپس هر دو پشت    ای باال انداختشانه 

کردند.   حرکت  آرگا  تاالر  سوی  به  و  افتاده  راه  به  ایشان  سر 

پشت سرش می رایکا  و  کارو  و  بود  تقریبا  شاهزاده جلو  آمدند. 

آن سر  پشت  نیز  ندیمه  حرکت  بیست  شده  خم  سرهای  با  ها 

اش بیش از حد توی کنند. ردای شاهزاده بخاطر طالیی بودنمی 
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شوند و به  شم است. سربازها با عبور شاهزاده تا کمر خم میچ

 گذارند.  ایشان از صمیم قلب احترام می

باید بگم؛ اگر اعلیحضرت پارسوماش نیمی از اژدهایان قصر را در  

آن دیگر  نیم  پس  داشت،  خود  قدرت  دستاختیار  در  های ها 

که پادشاه توانسته بود این پادشاهی را نگه  شاهزاده هستند. این

دارد بخاطر قدرت شاهزاده است که همراه او بوده و از او حمایت  

تم مجدد پادشاه را عوض کرده کند. وگرنه پارسوماش به حمی 

آزتالن   پادشاهی  تخت  روی  بر  دیگری  نشانده  دست  و  بود 

 اش را اجرا کند. گذاشت تا تنها دستوراتمی 

آمد و طرف، شاهزاده به سوی تاالر آرگا می هنگامی که در این

طرف، مضطرب بر  همه را مجذب خود کرده بود، پرنسس در آن

ورودی چشم دوخته است. روی صندلی خود نشسته و به درب  

باز  نمی هنوز  شاهزاده  چرا  طرفی  از  و  رفته  کجا  به  رایکا  داند 

 نگشته است. نکند نیامده برایش اتفاقی افتاده؟  

کند که وارنا  های خود فرو میهایش را در دست مضطرب ناخن 

شیطانی  نگاه  همیشه  اضطرابمثل  داد.  هایدرا  به  را  را  اش  اش 
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ژدهایی مثل او این بهترین زمان هست  احساس کرده بود. برای ا

انگشت بگیرد.  هایدرا  از  را  نبرد  تحقیر  آن  انتقام  از تا  را  هایش 

حرص مشت کرد. اگر آن روز شاهزاده استیو نیامده بودن به حتم  

کار هایدرا را ساخته و اکنون او در آن جایگاه نشسته بود، نه آن  

بی  ورتلسی  قفل  دخترک  فکی  و  با خشم  پس  به  لیاقت!  شده، 

طرف او قدم نهاد. ساتیا و روژان هنگامی که دیدند وارنا به طرف 

 رود هر دو خندان به او خیره شدند. ساتیا با ذوق گفت: هایدرا می 

 بار خیلی بیشتر ازش متنفره!  این  -

بر  میز  روی  برنزی  ظرف  داخل  از  سیبی  که  درحالی  روژان 

 حوصله پاسخ داد: داشت، پوزخندی زد و بیمی 

معلومه، جلوی همه تحقیر شده. پرنسس رو تحقیر نکنه به     -

 کنم.  وارنا بودنش شک می 

اش را تایید کرد.  ساتیا با حرف روژان، سرش را تکان داد و حرف

اش را باال  ها ایستاده بود درحالی که گیالسلیماک که جلوی آن

نوشید،  اش را میای از آن مایع قرمز رنگ داخلبرد و جرئهمی 

 سید: پر



 

 

 WWW.98IA3.IR 616 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

 شاهزاده کجا رفتن؟ همه نگران برگشتنش هستن.   -

ساتیا با سوال لیماک سریع سرش را تکان داد و با صدایی آرام  

 گفت:  

که چطوری با شاهزاده کنار  اره بابام داشت با بقیه در مورد این   -

 کرد. اونم بخاطر این دختره.  بیان بحث می 

 ت: روژان اخمی کرد و در پاسخ به حرف ساتیا گف

های هایدراست. تموم دونی؟ شاهزاده یکی از حامیمگه نمی  -

دونم از این  ها خوش و خرم اذیتش کردیم، اما بعید می این سال 

 به بعد بتونیم.  

 خیال گفت:  ای باال انداخت و بیلیماک شانه 

احترامی چرا نتونیم؟ بابابزرگ پشتمونه، شاهزاده به بابابزرگ بی   -

 نمی کنن. هیچ وقت!  

 روژان سریع میان حرفش پرید و با تردید زمزمه کرد: 
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گفتن اعلیحضرت هم  نه اتفاقاً، از وزرای میز بغلی شنیدم می   -

می خودت،  پدر  دکاموند  شاهزاده  بودن.  نگران  گفتن  خیلی 

 سر در بره. انگار قضیه کشتن هایدرا لو...  خواد قطور میچه

تا روژان خواست آن جمله را تمام کند، لیماک به سرعت میان  

انگشت اشاره حرف لباناش پرید و  را روی  نهاد،  قلوه   اش  او  ای 

 سپس متعجب و نگران به چشم هایش خیره شد و زمزمه کرد:   

 هیس، حواست هست چی داری میگی؟  -

ش تند لیماک، به اطراف نگاهی انداخت و سرش روژان با آن واکن 

برداشت و درحالی که  را  انگشتش  لیماک  پایین کرد.  و  باال  را 

 نهاد، گفت:  محتاط گیالس را روی میز می

 نباید کسی از زبون ما بفهمه. متوجهین که؟    -

ها نیز با تکان دادن سرشان حرفش  به ساتیا و روژان نگاه کرد، آن

فس عمیقی گرفت و سرش را برگرداند و به وارنا  را تایید کردن. ن 

گفت و سعی داشت نشان بدهد که آرام  خیره شد. چیزی نمی 

اش آشوب بود. شاهزاده برگشته است، اگر هایدرا است، اما در دل 

هایش که برای ازدواج بودن به شاهزاده بگوید باید  در مورد اذیت
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هایش را به دندان  داند... کالفه و عصبی، داند، نمی چه کند؟ نمی 

موقع  این  در  درست  شاهزاده  باید  چرا  اصالً  فشرد،  همدیگر 

 بازگردد؟ 

قدر پررو هستند. طلبکار بودند که شاهزاده از حرص خندیدم، چه

چرا برگشته است، تا بتوانند بیشتر آن دخترک بیچاره را اذیت 

ا کنند. این دیگر واقعاً آخرش بود. وارنا به هایدرا نزدیک شد و ب

های لرزان هایدرا نگاه کرد. از سه پله اولیه باال پوزخند به چشم

گذاشت حفاظ امنیتی  نرفت چراکه اگر پایش را روی پله اول می 

می  پرتاب  عقب  به  را  او  نامرئی  تاالر  سپر  یک  این  آری  کرد. 

داری  امنیتی  نگه  فیتا  کاخ  در  که  الیترا  گوی  توسط  که  ست 

 سروران خود محافظت کند. شود، تشکیل شده است تا از می 

تنها کسانی می  پله عبور کنند که  بنابراین  از آن سه  توانستند 

قسم قبالً  دست  او  در حضور  و  گذاشته  گوی  روی  را  هایشان 

ها را در کل آزتالن  گونه گوی قدرت روحی آنخورده باشند. این

می  آنتشخیص  به  و  را دهد  مخفی  سپرهای  از  عبور  اجازه  ها 

وارنا پایین پلکان ایستاد و خطاب به هایدرا که سعی  خواهد داد.  

 داشت او را نادیده بگیرد، با پوزخند گفت: 
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 پرنسس زخمی من! بالتون بهبود پیدا کرد؟   -

اش  هایش را محکم درگوشت دست هایدرا با تمسخر وارنا، ناخن

 فرو کرد و به وی خیره شد. فکش را فشرد و آرام پاسخ داد: 

وارن   - بهبودی شاهزاده  نگران حال من هستین.  که  ممنون  ا، 

 خوبی دارم. اما... 

ای کرد و مانع هایدرا شد تا نتواند حرف  ملکه به سرعت سرفه

 ای بزند. سپس خطاب به وارنا با لبخند گفت: اضافه

 طوره؟ خیلی وقته ندیدمت.  وارنا عزیزم حالت چه  -

هایدرا حیران با ابروانی باال رفته سرش را به سرعت برگرداند و 

اش و قصدی طور بعد از آن کار وحشیانهبه مادرش نگاه کرد. چه

گونه با او رفتار کند؟ آخر چرا؟! مگر او به  تواند اینکه داشت، می 

 نفس ندارد؟ مگر...  عنوان یک ملکه عزت

محکم بست و سعی کرد  هایش را  با پاسخ تمسخرآمیز وارنا، چشم 

 نفس عمیقی بکشد تا خودش را آرام کند.  
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قدر با  سرورم، ملکه من خوبم به لطف شما. متاسفانه شما این  -

بزنم   سر  بهتون  بیام  خواستم  هرچی  که  شلوغه  سرتون  کارها 

مزاحم   نخواستم  همین  برای  هستین.  مشغول  گفتن  خدمه 

 کارتون بشم. لطفاً من رو ببخشین.  

که  ودت، حتی سراغی هم از او نگرفتی چه رسد به آنآره جان خ

و   خندید  آرام  وارنا  چاپلوسانه  پاسخ  آن  با  اما  ملکه  بزنی!  سر 

 خوشحال ادامه داد: 

بزنیم.  یه روز سر فرصت صدات می   - بیشتر حرف  باهم  تا  زنم 

 مدتیه با مادرت هم حرف نزدم. حتماً با اون بیا.  

نیز متقابالً خندید و تعظی با چاپلوسی تمام وارنا  م کرد، سپس 

 پاسخ داد: 

 البته سرورم ملکه.  -

صدای  بود،  راضی  وارنا  شاهزاده  با  خود  صحبت  از  که  ملکه 

اش بلندتر به گوش رسید. وارنا با پوزخند به هایدرا خیره خنده 

ها را زده است تا او زد که از قصد آن حرفشد نگاهش فریاد می 

ا کند.  تحقیر  قبل  از  بیشتر  اینرا  ملکه چرا  رفتار ما  او  با  گونه 
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کند؟ مگر ندید چگونه دخترش را کباب کردند و به کام مرگ  می 

ا. آن با اکو شدن  فرستادند؟ مگر بخاطر  قدر گریه نکرد؟ پس... 

صدای بلند پیشکار در کل تاالر توجه همه به درب ورودی جلب 

 شد.  

 شوند.  شاهزاده ارشد وارد می  -

جمله گویی که همه چیز را فراموش کرد.   هایدرا با شنیدن آن

زیرا به سرعت از روی صندلی خود برخاست و با نگاهی شاداب 

به درب ورودی چشم دوخت. ملکه و پادشاه نیز خشنود در کنار 

هم به درب خیره شدند. تمام تاالر در سکوت فرو رفت و همه  

 منتظر شدند تا شاهزاده وارد جشن شود. 

وده شد و شاهزاده رویت گشت. همه با  درب با صدایی بلند گش

دیدن آن ردای طالیی به سرعت تا کمر خم شدند و به او تعظیم  

کردند. آری او هم اکنون به عنوان شاهزاده برتر پادشاهی با شکوه  

آزتالن آمده بود. با غرور و سری باال گرفته وارد تاالر شد و همراه  

تخت پادشاهی    های پشت سرش، رایکا و کارو به طرفبا ندیمه
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رود اما صدای هر قدمش به خوبی به  قدم برداشت. آرام راه می 

 گیرد.  رسد و افکار را به بازی میگوش می 

روی   زیادی  فشار  برای همان  است،  کرده  آزاد  را  قدرتش  هاله 

ها یادآوری  تمام ساکنین تاالر قرار گرفته بود. فشاری که به آن

امی دارد، پس نباید برای کرد او از چه نژادی است و چه مقمی 

به   رسیدن  با  کنند.  فراموش  را  جایگاه خودشان  هم  ثانیه  یک 

پلکان ایستاد و نگاهش را به هایدرا داد، لبخند زد. هرچند در  

های رایکا را در ذهن خود  همان لحظه داشت مجدد تمام حرف

کرد. به سختی نگاهش را از هایدرا گرفت و به سمت  مرور می

سوق داد. شاه و ملکه با ایستادن شاهزاده جلوی    پادشاه و ملکه

ها از جای خود برخاستند و از پشت میز بیرون آمدند. با لبخند  پله

ها باال  ها ایستادند و منتظر ماندند تا شاهزاده از پله در باالی پله

 برود. 

را  و سرش  داد  تکان  آهسته  را  لبخندی سرش  با  نیز  شاهزاده 

س خطاب به کارو و رایکا آرام زمزمه کمی به عقب برگرداند. سپ 

 کرد: 
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 تونین برین.  می   -

طرف  به  کوتاهی  تعظیم  با  و  گفت  چشمی  دستورش  با  کارو 

ها ایستاد، رایکا نیز تعظیم  فرماندهان دیگر قدم نهاد و کنار آن

کرد و به سرعت از سه پله باال رفت و کنار هایدرا جای گرفت.  

همان هایدرا  شاهنگاه  به  که  رایکا  طور  به  آرام خطاب  بود  زاده 

 زمزمه کرد:  

 چرا همراه شاهزاده بودی؟    -

 رایکا سرش را پایین انداخت و آهسته پاسخ داد:  

 بعدا بهتون میگم پرنسس من.    -

توانست هایدرا اصراری نکرد، زیرا به رایکا اعتماد داشت. پس می 

دلیل  به  ندیمهبعدا  بدهد.  گوش  بااش  با  نیز  شاهزاده  ال  های 

پلهرفتن  از  کنار اش  در  آنجا  و  رفتند  سکو  کنار  طرف  به  ها 

های پادشاه و ملکه ایستادند. شاهزاده با ابهت و وقار آهسته ندیمه

داشت صدای برخورد از آن سه پله باال رفت. با هر قدمی که بر می 

پلهکفش  به  اکو میهایش  تاالر  شد و حس های سنگی در کل 

با باال رفتن از سه پله،  افراد میخوب و ابهت زیادی را به   داد. 
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ها خیره شد. سپس هر سه هم زمان کنار پادشاه ایستاد و به آن

سرشان را برای هم دیگر خم کردند و به یکدیگر احترام گذاشتند.  

ها با اشتیاق و افتخار به صنحه جلویم خیره شده بودم. آری آن

هم  کنار  آندر  زیرا  داشتند.  زیادی  قدرت  همراه هدیگر  به  ا 

قدرتمند  اژدهای  چهار  جزو  که  بودند  اشخاصی  اعلیحضرت، 

 شوند.  مطلق پادشاهی آزتالن نام برده می

دیگر خیره شدند.  مدتی بعد سرشان را باال آوردند و مجدد به هم 

ها نیز تعظیم کرده بودند.  به پارسوماش و دکاموند نگاه کردم، آن

تثنا نیستند. پادشاه،  ها هم از تعظیم مسپوزخندی زدم آری آن

به طرف تخت شاهزاده که در طرف با خوشحالی دست را  اش 

 چپ تخت اصلی بود، دراز کرد و گفت:  

 خوش اومدین شاهزاده، لطفاً بنشینین.    -

های سفید  شاهزاده از لحن رسمی پادشاه خندید که ردیف دندان

و زیبایش نمایان شدند. سپس به طرف تخت طالیی خود که در 

 ر تخت پادشاهی بود رفت و خندان پاسخ داد:کنا

 پادشاه من، لطفاً رسوم رو کنار بذارین.    -
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پادشاه و ملکه خندیدند و هر سه همراه هم نشستند. شاهزاده با  

نشستنش به حضار نگاه کرد. همه جلویش تا کمر خم شده بودند.  

برای همه افکارش  در  زد، داشت  در  پوزخندی  اشخاصی که  ی 

اذ و  نقشه می آزار  هایدرا دست داشتند،  به خوبی یت  تا  کشید 

 تاوان پس بدهند! مدت کوتاهی گذشت که با صدای بلندی گفت:  

 راحت باشین.   -

آن فعال  مینباید  مشکوک  خود  به  را  نباید ها  فعالً  کرد، 

فهمیدند که افراد او داشتند در مورد اتفاقات گذشته تحقیق می 

رسید. صدای زیبایش به را میشان  اش حسابکردند. به وقتمی 

خوبی در کل تاالر اکو شد و به گوش همه رسید. همه با دستور 

برپا شد. این اما وزرا و اشراف  او برخاستند و همهمه مجدد  بار 

آمدند و ها می یکی برای عرض ادب و احترام به پایین پله  -یکی

به همرابه شاهزاده تعظیم می  تا احترام بیشتر خود را  ه  کردند 

نیت خود نشان بدهند. به او هدایایی برای بازگشتش تقدیم  حسن

 گشتند.  کرده و به جای خود باز می 
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هایدرا نیز با افتخار و خوشحالی به رفت و آمد های آن اژدهایان  

ها در جلوی برد که چگونه آنکرد. لذت میاز خود راضی نگاه می 

می  تعظیم  شاهزاده  چاپلوپاهان  او  ترس  از  و  را سیکنند  اش 

شدند  هایی که بر روی فرش قرمز گذاشته می کنند. به قدم می 

نگاه کردم. اوه! باالخره پس از مدتی، آن اعلیحضرت پارسوماش 

او را همراهی بود که جلو می نیز دکاموند بود که  آمد! کنارش 

پلهمی  از  بدان مکث  بقیه  بر خالف  باال آمدند و کرد. هر دو  ها 

با  نزدیک شدند.  پلهتر  باالی  به  حضور  رسیدن  با  شاهزاده  ها، 

اعلیحضرت از روی تخت خود برخاست و با لبخند به ایشان خیره 

با   و  نگاه کرد  به شاهزاده  لبخند  با  نیز متقابالً  اعلیحضرت  شد. 

 لبخند و احترام گفت:  

هایمون! سفر    - بودیم شاهزاده  ندیده  رو  بود هم دیگر  مدتی 

 چطور بود؟

  با   ملیح،  لبخند  همان  حفظ  با  و  داد  تکان   را  سرش   هایمون،   

 : داد پاسخ خونسرد لحنی
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البته اعلیحضرت. تغییر بسزایی کردین در این مدت. سفر بسیار    -

لذت بخشی بود. به دور از جو متشنج قصر همه جا لذت بخش 

 هست. 

به چشم آن  اعلیحضرت  با  نیز  هایمون  هایمون خیره شد.  های 

سیاچشم آرامشهای  اعلیحضرت   بخشه  مشکین  نگاه  به  خود 

کردند و برای  دیگر نگاه می چشم دوخت. هر دو در سکوت به یک

کشیدند. چهره خونسرد و آن هم دیگر پنهانی خط و نشان می

زند که انتقام هایدرا را هر  خنده تمسخرآمیز هایمون فریاد می 

می پیرمرد  آن  از  شده  کطور  اما  اعلیحضرت  چهره  امال گیرد. 

شود چیزی را از افکارش خواند. متاسفانه یکی  خنثی است و نمی

از خصوصیات منحصربفردش همین بود. او همیشه خونسرد است 

نمی به شود دستو  را  او  این ویژگی  برای همان  را خواند،  اش 

 دشمنی قدرتمند تبدیل کرده است. 

ا  دکاموند که کنار اعلیحضرت ایستاده بود، قدمی جلوتر آمد و ب

شاهزاده  کرد.  تعظیم  هایمون  شاهزاده  به  سرش  کردن  خم 

او   دیدن  با  داد.  دکاموند  به  و  گرفت  اعلیحضرت  از  را  نگاهش 

رسید! تنها  لبخندش از بین رفت. حساب او را هم به وقتش می
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منتظر بود تا گریس کارها را سروسامان داده و تحقیقات را کامل  

، نتوانست از جشن لذت سوزدام برای گریس بی چاره میکند. دل 

 ببرد و مجبور شد مجدد مشغول کار و تحقیق شود. 

دکاموند سرش را باال آورد و به شاهزاده چشم دوخت. با دیدن 

لحظه ایشان  عقب  اخم  به  قدمی  ناخواسته  و  شد  متعجب  ای 

چشم در  ترسی  همچون  دیدن  داشت  لذتی  چه  های برداشت. 

ای کرد و بدان هیچ خندهدشمن پر ادعا؟!  شاهزداه از واکنش او  

ها با پوزخند نگاه  حرفی مجدد بر روی تخت خود نشست و به آن

کرد. دکاموند با آن کار وی اخمی کرد و خواست حرفی بزند که  

اش را به سرعت باال آورد و در میان زمین و هوا  اعلیحضرت دست

نگه داشت. چه شد؟ چرا نگذاشت دکاموند بخاطر توهین شاهزاده 

ضور اعلیحضرت نشسته بود، اعتراض کند؟ دکاموند نیز  که در ح

خونسرد  و  خندید  اما  ایشان  کرد  نگاه  اعلیحضرت  به  متعجب 

 خطاب به شاهزاده گفت:  

 فعال.  -
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و دست  داد  تکان  را  پوزخند سرش  با همان  به  شاهزاده  را  اش 

 طرف جلو آورد. سپس پاسخ داد:  

 تونین برین.  می   -

 ده، بیشتر عصبی شد و بلند گفت:  دکاموند با آن حرف شاهزا

 طور به خودتون...  . شاهزاده هایمون، چه  -

ها با صدای بلندی که از کوبیده شدن عصای اعلیحضرت بر سنگ 

به گوش رسید، صدایش در گلو خفه شد و شوکه به اعلیحضرت 

هایی براق به دکاموند نگاه کرد و با نگاه کرد. پارسوماش با چشم

 ها پایین رفت.  گرداند و از پلهمکثی رویش را بر

دکاموند اما با اخم به شاهزاده چشم دوخت که شاهزاده ابروانش 

شانه تمسخر  با  و  داد  باال  و  را  پوزخند  آن  انداخت.  باال  را  اش 

اش بسته بود داد اما دستنهایت دکاموند را حرص می رفتارش بی 

کند.  خواست  باز  رفتارش  بخاطر  را  او  تا  نداشت  قدرتی    و 

 شد!  هایشان داشت سابیده می دارست گویی شاخ خنده 

با خشم و حرص  ها پله  از  و  برگرداند  روی   شاهزاده  از دکاموند 

رین آخ  هاآن.  شد   خیره  جلو  به  شاهزاده  ها،آن  رفتن  با.  رفت   پایین
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قبل   مثل  بقیه  و  بودند  آمده  احترام  برای  که  هستند  کسانی 

 اند. مشغول خوردن و صحبت کردن شده 

سرش را چرخاند و به هایدرا نگاه کرد، اما میان راه نگاهش به  

پله  پایین  در  هایدرا  جلوی  که  افتاد  با  وارنا  و  بود  ایستاده  ها 

به یاد   کرد. آن دختر... چرا او رالبخندی عجیب به او نگاه می 

وارنا   که  او خیره شد  به  متفکر  و  متعجب  بود؟  که  او  نداشت؟ 

متوجه نگاه سنگین شاهزاده گشت. با پوزخندی به هایدرا چشم 

 دوخت و با نیم اشاره ای به شاهزاده گفت:  

بینین پرنسس؟ شاهزاده هایمون انگار از زیبایی من حیرت  می    -

 زده شدن. 

 کرد و با تمسخر پاسخ داد:  ایهایدرا با آن حرف وارنا، خنده 

 کنم شاهزاده.  گمان نمی   -

ای کرد و با اخم به او چشم دوخت. ملکه با آن حرف هایدرا، سرفه

توجه ایشان  به  کرد  سعی  اما  نمیهایدرا  نکند،  از  ای  توانست 

هایمون بگذرد و بگذارد آن دختر هر چه خواست در مورد او و 

است. وارنا اما انگار متوجه    خود رویا بافی کند! این دیگر آخرش
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شده بود که هایدرا چقدر روی شاهزاده هایمون حساس است، 

و  برداشت  قدم  ایشان  طرف  به  شوم  نیتی  و  خنده  با  بنابراین 

 ای که هایدرا نیز بشنود زمزمه کرد: آهسته به گونه 

 کنم. تو الیق اون نیستی پرنسس!  ایشون رو هم مال خودم می    -

شنیدن با  چشم  هایدرا  وارنا،  چه  حرف  شدند،  گشاد  هایش 

قدر کریه باشد؟ نه  داد آنطور به خودش اجازه می گفت؟ چه می 

بگذارد هر غلطی مینمی از روی  توانست  بنابراین  بکند.  خواهد 

صندلی خود بلند شد. خواست به سرعت به طرف تخت شاهزاده 

سد برود که ملکه میان راه با صدایی بلند که به گوش هایدرا بر

 پرسید:  

تونی خودت رو با طور میکنی؟ چهکار می پرنسس داری چی  -

ها باال بیاد، مقایسه کنی؟ تونه از پلهای که حتی نمی اون شاهزاده

 بشین!  

 هایدرا اما در جای خود ایستاد و بالفاصله پاسخ داد: 
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خواست دخترتون رو بکشه، اما شما  اون کسی هست که می    -

فتار کردین! از کجا معلوم شاید بخواین شاهزداه  باهاش با احترام ر

 هایمون رو هم دو دستی به اون... 

 ملکه با خشم و حیرت غرید: 

 بس کن! چی داری میگی هایدرا؟   -

شوکه به هایدرا خیره شدم. در این مدت چه بالیی بر سرش آمده 

کرد؟ این دومین باری بود که در  بود؟ او واقعاً داشت تغییر می 

هف میاین  استفاده  از خود  دفاع  برای  زبانش  از  از  ته  این  کند! 

قدر هایدرا آن هم جلوی دیگران بعید است. نکند واقعاً آن نبرد آن

تاثیر داشته است؟ ابتدا که جلوی کاخ آینه با وارنا درگیر شد و  

جا، چه شده است دختر؟ هایدرا نفس عمیقی کشید و  اکنون این

نگاه عصبی نگاه کرد،  ملکه  آرام   به  را که دید  ملکه  و متعجب 

 لبخند زد و گفت:  

می    - کنترل حرفعذر  لحظه  یه  دادم. خوام،  از دست  رو  هام 

 میرم با شاهزاده حرف بزنم.  
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ملکه هنوز متعجب بود پس پاسخی نداد و فقط به او خیره ماند.  

گونه صریحانه به او پاسخ  حق داشت، از هایدرا انتظار نداشت آن

ای پرنسس شده بود. انگار برای متوجه تغییر لحظه بدهد. او نیز  

به  ثانیه  کمی  ملکه  سکوت  با  هایدرا  نبود!  خودش  دیگر  او  ای 

اش گرفته ایشان تعظیم کرد و مجدد به طرف شاهزاده رفت. دل

نمی  هم بود،  خودش  اما  کند  ناراحت  را  مادرش  خواست 

 گونه رفتار کرد.  دانست چرا ناگهان آننمی

 حرف  مشغول  او  تا  پس  است  متر  ده  حدود  هاتخت   بین  فاصله 

با ملکه شد وارنا به شاهزاده رسیده بود. پادشاه نیز مشغول    زدن

ها پایین رفته است. پس او نیز  صحبت با دیگران بوده و از پله

نیست تا از دخترش حمایت کند. هایدرا سعی کرد افکارش را  

ناخواسته حرف  نزدیک شد که  به شاهزداه  و  های کنترل کرده 

 وارنا را شنید.  

ها دلم براتون تنگ شده بود. تموم این سال   شاهزاده من. خیلی   -

که   شد  خیلی خوب  نکردم.  نگاه  مردی  هیچ  به  شما  خاطر  به 

 برگشتین. 
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خشم   از  و  ایستاد  خود  جای  در  حرف  آن  شنیدن  با  هایدرا 

دیگر فشرد. دامنش را نیز  هایش را مشت کرده و به همانگشت 

محکم در مشتانش گرفت که دامن کمی جمع شده و به حتم  

حرفچ بقیه  به  تا  نرفت  جلو  شد.  خواهد  گوش روک  هایشان 

دهد، برای  بدهد. منتظر بود ببیند شاهزاده چه جوابی به او می 

اش خیره گشت. شاهزاده اما اخمی بر روی  ای همان به لبان قلوه

 خود نشاند و با نگاه کردن به وارنا با جدیت تمام گفت:    چهره

دونین بانو؟ درضمن شما کی چیزی از آداب و رسوم قصر نمی   -

 هستین؟  

وارنا با آن پاسخ ابروانش را باال داد و با مکثی، مجدد لبخند زد و  

تعظیم کوتاهی کرد. سپس کمرش را صاف کرده و با چاپلوسی  

 ادامه داد: 

قدر از دیدنتون خوشحال  خوام سرورم، اوناوخ، البته. عذرمی   -

احترام بهتون  کردم  فراموش  که  بودم  رو    شده  خودم  و  بذارم 

معرفی کنم. من شاهزاده وارنا دختر شاهزاده دکاموند و شاهزاده 

 روما هستم. لطفاً من رو...  
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هایمون اما با شنیدن نام آن دختر و اصالتش، بیشتر از قبل اخم  

کرد و میان حرفش پرید. سپس با جدیت تمام به او خیره شد و  

 با تحکم گفت:  

شاهزا  - فرزند  شما  پس  هستین!  اوه،  دکاموند  و  روما  دگان 

 بینم. ها میتون رو زیاد در گزارشاسم

 وارنا با پاسخ شاهزاده خوشحال شد و با ذوق پرسید: 

می   - سرورم؟  افتخاری واقعاً  همچین  مورد  چه  در  بدونم  تونم 

 نسیبم شده؟

نمی گواه خوبی  که  لبخندهایی  آن  از  زد.  لبخند  دهد.  هایمون 

آورد تا حضار سکوت کنند،  باال می سپس در حالی که دستش را  

 گفت: 

می    - حتم  به  شاهزاده.  کردم  دریافت  قتل  بر  مبنی  گزارشی 

 دونین هدف کی بوده! 

وارنا با شنیدن آن پاسخ رنگ از رخش پرید. باورش نمی شود 

شاهزاده در جلوی همه مستقیم به این موضوع اشاره کرده بودند!  

وش دادند. کسی جرات  همه در سکوت با بهت به پاسخ شاهزاده گ
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که شاهزاده آن  ترسیدند. از اینحرف زدن نداشت. از همین می 

 را جلوی همه برمال کند.  

دیگر فشرد و سپس  یک  هایش را پراسترس بهزده دستوارنا بهت 

 با لکنت پاسخ داد:

شایعه  - حرفیه؟  چه  این  و  سرورم.  من  مورد  در  زیادی  های 

 رو باور کنین.   هاپرنسس هایدرا هست. نباید این

هایمون از آن پاسخ پوزخندی زد و سپس سرش را به نشانه تایید  

به چشم فریاد تکان داد. کمی  با  ماند و سپس  وارنا خیره  های 

 دستور داد:

 سربازها!   -

ها ایستاده بودند به سرعت جلوی چهار سربازی که در پایین پله 

ترس وارنا  گفتند.  بلندی  بله  و  شده  صف  به  به شاهزاده  و  ید 

سربازها نگاه کرد. شاهزاده چه قصدی دارد؟ هایمون نیم نگاهی  

به پارسوماش و دکاموند انداخت. هر دو با اخم به صحنه خیره  

بودند و گویی قصدی برای دخالت نداشتند. هایمون نگاهش را 

 مجدد به وارنا داد و با جدیت تمام گفت: 
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ر خیانت و اقدام به  شاهزاده وارنا رو به اتاقشون ببرین. به خاط  -

 قتل پرنسس، به صد ضربه شالق محکوم میشن! 

زده خیره به دهان شاهزاده وارنا، روما، دکاموند و تمام حضار بهت 

نمی باورشان  بی ماندند.  این چنین  را  شد  وارنا  رحمانه شاهزاده 

کس مخالفتی ندارد و دخالتی تنبیه کند! اما جالب است زیرا هیچ

روما!نمی حتی  وارنا   کند،  طرف  به  شاهزاده  دستور  با  سربازها 

کشید و سعی داشت های بلندی که میهجوم بردند و او را با جیغ

ها فرار کند، به سختی از تاالر خارج کردند. با خروج  از دست آن

وارنا و سکوت سنگینی که بر جو حاکم شد شاهزاده دستش را  

 مجدد باال اورد و گفت: 

 راحت باشین!  -

ورش همه مجدد به سخن گفتن مشغول گشتند. گویی  با این دست

طور  که مخشص است انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است! آن

انتظار این اتفاق را داشتند! روژان، ساتیا و لیماک نیز با دیدن 

وضعیت به سرعت از تاالر خارج شدند تا به وارنا برسند. به پادشاه  

گویند.  د و چیزی نمیو ملکه چشم دوختم. هر دو راضی هستن
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می  کردم.  نگاه  پارسوماش  عصبی به  اما  افکارش خندد  و  ست 

اند. دکاموند نیز از شدت فشار صورتش به کبودی مغشوش شده 

آید. روما نیز همین وضعیت را زند اما کاری از دستش بر نمیمی 

 دارد. چه احساس خوبی دارد که همه محکوم به سکوت هستند!  

ن وضعیت حیران به شاهزاده خیره شد. باورش هایدرا با دیدن ای 

نیز شود که آننمی تنبیه کرد! من  را  وارنا  واضح  و  قدر محکم 

سال  این  تمام  شدم.  خیره  وی  به  زده  ذوق  و  منتظر  شوکه  ها 

همچین جوابی از جانب هایدرا بودم اما اکنون به لطف شاهزاده 

می  شادی  احساس  خود  قلب  در  بسیار هایمون  زیرا  کنم. 

بخش بود. هرچند دیدن ضربات شالق که بر کمر و پوست  ذتل

کنند و شنیدن صدای دردناکش به حتم لذت وارنا برخورد می

 بیشتری دارند!  

زده جلو آمد و کنار تخت ایستاد. سپس  هایدرا پس از مدتی بهت 

 ناباور گفت:  

 دونستی؟از کجا می  -
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دست  که  درحالی  و  زد  لبخندی  سوال  این  با  را  ا  هایمون  و 

کشید تا وی نیز بتواند بر روی تخت  گرفت و خود را کنار میمی 

 طالیی در کنارش بنشیند گفت: 

 مهم نیست عزیزم. بشین لطفاً.    -

هایدرا سرش را کمی تکان داد و با خوشحالی به هایمون نگاه 

هایمون  گرفت.  جای  تخت  روی  کنارش  مکث  کمی  با  کرد، 

می  الزم  درست  واقعاً  اکنون  رایکا  گوید  که  بداند  هیادرا  نیست 

شان شده  همه چیز را به او گفته! بهتر است از لذتی که نسیب 

اند. دامن  دیگر نشستهنهایت استفاده را ببرند. هر دو در کنار هم 

جا جای گرفته است. برای همان دار هایدرا به سختی در آنپف

شان هایقدر که لباساند هرچند نه آندیگر چسبیده هر دو به یک

با دامن خود   با ذوق خندید و درحالی که  چروک شود. هایدرا 

 درگیر بود تا آن را با کمی کج نشستن جای بدهد، گفت:  

خیلی شوکه شدم وقتی رایکا گفت برگشتی، راستش اصالً باورم    -

 شد.  نمی
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ای دستش را روی دامن ثابت نگه داشت و با مکث  سپس لحظه 

 ادامه داد: 

 هنوز هم باورم نمیشه!    -

هایمون با آن زمزمه هایدرا لبخند عمیقی زد و دستش را جلو  

برد تا دست نرم و لطیف هایدرا را بگیرد. با گرفتن دست او محکم  

چشم به  و  فشرد  را  خاکستری آن  هرچند  های  شد.  خیره  اش 

چشماک لباسش،  رنگ  انعکاس  خاطر  به  رنگ    هایشنون  نیز 

قدر دلتنگ این دختر بود. اند. چهصورتی کم رنگی به خود گرفته 

چشم به  نگران  نیز  شد.  هایدرا  خیره  هایمون  مشکین  های 

شاهزاده با قلبی که ضربانش مجدد باال رفته بود و محکم خود را 

 کوبید، زمزمه کرد: اش میبه سینه 

جام. درست کنار تو و قرار نیست دیگه از پیشت  ، من این عزیزم  -

 برم.  

و   داشت  نگه  هایدرا  گوش  کنار  آورد.  جلوتر  را  سرش  سپس 

 محصور کننده زمزمه کرد:

 مطمئن باش پرنسسم!   -
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هایش قرمز شدند و ضربان قلبش  هایدرا با آن کار هایون، گونه 

باال رفته، همچنین بدنش نیز گر گرفت. لبخندی زد و با تکان  

توانست پاسخی به  دادن سرش حرف هایمون را تایید کرد. نمی 

خصوص   به  بدهد  را  او  قلبش  که  وی  نزدیک  بسیار  حضور  با 

اً دل گرم کننده  خندیدم، دیدن این صحنه واقعپریشان کرده.  

است. به حتم از این پس روزهای تلخ این دخترک نیز به پایان 

 دانم! رسند. مگر نه؟ نمی خودشان می

با چشم را عقب هایمون  از عشق و محبت سرش  هایی سرشار 

برده و به هایدرا چشم دوخت که درب تاالر آرگا، با صدایی بلند  

ارشد بود   در آن هیاهوی جمعیت گشوده شد و صدای پیشکار

کرد. صدایش در کل تاالر پیچید که ورود فرد جدیدی را اعالم می

 و توجه همه به او جلب گشت.  

زده سکوت با شیندن نام آن شخص جدید، همه حیران و شوک

اختیار کردند و به درب ورودی خیره شدند. او کیست؟ هایمون  

دند  و هایدرا نیز با شنیدن نام او متعجب به فرش قرمزی خیره ش 

 نهاد.  که آن زن بر روی آن با وقار و اخمی غلیظ قدم می 
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پادشاه و ملکه نگران و ترسیده به تخت خود بازگشته و روی آن  

نشستند. سپس هر دو به آن زن و نزدیک شدنش خیره شدند.  

زادگان در جاهای خود ایستادند و به آیوشی تمام وزرا و اشراف

برانگاه کردند. همه می  او  این مراسم حاضر  دانستند  ی چه در 

ای را نگران کرده بود. ای را خوشحال و عده شده است و این عده 

عده  چند  بی هر  نیز  مایعای  همچنان  داشتند  قرمز  تفاوت  های 

گیالس می درون  را  خود  حضور  های  عالم  این  در  و  نوشیدند 

نداشتند. آیوشی با لباسی زیبا به رنگ قرمز و آن ردای زرشکی 

با غرور و درخشان تیر ه رنگ، به تخت پادشاهی نزدیک شد و 

اخم جلوی پادشاه و ملکه در پایین پلکان ایستاد. هایمون متفکر  

به او خیره شد و هایدرا نگران آیوشی را زیر نظر خود گرفت. او 

 داند وی کیست؟  مگر می 

داند آیوشی کیست. به لطف آری، در واقع او بهتر از هر کس می

ی ملکه آرونا بود و مقام بسیار  که آیوشی نوه دانست  کارینا می 

باالتری نسبت به یک فرستاده ساده از راذان داشت. پس نباید او 

آروناست!   ملکه  حکم  گویی  او،  حرف  بگیرد.  کم  دسته  را 

هم ها دست به  مضطرب  را  متوجه یش  هایمون  که  فشرد  دیگر 
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های خود  یش را در دست ها نگرانی او شد. لبخندی زد و دست

دست گرمی  فشرد.  کمی  و  سردی گرفت  با  هایمون  های 

هایون دست بودند.  کرده  ایجاد  را  جالبی  تضاد  هایدرا  های 

کنار   آهسته  و  کرد  کج  هایدرا  طرف  به  را  سرش  نامحسوس 

 اش لب زد: گونه 

 ست. قدر نگرانی؟ اون فقط یه فرستاده ساده چرا این  -

با استرس و تردید سرش   با حرف هایمون  به چپ و هایدرا  را 

وی خم   راست تکان داده و سرش را همچون هایمون به طرف

 هایش کنار گوش هایمون بودند که آهسته پاسخ داد:  کرد. لب 

نه، موضوع فقط این نیست. اون حامل نشان ملکه از راذان     -

 بود، نشان اون توی...  

ی تایید تکان  هایمون لبخند گرمی زد. سپس سرش را به نشانه

 ونسرد گفت: داد و خ

 دونم عزیزم. البته که می   -

هایدرا که تا آن لحظه نگران بود با پاسخ ناگهانی شاهزاده هایمون  

به سرعت سرش را کامل به سوی او برگرداند و با ابروانی باال رفته  
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هایش نزدیک لبان  هایی گشاد شده درحالی که کامالً لب و چشم

 شاهزاده قرار گرفته بود پرسید:  

 دونی؟ مون، تو از کجا می های  -

شاهزاده هایمون با دیدن آن چهره متعجب و بامزه پرنسس خود 

شد، با  های پرنسس خیره می طور که به لبای کرد و همانخنده 

 لحنی سرشار از احساس پاسخ داد:  

ها دربار رو همین هایدرا پرنسسم، فکر کردی تموم این سال   -

وم مسائل سیاسی کامالً با  طوری رها کردم؟ نه عشق من، از تم

 خبر هستم.  

بی  نداشت،  را  نفوذی  همچین  انتظار  اصالً  که  به هایدرا  توجه 

نگران شد. یعنی   از قبل  وضعیتی که در آن قرار داشت بیشتر 

نه، چه  باشد؟  با خبر  از کارهای او هم  طور ممکن بود شاهزاده 

به   زیرا هایدرا حواسش  نیست!  اما غیرممکن هم  ممکن است؟ 

های وی نبوده و به حتم اگر شاهزاده فهمیده باشد، دیر اسوسج

 گوید! یا زود به او می



 

 

 WWW.98IA3.IR 645 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

گفت و از او دلیلی ر از قبل شد اگر به خودش میبیشت  اشنگرانی  

می  کارهایش  آن  میبرای  چه  باید  است. خواست،  نگران  کرد؟ 

نکند از کار آخرش هم مطلع باشد؟ نه این دیگر غیرممکن است!  

میقاً در افکارش غرق شده بود که هایمون با تعلل بوسه  هایدرا ع

هایدرا کاشت. پرنسس شوکه از این   روی موهای نرمای کوتاه بر  

نشست.  خود  جای  در  صاف  و  کشید  عقب  را  خود  سریع  کار 

خواست  لپ و  خندید  شاداب  هایمون  گشتند،  گلگون  هایش 

نتیک  حرفی بزند که با سخن آیوشی، هر دو از جو عاشقانه و رما

خود بیرون آمدند. سرهایشان را به طرف آیوشی بازگرداندند و با  

 جدیت به او خیره شدند.  

دستم     - به  جوابی  اما  بودم  پاسختون  منتظر  جورمونند،  شاه 

 نرسید!  

 سپس به هایمون خیره شد و با اخم و غضب ادامه داد: 

 شین! انگار دارین برای جنگ آماده می -

خود   ته و کالفه دستش را بر پیشانی شاه با آن حرف آیوشی خس

انگشت  هایشقائم کرده و چشم نیز  ملکه  به  را بست.  را  هایش 
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به آیوشی خیره شد. آنهم با بغض  ها واقعاً هیچ دیگر فشرد و 

چیز  همه  حتم  به  فرمانده  رسیدن  با  اکنون  نداشتند.  پاسخی 

می  بهم  همانبیشتر  فرمانده  ریزد.  داشت  انتظار  شاه  که  طور 

دیدن د با  آیوشی  و  بود  رسیده  آزتالن  به  مهمی  روز  در  رست 

اعالم جنگی   و  بزرگ  تهدید  را یک  آن  فرمانده  میلیونی  ارتش 

عظیم شمرده است. گویی تنها مانده سربازها شیپورهای نبرد را 

 های پادشاهی برافراشته شوند.  بنوازند و پرچم 

ه پادشاه  آیوشی با عصبانیت نگاهش را از هایمون گرفت و مجدد ب

اما آن ملکه داد.  قرار و  واقعاً  نکند  نداشتند.  او  برای  پاسخی  ها 

است جنگ شروع شود؟ شاید، زیرا پادشاه نتوانست آن کسی که 

نامه را برای آیوشی فرستاده بود پیدا کند و این یک فاجعه است. 

تواند خود نیز آن را بر گردن بگیرد و بدتر از همه راه دیگری  نمی

نبر جز  نمی هم  ذهنش  به  فرمانده  د،  با حضور  اکنون  اما  رسد. 

ها بیشتر شده است، هرچند جان مردمی که  شانس پیروزی آن

شوند برای پادشاه بیشتر از پیروزی در نبرد،  در جنگ کشته می 

 ها بود. ارزش داشت و اندوهش برای آن
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با طوالنی شدن زمان سکوت پادشاه و ملکه، وزرا و اشراف شروع 

با یک  -به پچ برای خود حدس  پچ کردن  دیگر کردند. هرکدام 

دادند. سکوت تاالر مجدد شکسته شد  زدند و به آن پاسخ می می 

پچ با  چشمپچ  -و  هایدرا  گشت.  لبریز  به   هایشها  محکم  را 

با دندانفشرد و لبدیگر  هم را  گاز  هایش  اما  های خود  گرفت. 

قدر مضطرب است؟ شروع یک نبرد با حضور هایمون چرا؟ چرا آن

ای نیست. شاید اگر قبل از رسیدن هایمون در  چیز نگران کننده 

گرفتند حق داشت نگران باشد. اما اکنون دو  این وضعیت قرار می 

 ارتش عظیم و بزرگ در اختیار آزتالن بود، پس مشکل چیست؟ 

معنای تأسف تکان دادم. وقتی چند شب پیش مخفیانه    سرم را به 

به همراه رایکا به کوهستان رفتند و با کارینا دیدار کردند، باید  

می پیش  هم  را  وضعیتی  همچین  دام  بینی  به  برای  وقتی  کرد. 

انداختن آن شخص مخفی، کشور و مردمش را به خطر انداخت، 

برنامه   نیز  شرایط  این  و  موقع  این  برای  میباید  او ریزی  کرد. 

حماقت کرده بود. حماقتی که اکنون به حتم جان هزاران اژدها  

گرفت. مردمش را به خاطر پیدا کردن شخصی که شاید  را می
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تنها در توهم او وجود داشت، به کام مرگ فرستاده بود و حق  

 گونه مضطرب باشد و خود را سرزنش کند! داشت آن

اش شده است.  خوبی متوجههایدرا بغض کرده بود و شاهزاده به 

سرد است؟ همه نگران هستند،  قدر خونعجیب نیست؟ او چرا آن

ها دشمن بودند. اما  حتی وزرا و اشرافی که با پادشاه و حزب آن

شاهزاده هایمون که خود در کنار شاه هست چرا نگران نیست؟  

 نکند... نه ممکن نیست!  

ود بازگرداند  آیوشی سرش را به طرف یکی از محافظان همراه خ

 و با تحکم گفت:  

گردیم. دیگه دلیلی برای موند در  آماده بشین، به راذان بر می  -

 جا نیست.  این

اش سریع چشمی گفته و سرش سرباز با آن صدای کلفت و مردانه

را خم کرد. صدای بلندش در کل تاالر اکو شد و سکوت را مجدد 

اند بر تاالر آرگا حاکم کرد. جو بدی شده بود، همه سکوت کرده

نمی حرف  کسی  دیگر  به  و  را  سرش  همچنان  پادشاه  زند. 

 اند.  هایش بسته اش تکیه داده و چشمدست
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می  بیشتر  بغضش  لحظه  به  لحظه  نیز  سختی  ملکه  به  و  شود 

تواند آن را کنترل کند. هرچند در افکارش دارد به راهی که  می 

کند. اگر غرورش را کنار مدتی آن را تحلیل کرده است، فکر می 

ای از پادشاهی راذان تعظیم کند  بگذارد و جلوی آیوشی، فرستاده 

فو اشتباهش شود، آیا جنگ و به عنوان ملکه خواستار بخشش و ع

 یابد؟ شاید...  پایان می

آیوشی با همان اخم خود مجدد تعظیمی به پادشاه و ملکه کرد 

 و با خشم گفت:  

 بینمتون. روز خوش!در میدان نبرد می  -

روی برگرداند. دو   ها گرفت و به طرف دربسپس چشم از آن

ور کند. قدمی  شان عبسرباز با بازگشتش کنار ایستادند تا از میان

های مشکینش برداشت که با صدای ملکه؛ در جای با آن چکمه

 خود متوقف گشت.  

 لطفاً صبر کنین.   -

رخ به او خیره شد. ملکه از جایش به طرف ملکه بازگشت و از نیم 

بزرگ دامن  آن  با  و  باال    برخاسته  را  ابروانش  آیوشی  ایستاد. 
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طرف ایشان بازگشت.    انداخت و با دید آن وضعیت ملکه کامالً به 

 کمی تعظیم کرد و کنجکاو پرسید:  

 امری دارین اعلیحضرت؟  -

ها ملکه، نفس عمیقی کشید و از پشت میز کنار آمد. به طرف پله 

ها پایین آمد. همه شوکه و متعجب به او  قدم نهاد و آهسته از آن

را باز کرد و نگران به ملکه خیره   هایشخیره شدند. شاه نیز چشم

 سپس با خود زمزمه کرد که او چه در سر دارد؟   شد.

آمد، دامنش به زیبایی موجی را با هر قدمی که ملکه پایین می 

های رقصید. اکلیل های باد می کرد و در دستدر خود ایجاد می

اش با آن تاج عظیم  کردند و موهای بسته دامنش چشم نوازی می

توجه زیبایش  می و  جلب  خود  به  را  بها  چشمکردند.  هایی ا 

ها پایین آمد و جلوی آیوشی ایستاد. او  مضطرب و لرزان از پله

اکنون از حفاظ گوی الیترا عبور کرده است و در خطر قرار گرفته  

 است.  

نمی  کسی  حتم  به  کند  را  او  کشتن  قصد  آیوشی  به  اگر  تواند 

سرعت او را نجات بدهد. اما او که اکنون نگران این نیست! نگران 
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ست که به خاطر سهل انگاری او به عنوان ملکه این  شروع جنگی

شود که سالیان  اش می پادشاهی بالیی عظیم گریبان گیر مردم

باید درگیر آن   نیز تا دهسال  ها شوند و حتی پس از پایان آن 

 سال باید برای عواقبش زجر بکشند.  

ملکه نفس عمیقی کشید و به آیوشی نگاه کرد. او هنوز منتظر  

داند ملکه برای چه از تخت امن و گرم خود پایین آمده  بود تا ب

است. به خصوص وقتی که چهره پادشاه نیز متعجب بود و یعنی  

او نیز از قصد ملکه خبر ندارد. آیوشی با دیدن نگاه ملکه ابرویی  

عمیق  نفس  با  ملکه  که  کند  باز  دهان  خواست  و  انداخت  باال 

 دیگری لب گشود و با بغض گفت:  

اتف  - از این  انگاری من و عدم محافظت من  به خاطر سهل  اق 

 نشان سلطنتی بود. 

آیوشی با شنیدن حرف ملکه مشتاق شد تا ادامه سخنان او را  

اش های روباهیبشنود. به حتم قرار بود چیز جالبی به آن گوش

 را با تردید و درد بست. ناامید ادامه داد:    هایشبخورد! ملکه چشم
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از    - ملکه  راذان عذرخواهی میبا خواست خودم  کنم و جلوی 

 کنم تا از جنگ منصرف بشن.  آرونا تعظم می 

فرسا فرو با اتمام سخن ملکه تاالر به طور مطلق در سکوتی طاقت 

رفت. همه شوکه شده بودند. این چه تصمیمی است؟ ملکه با آن  

کار را بکند؟ هایدرا شوکه از حرف طور حاضر شد اینغرورش چه

های  خود گرفت و با آن چشم  ایش را جلوی دهانهمادرش دست

ای خیره شد که اکنون به وضوح در جلوی  گشاد شده به ملکه

اش شده است. آیا او واقعاً همان  خیال غرور چندین سالههمه بی

 شناخت؟ ست که هایدرا آن را میای ملکه

داشت  وجدان  عذاب  نداشت،  خوبی  احساس  اصالً  پرنسس 

ذشیره  را  وجودش  می  -رهی  می ذره  نابود  را  او  و  کرد.  مکید 

سرزنش پشت سرزنش که چرا آن نامه را برای آیوشی فرستاده  

بود که اکنون مادرش مجبور به انجام همچین کاری شود. اما او  

 که قصد بدی نداشت.  

خواست با فرستادن آن نامه دست پدربزرگ و عمویش تنها می 

و نامحسوس به پدر و  ها راحت شوند  را رو کند تا از دست آن
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که این خبر به گوش آن شخص  مادرش کمکی کرده باشد. هم آن

مخفی برسد و تحریک شود تا خود را نشان بدهد. اما... همه چیز  

طبق آن چه او برنامه ریزی کرده بود، پیش نرفت و کامالً اوضاع  

بهم ریخت. راسا نیز گویی که باالخره از شوک بیرون آمده بود، 

هایی گشاد شده قدمی به جلو نهاد و با لحنی معترض  شمزیرا با چ

 گفت: 

این چه حرفیه؟ چهملکه    - من،  می ی  به خودتون طور  تونین 

 اجازه بدین که...  

توجه اما  حرفملکه  به  نمیای  او  را های  تصمیمش  زیرا  کند، 

این است.  کنند،  که آنگرفته  پیدا  را  اصلی  نتوانستند مقصر  ها 

در واقع منشا مشکالت از خودش بود. اگر  حقیقت محض است و  

می  را جمع  بیشتر حواسش  روز  اینجا آن  به  ماجرا  اکنون  کرد 

شد. بنابراین دستش را باال گرفت و مانع راسا شد تا  کشیده نمی 

نتواند حرفش را ادامه بدهد. سپس نامحسوس سرش را به چپ  

 و راست تکان داد و زمزمه کرد:  

 دیگه فایده نداره.   -
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هایش متعجب و قلبش هیجان زده  آیوشی نگاه کردم، چشمبه  

بود. باید خوشحال باشد. اگر این خبر را به مادربزرگش بدهد، به  

آورد و این کامالً به نفع او حتم افتخارات بسیاری به دست می

بینم. تردید می  هایشخواهد بود. هرچند تردید را نیز در چشم

آن ملکه  برای  واقعاً حرف  آیا  بیشتر جنبه  که  یا  دارد؟  حقیقت 

 گیرد؟! تمسخر و احساسی را در بر می 

نمی چیزی  چرا  اعلیحضرت  و  دکاموند  است.  یا  عجیب  گویند؟ 

خواستند این صحنه زیبا را  ها کجا هستند؟ به حتم نمیروما، آن

که برایش آن همه برنامه چیده بودند را از دست بدهند. به اطراف 

ها از ماجرا هیچگاه عقب  ست بود. آنام درنگاه کردم، آری حدس

ترین مکان  ای هایش در گوشهماندند. روما با پوزخندی بر لبنمی

آن   با  و  ایستاده  نگه  جامی  تاالر  ملکه  به  داشت  دست  در  که 

کنار هممی  نیز در  اعلیحضرت  و  دیگر، در سمت کرد. دکاموند 

به صحنه   با خوشحالی و غرور  نگاه  دیگر تاالر ایستاده بودند و 

به سر می می  تاالر همچنان در سکوت سنگینی  برد که کردند. 

 ای به گوشم رسید.  زمزمه

 به نظر شما کار کی بوده؟    -
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تاالر  انتهای  در  که  بود  وزرا  از  یکی  برگرداندم. صدای  را  سرم 

می  راه حرف  وزیر  با  دارد  که  داروست  وزیر  است.  زند.  ایستاده 

کرد اش گرفته بود و آهسته زمزمه می هایش را جلوی دهاندست

تا مبادا کسی صدایش را بشنود. وزیر راه با شنیدن صدای کنجکاو 

 تردید پاسخ داد: یای باال انداخت و باو شانه

 مشخص نیست؟ کار خودشونه دیگه.   -

زد که وزیر غذا که در کنارشان ایستاده و متوجه  داشت حرف می 

ها خم کرد هایشان شده بود به سرعت سرش را به طرف آنحرف

 و میان حرف وزیر راه گفت:  

 آره بابا کار خودشونه.   -

یر دارو متعجب با با حرفش وزیر راه نیز سرش را تکان داد که وز 

 ابروانی باال رفته پرسید: 

 خب کی؟ یعنی خود ملکه و...   -

باال گرفت.   به سرعت میان حرفش پرید و دستش را  وزیر غذا 

 سپس با تمسخر به چهره گیج وی خیره شد و ادامه داد: 
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اون  - نگه  اصالً،  رو  تخت  این  داردن  دندون  و  چنگ  با  که  ها 

کیه. هممی  کار  معلومه  نمی دونن چهه میدارن.  تو  دونی؟ طور 

 کار اعلیحضرت و شاهزاده اول دکاموند بوده.  

فکر می همه  آری  زدم.  آنپوزخندی  دست  پشت  کردند  در  ها 

آنپرده این  و  است  رقص  حال  در  مشکین  ابریشمی  ها  های 

بار مثل همیشه اند، اما اینهستند که این نمایش را ترتیب داده

اف صدای  دیگر  باری  گوشنیست.  به  تاالر  دیگر  طرف  از  ام راد 

آن بودند.  خودشان  بودند.  رسید.  شده  متهم  کار  این  به  که  ها 

هرچند از شواهد پیدا بود که زیاد هم ناراضی نبوده و بر خالف  

اند.  انتظار خشنود نیز هستند که افتخاری برای خود کسب کرده 

 کند:  دکاموند است که آهسته خطاب به اعلیحضرت زمزمه می 

 شناسین که این کار به نفعش باشه؟ شما کسی رو می -

بود، این از همه چیز مطلع  بار  پارسوماش بر خالف همیشه که 

سرش را به معنای منفی به چپ و راست تکان داد و عصایش را 

اش زمزمه لمس کرد. سپس متفکر با آن صدای زمخت و ترسناک

 کرد:
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رد هرکی هست خیلی  رسه. اون فنه. واقعاً شخصی به ذهنم نمی   -

حماقت کرده که اسم گوی بلوآن رو آورده، اما هدفش هرچی که  

 بود به نفع ما شد و این هم خوب و هم بده.  

 دکاموند آرام سرش را باال و پایین کرد و متعجب پرسید:  

 چرا بد؟ خوبه که...   -

خیس کرد و با مکثی    اش را با زبانهای خشکیدهپارسوماش لب

 کوتاه ادامه داد:  

این حد توی سیاست بی   - تا  بعداً  یکی که  باشه ممکنه  تجربه 

برای ما هم مشکل درست کنه. باید هرطور شده پیداش کنیم و  

 بیاریمش طرف خودمون. 

 سپس با نگاه نافذش به دکاموند چشم دوخت و ادامه داد:  

 ای که؟! متوجه  -

ی تعظیم خم کرد.  ای گفت و سرش را به نشانه دکاموند سریع بله

به   حتی  کنند.  پیدا  را  آن  بتوانند  نبود  ممکن  زدم.  پوزخندی 

رابطه ذهن اما  او کیست.  نخواهد رسید  برای  شان هم  ی خونی 
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کند  ها چه معنایی دارد؟ نوه جلوی پدربرزگ خود تعظیم می آن

قایق هستند. ترس و قدرت چه کار ها که   در صورتی که در یک

 کند. به راستی چه ارزشی دارد؟ با اژدهایان نمی

چشم آن   هایشملکه  و  آیوشی  سکوت  دیدن  با  کرد.  باز  را 

لبخندی که بر لب داشت، او نیز خندید. البته هرکس دیگر هم  

های مشت برد. انگشتکه بود از این رویداد نهایت استفاده را می

یکاش  شده  به  بار  آخرین  برای  ناامیدی  با  و  را  فشرد  دیگر 

 هایش را گشود. مشت 

پایین  را  آیوشی گرفت. سرش  از  را  نگاهش  و  زده  پلک  مجدد 

و دست باال  هاانداخت  را  آن  تا  برد  دامن خود  به طرف  را  یش 

های بگیرد و بتواند زانو بزند. با باال گرفتن دامنش با آن انگشت

طال انگشتر  آن  و  بود، ظریف  اژدها  فلس  همچون  که  براق  یی 

اش از زیر دامن برای  پاشنه سه سانتی   های طالیی و اکلیلیکفش 

 همه رویت شد. 

 و  غرور  همه  آن  با  آزتالن  ملکه  که  شودنمی  باورش   هنوز کسی

 اولین این! کند تعظیم راذان  فرستاده به است شده حاضر قدرت
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افتاد ه آرونا اتفاق میاصلی آن باید جلوی ملک  و  دومی  بود،  تعظیم

دید تا رایو که به حتم ملکه آن را جلوی مردم آزتالن تدارک می 

 را بیشتر از قبل شرمنده و شکست خورده کند.  

هایدرا با دیدن آن صحنه به سرعت از جایش برخاست. باید مانع  

می همچین مادرش  در  مادرش  اکنون  که  بود  او  تقصیر  شد، 

است به طرف مادرش قدم بردارد وضعیتی گیر افتاده است. خو

بازوی الغرش را محکم گرفت و مانع از   که هایمون به سرعت 

چشم با  هایدرا  شد.  اشکرفتنش  طرف هایی  به  را  سرش  آلود 

 هایمون بازگرداند و با بغض گفت:  

 کنه؟! بینی مادرم داره چه حماقتی می بذار برم، نمی -

هایمون اما مصمم سرش را به چپ و راست تکان داد و هایدرا را 

در لحظه مجدد به طرف خود کشاند. هایدرا با قدرت زیاد هایمون  

با شتاب کنارش روی تخت افتاد. برایم عجیب است. هایمون که 

نمی  برخورد  تند  او  با  چههیچگاه  اینکرد  اکنون  گونه  گونه 

می  رفتار  او  با  هایدخشمگین  توجه  کند؟  نکته  این  به  اما  را 

خواست  نمی پس  است.  مادرش  نزد  حواسش  تمام  زیرا  کند؛ 
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بار دور یش را اینهامجدد بلند شود که هایمون به سرعت دست 

کمر هایدرا قفل کرد و مانع از رفتن او شد. هایدرا که لحظه به  

  نگاهش  که شد به سختی در حالیلحظه بغضش بیشتر از قبل می

 : گفت  بود، ملکه به

 ولم کن شاهزاده، باید برم، باید مادرم رو...   -

کرد تا از  شاهزاده اما سرش را به گوش هایدرا که مدام تقال می

های مردانه او رها شود نزدیک کرد و آهسته زمزمه  حصار دست 

 گویان گفت:  

کنی باید انتظار عواقب بعدش رو هم  وقتی یه کار اشتباهی می    -

 داشته باشی عزیزم.  

به دنیای   با آن حرف شاهزاده هایمون، گویی در لحظه  هایدرا 

گونه واری وارد گشت. شوکه شد. انتظار نداشت هایمون آنخلسه

اش را یادآور شود. صریحاً کارش را به او گوش زد کرد و اشتباه 

م مدت هایمون از آن کارهای هایدرا با خبر بوده و این آری تما

یعنی کارینا به حتم اکنون باید در دست سربازان مخفی هایمون 

 اسیر شده باشد!  
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زده سرش را بازگرداند و به هایمون نگاه  به هایدرا نگاه کردم. بهت 

چشم به  و کرد.  مانده  خیره  هایمون  مشکین  و  درخشان  های 

جا و در این شرایط به  عاً انتظار نداشت همین دهانش باز بود. واق

او اعالم کند که از کار اشتباهش با خبر است! کارینا، نکند او را 

کند از آن روز به بعد هم گرفته باشد؟ آری اکنون که فکر می 

نامه رسان کارینا هم  نگرفته و حتی شاهین  ارتباط  او  با  دیگر 

؟ کالفه و نگران، با  نیامده بود! چرا شک نکرد؟ چرا متوجه نشد

لرزان   صدایی  با  و  زد  پلک  هم  سر  پشت  ترس  کمی  چاشنی 

ابروهای ضخیم مرتب شده  اش  آهسته خطاب به هایمون و آن 

 گفت:  

 ک... کارین اون تو...  .   -

بر روی  هایمون که اکنون بر خالف دقایقی پیش اخم غلیظی 

گرفت ابروهایش نشسته بود، دلخور و عصبی نگاهش را از هایدرا  

و سرش را به طرف جمعیت بازگرداند. سپس درحالی که سعی  

های ملتمسانه هایدرا را نادیده بگیرد پوزخندی زد و داشت نگاه 

 پاسخ داد: 
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پیش افراد منه. کارش رو خوب بلد بود فقط حیف که غافلگیر    -

 شد! 

هایش را با بغض هایش را مشت کرد و چشمهایدرا محکم انگشت

کرد. خراب کرده ایش را به خوبی حس می هبست. خیسی مژه

بود. هایمون در این جور مسائل به حتم با کسی شوخی نداشت  

 اش هایدرا باشد.  حتی اگر او پرنسس یک پادشاهی و معشوق

الی  هایی بسته که قطرات اشک نامحسوس از البههایدرا با چشم

گونهآن روی  بر  می ها  سقوط  به هایش  همچنان سرش  کردند، 

هایمون بوده و گویی در آغوش او قرار داشت. انگار اصالً  طرف  

نگاه  گویی  هایمون  هرچند  نیست  خود  موقعیت  های متوجه 

 کنجکاو بقیه را دیده است زیرا با همان اخم زیر لب زمزمه کرد:  

 کنن.  به خودت بیا عزیزم. دارن بهمون نگاه می  -

ش را هایش را آهسته گشود و سرهایدرا با حرف هایمون چشم

بازگرداندن   با  گرفت.  فاصله  او  از  و  بازگرداند  مادرش  طرف  به 

چگونه در زیر آن دامن بزرگ  سرش زانوهای مادرش را دید که ه

های سرد تاالر فرود آمدند. آری پاهایش شکستند و بر روی زمین
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دید. اما هایدرا به  ها را نمی پنهان بودند و کسی آن  در زیر دامن

سرد  واسطه زمین  صحنهی  آن  خوبی  و به  دید  را  دردناک  ی 

با شدت بیشتری کرد. قلبش به درد آمد. اشکاحساس   هایش 

هایش جاری  یکی از هم دیگر سبقت گرفتند و بر روی گونه  -یکی

های نسبتاً بلندش درون گوشت دستش فرو رفتند  شدند. ناخن 

تحمیل   او  بر  بیشتر  برابر  ده  را  درد  که  و  هایمون  کردند. 

اش به هایدرا و حال ناخوش اوست، با همان حواس  نامحسوس

زیر لب درحالی که به ملکه خیره است   ش بودجدیتی که در کالم

 سرش را به هایدرا نزدیک کرد و گفت:  

این صحنه رو فراموش نکن. هر تصمیم اشتباهت یه تراژدی    -

 سازه.  ای مثل همین می دیگه

قدر هایدرا را دوست گونه شده است؟ او که آنهایمون چرا این

داشت و برایش عزیز بود چرا اکنون که او بیشتر از همیشه به  

کند و مداوم انبوه نمک گونه با هایدرا رفتار می وی نیاز دارد این

پاشد؟ نکند دارد آن را ضد اش میهای تاول زدهرا بر روی زخم

کند؟ هایدرا که با حرف هایمون بیشتر از پیش قلبش  عفونی می 

 رد آمده بود با بغض زمزمه کرد: به د
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 کنم. شاهزاده من!  لطفاً جلوش رو بگیر، خواهش می -

های شاهزاده مغرور آزتالن نگاه کردم. موج منفی درون به چشم 

نمی چشم خوبی  اتفاق  از  خبر  برای هایش  قصدی  گویی  دهد. 

هایش را بر سینه  جلوگیری از صحنه پیش روی نداشت. دست 

 تحقیر گفت:  گرفت و با غرور و 

نمیشه، راهی نیست. این صحنه رو ببین و درس بگیر که هر    -

 چیزی عاقبتی داره.  

اشتباهش   کردن  زد  گوش  و  هایمون  دوباره  حرف  با  هایدرا 

بازوی هایدرا را  خواست از جایش بلند شود که هایمون سریع 

 محکم گرفت و خیره به او غرید:  

 کجا میری عزیزم؟   -

 صدایی که بغض داشت آرام پاسخ داد: هایدرا با گریه و 

کار رو کردم. اون موقع ملکه  میرم اعتراف کنم. میگم من اون  -

 دیگه الزم نیست...  
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با   از قبل عصبی شد. هایدرا  بیشتر  با آن حرف هایدرا  هایمون 

از کی آنخود چه فکر می انگار شده است که  کند؟  قدر سهل 

دانست اگر اعتراف کند  شناسد؟ مگر نمی هایمون دیگر او را نمی

می  بدتر  چیز  جنگ همه  بالفاصله  بود  ممکن  حتی  شود؟ 

واقعاً چرا فکر نمیشود  شروع  تاالر  همین   در را  .  و کاری  کند 

کرد انجام که او فکر میدهد؟ اینبدان توجه به عواقبش انجام می 

شد تا همه چیز با انجام آن خوب یک کار مفید است دلیل نمی 

این برود!  اشخاصی    پیش  همیشه  زیرا  است  محض  حقیقت 

حرف   با  بالفاصله  هایمون  بریزند.  بهم  را  چیز  همه  تا  هستند 

 اش غرید: هایدرا از جایش برخاست و در صورت

کار رو بکنی پادشاهی کالً سقوط  شدی؟ اگر این  مگه دیوونه   -

پرنسسی،  می  یه  تو  عزیزم.  رفته  یادت  رو  جایگاهت  انگار  کنه، 

کنن. متوجه نیستی؟  کارشون دارن بهترین کار رو میملکه با این

می خودشون  از  محافظت  دارن  کشورشون  و  مردم  از  تا  گذرن 

قدر سهل  کنن، بیشتر از همه از تو، هایدرا پرنسسم از کی این

 انگار شدی؟ 
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نهایت سنگین  هایش درست اما بی قلبم به درد آمد. حقیقتاً حرف 

ها و کوبنده بودند. آن هم برای هایدرایی که در تمام این سال

اینک  اما  او حمایت کند.  از  تا  بود  بازگشت حامی خود  منتظر 

کرد. هایدرا، با گریه و  اش بیشتر از بقیه او را سرزنش می حامی

مجدد کنار شاهزاده آرام گرفت و  هایی لرزان درحالی که  دست

اش  طور که به ملکه و زانوهای خم شدهنشست، آهسته همانمی 

 خیره بود زمزمه کرد: 

 اعتراف بهش سخته اما... درست میگی!  -

سپس گویی دیگر امیدش را از دست داد. زیرا به صحنه جلویش  

را   آن  به حتم  که  بزرگی  تراژدی  به  کرد.  و سکوت  ماند  خیره 

ای که با آن تاج عظیم برد چشم دوخت. ملکه ه از یاد نمیگاهیچ

های حقیر سر تعظیم  ای با لباس و لباسی سلطنتی جلوی فرستاده

با  های ظریفش زمین فرود آورد و دست را  تاالر آرگا  های سرد 

 تمام وجود لمس کردند.  

دید اما او سرش را پایین آورد و مکث کرد. کسی صورتش را نمی

دیدم. تحقیر و فشاری که در آن لحظه متحمل می من به خوبی  
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برد. او برای مردمش خود را فدا  شد را به حتم هیچگاه از یاد نمی

فدا می  او  برای  را  نیز خود  آیا مردم  اما  کنند؟ شاید آری، کرد 

 شاید هم هرگز.  

کردم،   نگاه  روما  به  بود.  برجا  پا  تاالر  کل  در  همچنان  سکوت 

به ملکه    های براقهای قرمز و آن چشمب لیوانش خالی شده و با ل

تعظیم کرده خیره شده بود. به راسا نگاه کردم، او اما بر خالف  

با   زیرا  است  مانده  زنده  او  در  هنوز  رابطه خونی  دیگران گویی 

هایی اشک آلود نگاه از تعظیم ملکه گرفته و سرش را به چشم

 طرف دیوارها بازگردانده بود.  

  همه   از  بیشتر  اعلیحضرت  و  دکاموند  جمع  ینا  در  زدم،  پزوخندی  

  خشنود   اآلن  همچون  نباید  چرا  پس .  برند می  را  سود  و  لذت  نهایت

برده  راهایشان  جام  خندان  و خوشحال  و  باال  را  آن   محتوای 

  نگین   تک  به  را  نگاهم  ساکت،  اما  شلوغ  جمعیت  آن  در  بنوشند؟

دیگرش شکسته بود و داشت    نیمه  که   نگینی .  دادم  سوق  تاالر

کرد. او اما سعی داشت همچنان بر  هایش سقوط می جلوی چشم

روی تخت پادشاهی با شکوه و قدرتمند به نظر برسد. اما از درون 
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فرو  حتم  به  دیگری  تلنگر  با  که  بود  دیده  آسیب  قدری  به 

 کرد.  های دیگر خالی میریخت و جایگاه را برای نگین می 

با چهره  ملکه خود خیره شده  ا پادشاه  به  و شکسته  ی غمگین 

بیند اما او نیز همچون هایدرا دردش را  است. چهره ملکه را نمی

می می احساس  را  فشار  گریهکند.  و  لمس بیند  را  ملکه  های 

که فهمد ملکه اکنون چه حالی دارد. برای همین آن کند. می می 

 کند.  آید او را بیشتر از قبل خرد می کاری از دستش بر نمی

ست که حتی بعد  که برایش از همه بیشتر دردناک است، اینآن

از فهمیدن قصد ملکه نتوانست جلویش را بگیرد. زیرا واقعاً راه 

دیگری برای بیرون رفتن از این مخمصه به ذهنش نرسید و در  

  قدر از وی ممنونآن شرایط کار ملکه از همه چیز بهتر بود. چه 

گاه  دانست پادشاه هیچد. زیرا میکار را انجام دااست که خود آن

دهد تا از ملکه درخواست کند که شخصیت  به خود اجازه نمی

شرایط   اما  کند،  له  پایه  دون  نینفوهای  آن  پاهای  زیر  را  خود 

خواهی شاه باش  رود، حال می همیشه وفق مراد مردم پیش نمی 

یا گدا. گاهی باید در اوج سر تعظیم فرود آوری تا بتوانی زنده  



 

 

 WWW.98IA3.IR 669 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

مجدد بم بتوانی  اگر  هرچند،  کنی.  پرواز  اوج  در  مجدد  و  انی 

 هایت را درمان کنی!  بال 

های سرد تاالر را لمس کرد و لرزی بر اندامش  پیشانی ملکه سنگ

بار انداخت. ملکه نفس خود را در سینه حبس کرد و برای دومین

های سرد اش را بر سنگمجدد سرش را باال آورد و دوباره پیشانی 

به حتم درد بدی در سرش پیچیده است. با دومین تعظیم    کوبید.

ملکه به آیوشی نگاه کردم. با تعجب و لبخند سرش را نامحسوس  

کرد و به ملکه خیره بود. آری باید هم خوشحال  باال و پایین می 

تعظیم   بزرگی جلویش سر  اژدهای  نباشد  باالخره هرچه  باشد، 

 دید! صحنه را نمی فرود آورده است که شاید توی خواب هم این

همیشه  لحظه از  دیرتر  بد  شرایط  این  در  همیشه  خالف  بر  ها 

بار نیز کمرش را صاف کرد و بدون  گذرند. ملکه برای سومین می 

نگاه کردن به آیوشی و آن نگاه تحقیرآمیزش سرش را خم کرد  

های اش را بر زمین کوبید. سه بار تعظیم بر روی زمین و پیشانی 

خفت   تاالر  در سرد  اما  داشت.  همراه  به  را  سنگینی  و  بزرگ 

کنارش نیز به حتم بخشش بزرگی در پیش خواهد بود. آرونا و 

آیوشی با این کار ملکه رایو اگر آزتالن را نبخشند مورد قضاوت 
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راذان   برای  این  و  گرفت  خواهند  قرار  حومورا  مردم  خشم  و 

 اصال ًخوب نیست!  

ها سنگدل بوده و با  که آن  شودمی  پخش  مردم  میان  قولی  به 

اند. یک که ملکه تعظیم کرده است جنگ را شروع کردهوجود آن

انجام شده قرار اند. آری این هم  گرفته   جورایی اکنون در عمل 

های درباری گاهی سیاست پشت تعظیم ملکه است. در سیاست 

به نفع خود  نامحسوس  بازی را  بتوانی  تا  باید خود را فدا کنی 

بلند شدن ملکه از تعظیم سوم در همان حالتی   تغییر بدهی. با

که زانو زده بود سرش را بلند کرد و با غرور خطاب به آیوشی که  

 جلویش ایستاده بود گفت:  

 امیدوارم آزتالن رو بخشیده باشین شاهزاده!   -

 آیوشی با حرف ملکه پوزخندی زد و با تمسخر پاسخ داد:

به ملکه   - باید  اعلیحضرت.  نیستم  نهایی  ام  من تصمیم گیرنده 

 گیرن.  گزارش بدم، ایشون تصمیم نهایی رو درباره شما می

رایو با پاسخ آیوشی اخم بزرگی بر روی ابروهایش نشست. آری 

خواست رایو را بیشتر از پیش تحقیر کند. وگرنه همه در او می
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ز طرف ملکه آرونا دارد. لحظاتی دانستند او اختیار تام را اتاالر می

بعد رایو سرش را برای تایید حرف آیوشی باال و پایین کرد و به 

سختی سعی کرد از جایش برخیزد. مونیکا که متوجه هدف ملکه  

شد به سرعت به طرف ملکه دوید تا برای بلند شدنش به او کمک  

  کند. زیرا دامنش خیلی بزرگ بود و بلند شدن با آن دامن بسیار 

 سخت است.  

های خود زدود و با لرزشی که در هایش را با دست مونیکا اشک

دست دست داشت،  وجود  احترام هایش  با  را  ملکه  سرد  های 

با آن  تا  به وی کمک کرد  و  ایستاد  ایشان  کنار  گرفت. سپس 

چشم خیسی  متوجه  ملکه  برخیزد.  اما  دامن  شد  مونیکا  های 

د. اصالً چه بگوید؟  چیزی نگفت و سعی کرد واکنشی نشان نده

می  واکنشی  آیوشی  چه  ملکه،  ایستادن  با  باشد؟  داشته  تواند 

درب طرف  به  که  درحالی  و  بازگرداند  ایشان  از  را  ها رویش 

 رفت بلند گفت:  می 

 تا فردا تصمیم ملکه بزرگ رو بهتون اطالع میدم.  -
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محکم   و  شد  خیره  رفتنش  به  نفرت  از  سرشار  نگاهی  با  رایو 

راانگشت  خرم  یک  به  هایش  و  خوش  اآلن  آیوشی  فشرد.  دیگر 

تازاند. سربازهای آیوشی نیز پشت سرش از تاالر خارج شدند می 

ها باری دیگر بسته شدند. با رفتن آیوشی، سکوت تاالر نه و درب

تنها نشکست بلکه بدتر از قبل شد. جو به شدت سنگین شده و  

 زند. کسی حرفی نمی 

ها ایستاده و به زمین  ده، پایین پله اند. خسته و درمانملکه شکسته 

با همان وضعیت مشابه ملکه   نیز  خیره هست. هایدرا و پادشاه 

اند. شاهزاده  های خود نشستهها بر روی تختمنتها در باالی پله

سرد بوده و با جدیت تمام به همه نگاه  هایمون اما همچنان خون

 کند.  می 

اعل و  دکاموند  به  دارد.  باالیی  دقت  می نگاهش  نگرد.  یحضرت 

ها قرار است چه واکنشی نشان بدهند. زیرا منتظر است ببیند آن

آن اکنون  نباشد  آن هرچه  و  اتفاق  این  از  را  سود  بیشترین  ها 

ها هنور اند. از طرفی، مطمئن بود آناشتباه هایدرا به دست آورده

می نمی اگر  زیرا  است.  بوده  هایدرا  کار  این  این  دانند  دانستند 

دادند. باید  وب را برای فاش کردن حقیقت از دست نمیفرصت خ
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اش را از این پس جمع کند تا مشکل جدیدی پیش  خیلی حواس

 نیاید و هایدرا اشتباه دیگری انجام ندهد.  

توانند با  ها بفهمند هایدرا آن کار را کرده است، می زیرا اگر آن

قدرت هم  بزنند.  نشان  دو  تیر  می یک  باال  را  و  شان  هم  برند 

کشانند.  جورمونند و رایو را به کل از تخت سلطنت به پایین می 

ای  ها شده و فاجعهقید و شرط برای آنکل پادشاهی بی   گاهآن

می  بار  به  که  عظیم  بود  گذشته  آیوشی  رفتن  از  لحظاتی  آید. 

های اعلیحضرت و دکاموند که  سکوت سنگین تاالر باالخره با قدم 

سته شد. عجیب است، حرف نزده  رفتند شکها می به طرف درب

به  می  متعجب  و  شکسته  نگاهی  با  نیز  جورمونند  و  رایو  روند؟ 

ها بقیه نیز  ها خیره شدند. واقعا عجیب بود! با رفتن آنرفتن آن 

های آن همه اژدها در  کم از تاالر خارج شدند. صدای قدم-کم

پیچد و بیشتر از قبل بر روی روح زخمی خانواده  کل تاالر می

میسل چنگ  کالفه طنتی  ندارد!  حرفی  کسی  چرا  اندازد. 

هایم را بستم و بعد از کمی مکث باز کردم. شاهزاده هایمون  چشم

از جایش بلند شد و به طرف پادشاه بازگشت. سپس با غرور و 

 جدیت تمام گفت:  
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 سرورم، باید ارتش رو آماده کنیم.   -

وتش را شاه بدان هیچ پاسخی، سرش را آهسته تکان داد و سک

توجه به هایدرا که هنوز  حفظ کرد. شاهزاده با تایید پادشاه بی 

می  گریه  و  بود  نشسته  تخت  پلهروی  از  و کرد  رفت  پایین  ها 

به طرفش می  به کارو و گریس که  بلند و جدی خطاب  آمدند 

 گفت:  

کارو ارتش سواره نظام رو آماده کن. به ارتش شامباال هم بگو    -

 شون نیاز داشته باشیم.  فعالً بمونن ممکنه به

کارو با دستور شاهزاده با صدایی بلند چشمی گفت و به سرعت  

بار خطاب به گریس با تحکم دستور از تاالر خارج شد. هایمون این

 داد:  

گریس توی کل پادشاهی وضعیت قرمز اعالم کن. به سربازهای   -

 مرزی هم بگو مردم رو به شهرهای مرکزی انتقال بدن.  

دوید تا از تاالر   سریع چشمی گفت و به طرف درب  گریس نیز

های دیگرش که در یک  خارج شود. با رفتن او شاهزاده به فرمانده 

صف کنار تاالر ایستاده بودند نگاه کرد. پوزخندی زد، هرکجا که 
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کرد. سرش را به چپ و  جا کوچ می رفت جنگ نیز با او به آنمی 

ه گذشت و به طرف درب توجه از کنار ملکراست تکان داد و بی 

تاالر راهی شد. هرچند پادشاه سریع از جایش برخاست و سکوت  

اش را باالخره شکست. بلند خطاب به فرمانده با نگرانی  طوالنی

 گفت: 

خیال جنگ شده باشن. اگر با این کارمون شاهزاده، ممکنه بی    -

 تحریک بشن اون وقت... 

اش بازگرداند. با نگاه  شاهزاده ایستاد و رویش را به سوی پادشاه

 های عسلی پادشاه خیره شد و پاسخ داد:نافذش به چشم 

خیال  ارزش نیست سرورم. اما ملکه آرونا بی تعظیم ملکه بی   -

باید   باشه.  وسط  بلوآن  گوی  پای  وقتی  هم  اون  نمیشه،  ماجرا 

آماده باشیم. شاید با این کارمون و وجود ارتش شامباال نظرشون  

 رو عوض کنن.  

با پاسخ او گویی که متقاعد شد. زیرا سرش را به نشانه شا ی  ه 

تایید تکان داد و مجدد بر روی تخت خود نشست. هایمون نیز  

با   که  شکسته  دختری  داد.  هایدرا  به  و  گرفت  پادشاه  از  نگاه 
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هایی لرزان به او خیره بود. کار اشتباهی کرده است و باید  چشم

ارش تاوان سنگینی دارد!  شب با او به شدت برخورد کند. این ک

برگرداند.  روی  درب  طرف  به  و  گرفت  او  از  نگاه  بعد  مدتی 

فرماندهان دیگرش نیز پشت سرش با شکوه راه افتادند و همگی  

ها های محکم آنبه طرف پایگاه ارتش راهی شدند. صدای قدم

باری دیگر در تاالر پیچید و اکوی زیبایی را از شکوه و قدرت 

ها، سکوت مجدد بر جو تاالر حاکم شد. فتن آنایجاد کرد. با ر

و  پادشاه  ملکه،  هایدرا،  تنها  آرگا  بزرگ  تاالر  در  اکنون 

 اند...  مانده هایشان باقیندیمه

خود از    هایدرا از جایش برخاست و با لرزش محسوسی در بدن 

ها پایین آمد. به طرف ملکه قدم نهاد و با رسیدن به مادرش پله

شت در آغوش بگیرد که ناگهان ملکه از هوش  خواست او را از پ 

رفت و به سوی زمین سقوط کرد. هایدرا به سرعت ایشان را از 

 پشت گرفت و با جیغ بلندی ملکه را با نگرانی صدا زد. 

 مامان، مامان؟ مامان چی شد؟ خوبی؟ مامان لطفاً جواب بده!   -
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به   های ملکه اما بسته شده بودند و پاسخی از جانب ایشانچشم

رسید. پادشاه با آن اتفاق به سرعت از جایش بلند شد  گوش نمی

پله یکیو  را  به   -ها  را  خود  نگران  کرد.  طی  سرعت  به  یکی 

با آن رخ رنگ و روی   با دیدن وضعیت وی  همسرش رساند و 

 اش، بلند فریاد زد: رفته

 به طبیب سلطنتی بگین بیاد. زود باشین!   -

افتادند. یک نفر برای آوردن طبیب رفت و  خدمه به سرعت راه  

قدر نگران شده بود که  بقیه به طرف ملکه آمدند. پادشاه اما آن

خود خم شد و ملکه عزیزش را به سختی در آغوش کشید. یک 

دستش را زیر زانوهایش گرفت و دست دیگرش را پشت کمرش  

هایی بلند به طرف کاخ  نهاد. سپس ایشان را بلند کرد و با قدم 

 آینه رفت. 

دوان سرشان  پشت  همهمه  و  نگرانی  با  نیز  راه    -خدمه  دوان 

شد و مونیکا سعی  افتادند. دامن بلند ملکه روی زمین کشیده می 

داشت آن را باال بگیرد. دو خدمه دیگر در آن سوی ملکه سعی  

های خود صورت عرق کرده ملکه را باد بزنند تا  داشتند با دست 
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ن روی زمین نشسته و به برده شدن  خنک شود. هایدرا اما حیرا

لحظه   آن  در  هنگامی که  بود.  مانده  پادشاه خیره  توسط  ملکه 

را آن جان در آغوش خود دید، آن چهره رنگ گونه بی مادرش 

زده غم  و  دستپریده  آن  روی  اش،  که  مادرش  سرد  های 

های سرد، همه و همه بیشتر از هایش افتاده بود و آن عرقدست

 وجدان را بر روی قلبش تزریق کردند.  قبل فشار عذاب 

پریشان   مادرش،  اآلن  خراب  حال  ملکه،  فعلی  وضعیت  مقصر 

بریل،  دربار  وخیم  وضعیت  پادشاه،  ریخته  بهم  موهای  و  حالی 

ناپایداری آزتالن و ناامنی مردم پادشاهی، همه و همه به خاطر  

ه  گونخواست تحمل کند؟ چهگونه میبار سنگین را چه  او بود. این

بار را همراه با وقوع یک جنگ همه جانبه تحمل کند  قرار بود این

 گونه؟! و به دوش بکشد؟ چه

پادشاهی  برای  را  خود  جان  بود  قرار  که  سربازی  صدها  مرگ 

گونه قرار بود تحمل آزتالن و اشتباه پرنسس خود فدا کنند را چه 

  کند؟ هایدرا، زیر آن همه بار سنگین به حتم له خواهی شد. به 

هایش قاب گرفت و بی محابا به بغض  حتم! صورتش را با دست 

های لرزانش اجازه باریدن اش اجازه شکستن داد. به چشمدوباره
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اش، اجازه فرو ریختن داد. شیشه وجودش شاید و به قلب خسته

دیگر تحمل نداشت. کوه متظاهر غرورش اکنون دیگر خاکی بیش  

آن غریبه رویایی اکنون   اش برای پیدا کردننبود. آتش کنجکاوی 

خاکستری بیش نیست. همه چیز را خراب کرده و اکنون حتی  

قدر ها را درست کند و این چهآید که آنکاری از دستش بر نمی

 برایش دردناک است.  

گریه به  صدای  بلندتر  قبل  از  بیشتر  لحظه  به  لحظه  که  هایش 

می  و  گوش  هایدرا  جزء  اکنون  که  تاالری  کل  در  رسیدند، 

های  نمانده بود اکو شد و به گوش هایش کسی در آن باقی دمهخ

خودش بازگشت. گویی که در اتاق کوچکی حبس شده است و  

آورد. فشار صوتی کسی مداوم طبلی را در آن اتاق به صدا در می

اندازه به  اتاق  آن  قدرت  در  با  اژدها  یک  حتم  به  که  است  ای 

 کشاند.  شنوایی باال را تا مرز دیوانگی و جنون می 

های بلند، غمگین جلو رایکا با دیدن وضعیت هایدرا و آن گریه

نمی  برای هر آمد.  باشد. وگرنه  او راحت  با  بقیه  توانست جلوی 

شد. پس کنار وی ایستاد و کمرش دویشان در این اوضاع بد می 

 را خم کرد سپس با نگرانی گفت:  
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تن. مشکلی  پرنسس من، لطفاً آروم باشین. ملکه فقط از حال رف  -

 شون پیش نیومده. برای سالمتی 

کرد که به حتم صدای آرام بلند گریه می  - قدر بلندهایدرا اما آن

سوخت. واقعاً قصد بدی نداشت  رایکا را نشنیده بود. دلم برایش  

هرچند به تمام عواقب و جوانب کارش فکر نکرد. رایکا که دید  

زانوهایش خم   دهد، جلوتر رفت و روی هایدرا به او جواب نمی

 شد. سپس بلندتر گفت:  

یشم   - روی  نیست  خوب  شین،  بلند  لطفاً  سرد پرنسس  های 

 بمونین.  

هایش را از روی  هایدرا که تازه صدای رایکا را شنیده بود، دست 

هایش از صورت خود برداشت و با بغض به رایکا خیره شد. چشم

بودند. خاکستری چشم متورم شده  قگریه  به  اکنون  رمز  هایش 

کبود تبدیل شده و تمام صورتش از اشک خیس شده بود. رایکا 

توانست کاری برایش انجام  با دیدن او قلبش به درد آمد. اما نمی

بدهد. هایدرا اما گویا اصالً متوجه وضعیت نبود زیرا خود به طرف  
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طور که مجدد رایکا خم شد و او را در آغوش کشید. سپس همان 

 گوشش گفت:  کرد بلند کنار گریه می

 . رایکا دیدی چی شد؟ من... م... ن...    -

نمی امانش  اما،  داشت گریه  را  زیادی  فشار  بزند.  حرف  تا  داد 

گویند  ای نداشت. می ها نیز فایده کرد و اکنون گفتن آنتحمل می

های دلت را در قلب کاغذ و جوهر بنویس و به آغوش آب  حرف

گناه  تاوان  تا  امبسپار  بکشد.  را  حرف هایت  اگر  باشند  ا  زیاد  ها 

گاه کاغد هم با آن همه محبت در آب غرق خواهد شد و روی آن

می نشین  ته  حرفزمین  تاب شود.  قلب  شوند،  زیاد  که  ها 

تحلیلنمی نمی آورد.  امانش  مغز  لحظههای  و  تنها دهد  ای 

ای رویای ایستادن را  کند کاش دیگر نزند. ثانیه ای آرزو میلحظه

می خود  واقعیت  پرودر  به  رویایش  بزند،  برهم  چشم  تا  و  راند 

 تبدیل شده است!  

هایدرا اکنون در این وضعیت قرار داشت. قلبش تاب و تحمل آن 

ندارد، تاب تحمل آن گناه، آن اشتباه را  همه عذاب وجدان را 

نمی  راحتی جان  به همین  که  اژدهایان  اما  آن ندارد.  ها، دهند. 
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نیمه جاودانه تقریبا  آن  موجوداتی  برای  زمان  هر هستند.  از  ها 

ها گذرد. پس باید فشاری بیشتر از اینموجود دیگری دیرتر می

تواند دردی را تحمل کند، نشان  که او دیگر نمیتحمل کند. این

 از پایان دنیا و پایان زندگی نیست... نه نخواهد بود! 

هایش را دور کمر  بار هایدرا را دید دسترایکا که وضعیت اسف

شانه   او روی  را  و سرش  کرد  بی حلقه  نهاد.  لرزانش  خیال  های 

اش بسیار بد  ات شد. اکنون حال خواهر ناتنی عاقبت این صمیمی

 اش نیاز داشت.  بود و بیشتر از همیشه به او و آن حضور گرم

سرم را پایین انداختم. چیز جالبی برای دیدن به جز دو اژدهای  

ان نیست. پس سرم را  شهای چروک شده شکست خورده و دامن

برگرداندم. ملکه بود که در اتاق مشترکش با پادشاه روی تخت  

بی همچنان  و  خوابیده  سلطنتی  نفره  طبیب  دو  بود.  هوش 

سلطنتی نیز کنارش روی صندلی نشسته و با تب سوزنی مشغول  

است. گویی به خاطر فشار باالیی که تحمل کرده بود فشار    درمان

دستیار طبیب کنار ایشان نشسته است    خونش پایین آمده است. 

های روی گردن و پیشانی ملکه  و با دستمال ابریشمی قرمز، عرق

می تمیز  به  را  نگران  و  است  ایستاده  کنارشان  نیز  شاه  کند. 
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گونه کند. حق دارد، واقعاً حق دارد ایناش نگاه می وضعیت ملکه 

را له    از بین برود و درهم بشکند. کم کاری نکرده بود. غرورش

توانست با هزاران ای که به حتم آن غرور دیگر نمیکرد، به اندازه

شود.  مرمت بازسازی شود. هیچگاه دیگر مثل روزهای اولش نمی

 هرگز!  

شاهزاده هایمون با اخمی غلیظ بر روی ابروهایش به طرف کاخ  

داشت و تمام نکات و کارهایی که الزم بود برای  شورا قدم بر می 

های همراهش ارتش و کشور انجام شود را به فرماندهآماده سازی  

یکی به ترتیب پس از دریافت   -ها نیز یکیکرد. آنگوش زد می

شدند تا به کارهایشان  وظیفه خود از شاهزاده به سرعت دور می

می  موج  آن  در  خستگی  که  شاهزاده  زخیم  صدای  زد، برسند. 

 اش به گوش رسید.  خطاب به آخرین فرمانده همراه

کس اجازه نداره وارد یا خارج  های قصر رو ببندین، هیچدروازه  -

تمام  باشه.  اشراف  و  وزرا  به  حواسشون  بزار  رو  نفر  چند  بشه، 

هاشون رو کنترل کن و هر حرکت مشکوکی ازشون دیدی  حرکت

نفرم بذار فرستاده راذان رو تحت نظر داشته   بده. ده  بهم خبر 

 تونی بری.  باشن. فعالً می 
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ه به سرعت و با صدایی محکم و قوی چشمی گفت و با  فرماند

آخرین  رفتن  با  شاهزاده مرخص شد.  از حضور  کوتاه  تعظیمی 

اطراف   به  و  آورد  باال  را  هایمون سرش  فرمانده همراه شاهزاده 

نگاهی انداخت. گویا تمام این مدت متوجه نشده بود که به کجا  

نیست، در کنار ورمی  اکنون جای بدی  ودی درب  رود. هرچند 

های اقاقیا داخل و خارج کاخ به  کاخ شورا ایستاده است. درخت

های  رقصند و گل های لطیف باد عصرگاهی می زیبایی در دست

دهند. هوای غروب امروز عجیب قرمزشان را به زیبابی تکان می 

رسد. رویش را از کاخ برگرداند و به آسمان  غمگین به نظر می

رو قابل رؤیت بود،  ارهای معلق روبهدور دست قصر که از کنار آبش

 خیره شد.  

آسمان نارنجی آزتالن با آن آبی زیبایی که در آن ادغام شده بود،  

میانه   در  ابرهای سیاه  آن  است. هرچند وجود  انگیز  بسیار دل 

هایش را بست و به صدای  کند. چشمآسمان دل را اندوهگین می 

 وزش مالیم و گاهی نامالیم باد گوش سپرد. 

دانم، کند؟ به کجا؟ یا شاید باید گفت به کی؟ نمی به چه فکر می 

توانم بخوانم. شاید هم تمایلی برای خواندن ندارم! افکارش را نمی
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اش در هوا پیچ و تاب خورد و در  با وزش باد نسبتا تندی شنل 

و  دست شکوه  همچین  بود.  زیبا  آمد.  در  احتراض  به  باد  های 

نب همچون نژاد قدرتمندی احساس  شد از جاعظمتی را تنها می

کنم. هاله  کرد. حس قدرت و غرور را در وجودش احساس می 

اش را مجدد در اطراف پخش کرده است. درست مثل همان  قدرت

 موقعی که وارد تاالر آرگا شد.  

  *دفترچه لغات*

یی دارند. های مختلف دیگر است که قدرت بسیار باالهاله قدرت: این ویژگی مختص اژدهایان و گونه

البته تمام نژادها چه ضعیف و قوی این ویژگی را داراهستند اما به خاطر ضعیف بودن قدرتشان به 

ای از قدرت نامرئی است که بر روی حس توان آن را احساس کرد. هاله قدرت محدودهسختی می

دهد. هرچه آن یها را تحت فشار روحی قرار مگذارد و آنهای دیگر تاثیر میششم اژدهایان و گونه

شخص برتری باالتری در آن جمع از نظر قدرت داشته باشد، تاثیر و فشار هاله قدرتش روی دیگران  

  نیز چندین برابر است.

روی  که  پرندگانی  کردم،  نگاه  کاخ  به  و  برگرداندم  را  سرم 

زیبایی  درخت به  پیش  دقایقی  تا  و  بودند  نشسته  اقاقیا  های 

ها ا سر و صدای زیادی از روی درختخواندند، با این کارش بمی 
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اند آری  پریدند و بر فراز آسمان به پرواز در آمدند. گویی ترسیده 

توانستند همچین قدرت عظیمی را احساس کنند.  ها هم می آن

ها که خود نیز اصالً قدرتی نداشتند، پس فشار را هزار بیچاره آن 

. سرم را به  شان استقراری کنند و این دلیل بی برابر احساس می

سرش  باالی  در  که  پرندگانی  از  نگاه  و  بازگرداندم  طرفش 

میوحشت می زده  و  چشمچرخیدند  گرفتم.  را خواندند  هایش 

کم که  رنگی  نارنجی  افق  به  و  بود  ناپدید  -گشوده  داشت  کم 

منتهی  می  نیست.  ابروهایش  روی  اخمی  دیگر  بود.  خیره  شد، 

 بینم. اش میزدههای غروب دردی بزرگ را توی انعکاس چشم

هایم را بستم، ضربان قلبش بسیار باالست.  چه شده است؟ چشم

این ناراحتی  و  درد  از  ندارد.  هیجان  قلبش  مضطرب  اما  گونه 

افکارش چه می می  گذرد؟ نفس عمیقی  کوبد. تمرکز کردم، در 

بینم.  کشید و پشت آن نیز آه سنگینی بیرون داد. افکارش را می

 اش ناراحت است.ایدرا و بال بریده شده کنم. برای هاحساس می

کرد، اکنون گونه با او ظالمانه برخورد میتا لحظاتی پیش که آن

افتاد؟   بیچاره  دخترک  آن  دردهای  یاد  به  باز  که  شد  چه 

خواستم افکارش را ببینم.  هایم را گشودم. بیشتر از آن نمی چشم
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.  کندست. احساس تأسف چیزی را درست نمی همه چیز تکراری 

این سال بکند در  بود  قرار  تغییر می اگر  باید همه چیز  کرد. ها 

دست و  است  خیره  افق  به  همچنان  پشت شاهزاده  را  هایش 

در   زیبایی  به  موهایش  کرده.  قفل  هم  در  شنل  زیر  کمرش، 

کنند.  تر میخورند و او را از قبل جذابهای باد تکان می دست

هایش را به . چشماش را جلب کردای توجههای عده صدای قدم

ها متعلق  دانست آنها گوش سپرد. آری میسرعت بست و به قدم 

اش  هایی که در جنگ بود حس شنواییبه که هستند. طی سال 

های های ظریف، به حتم قدم را بسیار تقویت کرده است. این قدم

اند. به سمت راست نگاه کردم، آری واقعاً  بانوان دربار امپراطوری 

ای آشفته و بدنی خسته  پرنسس است که با چهره  اند.خودشان

رود. تازه آرام به طرف کاخ آینه می   -اش رایکا آرامبه کمک ندیمه

 کرد؟ جا چه میاز تاالر بیرون آمده؟! تا کنون در آن

ها، بویی به مشامش خورد. این بوی  شاهزاده با نزدیک شدن قدم

فتن به شامباال  ها پیش قبل از رعطر نیلوفر بود که خودش سال

اش هدیه داده بود! صبح  آن را به هایدرا در تولد چهارده سالگی 
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هم که رسید با استشمام آن بو شوکه شد. انتظار نداشت هایدرا  

 ها همچنان از آن عطر نیلوفر استفاده کند!  در تمام این سال 

هایدرا ایستاد تا نفسی تازه کند که متوجه حضور شاهزاده شد.  

که از نیم رخ به خاطر انعکاس نارنجی رنگ غروبی  ای  شاهزاده

که در حال مردن بود، بیشتر از همیشه جذاب و با شکوه شده  

در  بار  برای چندمین  ابهت  با  شاهزاده  آن  دیدن  با  قلبش  بود. 

رو  شد اکنون با او روبه امروز به لرزه افتاد. خسته بود و رویش نمی 

اما گویی متوجه احساس هایدر ا نشد زیرا سرش را  شود. رایکا 

 آرام به طرف او خم کرد و گفت:  

 خواین تنهاتون بذارم؟ می   -

هایدرا به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد و نگران پاسخ  

 داد:  

 !  نه اآلن نه،  -

رایکا آهسته سرش را تکان داد و مجدد به هایدرا کمک کرد تا 

تا افتد. دستش را به آرامی گرفت و به او کمک میراه بی  کرد 

پشت   آرام  نیز  خدمه  نیافتد.  رفتن  راه  در  فشارش  افت  بخاطر 
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می  قدم  و آنسرشان  مینهادند  را همراهی  به  ها  لحظه  کردند. 

ند. سربازهای جلوی درب  شولحظه بیشتر به شاهزاده نزدیک می 

شان به سرعت تعظیم  کاخ شورا با رسیدن پرنسس به چند متری 

 کرده و احترام گذاشتند.  

به آن نگاهی  نیم  آنپرنسس  از  را  نگاهش  و  کرد  گرفت، ها  ها 

ای که هنوز تکانی نخورده بود و در  توجه به شاهزادهسپس بی 

ام تالشش را لبه مسیر کاخ ایستاده است از کنارش گذر کرد. تم

خواست اکنون با این حال  کرد تا به سرعت از او دور شود. نمی

ناخوشش مورد عصبانیت و شماتت شاهزاده قرار بگیرد.  با گذر  

 از شاهزاده قدم تند کرد و آرام خطاب به رایکا گفت:  

 !تندتر زود باش رایکا،  -

ه هایش را بلندتر بردارد کرایکا سرش را تکان داد و خواست قدم 

 ها را در جای خود نگه داشت.  صدایی هردوی آن

 پرنسس آزتالن هایدرا آیریس، باید باهاتون حرف بزنم.   -

آن با  لحظه  در  شاهزاده  پرنسس  توسط  شدنش  زده  صدا  گونه 

هایش را بست و سرش را  لرزی بر اندامش افتاد و با تأسف چشم
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ده بود. تا  گونه صدا نزپایین انداخت. مدتی بود که کسی او را این

زد یعنی بسیار گونه صدا می به یاد داشت، وقتی شاهزاده او را این

کرد. گونه سنگین با او برخورد میاز دست او عصبانی بود و آن 

ها گونه صدا زده بود برای سال باری که شاهزاده او را اینآخرین

پیش است که از روی لجبازی به حرفش گوش نداده و مخفیانه  

 بود.  به شهر رفته

  گونهاین  را  او  روز   چند  تا  شاهزاده  شدنش  پیدا  از   بعد  روز  آن 

ی  الک  های گریه  با  هم  آخرش.  بود  قهر  او  با  و  کردمی  خطاب

بی  می پرنسس  که  روزها  آن  یاد  به  شد.  ماجرا  آروز خیال  افتم 

کنم کاش این روزها رویا بود، کاش آینده رویا بود و گذشته  می 

می کاش  داشت.  جریان  و  همیشه  ماند  کودک  همیشه  شد 

این اما  نشد.  بزرگ  کاشهیچگاه  ای  تنها  که  ها  هستند  هایی 

هزاده بازگشت و هیچگاه واقعی نخواهند شد. رایکا به طرف شا

 تعظیم کرد. سپس در همان حالت تعظیم آهسته پاسخ داد: 

 سرورم، پرنسس حال خوبی ندارن.  -
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شاهزاده با آن پاسخ رایکا پوزخندی زد و نگاهش را از افق گرفت  

ها سوق داد. از پشت به هایدرا خیره شد. نیم رخش  و به سمت آن 

رنگرداند و در  نامحسوس در دیدرس است. هایدرا اما سرش را ب

اش ماند. شاهزاده کمی به او و آن موهای طالییهمان حالت باقی

شورا   کاخ  طرف  به  را  رویش  که  حالی  در  سپس  و  شد  خیره 

 کرد، گفت:  می 

 بینمشون. نیمه شب در باغ سلطنتی می  -

رایکا با دستور شاهزاده به سرعت چشمی گفت و بیشتر تعظیم  

 ها به سوی درببدان توجه به آن  کرد. شاهزاده اما با اخمی غلیظ 

با رفتن شاهزاده، چشم هایش را  کاخ رفت و وارد شد. پرنسس 

سریع باز کرد و به عقب بازگشت. نگاهش به تاج کاخ شورا خیره 

 ماند، به آن اژدهایی که سر خمیده خود را در هم تنیده بود.  

زده  های اقاقیا قرمز، از دیوارهای زیبای طالیی کاخ بیرون  درخت

هایشان را جدا کرده و  و در دید هایدرا قرار گرفته بودند. باد گل

کرد تا آسمان نیز معطر شود. گلبرگی جلوی در آسمان پخش می 

های هایدرا از آسمان سقوط کرد و جلوی پای هایدرا روی  چشم
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داد آهی ها نشست. هایدرا در حالی که نگاهش را به آن می سنگ

آن گر از  را  و رویش  آرامکشید  که  آرام دوباره   -فت. در حالی 

کرد تا به اتاقش برود، خطاب به رایکا که کنارش راه  حرکت می 

 آمد گفت:  می 

 به نظرت باهام چی کار داره؟   -

زند و آرام نگرفته است.  مکثی کرد. ضربان قلبش هنوز تند می 

رایکا کمی فکر کرد و تا خواست جواب بدهد هایدرا مجدد خود  

  ادامه داد:

 ست، چه انتظاری داری هایدرا؟ که بگه... مسخره -

 رایکا به سرعت سرفه بلندی کرد و میان حرفش گفت:  

 پرنسس!   -

لحظه رایکا،  ناگهانی  سرفه  با  که  بلندی هایدرا  خاطر  به  ای 

هایی بزرگ شده به رایکا نگاه کرد.  صدایش ترسیده بود با چشم 

آن نبود.  وضعیتش  متوجه  است؟  گویا  شده  پرت  حواسش  قدر 

چشم  با  شد،  پرنسس  گیجی  متوجه  که  خدمه  رایکا  به  هایش 

که گویا هایدرا اشاره کرد و سرش را پایین انداخت. دقایقی بعد  
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 تازه متوجه موضوع شده بود محکم دست راستش را بر پیشانی 

از پله با باال  خود کوبید و خسته در حالی که  های میان مسیر 

 رود، گفت:  اش باال می گرفتن جلوی دامن

 اصالً حواسم نبود!   -

در  نیز  هایدرا  کرد.  اختیار  سکوت  و  نداد  پاسخی  دیگر  رایکا 

سعی کرد در حین فکر کردن، پایش به جایی افکارش غرق شد و  

نگرانی  نیافتد.  زمین  بر  و  نکند  شده برخورد  زیاد  از هایش  اند. 

اش در نیمه شب به باغ  طرفی این حرف شاهزاده و احضار شدن

دیگر  طرفی  از  و  است  داده  او  به  زیادی  اضطراب  که  انعکاس 

مه و وضعیت نابسامان مادر و پدرش و اوضاع آشفته آزتالن که ه

همه مقصرش، خودش بود. سر درد گرفته و اکنون ساعاتی خواب  

کند. بلکه کمی آرام بگیرد و بتواند بیشتر فکر کند. شاید  طلب می 

 آن موقع به نتیجه خوبی برسد. هرچند امیدی نیست... 

***  

با افکاری درهم و   نیز وارد کاخ شد و  با رفتن هایدرا، شاهزداه 

  قدم  حیاط داخلی کاخ شورا،  خسته در مسیر سنگ فرش شده 
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  کودکی   در  که  کاخی.  بود  شده  تنگ  جااین  برای   دلش .  نهاد

 .  است  شده زنده سر دوباره قبل مثل بود داده هدیه او به پادشاه

خدمه از صبح مشغول آماده سازی آن شده و اکنون کارشان تمام  

های داخلی و تاالرهای فرعی کثیف شده است. البته هنوز اتاق

باز بزرگی دارد اکنون بسیار  مانده  اند، اما تاالر اصلی که فضای 

را   ها زمین های درختدرخشان و مرتب شده است. صبح برگ 

های زیبای مرمر مشخص نبودند. اما  پوشش داده بودند و سنگ

بسیار سنگ تمیزی  از  برق  اکنون  زیبایی  به  و سفید  های سبز 

 رسند.  زنند و نرم و لطیف به نظر می می 

زاده به طرف آبنمای سمت چپ کاخ رفت و کنارش ایستاد.  شاه

ها سبز شده و به آخر حوضچه  هایش صبح به خاطر جلبکآب

و   بود  شده  پر  متر  نیم  حدود  آب  اکنون  اما  بودند.  رسیده 

با  ماهی  بودند،  قیمت  گران  بسیار  که  زینتی  آبی  و  قرمز  های 

اژدهآرامش درون آب بدون جلبک شنا می  ای کردند. مجسمه 

هایش را شکوهمند باز کرده و نگاهش به آسمان  بزرگی که بال 

اش به داخل بود نیز تمیز شده و آب به زیبایی از دهان بزرگ

 ریزد. ای که به شکل فلس اژدها بود، می حوضچه
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کرد ها نگاه می شاهزاده استوار کنار حوضچه ایستاده و به ماهی 

که کارو از درب ورودی کاخ وارد شد. خسته است اما نگرانی در 

تاالر اصلی هایش موج می چشم زند. خواست مستقیم به طرف 

برود که با دیدن شاهزاده در کنار حوضچه، به سرعت از مسیر  

هایی گذاشت که  چمنسنگ فرش شده خارج شد و پای بر روی  

و با دقت کوتاه    در اوایل صبح بسیار بلند بودند اما اکنون مرتب 

اند. با نگرانی بسیار به جلو قدم نهاد و به شاهزاده رسید. به  گشته 

سرعت تعظیم کرد و سرش را باال آورد. شاهزاده که متوجه حضور 

 او شده بود، خسته گفت:  

 گزارش بده.   -

کارو که منتظر همین حرف بود بلند چشمی گفت و شروع به  

 حرف زدن کرد: 

 سرورم ارتش سواره نظام آماده دستور شماست.  -

کارو   تا  منتظر شد  و  داد  تکان  را  راضی سرش  و  آرام  شاهزاده 

نمی بود؟  نگران  بود.  ترسیده  گویی  کارو  اما  بدهد.  دانم، ادامه 
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شاهزاده  چهره دارد!  عجیبی  حالت  حرفی  اش  کارو  دید  که 

 هایش را آهسته بست و گفت:  زند و سکوت کرده است، چشمنمی

 شد؟ ارتش شامباال چی -

 مِن کرد و سپس با تردید پاسخ داد:   -کارو با آن سوال کمی مِن

خب... راستش فرمانده کل ارتش شامباال داره ارتش رو برای    -

 کنه.  بازگشت به شامباال هدایت می

ات با  چشمشاهزاده  سرعت  به  کارو  حرف  گشود. مام  را  هایش 

 عصبانی به طرف کارو بازگشت و پرسید:  

 کنه؟! منظورت چیه؟ فرمانده توما داره چی کار می  -

چشم تا  انداخت  پایین  را  سرش  مضطرب  عصبی  کارو  های 

 شاهزاده را نبیند و سپس ادامه داد:

اطشون خواد با راذان وارد جنگ بشه. سعی داره ارتبگفت نمی   -

ها حفظ کنه. انگار شاهشون برای ارتباط برقرار کردن با رو با اون

 ها خیلی تالش کرده. اون
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قدم  با  که  حالی  در  کارو  پاسخ  با  طرف  شاهزاده  به  بلند  هایی 

می  شورا  کاخ  دوم  طبقه  در  که  اتاقش  کارو  به  خطاب  رفت، 

 دنبالش راه افتاده بود پرسید: 

 اآلن کجاست؟   -

های سمت راست لندش، وارد تاالر اصلی شد و از پلههای ببا قدم 

پله رفت.  باال  سرعت  به  اما  تاالر  بودند  لیز  تاالر  طالیی  های 

آن برای شاهزاده  وقتی  که  بود  خود  افکار  درگیر  و  قدر عصبی 

ها نداشت. کارو نیز در حالی که سعی داشت  اهمیت دادن به پله

  برود، پاسخ داد: های طالیی باال پای به پای شاهزاده از پله

 کنه تا حرکت کنن. احتمااًل اآلن...  . داره ارتش رو آماده می   -

 شاهزاده مانع ادامه دادن حرفش شد و به سرعت در جواب گفت: 

کنم برو و مانع رفتنشون شو. نذار  هام رو عوض می تا من لباس   -

های شهر بیرون برن! فهمیدی؟ نگهشون دار تا برسم. از دروازه

 کارو!   برو

زد، به سرعت ایستاد و چشمی  نفس می   -کارو درحالی که نفس

ها پایین آمد و به طرف درب خروجی گفت، سپس مجدد از پله



 

 

 WWW.98IA3.IR 698 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

باالی تاالر   به راهروی  با رسیدن  نیز  پا تند کرد. شاهزاده  تاالر 

اصلی به طرف راست رفت و درب بزرگ طالیی اتاقش را با شتاب  

دو طرف درب اتاق ایستاده بودند    گشود. دو خدمتکار زنی که در

توجه آمد گفتند. شاهزاده اما بی به سرعت تعظیم کردند و خوش

های  ها در حالی که وارد اتاق شده بود و داشت شنل و لباس به آن

ها دستور  آورد، خطاب به ندیمهاش را با سرعت بیرون می رسمی

 داد:  

   های نظامیم رو بیارین، زود باشین.سریع لباس   -

لباس اتاق  طرف  به  و  گفتند  چشمی  سرعت  به  ندیمه  ها  دو 

اش  دویدند. شاهزاده شنلش را روی تخت بزرگ مشکی و طالیی

پرت کرد و کالفه به پنجره خیره شد. فرمانده توما همیشه مشکل  

ساز است. به خصوص اآلن که در شرایط خوبی قرار ندارند. باید  

 بار برای همیشه حسابش را برسد! یک

در در   و  کاخ شورا خارج شد  از  تمام سرعت  با  کارو  بین،  این 

کسری از ثانیه خود را از مسیر هوایی قصر به پایین انداخت. در 

چشم به هم زدنی به اژدهایی عظیم به رنگ بنفش تبدیل شد.  



 

 

 WWW.98IA3.IR 699 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

اش را محکم تکان داد و به طرف پایگاه  های نازک و استخوانی بال 

 د. ارتش که خارج از شهر بود پرواز کر

به خاطر فضای زیادی که می  پایتخت  پایگاه  از  خواست، خارج 

ساخته شده بود تا مردم و افراد داخل قصر اذیت نشوند. هرچند  

زیاد دور نبود، البته با پرواز دور نیست اما اگر با اسب بخواهید به  

 جا بروید شاید حدود بیست دقیقه طول بکشد. آن

ایگاه نظامی درکنار شهری  های قصر منظره زیبای پاز درون برج

ساختمان درختبا  و  زیبا  چوبی  جالبی های  تصویر  اقاقیا،  های 

ندیمه که  به شکلی  پنجره دارد.  کنار  می ها  قصر  و های  ایستند 

زنند. البته که همسر سربازهای متأهل  سربازهای مجرد را دید می

توانند با خیالی آسوده  گونه می هم در بین خدمه هستند و این 

 ها را کنترل کنند!  آن

های زرد درخشانش که بسیار خشن و ترسناک  کارو با آن چشم 

نگاه می  اطراف  به  با دقت داشت  باالی دروازهبود،  از  های  کرد. 

قصر گذشته و راهش را به سمت راست که پایگاه در آن طرف 

جنگل   باالی  از  تمام  دقت  با  بود.  کرده  منحرف  داشت،  قرار 
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می درخت اقاقیا  البهگهای  به  و    نگاهی   ها،درخت   الی ذشت 

 .  باشد جنگل در مشکوکی چیز مبادا تا انداختمی 

های بسیاری در گوشه و کنار این جنگل، اطالعات  زیرا جاسوس

ای سرباز همیشه در حال  کردند. برای همان عده را رد و بدل می 

ها اطالعات  پرسه زدن در این جنگل بزرگ بودند تا مبادا جاسوس

که دور تا دور را به بیرون شهر بفرستند. جنگل گِلهاید بخاطر آن 

نظره زیبایی را برای افراد داخل و خارج شهر را در برگرفته بود، م

قصر ایجاد کرده است. جنگلی که همچون حصاری محافظ شهر  

را در آغوش خود نگه داشته و قصر در قلب آن به زیبایی همچون 

 درخشد.  جواهر می

  زیبایی  به  آبشارهایش  و  تابدمی   خورشید  همچون  قصر 

  آب.  دکننمی   ایجاد   کنارش  در   را  کوچکی  هایکمانرنگین 

ای نیلوفر آبی که در هتاالب  درون  دقت  با  معلق  زیبای   آبشارهای 

دشت می اطراف  است،  گلهاید  جنگل  و  های  درخشش  و  ریزند 

 کنند.  زیبایی پایتخت پادشاهی آزتالن را چندین برابر می
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  *دفترچه لغات*

( در کل حومورا GelHidd(: جنگل اقاقیا آزتالن که به جنگل گِلهاید )GelHiddجنگل گِلهاید )

این جنگل طبق  است.  سبز  همیشه  و  گرفته  بر  در  را  آزتالن  پایتخت  درو  تا  دور  است.  معروف 

های گذشتگان به جنگلی با عشق پنهان و پاک معروف است که بخاطر های مردم و داستانحرف

لی آزتالن از دو های مح های اقاقیا این نام را به خود اختصاص داده است. در داستانوجود درخت

شود که عشق پاکی بهم دیگر داشتند، اما بخاطر روح سیاه و جوانی عاشق در این جنگل یاد می

های اقاقیا قرمز حفظ کند، کشته شدند و روح پاکشان توسط درختشروری که در جنگل زندگی می

از شب بعضی  در  و  قرار میشده  آسمان  مرکز  در  ماه  هنگامی که  نیمه شب  در  رد، صدای گیها 

ها رسد. برای همان شبهای اقاقیا که بخاطر عشق ناکام آن زوج است، به گوش میهای درختگریه 

برند تا مورد خشم و های خود به سر میرسد تمام مردم در خانههنگامی که ماه به مرکز آسمان می

این اندوه درخت البته  قرار نگیرند!  ر دست میان مردم هایی هستند که دست دها تنها داستانها 

ها را تایید یا تکذیب اند و هر کس چیزی را به آن اضافه کرده است، در هر صورت کسی آنگذشته

  نکرده!

های عظیمی که دور به اژدهای بنفش نگاه کردم، به حتم آن تیغ

اند بسیار تیز و برنده هستند. البته که اژدهایان  سرش را گرفته

که اصیل  . لبخندی زدم، کارو با آنای دارندهای برنده همیشه تیغ

هایش نبوده و یک ورتلس است، اما زیبایی عجیبی در کنار رنگ
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دیگر  هم  کنار  در  زیبایی  ترکیب  و سفید همیشه  بنفش  دارد. 

تیغ  با آن  به خصوص  تولد آندارند.  بدو  از  را  هایی که کارو  ها 

   رسید. تر به نظر می تر و ترسناکداشت بسیار خشن

ه پس از دقایق کوتاهی، به پایگاه رسید. با تمام قدرت به  باالخر

طرف جایگاه مخصوص فرود که زمین خاکی بزرگی بود، پرواز 

پاهایش   هایش را در لحظه بست و با آن جثه شش متری کرد. بال 

به  لحظه  آمدنش، در  فرود  با  گذاشت.  زمین  روی  بر  محکم  را 

فتند و همه جا را ها به هوا رخاطر سرعت باالیی که داشت خاک

 گردوغبار در برگرفت. 

بی  اما  امری سربازها و فرماندهان  اتفاق  این  خیال هستند. زیرا 

مواجه  مشکل  این  با  کارو  تنها  و  بود  فرود  موقع  در  همیشگی 

اش تبدیل شد و  نیست. کارو در کسری از ثانیه به جسم انسانی 

ال در با سرعت به طرف راست پایگاه ده هکتاری که ارتش شامبا

 جا مستقر شده است، دوید.  آن

آمد تا از پایگاه  هرچند نیازی نبود، زیرا ارتش به طرف دروازه می 

خارج شود. کارو با نزدیک شدن ارتش، ایستاد. سپس در حالی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 703 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

به فرمانده کل ارتش  نفس می   - که نفس با اخم و اضطراب  زد 

بلن  با غرور بسیاری در رأس صف  توما خیره شد که  د  شامباال، 

ارتش شامباال حرکت می بر روی آن باالی  پوزخندی  با  و  کرد 

 های باریکش به کارو چشم دوخته بود.  لب

گریس نیز در پایگاه است، زیرا با دیدن فرود کارو به سرعت از 

فرود  جایگاه  به  را  خود  و  شده  خارج  کماندارها  تمرین  زمین 

د و با خود کررسانده بود. کارو همچنان به فرمانده توما نگاه می 

تواند او را تا رسیدن فرمانده معطل کند  گونه می درگیر بود تا چه

که حضور گریس را در کنار خود احساس کرد. به سرعت سرش  

چشم به  نگران  و  چرخاند  خود  راست  طرف  به  عسلی را  های 

 گریس خیره شد. سپس مضطرب گفت:  

. داره  فرمانده گفت معطلش کنم تا بیاد، اما انگار دیر رسیدم  -

 بره باید جلوش رو بگیریم. ارتش رو می

ها و واکنش سنگین فرمانده  گریس که خود نیز نگران رفتن آن

بود، لبش را گاز گرفت و نیم نگاهی به توما انداخت، سپس نگران 

 پاسخ داد: 
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بدبخت    - دومون  هر  برن  اگر  بکن،  فکری  یه  بکن  جون  پس 

 .  خیال این موضوع نمیشهشیم. فرمانده بی می 

طرف  کارو کالفه دست بر پیشانی خود گرفت و چند قدم به این

کار کند تا توما را نگه  دانست باید چیطرف برداشت، نمی و آن

قانون  طبق  پس  است  شامباال  ارتش  کل  فرمانده  او  های دارد. 

توانستند از دستورات او  نظامی به خاطر صلحی که داشتند نمی

ح به هم بخورد. زیرا بهانه  سرپیچی کنند. وگرنه ممکن بود صل

تراشی برای مردم شامباال کار بسیار راحتی است. گریس نیز با  

دیدن اضطراب بسیار کارو خود بیشتر استرس گرفت و سرش را  

پایین انداخت. هر دو متفکر در حال جدال با افکار خود بودند که 

د  فرمانده توما به دروازه رسید. دروازه درست کنار جایگاه فرود بو

 کرد. پس باید از کنار آن دو عبور می

های نافرمش بود، آهسته از با آن لبخند مضحکی که بر روی لب

جلوی کارو و گریس گذشت که در لحظه کارو به طرفش قدم 

افسار اسب  از   برداشت و  را محکم گرفت! فرمانده متعجب  وی 

ه  ای خود به پایین نگاه کرد و با دیدن کارو کایستادن اسب قهوه

 افسار را با تردید، محکم گرفته بود اخمی کرد و بلند گفت: 
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 کنی مشاور کارو؟! کار میداری چی -

گریس  طرف  به  را  سرش  نگران  و  کشید  عمیقی  نفس  کارو 

دانست باید چه  برگرداند. ناخوداگاه این کار را کرد و اکنون نمی

شود.  احترامی محصوب میجوابی بدهد. این کارش نیز یک بی 

و گویی که گری فکر کرد  کارو کمی  نگاه سردرگم  با دیدن  س 

ای  ناگهان فکری به سرش زده است، لبخندی زد. سپس سرفه 

کرد و چند قدم به جلو برداشت. با لحنی آرام خطاب به فرمانده  

 که بسیار عصبی بود گفت:  

 فرمانده توما، شاهزاده هایمون گفتن...   -

طور...  س نگفته است! چه گوید؟ شاهزاده که چیزی به گریچه می

اش های گریس، بالفاصله میان حرفتوجه به حرففرمانده اما بی 

 پرید و عصبی پاسخ داد: 

تون چی گفته!  من حرفم رو زدم، برام مهم نیست اون شاهزاده  -

 جا ارتشه، نه دربار پادشاهی!  درضمن این

جدی   کارو بالفاصله با آن پاسخ فرمانده توما اخمی کرد و با لحنی

 خطاب به ایشان گفت:  
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احترامی بزرگی به  هاتون باشین. این بی فرمانده مواظب حرف  -

شاهزاده هایمون هست، شاهزاده هایمون مقام عالی رتبه آزتالن 

 هستنن شما اجازه ندارین به ایشون توهین کنین.  

 فرمانده با پاسخ جدی کارو بیشتر از قبل عصبی شد و فریاد زد: 

ست که هست، برای شما و آزتالن هست نه برای  عالی رتبه ه  -

های شامباال هستیم، انگار  که یادتون رفته ما سربازما، مثل این

خود و الکی توهم زدین که از ما باالتر به خاطر چهار تا توافق بی

تونم به خاطر  دونی که می هستین و باید بهتون احترام بذاریم! می 

ن رو مجبور کنم مجازاتتون کنه  توهاتون شاهزادهاحترامیاین بی 

 کاری هم از دستش برنیاد! و هیچ

از قبل عصبی شد و محکم انگشت نیز بیشتر  به  کارو  هایش را 

دیگر فشرد، فرمانده خیلی به خاطر صلح تالش کرده بود و هم

شد. نباید به خاطر یه اشتباه از طرف کارو این صلح خراب می

دانستند که شاه شامباال انتخابی  هرچند کارو و فرمانده توما نمی 

ها از اطالعات مخفی آزتالن و  نجز صلح با آزتالن نداشت، زیرا آ 

 آن کارهای شاه شامباال اطالعی نداشتند!  
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ها اطالعاتی محرمانه بود که تنها بین فرماندهان کل  چراکه این

و پادشاه آزتالن در میان گذاشته شد. برای همان حتی کارو و 

گریس که مشاور ارتش و فرمانده سربازان قصر بودند هم از آن 

ر خالف کارو که بسیار عصبانی شده بود و به  اطالعی ندارند. ب 

داد، گریس که خود شروع کننده این بحث بود  فرمانده پاسخ می 

گر آن مشاجره بسیار راضی و خشنود کناری ایستاده و تنها نظاره 

رضایت  واکنش  آن  و  او  به  متعجب  شدم.  است.  خیره  بخشش 

بر  بخش  اش گرفته و با لبخندی رضایتهایش را بر سینه دست

کرد. عجیب است. راستی فرمانده  ها نگاه می هایش به آنروی لب

که می بود  گفته  او  به  دیگر  چه  که  او  بگوید؟  توما  به  خواست 

فرمانده را ندیده بود. زیرا آن کارو بود که این خبر را به فرمانده  

 رساند. پس...  

لحظه  دوختم.  با  چشم  او  به  حیران  افکارش  دیدن  و  مکث  ای 

رک است! فرمانده در حقیقت چیزی به او نگفته اما او  قدر زیچه

چند روز پیش مکالمات سربازهای شامباال را مخفیانه شنیده بود،  

دانست که فرمانده توما به خطار آخرین نبردی برای همان می

که با فرمانده در میدان جنگ داشت و شکست سنگینی که از 
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پیشه   دشمنی  و  گرفته  دل  به  کینه  خورد  است.  ایشان  کرده 

بنابراین گریس از این دشمنی به نفع خودشان استفاده کرده بود  

و از عمد حرف و دستور فرمانده را پیش کشید تا خشم توما را  

از   بود که  رها کرده  تاریکی  تیری در  بیشتر کند. یک جورایی 

او میشانس خوب بود.  به هدف خورده  به  اش  دانست که کارو 

دوست نزدیک فرمانده است به حتم  که مشاور ارتش و  خاطر آن

ایستد. کند و مدتی ارتش از حرکت می با فرمانده توما مقابله می 

هرچند شاید زیاد طول نکشد اما امیدوار است این مقدار وقت  

این به  را  خود  سرعت  به  و  باشد  کافی  فرمانده  برای  جا کشی 

مقام  گونه باید فرمانده توما که  داند چهبرساند. وگرنه دیگر نمی 

بی  هیچ  بدان  را  دارد  از خودشان  نگه  باالتری  دیگری  احترامی 

 دارد.  

دهد و بیشتر تحت فرمانده توما که دید کارو دیگر جوابی نمی

تا   به طرف چپ کشید  را  افسار اسبش  قرار گرفته است،  فشار 

تر افسار را گرفت و افسار از دست کارو رها شود. کارو اما محکم 

توانست افسار را ماند. نمی ای فرمانده خیرههبا عصبانیت به چشم

 رها کند. باید او را تا رسیدن فرمانده هر طور که شده نگه دارد. 
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غالف   از  ناگهان  را  کالفه شمشیرش  و  اما عصبی  توما  فرمانده 

بیرون آورد و به طرف کارو حرکت داد. در کسری از ثانیه شمشیر  

این صدای فرمانده    کنار گردن مشاور ارتش آزتالن قرار گرفت و

 شکست.  بود که سکوت پایگاه را درهم می 

با دستافسار رو ول کن مشاور وگرنه همین   - های خودم جا 

 کشم!  توی گستاخ رو می

کار فرمانده توما، دست به شمشیر بردند  سربازهای آزتالن با این

آماده   بیرون کشیدند. همه  بلند  با صدایی  را  و شمشیرهایشان 

د تا  سربازهای  بودند  کنند.  حمله  جایی  به  نا  حرکت  صورت  ر 

نیزه  نیز  شامباال  آزتالن  ارتش  سربازهای  طرف  به  را  هایشان 

گرفتند. جو بسیار متشنج و بدی شد. گریس به اطراف نگاه کرد 

و با دیدن این وضعیت نگران به کارو نزدیک شد و آهسته زمزمه  

 کرد: 

 دستمون بر نمیاد.  خیال شو پسر، ولش کن. دیگه کاری از بی  -

تر  کارو اما با همان اخمی که بر روی ابروهایش نشسته بود، محکم 

از قبل افسار اسب را گرفت و عصبی با قلبی که هر لحظه ممکن  
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سینه از  اضطراب  خاطر  به  توما  بود  به  بپرد، خطاب  بیرون  اش 

 پاسخ داد: 

 کشتن مشاور ارتش آزتالن عواقب خوبی براتون نداره!   -

اش  فرمانده با آن پاسخ پوزخندی زد و شمشیر را بیشتر به گردن 

فشرد چسباند، سپس در حالی که کمی آن را به گردن کارو می 

 با تمسخر پاسخ داد:  

 از عواقبش ندارم!  ترسی  -

با چشم  و  کرد  باز  دهان  به سرعت  هیجان گریس  از  که  هایی 

 لرزیدند، خطاب به فرمانده با تهدید گفت:  می 

حواستون به موقعیتتون باشه فرمانده توما! شما اآلن توی پایگاه    -

 اصلی آزتالن هستین. باید عواقب این کارتون رو بپذیرین.

 بلند گفت:  ای زد و قهههفرمانده اما قه 

هام رو بستم و از  کنی چشم عواقب؟ برام مهم نیست! فکر می   -

تونین با ما بجنگین! چون به  چیزی خبر ندارم؟ شماها اآلن نمی

جنگ، شروع   یکسان  خاک  با  رو   کشورتون  کل  راذان محض 
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  همون   از!  ما  نه  دارین  نیاز  ما  به  اآلن  که  شماهایین  این.  کنهمی 

 ...  اما بود انتخاب بدترین ما برای  شماها  با  صلح هم اول

 اما چی؟   -

وت  سک  او های فرمانده،با پیچیدن صدایی دلنشین در میان حرف

اختیار کرد و با نفرت به جلو خیره شد. بقیه سربازها نیز به دروازه 

  نفس   باالخره   نگاه کردند. کارو و گریس نیز با شنیدن آن صدا،

  ضربان.  رفتند  کنار   توما   فرمانده   اسب  جلوی   از  و  کشیدند  عمیقی

 لرزش  نیز  گریس  و  گرفت  آرام  صدا  آن  شنیدن  با  کارو  قلب

. سرم را به طرف دروازه برگرداندم،  شد   طرف  بر  هایشمردمک

 من نیز خشنود و هیجان زده شدم، او رسید، درست به موقع!  

دنباله با  هایمون  وارد  شاهزاده  خود  سر  پشت  در  خدمه  از  ای 

پایگاه شد و سوار بر زینو با آن شنل مشکین براقی که بر روی 

ش هایخورد، به طرف فرمانده توما آمد. خدمه هایش موج میشانه 

نظامی  غیر  زیرا  نشدند،  وارد  و  ماندند  باقی  بیرون دروازه  ها اما 

اجازه ورود نداشتند. شاهزاده با اخمی غلیظ و ابهتی بسیار زیاد 

ها نیم نگاهی  گذشت، به آندرحالی که از کنار کارو و گریس می
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انداخت و از روی رضایت، سرش را باال و پایین کرد. با این کارش 

 فس عمیقی کشید و خشنود، آهسته زمزمه کرد:  کارو بالفاصله ن 

 آرامش!   -

ای کرد خنده   گریس که کنارش ایستاده بود با شنیدن آن حرف

 و گفت:  

 هنوز مونده تا به آرامش برسی.   -

تا   را آهسته کشید  زینو  افسار  توما،  فرمانده  به کنار  با رسیدن 

ایستاده   دیگرزینو بایستد. هر دو اسب، اکنون پهلو به پهلوی یک

دیگر خیره دیگر به همبودند و سوارهایشان چشم در چشم یک

اند. توما محکم دسته شمشیرش را در مشتش فشرد و مدتی  شده 

چشم از  نگاه  مشغول  بعد  سپس  گرفت.  شاهزاده  مشکین  های 

بردن شمشیرش به غالف شد و در این بین خطاب به شاهزاده با  

 طعنه گفت:  

 هایمون!   به امید دیدار فرمانده -
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سپس پوزخندی زد و لگدی به پهلوی اسبش زد که با صدای  

اسب  کشید.  خود  طرف  به  مجدد  را  افسار  محکم  اش فرمانده 

 ای از درد سر داد.  ای ناآرامی کرد و شیعهلحظه

 صبار بهت فرصت میدم فرمانده. برای آخرین -

به طرف   را  به سرعت سرش  با شنیدن آن حرف،  توما  فرمانده 

 ه بازگرداند و متعجب پرسید:  شاهزاد

 جدی میگی؟    -

خطاب شخص  اول  با    و  کرد  اخمی  او  توسط  شدنش فرمانده 

 :  گفت  بالفاصله کارو  که بزند حرفی خواست

 فرمانده توما لطفاً مواظب رفتارتون باشین!    -

شاهزاده دهانش را باز نکرده بست و به کارو نیم نگاهی انداخت.  

روی   رنگی  کم  که  لبلبخند  بود  کسی  تنها  او  نشست.  هایش 

کرد. چه دوستی بهتر  همیشه جلوتر از همه در کنار او حرکت می 

توانست داشته باشد؟ ممنونش بود نه به عنوان فرمانده  از او می

 و شاهزاده، بلکه به عنوان یک دوست همیشه حامی. 
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یره تر به کارو خکارو با اخم به فرمانده توما و توما، با اخمی غلیظ

توجه به آن دو زینو را برگرداند و در حالی شد. شاهزاده اما بی 

هدایت  بود  پایگاه  چپ  سمت  در  که  نبرد  زمین  طرف  به  که 

 ای که همه حرفش را بشنوند گفت:  کرد، بلند به گونه می 

بار بهت فرصت میدم اون شکست خجالت بارت رو  برای آخرین  -

 چیز تموم میشه.  هجبران کنی، یادت باشه با باخت دومت هم

خواست مجدد با او وارد نبرد حیران به شاهزاده خیره شدم. می

است؟   شده  دیوانه  آیا  کولد؟  نژاد  از  اژدهایی  با  توما؟  با  شود؟ 

درست بود که او نیز اژدهایی از نژاد باالست اما اژدهایان کولد به  

که   است  دیوانه شده  نکند  معروف هستند.  قوی  و حمله  دفاع 

به خواهمی  به چالش بکشد؟ آن دفعه  تنهایی  به  را  او  د مجدد 

کمک سربازها فرمانده توما تبدیل نشده تسلیم شد، اما اکنون  

با بدن اصلی خود میاولین جنگیدند. اصالً صبر کن  بار بود که 

 مگر قرار بود واقعاً با بدن اصلی بجنگند؟ 

به مسیر حرکت شاهزاده چشم دوختم، آری به طرف زمین نبرد 

دانم برتری رود. حدسم متاسفانه درست است. نمیاژدهایان می
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این نبرد با کیست. هر دو از نژادهای برجسته هستند و حقیقتاً  

فرسا خواهد بود.  پیروزی برای هر دویشان بسیار سخت و طاقت 

گونه راضی  اما در این وضعیت در تعجب هستم که شاهزاده چه

با او شده است. آن هم وقتی همه چیز    به نبردی غیر ضروری 

حال   در  نبرد  این  است.  قرمز  پادشاهی  وضعیت  و  شده  درهم 

حاضر تنها چیزی است که اکنون به آن هیچ احتیاجی نیست.  

که هست،  نمی هر چه  دارد،  سر  در  چه  هایمون  شاهزاده  دانم 

 امیدوارم خوب باشد.  

قبلی مکان  آن  در  همچنان  کردم.  نگاه  توما  زیر    به  و  ایستاده 

می سنگ  بود.  شدن  له  حال  در  سربازها  دیگر  نگاه  خواست ینی 

شاهزاده را تحقیر کند اما گویی با آن حرف بلند شاهزاده بیشتر  

های سربازهای آزتالن  از قبل ترسیده است. او نیز از میان سخن 

ها شنیده.  اش بسیار حرفاز آوازه شاهزاده هایمون و جسم اصلی

اش را ندیده است و این اصلیهای خود جسم  اما تا کنون با چشم

 ترساند.  او را می

اند و او اکنون مطمئن  ها نژادهای زیادی را به او نسبت داده شایعه

ست. بدتر از آن این است که  نیست در حقیقت او از چه نژادی 
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اکنون اصالً آمادگی نبرد را ندارد. آن هم موقعی که هنگام بیرون 

نظر   از  است و حتی  بسیاری خورده  نوشیدنی  اتاقش،  از  آمدن 

نی خوبی  شرایط  در  هم  نداشت  جسمی  انتظار  اصالً  زیرا  ست. 

خواسته خود  نبرد  وارد  آن  شاهزاده  در  هم  آن  شود.  او  با  ای 

آلود ماهی بگیرد که خود در  شرایط. گویی خواسته بود از آب گل

 دام افتاده بود.  

ای جور کند است و بهانه  دچار توهم شدهتوانست به او بگوید  نمی

جلوی تمام سربازهای    گونه غرورش درتا نبرد را کنسل کند. این

هایش گوش رفت. دیگر کسی به حرفشامباال و آزتالن از بین می 

دانست کشتند. مضطرب شد. نمی داد و برایش روباه هم نمی نمی

ها را به هایش عرق کرده بودند و مدام آنباید چه کار کند. دست

های عرق از سر اش عرق کرده و قطره فشرد. پیشانی دیگر می هم

رویش تمام  می  و  در  گویی  نیز  قلبش  ضربان  صدای  چکیدند. 

می  گوش  به  از پایگاه  شاهزاده  شدم.  خیره  او  به  متفکر  رسید. 

جا نبود و تازه رسید.  چیزی خبر دارد؟ ممکن نیست! او که این

از  توما،  نیامدن  با  شاهزاده  و...  باشد  اتفاقی  است  ممکن  یعنی 
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به طرف فرمانده توما  حرکت ایستاد و زینو را برگرداند. رویش را  

 کرد و با پوزخندی بلند خطاب به او گفت:  

 فرمانده توما، منتظرتم!   -

بر   لرزی  ناخواسته  شاهزاده،  صدای  شنیدن  با  توما  فرمانده 

لبخندی که  دست با  و  نفس عمیقی کشید  افتاد. سپس  هایش 

سعی در حفظ آن داشت، خطاب به شاهزاده با کمی مکث پاسخ  

 داد:  

 انگاری نیست که... اآلن در این وضعیت سهل  شاهزاده  -

حرف میان  و  انداخت  باال  را  ابروهایش  متعجب شاهزاده  اش 

 پرسید:  

 زنی؟ چه وضعیتی؟ فرمانده از چی حرف می   -

فرمانده با آن سخن شاهزاده، کالفه شد و دستی بر داخل موهای  

پر پشتش کشید. سپس افسار اسبش را فشرد و خواست حرفی 

کارو قدمی به طرف شاهزاده برداشت و بلند با سری خم    بزند که

 شده گفت:  
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خوان توی این وضیعت سرورم منظور فرمانده توما اینه که نمی    -

ای مزاحم شما  نابسامان آزتالن، به خاطر مسائل پیش پا افتاده 

 بشن. 

فرمانده به سرعت ادامه حرف کارو را گرفت و سرش را به نشانه  

 داد. سپس بلند گفت:  تایید حرف وی تکان

نمیبله داشتم شوخی می   - با همچین مسئله  کردم.  خواستم 

 ای، مزاحم شما بشم.پیش پا افتاده 

ای کرد که به وضوح همه آن  شاهزاده با شنیدن آن پاسخ خنده

را دیدند و متعجب به او نگاه کردند. این لبخند تمسخر آمیزش  

ند. هرچند مهم نیست در  های فرمانده توما پنهان نمانیز از نگاه 

بود. شاهزاده زینو را به طرف  واقع اصالً هدف اصلی اش همین 

فرمانده حرکت داد و با رسیدن به وی کنارش ایستاد. سپس در  

ای  تر آورده بود با غرور و سینهحالی که کمی صدایش را پایین

 سپر شده زمزمه کرد:

مواظب باش    های آزتالن مزه خوب و خاصی دارن، امانوشیدنی    -

 شون احتیاط کنی! باید توی مصرف 
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می  شاهزاده  بود.  زده  حدس  درست  از فرمانده  مشکل  دانست 

چیست و آن مشاور آب زیرکاهش نیز دستش را خوانده بود. از 

دل  آن به  خورده  قبل  از  بیشتز  حتی  اکنون  و  است  متنفر  ها 

گرفت. جلوی همه او را مسخره کرده و مجبورش کردند تا خود 

اکنون ها کند. یک روز تالفی می بازیچه دست آنرا   زیرا  کند، 

آزتالن،   رتبه  باال  شاهزاده  به  پاسخ  در  است.  بسته  دستش 

کرد.  انگشت  تعظیم، خم  برای  را  و سرش  کرد  مشت  را  هایش 

 سپس بلند پاسخ داد: 

 خوام سرورم.عذرمی   -

ای قههگونه صدا زده شدنش توسط فرمانده توما، قه شاهزاده با آن

 زد و بلند دستور داد:  

 هاشون.  همه برگردن سر پست -

با فریاد فرمانده به سرعت اطراف خالی شد و هرکس در جایگاه 

خود قرار گرفت. پایگاه مجدد با سر و صدای تمرین سربازها پر  

کند. شاهزاده نیم نگاهی  ها توجه نمیشده و کسی به ظاهر به آن
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آن   با  و  انداخت  توما  فرمانده  با  چشمبه  مشکینش،  نافذ  های 

 تمسخر گفت: 

 بار بود، ولی تو از دستش دادی توما!این آخرین -

فرمانده توما با سخن شاهزاده، فکش منقبض شد و زیر لب زمزمه 

 کرد: 

 طور؟ فقط بگو از کجا فهمیدی؟ چه -

پرده فرمانده توما، بیشتر از قبل خندید و  شاهزاده با پرسش بی 

به طرف دروازه میا حرکت می در حالی که زینو ر رفت،  داد و 

 آهسته پاسخ داد: 

 جا دیوارها عایق نیستن فرمانده!  این  -

فرمانده با شنیدن آن پاسخ فریادی سر داد و شمشیرش را از سر 

عصبانیت محکم به زمین کوبید. شمشیر سنگین با شدت زیادی  

نیدن  به زمین خورد و صدای بلندی را تولید کرد. شاهزاده با ش

آن صدای بلند بیشتر از حرص دادن فرمانده توما لذت برد و به  

 راه خود ادامه داد.  
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  هایشچشم  در  تنفر   امواج  و  شده   خیره   او  به  پشت   از  اما  توما 

  نداشت   انتظار.  است  خورده  رودست  بدجور.  بودند  کرده  طغیان

ده هایمون حتی در ارتش شامباال هم جاسوس داشته باشد  شاهزا

نوشیدنی  اینو   اگر  حیف،  برسد.  گوشش  به  خبرها  زود  قدر 

توانست نخورده بود و ترسی از رو شدن کارش نداشت اکنون می 

اش را ترمیم کرده و او را حسابی در میدان  غرور خدشه دار شده 

 نبرد زخمی کند. 

پایگاه  اما حیف که نوشیدنی خورده بود و اگر فاش می  شد در 

افتاد.  به حتم در دردسر بزرگی می   است،  دچار توهم شدهنظامی  

انرژی  غذاهای  و  نوشیدنی  خوردن  پایگاه زیرا  در  نظامی  زا  های 

ممنوع بود و او به عنوان فرمانده کل ارتش قانون بزرگی را زیر  

کرد  کار  نفع خود  به  واقع  در  شاهزاده  است.  کرده  له  پاهایش 

ه و او  تواند این کارش را فاش کردوگرنه هر لحظه که بخواهد می 

کند، زیرا را بر زمین بزند. هرچند به حتم فعالً این کار را نمی

شود و راذان از آن سود خواهد آسیب بسیاری به آزتالن وارد می

 برد. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 722 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

هایشان که در کنار دروازه به کارو و گریس نیز سریع سوار اسب

های چوب بسته شده بودند، شده و به دنبال شاهزاده از  تیرک

خارج ارتش   پایگاه  به  زیادی  تنفر  با  هم  توما  فرمانده  شدند. 

شامباال دستور بازگشت به پایگاه را داد و خود عصبی به داخل 

اتاق مخصوصش بازگشت. به حتم به خاطر این کار شاهزاده و  

 گرفت. تحقیر شدنش، انتقام می 

شاهزاده از میان خدمه خود عبور کرد و مسیر قصر را در پیش 

به سرعت خودشان را به ایشان رساندند و  گرفت. کارو و گریس  

های سفید و طالیی که کنارش قرار گرفتند. خدمه نیز با دامن

پشت  در  بود،  هایمون  شاهزاده  خدمتکارهای  مخصوص  لباس 

 نهادند. سرشان قدم می 

کند. جنگل گلهاید به  حال به اطرف نگاه می شاهزاده خسته و بی 

های اقاقیا در روز همیشه سایه دارد و کمی در عمق خاطر درخت

تاریک می به  جنگل  نیز  و خورشید  که شب شده  اکنون  شود، 

خواب رفته است، تاریکی تمام جنگل را در برگرفته. به قدری که  

کار است.  مطلق  تاریکی  جنگل  روی  انتهای  بر  که  اخمی  با  و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 723 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

کرد، اش نشسته بود و در سمت چپ شاهزاده حرکت می پیشانی 

 خطاب به ایشان گفت:  

جا شد راحت از اینچرا از اشتباهش چشم پوشی کردی؟ می  -

 کرد.  پرتش کرد بیرون، دیگه هم مشکلی ایجاد نمی

 گریس با شنیدن صدای کارو و حرفش خندید و گفت:  

 کسی نبود سر به سرش بذاریم.  جوری که دیگهاون  -

با پاسخ گریس اخم اش بیشتر شد و سرش را به طرف او کارو 

 چرخاند، سپس معترض ادامه داد: 

 کنی؟  زنم، اون وقت تو مسخره میدارم جدی حرف می  -

ای باال انداخت و خندید، سپس به کارو نگاه کرد و گریس شانه 

 مجدد گفت:  

نمی  - بودم.  فکر کنی  دوخب من هم جدی  باعث شد  نم چی 

 کنم.  شوخی می 
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کارو کالفه دستی بر صورتش کشید و دیگر پاسخی به او نداد.  

بار به  نگاهش را به جلو داد و زیرلب چیزی گفت که شاهزاده این

 اش را شکست. خسته پاسخ داد:  حرف آمد و سکوت

بس کنین. اآلن توی وضعیتی نیستیم که بتونیم اون رو حذف    -

که ارتش شامباال چندین سال  کنیم. باور کنین یا نه حقیقت این 

رو   اون  اگر  دارن.  اعتماد  بهش  سربازها  بوده،  اون  فرمان  تحت 

عوض کنیم ممکنه توی نبردی که ناخواسته شکل گرفته ارتش  

 ه مشکل دیگست.  با فرمانده جدید هماهنگ نشه و این ی

کارو و گریس هر دو با پاسخ منطقی شاهزاده، سرشان را باال و 

پایین کرده و به فکر فرو رفتند. شاهزاده هایمون اما سرش را باال  

ها در آسمان آبی و سیاه شب  گرفت و به آسمان خیره شد. ستاره

اش گرفته، خسته  زنند. دلدرخشند و چشمک میبه زیبایی می

 اش را بازگرداند.  خواهد تا انرژی هوای تازه می است اما کمی

  به .  اندآورده  فشار  وی   بر  حد  از  بیش  گویی  امروز،  حوادث 

قدر در طی این مدت دن آن حقیقت که هایدرا چهفهمی  خصوص

بال و  است  او  آسیب دیده  از جسم خسته  بیشتر  اکنون  هایش 
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ورا مجدد های رایکا در کاخ شاند. با به یاد آوردن حرفدرمانده 

هایش فشرد. به محض  عصبی شد و افسار را محکم در میان دست

و آن آزار  آن  تالفی  حسابی  کند،  پیدا  فیسله  جنگ  این  که 

آورد. آن صد ضربه شالق امروز های این حیوانات را در میاذیت

 وارنا فقط دست گرمی بود!  

  کند؟  اخراج  قصر  از  یا  کرده  اعدام  را  هاآن  کند؟   چه  خواهدمی   اما 

  رده  در که است  آزتالن شاهزاده او آری،  دارد؟ را قدرت این مگر

بخواهد،   هایدرا  اگر  که  ای شاهزاده.  گیردمی  قرار  پادشاهی

باشد  می  زنده  او  تا  هرچند  شود.  پادشاهی  این  ولیعهد  تواند 

تواند به خواست خود تاج پادشاهی را منتقل کند. کارو به  نمی

با دنبال کردن رد نگاهش، خود  شاهزاده نیم نگاهی انداخت و 

نیز به آسمان خیره شد. تا چشمش به آسمان افتاد ستاره دنباله  

هایش را  ای چشمدیدن آن ستاره لحظه داری را دید. خشنود از  

دانم. شاید هم باید بازگو نکنم.  بست و آرزو کرد. چه آرزویی؟ نمی

 باالخره هرکس رازی دارد.

گریس   به .  بود  اطراف  پرت  حواسش  کردم،  نگاه   به 

 رد   نیز  من  کند؟می  فکر  چه  به.  کردمی   نگاه  هادرخت   الی البه
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ها نیست پس  ی آن درختال البه  در  که  چیزی .  گرفتم  را  نگاهش

جا خیره شد؟! تاریکی مطلق همه جا را  قدر با دقت به آن چرا آن

ها در برگرفته است. تنها به کمک دو خدمتکار که در جلوی اسب

ای را در دست دارند مسیر  های پارچهکنند و فانوسحرکت می 

برای بقیه روشن شده است. در غیر آن صورت به خاطر تاریکی  

به ها رم میحتم اسب به   کردند. گریس در حالی که همچنان 

 ها خیره بود، زمزمه کرد: الی درختالبه

 جاست!  یکی اون -

ستاره   پر  آسمان  از  نگاه  صدایش،  شنیدن  با  کارو  و  شاهزاده 

را   گریس  نگاه  رد  شاهزاده  آوردند.  پایین  را  سرشان  و  گرفتند 

کمی دقت گرفت و به سمت راست جنگل خیره شد. سپس با  

 گفت:  

 چیزی... .  -

گریس اما میان حرفش پرید و ناگهان اسبش را نگه داشت و بلند  

 فریاد زد:  

 جاست؟ خودت رو نشون بده!  کی اون  -
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کارو با آن واکنش سریع گریس بلند به سربازهایی که پشت سر  

ها محافظت کنند. سربازها  آمدند دستور داد تا از زنخدمه می 

بود نفر  شش  و  تنها  کرده  محاصره  را  خدمه  سرعت  به  که  ند 

زن  کشیدند.  بیرون  غالف  از  را  ترسیده شمشیرهایشان  اند. ها 

کنند. کارو با  پچ می  -دیگر پچکشند و با یکهای ریزی میجیغ

 های متعدد بلند فریاد زد: شنیدن صدا 

 ساکت شین!   -

ها از صدای فریاد کارو ترسیدند و در کسری از ثانیه سکوت  زن

به  ج با دقت  نگه داشته و  را  برگرفت. شاهزاده زینو  را در  نگل 

طرف خیره شده بود. یعنی باید باور کنم که او متوجه چیز  آن

مشکوکی نشده است؟ آیا واقعاً... با صدای شکستن چوبی از سمت 

وهم تاریکی  و  مطلق  سکوت  آن  در  نیز راست  کارو  انگیز 

 :  شمشیرش را بیرون آورد و آهسته زمزمه کرد

 جاست؟!کی اون -

گریس نیز شمشیرش را بیرون آورد و آهسته و با احتیاط پاسخ  

 داد:  
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 دونم اما بوی عجیبی داره!  نمی  -

 کارو با آن زمزمه آرام گریس، متعجب خطاب به وی پرسید: 

 فهمم. چه بویی؟ من که چیزی نمی -

گریس با پاسخ کارو شوکه و نگران چشم از آن تاریکی گرفت و 

 ارو نگاه کرد، سپس حیران پرسید:  به ک

 فهمی؟ منظورت چیه؟ این بوی تند رو نمی -

را میشاهزاده که حرف نیز هایشان  او  فرو رفت.  فکر  به  شنید، 

طور گریس بویی را احساس  خورد، پس چهبویی به مشامش نمی

چیز  می  است.  تند  بسیار  او  گفته  به  که  بویی  هم  آن  کند؟ 

 ست. شاهزاده آهسته میان صحبت آن دو گفت:  عجیبی 

فهمم.  میجاست. من هم بویی نفعالً ساکت شین ببینم کی اون  -

 هاش رو بگو.  طوریه؟ ویژگیفهمی چهگریس بگو بویی که می 

هایش گریس با پاسخ شاهزاده، بیشتر از قبل متعجب شد و چشم

بقیه متوجه آن بوی غلیظ و تند  گشاد شدند. نمی دانست چرا 

جلوتر  نمی هرچه  و  پیچیده  منطقه  کل  در  که  بویی  شوند. 
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غلیظ می  برایش  امرفتند  بود.  شده  فکر تر  زیرا  نگفت  چیزی  ا 

کنند. اما  کرد چیز عجیبی نیست و همه آن را استشمام می می 

کرد که کسی متوجه آن نباشد! کارو سرش را  حتی فکر هم نمی

به معنای تایید حرف شاهزاده تکان داد و منتظر به گریس چشم 

 دوخت. 

مشامم     - به  تا حاال  اما  عجیبه  داره. خیلی  تندی  بوی خیلی 

 طوری بگم.  دونم چهنمی نخورده. 

 کارو محکم دستش را بر پیشانی خود کوبید و ناامید زمزمه کرد:  

 گیم توضیح بده! واقعاً که!  به کی داریم می -

با حرکت چیزی در تاریکی شاهزاده بالفاصله هیسی کرد تا کارو  

 حرفش را قطع کند. سپس بلند روی به تاریکی فریاد زد: 

میگم، خود   - بار  یه  بهت حمله فقط  وگرنه  بده.  نشون  رو  ت 

 کنیم و... می 

میان  از  انسان،  جسم  با  دختری  که  بود  نشده  تمام  حرفش 

که  درخت قدمی  چند  نهاد.  قدم  طرفشان  به  و  آمد  بیرون  ها 

هایش  نزدیک شد از حرکت ایستاد و به شاهزاده نگاه کرد. چشم
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می  برق  حرف عجیب  آن  از  گریس  که  بویی  کیست؟  او  زنند، 

اکنون دیگر از بین رفته است. زیرا صدای گریس بود که   زدمی 

 متعجب به گوش رسید: 

 اِ بوهه تموم شد. مال تو بود؟!   -

نگاهم را به آن دختر دادم. موهای زیبای نارنجی رنگش به خاطر  

آید. موهایش بلند هستند و  ها، عجیب زیبا به نظر مینور فانوس

ها، شاخ و برگ درخترسند، عجیب است که در میان  تا کمر می

اند! بلکه به شکل جالبی همچنان مرتب کثیف نشده و بهم نریخته

ها را شسته و شانه کرده  اند! گویی که تازه آنماندهو منظم باقی 

 است.  

چشم کردم.  نگاه  زیبایش  چهره  که به  گردویی  و  بزرگ  هایی 

آن میان  در  رنگی  نارنجی  میمروارید  توجه  جلب  کند.  ها 

و بیشتر از   ها را قاب گرفتهیی که کشیده است نیز آنهاسورمه

اند. گریس با دیدن چهره او که اکنون به خاطر قبل زیبایش کرده

 شد، متعجب پرسید:  نور بهتر دیده می

 تو کی هستی؟  -
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کرد، آهسته  شاهزاده در حالی که از سر تا پای دختر را کاوش می

 پاسخ داد: 

 کنی؟  کار می زتالن چیجا توی آیه مانِرا؟! این -

شاخ  ببیند،  را  شاهزاده  بهتر  تا  گرفت  باال  را  سرش  های دختر 

به   کمی  بودند  گرفته  قرار  سرش  طرف  دو  در  که  زیبایش 

درختشاخه روی های  که  مرواریدی  حلقه  و  کرده  برخورد  ها 

اش بود کمی تکان خورد. سرش را کمی به چپ و راست  پیشانی 

ها رها شود و سپس درحالی  رختتکان داد تا شاخش از چنگ د

 داد، با ترس پرسید:  که سرش را مالش می 

 شماها کی هستین؟   -

اش واضح به گوش رسید. دختر صدای نرم و لطیف، اما ترسیده

به   ندهد.  نشان  را  بدنش  لرزش  داشت  سعی  اما  بود  ترسیده 

های افراد جلویش توجه کرد، مردی که سوار اسب سیاهی  لباس

است لباس مشکین براقی بر تن دارئ که شنل بلند پشتش با  

اند،  ه شده هایش دوختهای اصیل سمور که بر روی شانه آن پشم

 حسابی با ابهتش کرده است.   
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لباس کدام  هر  نیز  سرش  پشت  قهوه مردهای  رنگی  های  ای 

پوشیده  و نسبت به آن مرد اولی تجمالت کمتری در طرح زمینه  

می لباس دیده  طرحهایشان  که  اولی  خالف  بر  زیرا  های شود. 

ها لباسی ساده  دست دوز روی پارچه لباسش وجود داشت، آن

زندارند.   بقیه  آنبه  گویی  کرد،  نگاه  مردها  و  خدمتکار  ها  ها 

لباس زیرا  دامن هستند،  با  همدیگر  مشابه  بلند هایی  های 

اند. سربازها همه شمشیر به دست به دختر خیره شده و  پوشیده 

 آماده دستور بودند تا او را دستگیر کنند.  

  دختر نگاه لرزانش را مجدد به شاهزاده داد. هنوز منتظر پاسخ 

طور که مشخص است این مردها همچون افراد عادی که بود. آن

ها و تجهیزاتی که به همراه دارند  در شهر دیده بود، نیستند. لباس 

ست. ترسش  ها از مردم عادی به حتم نشان دهنده مقام باالتر آن

بیشتر از قبل شد. برق شمشیرهایشان، او را بیشتر از قبل ترساند.  

ترسید تا پرتوی شمشیر او را از  شت و می زیرا از شمشیر وهم دا

خود کرده و توان حرکت و گریز را از او بگیرد. پس سعی  خود بی

سوق   درخشنده  و  زیبا  نورهای  آن  طرف  به  را  نگاهش  داشت 

ندهد. در آن میان شاهزاده انگار قصدی برای پاسخ به جواب وی 
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ارو  نداشت زیرا همچنان با اخمی غلیظ به آن دختر خیره بود. ک

 اما هنگامی که ترس و لرز آن دختر را دید آهسته پاسخ داد: 

 کنی؟ جا توی آزتالن چی کار می اول تو بگو؛ این  -

دختر ترسیده با کمی مکث نگاهش را به نگاه مشکین کارو داد 

 و آهسته زمزمه کرد: 

 من... م... من. خب...   -

 شاهزاده با لکنت آن دختر، اخم کرد و بلند پرسید: 

نمی  - هم  اینخودت  می جا چیدونی  سر  کار  برای چی  کنی؟ 

 شب باید توی جنگل تاریک گلهاید باشی؟ 

هایش را دیگر فشرد و ناخن هایش را به همدختر مضطرب دست 

دانست محکم از روی نگرانی داخل گوشت دستش فرو کرد. نمی

و  ها واقعاً مقامی داشتند و متوجه فرار اباید چه کار کند. اگر آن

میمی  دستگیرش  حتم  به  قانونشدند،  از  آزتالن  کردند.  های 

قانون  از  اما  نداشت  به خوبی مطلع  اطالعی  های کشور خودش 

اش  جا بازگرداند، باید قید ادامه زندگی بود. اگر آزتالن او را به آن

زد تا فکر من کنان لب می   -را بزند! نگاهش به زمین بود و من
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باید چه جوابی بدهد ک از  کند  با صدای فریاد گریس  ناگهان  ه 

باال آورد و بهت جای خود پرید. وحشت او زده سرش را  به  زده 

 چشم دوخت. 

 سربازها، بگیرینش!   -

وحشت با  دختر  طرفش  به  نفر  چند  هجوم  با  ناخودآگاه  زده، 

جیغ کنان در تاریکی فرو    -سرعت به داخل جنگل دوید و جیغ

به   او  گریختن  با  نیز  گریس  دست رفت.  از  را  فانوس  سرعت 

خدمتکار کنارش بیرون کشید و با فریاد اسبش را به دنبال آن  

دختر هدایت کرد. شاهزاده خونسرد نفس عمیقی کشید و منتظر  

ماند تا گریس و چهار سربازی که به دنبال او به درون تاریکی 

هایش را بست که  جنگل رفته بودند، بازگردند. پس خسته چشم

 تاد. سپس متعجب و متفکر پرسید: کارو کنارش ایس

 جا باشه؟ نکنه جاسوس آیوشیه؟  یه مانِرا چرا باید این -

شاهزاده با حدس کارو لبخندی زد و خسته سرش را به چپ و  

 راست تکان داد. 
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هیدر   - یه  اون  شاخ   54نه،  باید بود.  احتمااًل  ندیدی؟  رو  هاش 

ر اصالً خودش  وگرنه  نیست  هم  باشه. جاسوس  نشون  فراری  و 

 کرد. داد و با یه تهدید دست و پاش رو گم نمینمی

 ای باال انداخت و راضی ادامه داد:  کارو شانه 

یه هیدر اون هم توی آزتالن؟ این مدتی که نبودیم انگار همه     -

 دیدمش. بار بود که می چیز خیلی عوض شده. اولین 

 کرد:  شاهزاده سرش را آهسته باال و پایین کرد و غمگین زمزمه 

 تنها چیزی که عوض نشده، پادشاه و ملکه این سرزمینه!   -

با پاسخ سنگین هایمون، غمگین به او چشم دوخت. این   کارو 

ترین آن، هایدرا بود که خیلی  حرفش معنای بسیاری داشت. مهم 

تغییر کرده است. او هم انتظار نداشت آن دختر شاد و خوشحالی  

قدر تغییر کرده باشد.  نون اینها پیش به یاد داشت اککه از سال

ای را خواسته یا ناخواسته به بار آورده دختری که همچین فاجعه

 مهم  اطالعات اندازه  آن تا است توانسته  دختر یک طورچه است.

که    دست  به  را جاسوسی  کارینا؟  کمک  به  تنها  یعنی  بیاورد؟ 

های رزمی هم کامالً  کارش را خیلی خوب بلد است. حتی به هنر

 
54 Hyder 
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ای که کارو به سختی توانست او را شکست مسلط بود به اندازه

 داده و دستگیر کند!  

  *دفترچه لغات*

ها طبق هر انات هستند. آنهای ظاهری حیوگونه به شکل انسان، اما با ویژگی(: اینManeraمانِرا)

ها نیز شوند. قدرت آناند، به چند گونه متفاوت تقسیم میای که از حیوانات به دست آوردهریشه

های کنند و هنربسیار کم اما کشنده است. به طور مثال با یک ضربه نهایت قدرتشان را تخلیه می

دیده آموزش  نیاکان خود  از  احسنت  به شکل  را  بنارزمی  آناند.  با  درگیری  از  به شدت براین  ها 

پادشاهی کنید.  راذان  خودداری  کارتاژ  55های  پِترا  56،  زِد  57،  کِملوت  58،  اختیار 59و  در 

 ها قرار دارند. گونهاین

های بلند همچون (: این نژاد یکی از یازده گونه مانِرا است. دارای جسم انسانی با شاخHyderهیدِر ) 

زاده که توانایی تبدیل شدن دارند، هستند. های اصیلز نژاد آهو و گوزنباشد که ا گوزن و آهو می

ها باشند. آنها مسلط به هنرهای رزمی میای از آنگیاهان و عده  همچنین دارای قدرت کنترل برگ

گونه تقریبا کنند. خصوصیات اخالقی اینها بر پادشاهی کارتاژ در غرب آزتالن حکمرانی میطی سال

که خورند، مگر آنها ساده لوح نیز هستند و به راحتی گول میرسو و مضطرب است، آنتند اما ت

  اهل مطالعه و تحقیق باشند.

 
55 Razan 
56 Kartazh 
57 Petra 
58 Z 
59 Kemlot 
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کارو با به یاد آوردن نبردی که با کارینا داشت، افکارش را کنار  

 زد و خطاب به شاهزاده مجدد پرسید:  

 کار کنیم؟ با جاسوس پرنسس چی -

هایش را گشود و سرش را  ، چشمشاهزاده با شنیدن نام پرنسس 

به طرف کارو که در سمت چپش بود، چرخاند. کمی به او خیره  

 اش پاسخ داد: های خمار و خستهماند و با آن چشم

فعالً بذار توی سیاه چال بمونه. مواظب باش پرنسس متوجه     -

نشه کجاست. ازش بازجویی کن، باید بفهمیم دیگه چه کارهایی 

 کرده که ما احتمااًل خبر نداریم. بعدش هم آزادش کن.  

کارو چشمی گفت و سرش را خم کرد. شاهزاده هایمون نفس  

ی این روزها عمیقی کشید و مجدد نگاهش را به آسمان پر ستاره

البه از  آرامی  به  باد    موهایش   به  و  وزید می   هادرخت   الی داد. 

  تکان   کمی  زیبایی  به  کوتاهش  مشکین  موهای .  کردمی  برخورد

  زیبایی   صحنه.  کردندمی   حرکت  اشپیشانی   روی   و  خوردندمی 

  شده   قبل  از  بیشتر  شاهزاده  جذابیت  باد  وزش  وجود   با  زیرا  بود،

ورده باشد،  آ  یاد   به  را  چیزی   تازه  که  گویی  ناگهان  هرچند.  است
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کرد، هایش را گشود و خطاب به کارو که به اطراف نگاه می چشم

 پرسید:  

 قدر گذشته؟ چه -

ای باال انداخت و به آسمان و جایگاه کارو با حرف شاهزاده، شانه 

ماه جدید که مقدار کمی از آن مشخص بود، خیره شد. سپس  

 پاسخ داد: 

 یزی تا نیمه شب نمونده.  چ  -

 شاهزاده آهسته سرش را تکان داد و گفت: 

به پایگاه برگرد و حواست به توما باشه تا باز کاری نکنه. احتمااًل   -

ها رو عوض کن که  گرده، جاسوسهامون میداره دنبال جاسوس

 لو نرن. 

کارو به سرعت چشمی گفت و افسار اسب را به طرف چپ کشید.  

کردن سرش به منظور احترام، از شاهزاده جدا شد سپس با خم  

  تا  اسبش   های سم  تاختن  صدای  و راهی بازگشت به پایگاه گشت.

  محو   جنگل  سکوت  در  کم  -کم  سپس   و  رسید   گوش  به   لحظاتی

. بازگردد  گریس  تا  ماند  منتظر  مجدد  کارو  رفتن  با  شاهزاده.  شد
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 به  جنگل  درون از  هاسرباز  صدای   و  سر  که  نکشید  طولی  هرچند

 .  رسید گوش

آمد و فانوس نورانی در دست یکی از گریس بود که با اسبش می 

سربازها بود. سه نفر دیگر نیز بازوهای آن دختر را گرفته بودند  

ها  آوردند. گریس از میان درختکشیدند و می و با اجبار او را می

کنار   سپس  شد.  جنگل  میان  خاکی  مسیر  وارد  و  آمد  بیرون 

 زد گفت:  نفس می   -ستاد و خسته، در حالی که نفسشاهزاده ای

قدرت خیلی زیادی داره و خیلی سر سخته. هرچی شاخ و برگ    -

 بود به خوردمون داد.  

دانست منظور او چیست و هیدرها قدرت کنترل  شاهزاده که می 

ای کرد و با نیم نگاهی به صورت زخمی  گیاهان را داشتند، خنده 

 گریس گفت:  

 بل از هر کاری باید تحقیق کنی.  برای همین ق -

ای کرد و با نیم نگاهی به  گریس با پاسخ شاهزاده، خود نیز خنده 

آن دختر که به شدت بیشتر از قبل ترسیده و نگاه لرزانش بین  

 گریس و شاهزاده در گردش بود، ادامه داد:  



 

 

 WWW.98IA3.IR 740 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

 کار کنیم سرورم؟ باهاش چی  -

ای متوقف شد دختر با شنیدن کلمه سرورم، لرزش نگاهش لحظه 

و سپس با تحلیل و کاوش آن کلمه و درک مقام آن مرد بیشتر  

دانست باید  از قبل اضطراب به جان و روحش چنگ انداخت. نمی

گونه از دست آن مرد که گویی مقام بسیار باالیی هم داشت،  چه

نمی  کند.  زندگی فرار  بده.  خواست  پایان  لحظه  این  در  را  اش 

خواست با افراد جدیدی  د. هنوز میخواست هنوز زندگی کنمی 

زندگی  یار  و  شده  می آشنا  کند،  پیدا  را  پاسخ  اش  با  خواست... 

هایش  شاهزاده، گویی که آخرین امیدش را هم از دست داد، اشک

اش هق-اش سرازیر شدند و هقهای نارنجی رنگ مظلوماز چشم

 به گوش رسید. 

 یی کن.  ببرش به قصر، فعالً کار دارم خودت ازش بازجو -

های  دختر با شنیدن نام قصر و بازجویی، به سرعت بر روی خاک

 سفت و محکم زانو زد و خطاب به شاهزاده با لحنی ملتمس گفت:  
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دونم شم... ما کی هستین ی... یا چه  قر... ربان مم... من نمی   -

می  خواهش  ازتون  ولی  و...  دارین.  قصر  مقامی  به  رو  من  کنم 

 . کنم. لط...  ام بمیرم. خو... اهش می خونبرین. م... من نمی

  های ترحمهای آن دختر و گریهتوجه به التماسشاهزاده اما بی

پاسخ به مسیر پیش رو ادامه داد.  انگیزش زینو را حرکت داد و بی

می  مالقات  هایدرا  با  نیمه شب  در  تلف  باید  برای  وقتی  و  کرد 

م برای زنده هایش نداشت. تصمیکردن به خاطر آن دختر و گریه

ماندن یا نماندن او باشد برای بعد از مالقات با پرنسس خرابکار 

این سرزمین. درحالی که شاهزاده مشغول گذر از جنگل گلهاید  

بود، به پرنسس نگاه کردم. دخترک، غمگین روی تختش نشسته  

هایش در آغوش خود گرفته و زانوهای ظریفش را به کمک دست 

زاناست. چانه  را روی  با چشمواش  و  به  هایش گذاشته  باز  های 

 دیوار سفید اتاقش خیره مانده.  

  چشم   دیوار  به  که  شودمی   مدتی  است،  مشخص  که  گونهآن 

. اندگرفته  درد  و شده  قرمز  هایشچشم  زیرا   نزده،  پلک  و   دوخته

  بد   وضعیت   و  درد  آن  متوجه  اصالً  که  کجاست  حواسش اما

 در  که  ای صورتی  لباس  کردم،  نگاه   اتاقش   به! نشده؟  هایشچشم
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های سفید افتاده و هر  اتاق روی سنگ  میان  بود  پوشیده   مراسم

رایکا کجاست؟ چرا  تکه است.  پرت شده  به طرفی  لباس  از  ای 

 ها را جمع نکرده؟ کسی آن

اتاق   درب  جلوی  خدمه  کردم،  نگاه  راهرو  به  متعجب 

 ایستاده  درب  کنار  نیز  رایکا.  اندنکرده  تمیز  را  اتاق  اما اند،ایستاده

را داخل نرفته است؟ دلیلی  چ.  است  شده  خیره   زمین  به   غمگین   و

به   بیرون کرده است.  اتاق  از  را  او  برود، زیرا هایدرا خود  ندارد 

است.  نداده  را  هیچکس  به  ورود  اجازه  تنهایی  ساعاتی  بهانه 

می چهره فریاد  چهاش  که  آن زند  اما  است.  فشار  تحت  که قدر 

خواست تنها باشد نشانه خوبی نیست. او در قصر تنها با رایکا می 

شاهزاده   رفتن  از  پس  جورهایی  یک  و  داشت  ارتباط  کارینا  و 

اش، دچار افسردگی شده بود. اکنون  هایمون و تولد پانزده سالگی 

این به اگر بخواهد  براند  از خود  بدهد و رایکا را هم  ادامه  گونه 

 حتم وضعیتش بدتر از قبل خواهد شد. 

اقش بیرون برم، روزهایی که هرگاه از اتآن روزها را از یاد نمی

ها  شدند تا مبادا پرنسس از حضور آنرفت همه باید قایم می می 

خبر ناراحت یا معذب شود. حتی به یاد دارم یک روز که هایدرا بی 
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ای که در چارهاز اتاق خود بیرون آمده بود، با دیدن خدمتکار بی 

راهرو کاخ آینه مشغول تمیز کاری بود به شدت عصبی شده و او 

دان مقصر  اندازهرا  به  آن ست.  تا  کرد  مجبور  را  ملکه  که  ای 

خدمتکار را با چند ضربه شالق تنبیه و در آخر او را اخراج کند  

 تا درس عبرتی برای دیگران شود.  

گذشت.  ها کسی از راهروی اتاق او نمی از آن پس به بعد تا مدت 

زدند تا به پشت کاخ و از ای حتی کل کاخ آینه را دور میعده 

شدند از کاخ آینه عبور کنند.  دیگر بروند اما حاضر نمی  مسیرهای 

ها وجود  زادهزیرا در پشت کاخ آینه چند کاخ دیگر برای اشراف

جا قرار داشت. برای داشت که از قضا کاخ اعلیحضرت نیز در آن 

بایست از راهروهای کاخ آینه که به آن  رسیدن به آن خدمه می 

مسیرهای هوایی که راهشان   کنند یا از  ها متصل بود عبورکاخ 

شد، بروند. هرچند به خاطر حساسیت شدید  تر می خیلی طوالنی 

دادند از مسیر هوایی عبور کنند  ی بیچاره ترجیح می هایدرا خدمه

 رو شوند.  شان روبهکه ناخواسته با پرنسس بد اخالقتا آن

هرچند که این وضعیت تنها چند ماه بیشتر ادامه نداشت، اما اگر  

ترسم که مجدد آن وضعیت یدرا مجدد رایکا را از خود براند میها
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ها هم رایکا بود که هایدرا را مجدد آرام  سخت بازگردد. آن روز

کرد و مقداری از حساسیتش کاست. بعد از آن هایدرا تبدیل به 

پرنسسی شد که در جلوی دیگران مظلوم و آرام بود و در پشت  

می  کارهایی  رو سر  شدت  به  که  تاثیر کرد  کشور  وضعیت  ی 

گذاشت. از جمله پخش کردن آن شایعات در مورد خودش و  می 

و   دکاموند  جاسوس  آیکان،  خریدن  یا  و  اوضاع  کردن  بدتر 

که   جایی  راذان  پادشاهی  رونای  شهر  به  ملکه  نشان  فرستادن 

 جا قرار داشت!  گوی بلوآن در آن

کار دنباله  داشت،  منفی  تاثیر  بسیار  که  هم  حرکتش    آخرین 

ای که به آیوشی با فرستنده نامعلوم  اش بود، یعنی همان نامه قبلی 

تر کند و اعلیحضرت و دکاموند را ارسال کرد تا وضعیت را خراب

بی  نیز  گیر  ناشناس  آن  شاید  بود.  هم  تاریکی  در  تیری  اندازد. 

با بازگشت شاهزاده هایمون همه چیز پیدایش می  شد. هرچند 

اش از شاهزاده هایمون  ه کرد. ترسبهم ریخت و این او را آشفت

داند قرار است چه به او بگوید و این او را  ترسد، نمیاست. می 

کند. به قدری که احتمااًل بیشتر از قبل مضطرب و حساس می

 هایش نشده است. برای همان متوجه سوزش چشم
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صدایی  که  دادم  تکان  راست  و  به چپ  را  سرم  تأسف  روی  از 

دای کوبیده شدن درب بود که در اتاق سکوت اتاق را شکست. ص

نگاه کردم. بی  توجه به صدای آزاردهنده آن اکو شد. به هایدرا 

کرد و توجهی به آن صدا نداشت.  همچنان در عالم رویا سیر می 

شخص پشت درب چندین دفعه مداوم دستش را به درب کوبید  

 تواند باشد؟!  و سپس خود آن را گشود. کیست؟ کی جز رایکا می

ایکا وارد اتاق شد و درب را آهسته بست، رویش را برگرداند و  ر

به اتاق نگاهی اجمالی انداخت. با دیدن اتاق آشفته، اخمی کرد 

ها را جمع کند،  رفت تا آنها می و در حالی که به طرف لباس 

 خطاب به هایدرا گفت:  

 نیمه شب شده، باید به باغ انعکاس بری.  -

با شنیدن کلمه نیم باغ، نفس عمیقی کشید و هایدرا  ه شب و 

سرش را به چپ و راست تکان داد تا از عالم رویا به بیرون پرت  

شود. سپس از روی تخت بلند شد و به طرف آینه رفت. جلوی 

آن ایستاد و به خودش چشم دوخت. پریشان حال است و این از  

 هایش به وضوح معلوم است.  چشم
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، ترکیب  اکستری رنگهای قرمزش در کنار مرواریدهای خچشم

کند.  جالبی نیست و این زودتر بقیه را متوجه حال خرابش می 

آشفته  آن موهایش  به  مجدد  باید  و  به  اند  کند.  رسیدگی  ها 

اش نگاه کرد. تنها یک لباس و شلوار گشاد سفیدی بر تن  لباس

لباس زیر  در  و  بود  ساتن  جنس  از  که  سلطنتی  داشت  های 

 ذیت شود. پوشید تا مبادا بدنش امی 

هایش خشکیده  اش سوق داد. لبنگاهش را مجدد به سوی چهره 

ها توجه به آنکردند. او اما بیای آب طلب میبودند و چند قطره

هایش کشید و سپس به طرف رایکا تنها کمی زبانش را روی لب

بازگشت. آهسته و غمگین در حالی که به او چشم دوخته بود.  

 زمزمه کرد:  

 خوام برم. کار کنم؟ نمیچی -

رایکا که انتظار این حرف را داشت، کالفه سرش را باال آورد و به 

ها را درون سبد  هایدرا چشم دوخت. سپس در حالی که لباس

 انداخت پاسخ داد:کنار درب می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 747 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

جا میاد. مگه ایشون که چی؟ اگر تو نری، خود شاهزاده به این -

 شناسی؟  رو نمی

پ با  رایکا چشمهایدرا  قانع کننده  و اسخ  بست  را محکم  هایش 

 غمگین گفت:  

 درسته...   -

رایکا که وضعیت او را دید، ناراحت به طرفش قدم نهاد و کنارش 

های ی هایدرا نهاد و به مژهایستاد. سپس دستش را روی شانه 

 بلندش خیره شد. آهسته کنار گوشش زمزمه کرد: 

هی دختر، آروم باش. کو اون هایدرایی که از دیدن شاهزاده    -

 شناخت؟ سر از پا نمی 

 رایکا لبخندی زد و غمگین پاسخ داد: هایدرا با حرف امیدبخش 

اون برای موقعی بود که همچین گندی باال نیاورده بودم و اون    -

 هم خبر نداشت.  

انداخت.   پایین  را  سرش  هایدرا  منطقی  حرف  از  غمگین  رایکا 

توانست دروغ بگوید و به او  دانست باید چه بگوید. نمیدیگر نمی
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ن است،  نیفتاده  اتفاقی  که  بدهد  تو امید  تقصیر  نباش،  اراحت 

نیست. زیرا همه چیز تقصیر خودش بود و این حقیقت محض  

است. رایکا هم ناراحت بود زیرا سربازهای شامباال نیز ناخواسته  

مجبور بودند در این نبرد همراه با آزتالن شرکت کنند و او این 

 خواست. را نمی

  اما .  شوندمی   کشته   هایدرا  حماقت  خاطر  به  کشورش  سربازهای  

سرزنش کند. آری و او    را   او  و  بگوید  هایدرا   به  را  این  توانستنمی

دهد، او  دانست که این موضوع در افکار هایدرا نیز جوالن مینمی

داند چه گندی  حواسش به رایکا و مردمش هست. به خوبی می 

شان هم ناراحت  زده است. او برای افراد شامباال و قربانی شدن 

ریخت نست بکند. هایدرا در سکوت اشک میتوابود اما کاری نمی 

قدر درگیر که رایکا ناگهان چیزی را به یاد آورد. آری هایدرا آن

ماجرای پس از جشن شده بود که از یادش رفته است قبل از  

ورود شاهزاده رایکا ناپدید شده و چرا همراه شاهزاده وارد مراسم 

نبا این وضعیت درست  در  اکنون  این  اما  شد! شاید گفتن  شد، 

ممکن بود بعداً باز او را سرزنش کند که چرا زودتر به او نگفته  
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آن   مورد  در  شاهزاده  امشب  بود  ممکن  که  خصوص  به  است. 

 مسائل هم با او صحبت کند.  

من کنان خواست دهان باز کند    -پس سرش را باال آورد و من

که درب اتاق ناگهان گشوده شد. هر دو شوکه سرشان را به طرف  

ای که همیشه جلوی درب  چرخاندند و متعجب به ندیمهدرب  

با صدایی اتاق می با دیدن او عصبی  ایستاد، خیره شدند. رایکا 

 بلند گفت:  

 ادبت کجا رفته؟ هیچ معلوم هست... .  -

ندیمه اما میان حرف رایکا پرید و نگران و مضطرب در حالی که  

 نگاهش میان هایدرا و رایکا در گردش بود، گفت:   

 پرنسس. سرورم!   -

رایکا و هایدرا هر دو با لحن ترسیده آن دختر متعجب به او خیره  

گونه پریشان و دگرگون کرده شدند. چه شده بود که او را این

دست  هایدرا  اشک است؟!  که  حالی  در  و  آورد  باال  را  هایش 

 کرد، خطاب به دختر گفت:  هایش را پاک میچشم

 شده؟  حرف بزن، چی  -
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رایکا نیز منتظر به دهان آن دختر چشم دوخت که دخترک با 

 هایی لرزان پاسخ داد: ترس و چشم

 ملکه و پادشاه شما رو احضار کردن.  -

دیگر نگاه کردند. رایکا هایدرا و رایکا هر دو با پاسخ دختر، به هم 

هایش گشاد شد و هایدرا، ابروهایش باال رفت. پدر و مادرش چشم

او چه کاری دارند؟ رایکا نیز به همین موضوع    این وقت شب با 

کند. تا به حال نشده است ملکه و پادشاه هایدرا را در فکر می 

مجدد  ندیمه  حرف  تحلیل  با  رایکا  فرابخوانند!  شب  وقت  این 

 سرش را به طرف او بازگرداند و پرسید:  

 نگفتن با پرنسس چه کار دارن؟  -

تکان داد و ترسیده  ندیمه به سرعت سرش را به چپ و راست  

 پاسخ داد: 

نه بانو رایکا چیزی نگفتن؛ اما دیدم فرستاده راذان شاهزاده    -

 آیوشی وارد اتاقشون شدن. 

هایش رفت هایدرا با شنیدن نام آیوشی نگران به طرف کمد لباس

 و مضطرب گفت: 
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 کنه؟!  کار میجا چیلعنتی، آیوشی اون -

فته بود، به ندیمه دستور داد  رایکا نیز در حالی که به فکر فرو ر

تا   شد  هایدرا  به  کردن  کمک  مشغول  و  برود  بیرون  اتاق  از  تا 

لباسسریع همانتر  بپوشد.  را  دور هایش  را  دامنش  که  طور 

 بست، متفکر زمزمه کرد: کمرش می

اتاق ملکه و پادشاه رفته؟ چه چیزی این  - قدر مهم  آیوشی به 

 بوده که تا صبح صبر نکرده؟  

داد، سرش را باال های رایکا گوش میکه با دقت به حرف  هایدرا

کرد های درون موهایش را باز می و پایین کرد و درحالی که گیره 

 پاسخ داد: 

باید چیز مهمی باشه که به خودش اجازه داده وارد اتاق مادر    -

تونه به  قدر هم که بد باشه نمی و پدرم بشه. وضعیت ما هر چه 

 احترامی کنه.  کشور خودمون بهمون بی  خودش اجازه بده توی 

طور که بندهای  رایکا با حرف هایدرا سرش را تکان داد و همان

 بست، ادامه داد:  جلیقه لباس را از پشت کمر هایدرا می

 شاهزاده چی میشن؟ بهشون اطالع بدم نمیری؟   -
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های درون موهایش را روی زمین انداخت و در حالی  هایدرا گیره 

 رفت، گفت:  گذاشت و به طرف درب اتاق میرا باز می که موهایش  

 خواد، بیا.  نه نمی  -

رایکا چشمی گفت و پشت سر هایدرا راهی شد. درب اتاق توسط 

های لرزان هایدرا گشوده شد و هر دو از اتاق بیرون آمدند.  دست

اتاق  کنار  که  پادشاه  و  ملکه  اتاق  طرف  به  درب  بستن  بدون 

رفتند. هایدرا با رسیدن به جلوی درب اتاق ایستاد  پرنسس بود  

بار پشت  و مضطرب به نقش و نگارهای درب خیره شد. چندین 

سر هم نفس عمیقی کشید و سپس دستش را به طرف دستگیره  

رو  دایره شکل درب اتاق برد. آماده بود تا با ملکه و پادشاه روبه 

 ای جز این نداشت! شود؟ نه اما چاره 

درب را محکم گرفت و خواست آن را بچرخاند که پس دستگیره  

گرفت. سپس   را  دستگیره  خود  و  شد  او  مانع  سرعت  به  رایکا 

 آهسته به هایدرا چشم دوخت و زمزمه کرد:  

 حواستون کجاست سرورم؟!   -
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نباید فراموش کند. وگرنه   بدترین شرایط هم  را در  آری رسوم 

وضاع همین تنبیه  ملکه به حتم او را تنبیه خواهد کرد. در این ا

دیگر کم مانده است! خوب شد رایکا حواسش بود وگرنه فشار 

شد. هایدرا با نگاهی که تشکر در روی هایدرا بیشتر از قبل می 

زد به رایکا چشم دوخت و سپس نگاهش را به درب  آن موج می 

داد. رایکا نیز نفس عمیقی کشید و دستگیره را چرخاند. درب  

شد و رایکا آن را تا انتها گشود. ابتدا خود    اتاق، با صدای کمی باز

وارد اتاق شد و بدون نگاه کردن به سرورهای خود تعظیم کرده 

 و آهسته گفت:  

 پرنسس رسیدن.  -

بعد از آن از جلوی درب اتاق کنار رفت و هایدرا با ظاهری که 

سرد به نظر برسد، وارد اتاق شد. سرش را با  سعی داشت خون

ای سفید براق، پایش را با دامنی آبی و نیم تنه   غرور باال گرفت و 

اش به جلوی درون اتاق نهاد. موهایش باز بودند و از روی شانه

 اند.  اش راه پیدا کردهسینه 
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اتاق دوخت. ملکه روی تخت  با غرور به افراد داخل  نگاهش را 

دراز کشیده و پادشاه کنارش ایستاده است. به آیوشی نگاه کرد.  

اش جلوی پادشاه ایستاده بود  های روباه گونهن گوشزنی که با آ

کرد. مجدد نفسی  هایش خود نمایی می و پوزخندی نیز روی لب

برداشت. سپس گوشه گرفت و چند قدمی به سمت آن های  ها 

ی هایش گرفت و کمی زانوهایش را به نشانه دامنش را با دست

 کرد:   احترام، خم کرد. سرش را پایین انداخت و آهسته زمزمه

 با من کاری دا... داشتین؟    -

اضطراب در کالمش هویداست، هرچند که سعی دارد مشخص  

نباشد. سپس مجدد صاف ایستاد و دامنش را آهسته رها کرد، 

سرش را باال آورد و به پادشاه و ملکه چشم دوخت. منتظر پاسخ  

رسیدند. ملکه گویا بود اما ملکه و پادشاه خوشحال به نظر نمی

بود.  بغض   ابروهایش نشسته  پادشاه اخم غلیظی روی  داشت و 

هایدرا نگاهش را با تنفر به طرف آیوشی سوق داد. او اما برعکس  

بقیه بسیار خشنود است. همه چیز زیر سر اوست، چه شده است؟ 

 خبر شده؟ باز چه
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رایکا  توسط  اتاق  درب  که  بود  خیره  آیوشی  به  تنفر  با  هایدرا 

بدی در تمام اتاق حاکم گشت. هایدرا آهسته بسته شد و سکوت  

که استرس زیادی داشت، اکنون با این وضعیت بیشتر مضطرب 

شد. نگاهش را از آیوشی گرفت و به پادشاه داد. کمی منتظر ماند  

تا پدر و مادرش حرفی بزنند، اما انگار هیچکس قصد حرف زدن  

های نداشت. پس چندباری پشت سرهم پلک زده و سپس لب 

 ش را از هم گشود. خطاب به ملکه گفت: اخشکیده

 ملکه من، با من امری...  .  -

آیوشی اما نگذاشت حرفش را بزند و میان سخن پرنسس پرید.  

با طعنه و پوزخند  با تعظیم کوتاهی، خطاب به ملکه و پادشاه 

 گفت:  

 پس من مرخص میشم. نیازی نیست فردا برای بدرقه بیاین.   -

آیو حرف  از  متعجب  دستوری هایدرا  لحن  آن  و  نیم  شی  اش، 

داد  طور به خودش اجازه مینگاهی به ملکه و پادشاه انداخت. چه

تر ها حرف بزند و دستور بدهد؟ از آن عجیباحترامی با آنبا بی 

ترین واکنشی هم از این این بود که پادشاه و ملکه حتی کوچک
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حرفش حرف وی نشان ندادند، بلکه سرشان را باال و پایین کرده و  

 را تایید کردند! 

اند همه چیز کار  اند؟ نکند متوجه شده نکند همه چیز را فهمیده 

این اگر  که  وای  است؟  بوده  تمام  هایدرا  هایدرا  کار  باشد،  گونه 

دست بود،  ترسیده  کمی  افکار  این  با  که  هایدرا  های است. 

های آیوشی خیره ماند.  دیگر فشرد و به چشماش را به هملرزان

کردند. هایدرا خندیدند و حس بدی را منتقل می ش می هایچشم

دانست اکنون باید چه واکنشی داشته باشد. پرخاشگرانه با  نمی

او برخورد کند و درست رفتار کردن را به او گوش زد کند، یا  

ای نکرده و از وی بگذرد. اما  اش توجهاحترامیکه به این بی آن

شد، باید... در افکارش میتوجه باشد؟ نه نتوانست بی طور میچه

کرد که با صدای باز شدن درب اتاق، از فکر بیرون آمد.  سیر می 

متعجب سریع به عقب چرخید. آیوشی رفته و درب اتاق بود که 

قدر سریع رفت! ازش شد. چه به دست دو خدمه مادرش بسته می

داند چرا، شاید چون آن دختر سعی  متنفر است، خودش هم نمی 

کشو از  کالفه  داشت  کند.  محافظت  مردمش  گوی  و  رش 
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دیگر فشرد که ملکه با بغض خطاب به او  هایش را به همانگشت 

 گفت: 

 هایدرا، بیا جلو عزیزم.  -

آمیز ملکه چند قدمی را با تردید  هایدرا متعجب از لحن محبت 

ها برداشت. با نزدیک شدن به تخت ملکه پادشاه روی به طرف آن

های م دوخت. هایدرا نیز به چشمتخت نشست و به هایدرا چش

ها به او تکیه کرده  های مردی که سال پدرش خیره شد. چشم

دگرگون  حالش  هستند.  احوال  ناخوش  و  پریشان  اکنون  بود، 

ملکه   که  کند  بیان  را  سوالش  هایدرا خواست  است. چه شده؟ 

 خسته گفت:  

 باید چیزی رو بهت بگم. اما، قول بده که به حرفم گوش کنی.   -

مادرش ه به  و  ایستاد  ملکه  ایدرا متعجب در چند قدمی تخت 

قول  خیره شد. چه چیزی  ابتدا  از شنیدنش،  قبل  باید  که  ست 

خواهد، بکند. اما ملکه که بدی او را نمیبدهد؟ نه نباید این کار را  

های ملکه های مادرش نگاه کرد. مردمکمگر نه؟ هایدرا به چشم

هایش اقیانوسی  سد چشم   لرزش شدیدی دارند. گویی در پشت
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آماده طغیان است که به سختی مهار شده. هایدرا آهسته پلک 

 زد و با کمی مکث، لب گشود.  

 شده مامان؟ آیوشی چی بهتون گفت؟  چی -

توجه به لحن نگران و مضطرب هایدرا سرش را به ملکه اما بی 

 چپ و راست تکان داد و مجدد ناامید گفت:  

بدی هایدرا. هرچی که گفتم بهم گوش اول قول بده بهم گوش    -

 بده.  

اول   و  کند  زرنگی  خواست  کرد،  نگاه  پدرش  به  کالفه  هایدرا 

موضوع را بشنود، اما ملکه حواسش کامالً جمع بود و تا او قول  

تواند داد قصد گفتن موضوع را نداشت. هایدرا که فهمید نمی نمی

و پایین    مادرش را گول بزند، نفس عمیقی کشید و سرش را باال 

 کرد. سپس با استرس پرسید:  

 شده؟ آیوشی از جنگ خبر داد؟ قول میدم. بگید چی -

که مادرش داند چرا اما امیدوار بود خبر جنگ را بشنود تا آننمی

ای؟ واقعاً ناجوان مردانه بود که  بگوید چرا آن کارها را انجام داده

پد و  مادر  اگر  اما  باشد،  داشته  را  جنگ  شروع  از  آرزوی  رش 
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طوری هم شد. او همینشدند واقعاً خورد میکارهایش با خبر می 

فهمیدند که چه ها می به خاطر ناقص بودنش متأسف بود. اگر آن

 شد.  ها شرمنده میکارهایی کرده است، بیشتر جلوی آن

به هم می   قصر  در  بدتر  آن  از  ریخت. همان که  هم همه چیز 

برایش  واقعاً  است  شده  خبر  با  کارهایش  از  هایمون  شاهزاده 

که ملکه پاسخی بدهد در دل آروز کرد  ست. پس قبل از آنکافی 

باشد نه چیز دیگری، هرچند نمی  دانم که خبر در مورد جنگ 

آرزوهایش شنیده شدند یا نه اما موضوع نه جنگ است و نه رو  

ست. البته شاید تنها برای او! کارهایش، بلکه چیز بدتری   شدن

توانست آن را کنترل کند،  ملکه با بغضی که دیگر به سختی می 

 آهی کشید و شروع به حرف زدن کرد. 

 جا...  . ف... فردا باید بری. یه مدتی به راذان سفر کن. او... اون -

حرف  میان  شوکه  ملکه،  حرف  شنیدن  با  و هایدرا  پرید  هایش 

 حیران پرسید:  

که   - کشوری  به  کنم؟  سفر  راذان  به  مامان؟  چیه  منظورت 

 خواد بهمون حمله کنه؟ منظورت...می 
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ادامه   شوکه  باشد،  شده  موضوع  متوجه  تازه  که  گویی  هایدرا 

پاهایش می  از شوک حرفش را خورد و سکوت کرد.  لرزیدند و 

مادرش گ تخت  کنار  پس  نداشتند.  را  وزنش  تحمل  دیگر  ویا 

نشست. دامنش به زیبایی دورش پف   سقوط کرد و روی زمین 

کرد و دایره بزرگی را تشکیل داد. او اما توجهی به آن نداشت. 

تمام فکر و ذکرش نزد حرف ملکه بود. به یاد حرف آیوشی افتاد،  

هایی خیس،  و با چشم  اند؟ سرش را باال آوردواقعاً موافقت کرده

به مادر و پدرش خیره شد. نگاهش میان آن دو در گردش است. 

 با امید بسیاری آهسته زمزمه کرد:  

 واقعاً قبول کردین؟ نه نکردین، مگه نه؟   -

های پادشاه افتاد که با پلک زدن نیمه امیدوارش به چشم  نگاه 

این کرد.  تایید  را  حرفش  و  اول  شکست  ناگهان  بغضش  با  بار 

 صدایی بلند گفت: 

 طور!  طور تونستین؟ چهچه  -
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ملکه که با این حرف هایدرا باالخره بغضش شکسته بود، درحالی  

 روی  بر  هایشچشم  از  یکی-یکی هایشکرد و اشککه گریه می 

 : گفت بسیاری  اندوه با  شدند،می  ریز سر هایشگونه 

چاره    - بده،  گوش  بهم  اگر  هایدرا  نداشتیم،  این  قبول  ای جز 

کردن. بحث گوی بلوآن وسط بود. کردیم بهمون حمله مینمی

 میفهمی؟ 

هایی درخشان به هایدرا خیره شد. امیدوارست که  ملکه با چشم

کند  ها را نه تنها درک نمیها را درک کند، هایدرا اما آنهایدرا آن

کند. چرا به همین راحتی راضی  بلکه بیشتر از قبل سرزنش می 

ها کنند؟ چرا؟ او مگر کش آنتر خودشان را پیشاند تا دخشده 

پرنسس این پادشاهی نیست؟ پس چرا باید این همه تحقیر را 

تحمل کند؟ هایدرا با ناراحتی بسیار سرش را به چپ و راست 

 کرد: داد و زیر لب زمزمه   تکان

 من نمیرم، نه، نه نمیرم. من...   -

زمزمه  شنیدن  با  طپادشاه  به  ناگهان  او  و  های  شد  خم  رفش 

های خیس  های خود گرفت. به چشمبازوهایش را محکم با دست 
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ریختند.  او خیره شد، به دریایی از اشک که پشت سر هم فرو می

لرزان پدرش خیره شد. پادشاه، با غمی که در    هایدرا نیز به نگاه 

هایش بود در حالی که قلبش از ناراحتی خود را محکم به  چشم

 صمم گفت:  کوبید ماش میسینه 

جوری برای خودت هم بهتره. گوش کن،  هایدرا باید بری، این  -

اون ماه  دو  بر  فقط  تولدت  جشن  برای  ماه  دو  از  بعد  جایی، 

فهمی چی میگم؟ مونی. می گردی و همیشه کنار خودمون می می 

 به خاطر مردم باید این کار رو بکنی.  

ه سختی  اش بیشتر شدت گرفت و بهایدرا با حرف پادشاه گریه

 هق پاسخ داد:  -میان هق

 تونم. م..من... . چ... چرا آخه، م... من نمی  -

ملکه به سختی از روی تخت بلند شد و نشست. سپس غمگین  

 و به سختی گفت:  

گوش کن هایدرا فقط دو ماه تحمل کن. به خاطر کشورت، به  -

 هایی! خاطر این مردم. فراموش نکن که تو پرنسس اون
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گریه و  انداخت  پایین  را  سرش  گوش هایدرا  به  بلندتر  هایش 

گریه صدای  می رسیدند.  اکو  اتاق  در  سمت  هایش  به  و  شد 

 گشت. ملکه با دیدن وضعیت دخترش، های خودش باز میگوش

خود نیز به آغوش همسرش پناه برد و مجدد گریه کرد. به قدری 

های ملکه خیس شد.  که سینه مردانه پادشاه به خاطر انبوه اشک

نمی بر  دستشان  از  بیکاری  آنآمد.  پادشاه،  و  ملکه  قدر چاره 

وقت هایدرا خود  تالش کرده بودند تا از هایدرا محافظت کنند آن

 ریکی گرفتار کرد.  ندانسته همه را در مرداب تا

توانست  هایش نیز برای همین بود. خودش کرده بود و نمیگریه

بیشتر از آن اعتراض کند. مردمش به خاطر او در خطر بودند و 

کرد تا در آرامش داخل گاه او هنوز گستاخانه درخواست می آن

رفت. باید درس عبرت  قصرش بماند. این خودخواهی بود. باید می 

تا درمی  بماند که هر کاری عاقبتی دارد. درست   گرفت  یادش 

همانند حرفی که شاهزاده در تاالر آرگا به زبان آورد. با ان که  

هایش را ببینم.  حقش بود تنبیه شود، اما دلم تاب نیاورد که گریه 

که هنوز صدای هایم را بستم و سرم را چرخاندم. با اینپس چشم 

دم تصویر شکستنش  پیچد اما سعی کرهایش در گوشم می گریه
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ی زیبایی نبود که بخواهم  هایم پاک کنم. صحنه را از جلوی چشم

 آن را برای همیشه به یاد داشته باشم. 

باغ   طرف  به  اما  است  خسته  که  آن  با  کردم،  نگاه  هایمون  به 

می لباسانعکاس  لباسرود.  قبل  هایش همان  های چند ساعت 

ترجیح داده است    اش،توجه به مقام مالقات کننده هستند و بی 

ساده کرده لباس  در جنگ سپری  را  مدتی  کند.  انتخاب  را  ای 

های رسمی عادت ندارد. مدتی طول  شاید برای همان به لباس

کشد تا باز به حالت قبل بازگردد. البته اگر مجبور نشود مجدد می 

 به میدان نبرد بازگردد. 

و سینه  نگاهی مصمم  کاخ  با  داخل  به  پای  آینه  ای سپر شده، 

بی  به پل  گذاشت و  به سوی راهرویی که  به سمت چپ  تردید 

یکی   -هایش را یکیشد، رفت. آهسته و پیوسته قدم آینه ختم می 

داشت و به سربازهایی که با حضورش تا  دیگر بر می پشت سر هم 

می  خم  برایش  نمی کمر  اهمیت  خدمهشدند،  اینداد.  بار اش 

انت در  شورا  کاخ  در  و  نبودند  کنار همراهش  او  بازگشت  ظار 

اند. برای همان احساس راحتی دارد. های تاالر شیوا ایستادهدرب
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واقعاً  کند  همراهی  را  تو  سرت  پشت  بزرگی  دم  که  آن  حس 

 ست. احساس ناخوشایندی 

هایی به رنگ های مارپیچ گذاشت. پلهتنهایی پای به راهروی پله

ول را روی شوند. مصمم قدم اسفید زیبا که به پل آینه ختم می

ها را یکی پس از دیگری، به سرعت  اولین پله نهاد و سپس پله

نمی  خسته  کرد.  بال طی  از  بقیه  مثل  چرا  کمک شود؟  هایش 

تری نسبت به بریل زادگان داشت پس  گیرد؟ او جثه بزرگ نمی

رسید و الزم نبود با چندبار بال زدن به راحتی به باغ انعکاس می

خواست ه کند. هرچند شاید دلش نمی تا این اندازه خود را خست

هم،   شاید  شود.  تبدیل  هایدرا  حضور  در  خود  اصلی  جسم  به 

دانم! شاهزاده هایمون از نژادی بود که در حومورا بسیار کم  نمی

می  الدورادو  دیده  پادشاهی  در  که  واال  نژاد  از  اژدهایی  شوند. 

به آید که این اژدهایان  کنند. کم پیش می زندگی و حکمرانی می 

این پس  بیایند.  در حومورا  هم  آن  حومورا  در  شاهزاده  این  که 

کند، تنها دو دلیل دارد.  ای سپری میآزتالن برای مدت طوالنی

جا را به خواست خود ترک کرده است و دوم که او آناول این

های بسیاری در مورد او وجود داد. اما که او ترد شده. شایعهآن
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نمی به خود  کسی جرات  برای کند  بپرسد،  او  از  و  بدهد  اجازه 

شایعه  تنها  موضوع  این  و همان  مانده  باقی  مردم  میان  ای 

هیچکس از واقعیت اطالعی ندارد. هرچند تنها یک نفر از حقیقت  

 ماجرا اطالع داشت، آن هم کسی جز پادشاه جورمونند نبود.  

پادشاهی که خود در کودکی هایمون را به آزتالن آورد و او را به 

شاهزادهمق شاهزادهام  ارشد  ملکه  ی  و  پادشاه  نبود  در  که  ای 

هیچوقت  می  هیچکس،  کرد.  منصوب  کند،  حکمرانی  توانست 

پادشاه آشنا شد.   با  از کجا  او  یا  و  افتاد  اتفاق  این  نفهمید چرا 

که او یکی از اعضای  دانستند. آن هم اینهمه، فقط یک چیز را می

 بود.  پادشاهی الدورادو سرزمینی در ابرها

شاهزاده با رسیدن به آخرین پله، خسته پایش را روی آن نهاد و  

تمام قدرتش را جمع کرد تا از آن باال برود. با ایستادن در ایستگاه  

نفس که  درحالی  می  -آخر  از نفس  پلی  شد.  خیره  جلو  به  زد 

شیشه که در زیر آن ارتفاع بسیار زیادی قابل رویت بود. خواست  

آین پل  بر روی  ایستاد. قدمی  از حرکت  با صدایی  که  بگذارد  ه 

 سرش را به سمت چپ چرخاند و به آسمان تاریک چشم دوخت. 
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ها پیش که در جنگل آسمان پر از ستاره بود،  بر خالف ساعت 

ستاره هیچ  نمیاکنون  دیده  آسمان  در  در چنگ  ای  ماه  و  شد 

 کاربه ابرهای غول پیکر بارانی گیر افتاده بود. اژدهای رعد دست

کند. با این اوصاف،  شده و رعد و برق تمام آسمان را روشن می 

 به حتم باران تا لحظاتی دیگر شروع به باریدن خواهد کرد.  

. از آن لبخندهایی که  زد  لبخند  و  بست  را  هایشچشم  شاهزاده 

شدند تا  هایی که تنها برای تظاهر درست می واقعی بودند. نه آن

ش را روی پل آینه نهاد و به طرف بقیه را گول بزنند. اولین قدم

ای  ها رفت. در سمت چپ ایستاد و از زیر سقف شیب دار آینهنرده

 پل، به آسمان چشم دوخت.

لب  روی  لبخند  است.  به  شیرین  چقدر  شدم،  خیره  هایش 

آرام از ابرها جدا شده و   -طور که گفتم، قطرات باران آرامهمان

ب می دهد، بوی نم  شروع به ریزش کردند. هوا بوی خاک و آ

باران در تمام قصر پیچیده و هوای لذت بخشی است. خدمه نیز  

های باران را با  اند و قطرهها بیرون آوردههایشان را از پنجره دست

کنند. شاهزاده اما تنها به دیدن بسنده کرد.  خوشحالی لمس می 

باران بی از تماشا کردن  اما  ندارد  نهایت  خیس شدن را دوست 
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برد. باران تازه شروع به باریدن کرده است و به احتمال لذت می

ها شاید هم تا خود صبح ببارد. هایمون به خاطر هوای تا ساعت 

همین داد  ترجیح  بیرون،  زیبای خوب  بارش  شاهد  و  بماند  جا 

 باران باشد تا هایدرا برسد.  

دانست اگر تا اآلن رسیده بود، باید بوی او را استشمام  زیرا می

آمد. بلکه بوی  . نه آن بویی که از جسم اصلی اژدها میکردمی 

جایی که عطر نیلوفر آبی که خود برایش گرفته است. پس از آن

رسد، پس هایدرا هنوز نرسیده و داخل باغ بویی به مشامش نمی

منتظر او نیست. از روی تأسف سرش را به چپ و راست تکان 

ها طی این سال   داد. این دختر همیشه وقت شناس بود. گویی در

 اند.هایش هم تغییر کرده عادت

است!  ساعت  نیامده  هنوز  عجیبی  به شکل  هایدرا  و  گذشته  ها 

شاهزاده کالفه دستی بر موهای زیبایش کشید و با اخم چیزی  

گاهی را آهسته زیر لب زمزمه کرد. باران شدیدتر شده بود و گه

لباسقطره  به  باران  میهای  بر خورد  بهایش  همان کردند.  رای 

نمی  این  به  اهمیتی  اما  او  بود.  شده  خیس  ردایش  داد. پایین 

ها  عصبانی است تنها به خاطر آن که هایدرا هنوز نرسیده. قرار آن
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اکنون که ساعت  اما  بود،  نیمه شب  نیمه شب گذشته  در  از  ها 

 هایدرا هنوز پیدایش نشده است.  

طرف    60پال   که  نکشید   طولی  به  و  شد  ظاهر  ابرها  میان  از 

شاهزاده پرواز کرد. او یک درافیل با دو بال زیبا و کوچک بود که 

می نزدیک  شاهزاده  بازوی  به  روی  شاهزاده  به  رسیدن  با  شد. 

دست ایشان که برای او باال آورده بود نشست. هایمون با دیدن  

بر اش را آهسته  پال دست دیگرش را جلو آورد و انگشت اشاره 

 روی دماغ کوچک پال زد. سپس خوشحال زمزمه کرد:  

 هی پسر خوب، خیلی وقته ندیدمت.  -

و   متعجب  بسیار  هایمون  توسط  شدنش  زده  صدا  از  که  پال 

هی کردن است، -خوشحال شده بود، با صدایی که شبیه به هی

حرف اربابش را تایید کرد و خوشحال چندباری را به دور خود  

وا از  و  چرخید. شاهزاده  پال مجدد خندید  مثبت  و  شاد  کنش 

کرد، خطاب به  درحالی که آرام او را با دست دیگرش نوازش می

 او گفت:  

 اتاق هایدرا رو یادته؟ البته اگر اون هم عوض نشده باشه!    -

 
60 Paul 
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توجه به بخش آخر حرفش که غم بزرگی را در خود پنهان پال بی 

دیدن پاسخ مثبت  کرده بود، سرش را باال و پایین کرد. هایمون با  

 پال سرش را کمی تکان داد و در ادامه گفت:  

کنه. بهش بگو من توی باغ انعکاس کار می برو ببین داره چی  -

 منتظرشم.  

هایش را گشود و مجدد در  پال بدان پاسخ دیگری به سرعت بال

آسمان به پرواز در آمد، با سرعت زیادی به طرف پایین پرواز کرد 

ثانیه از  کسری  در  شد.    و  ناپدید  شب  تاریکی  و  باران  آن  در 

دوخت.  شاهزاده با رفتن پال مجدد به ابرها و ماه اسیر شده چشم

اند،  الی ابرهایی که اسیرش کردهنور ماه خیلی کم شده و از البه

 سعی دارد راهی به بیرون پیدا کند. هرچند ناموفق است. 

  *دفترچه لغات*

اید پادشاهی طور که تا کنون متوجه شده( : همانKingdom of Ldoradoپادشاهی الدورادو )

الدورادو بر روی نقشه جهان حومورا نشان داده نشده است. زیرا هیچکس از مکان دقیق این پادشاهی 

های دانند که طبق افسانهمرموز اطالعی ندارد. هرچند مردم اطالعات کمی از آن دارند و تنها می

اند ای که شهر هایش، از طال های ناب ساخته شدهو سرزمینی از طال است. پادشاهیگذشته، الدوراد
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ها الدورادو جایی در میان و قصر سلطنتی آن، به وسعت یک پادشاهی مستقل است. به گفته آن

ابرها است که هنوز هیچ اژدهایی موفق به یافتن آن نشده. پادشاهی الدورادو را اژدهایان واال مقامی 

ها در کنند که در حومورا بسیار نادر هستند. دیده شدن آناژدهایان طالیی رهبری می   همچون 

اند و دلیل که خود الدورادو را به قصد گردش در جهان ترک کردهحومورا تنها دو دلیل دارد، یک آن

گفته شده ها  اند. در افسانهکه به فرمان پادشاه، ترد شده و از آن پادشاهی بیرون انداخته شدهدو آن

شود. وی قبل از حرکت از جادوگری که از همه است جنگجویی برای یافتن الدورادو عازم سفر می

پرسد. ) کجاست این سرزمین الدورادو، این سرزمین زَر؟( و جواب چیز آگاه بوده است، سوالی می

وجوی الدورادو جستهای ماه، در اعماق دخمه تاریک، بتاز، جسورانه بتاز، اگر در  شنود: )روی کوهمی

هستی( هرچند پس از رفتن آن جنگجو دیگر هیچگاه خبری از او نشد. هیچکس دیگر حرفی از 

 آورد.دانند آوردن نام آن سرزمین تاریکی را به ارمغان میزند، زیرا شاید میجا نمیآن

: آنGolden Dragonنژاد طالیی ) به رنگ طالیی درخشان ها همان(  طور که مشخص است 

ها از نژاد های سلطنتی حومورا هستند که در باشند. آنهستند و بسیار با شکوه، زیبا و بزرگ می

تر گفته شد که بریل نیز همراه با این نژاد در رده دوم قرار  رده دوم هرم حومورا قرار دارند. )پیش

ان حومورا محصوب ترین اژدهایرسد که جزو بزرگها به بیش از پنجاه متر میدارد.( اندازه همه آن

ها همچنین توان به عدالت خواه و صلح طلب اشاره کرد، آنها میشوند. از خصوصیت اخالقی آنمی

ای که اگر حرفی بزنند تمام مردم حومورا بدان هیچ بسیار درست کار و راستگو هستند. به گونه

و پادشاهی اختصاصی   پذیرند. این نژاد در زمین حومورا بسیار محدود هستندمخالفتی آن را می
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توان به نورهای ها میها الدورادو سرزمینی با مکانی نامشخص، در میان ابرها است. از قدرت آنآن

آید اشاره کرد که هر موجودی را از نعمت الهی دیدن، بسیار قدرتمند که از دهانشان بیرون می

رو شدید، بدانید بسیار فرد خوش ها روزی در حومورا روبهمحروم خواهد کرد! پس اگر با یکی از آن

  کند با شما دشمنی کند.شانسی هستید. چرا که دیگر کسی جرأت نمی

ها تنها به اندازه کف گونه اژدهایانی بسیار کوچک و زیبا هستند. جسم آن(: اینDraffilدِرافیل )

شوند. جا یافت می  ها برای انتقال شهد گیاهان کمک کرده و در همهها به پروانه دست انسان است. آن

کنند که بسیار ترش و خوشمزه همچون لواشک است ای تولید میهمچنین همچون زنبور ها ماده

ها را متمایز ها هستند و همین آنتر از پروانهگونه بسیار باهوشگویند. اینمی61که به آن دِرفی  

ز او اطاعت کرده و با خوانده ها اگر به دست کسی نجات داده شوند، تا آخر عمر اکرده است. درافیل

شوند. این نژاد به کمک قدرت شدن کلمه )دِرا( توسط نجات دهده شان، به سرعت فرا خوانده می

ها تعامل داشته باشد. هرچند تواند با نژادهای دیگر اژدها ارتباط برقرار کند و با آنذهنی که دارد می

 کند. مورد نیاز از این قدرت استفاده می  گیرد، پس تنها در مواقعکه انرژی زیادی از او می

دقایقی از رفتن پال نیز گذشت و هنوز نه خبری از هایدرا بود و 

اند؟! شاهزاده نه خبری از پال، چه شده است که هیچ کدام نیامده 

ها برگرداند تا به  بیشتر از پیش کالفه شد رویش را به طرف پله

از حرکت ایستاد.  طرف کاخ آینه بازگردد که با شنیدن صدایی  

 
61 Derfi 
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های آرامی به گوشش رسید. یعنی هایدراست؟ منتظر  صدای قدم

ها چشم دوخت. از صمیم قلب امیدوار است که به راهروی پله

 هایدرا باشد.  

به سختی طی    را  هاپله  دارد  گویی.  شودمی  ترنزدیک  آهسته  صدا 

آید. دقایقی گذشت که سایه آن فرد توسط نور  کرده و باال می 

های کوچک ایستگاه پل رویت شد. دامن بزرگی که داشت  چراغ

نشان دهنده مقام باالیش بود. شاهزاده نفس عمیقی کشید و با  

آید، نفس آخرین پله را باال می  -دیدن خود هایدرا که با نفس

هایش را روی  سرش را پایین و دستخیالش راحت شد. هایدرا  

زانوهایش گذاشته بود. زانوانش از زیر دامن قابل رؤیت نبودند اما  

با رسیدن او چند لرزش آن ها به وضوح مشخص بود. شاهزاده 

کردم.   نگاه  او  به  ایستاد.  جلویش  و  برداشت  طرفش  به  قدمی 

لبخند زیبایش رفته و جای خود را به اخم غلیظی سپرده بود.  

توانست پس  م گرفت و قلبم به درد آمد. کاش هایدرا هم میدل

 از این همه سال آن لبخند زیبا را مجدد ببیند. 

شاهزاده بدون هیچ حرفی جلوی هایدرا ایستاد تا او نفسی تازه  

باال  برای  قصدی  گویی  اما  هایدرا  بیاورد.  باال  را  و سرش  کرده 
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چنان در  ای گذشت و هر دو همآوردن سرش نداشت. چند لحظه 

بازگشت و روی شانه همان وضعیت به سر می  ی  بردند که پال 

ست که  شاهزاده نشست. سپس به هایدرا خیره شد. او نیز مدتی 

هایدرا را ندیده است. دلش برای هایدرا دختری که در گذشته 

کرد تنگ شده است. شاهزاده که دیگر از  همیشه با او بازی می

را برگرداند و در حالی که به  صبر کردن کالفه شده بود، رویش  

 نهاد بلند خطاب به هایدرا گفت: طرف باغ قدم می

 تر بودین. پرنسس قبالً وقت شناس -

طعنه و  شاهزاده  حرف  شنیدن  با  بود، هایدرا  زده  که  ای 

لبانگشت  و  کرد  مشت  را  همهایش  به  را  فشرد. هایش  دیگر 

آن بگوید.  نداشت چیزی  دقیقه  حوصله  چند  این  در  گریه  قدر 

ای برای کاوش  اند که اکنون حوصلهکرده و افکارش آشفته شده 

های هایمون ندارد. پس خسته و غمگین کمرش و تحلیل طعنه

را صاف کرد و به شاهزاده چشم دوخت. سرش را باال آورد و در  

داد، راهی باغ اش را حرکت میحالی که به سختی پاهای لرزان

اش بیشتر  گذاشت، انرژی ه می شد. با هر قدمی که بر روی پل آین

هایش هم  شد. حالش اصالً خوب نیست خدمهاز قبل تحریف می
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ها را مرخص کرد. اند تا به کمک کنند. در واقع خودش آننیامده 

حتی رایکا را هم فرستاد برود زیرا اصالً دیگر حوصله چیزی را 

 نداشت. شکسته است. آن هم بدجور.

قبرستان است. گویی که دارد با    رفتن به راذان، همچون رفتن به

کند. مردم راذان از گذشته تا پاهای خود به طرف قبر حرکت می

کنون با مردم آزتالن مشکل دارند. اکنون او به عنوان پرنسس 

آزتالن قرار است دو ماهی را در پادشاهی راذان جایی که مردمش  

تشنه بریل  اژدهایان  هم  به خون  این  از  بدتر  بگذراند.  مگر  اند، 

کند قلبش بیشتر شود؟ هرچه بیشتر به رفتن به راذان فکر میمی 

آید. باید به شاهزاده بگوید. شاید  از پیش فشرده شده و به درد می

او راه بهتری سراغ داشته باشد. هرچند امیدی ندارد. با آن گندی 

کند که زودتر به    که زده است شاید هایمون حتی او را تشویق

 دد گندی باال نیاورد. راذان برود تا مج 

بی ذرهدخترک  آخرین  با  را  ناتوانش  پاهای  امیدش چاره،  ی 

حرکت داد و با رسیدن به درب ورودی باغ انعکاس، دست لرزانش  

ای باغ تکیه داد. شاهزاده زودتر از او وارد باغ  را به دیواره شیشه
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های استوار در مسیر شده بود و داشت در چند متر جلوتر با قدم 

 زد. فرش شده زیبای باغ قدم می سنگ

خواست مجدد مثل  قدر می هایدرا از پشت به او خیره شد، چه

صبح او را در آغوش بکشد. گرمای آغوشش را با تمام وجودش  

شد،  حس کرده و نهایت لذت را ببرد. از شادی لبریز شود. اما نمی 

باید   ابتدا  است.  را مشخص کرده  برایش مرزی  اکنون  شاهزاده 

شان را خورد کند و سپس برای بعد از آن رویا ر پوالدین بیندیوا

روی  را  قدمش  اولین  و  کشید  عمیقی  نفس  اندوهگین  ببافد. 

به کمک دستسنگ را  دامنش  نهاد.  به  ها  و  گرفت  باال  هایش 

ها توسط دو سرباز نگهبان  سختی وارد باغ شد. با ورودش درب

ها خواب  ت. پرنده بسته شدند و سکوت باغ روانش را به بازی گرف

رسید.  بودند و صدایی از هیچ حیوان خوش صدایی به گوش نمی

گاهی  های معلق بود که گهها از صخرهتنها صدای فرو ریختن آب

 شد.  با صدای هوهوی جغد های قصر آمیخته می 

نگاه می  به اطراف  به طرف پل چوبی  هایدرا در حالی که  کرد، 

جا منتظرش است.  شه در آنقدم نهاد. به حتم هایمون مثل همی

تا به شاخ و  طور که به سختی دامنش را کنترل می همان کرد 
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درخت  بوتهبرگ  خار  و  اقاقیا  گلهای  به    های  نکند،  برخورد 

جلویش نگاه کرد تا به خاطر کمبود نور کافی سکندری نخورد.  

ای باغ ساکنینش از هوا هنوز بارانی بود و به لطف سقف شیشه

در باران  برخورد    دست  و  باران  بارش  صدای  اما  بودند.  امان 

قطراتش به سقف ریتم قشنگی را ایجاد کرده است. به خصوص  

 شود. ها ادغام می هنگامی که با صدای جغدها و فرو ریختن آب

پل  آن  در سمت چپ  که  بزرگی  محوطه  به  رسیدن  با  هایدرا 

چوبی و در سمت راست آن میز غذا خوری طالیی بزرگ قرار 

با غم به اطراف    داشت دامنش را رها کرد و در جایش ایستاد. 

نگاه کرد. نگاهش با رسیدن به میز طالیی روی آن متوقف شد.  

های به یاد روزهایی افتاد که همراه با مادر و پدرش روی صندلی 

می  میز  می آن  بره  کباب  و  ماهی نشستند  دلش  های خوردند. 

یموی طبیعی تازه  خوش طعم آن روزها را همراه با نمک و آب ل

 خواست. می 

های مادرش را برای  عجیب است اما حتی اکنون دلش سرزنش 

پگاسیس طلب می است.  درخواست یک  تنگ شده  کند. دلش 

تنها چهار ماه گذشته اما در این مدت اتفاقات زیادی افتاده که 
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هستند. ناراحت آهی کشید و به پل    ها تقصیر خودشنیمی از آن

جا کنار هم در اه پیش پدر و مادرش در آنخیره شد. چهار م

بودند.  آغوش یک پل چشم دوخته  زیر  رود  به  و  ایستاده  دیگر 

می  نمیدلش  اما  ببیند.  را  صحنه  آن  مجدد  تنها  خواست  شد، 

بار در هر لحظه آن صحنه را در ذهنش توانست برای هزارانمی 

 تداعی کرده و خود را برای خراب کردن همه چیز سرزنش کند. 

با تأسف و غم نگاه از پل و میز گرفت و سرش را باال آورد. به  

آسمان خیره شد. ماه پشت ابرهای سیاه بود و باران همچنان با 

ای همه چیز را به خوبی نشان  بارید. سقف شیشهشدت زیادی می

خواست اکنون واقعاً زیر باران باشد، شاید باران  داد. دلش می می 

ها را تحمل  جدانی که به سختی آنتوانست اندوه و عذاب ومی 

کرد را بشوید و با خود ببرد. نگاه از باران و آسمان گرفت و می 

سرش را پایین آورد. به شاهزاده نگاه کرد و با تردید، به طرف پل  

رو شود. پس دل  چوبی قدم نهاد. آخرش که چی؟ باید با او روبه

یدن به پل آهسته  رو شد. با رس را به دریا زد و با عواقب کارش روبه

هایش باال های چوبی آن نهاد و با تعلل از پلهپای بر روی تخته

 رفت. 
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 پل  های نرده  به   را  پشتش  و  ایستاده  پل  مرکز  در  درست  شاهزاده 

 هایدرا.  زدنمی  حرفی  و  دوخته  آسمان  به  را  نگاهش.  بود  داده  تکیه

  پایین   را  سرش  و  ایستاد  چپ  سمت  در  جلویش  او  به  رسیدن  با

تاوان  باید  اکنون  پس  است  چیز  همه  مقصر  خودش  انداخت. 

اشتباهش را بدهد. شاهزاده با رسیدن هایدرا، کالفه نفس عمیقی  

 کشید و خسته، خطاب به او زمزمه کرد: 

 دیرکردی. قرار ما نیمه شب بود نه سپیده دم!   -

هایدرا با حرف شاهزاده، سرش را برای تایید حرف ایشان کمی 

 پایین کرد و غمگین جواب داد:   باال و

 ای پیش اومد که نشد زودتر بیام. متأسفم.  مسئله  -

شاهزاده با پاسخ آرام هایدرا، چشم از آسمان گرفت و نیم نگاهی  

به وی انداخت. سپس سرش را پایین آورد و به سوی او چرخاند. 

 با لحنی جدی خطاب به هایدرا ادامه داد: 

این  - چرا  عزیزم.  برام  هایدرا  جامع  و  کامل  کردی؟  رو  کارها 

 توضیح بده لطفاً! 
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های  ا باال آورد و با تردید به چشم هایدرا با حرف شاهزاده، سرش ر

گفت؟ تمام کار براق مشکینش خیره شد. همه چیز را باید می

ها مطلع هایی را که کرده بود و شاید ممکن بود شاهزاده از آن

نه نمی  او هایمون  نباشد؟  او بگوید. اگر  به  شد که همه چیز را 

اما    گفت،چون و چرا همه چیز را به وی می ها قبل بود بیسال 

دانست هایمون دقیقاً در کدام سمت ایستاده است.  اکنون نمی 

طور باید به او اطمینان کرده و همه چیز را بگوید؟! مردد، پس چه

 سرش را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:  

 باشه. اما اول تو بگو، طرف کی هستی؟   -

 شاهزاده با سوال هایدرا پوزخندی زد و متعجب جواب داد: 

این رو من باید از تو بپرسم! تو طرف کی هستی؟ واسه کی    -

 کنی؟!  داری کار می

 هایدرا با این حرف شاهزاده اخمی کرد و به سرعت گفت:  

 برای خودم؛ چه انتظاری داری؟  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 781 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

هایمون  از  را  سوالی  همچین  انتظار  شد،  دلخور  کمی  هایدرا 

خنده  مجدد  هایدرا  پاسخ  با  اما  شاهزاده  کردنداشت.  با    ای  و 

 تمسخر ادامه داد:

واقعاً؟ ولی اتفاق امروز برای همه سود داشت جز خودت! دقیقاً     -

می برای خودت  کاری  چه  بهت  داری  تا  بگو  هم  من  به  کنی؟ 

 طوری... . کمک کنم. این 

های شاهزاده کالفه میان حرفش  توجه به ادامه حرفهایدرا بی

 رل کند گفت: پرید و در حالی که سعی داشت عصبانیتش را کنت 

رفت اما به خاطر رسیدن تو  همه چیز داشت خوب پیش می  -

 خراب شد. اگر یکم دیرتر اومده بودی اآلن تموم بود.

ای مکث کرد و سپس با  شاهزاده با پاسخ صریحانه هایدرا لحظه

 اخمی که جایگزین پوزخندش شده بود، حیران پرسید:  

من نبودم اآلن تقصیر منه؟ من که تازه رسیدم. درضمن اگر    -

 جنگ شروع شده بود پرنسس!  
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های شاهزاده بیشتر از قبل  هایدرا که با کلمه پرنسس و آن حرف

بار با جرأت بیشتری پوزخند زد و خطاب به عصبی شده بود، این

 شاهزاده گفت:  

نه اگر تو نیومده بودی اآلن همه چیز تموم شده بود. پدر و    -

نمی  این مادرم  رو  دونستن کی  آیکان کار  به کمک  و من  کرده 

چند قطره از آب دهن عمو دکاموند رو به دست آورده بودم. اگر  

تو نیومده بودی آب دهن اون روی نامه ریخته شده و همه چیز  

تموم بود. ولی با رسیدن تو دکاموند و پدربزرگ همه افرادشون 

 رو مخفی کردن. اآلن حتی از آیکان هم خبر ندارم. تو... . 

های هایدرا متعجب شده بود دستش را به  هایمون که از حرف

 سرعت باال آورد و میان سخن هایدرا گفت:  

 صبر کن، چند لحظه صبر کن!    -

با  و  کرد  مکث  هایمون  محکم  و  بلند  تقریبا  صدای  با  هایدرا 

به چشم مشکوک  شاهزاده  شد.  خیره  هایمون  به  آشفته  هایی 

 هایدرا نگاه کرد و پرسید:  
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دهنشون رو بریزی روی چی؟ نامه؟ همونی که با یه کلمه    آب  -

 خودت برای آیوشی فرستاده بودی؟ 

هایدرا اخم غلیظی کرد و تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد.  

هایی که برای روز قبل از آمدنش بود هم  هایمون حتی از اتفاق

همان هایدرا  تایید  با  نفوذی!  عجب  داشت،  لحنی  خبر  با  گونه 

 و مشکوک ادامه داد: مرموز 

 افتاد مثالً؟ کار چه اتفاقی می کنی با اونکه چی بشه؟ فکر می  -

هایدرا با حرف هایمون به او چشم دوخت و پوزخندی زد. سپس  

 داد با تمسخر گفت:  در حالی که نگاهش را به موهای هایمون می

 کنی فرمانده؟ خودت چی فکر می  -

منظور هایدرا چیست. وقتی    دانستهایمون به فکر فرو رفت، می 

شد، هنگامی که آیوشی از آب دهن دکاموند روی نامه ریخته می

زد و آن را برای ارائه مدرک حرفش به پادشاه  آن نامه حرف می

داد، پادشاه هاله قدرت دکاموند را روی آن نامه احس نشان می 

کرد دکاموند آن را فرستاده است و  کرد. پس او گمان میاسمی

 که کار دختر خودش است!خواند. اما غافل از آنمقصر می  او را
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ای نداشت، چرا؟ همه اژدهایان هاله داشتند حتی  زیرا هایدرا هاله

هنوز  آن چون  شاید  شاید،  بودند.  ضعیف  بسیار  که  هایی 

اش هم مشخص نیست. آری، تا اند هاله هایش فعال نشده قدرت

توانست این کارها را می گاه ندو ماه دیگر او نیز هاله داشت و آن

تکرار کند. هرچند، اگر فعال شود. هایمون با کمی مکث و تحلیل 

ماجرا مجدد ابروهایش در هم گره خوردند و با تشری روی به  

 هایدرا گفت:  

می   - که  فکر  فرض  بر  چی؟  که  خب  راحتیه؟  همین  به  کنی 

 دکاموند گیر افتاد، بعدش چی؟ 

ای شوکه شد. بعدش که راحت بود هایدرا با سوال هایمون لحظه

ای باال انداخت سپس متعجب  پرسد؟ شانه چرا هایمون از او می 

 و بی حوصله پاسخ داد: 

افته. اون وقت دونی؟ معلومه دیگه گیر مییعنی خودت نمی  -

 پدرم اون رو... . 

به    شاهزاده نگاه خشمگینش را به سرعت از روی زمین گرفت و

 اش داد، سپس کالفه غرید: های خاکستری هایدرا و آن چشم
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 بس کن هایدرا! دیوونه شدی؟   -

هایش گشاد شدند  هایدرا متعجب از واکنش سریع شاهزاده چشم

و با تعجب به شاهزداه نگاه کرد. سپس خواست دلیل این واکنش 

 سریع و نامعقولش را بپرسد که هایمون خود ادامه داد: 

ی  که دکاموند با نقشه واقعاً با خودت چی فکر کردی؟ این  هایدرا  -

اعلیحضرت همین  تو گیر می  تموم؟ فکر کردی  بعد هم  و  افته 

می گیر  جوری دست روی دست  و هم دستش  پسرش  تا  ذاره 

 و تبعید بشه؟ واقعاً!  بیفته

زده در فکر فرو رفت. هایمون درست هایدرا با سخن هایمون بهت

جا را نکرده بود؟ اگر دکاموند گیر بیافتد  اینگوید، چرا فکر  می 

کند تا او را نجات بدهد، واقعاً  اعلیحضرت به حتم هر کاری می 

هایش  طور که مشخص است نقشهچرا به فکرش نرسید؟ همان 

کند و تنها به حال همه نصف و نیمه هستند. به آخرش فکر نمی

که هایون نتوجه دارد. هایدرا کالفه از فهمیدن حقیقت و قبول آ

های مشکین شاهزاده گرفت و به گوید نگاه از چشمدرست می 

 ای آهسته گفت:  زمین چشم دوخت. سپس با زمزمه
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 انگار درست میگی.  -

 هایمون با اعتراف هایدرا، پوفی کرد و با تمسخر ادامه داد: 

ات خوب  کار کنی؟ اآلن فکر کن نقشهخواستی چی بعدش می   -

 پیش رفته، بعدش چی؟  

اما می برای سوالهایدرا  پاسخی  ندارد.  دانست که دیگر  هایش 

دانست واقعاً پس سکوت کرد و همچنان به زمین خیره ماند. نمی

جا به نقشه فکر کرده و پایانی برایش کار کند. او تا همانباید چی 

خواست تظاهر کند خیلی  دار است. می در نظر نگرفته بود! خنده 

جز یک مبتدی تازه وارد نیست. هایمون ای است، اما هیچی  حرفه

و  کشید  فریادی  عصبانیت  روی  از  ناخواسته  هایدرا  سکوت  با 

 خطاب به او گفت:  

 کار کنی؟ خواستی بعدش چیدِ جواب بده دیگه! می  -

افتاد.   اندامش  بر  لرزی  شاهزاده  ناگهانی  و  بلند  فریاد  با  هایدرا 

بکشد. هرچند   فریاد  هایمون سرش  نداشت  داشت. انتظار  حق 

سرزنش   را  خود  بیشتر  بلکه  آننترسید  حد  کرد.  این  تا  که 

های  فکری بخشد همه چیز از بی انگار است. خودش را نمیسهل 
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جا رسیده است. از رفتن خودش شروع شده و اکنون کارش به این

 به راذان گرفته تا فریاد شاهزاده، همه چیز تقصیر خودش بود. 

هایش استی هایمون متوجه اشکمجدد بغض گلویش را گرفت، ر

قدر که داخل اتاق ملکه و پادشاه گریه کرده بود نشده است؟ آن

است. چه متورم شده  گریهصورتش  متوجه  هایمون  هایش طور 

خواهد ابتدا او را بابت کارش  نشده؟ شاید هم فهمیده منتها می

دانم. هایمون نگاه از تنبیه کند و سپس به او دلداری بدهد. نمی 

های جلویش چشم دوخت. سپس غمگیم  یدرا گرفت و به نرده ها

 زمزمه کرد:  

 قدر تغییر کردی؟  عزیزم، از کی این  -

هایدرا با شنیدن زمزمه آهسته هایمون بغضش ناگهان شکست و  

هق می   -با  خارج  دهانش  از  که  میان  هقی  سختی  به  شد، 

 هایی که همچون سیل طغیان کرده بودند، پاسخ داد: اشک

 .. از وقتی ت... تو رفتی.  ا. -

هایش را مشت  هایمون که اصالً انتظار آن پاسخ را نداشت انگشت 

دیگر فشرد. قلبش با این پاسخ واقعاً به درد کرد و محکم به هم
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نمی قلب  صمیم  از  او  دستور آمد.  اما  برود  شامباال  به  خواست 

ر  پادشاه بود. آن روز هنوز قدرتش فعال نبود که بتواند با دستو

پادشاه مخالفت کند. هنوز تنها نوجوانی بود که مشغول آموزش 

 و یادگیری قدرت و هنرهای رزمی بود. 

های هایدرا در تمام محوطه باغ پیچید و سکوت هق  -صدای هق

را   گریهباغ  صدای  از  پرندگان  و  شکست.  شدند  بیدار  هایش 

ه  ها در سپید کنند. صدای چلچلهگاهی در آسمان باغ پرواز می گه

به گوش   سلطنتی  باغ  آندم  که  گویی  از خواب  رسید،  هم  ها 

آنپریده برعکس  کماند.  جغدها  خواب   -ها  به  داشتند  کم 

بردند. هایمون، نگاه از  هایشان پناه می رفتند و به درون النهمی 

هایش نرده گرفت و به هایدرا چشم دوخت. دخترک بیچاره دست 

صورت پهنای  به  و  گرفته  صورتش  روی  میرا  اشک  ریخت. ش 

لرزیدند و پاهایش به سختی وزن سبکش را تحمل هایش می شانه 

 کردند.می 

هایمون که با دیدن او بیشتر از قبل کالفه و درمانده شد دست  

چپش را جلو آورد و روی شانه راست هایدرا نهاد. سپس با لحنی  

 سرزنشگر گفت:  
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تونستم  گوش کن عزیزم. من، من اون روز قدرتی نداشتم. نمی   -

 جام. ببین، این مهمه!  بمونم. و... ولی اآلن این

سپس با به یاد آوردن دردهایی که رایکا برایش تعریف کرده بود، 

تکیه چشم و  بست  محکم  خشمگین  را  نردههایش  از  را  ها اش 

گرفت. هایدرا را از صمیم قلب به سرعت در آغوش خود گرفت و  

کنار گوشش با لحنی    فشرد،درحالی که او را کمی به خود می

 شرمنده زمزمه کرد: 

قدر سختی بکشی، من رو ببخش هایدرا، من  انتظار نداشتم این  -

 رو ببخش معشوق سلطنتی من. 

هایش به  های شیرین هایمون میان گریههایدرا با شنیدن حرف

داد  سختی درحالی که سرش را به سینه پهن هایمون تیکه می

 گفت:  

 دونی؟ هایی ک... ه کشیدم چ... چی م... می   تو، تو ا... از سختی   -

طور که هایمون، سرش را کمی به چپ و راست تکان داد و همان

اش را از پشت  داد و دستاش را روی شانه هایدرا قرار می چانه

 گذاشت، زمزمه کرد: روی سر هایدرا می
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کنی. رایکا همه چیز رو بهم گفت. همه چیز.  نه، تو اشتباه می  -

نمی   دونممی  سختی  دیگه  ولی  کشیدی،  قول  چی  بهت  کشی 

 میدم. همه چیز تموم شده چون من اآلن کنارتم. من... 

دهد، با فهمیدن  های شاهزاده گوش نمیهایدرا اما دیگر به حرف

هایش بیشتر شد و  که هایمون از همه چیز با خبر است گریهآن

ن هم  با صدایی بلندتر که دیگر حتی سعی در پایین نگه داشتن آ

نداشت، هق زد. صدایش بلندتر در کل باغ پیچید او اما توجهی  

ها با  خواهد پس از مدتبه آن ندارد. خسته شده است، دلش می 

است.   شبی  امشب، عجب  شود.  تخلیه  تا  کند  گریه  توان  تمام 

بی آندخترک  روز  در  نیز  چاره  شب  در  و  کشید  سختی  گونه 

با هایمون از این قصر   خواست همراهگونه خورد شد. دلش می این

خواست دیگر اهالی این قصر شوم را ببیند. تنهایی با  برود. نمی

قدرت  و  تجمل  همه  این  به  مقام،  و  جایگاه  این  به  را  معشوق 

 داد.ترجیح می 

یکی هم   -دقایق  سر  پشت  آرامییکی  به    سعی   و  گذشته دیگر 

دیگر نگه دارند. داشتند آن دو نفر را بیشتر در آغوش گرم یک

در حال   اکنون خورشید  و  گذشته  هایدرا  آمدن  از  ساعت  یک 
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طلوع کردن است. آسمان کمی از سمت شرق نارنجی شده و به  

می  رنگ  هایمون  رخ  پسرک نیم  کردم،  نگاه  هایمون  به  پاشد. 

چشمبی  سفیدی چشمچاره  بودند.  خمار  به  هایهایش  روی  ش 

 هایش را به سختی نگه داشته بود.  قرمزی رفته و پلک

های هایدرا نیز همین وضعیت را داشت، هرچند به خاطر گریه

لرزیدند و هایش میزیادش وضعیت او از هایمون بدتر بود. دست

که در آغوش گرم هایمون کرد. با آنقلبش بی نهایت بی تابی می 

آن    ام نگرفته بلکه شدت تپش است اما ضربان قلبش نه تنها آر

 نیز بیشتر شده است.  

می   تکانی   دو  هر  باغ  درب  شدن  باز  صدای   با  که گذردمدتی 

  با  هایون کیست؟. شوند می جدا دیگریک آغوش  از آرام و خورده

  متروکش   های چشم  به   و  گرفت  را  هایدرا  های شانه   هایشدست

ورت  ص  به  و  آورد  باال   را  راستش   دست  آهسته  سپس .  شد   خیره

هایدرا نزدیک کرد. به نرمی دست زبرش را که به خاطر نبردهای 

زیاد پینه کرده بود، روی گونه چپ هایدرا نهاد و در حالی که  

 زدود آهسته زمزمه کرد: هایش را با مالیمت میاشک
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تونه اذیتت کنه.  من پیشتم فقط همین مهمه، دیگه کسی نمی   -

تمام کارهاشون رو در میارم.    این موضوع فیسله پیدا کنه تالفی

 مطمئن باش عزیزم.

کند زیرا با لبخند  های هایمون شاید توجهی نمیهایدرا به حرف

های خوش فرم هایمون خیره شده و به صدای کم رنگی به لب 

اش با درد دهد. هرچند با اتمام حرفمردانه و جذابش گوش می 

اشک  هایش را بست. سپس در حالی که داشت آن قطره  چشم

کرد، آهسته خطاب به  ناخواسته از چشم راستش را سرزنش می 

 هایمون با صدایی تحلیل رفته گفت:  

 دیگه فایده نداره. دیگه نه... .  -

می  فکر  که  است،  هایمون  ناراحت  دستش  از  هنوز  هایدرا  کرد 

برد تا به پیشانی  اش را جلو میاخمی کرد و در حالی که پیشانی 

 م و قاطع پاسخ داد: هایدرا تکیه بدهد، مصم

 بهم اعتما کن پرنسسم، دیگه نمیرم. مطمئن باش.   -

های زیبا و خوش فرم هایدرا بود او اما های هایمون به لب چشم

دانست هایمون شد. زیرا میاز تاکیدهای هایمون دلش گرم نمی
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های ها تنها وعده به حتم هنوز از موضوع رفتنش خبر ندارد و این

د. پس با صدایی غم زده لبخند سردی زد و  پوچی بیش نیستن

های سیاه هایمون خیره کرد. متقابالً به چشمهایش را باز  چشم

 شد و پاسخ داد:  

 موضوع اعتماد من به تو نیست شاهزاده من.  -

اش، هایدرا دست از حرف  با برخورد پیشانی هایمون به پیشانی 

ای، نی هایش را مجدد با آرامش وصف نشدزدن برداشت و چشم

های گرم آورد و لب   باالتر  اش راچانه با کمی مکث  بست. هایمون  

  موهای طالیی و لطف و نرمش را با محبت و عشق بسیاری به  

بخش ای عاشقانه واقعاً لذتهایدرا چسباند. هوای بارانی و صحنه

که ها از معاشقه لذت ببرند. بعد از آن ها ایستادند تا آن است. ثانیه 

.  دیگر فاصله گرفتندکمی از همژی زیادی تزریق شد  به هر دو انر

رخ قرمز  شاهزاده نفس عمیقی از لذت کشید که گرمی نفسش به  

گذشت  لرزی بر بدن هایدرا افتاد. مدتی می شده هایدرا خورد.  

که این احساس را تجربه نکرده بود. هایمون گرم و بر خالف او 

بی خ هایدرا  به  تا حدی  هرچند  است.  طبیعت  نهایت سرد  اطر 
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هایدراست که بدنی نامتعادل دارد اما تا این اندازه سردی، طبیعی 

 نیست! 

هایمون که گویا تازه متوجه دمای عجیب بدن هایدرا شده بود،  

اش را عقب ببرد، آهسته دستش را از روی  که پیشانیبدان آن

بازوی هایدرا برداشت و به سمت پایین حرکت داد. به مچ دستش  

انگش  رسید  مردانهتکه  انگشتهای  درون  را  ظریف اش  های 

شد.  آن  سردی  متوجه  و  گرفت  را  دستش  کرد.  گره  هایدرا، 

پیشانی  از  این دیگر اصالً طبیعی دستش حتی  بود!  اش سردتر 

اش  قدر هم ناقص است تا این اندازه نباید بدن نیست. هایدرا هرچه

یش هم هاآورد که لبکند به یاد میسرد باشد. االن که دقت می

از آن جایی که نمی  به  سرد بودند! هایمون  دانست بدن هایدرا 

بریل زادگان  باقی  به  خاطر نقص تولدش دمای کمتری نسبت 

اش را با نگرانی عقب  دارد، به سرعت واکنش نشان داد و پیشانی 

با چشم نگاه  برد. سپس  هایدرا  به  که  حالی  در  مضطرب  هایی 

ها را مالش  طور که آناناش را گرفت و همکرد هر دو دست می 

 داد تا مجدد گرم بشوند؛ گفت:  می 

 کنی! قدر بدنت سرد شده، چرا به خودت توجه نمیچه -
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های آرامی، سکوت کرد و به پشت سر هایدرا با نزدیک شدن قدم

با چهره  هایی  ای غم زده و شانه چشم دوخت. آن رایکا بود که 

دیدن رایکا چشم از وی  شد. هایمون با  ها نزدیک میافتاده به آن

گرفت و مجدد به هایدرا داد. سپس خواست حرفش را ادامه بدهد 

های گرم و های سردش را از میان دستکه هایدرا ناگهان دست 

 آتشین هایمون بیرون کشید.  

هایش را شاهزاده متعجب از این کار هایدرا خواست مجدد دست 

الی که سرش  بگیرد که هایدرا یک قدم به عقب برداشت و در ح

 انداخت تا نگاهش به او نیافتد، غمگین گفت:  را پایین می 

 جاست؛ دیگه باید برم.  رایکا این -

اطراف   به  نگاهی  بود،  نشده  موضوع  متوجه  هنوز  که  شاهزداه 

مشکین   مردمک  در  که  زیبایی  دم  سپیده  دیدن  با  و  انداخت 

هایش منعکش شده بود، سرش را مجدد به طرف هایدرا چشم

بازگرداند. سپس با لحنی که سعی داشت سرحال به نظر برسد  

 گفت:  

  .بریم بعد ببینیم باهم رو طلوع بیا پس -
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نهایت خسته بود اما هنوز هم بودن کنار هایدرا را به  هزاده بی شا

داد. منتظر به هایدرا چشم دوخت که استراحت کردن ترجیح می 

تکان داد.  و راست  به چپ  را  انتظارش هایدرا سرش  بر خالف 

اشک متوجه  قطرههایمون  که  چشم  - هایی  از  هایش قطره 

پل سقوط میمی  روی سطح چوبی  بر  و  نشد.  کرچکیدند  دند، 

صدایش   درون  بغض  کرد  سعی  تالشش  تمام  با  هایدرا  پس 

 مشخص نباشد و سپس پاسخ داد: 

 نه باید برم. وقتمون تموم شده.   -

هایمون که اصالً انتظار نداشت هایدرا با او مخالفت کند، خواست  

هایدرا  شد.  خیره  او  به  شوکه  هایدرا  کار  با  که  بزند  حرفی 

هاست. زیرا رفتن به آخرین دیدار آن  دانست که احتمااًل اینمی 

راذان، هیچ فرقی با رفتن به قتلگاه ندارد. مردم راذان، از دیرین  

تا کنون با آزتالن دشمنی دارند. اما کسی از دلیل این دشمنی  

 زند. زیرا دلیلش مثل روز مشخص است. حرفی نمی

که  البته  بود.  روباه  بریل  اژدهایان  راذان، غذای  با  از صلح    قبل 

که روباه نبوده و نینفو هستند،  هنوز هم است. مردم راذان با آن
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شدند. زیرا بریل زادگان  اما گاهی توسط اژدهایان بریل شکار می

تر و لذیذتر های معمولی خوش طعممعتقد بودند نینفوها از روباه 

ترسیدن در   به خاطر دوپامینی که هنگام  به خصوص  هستند. 

 شوند.  تر و تردتر مییرینشود، حتی ش بدنشان ترشح می

هرچند پس از صلح راذان و آزتالن که به کمک شاه جورمونند  

اتفاق افتاد، اژدهایان بریل دیگر اجازه خوردن نینفوها را ندارند.  

به خاطر کینه اعضای اما  از دست دادن  و  های قدیمی گذشته 

از خانواده های نینفوها، مردم آزتالن هیچگاه وارد راذان زیادی 

ها هم  کنند که آنشوند. تنها تجار آزتالن به راذان سفر می نمی

شوند تا مبادا ناگهان  های بسیاری وارد آن پادشاهی می با محافظ 

روبه عصبانی  نینفوهای  جمعی  دسته  حمله  برای با  نشوند.  رو 

همان تمام مدتی که در راذان حضور دارند تحت حفاظت ارتش  

 گیرند.  راذان قرار می

ه پرنسس بریل زادگان قرار بود وارد پادشاهی شود، واقعاً اکنون ک

آننمی مردم  که  کرد  می جا چهشد حساب  عصبانی  شوند.  قدر 

است  آمده  گروگان  عنوان  به  او  بفهمند  که  هنگامی  هرچند 
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ناگهان راه بی  نهایت خشنود شده و ممکن بود شبی در خواب 

 تنفسش بسته شود و دار فانی را وداع بگوید.

هایی که  را از این موضوع به خوبی آگاه است، زیرا در کتابهاید

مادرش مجبورش کرده بود بخواند نوشته شده بود که نینفوها  

های انحرافی کار هایشان را انجام  همیشه مکار هستند و از روش

دهند. اگر بخواهند کسی را بکشند هزار روش برای کشتن آن  می 

ها د، بلد هستند که این آنها را مقصر ندانبه شکلی که کسی آن

 راه به یکی از نژادهای مکار و شرور حومورا تبدیل کرده است. 

این به  کردن  فکر  با  اشکهایدرا  دیگر  باری  سد  ها،  از  هایش 

هایش عبور کرده و شروع به بارش کردند. قدمی دیگر از  چشم

ها را روی  هایش را باال آورد. آنهایمون دور شد و سپس دست 

نهاد و به نشان احترام، به گردنش نزدیک کرد. سپس  اش  سینه 

کرد، هایش ضربان تند قلبش را لمس می در حالی که با دست 

این   کرد.  تعظیم  هایمون  جلوی  کمی  و  کرد  خم  را  زانوهایش 

خاندان  اعضای  احترام  ادای  برای  که  بود  سلطنتی  تعظیم 

م  شد. هایمون که از این تعظیدیگر استفاده می سلطنتی به یک

 متعجب شده بود، با شک و تردید پرسید:  
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 . …کنی؟ هایدراچرا داری تعظیم می  -

تابی  با صدا زده شدنش توسط هایمون، قلبش بیشتر از قبل بی

او جدا شود.   از  نتواند  برود، وگرنه ممکن است  باید  کرد. دیگر 

هایش پس به سرعت بدان پاسخ به شاهزاده مجدد ایستاد و دست

بدون نگاه کردن به او رویش را برگرداند و خواست    را پابین آورد.

توسط   راستش  دست  شدن  کشیده  با  که  برود  پایین  پل  از 

باغ   کل  در  هایمون  متعجب  و  حیران  صدای  ایستاد.  شاهزاده، 

 آور را شکست.پیچید و سکوت آن فضای خفقان

 قدر... شده که این کنی هایدرا؟ چیکار می داری چی  -

پاسخی   محکمهایدرا  را  دستش  و   های دست  حصار  از   نداد 

  شاهزاده . نهاد  قدم رایکا طرف  به  سپس   و کشید بیرون شاهزاده

  سوی   به  فکرش.  بود  خیره   رفتنش  و  هایدرا  به  متعجب   همچنان

لحظهکش  پر  پیش   ساعت  یک و  ید.  رسیده  تازه  هایدرا  که  ای 

خاطر چشم به  داد  احتمال  ابتدا  بودند.  قرمز  و  متورم  هایش 

دیگر و اشتباهش گریه کرده باشد و پس از در آغوش گرفتن هم 

صحبت کردنشان گمان کرد از دلش بیرون آورده است. اما گویی  
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گوید؟ چرا؟!  ست. اما چرا هایدرا چیزی نمیموضوع چیز دیگری 

 وضوع چیست؟  م

لحظه  رایکا،  به  با رسیدن  و سپس خسته  هایدرا  کرد  ای مکث 

 پرسید:  

 کنه؟  کِی حرکت می  -

رایکا، با سوال هایدرا و آن لحن سردش به سختی در حالی که  

 سعی داشت بغضش را قورت بدهد، پاسخ داد:  

 چند ساعت دیگه، باید یکم استراحت کنی.   -

ت تکان داد و با بغض زمزمه  هایدرا اما سرش را به چپ و راس 

 کرد: 

های آخر همه جای این قصر رو  خوام این لحظهتونم. می نمی  -

 دوباره ببینم. 

یکی از   -هایش یکیرایکا با حرف هایدرا، بغضش شکست و اشک

نمی چشم حتی  دویدند،  بیرون  به  جلوی هایش  توانست 

های او در حالی  هایش را بگیرد. هایدرا اما بی توجه به اشکگریه
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هایش از غصه  توانست گریه کند چون چشمه اشککه دیگر نمی 

ره شد و با دلی  های کنارش خیو گریه زیاد خشکیده بود، به گل 

 شکسته گفت:  

 کارینا رو پیدا کردی؟   -

 فین کنان پاسخ داد:  -رایکا میان گریه به سختی فین

 دونم ک... کجا بردنش.  ن... نه هنوز. نمی -

های خود هایش را با دندانهایدرا، با پاسخ ناامید کننده رایکا، لب

 گاز گرفت و سپس غمگین زیرلب گفت:  

می  - تنگ  براش  آسیب  دلم  بهش  هایمون  مطمئنم  اما  شه. 

مینمی فقط  آخرینزنه.  برای  ازش خواستم  و  ببینمش  بار 

 خداحافظی کنم.  

 سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

 هام شد. بیا بریم رایکا. این هم یکی دیگه از حسرت -
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قدمی به جلو نهاد که با صدای شاهزاده مجدد از حرکت ایستاد. 

چرا در این لحظات آخر دست از سر قلب    گذاشت برود؟چرا نمی

 داشت؟ اش بر نمیتاب و زخم دیده بی 

 پرنسس هایدرا آیریس صبر کنین! لطفاً!    -

انگشت آنهایدرا  بدون  و  کرد  مشت  را  طرفش  هایش  به  که 

 بازگردد، با صدایی لرزان پاسخ داد: 

 شاهزاده من، متأسفم اما باید برم.   -

طور که نگاهش به رایکا بود؛ قبل همانتر از  شاهزاده اما مصمم

 بی توجه به حرف پرنسس خطاب به رایکا ادامه داد:  

 رایکا، بیا جلوتر!   -

هایدرا با صدا زده شدن رایکا توسط هایمون به سرعت سرش را 

به سمت راست که رایکا ایستاده بود، چرخاند. رایکا نیز مضطرب 

مشت  که  همچنان  پرنسس  کرد.  نگاه  او  محکم  هایبه  را  ش 

تا می  به معنای منفی حرکت داد  نامحسوس  را  نگاهش  فشرد، 

آیا  اما  رایکا  بگوید.  هایمون  به  را  موضوع  از  چیزی  رایکا  مبادا 

توانست از نگاه تیز هایمون قسر در برود؟ رایکا نفس عمیقی  می 
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کشید و با سری که پایین انداخته بود، به طرف ایشان رفت. در 

اد و جلوی شاهزاده تا کمر خم شد. پس  چند قدمی ایشان ایست

 از تعظیم، آهسته با صدایی مضطرب گفت:  

 سرورم با من کاری دارین؟ پرنسس دیرشون شده باید...  -

هایمون که با آن واکنش هایدرا و رایکا پس از حرفش، مطمئن  

تمام؛  جدیت  با  و  زد  پوزخندی  است،  افتاده  اتفاقی  بود  شده 

 بود خطاب به رایکا دستور داد: درحالی که به هایدرا خیره

 شده.  بگو چی   -

رایکا با دستور شاهزاده شوکه شد و سکوت اختیار کرد. ضربان  

دانست باید به ایشان چه پاسخی  زد. نمی نهایت تند می قلبش بی 

توانست جلوی  داد اما آیا میبدهد. پرنسس اجازه حرف زدن نمی

همچنان   بگوید؟  دروغ  آزتالن  ارشد  به  شاهزاده  و  بود  ساکت 

کرد که هایمون پلک زد  پاسخی منطقی، برای شاهزاده فکر می 

 و ادامه داد: 

 منتظرم!  -
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با احساس  بود که  رایکا هنوز در جست و جوی پاسخی خوب 

ها و کل بدنش، ناگهان جیغی از سر قدرت زیادی بر روی شانه

درد کشید و بر روی زمین سقوط کرد. هایدرا با جیغ بلند و تیز 

ها چرخید و با دیدن رایکا که بر روی رایکا به سرعت به طرف آن

بود، شوکه شد. رایکا دو   های سنگی چهار دست و پا افتادهزمین 

دستش را محکم روی زمین گذاشته و سعی داشت با تمام توان 

شد مقابله کند. سعی داشت مانع آن با آن نیرویی که دیده نمی

هایش از فشار  ها بکوبد. دستشود که نیرو کل بدنش را به سنگ

هایش بشکنند.  لرزیدند و هر آن ممکن بود ساق دستزیاد می

کردند ی زمین به قدری فشار زیادی را تحمل می زانوهایش رو

ریزه  سنگ  کمکه  کوچک  و    - های  پاره  را  دامنش  داشتند  کم 

 کردند.  درون گوشت زانوهایش نفوذ می 

می  پیدا  ادامه  بیشتر  روال  این  زیادی اگر  آسیب  حتم  به  کرد 

می می  چه  اما  روحی  دید.  هاله  از  حرف  وقتی  بکند؟  توانست 

آزتالن قدرتمندتر از شاهزاده هایمون    شد هاله هیچکس درمی 

و   بیشتر  هم  اعلیحضرت  و  شاه  از  حتی  ایشان  هاله  نبود. 

که از خون اصیل  قدرتمندتر است. پس دخترکی مثل رایکا با آن 
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هاله   این  زیر  در  زیادی  مدت  بتواند  نیست  ممکن  است  کولد 

 ترسناک دوام بیاورد. 

تمام قدرت در ج با  هاله  رایکا در حالی که همچنان  با آن  دل 

اش را قورت داد و  کرد، به سختی آب دهاندست و پنجه نرم می 

تالش جیغمیان  زنان  نفس  بسیار،  کشید. های  متعددی  های 

 سپس با صدایی بغض آلود گفت: 

تونم کنین، دیگه ن... نمی ش... شاهزاده لط... فاً تمومش ک...    -

 کنم... . تحمل کنم. خواهش م... ی 

های سوزناک رایکا، به هایدرا توجه به گریه و جیغشاهزاده اما بی 

چشم دوخت و منتظر شد تا واکنشی نشان داده و خود زودتر تا 

از آن بیاید. هایمون در که ندیمهقبل  اش نمرده است به حرف 

این جور مواقع واقعاً رحمی ندارد. زیرا مطمئن است که هایدرا 

به خاطر او ه م که شده به حرف  به رایکا بسیار وابسه است و 

گیری می  به سرعت تصمیم  بستگی  منتها  آیا آید.  که  دارد  اش 

 پس از آن رایکا هنوز زنده است یا خیر!  
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کند و یقین دارد  هایدرا همچنان با بغض و گریه به رایکا نگاه می 

نمی  را  رایکا  هایمون  یک که  رایکا  است.  ترسیده  اما  کشد، 

فشار   آن  زیر  در  بیشتر  اگر  و  حتی  دخترست  که  وحشتناکی 

کند، بماند به حتم  هایدرا نیز مقدار کمی از آن را احساس می

هایش را محکم بست و با  بسیاری خواهد دید. پس چشم  آسیب 

میان  شده  قفل  فکی  با  کرد.  نگاه  هایمون  به  کردنشان،  باز 

های متعدد رایکا که ناشی از درد بسیار زیاد بودند، عصبی  جیغ

 گفت:  

 . بهت میگم، فقط تمومش کن.  باشه بس کن   -

هایمون با حفظ پوزخندش، پلکی زد. رایکا کمرش از فشار زیاد 

کشید به حتم کمر و لگنش  خم شده بود و اگر بیشتر طول می

شدند. با قطع شدن ناگهانی فشار هاله  به دو قسمت تقسیم می 

های سنگی سرد  جان و خسته روی زمینقدرت شاهزاده، رایکا بی

نفس  - ها برخورد کرد. نفسو بدنش محکم به سنگ  سقوط کرده

میزد و دیگر توان بلند شدن نداشت. زیرا تمام قدرتش را صرف  

 مقابله با آن هاله کرده بود.  
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می  رایکا  طرف  به  که  حالی  در  اخم،  با  به  هایدار  خطاب  رفت 

 شاهزاده گفت:  

قدر عوض شده باشی هایمون، این چه کاری  کردم اینفکر نمی   -

 ؟! بود

بسنده   اخم  به یک  پاسخی  بدان هیچ  با حرف هایدرا،  هایمون 

کرد. چهار سال گذراندن در جنگ او را از آن پسر نوجوان مهربان  

و دلسوز دور کرده است. هرچند که خیلی به رایکا رحم کرده بود 

 دانست برای هایدرا بسیار اهمیت دارد. زیرا می

پایگاهلحظه در  که  روزها  آن  به  ذهنش  در    ای  آزتالن  ارتش 

شامباال بودند، سفر کرد. به آن روزهایی که سربازهای جاسوس  

ها دو انتخاب بیشتر نداشتند. یا  داد و آنگونه شکنجه میرا این

ارباب اطالعات  تمام  میباید  لو  را  خود  زیر های  یا  و  دادند 

ها  هایشان به آنها جان تسلیم می کردند. هرچند اربابشکنجه 

انتخاب   و  نمیحق    میان   در  کنند  فکر  چهآن  از  زودتر  دادند 

با تیرهای زهرآلود خود آنشکن رساندند تا  ها را به قتل می جه 

 مبادا به خاطر فشار زیاد، دهان باز کنند.  
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با پیچیدن صدای بغض آلود هایدرا در اطراف نفسش را بیرون 

داد تا از فکر گذشته بیرون بیاید. به آن دو دختر نگاه کرد. رایکا  

زمین بی  روی  هایدرا  حال  و  افتاده  شکم  روی  بر  سنگی  های 

زد و سعی داشت حالش را کنارش نشسته بود. مدام صدایش می

ه دستی بر درون موهایش  جویا شود که هایمون در حالی که کالف

 کشید، گفت:  می 

بره تا قدرتش برگرده. توی این مدت وقت داری  یکم زمان می  -

 دلیل این رفتارت رو توضیح بدی، عزیزم.

به هایمون  پایین  از  و  باال آورد  اندوه سرش را  با اخم و  هایدرا 

قدر تغییر کرده است. نه، این مرد جلویش آن پسر  خیره شد. چه 

چهار سال پیش نیست. این مرد همان پسری نیست    هفده ساله 

بر فراز کوه  او  با  با آن می ها و دریاها میکه  نه  دوید و  خندید، 

 نیست!  

قدر بی رحم و قدر ظالم نبود. اینآن پسر تا به یاد داشت، این

کرد  جدی نبود. آن پسر، جوانی بود که دستش را اگر دراز می

روی پروانه خوبش  بوی  خاطر  به  می  ها  او  و  انگشت  نشستند 
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میبال  نمایش  به  را  زیبایشان  که های  بود  کسی  او  گذاشتند. 

باغچهگل در  را  زیادی  زیرا های  کاشت.  شورا  و  آینه  کاخ  های 

شود. اما  ها باعث شادی افراد قصر میمعتقد بود بوی معطر گل

 اکنون، نه به حتم او آن پسر نیست. 

یس از عرق رایکا کشید و  هایدرا، دستی بر روی موهای نرم و خ

از جایش برخاست. دامنش را تکاند و خطاب به هایمون با بغضی  

 که سعی داشت نشکند، گفت:  

خوای بشنوی؟ باید باور کنم که هنوز خبردار نشدی؟  چی می   -

 هات بهت نگفتن؟  جاسوس

 هایمون متعجب ابروهایش را باال داد و با جدیت پرسید:  

 ی خبر ندارم؟ هایدرا بگو!  چی رو بهم نگفتن؟ از چ -

شانه  فریاد آخرش،  لحظهبا  از ترس  هایدرا  پریدند.  های  باال  ای 

سپس در حالی که بخاطر فریاد هایمون شوکه شده بود، بغضش  

اشک  و  شدند.  شکست  جاری  صورتش  روی  بر  مجدد  هایش 

هایمون که از گریه هایدرا کالفه و عصبی شده بود، چندبار نفس  

بیچاره  عمیقی کشید و خو به خاطر شکستن دل دخترک  د را 
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سرزنش کرد. این حقیت محض است که بودن در میدان جنگ 

می  باعث  این  و  ندارد  را  گذشته  لطافت  داده.  تغییر  را  شود  او 

 ناخاسته هایدرا را برنجاند.  

پس از آن که چند باری نفس عمیقی کشید، دستش را مجدد 

تردید، آهسته لب  بر حسب عادت درون موهایش فرو کرد و با  

 زد: 

شده.    - بگو چی  بهم  لطفاً  عزیزم.  نداشتم  بدی  قصد  متأسفم. 

 نگرانم کردی.

هایدرا اما عذرخواهی هایمون برایش مهم نبود. بغضش شکست  

خواست خالی شود زیرا  و زیرا قلبش از اندوه لبریز شده بود. می 

می تحمل  را  زیادی  بسیار  گریهفشار  میان  هرچند  هایش کرد. 

هق شروع به    -که هایمون مجدد سرش فریاد نزند با هقای آنبر

 حرف زدن کرد: 

که مادر و ی من؟ فهمیدن اینخوای بشنوی شاهزادهچی می   -

عنوان  به  راذان  به  من  بردن  برای  آیوشی  درخواست  با  پدرم 

 کنه؟  گروگان موافقت کردن راضیت می
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چشم  با  هایمون  بهت شاهزاده  تیلههایی  به  خیس    های زده، 

چیست؟  پرنسسش  منظور  ماند.  خیره  هایدرا  رنگ  خاکستری 

نهایت شوکه شد.  رفتن به راذان آن هم به عنوان گروگان؟! بی 

طور ممکن است پادشاه  اصالً انتظار این خبر را نداشت. اصالً چه

و ملکه با این درخواست موافقت کرده باشند؟ اما هایدرا که چیز  

کند تنها یک  شود. گمان می نمی  گفت، حقیقتاً باورشدیگری می

بود که  شوخی نیست. شاهزاده همچنان سکوت کرده  بیش  ای 

 مجدد صدای بغض آلود هایدرا به گوش رسید.  

میرم، حرف  - قولدارم  و  فایده هات  هات دیگه هیچکدومشون 

میرم. م... من اشتباه  جا میندارن هایمونم، چون مطمئنم او... اون

واقعاً   آیا  اما  برم.  کردم  خوام  نمی  من  هایمون،  مرگه؟  تاوانش 

 ترسم! خیلی... . می 

های با اتمام حرفش، زانوانش سقوط کرده و محکم بر روی سنگ

سرد و سفت باغ فرود آمد. خورشید صبحگاهی باالتر آمده و افق  

زیبایی را به وجود آورده است، هرچند حال و هوای درون باغ بر  

ور متشنج و غم انگیز است.  خالف فضای آرامش بخش بیرون بدج

 آید. سوزد اما افسوس که کاری از دستم بر نمی دلم برایشان می
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های هایدرا را تحلیل کم داشت حرف  -هایمون که انگار تازه کم

کرد، با جیغ هایدرا از بهت بیرون آمد و به او چشم دوخت. می 

کشید.  می های بلندی  سرش را محکم با دو دستش گرفته و جیغ 

برد. کرد و از فشار زیادی که متحمل شده بود، رنج می گریه می

رویش زانو زد. او را در آغوش بزرگ به هایمون با درد جلو آمد و رو

 خود جای داد و با لمس موهایش زمزمه کرد: 

عزیزم نترس، نترس هایدرا. تو پرنسس منی پس تا من پیشت    -

 هستم نباید بترسی. 

بویید  طور که عطر خوشبوی او را میایمون همانهایدرا با حرف ه

 میان گریه گفت: 

 فایده نداره، کاری از دستت بر نمیاد شاهزاده من.  -

زند، او را از ای که در صدای هایدرا موج میهایمون با ناامیدی 

 خود جدا کرد و با برخاستن از روی زمین مصمم گفت: 

 نگران نباش، فقط بهم اعتماد کن عزیزم. -
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دربسپ طرف  به  کالفه  و  عصبی  هنگام  باغ    س  آن  در  دوید. 

اش نشسته بود با صدایی نگران  خطاب به پال که هنوز روی شانه 

 و بغض آلود گفت:  

جا، زود باش  پال، برو گریس و کارو رو پیدا کن و بیارشون این   -

 پسر.

پال با دستور ارباب خود در لحظه به پرواز در آمد و به سرعت با  

درب باغ در آسمان اوج گرفت و به طرف پایین پرواز کرد.  گذر از  

هایمون نیز با سرعت بسیار خود را به درب رساند و خطاب به 

 سرباز های نگهبان با جدیت تمام گفت:  

 جا بیرون بیان تا برگردم.  نذارین پرنسس از این -

دو سرباز با آن که بسیار متعجب گشته بودند اما از ترس شاهزاده 

 عت سرشان را خم کرده و بلند گفتند:  به سر

 بله اعلیحضرت شاهزاده.  -

های پل  ها نماند و به سرعت به طرف پلههایمون اما منتظر آن

ها را یکی پس از دیگری با سرعتی  رفت. از روی پل گذشت و پله

نظیر طی کرد تا به جلوی کاخ آینه رسید. بدون هیچ تردیدی بی 
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بزرگ و مجلل طالیی جلویش   نگاه خشمگینش را به ساختمان

تر داد و به طرف آن قدم نهاد. قدم.هایش بلند بودند و او را سریع

 رساندند.  به مقصدش می 

با پرس و جویی سطحی متوجه شد که ملکه و پادشاه اکنون در  

تاالر اصلی هستند. پس به طرف تاالر سلطنتی آبگین روانه شد.  

طرف آن که در یک  دقایقی نگذشت که به درب آن رسید. دربی 

اژدهایی قرمز و در طرف دیگر آن اژدهایی طالیی ساخته شده و  

ها کنند. هرچند او بدان توجه به آن دیگر تعظیم می هر دو به یک

ها را با خشم گرفت و با تمام قدرت آن درب را گشود.  دستگیره 

درب به خاطر قدرت زیاد شاهزاده ارشد محکم باز شد و صدای 

 کی را ایجاد کرد که در کل تاالر اکو شد.  بلند و ترسنا 

از   اعتراضی  اما  بودند  ترسیده  و  متعجب  کار شاهزاده  از  خدمه 

کارهای  در  دخالت  اجازه  اصالً  واقع،  در  نکردند.  ایشان  رفتار 

شاهزاده   اعتراض!  به  رسد  چه  نداشتند  را  ارشد  شاهزاده 

توجه قش را داخل تاالر آبگین نهاد و بی های مشکین و براچکمه

 به طالهای زیر پایش به طرف تخت پادشاهی قدم نهاد.  
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اش بر ای که جسم پادشاه با ردای طالییبه سوی تخت طالیی

کرد، رفت. به شاه نگاه کردم، غمگین با  روی آن خودنمایی می 

هایی سرشار از اندوه و درد به آمدن شاهزاده پر افتخارش  چشم

اده است. به کنارش  اش تکیه دخیره شده و سرش را به دست 

  ایشان   کنار  در   ها ملکه همچشم دوختم. چه جالب، پس از مدت

  خوشی   حال   شاه  همچون  نیز  ملکه.  دارد  حضور  تاالر  این  درون

هایش ورم و موهایش پریشان هستند، لباس مت  هایشچشم.  ندارد

بی  صورتش  و  شده  نیز  چروک  شاه  است.  کرده  عرق  نهایت 

 اند.  های کوتاهش، به هم ریختهموهایش ژولیده و ریش

آن   شاهزاده  آمدن  انتظار  انگار  پادشاه  است،  جالب  هم چه 

گونه خروشان را داشت. چون از رفتار شاهزاده اصالً تعجب این

حتی بیشتر بغض به گلویش چنگ انداخت. شاهزاده  نکرد. بلکه  

های شاه نشین تاالر نزدیک هایی به خون نشسته به پلهبا چشم 

از آن بدون مکثی  و  به جلوی تخت شد  با رسیدن  آمد.  باال  ها 

 پادشاهی ایستاد و بدان هیچ تعظیمی با فریاد گفت: 

بایدسرورانم چی    - نگفتم یکم صبر کنین؟    کار کردین؟! مگه 

 کردین! بهم اعتماد می 
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شاه با فریاد شاهزاده، نه تنها عصبانی نشد بلکه فقط به او خیره 

فریاد  با  اما  ملکه  نداشت،  سوالش  برای  پاسخی  هیچ  و  شده 

طور که سعی داشت بغضش را کنترل کند، غمگین  شاهزاده همان

 با صدایی تحلیل رفته پاسخ داد: 

اوکار می چی   - که  تو  بکنیم؟  با  نتونستیم  آیوشی  نبودی،  جا 

 جون مردم تهدیدمون کرد! 

شاهزاده با حرف ملکه سرش را چرخاند و به ایشان چشم دوخت. 

 سپس با خشم پرسید:  

چی  - می مگه  باهاشون  کار  تا  بودیم  آماده  ما  بکنه؟  تونست 

 بجنگیم. چرا... . 

ملکه اما سرش را به سرعت به چپ و راست تکان داد و با اندوه  

 ان سخن شاهزاده گفت:  بسیاری، می

اون، اون مردم روستا های مرزی رو گروگان گرفته، اگر قبول    -

 شدن.  کردیم هزاران اژدها کشته مینمی

شاهزاده که آماده انفجار دیگری بود، با سخن ملکه ناگهان آرام 

آتش  روی  که  سرد  آبی  همچون  کرد.  اختیار  سکوت  و  گرفت 
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هایی که  و متعجب با چشم  زدهشود. بهت ور شده ریخته می شعله

 اند، زمزمه کرد:گشاد شده 

 طوری؟  مردم رو گروگان گرفتن؟ چه -

گونه این اتفاق افتاده است،  دانست چهملکه که خود هنوز نمی

سرش را مجدد به چپ و راست تکان داد و درمانده و ناالن پاسخ 

 داد:  

 دونیم، اما راهی نبود. هایدرا، بچم با توهه؟  نمی  -

می سر  به  بهت  در  هنوز  که  اول  شاهزاده  پله  روی  شوکه  برد، 

هایش پوشاند. عصبانیت دیگر فایده  نشست و صورتش را با دست 

ندارد، چرا کسی زودتر به او از دستیگر شدن مردم خبر نداد؟ 

ها خبر نداشت  گناهی که حتی روحشان هم از این اتفاقمردم بی 

 ی مثل نینفوها شوند؟!  چه تقصیری داشتند که گروگان شرورهای

ای خاطرات چند روز گذشته را به  ای، تنها لحظه شاهزاده لحظه

روستاهای  درون  از  و  بودند  مرز شده  وارد  که  روزی  آورد.  یاد 

قدر خوشحال بودند، مردم روستایی گذشتند. مردم چهمرزی می
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با ساده لوحی تمام آذوقه گران بهای خود را تقدیم سربازهای  

 کردند.  ها برای حفاظت از کشورشان تشکر میو از آنخسته کرده  

ها را نجات بدهد؟ اصالً قلبش به درد آمده، واقعاً چرا نتوانست آن

مگر به کارو نگفت تا مردم مرزی به پایتخت منتقل شوند؟ پس  

 اند؟ جا رسیده چه غلطی کرده است که اکنون به این

رخشید که با  د ملکه هنوز نور امید کمی در درون وجودش می

دیدن وضعیت آشفته شاهزاده پس از مطلع شدن از موضوع، کل  

امیدش فرو پاشید و نور کم جان وجودش خاموش گشت. به حتم  

و مردم نجات هایدرا  برای  راهی  شان، موقعی که هایمون دیگر 

گونه ناامید شده است، نیست. باید یکی را انتخاب کنند، یا  این

اما مگر   یا مردم  به پادشاه و  انتخاب راحتیهایدرا،  ست؟ مردم 

اند. آیا پاسخ تمام اعتمادهای  ملکه به شاهزاده ارشد اعتماد کرده

 این چند سالشان این است؟ 

ها  اما مگر هایدرا اعتماد نکرده بود؟ هایدرا دختر و معشوق آن

. او گناه کاری  بود، او چه گناهی داشت؟ اما حقیقت همین است 

شود. اما واقعاً با رفتن به راذان؟ زیرا او به است که باید مجازات  
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دانند. حتی  شود. همه این را به خوبی میجا کشته می حتم در آن

ها اژدهایانی نبودند که با گروگان گرفتن  پادشاه و ملکه، زیرا آن

گفتند قرار  فرزندشان تا این حد شکسته شوند. آن هم وقتی می 

شدند که هایدرا  وشحال می است دوماه دیگر بازگردد. حتی باید خ

خیال ماجرا شود و دو ماه در آزتالن نیست، شاید آن غریبه بی

گونه حتی  برای کشتنش نیاید. حداقل جانش در امان بود. اما این

 ممکن است زودتر از موعود کشته شود!  

های لزرانش را روی قلب خود نهاد و سپس خطاب  ملکه، دست 

 به شاهزاده زمزمه کرد: 

 کار کنیم؟ اگر دخترم رو بکشن، اگر... اآلن باید چی  -

پادشاه، به خاطر سردرد شدیدی که داشت و اعصابش را بیش از 

کرد، سرش را کمی به معنای منفی تکان داد و  پیش خورد می 

 آهسته زمزمه کرد:

نگران نباش. آرونا ممکن نیست بذاره هایدرا به همین راحتی   -

 ارتش شامباال هنوز اینجاست. بمیره. حداقل نه تا وقتی 
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با پاسخ پادشاه، آرام تر شد و کمی خیالش آسوده گشت.  ملکه 

که شاه نیز شاهزاده اما با سخن شاه تنها یک چیز را فهمید، این

از آن با خبر است.  به  از تمام ماجرا  با رفتن  که هایدرا به حتم 

 شد مطلع است و تنها سعی دارد ملکه را قانع جا کشته میآن

قدر مسخره و  ماند! چهکند که به خاطر ارتش شامباال او زنده می 

ترسیدند،  امیدوار کننده. اگر آرونا و آیوشی از ارتش شامباال می 

گرفتند و پرنسس این پادشاهی  هرگز مردم مرزی را گروگان نمی

 کردند، چه خوش خیال واقعاً... عظیم را تهدید نمی

می  کاری  یک  باید  اماهایمون  به    کرد،  فکری  هیچ  کاری؟  چه 

تواند به  کار کند. هرچند می دانست باید چهزد، نمیسرش نمی

می  انتخاب  را  ماندن  او  بدهد.  انتخاب  حق  هایدرا  یا  خود  کند 

مردن را؟ تاوان گناهش شاید بسیار زیاد باشد اما در هر صورت 

تر جوابش  این نتیجه اشتباه خودش است. هرچند که هایدرا پیش

های خم شده از جای خود برخاست.  بود. شاهزاده، با شانه را داده  

قامت رعنایش را به طرف درب تاالر برگرداند و در حالی که به  

 رفت، زمزمه کرد:  ها پایین می سختی از پله
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تونیم به خودش حق انتخاب بدیم. اگر خواست بمونه،  فقط می   -

 کنم. مهم نیست چی بشه.  تا پای جون ازش محافظت می 

که با شنیدن حرف شاهزاده هایمون، بلند و نگران خطاب به  مل

 ایشان پرسید:

 اما اگر خواست بره چی؟    -

زد،   لبخند  غمگین  ایستاد.  حرکت  از  ملکه  سؤال  با  شاهزاده، 

گریه آن  با  نیست.  نمیممکن  گمان  دیده،  او  از  که  کند  هایی 

بخواهد مرگ را به ماندن ترجیح بدهد. درضمن خود در میان 

 خواهد بماند. پس آهسته پاسخ داد: یه گفت می گر

مونه. اما اگر خواست بره اون وقت دیگه کاری از  مطمئنم می   -

 دستمون بر نمیاد. 

پاسخ   با  ملکه  شد.  محو  نیز  لبخندش  آخر  کلمات  ادای  با 

رحمانه شاهزاده در لحظه هینی کشید و با صدای فریاد بلند بی 

هوش شده است.  بسیار بی   و نگران شاه مشخص شد که از اندوه

مرد. هفده سال او را با ترس و  حق داشت، دخترکش داشت می 

 اکنون  گاهآن  بودند،   کرده  مراقبت  ازش  و رنج از آن غریبه بزرگ
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 تقدیم   راذان خودپسند ملکه آن آرونا، تقدیم دستی دو را او باید

 !  کردندمی 

دند.  هایش بسته شچاره روی زمین سقوط کرد و چشمی بیملکه

بلند  را  ایشان  ایستاد و سعی کرد  باالی سرش  اندوه  با  پادشاه 

شاهزاده  کنار  از  عجله  با  نیز  خدمه  ببرد.  اتاقشان  به  و  کرده 

گذشتند تا خود را به ملکه برسانند. شاهزاده هایمون اما در آن 

هیاهوی خدمه، میان تاالر آبگین ایستاده. سرش را باال گرفت و  

کند؟  ی تاالر خیره ماند. به چه فکر میهایش به سقف طالیچشم

هایم را بستم، در کمال تعجب ذهنش خالی است. سکوت چشم

واری فرو  مطلقی در ذهنش پدید آمده و خود نیز در حالت خلسه

هایم را گشودم و سرم را پایین انداختم. تماشای  رفته است. چشم 

نیست.    ای پر غرور این چنین ناتوان، واقعاً برایم جالبشاهزاده

بین   تیز  و  پیچیده  افکاری  با  سرحال  مردی  را  او  همیشه 

اینمی  که  اکنون  واقعاً  شناختم.  شده  خورد  و  شکسته  گونه 

 دیدنش برایم سخت است. هرچند، مقصر این وضعیت او نیست. 

***  
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بویایی قوی  با حس  بود و  پایگاه رسیده  به  اش توانست در پال 

چادر فرمانده بیابد. با قدرت کمترین زمان گریس و کارو را در  

سخن گویی خود حرف فرمانده را منتقل کرد و مجدد به طرف  

به   با دریافت دستور،  نیز  انعکاس پرواز کرد. کارو و گریس  باغ 

و  شدند  بلند  چادر  درون  چوبی  میز  پشت  از  سرعت 

شمشیرهایشان را از داخل جایگاه برداشتند. سپس سریع از چادر 

بدیل شدن به اژدها، به آسمان آبی صبح روز  بیرون آمدند و با ت

 شوم صعود کردند. 

باال می شرق  از  و  بود  کرده  طلوع  کامالً  تازه  دو خورشید  آمد. 

با   آبی  برنده و دیگری  تیغ های  با  بنفش  ورتلس یکی  اژدهای 

پیشانی  مرکز  در  شکل  حاللی  پرواز  شاخ  قصر  طرف  به  اش، 

می می  گلهاید  جنگل  باالی  از  و  نگران  گذشکردند  هردو  تند. 

اند؟ نه مضطرب  گویند. ترسیده دیگر سخن نمی هستند و با یک

های زیادی را به طرفم  دانم. هر چه که هست حس هستند؟ نمی 

ها  فهمم این چه واکشنی است که آنکنند و دقیق نمی ساطع می 

 دهند.  از خود نشان می
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دن  دقایقی که گذشت بر روی پل آینه فرود آمدند و با تبدیل ش

به جسم انسانی خود، به درون پل پریدند تا از آن ارتفاع بسیار 

در   مدام  را  شمشیرش  که  حالی  در  کارو  نکنند.  سقوط  زیاد 

 فشرد، خطاب به گریس پرسید:  دستش می 

 پس فرمانده کجان؟    -

نهاد، به اطراف نگاهی  طور که در کنارش قدم میگریس نیز همان

 انداخت و با تردید پاسخ داد:  

 دونم، صبر کن.  نمی  -

با نزدیک شدن به آن باغ رفت و  ها  به طرف سربازهای ورودی 

نگهبان  فرمانده  دیدن  با  سرباز  دو  جلوی ایستاد.  در  قصر  های 

به   بدان توجه  اما کالفه  تعظیم کردند. گریس  به سرعت  خود، 

 ها و تشریفات دیگر پرسید: تعظیم آن

 فرمانده هایمون کجان؟  -

سمت راست ایستاده بود به سرعت سرش را باال  سربازی که در  

 آورد و پاسخ داد: 
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 جا بیرون رفتن.  ایشون نیم ساعت پیش از این -

 شد با شنیدن صدای سرباز بلند پرسید:  تر می کارو که نزدیک

 چیزی نگفتن؟  -

 بار سرباز سمت چپی سرش را باال آورد و با تردید پاسخ داد: این

ایشون. خب پرنسس داخل باغ هستن گفتن تا برنگشتن نذاریم    -

 جا خارج بشن.  از این

هایش گشاد شد و به گریس که اکنون  کارو با پاسخ سرباز چشم

کنارش ایستاده بود، نگاه کرد. او نیز متعجب شده است. پرنسس  

با است؟!  داخل  شده  هایمون حبس  شاهزاده  توسط  هم  آن  غ، 

نمی باورش  گویا  اینگریس که  باشد،  شد شاهزاده  را کرده  کار 

 مردد خطاب به سرباز سمت چپی پرسید:  

 مطمئنی؟ شاهزاده خودشون این رو گفتن؟!   -

متعجب   اندازه  همین  به  شاهزاده  دستور  از  نیز  که خود  سرباز 

باری دیگر با تردید کمتری پاسخ شده بود، سرش را تکان داد و  

 داد:  
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 نی بودن.  عصبا هم خیلی. قربان بله …ب -

این گریس  و  پیش  کارو  از  بیشتر  عصبانی  کلمه  شنیدن  با  بار 

صدای  شنیدن  با  که  بزنند  حرفی  خواستند  و  کرده  تعجب 

عقب قدم به  را  سرهایشان  و  کرد  سکوت  دو  هر  دور  از  هایی 

ای همچون  تند که مرد شکستهبرگرداندند. به راهرو چشم دوخ

هایش گویی  داشت و شانهشاهزاده را دیدند. آهسته قدم بر می

 کردند.  های بزرگی را حمل میوزنه

ای پل خیره بود.  سرش را پایین انداخته و نگاهش به کف شیشه

صمیمی  دوست  دیدن  با  اسفکارو  وضیعت  آن  در  به  اش  بار 

ج او  به  رسیدن  با  دوید.  طرفش  به  و  سرعت  ایستاد  لویش 

های خود گرفت. سپس با نگرانی به  هایش را محکم با دست شانه 

موهای پریشانش خیره شد و خواست سؤالش را بپرسد که با باال  

نهایت تعجب  های قرمزش، بیآمدن سر فرمانده و دیدن چشم

گونه  کرد. چه شده است؟! چی اتفاقی افتاده که دوستش را این

به خون نشسته شاهزاده بیشتر از    های خورد کرده است؟ چشم

هایش خیره  طور که به چشمهمیشه او را متعجب کرد. پس همان

 بود، پرسید:  
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 قدر به هم ریختین؟  شده سرورم؟ چرا اینچی  -

ای کرد که من نیز متعجب  شاهزاده، ناخوداگاه از سؤالش خنده 

خندد؟! آن هم وقتی  شدم. در این وضعیت نابسامان برای چه می

اش داغون شده است. ضربان قلبش آرام بود،  ا این اندازه روحیهت

دست نداشت،  هم  شدیدی  نمیتپش  نیز  تنها  هایش  لرزیدند، 

او  چشم اطرافیان  به  را  خرابش  حال  گواه  که  بودند  هایش 

 ها گواه همه چیز هستند! گویند چشمطور که می دادند. همانمی 

کرد. تعجب  قبل  از  بیشتر  نیز  کارو  شده    خندید،  مرگش  چه 

آن به  که  حالی  در  گریس  میاست؟!  نزدیک  دیدن ها  با  شد، 

 های خندان فرمانده، با تمسخر گفت:  لب

 خوابی...  خبری نشده فقط نخوابیدن و بی -

را می ادامه  داشت حرفش  باغ،  باز شدن درب  با صدای  که  زد 

حرف خود را خورد و به عقب چرخید. متعجب به رایکا و پرنسس  

دو را چشم  بازویش  پرنسس  و  نداشت  خوشی  حال  رایکا  خت. 

گرفته بود تا بلکه نیافتد. گریس با دیدن این وضعیت ابروهایش  

 را باال انداخت و با خنده زیر لب زمزمه کرد:  
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 خبره!امروز چه  -

توجه به حرف گریس از کنارش گذر کرد و به طرف شاهزاده بی 

با   راهی شدند.  نیز پشتش  و گریس  کارو  برداشت.  قدم  هایدرا 

ها ایستاد و با جدیت  رسیدن به هایدرا و رایکا شاهزاده جلوی آن

همان می تمام،  کنارشان  از  که  می طور  باغ  وارد  و  شد،  گذشت 

 گفت:  

 اید باهم حرف بزنیم.  پرنسس لطفاً برگرد داخل، ب -

هایدرا با حرف هایمون ناامید به تکان دادن سر اکتفا کرد و پاسخ 

نمی وقتی  دارد  فایده  چه  بینداد.  داد؟  انجام  کاری  حال توان 

مجدد به رایکا کمک کرد تا بازگردد که گریس قدمی جلو نهاد  

 و با اضطراب گفت:   

 رمایین.  آم، سرورم بزارین من بهشون کمک کنم. شما بف  -

هایدرا نیم نگاهی به گریس انداخت و سپس به رایکا نگاه کرد.  

رایکا که حرف گریس را شنیده بود، سرش را آهسته تکان داد 

کار  که پرنسس آرام بازویش را رها کرد و عقب رفت. گریس با این

هایدرا خشنود گشت و جلو آمد. با نرمی بازوی ظریف رایکا را  
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کرد تا به داخل باغ بازگردد. هایدرا  گرفت و سپس به او کمک  

ها خیره شده بود و گویا قصدی برای رفتن نداشت  به رفتن آن

که کارو قدمی جلوتر نهاد و با تردید خطاب به پرنسس با نگاهی  

 های ایشان پرسید:  نافذ به چشم

 سرورم پرنسس، چه اتفاقی افتاده؟ چرا شاهزاده...  -

نیم نگاهی به او انداخت و تنها پرنسس بدان هیچ پاسخی به کارو  

بسنده کرد! کارو با این    "دونین؟یعنی باور کنم نمی "به گفتن  

حرف پرنسس ابروهایش مجدد باال پریدند و خواست در کمال  

کارو   شد.  راهی  و  نکرد  صبر  پرنسس  که  نه  بگوید  تعجب 

  به   که  تفکر  و  مکث  کمی  با  و  داد   تکان  اطراف  به   را  سرش   گیج

 شاهزاده .  شد  باغ   وارد  بقیه  دنبال  به  نرسید،  هم  ای نتیجه   هیچ

  -یکی  نیز   بقیه  و  نشست  سطنتی  های صندلی   راس  بر  هایمون

میز بزرگ    کناری   های صندلی   از  یکی  روی   بر  او  به   رسیدن  با  یکی

طرف میز  غذا خوری، نشستند. با رسیدن هایدرا او نیز بر راس آن

با اخم و سر درد شدیدی، به میز طالیی براق چشم   نشست و 

با نگاهی قرمز و به خون نشسته به هایدرا  دوخت. هایمون اما 

خیره شد. با رسیدن کارو که آخرین نفر بود و برو روی صندلی  
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اهزاده کالفه نفس عمیقی کشید و کنار هایمون جای گرفت، ش

 گفت:  

عجیبه اما ما دیرتر از بقیه خبر دار شدیم که ملکه آرونا چه    -

 تصمیمی گرفته.  

کارو و گریس با حرف او متعجب شده و خواستند سؤالی بپرسند  

ها فرصتی نداد. سرش را به طرف گریس که  که شاهزاده به آن

سته بود چرخاند و با در سمت راست در کنار رایکا میان میز نش

 جدیت تمام گفت:  

به    - به مرز نرسوندی؟ گفتم مردم رو  گریس، مگه خبرها رو 

 شد؟ مرکز انقال بدین. چی

گریس که هنوز در شوک بود، ابروهایش را مجدد باال انداخت و 

 سرش را باال و پایین کرد. سپس با اطمینان پاسخ داد:  

موقع یه درافیل و یه لیتلی  بله همین رو گفتین. من همون    -

 طور مگه؟تر اخبار رو دریافت کنن. چهبراشون فرستادم تا سریع

جا بود از  تر که اینهایدرا با سؤال هایمون مشکوک شد. او قبل 

زد. باز چه شده است؟ چیز جدیدی فهمیده که  ها حرف نمیاین
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دن  خبر است؟ پس سرش را باال آورد و با نگاه کرهایدرا از آن بی

 آلود پرسید:  به او، بلند و بغض

ها چه زنین شاهزاده؟ اونمردم؟ چرا یکهو از مردم حرف می    -

ربطی به این موضوع دارن؟ قرار نیست جنگی شروع بشه پس  

 ها به مرکز بیان.  الزم نیست اون

هایمون با حرف هایدرا، ناخواسته پوزخندی زد و خطاب به او با  

 سید:  نگاهی عمیق و اندوهگین پر 

می   - فکر  و  پرنسس،  جنگ  شروع  خاطر  به  فقط  مردم  کنین 

 ندیدن خسارت به مرکز منتقل میشن؟ 

هایدرا با حرف و رفتار شاهزاده بیشتر تعجب کرد. خواست سؤال  

ای میان ابروانش انداخت و با  اش را بپرسد که شاهزاده گرهبعدی 

 اندوه ادامه داد:  

پادشاه  - به  گرفتن.  گروگان  رو  جون    مردم  یا  گفتن  ملکه  و 

به  گروگان  عنوان  به  رو  پرنسس  یا  کنن  انتخاب  رو  مردمشون 

 جا بفرستن.  اون
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بار حتی رایکا و هایدرا نیز شوکه شدند. کارو کارو و گریس، این

و گریس از دریافت کل اخبار و رایکا و هایدرا، از نیمه دوم خبر، 

آن چرا؟  اما  بودند.  کرده  استفاده  مردم  از  کامالً  مردم؟  که  ها 

به  بی  با شنیدن سخن شاهزاده،  هایدرا  گناه هستند پس چرا؟ 

سرعت از جایش برخاست که به خاطر دامن بزرگش صندلی به  

عقب پرت شد و با صدای بلندی بر زمین افتاد. صدا در باغ پیچید  

ها بر خالف  ها از ترس به هوا پریدند. سر و صدای چلچلهو پرنده 

تاثآن همیشه  مثل  جو که  روی  بر  بیشتر  باشد  داشته  مثبت  ر 

حاکم تأثیر منفی گذاشت. هایدرا با بهت، با ابروهایی باال پریده  

 هایی از هم جدا شده زمزمه کرد:   هایی گشاد شده، با لب و چشم

 مردم رو گروگان گرفتن؟ چرا؟ برای چی؟!  -

هایش را روی میز نهاد. شاهزاده، سرش را پایین انداخت و آرنج

که دست همان پیشانی طور  ستون  را  میهایش  میز  اش  به  کرد 

های بلند  خیره شد. سپس آهسته با صدایی که انگار از پشت کوه 

 رسید، پاسخ داد: آمد و به گوش می و از دور دست بیرون می

 یه اهرم فشار برای گرفتن شما.  -
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برای  شکست.  قبل  از  بیشتر  شاهزاده  زمزمه  شنیدن  با  هایدرا 

اند؟ اما مگر او چه چیز داشت ردم را گروگان گرفتهگرفتن او م

ها تا این اندازه طالب به دست آوردنش هستند؟ هایدرا، که آن

هایش را روی دامن لباسش نهاد و در حالی که لباس را انگشت 

انگشت  میان  میدر  محکم  با  هایش  شاهزاده  به  خطاب  فشرد، 

 نگرانی و تردید پرسید:  

 مگه من چی دارم؟  -

های تعجب تر از ذهن او و آن نگاه هزاده که سؤالش را پیش شا

 برانگیزش خوانده بود پوزخندی زد و پاسخ داد: 

که  کنی؟ دو احتمال بیشتر نداره. یک اینخودت چی فکر می   -

این یعنی  این  و  خبره  با  کردی  که  کارهایی  از  جا  آرونا 

 که...  های زیادی داره و دو اینجاسوس

هر دو منتظر ادامه سخن شاهزاده و فهمیدن دلیل  هایدرا و رایکا  

 دوم بودند که هایمون با مکثی بلند مدت ادامه داد:  
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ها پیش رو با گرفتن تو  خوان انتقام سال که می دلیل دوم این  -

از بریل بگیرن. تو تنها وارث این پادشاهی هستی و این آسیب  

 زنه. با آسیب دیدن تو دربار دگرگون میشه.  بزرگی به کشور می 

با فشار  اندوه زیاد  ناراحتی و  از  اتمام سخن شاهزاده  با  هایدرا، 

کرد، سقوط کرد و روی ا تحمل می بیش از حدی که این روزه

صندلی  روی  باید  که  نبود  مهم  برایش  دیگر  آمد.  فرود  زمین 

بنشیند یا غرور و شأن خویش را جلوی مشاور و فرمانده قصر،  

تر از آن  حفظ کند. نه، دیگر هیچ چیز در این شرایط برایش مهم 

 دانست باید چه کند، نبود. که نمی 

رفت، از جای خود برنخاست  ر می چه انتظاشاهزاده بر خالف آن

داشتند   انتظار  گریس  و  کارو  نرفت.  هایدرا  به  کمک  برای  و 

اش  فرمانده سریع خود را به هایدرا برساند تا وضع روحی آشفته 

ها مغشوش شده را بهبود ببخشد. شاهزاده اما فکرش بیشتر از این

ی  اش کمک کند. تا حدود است که بتواند به هایدرا و بهبود روحیه

موافق این اتفاق است زیرا این فشارهایی که اکنون دارد تحمل  

شد تا دیگر کاری  کرد، تقریباً حقش بود. این درس عبرتی می می 

بی  عشق  خاطر  به  اما  ندهد.  انجام  فکر  بدون  او  را  به  نهایتش 
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توانست بگذارد برای درس گرفتن از اشتباهش، جان وی را  نمی

دستی تقدیم آن حیوانات پست راذانی اندازد و او را دو  به خطر بی

کند. پس با افکاری درهم نفس عمیقی کشید و خطاب به گریس  

 گفت:  

گریس، همین اآلن به طرف مرز پرواز کن، ببین چرا کسی     -

جا بمون بهمون خبر نداده. با یه نامه بهم خبر بده و خودت اون

 تا ارتش برسه. باید از مرز محافظت کنیم.  

آهسته از جایش برخاست. نگاهش مدام بین    گریس متعجب و

می  پرنسس  و  می شاهزاده  شاهزاده  چه؟  یعنی  خواهد  چرخد. 

 خیال شده و پرنسس را نجات بدهد؟ اما این... مردم را بی

به  چیزی  برخورد  احساس  با  که  بزند  حرفی  خواست  گریس 

آن   از  خبر  کارو  نگاه  برگرداند.  کارو  طرف  به  را  سرش  پایش، 

باید حرفی بزند و تنها وظیفه دارد دستوری که به او  داد که نمی 

ابالغ شده است را انجام دهد. پس اخمی کرد و سرش را پایین 

خانواده میانداخت.  زندگی  مرزی  روستای  در  و اش  کردند 
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های گاو داشتند. پدر و مادر پیرش به حتم اکنون در دست گله

 اند!  آن نینفوهای پست اسیر شده 

 داشت  کرد،می   خدمت  برایش  دل  و  جان  با  که  ای ده فرمان  گاه،آن 

  گریس، !  نبود  حق  به  این...  این.  دادمی  نجات  را  خودش  پرنسس

 شاهزاده  به  خطاب  خواست  و  آورد  باال   را  سرش  تفکر  اندکی   با

دار هایدرا، او را محکوم به  ند که صدای بغضک   اعتراض  مصمم

 سکوت کرد. 

گناه،  خوای بگی جون من از اون همه اژدهای بیشاهزاده، می   -

 تره؟! با ارزش

هایش را هایش را ستون سرش کرده و چشمهایمون که دست

های خود را گشود. بدان حال چشمبسته بود، با صدای هایدرا بی

 د، با تحکم پاسخ داد:  که سرش را باال بیاورآن

ارزش هم نیست. دو راه که بیشتر  تره اما بی نه، نگفتم با ارزش  -

 خواین برین؟  نداریم، نکنه می 

چه این شاهزاده  است.  شده  دل  سنگ  با  قدر  زدن  حرف  گونه 

دختری که زیر فشارهای زیادی در حال له شدن است، نهایت  
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با سکوت طوالنی  رساند؟ هایمون  اش را نمیرحمی و سنگدلیبی 

دانست که هایش را ببندد. می مدت هایدرا خواست مجدد چشم

قتل  به  پای خود  با  نمیهایدرا  از حد  گاه خود  بیش  ملکه  رود. 

کرد دخترش نیز مثل خودش جانش خوش خیال بود که فکر می 

 کند. را برای مردمش فدا می 

 های شاهزاده و پرنسس نگاه از آن دو نفر گرفتگریس با سخن 

و بدان هیچ حرفی از پشت میز بیرون آمد و به طرف درب قدم 

را گرفته بود. اما عجیب   تصمیمشای نداشت. شاهزاده  نهاد. فایده 

 اند؟ ارزش شدهقدر بیاست، از کی مردم برایش آن

ایجاد شده بود، از کنار  شاطر شاهزاده در دله خبا ناراحتی که ب

پرنسس گذشت و خواست از دو پله سکوی میز پایین برود که با  

 سخن پرنسس میخکوب در جای خود ایستاد. 

باید   - خودمم  پس  منه  اشتباه  این  کن.  صبر  گریس  فرمانده 

 تاوانش رو بدم.  

نمی باورش  که  به  گریس  باشد،  زده  را  حرف  آن  پرنسس  شد 

با نگاهی حیران به او چشم دوخت.   سرعت سمت ایشان چرخید و
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رایکا  از  آهسته  هرچند  بود،  نشسته  زمین  روی  هنوز  پرنسس 

آن با  رایکا  برخیزد.  از جایش  بتواند  تا  هنوز  کمک خواست  که 

کامال خوب نشده بود اما به سرعت از روی صندلی بلند شد و  

کنارش جای گرفت، بازویش را آهسته گرفت و او را بلند کرد. با  

های لرزان و ظریف خود  هایش را با آن دست اش، اشکادنایست

زده به او هایی متعجب و حیرتزدود و به شاهزاده که با چشم 

نهایت  که بی   شخیره شده بود، چشم دوخت. دستش را روی قلب

 توجه به درد عمیق آن آهسته گفت:  کوبید گذاشت و بی تند می 

ای هم برای بانو  ستاده رایکا، برو وسایل رفتن رو آماده کن. فر  -

 آیوشی بفرست که منتظرمون بمونه.  

انتظار همچین حرفی را نداشت، بازو هایدرا را رها   رایکا که اصالً

 کرد و با بغض خطاب به ایشان گفت:  

 پرنسس، منظورتون چیه؟ چرا؟ جونتون...  -

های رایکا پرنسس دستش را به سرعت باال آورد و مانع از التماس

 شد. سپس مصمم و اندوهگین زمزمه کرد:  
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خانواده   - بود  گفته  و  ی  کارینا  ارتش  سربازهای  از  نیمی 

 کنن. ای قصر، در مرز زندگی میهنگهبان 

رایکا که هنوز متوجه موضوع نبود، معترض میان حرف ایشان 

 گرفت، گفت:  هایش را با تمنا می دست پرید و در حالی که 

 تونن... کشن، مطمئنم نمی خب که چی؟ مردم رو نمی  -

گونه شاهزاده که مشتاق بود بداند منظور هایدرا چیست و چرا این

 نظرش تغییر کرده است، با فریاد بلندی خطاب به رایکا گفت:  

 رایکا، کنار بایست!   -

ت کرده و دست پرنسس را رایکا با فریاد شاهزاده هایمون، سکو

اش شکست. گریس  رها کرد. ناامید چند قدمی عقب رفت و بغض 

را بزند.    شپشت سر پرنسس ایستاده و منتظر بود تا پرنسس حرف

چه چیز نظر ایشان را تغییر داده است؟ هایمون و کارو نیز    واقعاً

منتظر به ایشان خیره ماندند. هایدرا، تنها پرنسس آزتالن سرش  

 آورد و خطاب به همه با نگاهی که به سوی سقف پر از را باال 

 پیچک باالی میز سوق داده بود گفت:  
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اون  - سالش  سیزده  اونکارینا، خواهر  برای جاست.  تنهایی  جا 

 ها سیر بخوابه.  کنه تا بتونه شب مردم کار می 

کرد، سپس در حالی که قطره اشکی از گوشه چشمش سقوط می 

طاب به هایمون که حیران به او خیره سرش را پایین آورد و خ

 مانده بود گفت: 

اون توی دست سرباز های شماست شاهزاده. وقتی آزادش    -

هایی که برام کار کرد و کردین بهش بگین برای جبران این سال 

 جونش رو به خطر انداخت، خواهرش رو نجات دادم.

نسس  شاهزاده که اصال انتظار همچین دلیلی را برای تغییر نظر پر

 نداشت به سرعت از جایش برخاست و خطاب به ایشان گفت:  

اطر یه دختر بچه یه  ه خپرنسس دیوونه شدی؟! هایدرا داری ب   -

اندازی؟ تو یه پرنسسی نه یه فرد عادی، پادشاهی رو به خطر می 

 فهمی؟!چرا نمی

گریس متعجب از سخن بی رحمانه شاهزاده و لحن نامتعادلش  

 با پاسخ پرنسس، مجدد سکوت کرد.  خواست اعتراض کند که 
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نه تو دیوونه شدی که جون اون همه اژدها رو داری بخاطر    -

می  خطر  به  مگه  من  شو  بیدار  نبودی!  این  تو  هایمون  اندازی، 

دره؟ پس االن چت شده؟ ق  نگفتی تاوان کاری که کردم همین

 جون صد ها نفر بخاطر من به خطر افتاده و تو...  

میان سخن پرنسس فریادی کشید و با تحکم و  شاهزاده هایمون  

 عصبانیت بسیار ادامه داد:  

کنی من اون همه اژدها رو  چی داری میگی پرنسس؟ فکر می   -

کنم که بمیرن؟ اگر یکم صبر کنی خودم همه چیز رو  رها می 

 کنم، هم اون ها رو نجات میدم هم تو رو، من... درست می 

که هایمون شوکه سکوت هایدرا، با سخن شاهزاده لبخندی زد  

هایش خیره ماند. هایدرا، از پشت اختیار کرد و به لبخند روی لب

میز بیرون آمد و به طرف شاهزاده قدم نهاد. سپس با رسیدن به  

آهسته دست  دست  ایشان  و  برد  جلو  را  گرفت.    راستشاش  را 

های هایمون هارمونی و های هایدرا، با گرمی دستسردی دست

عین حال غم انگیزی را تشکیل دادند. هایدرا، به    تضاد زیبایی در
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اش را کمی فشرد. سپس  های شاهزاده خیره شد و دست چشم

 غمگین و آرام زمزمه کرد:  

شاهزاده شجاع من، اگر تو بتونی هم مردم و هم من رو نجات     -

کنم. اما، هیچ به  بدی، باور کن بیشتر از همیشه بهت افتخار می 

 من فکر کردی؟ 

ده گره میان ابروهایش را بیشتر کرد و خواست مانع ادامه شاهزا

 های هایدرا شود که پرنسس زودتر ادامه داد:  حرف

جا برگرده، من خودم رو  اگر فقط یک نفر نتونه زنده از اون   -

خوب نمی گریس  و  کارو  نیست،  غریبه  کسی  اینجا  بخشم. 

دونن من چی کار کردم و رایکا هم همدست خودم بود. پس  می 

 بذار برم. بذار منم مثل خودت بزرگ بشم.  

- هایش یکیطور که اشکسپس سرش را پایین انداخت و همان

از   بیچشمیکی  خاکستری  روی می   روحشهای  بر  و  چکیدند 

 کردند، ادامه داد: هایشان سقوط می دست

تو که رفتی، فکر کردم وقتی برگردی هنوز هم مثل قبلیم. اما     -

هر دومون تغییر کردیم. تو بزرگ و بالغ شدی. اما من    نببین، اآل 
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ها، تنها  سال نه، پس بذار با این اتفاق منم بزرگ بشم. تموم این  

م نقصم بود. هیچ  اها و تنها نگرانی های بریلناراحتیم آزار و اذیت

این شاید  نکردم.  فکر  مردم  به  جایگاهوقت  که  بفهم    مطوری 

وحشتناکهچ و  تاریک  حال  عین  در  و  حساس  اون  قدر  از  تر 

کردم. با اتمام حرفش، خواست دست شاهزاده  چیزیه که فکر می

تر از قبل ناگهان دست پرنسس را محکم  را رها کند که هایمون

 گرفت و با فریاد و عصبانیت خطاب به گریس غرید:  

 گریس چرا ایستادی؟ برو دیگه! کاری که گفتم رو بکن!   -

اصالً که  لحظه   هایدرا  نداشت،  هایمون  از  را  کار  این  ای  انتظار 

شوکه شد. اما سعی کرد سریع خود را جمع کند و دست و پایش 

د. پس به سرعت جیغی کشید و در حالی که با شدت  را گم نکن

را از حصار دست پر قدرت او بیرون   ش از هایمون جدا شد و دست

 کشید، خطاب به گریس با کالفگی گفت: 

نگهبان   - فرمانده  سلطنتیه.  گریس  دستور  یه  این  قصر،  های 

 بایست!  
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شاهزاده با این کار ناگهانی هایدرا شوکه قدمی به عقب برداشت.  

های هایدرا چه بود که ناگهان همه جز شاهزاده بر روی  دست  در

در  که  براقی  نشان  به  کردند؟  تعظیم  و  نشسته  های خود  زانو 

می دست زیبایی  به  هایدرا  نشان  های  شدم.  خیره  درخشید 

سلطنتی طالیی که طرحی از یک اژدهای بریل بر روی آن هک  

 شده است. 

برای دستور های خاص و ش تنها  استفاده  نشانی که  رایط حاد 

عادی  می  حالت  در  هایدرا  برابری   قدرتششود.  شاهزاده  با 

تواند دستور خودش  کند، اما با استفاده از نشان سلطنتی، می نمی

را نسبت به دستور شاهزاده ارشد، ارجعیت ببخشد. هایمون که 

انتظار این کار هایدرا را نداشت، بیشتر از قبل عصبی شد و  اصالً

نش دنبال  جیببه  تمام  نبود،  اما  گشت.  خود  سلطنتی  های ان 

جو کرد که ناگهان به یاد آورد آن را در  ورا جست  لباسشمخفی  

کرد به  کاخ شورا در تاالر شیوا جا گذاشته است. زیرا گمان می 

شد  او  نشان  نبود  متوجه  که  هایدرا  داشت.  نخواهد  نیازی  آن 

های شاهزاده چند آلود و ناامید به چشمطور که با نگاهی غم همان

 رفت، گفت:  قدمی عقب می 
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من   - بذار  اما  پرنسس، ه  متاسفم.  یه  عنوان  به  رو  وظیفم  م 

 هرچند گناهکار انجام بدم. 

هایمون با شنیدن این حرف، خواست قدمی دیگر جلو برود که  

حرکت کرد و جلویش ایستاد. هایمون، به  شبار کارو به طرفاین

کارو را کنار بزند که کارو آهسته   های او نگاه کرد و خواستچشم

 زمزمه کرد:  

 بس کن هایمون، تو تالشت رو کردی. فقط بس کن.  -

بار پیش  قدر زیاده روی کرده است که کارو اینهیعنی شاهزاده چ 

دهد تا به خود بیاید؟ کارو فهمیده  قدم شده و به او اخطار می 

اصولش    خیال تمام قوانین وبود که هایمون به خاطر پرنسس بی 

انداخت تا او را شده است. داشت حتی جان مردم را به خطر می

دانست که راه دیگری برای نجات جان نگه دارد. او به خوبی می 

مردم بیچاره وجود ندارد و هایمون تنها آن حرف را زد تا هایدرا  

 را قانع کند.  

کرد که شاهزاده در آن لحظه به یاد نداشت  یعنی باید باور می

میخانوا زندگی  مرز  در  گریس  نینفوها  ده  اسیر  اکنون  و  کنند 
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دانست، شاید به یاد نداشت و بی توجه به حضور  اند؟ نمیشده 

ها حرف را به زبان آورد، شاید هم با خبر بود و بخاطر  گریس آن

کارش درست است   واقعاًبی خیال همه چیز شد. اما    واقعاًپرنسس  

مانع شاهزاده شده است،  یا خیر؟ پرنسس هنگامی که دید کارو  

بدان حرف دیگری از آالچیق سلطنتی بیرون آمد و به طرف درب 

باغ قدم نهاد. رایکا نیز پشت سر ایشان حرکت کرد و گریس ماند 

 کند.  ها را تماشا می که در سکوت رفتن آن

ها را زد وقتی با خبر بود  او اندوهگین بود. شاهزاده چرا آن حرف

کنند؟ یعنی بخاطر یک دختر به زندگی می جا  خانواده او در آن

همین راحتی بی خیال جان هزاران نفر شد؟ نه ممکن نیست.  

درست بود که آن دختر هر کسی نبود اما غیر ممکن است مردی 

کرد، تا این ها با جان و دل برایش خدمت می که او تمام این سال

ه  اندازه به خاطر عشق سهل انگار شود! گریس، به طرف شاهزاد

قدم نهاد و کنار کارو ایستاد. سپس غمگین و ناامید، خطاب به  

نفس و  بود  انداخته  پایین  را  سرش  که  عمیقی  شاهزاده  های 

 کشید، گفت:  می 
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جان.  چرا اون حرف رو زدین؟ خانواده من، پدر و مادرم اون   -

اطر پرنسس بیخیال جون همه ه خاون هام گیر افتادن. بعد شما ب

 شدین؟ این بود... 

ذهنی  درگیری  و  اندوه  همه  آن  میان  داشت،  شاهزاده  که  ای 

آن بدان  و  زد  گریس حرلبخندی  بگذارد  کند، فکه  تمام  را  ش 

 گفت: 

 ا توی پایتختن. هت در امانن گریس. اوناهخانواد  -

کن طور ممهگریس و کارو هر دو با سخن شاهزاده شوکه شدند. چ

ها از این موضوع خبر داشته باشند، خانواده  که آنبود بدان این

هایی گریس اکنون در پایتخت باشند؟! گریس حیران و با چشم 

 گشاد شده، به سرعت پرسید:  

 طور ممکنه؟ همنظورتون چیه؟ چ -

شاهزاده، سرش را باال آورد و به گریس چشم دوخت. دستش را 

ی مردانه گریس نهاد، سپس غمگین  هاباال برد و آهسته روی شانه

 زمزمه کرد:  

 قدر وضعیتم بده که بهم شک کنی؟  چی فکر کردی مرد؟ این   -
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شرمنده   و  انداخت  پایین  را  سرش  شاهزاده  حرف  با  گریس 

این پاسخ دهد که  به حرف آمد. صدای خواست  بار کارو زودتر 

 رسید.  حیران و متأسف کارو بود که به گوش می

ش  - چطور؟  می آخه  اهمیت  پرنسس  به  خیلی  برای  ما  دادین 

 همین شک کردیم که نکنه... 

 شاهزاده پوزخندی زد و دلخور به کارو نگاه کرد. 

 یال جون بقیه بشم؟ نه، من پست نیستم. خکه بی   -

نشست،  سپس در حالی که مجدد با بدنی خسته روی صندلی می 

 گفت: 

اشون  هخانواده  پال خانواده سربازها رو برگردوند، باید مواظب    -

باشیم تا با خیالی آسوده بجنگن. تازه به پایتخت رسیدن قبل از  

باغ بشیم، پال خبر رسیدن  بهم داد. سپس  اینکه وارد  شون رو 

 مکثی کرد و مجدد با لحنی منقلب شده ادامه داد:  

نداشتم  فکر می   - انتظار  اما،  بره،  بخاطر خانواده سربازها  کردم 

 یال همه چیز بشه. خبخاطر یه دختر بچه بی 
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گریس با شنیدن آن حرف، به سرعت جلوی پاهای شاهزاده روی  

و  انداخت  پایین  را  سرش  کرد.  تعظیم  و  نشست  خود  زانوان 

اش را روی قلب خود نهاد. سپس بلند با صدایی شرمنده  دست

 گفت: 

 سرورم من رو عفو کنین که بهتون شک کردم.  -

حوصله ش را بی ت که شاهزاده دسکارو نیز خواست این کار را بکند  

 باال آورد و خسته زمزمه کرد:  

بود حق نمی  - بلند شو. هر کس دیگه هم جای شماها  خواد، 

 داشت بهم شک کنه.  

همان  صندلی سپس  زیبای  تاج  به  را  سرش  که  شاه طور  های 

 داد، غمگین زمزمه کرد: نشینی تکیه می 

 که خودش خواست!   نمیشهتموم تالشم رو کردم که نره، باورم     -

بار خطاب به گریس، با  هایش را با درد و اندوه بست و اینچشم

 رسد، گفت:  صدایی که انگار از دور دست به گوش می
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حس    گریس، به سمت مرز برو. ببین دقیق چه خبر شده. اصالً  -

 خوبی ندارم.  

گریس با دستور شاهزاده، به سرعت از روی زانوانش بلند شد و  

سرش را خم کرد، سپس به طرف درب خروج رفت تا به طرف  

مرز پرواز کند. کارو نیز خسته و کالفه کنار شاهزداه نشست و 

 اش بیرون برود. سرش را روی میز نهاد تا کمی خستگی 

ند، از دیروز که ها در مسیر بودند تا به پایتخت برسهر دو، ساعت

اند یه بند درگیر مسائل داخلی شده و اکنون حتی شب را  رسیده 

اند. کارو و گریس در مورد جنگ و ساماندهی ارتش هم نخوابیده 

بررسی   را  چیز  همه  فرمانده  چادر  در  و  بودند  بیدار  صبح  تا 

کردند، فرمانده نیز با پرنسس درگیر مسائل ما بین خودشان می 

درخواست آرونا و آیوشی همه چیز را بیشتر    بود. آخرش هم که

 م ریخت.  ه از قبل به

گریس، با خروج از باغ از روی پل به پایین پرید و در کسری از 

ثانیه تبدیل به اژدهایی عظیم شد و در آسمان آبی صبحگاهی  

های قرمز تیزبینش، به  اوج گرفت. به طرف مرز بال زد و با چشم
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تر خود را به مرز برساند و اخبار عجلو خیره شد. باید هرچه سری

را برای شاهزاده ارسال کند، زیرا امنیت پادشاهی و جان مردم 

 مرزی، اکنون به سرعت عمل او بستگی داشت. 

بودند. هرچند عده بچه بازی  از آنها درون شهر در حال  ها  ای 

با سرعت   به اژدهای آبی و قرمزی که  بازی کشیده و  از  دست 

کرد، چشم دوختند. رویاهای ایتخت پرواز میزیادی در آسمان پ

با آن چشم امیدوار خود  کوچکی داشتند، زیرا  های درخشان و 

ها، بر فراز آسمان کردند روزی بتوانند همچون فرمانده آرزو می

هایی از غرور سر بدهند. هرچند از  این شهر پرواز کرده و غرش

 فرا برسد.  ها نیزکجا معلوم؟ شاید آن روز کم و بیش برای آن

شد تا راهی بازگشت  با راهی شدن گریس، آیوشی نیز آماده می 

پادشاهی شود.  راذان  نخلبه  به  که  دریاچهای  و  زیبا  های  های 

دلپذیرش معروف بود. پادشاهی که هوای مرطوب و گرمی داشت  

شب آزتالن،  خالف  بر  خنکی و  و  گرم  های  روز  و  سرد  های 

 هوای متعادلی برخوردار بود. نداشت، بلکه تمام سال گرم و از  
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موقتآیوشی، همان اتاق  قدی  آینه  ایستاده طور که جلوی  اش 

اش کشید و دمش  های خوش فرم نارنجی است، دستی بر گوش

از   خبر  دمش  حرکت  داد.  تکان  راست  و  چپ  به  آهسته  را 

پرستید  داد. به آینه خیره بود و خود را میمی  بودنش خوشحال  

ش کوبیده  با صدای  آنکه  بدان  اتاق،  درب  آینه  دن  از  نگاه  که 

بگیرد، اجازه ورود را صادر کرد. یکی از دو سربازی که همیشه 

 بودند، وارد شد و خطاب به او با تعظیمی گفت:   همراهش

 شاهدخت، پرنسس آزتالن پیامی براتون فرستادن.  -

آیوشی با شنیدن خبر ابرویی باال انداخت و از توی آینه به سرباز  

 کرد، سپس با پوزخندی گفت:  نگاه 

 بیارش.    -

سرباز سرش را مجدد خم کرد و چند قدمی جلو رفت. با رسیدن  

هایش  ای سفید که در دستبه آیوشی جلویش زانو زد و پارچه

بود را به طرف آیوشی گرفت. آیوشی با کمی مکث آن را از روی  

ن  که به مت  نگاهشهای زبر مرد برداشت و با لذت باز کرد.  دست

بزرگ  پوزخندش  افتاد،  لحظه  نامه  به  لحظه  شد.  قبل  از  تر 
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تر از قبل جلوه کرد. اش بیشتر رنگ و رو گرفت و خوشحالچهره

توانستم به خوبی حدس بزنم در آن نامه چه چیز ذکر شده  می 

که هایدرا گفته بود برای او نیز صبر کند مُهری بر تمام است، آن

ملکهافکارش می و  پادشاه  که    واقعاً  زد. پس  بودند  راضی شده 

تر هم حدس زده و مطمئن پرنسس را راهی کنند. هرچند او قبل 

داد که پادشاه و ملکه بخاطر  بود. البته درصد کمی را احتمال می

عالقه بیش از حدشان به پرنسس، جنگ را به تقدیم کردن او  

 ترجیح بدهند.  

نه دارش نامه را روی زمین انداخت و با غرور چکمه مشکین پاش

نهاد. در حالی که سعی در کثیف کردن آن پارچه   را روی آن 

 سفید باارزش داشت، خشنود گفت:  

 کارتون تموم شد؟   -

 سرباز با پرسش شاهدخت، با اندکی مکث پاسخ داد: 

 ها آب و غذا بدیم.  بله سرورم، فقط مونده به اسب   -

مرخص    شاهزاده، راضی از وضعیت سرش را تکان داد و سرباز را

های اتاق با لبخند گشادی کرد. با رفتن سرباز و بسته شدن درب
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بر روی لب  اتاق که  بالکن  به طرف  بود،  هایش جا خوش کرده 

به درخت لذت  با  تمام، رفت.  با رضایت  و  راش خیره شد  های 

 زمزمه کرد: 

می   - این دیگه  گند  بوی  از  باالخره  برم،  جهنم  این  از  تونم 

 میشم!   های مزخرف راحتدرخت

***  

خو وضعیت  امپراطوری  به  شادربار  غمگین  خدمه  ندارد.  یندی 

روند و اسباب پرنسس را با اندوه بسیار  طرف می طرف و آناین

ای که چهار اسب سفید  گذارند. کالسکهای میدرون کالسکه نقره

سلطنتی به آن بسته شده است تا مبادا پرنسس احساس ناراحتی 

ها تن افسار مخصوص به کالسکه و اسبکند. سربازها مشغول بس

کنند، مو  ها را تمیز می ها برای آخرین بار اسب هستند. نظافتچی

می شانه  را  دمشان  کثیفی  و  بخاطر  راذان  مردم  مبادا  تا  زنند 

شان را سرزنش کرده و مسخره کنند. گارد های  ها پرنسس اسب

یکی روی پیشانی و جلوی سینه هایشان    -ها یکیزینتی اسب 
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یی به رنگ مشکی و قرمز که بی نهایت  هاشوند. گاردبسته می 

 کنند.  ها را زیبا میاسب

با خود میدیگر میدقایق پشت یک برند.  گذرند و همه چیز را 

پاشند. پادشاه  ها را پارو کرده و بذر اندوه و حسرت را میشادی 

های آیند. زیرا طاقت نگاه کردن به چشم و ملکه برای پیشواز نمی

توانند خود را برای ناتوان بودن در نگه  دخترشان را ندارند. نمی 

ه در آغوش پادشاه غرق شده  داشتن او مقصر ندانند. ملکه بیچار

و اسب  به کالسکه  اتاقشان  بلند  و  بزرگ  پنجره  از پشت  های و 

اش را به منظره  سفید پرنسس خیره است. هایدرا، آخرین نگاه

داد. باید برود و دل کندن    اتاقشزیبا و دل فریب بیرون پنجره  

برد به حتم برایش ها کنار آن به سر می ای که ساعت از پنجره

را با حسرت   نگاهشاز دل کندن از آن همه تجمل است.    ترسخت

ای که روی طاقچه نشسته بود گرفت و به از پنجره و آن چلچله

با ایستادن جلوی درب نقره ای،  سمت درب اتاق قدم برداشت. 

 نفس عمیقی کشید و آهسته زمزمه کرد: 

رایکا، تو الزم نیست بیای. این تاوانیه که من باید پس بدم تو    -

 قصیری نداری.  ت
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می  و  بود  ایستاده  کنارش  که  کند،  رایکا  باز  را  درب  تا  رفت 

نهاد و آن را اش را روی دستگیره درب میطور که دستهمان

 حوصله پاسخ داد:  گشود، بیمی 

هایدرا برای آخرین بار دارم میگم. منم باهات میام پس دیگه    -

 قدر این حرف رو تکرار نکن. این

هایدرا با پاسخ قاطع رایکا لبخندی زد و سرش را آهسته باال و  

برخورد کرد.   صورتشپایین کرد. با باز شدن درب باد مالیمی به  

 هایش را بست و آرام زمزمه گویان گفت:  چشم

 وقت رفتن رسیده.  واقعاًانگار  -

هایی لرزان رایکا نیز غم زده پلکی زد و پشت سر پرنسس با قدم

بار جلوی  رون آمد. خدمه با حضور پرنسس برای آخریناز اتاق بی

از  و  لبخندی زد  پرنسس  احترام گذاشتند.  و  ایشان خم شدند 

ها گذشت. بازگشتی در کار نیست پس لحظه به لحظه  کنار آن

می این صحنه در خاطرش حفظ  را  لرزش ها  و  طمانیه  با  کند. 

نهاد   شد، در راهرو قدمهایش احساس مینامحسوسی که در قدم

از   گذر  با  برسد.  آینه  کاخ  دروازه  به  تا  آمد  پایین  پلکان  از  و 
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تاالرهای بزرگ کاخ مجلل آینه و رسیدن به ورودی آن، جلوی  

بار به پل آینه نگاه کرد. دنبال کسی  دروازه ایستاد و برای آخرین

است؟ آری، شاهزاده ارشد آزتالن مردی که همیشه او را تحسین 

پل داد و تالقی نگاه دیگری را لمس کرد.    را به  نگاهشکند.  می 

 ایستاده  آینه  پل  روی   بر  ابهتش   شاهزاده با آن ردای مشکین و با

 دوست  را  او  که   پرنسسی  رفتن  شاهد.  هایدراست  رفتن  شاهد  و

 دازند. بپر معشاقه به  هم کنار در آرامش با نباید شاید اما  دارد

تالقی کرد و این پرنسس ها با یکدیگر  ای نگاه هر دو آنلحظه

بود که نگاه از آن ابهت چشم نواز شاهزاده گرفت. شنل مشکینی  

که در آغوش باد به پرواز در آمده است، او را بسیار زیبا و در عین  

که هایدرا اول نگاه از هایمون  حال با شکوه کرده. شاید دلیل آن

د  که نتوان ترسد دلش بلرزد. آنکه می گرفت هم همین است، آن

 برود. زیرا دل بستن آسان است اما دل کندن دشوار!

ای و چهار اسب سفید  سرش را پایین انداخت و به کالسکه نقره 

سلطنتی که جلوی دروازه کاخ آینه ایستاده بودند، چشم دوخت. 

خدمه در دو طرف کالسکه ایستاده و مسیری میان خود شکل  

ودی کاخ داد و اش را به تاج ورداده بودند. پرنسس آخرین نگاه 
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آینه چشم کاخ  در  را  عمیقش  تنفس  آخرین  بست.  را  هایش 

استشمام کرد و با بازدم عمیقی قدمی به جلو نهاد. با رسیدن به  

ها های ورودی، دامن آبی رنگ زیبایش را باال گرفت و از پلهپله

نشان  را  سادگی  نهایت  که  سفیدش  مرواریدی  تاج  کرد.  عبور 

درخشید و با هر تکان آویز  ه زیبایی می داد بر روی موهایش بمی 

کردند. دامن  های روی موهایش صدای آرامش بخشی را تولید می 

های سفید اکلیلی که طرح گل  آبی کاربنی هایدرا با آن دوخت

نهایت جلب توجه کرده و مدام  بود، بی  بر روی آن هک شده 

کند. خدمه با نزدیک شدن پرنسس  را به خود معطوف می   حواسم

تعظیم کردند، عده تا   و  اندوهگین و عده کمر خم شدند  ای  ای 

 خندیدند.  شاد و خوشحال می 

اما   آن  حواسشپرنسس  توجهبه  نبود.  کاخ  ها  آن طرف  به  اش 

ایی که در مسیر جلوی کاخ ایستاده هزادهجمع شده است. اشراف

و دست به سینه، به رفتن و تحقیر شدن پرنسس نمادین آزتالن  

دردناک است، اما زجر آور تر از همه آن بود که    کنند. نگاه می 

وارنا و ساتیا به همراه روژان که دست در دست لیماک بود، در 

 شوند. جلوی این صف بلند باال رؤیت می
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وارنا با پوزخندی کنار مادرش ایستاده و با غرور و تحقیر به هایدرا 

یش  هازنند و لبهایش خوشحالی را فریاد میکند. چشمنگاه می 

ها گویی برایش کافی نبودند  کنند. آن شالقشادی را پخش می

تا دست از سر پرنسس بردارد! بقیه نیز در سمت راست او ایستاد 

زنند. لیماک و روژان با و با خنده و شادی با یکدیگر حرف می 

روی ای هم دیگر را در آغوش کشیده و  دیدن نگاه هایدرا لحظه

شان عشق بازی لوس  بوسیدند.  دیگر را با تمسخردست های هم 

ایی باال رفته به هایدرا خیره شدند و مفتخر  هکه تمام شد با ابرو

 خندیدند.  

کنند برای هایدرا مهم است که اکنون آن دو  چرا گمان می واقعاً

در جلوی همه با یکدیگر رابطه دارند؟ نه جدی چرا؟ اعلیحضرت  

اند. دکاموند  پارسوماش و شاهزاده دکاموند نیز کنار راسا ایستاده

به    نگاهش با پوزخندی به هایدرا خیره شده است اما اعلیحضرت  

را گرف ایشان  نگاه  نیست. رد  آینه  او  اتاق کاخ  باالترین  به  تم و 

جا به همه ای که باز است و ملکه و پادشاه از آنرسیدم. به پنجره 

 تسلط دارند. 
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پیروزمندانه  لبخند  با  آناعلیحضرت  به  می ای  نگاه  که  ها  کند 

می خرد  اشراف  و  وزرا  تمام  جلوی  در  دارند  و  چگونه  شوند 

بر روی  نمی نیز  بزنند. هایمون  این  توانند حرفی  تمام  آینه  پل 

آن  زننده  رفتارهای  و  میواکنش  را  پیش  ها  از  بیشتر  و  بیند 

ایشان را هشود. باید هر طور شده تالفی تمام این کارعصبانی می 

های پل را  هایش را محکم مشت کرد، نردهآورد. باید... انگشتدر  

هایش تا آخرین حد توان فشرد. کارو که کنارش گرفت و در دست 

ود با دیدن وضعیت و عصبانیت بیش از حد وی سری از  ایستاد ب

روی تأسف تکان داد و غمگین سرش را پایین انداخت تا شاهد  

توانست رفتن پرنسسش نباشد. هایدرا که دیگر بیشتر از این نمی 

این وضعیت را تحمل کند به طرف کالسکه قدم نهاد. با چند قدم  

های آن  ایکا از پلهبلند خود را به آن رساند و خواست به کمک ر

 ها را از حرکت نگه داشت.  باال برود که صدای دخترانه ظریفی آن

 صبر کنین.  لطفاًسرورم پرنسس،  -

هایدرا با شندین صدایی ناآشنا، اما در عین حال آشنا متعجب  

ایستاد و رویش را برگرداند. دختر به سرعت خود را به پرنسس 

را خم کرد. هایدرا متعجب  رساند و با سنگینی نگاه ایشان، سرش  
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نگاه   بود،  به وی  او، همان دختری که در کوهستان دیده  کرد. 

نیست؟ همانی که گفت مادرش مریض است و برای چیدن گیاه 

پنجه شیطان به آزتالن آمده! هایدرا متعجب خواست حرفی بزند  

که دختر به سرعت با نگاهی سرشار از انرژی و اعتماد به نفس  

 پاسخ داد: 

لی   - هایدرا.  پرنسس  برای اعلیحضرت،  رو  من  ملکه  لی هستم 

 محافظت از شما فرستادن.  

نام ملکه لحظه  با شنیدن  لرزید. مادرش هنوز   شای قلبهایدرا 

او را حمایت می نه در حالت عادی و معقول!  هم  کند، هرچند 

سرش را پایین انداخت و رویش را برگرداند. اکنون گویی حوصله  

نداشت. کنجکاو نبود و شاید بعدا با او بیشتر  پرسش دیگری را  

ای گفت و دست  حرف میزد. پس بدان حرف دیگری، آهسته باشه 

 رایکا را گرفت. 

لی را تا به حال ندیده بود، اما به  رایکا هنوز متعجب است زیرا لی

روی خود نیاورد. هایدرا به کمک رایکا از دو پله کالسکه باال رفت  

های قرمز مخملی  ای کالسکه که با تشکه های نقرو روی صندلی 
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اش را به سختی درست  پوشانده شده بودند، نشست. رایکا دامن

کرد و خود نیز بر روی صندلی مقابل ایشان جای گرفت. سپس  

 بلند دستور داد: 

 کنیم.  ا رو ببندین. حرکت می هدر  -

درب   آهسته  و  کرده  اطاعت  را  دستورش  سرعت  به  سربازها 

ب را  درشکه کالسکه  افسار ستند.  و  نشست  خود  جایگاه  در  چی 

لی و دو سرباز دیگر نیز به طرف  ها را به دست گرفت. لی اسب

 پشت کالسکه رفتند و در جایگاه مخصوص خود ایستادند.  

لی دستش را محکم به بدنه کالسکه گرفت و با دقت اطراف را لی

راستی    مشاهده کرد تا مبادا خطری پرنسس را تهدید کند. اما به 

کند و مادرش مریض  او کیست؟ مگر نگفت در آگاذ زندگی می 

چه   قصر  درون  و  پایتخت  در  آزتالن،  در  جا  این  پس  است؟ 

دست  می  در  محکم  را  شمشیرش  را   چپشکند؟  آن  و  گرفته 

محافظ  می  ادعای  تنها  یا  است؟  محافظ  واقعا یک  او  آیا  فشرد. 

 کند؟!  بودن می 
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روی کالسکه، نفس عمیقی    چی با مستقر شدن همه بردرشکه

و دست  با شدت  کشید  افسار  کرد.  پایین  و  باال  را کمی  هایش 

ای نسبتا  ها با شیعه های زیبا برخورد کرد. اسبکمی به لگن اسب

ای مکث کرده و سپس هر چهار راس باهم شروع به بلند لحظه 

نقره  کالسکه  و  حرکت کردند.  دارد  دایره  به شکل  اتاقی  که  ای 

هایی گشوده شده در  ه شکل اژدهای کوچک با بال مجسمه ای ب

آید، به نرمی به حرکت در آمد. هایدرا با  باالی آن به چشم می 

دلی گرفته به پنجره سمت راست کالسکه تکیه داد و به بیرون 

کرد.   ببیند،   نتوانست  بار  آخرین  برای   را  پدرش  و   مادر نگاه 

.  نتوانست اما نیست شماها تقصیر که بزند فریاد  بلند خواستمی 

  هم   این  از  وضعیت  بگوید   را  چیز  همه  اگر  هایمون  گفته   طبق

بار عذاب    تنها  و   کرده  سکوت  بود  مجبور  پس.  شودمی  ترخراب

 را تحمل کند.  وجدانش

ای سنگین و  رهبیست خدمتکار با حرکت کالسکه به آرامی با با 

صف  سبک خود راهی پادشاهی راذان شدند. هر بیست نفر در دو  

کالکسه   و   بوده   زن  خدمتکارها  همه.  دارندبرمی   قدم   پشت 

  هیچکس   زیرا.  اندانداخته  پایین  را  سرهایشان  اندوهگین 
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ای برود که قصد جانشان را ای خود به پادشاهیپ  با  خواهدنمی

ای جز اطاعت از دستور ملکه ندارند. کالسکه در  دارند. اما چاره 

جایی که د. مسیر از آنکنمسیر معلق قصر به آرامی حرکت می

شود تا به پایین  دار میکم شیب -در ارتفاع ساخته شده است کم

بر می برسد. اسب  به سختی قدم  بخاطر شیب  ها  تا مبادا  دارند 

ام هایشان لیز بخورد. هنوز جلوی دروازه کاخ آینه ایستادهزیاد ثم

ی  اشود. به اندازه و کالسکه لحظه به لحظه بیشتر از قبل دور می 

که پس از چند دقیقه، کالسکه دیگر مشخص نیست زیرا وارد 

 شیب شده است. 

جا را باال آورده و به پل چشم دوختم، شاهزاده هنوز در آن  نگاهم

نرده از  که  و در حالی  زد  پلکی  است. هرچند  پل  ایستاده  های 

می  پلهفاصله  راهرو  طرف  به  تا  کارو  ا  هگرفت  به  خطاب  برود، 

 پرسید:  

 کشه تا گریس به مرز برسه؟  ر طول میقدهچ  -

خواهد حرفی  داند؟ یا شاید هم تنها میخودش نمی  واقعاًیعنی  

از سوال شاهزاده   افکارش را متراکم کند. کارو که  تا  باشد  زده 
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زد، با اندکی مکث پاسخ  متعجب نشده بود و همین را حدس می

 داد: 

  میشه نیم روز، اگر با تموم سرعت بره در کل با رفت و برگشت    -

 یه روز. 

  نگاهم شاهزاده آهسته سرش را تکان داد و دیگر چیزی نگفت.  

آن  وضعیت  افتاد.  پادشاه  و  ملکه  به  باال  این  همچون از  هم  ها 

بار است. ملکه مجدد از هوش رفته و پادشاه، مردانه  شاهزاده اسف

یزد. ابهت، قدرت، شکوه و تجمل به چه  رباالی سرش اشک می

هایشان هیچ کاری از دستشان بر  خورد وقتی صاحب دردی می

آید؟! سرم را پایین انداختم و از روی تاسف به چپ و راست  نمی

 تکان دادم. عجب وضعیت داغونی شده است... 

***  

هم ریخته بود.  ه  تمام شهر با خبر راهی شدن پرنسس به راذان ب

نفر در گوشهمردم هر چن اند و پرنسس را تحقیر، ای ایستادهد 

او را مترسک اشرافکنند. عده تشویق و قضاوت می  زادگان، ای 

کنند که با استفاده از وی، خود را پنهان ملکه و پادشاه خطاب می
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ها را از عذاب  نامند که آنای نیز او را قهرمانی می اند. عده کرده

اش کرده است. او را  فدای مردمالهی جنگ نجات داده و خود را  

کنند تا در دنیای دیگر هنگام مرگ  پرستند و برایش دعا می می 

ای نیز رفتن او را با افکار پیچیده خود تحلیل اذیت نشود. عده

اش برای رفتن چه بود؟ چرا حاضر شد تن  کنند. دلیل اصلیمی 

یست.  ها مهم نبه اجبار بدهد؟ برای چه و... اما هیچ کدام از این 

مهم آن است که هایدرا با رسیدن به شهر و خروج از دروازه اصلی 

قصر طالیی آزتالن با عبور از زیر آبشارهای امنیتی قصر، بغضش  

دست  و  روی  شکست  را  را    صورتشهایش  خود  صورت  نهاد. 

 پوشاند و از اعماق دل گریست. 

ز  های قرمها رفت و پردهپنجره  طرف  به  او،  وضعیت  دیدن  با  رایکا 

خواست در این وضعیت کسی او را را کشید. به حتم هایدرا نمی

ای را به گونه ببیند. آن هم هنگامی که مردم همه جور شایعهاین

او خیره راحتی ساخته و پخش می به  کردند. کنارش هستم و 

می  دل نگاه  می کنم.  برایش  نمیام  کاری  اما  بکنم.  سوزد  توانم 

الی هایش از البهروند و اشکیین میهایش بی نهایت باال و پاشانه 

که  چکند. موهایش با آنهای ظریف و لرزانش به پایین می انگشت 
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هایی خاطر عرقه  توسط خدمه بسته و آراسته شده است، اما ب

 اند.  ریخته هم که کرده در اطراف گردن و سرش به

می  که  تکانی  هر  با  موهایش  به  بسته  صدای  آویزهای  خورد 

تول را  می ظریفی  خط  ید  اعصابش  روی  بر  بیشتر  که  کنند 

خواهد در یک لحظه تمام آویزها را بکند و با صدای اندازند. می می 

نمی  اما  کند،  گریه  نمی بلند  نه،  پایتخت  تواند.  در  اکنون  تواند 

بشکند. باید در راذان قوی بماند تا دو ماه بعد به کشور بازگردد. 

را انجام بدهد، زیرا دیگر    خواهدتواند هر کاری که می آن روز می

خطاب  پادشاهی  حق  بر  جانشین  روز  آن  دارد!  سال  هجده 

 شود، البته... اگر بتواند بازگردد!  می 

کند، همه در سمت راست  کالسکه به آرامی از میان مردم عبور می 

دیگر در مورد پرنسس حرف اند و با یکو چپ کالسکه ایستاده

خوشبختانه  می  شده  زنند.  ادغام  هم  در  قدری  به  صداهایشان 

 فهمد.  گویند و هایدرا نمیمشخص نیست چه می  است که اصالً

بیرون   به  نگاهی  نیم  و  نشسته  پنجره  کنار  در  رایکا  هرچند 

بیند در بیرون از پنجره کوچک و بزرگ، اندازد. به وضوح می می 
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حرف    ونه در مورد هایدراگههای دیگر چپیر و جوان، اژدها و گونه

کردند. مردم همه یک  خندند، عصبانی بودند و گریه می زده و می 

ای از  گر، شاید هم عده ای حیلهای ساده و عده رنگ نیستند. عده

اش با دیدن مردم هزار رنگ، بیشتر گرفت.  ها بودند. دل جاسوس

خود  پرنسس  حال  به  و  بودند  ساده  که  هایی  بیچاره  آن 

ت پرده نداشتند و این او و هایدرا گریستند خبر از اتفاقات پشمی 

می آزار  قبل  از  بیشتر  حصار را  از  را  پرده  گوشه  پس  داد. 

ها را هایش این صحنه های خود رها کرد و گذاشت چشمانگشت 

آهسته   و  داد  تکیه  کالسکه  به  را  نسپارند. خسته سرش  یاد  به 

 زمزمه کرد:  

 ؟  میشهدو ماه، یعنی زود تموم  -

گریه،   میان  آورد. حرفهایدرا  باال  را  سرش  شنید  که  را  اش 

بی چشم بودند.  متورم  دیروز  مثل  به  هایش  هم    سراغش خوابی 

حال خطاب به رایکا لش را پریشان کرده بود. بی حا   آمده و کالً

 لب زد:  

 گردیم. مطمئنم! زنده بر نمی   -



 

 

 WWW.98IA3.IR 869 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

هایدرا چشم پاسخ شوم  با  لبخند رایکا  و  بست  را کالفه  هایش 

 گرمی زد.  

 م امیدوار باش دختر.یک  -

سرش را به کالسکه تکیه   متقابالًپاسخ  هایدرا با حرف رایکا، بی

شد با  خواست امیدوار باشد اما مگر ممکن بود؟ مگر می داد. می

نه   باشد؟!  امیدوار  بود  خوانده  نینفوها  از  که  مطالبی   واقعاً آن 

هایم را ببندم که با دیدن لبخندی شد! خواستم من نیز چشمنمی

بر روی لب او های بی عمیق  به  پاره شده هایدرا، شوکه  رنگ و 

 خیره شدم.  

چمی  وضعیت  این  در  میهخندد!؟  رایکا  طور  بخندد؟!  تواند 

هایش را باز کرد و خواست مجدد سوالی بپرسد که او هم  چشم

های با دیدن لبخند هایدرا حیران به او خیره شد. سپس با چشم

 ، با صدایی تحلیل رفته پرسید:  بزرگ شد و دهانی باز مانده

 خندی؟ نکنه دیوونه شدی؟! چرا می -
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هایش را باز کند،  که چشمهایدرا با شنیدن سوال رایکا بدان آن

کمی سرش را به چپ و راست تکان داد. سپس آهسته و زمزمه  

 گویان گفت: 

دونی رایکا، با این که دارم تاوان کارم رو میدم و ناراحتم می   -

 م. ااز انتخابم راضی  اما خیلی

هایش را باال انداخت و به  رایکا با پاسخ عجیب و گنگ هایدرا ابرو

 تر برد و کنجکاو پرسید:  طرف او خم شد. سرش را نزدیک

 طور؟ هچ -

ای مکث کرد، انگار که چیزی را به یاد آورده باشد  سپس لحظه 

 های بلند هایدرا نگاه کرد و ادامه داد:  مجدد به مژه 

می  اصالً     - شاهزاده  شدی؟  راضی  راحت چرا  خیلی  تونست 

 خاطر خواهر کارینا بود؟! ه ب واقعاًنجاتت بده، نگو که 

تر از قبل شد، اما سرش را هایدرا با سوال رایکا، لبخندش پهن

اطر ه خب  واقعاًمجدد به چپ و راست تکان داد. عجیب است، اگر  

گونه شجاع کرد  خواهر کوچک کارینا نبود، پس چه چیز او را این
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تا راهی راذان شود؟! رایکا نیز خواست همین سوال را بپرسد که  

 اش را گشود. شکیده های خهایدرا خود زودتر لب

وقتی از اتاق مادر و پدرم بیرون اومدم، توی باغ با شاهزاده     - 

قرار داشتم. قرارمون نیمه شب بود اما اون موقع خیلی از نیمه  

 شب گذشته بود. 

دانست، زیرا تمام مدت خود یادآور  جا را به خوبی مینرایکا تا ای

اش  وگرنه نرفتن   پرنسس شده بود که مبادا قرار را فراموش کند. 

ا همه  جدید. بنابراین تا به اینرا شاهزاده هایمون از چشم او می

ادامه حرف به  را تکان داد و  های چیز واضح است، پس سرش 

 هایدرا گوش سپرد.

 هایدرا نیز نفس عمیقی کشید و ادامه داد:  

این  - از  پلهقبل  از  و  برسم  کاخ  دروازه  به  توی  که  برم،  باال  ها 

کاخ صدایی شنیدم. انگار صدای گریه بود، یکی داشت   ایهراهرو

به  گریه می اونم توی کاخ آینه! دنبالش گشتم و  اما چرا؟  کرد 

بود. تازه به قصر    ای رو دیدم که جزو خدمهطرز جالبی دختر بچه

با   بود.  شده  قایم  راهو  های  ستون  از  یکی  پشت  و  بود  اومده 
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د و اگر یکم حواسش ها بودیدنش خیلی نگران شدم. کنار ستون

کرد. به سمتش رفتم و شد از ارتفاع زیادی سقوط می پرت می

می فکر  انگار  ترسید،  دیدنم  با  اول  شدم.  نزدیک  کرد آروم 

سرخدمتکارم، اما وقتی یکم به لباس و تاج روی سرم دقت کرد 

از بس گریه کرده بود  بقیه فرق دارم، آروم گرفت.  با  و فهمید 

های هام رو روی گونهنشستم و دست  کرد. کنارشسکسکه می 

چشم بیچاره  دخترک  کشیدم.  تپلش  و  خیلی  کوچیک  های 

 غمگینی داشت.  

شناخت، دستی بر روی موهایش رایکا که گویی آن دخترک را می 

 ناراحت گفت:   سخنشکشید و با مکث هایدرا میان 

 شناسمش، اسمش دایاست.  می  -

از بدنه کالسکه گرفت   اش راهایدرا با شنیدن نام دخترک، تیکه

هایش را گشود. به رایکا نگاه کرد و سرش را تکان داد.  و چشم

 سپس پرسید:  

 آره خودشه، گفت اسمش دایاست، اطالعاتی ازش داری؟   -

 رایکا با سوال هایدرا کمی در فکر فرو رفت و سپس پاسخ داد: 
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تقریباً  - ارتش  آره  به  که  هیدره  یه  پدرش  هستن،  پناهنده   ،

کنه. مادرش موقع فرار از پادشاهی کارتاژ مرد، برای می خدمت  

همین پدرش اون رو به عنوان خدمتکار آورد توی قصر که امنیت  

می اذیتش  زیاد  سرخدمتکار  هرچند  باشه.  بیشتر  داشته  کنه. 

شد تا نتونه پیداش کنه. هرچند آخرش خیلی اوقات هم قایم می

 خورد...کتک می 

ت آهی کشید و با مکث کوتاهی زمزمه  رایکا با بیان آخرین کلما

 کرد: 

چشم   - اون  که  بار  آهوییهر  میاهای  رو  از ش  قلبم  بینم 

 گیره.  مظلومیتش درد می 

حرف به  دقت  با  که  میهایدرا  گوش  رایکا  اتمام های  با  داد، 

هایش را بست. سپس قطره اشکی  زده مجدد چشماش غمحرف

آلود اش چکید و با صدایی بغضبر روی گونه  چشمشلجوج از  

 زمزمه کرد:  

 دونی چی بهم گفت؟  می  -
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انتظار نداشت تصمیم هایدرا به آن دختر مرتبط   رایکا که اصالً

 کنجکاو پرسید:   باشد،

 خاطر اون راضی شدی؟ ه چی؟ ب  -

 هایدرا نفس عمیقی گرفت و با درد پاسخ داد: 

 بری؟  میشهبهم گفت   -

بغض مجدد  کلمه  دو  همین  زمزمه  با  و هایدرا  شکست  اش 

هایم را بستم، چه شده است که  هایش جاری شدند. چشم اشک

گونه او را وادار به همچین تصمیمی کرده؟! به درون افکارش  این

سفر کرده و پرسه زدم. دخترک را دیدم که هایدرا آهسته به او 

آهسته درحالی   شود. هایدرا روی زانوانش خم شد ونزدیک می

 کشید، زمزمه کرد:  های زیبای دختر میکه دستی بر روی گونه

 اسمت چیه کوچولو؟   -

سالی سن  کوچولو؟ آن پنج  نیست، حداقل  کوچک  هم  ها  قدر 

دارد. اما آیا یک کودک پنج ساله تحمل کار کردن در یک قصر  

با ترس و  را دارد؟! دختر  با یک سرخدمتکار وحشتناک  بزرگ 
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های آهویی بزرگش به هایدرا خیره شد  نان با آن چشمعدم اطمی

 و پرسید:  

 ش... شما کی هستی؟  -

میان  داد،  جواب  سوال  با  را  سوالش  زیبا  دخترک  که  هایدرا 

تا دل دخترک را بیشتر به دست   اندوهی که داشت لبخند زد 

 بیاورد. سپس آهسته پاسخ داد:  

 نجا خونمه، حاال تو بگو، کی هستی؟ ای  -

ها بود که متوجه مفهوم پاسخ هایدرا شود،  تر از اینکوچک  دختر

پس لبخندی زد و به راحتی به او اطمینان کرد. سپس با بغض  

 جواب داد:  

 من دایا هستم.   . .م. -

تر شد. دختر که  هایدرا با شنیدن نام زیبای دایا، لبخندش پهن 

ویا شد. اش را جاز او نام  متقابالًگویی از هایدرا خوشش آمده بود،  

هایدرا نیز با آرامش نام خود را به دخترک گفت تا بیشتر با او  

 ارتباط بگیرد.  
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 من هایدارم دایا، از دیدنت خوش...  -

دخترک اما با شنیدن نام هایدرا واکنش عجیبی نشان داد. ترسید  

اشک چشمو  از  مجدد  مرواریدی هایش  درخشان  اش  های 

ها گرفت و جلوی هایدرا  اش را از ستون چکیدند. به سرعت تکیه

اش نشست. سپس در حالی که دو دست  کوچکشروی زانوهای  

داد، جلوی هایدرا سجده را به نشانه التماس به یکدیگر مالش می 

کامالً که  پرنسس  جایش   کرد!  از  سرعت  به  بود،  شده  شوکه 

های دخترک  برخاست و چند قدمی عقب رفت. حیران به التماس

کند؟ خواست  گونه رفتار می چرا این  خیره شد. ناگهان چه شد؟

 هایش چشم بسته گفت:  سوالی بپرسد که دختر بچه میان گریه

.  تونه پیشم ب.. .  ت..اون می  اگر شما بری، او.....  بام گفت ا.  با..   -

 بمونه. 

هایدرا با شنیدن حرف آن دختر بغض کرد. حتی این بچه هم از 

سرباز است، زیرا   اًلاین ماجرا با خبر است. پدرش کجاست؟ احتما

را تنها بگذارد. اما مادرش   دخترکششود  با وقوع جنگ مجبور می 

تواند در غیاب پدر از وی محافظت کند. هرچند  که هست، او می 
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این ابتدا در افکار هایدرا بود اما پس از شنیدن جمله بعدی بیشتر  

 از قبل شوکه و غمگین گشت.  

قتی    ..گرده ولی از وق.بر می .  مانم هم اون روز گفت بر..  . .ما.   -

م الالیی اههاش رو باز نکرده، چند شبه و..واسبرگشته هنوز چشم

 نخونده.    ن...

تازه متوجه شده بود شوکه به    انگار مادرش مرده است. هایدرا که 

هایش خیره ماند که دایا به سرعت از جایش بلند  دختر و التماس

های کثیف و را با دست   دامنششد و به پاهای هایدرا چسبید.  

اش گرفت با گریه در آغوش کشید، سرش را باال گرفت و  خاکی

هایی خیس و صورتی خاکی به هایدرایی که از باال با بهت با چشم

 هایش گفت: کرد، میان سکسکهاو نگاه می  به

 بری؟   میشه  -

گریست خیره شدم.  حیران از افکارش بیرون آمدم و به او که می 

خواست برود ترسد و نمیمی   واقعاًهایمون اشتباه نکرد، هایدرا  

کند و رایکا با  اما او انتظار یک تلنگر را نداشت! هایدرا گریه می

میان هق ماجرا در  بی گاه هق-شنیدن  و  گاه  قلبی  های  با  اش، 
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شکسته او را در آغوش خود گرفت. او نیز از ماجرایی که به تازگی  

همان  پس  است.  ناراحت  آغوشش شنیده  در  هایدرا  که  طور 

های لرزان  هایش را بست و سرش را به شانه گریست، چشممی 

جا ای به این فکر کرد که از کجا به اینهایدرا تکیه داد و لحظه

 از کجا؟  واقعاًاند. ده رسی

حرکتساعت  از  دور  ها  پایتخت  از  اکنون  و  است  گذشته  شان 

اند. هایدرا از گریه بسیار سرش را به کالسکه تیکه داده و به  شده 

خواب رفته است. رایکا هم به پنجره تیکه داده و به بیرون نگاه  

های سبز آزتالن مثل همیشه با عبور باد در میان کند. دشت می 

رقصند و تیرگی و روشنی جالبی  های کوتاه به زیبایی می نچم

که کم هستند اما انعکاس های کوچک با آنکنند. برکه را خلق می

 افزایند.  ها می ها را در خود طراحی کرده و به زیبایی آندشت

رایکا به خاطر هوای خفه کالسکه شیشه پنجره را کنار زد تا کمی 

ب موهای  شود.  عوض  داخل  شده هوای  از افته  کمی  که  اش 

های باد به پرواز در های گوشش باز شده بودند، در دست کناره 

خاطر گریه زیاد سرش درد  ه  را نوازش کردند. ب  صورتشآمده و  

حوصله به این منظره درخشان و دلپذیر خیره شده  گرفته و بی 
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لی همچنان پشت کالسکه ایستاده و بود. به عقب نگاه کردم، لی 

کند. خدمه نیز خسته پشت سر  م به اطراف نگاه می با دقت تما

 دارند.  کالسکه قدم بر می

عده عده  و  زنان  نفس  خوابای  گهای  سکندری   -آلود  گاهی 

پیشتاز  می  اسب  بر  سوار  کالسکه  جلوی  در  سرباز  دو  خوردند. 

هستند و بیست سرباز هم در پشت خدمتکارها با شمشیرهای 

آن می برنزی خود  ساپورت  را  حال  کها  بی  و  رایکا خسته  نند. 

لی به سرعت  ارش لی کاش را از کالسکه بیرون آورد. با این دست

قهوه  اسب  روی  بر  کالسکه  میاز پشت  راه  کنارش  که  آمد، ای 

پرید. اسب برای خودش بود و در مواقع حساس از آن استفاده  

های کالسکه آزاد کرد  کرد. افسار اسب را با یک حرکت از نرده می 

رایکا نزدیک شد. با رسیدن به پنجره سرش را خم کرد و و به  

 خطاب به رایکا با صدایی آرام گفت: 

 بانوی من. امری دارین؟    -

لی انداخت. دختری که حوصله نگاهی به سر و وضع لی رایکا بی

کند. پاهای  خیال به رایکا نگاه میهای بازی پوشیده و بی لباس
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جلب   بقیه  از  بیشتر  مشکینش  کوتاه  شلوارک  بخاطر  سفیدش 

نشان می زیباتر  را  او  و  او توجه کرده  از  نگاه  رایکا کالفه  دهد. 

 گرفت و آهسته پرسید: 

 قدر دیگه مونده تا برسیم؟ هچ  -

لی با سوال رایکا، متعجب سرش را باال آورد و به اطراف نیم  لی

نگاهی انداخت. سپس مجدد سرش را به طرف رایکا بازگرداند و  

 خطاب به او پاسخ داد: 

آزتالن    - مرز  به  دیگه  روز  چهار  تا  کردیم،  حرکت  تازه  هنوز 

 62کشه تا به جوروان رسیم، از اون طرف هم پنج روز طول می می 

 یلی مونده. برسیم. خ

وصله حیلی، خسته سرش را تکان داد و برایکا با اتمام حرف لی 

به پشت کالسکه،    بازگشتش لی و  او را مرخص کرد. با رفتن لی 

های کالسکه را کشید و روی صندلی سه نفره  رایکا خسته پرده

به سختی خوابید. انگار کمرش درد گرفته و سعی داشت کمی از 

دهد. نفس عمیقی کشیدم و به جلو چشم گونه تسکین  درد را این

سرباز و  خدمه  جلوتر  متر  چندین  راذان  دوختم.  فرستاده  های 

 
62 Jorvan 
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می باز  خودشان  کشور  به  پرنسس  همراه  به  که  گشتند.  بودند 

اش نشسته و با لذت به  آیوشی با خوشحالی درون کالسه برنزی 

منظره خیره شده بود. صبر نداشت تا به راذان برسد و پرنسس  

تقدیم کند. به حتم افتخار بزرگی را به دست    مادربزرگش   را به

اینمی  خاله آورد.  و  خواهران  از  ولیعهدی،  برای  حتم  به  گونه 

گرفت! پوزخندی زدم، هرکس به فکر سود هایش پیشی میزاده

انجام   کاری  دیگری  برای  دنیا  این  در  هیچکس  است؛  خود 

 دهد. نمی

***  

فرسا باالخره به مرز طاقت ها پرواز سخت و  گریس پس از ساعت

زیبایی  صحنه  مرزی،  شهرهای  به  رسیدن  با  هرچند  رسید. 

ها به  اند، خانه م ریختهه  های مرزی همه بهمنتظرش نبود. روستا 

 اند.  آتش کشید شده و مزارع کشاورزی به کل خراب شده 

عده  و  شده  عام  قتل  مقاومت  حیوانات  گویی  که  مردم  از  ای 

اند. یکی خود را با آب خفه خودکشی کردهکردند، همه از دم  می 

کرده است، دیگری خود را زیر خاک دفن کرده و تنها پاهایش  
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این نه  اما  هم...  دیگری  است.  به  مشخص  نیست،  ها خودکشی 

جور تسخیر که قدرت اصلی  اند، یکها دچار توهم شده حتم آن

زده توهم  کشتهنینفوهاست.  را  خود  خودشان،  و  مردم اند  اند. 

که مردمان یک  ها مگر چه تقصیری داشتند؟ جز آنچاره، آنی ب

 پرنسس ناالیق بودند. 

می  پرواز  روستا  باالی  در  بغض  و  حیرت  با  که  با گریس  کرد، 

چشم زد.  بال  مرزی  پایگاه  طرف  به  درد  ناراحتی  با  را  هایش 

دوخت تا اطالعات دقیق تری بست و مدام به اطراف چشم میمی 

برایش سخت    واقعاًها  ند دیدن این صحنه به دست بیاورد. هرچ

ای جز آن نداشت. در واقع هرکس دیگری هم جای بود اما چاره 

افتاد. با رسیدن به پایگاه و نشستن بر  او بود به همین وضع می 

روی برج مراقبت، حیران به پایگاهی که بخاطر خون سربازها، 

کرد. چمنزمین  نگاه  بود،  قرمز شده  پایگ اش  با  های سرسبز  اه 

اند و بخاطر جسدهای رها شده، بوی به شدت  خون آغشته شده

 بدی در کل پایگاه پیچیده است.  

و  تپه است  گرفته  شکل  پایگاه  کنار  و  گوشه  در  اجساد  از  ای 

زده شود، گریس حیرتتکه می  -ها تکههایشان توسط مورچهبدن
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اش تبدیل شد و بر روی زمین رنگین، قدم نهاد.  به جسم انسانی 

را قتل عام کرده    شیهاگونه همرزمشد نینفوها اینباورش نمی

های اجساد قدم برداشت. بوی  باشند! شوکه به طرف یکی از کوه

مشامش  به  بدی  بی  بسیار  او  اما  به  خورد  بد  بوی  آن  به  توجه 

چشمچهره با  که  است  خیره  مالقات  هایی  را  مرگ  باز  های 

ها در پایتخت باهم آموزش  های آشنایی که سال اند. به چهره کرده

با مورچه بودند. دوستان و آشنایانی که همه  های گوشت  دیده 

شده  پوشیده  قرمز  و خوار  شد  خم  کمرش  زیاد،  فشار  از  اند. 

گونههایش پشت پشت هم اشک برو روی  چکیدند.    هایشدیگر 

می  گمان  نداشت.  را  وضعیتی  همچین  دیدن  تنها  انتظار  کرد 

دیده عده  آسیب  زنده  اندای  هم  نفر  یک  حتی  نداشت  انتظار   ،

پایتخت هم همین   به  اخبار  نرسیدن  دلیل  باشد. گویی  نمانده 

 بود، زیرا کسی برای اطالع رسانی باقی نمانده است! 

توهم شده به حتم آن بیرون ها هم دچار  که  مردمی  مانند  اند، 

خون بود.  دیده  روستا  در  نه پایگاه  بود  خودشان  برای  نیز  ها 

قدر به خود ضربه زده بودند تا بمیرند. آری ی راذان آناهسرباز

آید. ایجاد توهم برای  ها بر می این کار کثیف تنها از دست نینفو 
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رحمی است! گریس با گریه انصافی و بی ضربه به دشمن نهایت بی 

های روی زمین  ها فرود آمد و زانوان اش درون خونروی زمین

رسد و  ن اطراف به گوش نمیها در ایفرو رفتند. صدای پردنده

بوی بد جسدها حتی کالغ ها را هم دور همه جا ساکت است. 

کرده چه رسد به پرندگان زیبا روی خوش صدا، هرچند به حتم  

مورچه کرکس اگر  اکنون  نبودند،  قرمز  الشههای  تمام  را  ها  ها 

جمع کرده و برده بودند. گریس همچنان در حال گریستن بود 

یی، سکوت کرد. چه بود؟ کسی که اکنون در که با شنیدن صدا

با این و  متعجب  از کجاست؟ گریس  نمانده، پس صدا  زنده  جا 

مورچه آن  و  برخاست  از جایش  بسیار  و تردید  از سر  که  هایی 

می  باال  را  کولش  شمشیرش  سپس  تکاند.  دست  با  را  رفتند 

تر با دوست خود گرفت تا در صورت الزم، سریع آن را از  محکم

 بیرون بیاورد.غالف 

به گوش    -آرام آن  درون  از  که صدا  کلبه چوبی  به طرف  آرام 

رسید، قدم برداشت. با رسیدن به کلبه درب آن را که نیمه  می 

باز بود، با پا گشود که غبار کمی از وسایل درون کلبه بلند شد.  

گویی کلبه انباری پایگاه است. گریس میان آن غبار با سرفه به  
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های کلبه جسمی در اطراف نگاهی انداخت. در سمت راست انت 

آید. گریس تاریکی بر روی زمین افتاده و صدا از آن بیرون می

ای که همچنان با احتیاط به طرف آن رفت که با دیدن پسر بچه

  روی زمین افتاده بود، شوکه به او نزدیک شد. 

زده به جسم بچه که توسط  شمشیرش را روی زمین نهاد و بهت 

م دوخت. پاهایش به استخوان  تکه شده بود، چش  -ها تکهمورچه

 اش را گرفته است. اند و خون اطراف جسم از بین رفته رسیده 

ها سوراخ شده و  خاطر خون، توسط مورچه  هب  شنیمی از صورت

میاز تمام بدنش را پوشش داده است. گریس دستش را حیران 

و   دهانشجلوی   دهان زخمی  از  مجدد  ناله؛  که صدای  گرفت 

 هایش باقی نمانده بود، بیرون آمد. از لب  خونی آن پسر که چیزی 

اره چطور هنوز از درد نمرده است؟ پسرک بیههنوز زنده بود، چ

ها از روستا به این انباری پایگاه پناه آورده اطر نینفو ه خگویی ب

آن خیال  به  میبود  محافظت  ازش  سربازها  فکر  که  اما  کنند، 

گر را قتل عام کنند.  کرد که سربازها خود توهم بزنند و همدینمی

ها های قرمز بر خالف نینفو نینفوها او را پیدا نکردند اما مورچه
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موجودات الش خور باهوشی هستند و در ردیابی الشه خونین و 

ناتوان بهترینند. دیدن مرگ دست جمعی سربازها نیز به حتم  

آسیب روحی بسیاری به این کودک وارد کرده است که به طور  

 ن نخواهد بود. قطع قابل جبرا

هایش را مشت کرد و  هایش را با درد بست. انگشت گریس چشم

لیاقتی   بی  بر  مهری  وضعیتی  همچین  دیدن  فشرد.  محکم 

این  که  هنگامی  پس  داشت  خبر  همه چیز  از  او  بود،  پرنسس 

برعکس    دید کامالًوضعیت را می  بود،  از دلیل رویدادش مطلع 

ماع هستند و به آزتالن  کردند نیفوها طمردمی که تنها گمان می

چشم تنفر  و  عصبانیت  با  دارند!  به چشم  گشود.  را  هایش 

بود چشم دوخت.  افتاده  پایش  شمشیرش که روی زمین کنار 

نمی او  است،  همین  پرنسس  حقیقت  و  شاهزاده  مقابل  تواند 

ها انتقاد کند، پس نفس عمیقی کشید و با آه و  بایستد و از آن

نهایت خاکی انبار  ز روی زمین بی افسوس خم شد تا شمشیر را ا

 بردارد.  

را به پسرک داد، شمشیر نیز  نگاهشبار با برداشتن شمشیر، این

های روی زمین به خون آن طفل معصوم آغشته  اطر خونه خب
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اند. گریس،  های گریس نیز رنگین شده شده است و اکنون دست

اش فشرد. دست نفس عمیقی کشید و شمشیر را محکم در دست

گرش را به طرف دسته شمشیر برد و در حالی که آن را به دی

 کشید، زمزمه کرد:  آرامی از غالف بیرون می

 امیدوارم اشتباه نکنم!   -

و می  شاهزاده  از  داشت  قصد  هم  هنوز  آیا  کند؟  چه  خواست 

اطاعت کرده و همراه آن باشد؟ نمی پرنسس  اکنون ها  اما  داند، 

می خارج  غالف  از  را  ششمشیرش  برنده  کند  خاطر  به  مشیر 

کند  اش با خروج از غالف صدای تیز و بدی از خود تولید می بودن

توجه به سوت دهد. گریس اما بی را آزار می  ای گوشکه لحظه

تر از قبل بیرون آورد و به طرف هایش، آن را مصممدرون گوش

لرزنند اما تردید ندارد. آن را باال  هایش میپسرک گرفت. دست 

ای که هنوز زنده است اما  ا بغض، خطاب به آن پسر بچهبرد و ب

 دیگر روحی در بدن ندارد، گفت:  

 ! لطفاً من رو ببخش...  -
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صدای حرکت برق آسای شمشیر و فریاد آخر آن پسر که از درد  

ای نبود که با شنیدن آن صدا بود، در کل پایگاه پیچید اما پرنده

ه با شنیدن صدا، زوزه بترسد و به پرواز در بیاید. گرگی نبود ک

 بکشد و بادی نبود که با سرعت بیشتری بوزد. همه چیز کامالً

بی  و  اینجا حخنثی  در  زندگی  اصال  انگار  است. گویی که  رکت 

  ش جریان نداشته و نخواد داشت. گریس، با بغض شمشیر خونین 

برد و همان به طرف غالف  با  را  را  با حالی منقلب آن  طور که 

ازش  خون که  میمی هایی  فرو  غالف  درون  از  چکید  نگاه  کرد، 

ای جان در بدن نداشت،  جسم بی سر آن پسر که اکنون دیگر ذره 

درد  این  دیگر  و  بمیرد  زودتر  تا  بود  زده  را  سرش  گرفت. 

وحشتناک که حتی فکر کردن به آن هم عذاب آور است را تحمل  

 نکند.  

س بخواهد اما یک چیز را در این لحظه به خود قول داد، اگر پرنس

نمی این او  کنار  دیگر  به حتم  بدهد  ادامه  شاهزاده گونه  ایستد. 

گونه حامی پرنسس باشد، متاسف  هایمون نیز اگر بخواهد همین

ها دوست بودند اما دیدن است اما شاید او را هم ترک کند. آن

با آنفراموش نشدنی   واقعاًای،  همچین صحنه  که شاهزاده ست. 
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ن را  سربازها  بچه خانواده  این  مگر  اما  داد  گناهی  جات  چه  ها 

گونه در ها چه اشتباهی کرده بودند که باید ایناند؟ مگر آنکرده

حتی   کنند،  تحمل  ناچاری  روی  از  را  وحشتناکی  درد  کودکی 

ندارند.   هم  را  خود  کشتن  عذابی    واقعاًقدرت  چه  طفل  این 

 کشیده؟!  

محوطه پایگاه  گریس خشمگین از انبار بیرون آمد و مجدد وارد  

مغشوش شده   شاند، اعصابم ریختهه   نهایت بهشد. افکارش بی 

هایش  خواهد به هر طریقی انتقام بگیرد. چشماست و گویی می 

کنند.  گویی از دیدن آن همه خون، رنگ درخشان قرمز را ترد می

می پلک خشم  از  میهایش  فکر  چیز  یک  به  تنها  و  کند،  لرزند 

خواهد با نام انتقام بکشد؟ را می   مرگ! اما مرگ کی؟ چه کسی

پرنسس؟ یا شاهزاده هایمون؟ شاید هم ارتش نینفوها که مردم 

کرده فراهم  را  بساط  این  و  گرفته  گروگان  گریس  را  اند؟! 

خشمگین به دنبال مقصر این اتفاق گشت و آن کسی جز پرنسس  

 اطر اوست!  ه خهایدرا نبود. آری شروع این ماجرا ب

اش کشید و در لحظه ، فریادی از اعماق دلپس با خشم و نفرت

آمد و در طور که به پرواز در می به اژدها تبدیل شد، سپس همان
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می اوج  نعره آسمان  خود  گرفت  اژدهایی  کالبد  در  خشم  از  ای 

های اقاقیا اطراف که زیاد نبودند،  کشید. با غرش او تمام درخت

خورده و  های مجاور تکان  های دشت به لرزش در آمدند. چمن 

گذاشت.   فرار  به  پای  ترس  از  را می   واقعاًباد  پرنسس  تا  رفت 

ن نبوده  تر از اآل بکشد؟ جدی بود؟! آری، گویی که هیچگاه مصمم 

هایش را  است. با سرعت زیادی به طرف پایتخت پرواز کرد، بال 

کوبید تا سرعتش چندین برابر معمول با نهایت قدرت به هم می 

 گرفت، باید... انتقام آن پسرک را می ترشود. باید هرچه سریع

های مرزی دور نشده بود که با رسیدن  هنوز زیاد از پایگاه و روستا 

برکه  ناگهان  به  علف،  پر  و  سرسبز  دشت  میان  در  کوچک  ای 

آمد. چه شد؟! سرش گیج رفت و تعادلش   سراغشای به  سرگیجه 

بال  داد،  دست  از  و را  دادند  دست  از  را  خود  هماهنگی  هایش 

دمش مسیر را گم کرد. بنابراین با شتاب بسیاری به طرف برکه  

سقوط کرد و به سمت زمین فرود آمد، ارتفاع زیادی نداشت اما  

 دید. بخاطر سرعت زیاد به حتم پس از برخورد آسیب بدی می

در حال سقوط است و چیزی نمانده تا در درون برکه بیافتد که  

چپ؛ با شدت زیادی به ناگهان با برخورد جسم بزرگی از سمت  
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ها افتاد. چند بار با آن جثه  سمت راست پرت شد و بر روی چمن

تر بار محکم اش دور خود چرخید و در هوا معلق زد و اینبزرگ

بال  زمین سقوط کرد.  به  بر روی  قادر  زیاد دیگر  از درد  هایش 

انگار گم کرده بود و آن را احساس  حرکت نبودند، دمش را اصالً

 نهایت دردناکی داشت. به حتم سقوط بی  کرد.نمی

آن برای  جانی  و  شده  بیشتر  هم  قبل  از  حتی  دردش  که سر 

هایش را باز کند، ندارد. هرچند به سختی گردن درازش را  چشم

هایش تکانی داد تا بتواند کمی موقعیت خود را درک کند. چشم

ری گشود که متوجه جسم بزرگی در باالی بارا به سختی چند

 د. او کیست؟ سرش ش

خاطر وجود خورشید در ه  خواست به باالی سرش نگاه کند که ب

نهایت درد گرفتند. جسم بزرگ که  هایش بی مرکز آسمان، چشم

جا شد  اژدهایی زیبا و مقتدر بود، با دیدن وضعیت او کمی جابه 

چشم به  آفتاب  نور  آن تا  با  سپس  نکند.  برخورد  گریس  های 

سفیدش که بخاطر پوست مشکین و براق خود های زیبای  دندان

کرد، خطاب به گریس با گویش محلی نهایت جلب توجه میبی 

 گفت: 
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یال مردم  خکنی؟ فکر کردم دربار بیار می کا چیجخوبی؟ این   -

 مرزی شده!  

اش، گریس با شنیدن صدای آن اژدها و لحجه شیرین سومری 

اما عجیبچشم است، چرا   هایش را مجدد و به سختی گشود. 

در باال رفته؟! با شنیدن صدای آن اژدهای زیبا قضربان قلبش این

ای گرفته است، زیرا به سختی تالش کرد تا گویی که انرژی تازه

بدن غول پیکرش را تکانی داده و بلند شود. هرچند زیاد موفق  

نبود چون با بلند شدنش به سرعت مجدد به پهلو بر روی زمین  

 نامحسوسی به خود گرفت.  افتاد و زمین لرزش

های  اژدهای سیاه با دیدن وضعیت گریس، ناخواسته با آن دندان

اش خندید و در حالی که تاج زیبای قرمزش را باز و  تیز و برنده 

کرد، دمش را محکم به جلو آورد و با قدرت زیادی به  بسته می 

 پهلوی گریس زد. سپس خطاب به او با خنده گفت:  

 اوه انگار پیر شدی پسر!  -

گریس که با برخورد دم تیغ تیغی آن اژدها دردش گرفته و هم  

اش کالفه شده بود، باری دیگر به سختی تالش  اطر طعنه ه خب
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کرد از جایش بلند شود و به شکل جالبی این دفعه موفق شد و  

لحظه تعادل  توانست  هنوز  هرچند  بایستد،  پاهایش  روی  ای 

در حالی که سعی داشت مجدد با پهلو روی   نداشت. پس آهسته

زمین نیوفتد، روی پاهایش خم شد و به درستی روی چهار پای  

کرد باال آورد و را که بسیار درد می   گردنشخود خوابید. سپس  

 به اژدهای مشکین زیبا چشم دوخت.  

ای به گویی که تازه متوجه موقعیت شده است زیرا شوکه لحظه 

ران به اطراف نگاه کرد. پس از آن که  فکر فرو رفت و سپس حی

ا شرق آزتالن است نه غرب آن مجدد کنجکاو  جمطمئن شد این 

 به او نگاه کرد و متعجب با صدایی دردآلود گفت: 

 کنی؟!  کار می جا چیکاترین، تو این -

کاترین، دختری که از کودکی با گریس در آگاذ بزرگ شده بودند،  

د؟ آگاذ در غرب پایتخت قرار دارد کرا چه میجبه راستی در این

جا مرزهای شرقی این پادشاهی هستند، این مسافت زیاد  و این

را برای چه طی کرده است؟ آن هم بدون هیچ اطالعی به گریس،  

روی   از  زیادی  بخار  گریس  سوال  با  کاترین  نیست؟!  مشکوک 
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بیرون داد و با نگاهی    دماغشهای بزرگ روی  حرص، از سوراخ

 ریس گفت:  نافذ به گ

این   - داری  بابا،  جا چیانتظار  و  مامان  دنبال  اومدم  کنم؟  کار 

 ا اسیر شدن.  جگفتن مردم این

او چشم دوخت.  به  و  زد  لبخندی  کاترین  پاسخ  این  با  گریس 

خواست حرفی بزند که کاترین، عصبانی از آن لبخند گریس فریاد  

 زد:

می   - تو  وقت  اون  گرفتن  رو  بابا  و  طور  هچخندی؟  مامان 

 تونی؟! می 

اری پلک زد و  بای ترسید، چندگریس که با فریاد کاترین لحظه

 ای نگران کاترین پاسخ داد:  هبا آرامش خیره به چشم

امنه.     - جاشون  پایتخت  توی  بابا  و  مامان  دختر،  باش  آروم 

 جا.انتقالشون دادیم به اون

ت طور ممکن اسهای سکوت کرد. چکاترین با پاسخ گریس، لحظه

آن راه  در  نفس  او  و  نکرد  توجهی  هرچند  باشد؟  ندیده  را  ها 

آنآسوده حال  که  همین  کشید.  با  ای  کافیست.  بود  خوب  ها 
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آرامش درون، به اطراف نگاهی انداخت. متعجب شد. پس ارتش  

کجاست؟ یعنی گریس تنهایی به منطقه جنگ زده آمده؟! یعنی 

م   واقعاًدربار   این  بر سر  نیست که  بیبرایش مهم  گناه چه  ردم 

آمده است؟! کاترین که مجدد با این فکر عصبانی شده بود، به  

 ای به طرف گریس سر داد و با فریاد گفت: سرعت نعره 

بقیه چی    - نیاوردی؟  میشنپس  ارتشی همراه خودت  یعنی  ؟ 

 چاره بشه؟ خیال این مردم بیخواد بیدربار می 

نمی درک  را  موقعیت  هنوز  که  درد  گریس  با  سختی  به  کرد، 

پیچیده بود از جای خود برخاست و   بدنش شدیدی که در تمام  

بی  کند،  را حفط  تعادل خود  حوصله  در حالی که سعی داشت 

 پاسخ داد:

کاترین،     - باش  اومدم.  لطفاًآروم  وضعیت  بررسی  برای  من   .

 شاهزاده هایمون، منتظر خبر...  

پیدا کرد.  ادامه ح با پیچیدن درد بدی در سرش، خاتمه  رفش 

مدام پیچ    گردنشرود؟ تعادل ندارد و  قدر سرش گیج می چرا این

خورد. کاترین که عصبانی بود با دیدن وضعیت گریس  و تاب می
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به طرف و  کرد  به  اخمی  نگاهی  با  و  ایستاد  او  آمد. جلوی  اش 

 آلودش زمزمه کرد:های خوابچشم

 بودی؟  گریس، کجا    -

گریس که همچنان سعی داشت تعادل آن بدن سنگین را حفظ  

 کند، با سر درد بسیاری پاسخ داد:

 . . ها..مورچه. توی پایگاه مرزی، همه مرده بودن! مور.. -

کاترین با شنیدن پاسخ نصف و نیمه گریس کالفه پوفی کشید و  

دمش را روی کمر گریس نهاد، سپس او را مجبور کرد تا مجدد  

با نشستن گریس روی چهار پایش، کاترین همانبنش طور یند. 

 چرخید گفت: که دورش می

انگار توهم زدی، سر درد و سر گیجه از عوارض بعد از توهمه.   -

 جان! نینفوها هنوز اون حتماً

  گردنش گریس که با نشستن حالش کمی بهتر شده بود خسته  

 حال زمزمه کرد:را روی زمین نهاد و بی
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اآل  یکهوچرا     - درد شدم؟  هم سر  باال  اون  بودم.  که خوب  ن 

 طوری شد... این

ش را به مکاترین کنارش نشست و خطاب به او در حالی که د

 داد، گفت:  های تر و تازه تکان میزیبایی درون علف

ادامه   - اما تا مدتی  نینفوهاست، گه گاهی میاد  عوارض قدرت 

بیشتر مصرف کنی    داره. باید بخوابی تا بهتر بشی، هرچی انرژی 

 .  میشهتر از قبل بدنت ضعیف 

 اش انداخت و خندید.سپس نگاهی به بدن بزرگ 

بتونی    - نکنم دیگه  فکر  بدی  بدن رو تکون  این  بخوای دوباره 

 کنی.   زپروا

ای تردید کرد و به فکر فرو رفت.  گریس با جواب کاترین لحظه

قدر احساس بدی در مورد شاهزاده و پرنسس  چرا لحظات قبل آن

آور بر طرف داشت اما اکنون گویی تمام آن حس منفی و عذاب

انتقام آن پسرک روستایی، آن  و  شده است؟! آن حس کشتن 

می خون و  بود  دیده  که  مقصرشهایی  بریزد،   خواست خون  را 



 

 

 WWW.98IA3.IR 898 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

نشأت   نینفوها  قدرت  و  توهم  از  کاترین  گفته  به  همه  یعنی 

 گرفت؟!می 

متعجب و گیج به سمتی که روستاها بودند نگاه کرد، خیلی دور  

روستاشده  نینفوها هنوز در  واقعا  اگر  فعالًاند پس  باشند،  با    ها 

تر خبر را به جا بودنشان در امان هستند. اما باید هرچه سریعاین

خطرناک است، به خوبی    واقعاًشاهزاده برساند. این قدرت نینفوها  

واقعی بود، گویی که از صمیم    احساسشقدر  هبه یاد دارد که چ

خواست در آن لحظه شاهزاده هایمون و پرنسس هایدرا قلب می 

هایشان را با کمال میل  ده و گوشت تکه کر  -هایش تکهرا با دندان

 نوش جان کند! 

اش در مورد شاهزاده و  گریس کالفه از افکار چندش و حقیرانه 

نمی باورش  شد.  عصبانی  خود  دست  از  اینپرنسس،  قدر شود 

راحت توسط نینفوهای حقیر به بازی گرفته شده و حتی متوجه  

ه  آن توهم هم نشده است! پس کالفه آهی کشید و خسته زمزم

 کرد: 
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ولی باید زودتر برگردم. باید هر طور شده خبر رو به شاهزاده    -

 خطرناکه. واقعاًبرسونم. این قدرت 

اش را شنید، نگاه از او گرفت و به دشت زیبای  کاترین که حرف 

های  خواست به پایتخت برود، زیرا مکاننمی   جلویش داد. اصالً

ب تنها  هم  این سفر  به  نداشت.  را دوست  و  ه  شلوغ  مادر  خاطر 

پدرشان آمده بود که مبادا اتفاقی برایشان افتاده باشد. وگرنه او  

خواست اکنون درون اتاق  اش میرا چه به مسافرت و گردش؟ دل

باشد و کتاب جدید پزشکی   گرمشخود، روی تخت نرم و    کوچک

خود را بخواند که در مورد گیاهان دارویی است. هرچند که کتاب  

 ده است، اما اکنون شرایط خواندن کتاب اصالً را همراه خود آور 

مدام   گریس  با حضور  نیست.  پرت    حواسشمحیا  او  به سمت 

را می  کتاب  صفحه  پانصد  آن  از  چیز  هیچ  حتم  به  و  شود 

کرد تا گریس برود و سپس مشغول  فهمد. پس باید صبر می نمی

هایش را نیاورده بود، یک لحظه هم خواندن شود. شاید اگر کتاب

 کرد.بازگشت به آگاذ شهر پرستوها، تردید نمی برای 

چشم با  و  است  گذشته  ساعتی  و  چند  آسمان  به  خمار  های 

، چشم دوخته دبرن پرندگانی که با پرواز در آن نهایت لذت را می
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کم دارد به سراغ -اش سر رفته و اکنون خواب کماست. حوصله 

یر نور هایش را بسته و زآید. به گریس نگاه کردم، چشماش می

آفتاب گرم و دلپذیر ظهرگاهی، به خواب عمیقی فرو رفته است  

را برای بازگشت و پرواز طوالنی    توانشتر  تا بتواند هرچه سریع

آن   به  افکارش  در  هرچند  آورد.  دست  به  پایتخت،  به  مدت 

آید یا خیر. اما اکنون  پرداخت که آیا کاترین به پایتخت می می 

 کرد. فقط باید استراحت می 

هایش، نگاه از آسمان الی فلسکاترین با وزیدن باد آرامی به البه 

گرفت و به برکه داد. آهسته از جایش برخاست و به طرف برکه  

گذاشت  های نرم می رفت. به آرامی پاهای بزرگش را روی چمن

شد. با رسیدن به برکه،  تر میها، به برکه نزدیکو با له کردن آن

چشم دوخت و انعکاس تصویر خود را   ایستاد. به آب راکد برکه

به زیبایی دید. اژدهایی مشکین به رنگ شب که باالی سرش تا 

انتهای   داشت.  قرار  خونین  قرمز  رنگ  به  تاجی  کمرش،  پشت 

نیز از همین جنس تاج شکل گرفته بود که برای کنترل   شدم

 کرد. استفاده می  بهتر سرعت از آن
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عضلهبال  تا  گشود  را  کههایش  شوند.    هایی  باز  بودند،  گرفته 

بودند.  بال  نازک  بسیار  و  داشتند  طول  متر  دو  کدام  هر  هایش 

ها را با قدرت زیادی باال و پایین ها را باز کرد و چند بار آنبال 

تا خستگی  از سمت کرد  کارش  این  با  هرچند  رود.  بیرون  اش 

ها را به لرزه انداخت. راست و چپ باد پر قدرتی ایجاد کرد و چمن

باد به بدن گریس خورد اما او دریغ از هیچ واکنشی همچنان در 

عمیق مجدد    شخواب  بستن  با  کاترین  است.  مانده  غرق 

را به آب نزدیک کرد تا کمی از آب زالل و    گردنشهایش،  بال 

شفاف برکه را بخورد که با شنیدن صدایی به سرعت سرش را  

 است؟ باال آورد. با ترس به اطراف نگاه کرد، صدا از کج

بوی بدی به مشامش خورد و آن بویی جز بوی نینفوها نبود. به  

می  چه  هر  بو  زیرا  هستند  زیا  غلیظ حتم  قابل  گذرد  غیر  و  تر 

شود! پس به سرعت از برکه فاصله گرفت و به طرف  تر میتحمل

گریس دوید. ترسیده محکم دم تیغ دارش را به بال گریس کوبید  

ریس با برخورد محکم آن دم  و نگران به اطراف چشم دوخت. گ

های تیز در بالش، با درد زیادی از خواب پرید و  و فرو رفتن تیغ 

کنارش وحشت که  کاترین  دیدن  با  کرد.  نگاه  اطراف  به  زده 
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ایستاده بود خواست عصبی فریادی بکشد که کاترین سرش را  

های بزرگ و لرزان کاترین  برگرداند و به او چشم دوخت. مردمک

 دادند.اق جالب و خوبی نمی خبر از اتف

دانست گریس اکنون آسیب دیده است زیرا کاترین به خوبی می 

و به حتم توان مبارزه با این همه نینفو را ندارد. او نیز مبارزه بلد  

نینفوها روبهنبود و تمام این مدت حتی یک با  رو نشده  بار هم 

دن  است مگر از دور که شاهد برده شدن مردم بود. گریس با دی

و روی   برخاست  از جایش  به سختی  کاترین،  نگاه  ترس درون 

هنوز تعادل کاملی نداشت اما بهتر از چند   بدنشپاهایش ایستاد.  

نگاه  به  خطاب  کوفته،  گردنی  با  بود.  پیش  لرزان  ساعت  های 

 آلود گفت: کاترین با صدایی خواب

 ده؟ چرا ترسیدی؟ شچی -

اطراف نگاه کرد، سپس  کاترین نگاه از گریس گرفت و مجدد به  

 میان بازرسی خود مضطرب گفت: 

 بویی نمی فهمی؟  -
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حال بست. در  هایش را بی گریس با حرف او، تمرکز کرد و چشم

اطراف که حرکت چیزی را احساس نکرده بود، البد کاترین باز 

بستن چشمشوخی با  هرچند  است.  گرفته  تمرکز  اش  و  هایش 

اش خورد. با استشمام آن  شامروی بوهای اطراف، بوی تندی به م

از سرش   هایش را گشود. گویی خواب کامالًبو به سرعت چشم

آن  است.  می پریده  نزدیک  سرعت  به  اما  هستند  دور  شوند.  ها 

به طرف روستا چرخاند و نگران زمزمه   را  نگران سرش  گریس 

 کرد: 

 کنن، لعنتی! نینفوها! انگار دارن پیشروی می  -

حرف   با  که  سمت  کاترین  به  ترسید،  پیش  از  بیشتر  گریس 

بزرگ بودند دوید و سپس در لحظه    های کنار برکه که تقریباًبوته

  کوچکش اش تبدیل شد. با تبدیل شدن به جسم  به جسم انسانی 

های سبز و تازه  به سرعت با آن دو پای ریز خود را به پشت بوته 

کرده    ها گیراش به بوتهرسانده و قایم شد. دامن لباس معمولی

که احتمال دهد ممکن است پاره  خیال و فارغ از آنبود، اما او بی 

هایش را بست و لرزان خود را در آغوش گرفت. گریس  شود، چشم

ها نگاهی  با واکنش سریع کاترین نگران مجدد به سمت روستا 
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اش تبدیل شد. سریع  به جسم انسانی   متقابالًانداخت و خود نیز  

که را دور زد. با رسیدن به او، کنارش  به سمت کاترین رفت و بر

پشت بوته سمت چپی جای گرفت و سرش را کمی از پشت بوته 

طرف را بتواند به خوبی ببیند. محکم شمشیرش را  باال آورد تا آن

بود و می  به حتم  گرفته  باشند،  نفر  بیست  از  بیشتر  اگر  فشرد، 

 شود. شان نمیحریف

به کاترین نگاه کرد، به    نگران سرش را به سمت راست چرخاند و

گذشتند متوجه بوی دو اژدها  ها میحتم نینفوها چون از کنار آن

ایده    شدند. اسیر شدن در دست نینفوها اصالًشان میدر نزدیکی

 کند  فکری   یک  باید جالبی نیست و این او را بیشتر نگران کرد.

  ؟آیدمی  بر  اشدست  از   کاری   چه  اما  کنند،  فرار  هاآن  دست  از  تا

 واقعاً  که   اکنون  خصوص   به بجنگد،  هاآن  با   بتواند  نیست  ممکن

رو شده است و درد هم دارد! حقیقت،  ها روبهبا قدرت توهم آن

بود که قبول آن بی افتاده  نهایت  این است که ترسی در دلش 

 برایش سخت، دشوار و به حتم تلخ است.  

مضطرب مجدد نگاه از کاترین گرفت و به مسیر چشم دوخت، 

داشتند از سراشیبی    جلویشان سراشیبی بود و نینفوها احتمااًل
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اند. هرچند طولی نکشید که  آمدند که هنوز رؤیت نشدهباال می 

تر شدن بوها سر اولین نینفو در مسیر پدیدار شد. سپس  با غلیظ 

ها بیشتر و بیشتر  پشت آن باقی نینفوها از تپه باال آمدند و به بچه 

نزدیک شدند. گریس نفس عمیقی کشید و پس از تفکر بسیار،  

همان انداخت.  پایین  را  از سرش  را  آهسته شمشیرش  که  طور 

 آورد، خطاب به کاترین با صدایی آرام گفت: غالف بیرون می 

باهاشون درگیر شدم تبدیل شو و    - گوش کن کاترین، وقتی 

 فرار کن، فهمیدی؟  

خود   آغوش  درون  از  را  سرش  شوکه  گریس،  حرف  با  کاترین 

 را   شای لرزانهای قهوهبیرون آورد و به او چشم دوخت. مردمک

 کمی تکان داد و حیران گفت:  

 کار کنی؟!  خوای چیچی داری میگی؟ بذارم برم؟ اون وقت می   -

خندد؟ آن هم در گریس، با لحن نگران کاترین لبخندی زد، می 

رین تاین وضعیت؟! سرم را به چپ و راست تکان دادم، در حساس

شود. کاترین همچنان به گریس ها همیشه دیوانه، احمق میزمان
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نگریست که گریس، برادرانه دست آزادش را باال آورد و روی  می 

 گونه نرم و لطیف کاترین نهاد، سپس با همان لبخند زمزمه کرد: 

ه با تموم  ککنم. فقط اینم یه راهی پیدا می ه  نگران نباش، من   -

اون برو،  پایتخت  به  فعالًسرعت  رو   جا  بوت  ترین جاست،  امن 

جا برسونی. از  ودت رو به اونکنن پس باید سریع خردیابی می 

 جا دور شو متوجهی که؟  این

ناباوری سرش را مدام به چپ و راست تکان می  با  داد،  کاترین 

از  نمی دوری  سال  چهار  این  بگذارد،  تنها  را  گریس  خواست 

اند اما پیوند عمیقی  که ناتنی برادرش او را تنها کرده بود. با آن

معرفتی او را در بحران  ایت بی تواند در نه طور میهدارند. پس چ

رها کرده و فرار کند؟ پس مصمم، پلک زد و خواست مخالفت  

گونه روی  از  را  دستش  او  به  توجه  بدان  گریس  که  اش کند 

لمس  دیگرش  دست  با  را  شمشیرش  که  حالی  در  و  برداشت 

 کرد، با صدایی آرام و نگران گفت:  می 

 نه که بومون رو بفهمن. اآل  -
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که گویی  جرقه  کاترین  گریس  حرف  شنیدن  در  با    ذهنش ای 

ش را درون موهایش برد.  خورد، هینی کشید و به سرعت دست 

البه  در  که  حالی  در  جس سپس  موهایش  می وتالی  کرد، جو 

 خطاب به گریس با خوشحالی گفت: 

 صبر کن، یه چی دارم که شاید خیلی به دردمون بخوره.  -

گریس با شنیدن صدای کاترین متعجب ابروهایش را باال داد و 

اش را باال آورده کند که دو دستسرش را برگرداند. به او نگاه می 

گردد. خواست بپرسد در  و در میان موهایش به دنبال چیزی می 

زده سرش را به  جا به دنبال چیست که با شنیدن صدایی بهت آن

 شدند، برگرداند.  نزدیک میسرعت به طرف آن سربازهایی که 

شاهدخت پرنسسشون رو گرفته، باید کمین کنیم و کارش رو    -

یکسره کنیم، به همه گوش زد کن که نباید هیچکس جون سالم  

 به در ببره.  

از فرماندهانی می  زند که شنل قرمزی پشت این حرف را یکی 

اش آویزان است. شنل قرمز، به حتم مقام باالتری نسبت به  زره

در ب که  تری  رتبه  پایین  فرمانده  داشت.  ندارند،  شنلی  که  قیه 
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پشت سرش سوار اسب بود، با اتمام جمله مافوق خود سرش را  

 پاسخ داد:  متقابالًباال و پایین کرد و 

 ولی فرمانده، اگر فرمانده هایمون...   -

هایش  ای چشمفرمانده که گویی انتظار این سوال را داشت، لحظه

با کمی تردید در پاسخ آن فرمانده پایین رتبه  را بست و سپس  

 آهسته زمزمه کرد:

ای نیست، امیدوارم فرمانده هایمون دنبالش نیومده باشه،  چاره   -

 وگرنه... 

ایشان را بشنود که با سکوت  هگریس گوش تیز کرده بود تا حرف

بوته  پشت  بیشتر  کمی  ارشد،  فرمانده  آن  شد.  ناگهانی  قایم  ها 

ها نبود و انگار تازه  به حرف آن  حواسشاصال  کاترین که گویی  

چیزی که مد نظرش بود را پیدا کرده است، خشنود خطاب به 

 بلند گفت:  گریس با صدایی تقریباً

 . . ایناهاش پیدا.. -

را روی دهان او نهاد و سعی    شهرچند که گریس به سرعت دست

وضوح  اش شود اما فرمانده نینفوها صدا را به  کرد مانع ادامه حرف
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ها تر حتی متوجه بوی آنپیش   سکوتششنید. او به حتم با آن  

شده است وگرنه چه لزومی داشت ناگهان ساکت شود؟ گریس 

اش طور که دستش را روی دهان کاترین گذاشته بود، نگاه همان

اند و مشکوک  را به فرمانده داد. ابروان فرمانده درهم گرهه خورده

س چیز عجیبی، آن سی سربازی کند. با احسابه اطرف نگاه می

داشتند را متوقف کرد و به فرمانده پایین  قدم بر می   پشتشکه در  

 رتبه گفت:  

 یه بویی میاد، صدای چی بود؟  -

آن یکی فرمانده، با حرف ارشد خود کمی به اطراف نگاه کرد و  

گوش  دماغش داد.  تکان  باری  چند  طرز را  به  مشکینش  های 

ای بعد با تردید پاسخ دند و لحظهجالبی به چپ و راست چرخی

 داد: 

 بوی اژدهاست!  -

 سپس گویی که شکش به یقین تبدیل شده است، با فریاد گفت: 

 ا رو بگردین! جسرباز ها، این -
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قلب  ضربان  فرمانده،  آن  فریاد  شنیدن  با  و    شکاترین  رفت  باال 

خوب نیست زیرا با ترسیدنش، بویی که    بیشتر ترسید. این اصالً

او سا میاز  را خرابطع  و همه چیز  برابر شده  تر  شود چندین 

ای زیرلب گفت و به طرف  کند. گریس با دستور فرمانده لعنتی می 

گرفت و سعی  اش را میکاترین چرخید، سپس در حالی که دست 

 داشت او را بلند کند با صدایی تقریبا بلند گفت: 

 فرار کن کاترین، فقط فرار کن!   -

وضعیت از  شوکه  لحظهکاترین  بود،  گرفته  قرار  آن  در  که  ای ی 

جایش  از  ثانیه  در  سپس  و  دوخت  چشم  گریس  به  خنثی 

برخاست. گریس جلو افتاد و با گرفتن دست کاترین او را به سمت  

مرکز آزتالن کشید، هر دو از پشت بوته بیرون آمدند و با تمام 

ها شده بودند نیز با سر و  سرعت دویدند. نینفوها که متوجه آن

ها را دید و  کردند. فرمانده ارشد هم آنا و فریاد دنبالشان میصد

 زد:  با عصبانیت فریاد

 خوام! بگیریدشون، هر دوشون رو زنده می  -
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های آزاد آزتالن به دنبال دو اژدهای ورتلس سی سرباز، در دشت 

ها را دستگیر کنند. آن دو اژدها نیز با تمام توان  دویدند تا آنمی 

جاست  ها اسیر نشوند، اما سوال اینند تا به دست آنکردفرار می

جاست،  ن کردند؟ پاسخ همیشدند و پرواز نمیکه چرا تبدیل نمی

زیرا تا بخواهند تبدیل شوند و به پرواز در بیایند نینفوها با سرعت  

گرفتند و دیگر کارشان تمام بود. زیرا تبدیل  ها را میزیاد خود آن

سرعت  شدن شاید  در  شان  گرفتن  اوج  برای  اما  داشت  زیادی 

جایی که در این آسمان قدرت بسیار زیادی نیاز داشتند و از آن

وجود  باشد،  داشته  زیادی  ارتفاع  که  پرتگاهی  و  اطراف صخره 

 شود. ندارد پس کارشان بسیار سخت می

همان نفسگریس  که  می ن  -طور  میفس  و  را  زد  سرش  دوید، 

ها  نینفوها چیزی تا رسیدن به آن  برگرداند و به عقب نگاه کرد. 

نزدیک لحظه  هر  و  نداشتند  میفاصله  هرچه  تر  باالخره  شدند، 

شان بیشتر از اژدهایانی بود ها از نژاد روباه بودند و سرعتنبود آن

پرواز هستند. پس مجدد   استاد  با   نگاهشکه  و  داد  به جلو  را 

محکم  که  حالی  در  تعلل،  می کمی  را  کاترین  دست  د،  فشرتر 



 

 

 WWW.98IA3.IR 912 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

دوید و سعی داشت از گریس عقب  خطاب به او که در کنارش می 

 نیافتد، گفت:  

طوری بخوایم بدویم فایده نداره، آخرش هر دومون  کاترین، این  -

خرم،  جنگم و برات وقت می کنن، من باهاشون می رو دستگیر می 

 تو باید بری. 

کشید و گویی لحظه به لحظه توان کاترین که به سختی نفس می 

می   شیدندو از دست  راست را  و  به چپ  را  داد، مصمم سرش 

 تکان داده و با بغض گفت:  

 . . ذارم..ن تنهات نمی . م نه گریس م.. -

هایش به شماره  گریس نیز متوجه کم آوردن او شده بود؛ نفس 

توجه به حرف خبر خوبی نیست. گریس بی   اند و این اصالًافتاده

کنار   از  که  حالی  در  بلندتر  دیگر کاترین  اقاقیای  درخت  یک 

 گذشتند فریاد زد:می 

بگو     - بهش  ببین،  رو  شاهزاده  و  برو  پایتخت  به  بری،  باید 

خیلی  نزدیک این  کردن.  کمین  پرنسس  برای  شرقی  مرز  های 

 مهمه کاترین!  



 

 

 WWW.98IA3.IR 913 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

به چپ و راست تکان داد و خواست  را  با بغض سرش  کاترین 

و او راه به  اعتراض کند که گریس، به ناگاه دستش را رها کرده  

  بازگشت   نینفوها  طرف  به  سپس  شود،  دور  هاآن جلو هل داد تا از  

  با   که  طورهمان. کشید   بیرون  غالف  از  سرعت  به  را  شمشیرش  و

 کرد،می  حمله  اشبرنده   و   براق  شمشیر  آن  با  هاآن  طرف  به  فریاد

 فت:  گ کاترین به خطاب

 برو، زود باش فرار کن کاترین!   -

نهایت خود را محکم به دیواره کاترین اما با بغض و قلبی که بی

نبرد آناش میسینه  به  ها خیره شد.  کوبد، از حرکت ایستاد و 

می دست کردههایش  پیدا  تزلزل  پاهایش  ارادهلرزند،  و  اش  اند 

بیند میاش را  سست شده است. گریس دوست و برادر کودکی

  گونه میان سربازهای نینفویی محاصره شده و با تمام توانهکه چ

کوبد تا بلکه کاترین ها میخود شمشیرش را به شمشیر های آن

می  نجات  را  کاترین  که  فرض  بر  اما  بدهد.  نجات  پس  را  داد، 

 خواست نجات بدهد؟  خودش را کی می
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های رای تحلیلوقتی ب  واقعاًکاترین ترید داشت اما در این لحظه  

هایش را محکم بست  گرا نبود، پس چشم سنگین اژدهایان درون

و با جیغی که سعی داشت اندوهش را تخیله کند، پلک زد. در 

نعره  با  و  شد  تبدیل  عظیم  اژدهایی  به  ثانیه  از  ای، کسری 

تا در آسمان زیبای ظهر اوج بگیرد. صدای بال  هایش را گشود 

گین و رعد آسای شمشیرها طنین  اش با صدای برخورد آهننعره

انداز شد و در کل دشت پیچید. اگر در جنگل بودند به راحتی  

ها فرار کنند، اما با بودن در دشتی که توانستند از دست آنمی 

 رفت. هیچ نقطه کوری نداشت، این شانس برایشان از بین می 

ها چرخید، اری باالی سر آنبکاترین در آسمان اوج گرفت و چند

ا باشد  جدانست که اگر بیشتر در اینرفت به خوبی می باید می اما  

ها توهم بزند و زحمات گریس به فنا  ممکن است توسط زنان آن 

برود. پس با تمام وجودش مجدد نعره کشید و به طرف پایتخت  

با چشم از آنآزتالن  اشک  تمام ها می هایی که  زد.  بال  چکید، 

را   گردنشاج قرمز روی  هایش جمع کرده و تقدرتش را در بال

آورد. چنیدن برابر شود. باید سریع کمک می  شگشود تا سرعت

 داد.باید او را نجات می
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شد و صدای برخود  لحظه به لحظه از آن صحنه نبرد دورتر می

در  صالح میرنگکم   گوششها  آنتر  از  شدن  دور  با  جا شدند. 

تر به بیرون راه پیدا کردند،  هایش سریعشکست و اشک  غضشب

اما توقف نکرد. به خودش در آن لحظه قول داده بود که هر طور 

آن دست  در  اکنون  اینکه  بدهد.  نجات  را  گریس  اسیر  شده  ها 

نشده است به خاطر اوست. وگرنه می توانست کاترین را به جای 

مند بود را نجات دهد. ای توانخود قربانی کرده و خود که فرمانده

زیرا او تعهدی به کاترین نداشت و پدر و مادرشان مشترک نبود.  

 کار را نکرد و این ارزشمند است. اما این

می دور  اینکاترین  در  گریس  و  تمام شد  با  سرسختانه  طرف، 

برخورد می   توانش همدیگر  به  محکم  شمشیرهایشان  جنگید. 

هرکس دیگر بود به حتم   آزردند.هایشان را میکردند و گوشمی 

وارد می با هر ضربه  نینفوها  زیادی که  تا کنون از فشار  کردند 

تسلیم شده بود. او اما بر خالف بقیه افراد، داشت تمام تالشش  

می  نیافتد.  را  گیر  و  دور شود  کاترین  تا  بخرد  وقت  بیشتر  کرد 

دیدند، قدرت که فنون رزمی را آموزش می خاطر آنه  نینفوها ب

نهایت به  هایشان چند برابر از ضربه معمولی بود و این بی ضربه  
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می فشار  فرسا،  طاقت  مبارزه  این  در  هرچند گریس  آورد. 

 طور که گفتم او زیاد هم با بقیه افراد تفاوتی نداشت. همان

فرمانده  فقط  او  بقیه  زیرا  به  نسبت  تری  قوی  اراده  که  بود  ای 

از سربازها ناگهانی یکی  با حرکت  از پشت سرش،   داشت. پس 

شمشیر برنده او به پهلویش اصابت کرده و وی را زخمی کرد. 

با درد وحشتناکی که در پهلوی سمت   پیچید،    راستشگریس 

 آن  به فریادی از درد کشید و شمشیرش را توی زمین فرو کرد.

به سختی روی زخم نهاد. درد بساری    را  دیگرش  دست  و  داد  تکیه

برداشت   زخم  روی  از  دست  با  داشت،  آورد.  پایین  را  و سرش 

آمدند و  بیرون می  شدرنگ از بدنهای قرمزی که بیدیدن خون

دستش را رنگین کرده بودند، به سختی نفس عمیقی کشید و  

اطر خون ریزی  ه خاش را روی پهلویش نهاد تا بلکه بمجدد دست 

 جا جان ندهد.  بیش از حد همان

هایی  ا با دیدن خونکرد. سربازهرود، به بقیه نگاه  سرش گیج می 

چکد با پوزخند دورش ایستادند و به او با تمسخر می   بدنشکه از  

ها اسیر شده است،  ه او اکنون در چنگ آنکنگاه کردند. در این

می  خوبی  به  نیز  گریس  نیست.  تردیدی  گویی  هیچ  زیرا  داند، 
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خیال مقاومت شده. هرچند اگر بخواهد مقاومت هم بکند دیگر بی 

خاطر سقوط ه  توانی برایش باقی نمانده زیرا از قبل هم بدنش ب 

آسیب دیده بود و اکنون با آن زخم عمیق، حق داشت شکست  

 بخورد. 

ن هم  شدند. گویی همین اآل کم داشتن تار می  - هایش کمچشم

خون زیادی از دست داده. به سختی با شنیدن ثم های اسبی که  

نگاه  نزدیک می به سربازهای جلویش  آورد.  باال  را  شود، سرش 

ای  ها با آن اسب قهوه کرد، فرمانده ارشد بود که از پشت سر آن 

بی  که  می پیرش  بر  قدم  میدجان  نزدیک  با  اشت،  گریس  شد. 

اش را به خود سقوط کرد و پیشانی   ، روی زانوانتوانشآخرین  

هایش هنوز هم روی آن فرمانده  دسته شمشیر تکیه داد. چشم

اند، فرمانده نزدیک شد و سربازها از جلوی پای اسبش  قفل مانده 

با پوزخند به گریس   کنار رفتند. افسار اسب را محکم کشید و 

ت. سپس به اطراف نگاه کرد. گویی که به دنبال کسی  چشم دوخ

است، هنگامی که آن شخص مد نظرش را پیدا نکرد، گرهی میان  

 ابروانش انداخت و بلند با صدای زمختش گفت:  

 پس دختره کجاست؟   -
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سربازی که در سمت راست اسب فرمانده ایستاده بود، با سری 

 افتاده و صدایی خسته از نبرد پاسخ داد:

فرمانده متاسفانه فرار کرد. تبدیل شد و در رفت، این مرد هم     -

خیلی نیرو داشت برای همین نتونستیم به اون برسیم. فکر کنم  

 باید آموزش خاصی دیده باشه.  

را به گریس دوخت. قدرت   نگاهشفرمانده با اتمام حرف سرباز،  

ها مرد مهمی را گرفته باشند و زیادی دارد؟ ممکن است که آن

شان باشد؟! فرمانده پوزخندی زد و مرموز شانسیز روی خوشا

خطاب به گریس با صدایی که سعی داشت تحکم داشته باشد،  

 گفت: 

 کی هستی؟  -

گریس که از درد، لحظه به لحظه داشت بیشتر از پیش بی حال  

می می  دست  از  را  تمرکزش  و  لب شد  لبخندی داد،  به  هایش 

و صدایی که تحلیل رفته پاسخ  رنگ گشوده شدند و با تمسخر  کم 

 داد:  

 کنی ماهی بزرگی گیرت اومده؟ فکر می   -
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را بزند و چند باری پشت هم گلویش    شسرفه نگذاشت ادامه حرف

را زدود، دردش زیاد شده و هر آن ممکن است بی هوش شود.  

سمت  چمن شده   راستشهای  لباسخونی  و  بخاطر  اند  هایش 

اش  نفس زد و با تمام توان-هستند. نفس  خون ریزی زیاد خیس 

 باری دیگر پاسخ داد:  

نی...  ه   . منم..  - اون  .  جز پسر ی...  ستم ج..   ...هیچی  از  یکی 

 .  که گرفت... . پیرمرد و پیر زنی ک.. 

درپی و سرگیجه سنگینی که در های پیبا سرفه  شادامه حرف

سرش  کرد.  سقوط  زمین  روی  بر  و  شده  قطع  پیچید،  سرش 

روی چمن و  زمین خورد  به  گویی  محکم  که  فرمانده  افتاد.  ها 

ب و  نداشت  باور  را  گیجی ه  حرفش  بود،  خاطر  کرده  تردید  اش 

 لبخندش محو شد و با اخم خطاب به سرباز کناری گفت:  

پایگ   - باشن.  به  مراقبش  بذار  هم  رو  نفر  چند  ببرینش،  اه 

هاش رو بگردین شاید چیز مهمی پیدا کردین، درضمن به  لباس

خوام تا  ها بگو با توهم ازش حرف بکشن و بفهمن کیه، می بچه

 شب بدونم چه هویتی داره. 
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سرباز به سرعت چشمی گفت و سرش را جلوی فرمانده ارشد،  

ول کشتن پرنسس آزتالن شده خم کرد. فرمانده ارشد که مسئ

بود، افسار اسبش را محکم فشرد و در حالی که آن را به سمت  

گرداند، به جلویش چشم دوخت. دو فرمانده  مسیر اصلی باز می

اش همچنان در مسیر خاکی ایستاده بودند و منتظر  پایین رتبه

 اند.  به او چشم دوخته

آرام آن  -اسب  به طرف  بر می آرام  قدم  در   داشتها  و سوارش 

می  سیر  خود  گفته افکار  طبق  مرد  آن  اگر  سربازش کرد.  های 

آموزش خاصی دیده است، پس باید از افراد مهم آزتالن باشد.  

زیرا آزتالن تنها به سربازهای باال رتبه خود، اختصاصی آموزش 

قدر ناالیق نبودند که  شان ایندهد. وگرنه سربازهای معمولیمی 

گونه هست بخورند. هرچند که خود دید چبه راحتی با توهم شک

سرباز زن این مرد را در پایگاه آزتالن کنترل کرد و گفت زیاد از 

جو آمده وجایی که برای جستنظر ذهنی قدرت ندارد. اما از آن

با دیدن جسد سربازها ب دهد که  هم ریخت، خبر از آن می ه  و 

خت شخص خاصی است و شاید برای بررسی وضعیت از سوی پایت

 آمده!  



 

 

 WWW.98IA3.IR 921 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

بر آن گمان  است  با  ممکن  باشد،    واقعاًکه  گرفته  بزرگی  ماهی 

ملکه  حتم  به  زد.  می پوزخندی  خشنود  بسیار  اگر  اش  شد 

فرماندهمی  اگر  فهمید  گرفته.  برایش  بزرگی  ماهی  همچین  اش 

می  راذان  نفع  به  حتم  به  باشد،  داشته  باالیی  زیرا  مقام  شود، 

ازای این مرد و  می  آن مردم ساده لوح، چیز های توانستند در 

شان که در چند شب آینده به دلیل بیماری بیشتری جز پرنسس

بهای بیشتری درخواست میرد، از آزتالن چیزهای گرانالعالج می

 کنند.  

می این محکوم  آزتالن  آنگونه  بر  آگاهی  با  که  پرنسس  شد  که 

کش کرده و مقصر  بسیار بیمار بوده است، آن را به راذان پیش 

می  خوانده  خودشان  پرنسس  آن مرگ  برای  شدند.  آزتالن  گاه 

داد  بایست تاوان بزرگی می جبران از بین رفتن گروگان راذان می 

افزایش می را  راذان  این قدرت  زیباست که مردم و  دهد و چه 

های مردم راذان به بازی گرفته شوند. فرمانده با  آزتالن در دست

عمیقی گرفت و وارد مسیر رسیدن به آن دو زیر دست خود نفس  

رفتند،  خاکی شد. سپس در حالی که هر سه به سمت مقصد می 

 پرسید: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 922 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

می هچ63آکاش    - زمان  به  قدر  اومده  پیش  تاخیر  این  با  تا  بره 

 مقصد برسیم؟  

فرمانده  می آکاش  در سمت چپ وی حرکت  که  بود  و ای  کرد 

به    اش راموهای مشکین زیبایی داشت. با سوال مافوق خود، نگاه 

 آسمان داد و با چندی تاخیر، آهسته گفت:  

 رسیم. با دو ساعت تاخیر می  احتمااًل -

فرمانده با پاسخ آکاش، کالفه پوفی کشید و آهسته در حالی که  

 به دشت جلویش خیره بود، زمزمه کرد:

 هم نریزه.ه لعنتی، امیدوارم برنامه ب  -

 آکاش که زمزمه او را شنید، آهسته خطاب به فرمانده خود گفت:  

 کنه تا برسیم مگه نه؟  آیوشی صبر می -

فرمانده با سوال آکاش، اخم کرده و سرش را نود درجه به سمت 

با گرهه  بود چپ چرخاند، سپس  افتاده  ابروهایش  میان  که  ای 

 خطاب به آکاش غرید:

 من... که شاهزاده آیوشی، درضاول این  -

 
63 Akash Noel 
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 سرش را برگرداند و با پوزخند ادامه داد: 

خواد نرسیم تا خودش کارش رو تموم کنه با تموم وجودش می   -

و افتخارش رو به اسم خودش بزنه. چی فکر کردی؟ برای همین 

 تر بریم.  باید سریع 

با   و  انداخت  پایین  را  سرش  غمگین  فرمانده،  حرف  با  آکاش 

یالانگشت  سفیدش  هایش  اسب  رفتار  های  گرفت.  بازی  به  را 

اوشیش   و  آن64آیوشی  است.  کرده  خسته  را  اصطالح  او  به  ها 

دیگر سر جنگ دارند و خواهر و برادر هستند اما همیشه با یک

 اند.  هر کدام گویی به خون همدیگر تشنه

اوشیش سپرده می  به  نام خود  اگر کاری  به  را  آیوشی آن  شد، 

از آنثبت می  و  اگر کاری  کرد  آیوشی سپرده می طرف  شد،  به 

برای خراب کردن آن دریغ نمی  از هر تالشی  اما اوشیش  کرد. 

ها ادامه داشته که قرار است این بازی مسخره تا کی بین آناین

 معلوم نیست.   باشد، واقعاً

ماند و یک قلب خسته و درمانده که هر بار  در این بین آکاش می 

ست؟ هیچ، دلیل  چی  ششد. اما دلیلتوسط آیوشی پس زده می 

 
64 Oshish Noel 
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 یجدی و اضطرار   ای که شاید از نظر نینفوها واقعاًمسخره  کامالً

رحم و قدرت  آید. آن هم این است که آکاش به قدر کافی بیمی 

کند و هربار  طلب نیست. آیوشی نیز او را به همین دلیل رد می

شود، گوید او الیق بودن با من نیست. اما آکاش تسلیم نمی می 

کند تا از این تواند به او کمک میر روش که میهر دفعه به ه

شود نبرد خیالی با برادرش در امان بماند. زیرا حریف قلبش نمی 

ای که از طرف آیوشی خورده  و اگر قرار بود بشود با آن همه ضربه

 بایست سر عقل آمده باشد. و رد شده بود، اکنون می 

ژاد نینفوها  جایی که خون نآکاش پسر دایی آیوشی بود و از آن

شود، مردهای سلطنتی که جزو دربار پادشاهی  ها منتقل میاز زن

خود  پیشانی  روی  بر  بندی  پیشانی  همیشه  هستند،  راذان 

مردمی  با  تا  گرفته  هبندند  اشتباه  دیگر  رتبه  پایین  و  ای پست 

زیبایی پسر  آکاش  بند  نشوند.  پیشانی  آن  با  خصوص  به  ست، 

طرح که  زیبایمشکین  براق  شده های  گلدوز  آن  روی  بر  اند ی 

برد. اما حیف که قلبش  بیشتر از پیش دل دختران راذان را می

پسری   کند. آکاش اصالًاسیر فرد دیگری مانده و دل از آن نمی

خاطر ه  نیست که اهل جنگ و دعوا باشد، با این اوصاف ملکه ب
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پیدرخواست دستی  درهای  زیر  به  را  او  خود،  کوچک  پسر  پی 

فر باوشیش،  بلکه  تا  بود  آورده  در  ارشدش  دختر  خاطر  ه  زند 

 توانمندی او، آکاش هم تغییر کرده و پسرش از وی راضی شود. 

دانست اما آکاش به خوبی مطلع بود که او  هرچند هرکس نمی

ای قرار  هایش شمشیر برنده کند. شاید در دستهرگز تغییر نمی 

رفت،  رف می ططرف و آنحم به اینری داشت و همراه نینفوهای ب

شاید با اوشیش فرمانده ارشد ارتش راذان به مرزهای آزتالن و  

های زیبایش نفوذ کرده بود، اما هیچگاه دستش را به خون  دشت

نمی بی  آغشته  قیمت جان خودش گناهی  به  اگر  نه حتی  کند. 

است، جخاطر حضورش در اینه  تمام شود. با غم و اندوهی که ب

به دشت دلپذیر چشم دوخت. نگاهش  نگاه از یال اسبش گرفت و  

افتاد که عده  به سمت آن به سربازهایی  باز می ای  تا  ها  گشتند 

ای نیز آن اسیر را  مجدد فرماندهان خود را همراهی کنند و عده 

 گرداندند. به سمت پایگاه باز می 

سوخت، به حتم قرار بود درد بسیاری چاره می دلش برای آن بی

نفعش است که خود حقیقت را برمال    را تحمل کند، پس شاید به 

ها بدهد تا مبادا به دست کردند به آنچه را از او طلب میکند، آن
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انگیز توهم گیر بیافتد. اما عجیب است،  ها در دنیای وحشتآن

نینفو سلطنتی اینگه ست، چآکاش که خود یک  قدر خوب  ونه 

وهممی  و  ترسناک  توهم  دنیای  عاد داند  مردان  است؟  ی  انگیز 

شان در هنگام عصبانیت مورد شکنجه توهم  شاید توسط همسران

زاده بود، پس چرا این درد را  گرفتند اما او که یک اشرافقرار می 

 کشیده است؟ 

سوال سختی نیست و باید گفت پاسخ دردناکی دارد. آکاش بر  

اصالً سلطنتی  نینفوهای  قدرت   خالف  و  ریزی  خون  دنبال  به 

انتظارات پدر خود را نتواند برآورده   نیست، پس طبیعی است که

اش است! مادرش یک نینفو  کند، بنابراین شکنجه تاوان ناتوانی

شود. برای  سلطنتی است که از نوادگان ملکه قبلی محصوب می 

همان با پسر ملکه فعلی ازدواج کرد تا پسر کوچک ملکه آرونا، 

ی  همچون برادر بزرگ خود بتواند در قصر و در خاندان سلطنت

بماند و مقامی در شأن یک پرنس راذانی داشته باشد، هرچند بر  

راذان جایگاه چندان  فرزندان پسر در  زیرا  قوانین است!  خالف 

ها حمایت نکند، ممکن است  مهمی ندارند و حتی اگر ملکه از آن

برای کسی مهم    یک شب در خواب دارفانی را وداع گویند و اصالً
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ای دیگر، بسیار به فرزندان هف ملکهنباشد. اما ملکه آرونا بر خال

توان  دهد و از این نظر شاید می های خود اهمیت می خونو هم

اطمینانی   هرچند  است.  امان  در  سلطنتی  خاندان  جان  گفت 

 نیست. 

که   65آکاش نگاه از دشت سرسبز پیش رو گرفت و به هاردیک 

کرد، دوستش بود و در کنارش سوار بر اسب، او را همراهی می 

 آلود خطاب به هاردیک گفت:  م دوخت. سپس خسته و خوابچش

 هی اون کی بود که گرفتنش؟   -

پرسد تا ین سوال را می ابرایش مهم نیست و صرفاً  در واقع اصالً

هایش بپرد و مجدد توسط زبان تند اوشیش  بلکه خواب از چشم

مورد ضرب و شتم قرار نگیرد. هاردیک که با صدا زده شدنش  

داد، با داشت و به او میگاه از مسیر جلویش بر می توسط آکاش ن

 ای باال انداخت و گفت: خیال شانه ، بی ششنیدن سوال

 همراه تو بودم، از کجا بدونم.  هم من  -

 
65 Hardic Mils 
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هایش را در هم کرد و پوفی کشید. سپس سرش را  آکاش اخم

ای که چرخاند و نگاهش را به جلو داد. در همان حین به گونه 

 را بشنود، دلخور زمزمه کرد: هاردیک هم صدایش

 طور حرف بزنه.  هدونه باید چنمی اصالً -

خنده  بود،  شنیده  را  سخنش  خوبی  به  که  و  هاردیک  کرد  ای 

را مجدد به جلو داد و با لبخندی عمیق اما    شچیزی نگفت. نگاه

با   ارتش  در  آکاش  و  هاردیک  شد.  خیره  دشت  به  رنگ  کم 

در تضاد   هرچند که کامالً  اند،دیگر آشنا شده و دوست شدهیک

نهایت آرام و جنگ طلب دیگر هستند. زیرا هاردیک پسری بییک

بی این است و آکاش، پسری  بود،  که نهایت شلوغ و صلح طلب 

با همونه آنگهچ جای تعجب دارد.    آیند، واقعاًدیگر کنار می ها 

ای است و همیشه سعی دارد با دیگران چون آکاش پسر سر زنده 

های جدید بگردد. درست برعکس  حرف بزند یا در اطراف مکان

می  عمل  اقوام  نینفوهایی  همچون  دارند  انتظار  او  از  که  کند 

مکان و  بکشاند  مرگ  کام  به  را  همه  به  دیگرش،  را  زیبا  های 

تش تبدیل کند. پس با این اوصاف جهنمی خونین و سرشار از آ
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  یها این روحیهنهایت، اینکه تا کنون در کنار آنو این تضاد بی

 دهد. نظیر نشان می خوبش را حفظ کرده است، او را خاص و بی 

پشت یک میدقایق  آندیگر  و  در  گذرند  بیشتری  سرعت  با  ها 

  کنند. باید به جنگل نزدیک مرز برسند. خاک آزتالن پیشروی می

رسانند، باید به اندازه کافی  زیرا هنگامی که پرنسس را به قتل می 

به   را  پرنسس  نتواند مرگ  آزتالن  باشند که  راذان دور شده  از 

ها فکر همه  گونه که مشخص است آناندازد. اینها بیگردن آن

ها اند، زیرا هر چه نباشد آن و نقشه خوبی کشیده   چیز را کرده

 مکار در جهان حومورا!ای نینفو هستند. گونه

***  

ها بر روی با تکان شدید کالسکه که دلیل آن عبور یکی از چرخ

هایش زده از خواب پرید و چشمسنگ بزرگی بود، هایدرا وحشت

هایی  خود نهاد و با چشم  را گشود. ترسیده دستش را روی قلب

زد و  فس می ن  -گشاد و ابروانی باال پریده، به جلو نگاه کرد. نفس

کالسکه،  ب شدید  تکان  آن  با  نیز  رایکا  بود.  شده  خیره  رایکا  ه 

به   اما  تغییر کرده  به نشسته  از حالت خوابیده  و  ترسیده است 
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به   دلهره  و  ترس  با  هایدرا  نیست.  زده  وحشت  هایدرا  اندازه 

خاطر ه  اند، نگاه کرد. بهایشان کشیده شده هایی که پردهپنجره

هایت سهمگین شده و حالش  نبی   های قرمز فضای کالسکهپرده

می دگرگون  پرده را  از  نگاه  با کند.  رایکا  به  و خطاب  گرفت  ها 

 لحنی ترسیده پرسید: 

 ده؟! شیچ -

و   راست خم شد  پنجره سمت  به سمت  نگران  و  رایکا، خسته 

اش را کنار زد. با کنار رفتن پرده قرمز نور کمی به داخل پرده

تر ون را کمی آرامزگتاریک و قرماتاقک کالسکه تابید و آن فضای  

کرد. با آن فضا شاید هایدرا حق داشت بترسد. هایدرا با دیدن  

ب که  آسمانی  و  پنجره  پشت  در  سرسبز  مرگ  ه  دشتی  خاطر 

شد، نفس عمیقی کشید و آهسته رفته قرمزتر می  -خورشید رفته

هایش مالش داده و به کالسکه تکیه داد. سرش را کمی با دست 

 کرد: خسته زمزمه

 یه لحظه فکر کردم بهمون حمله کردن. -
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طور که دامنش رایکا با شنیدن حرف هایدرا لبخندی زد و همان

ای ریز جواب  کرد، با خنده اطر چروک شدنش درست می ه خرا ب

 داد:  

 دیدی؟ چرا باید بهمون حمله کنن آخه؟!خواب می -

قدر سرد شده  اینهایدرا نگران به رایکا چشم دوخت. چرا نگاهش  

های خود  هایش را با دست است؟! هایدرا، چه شده؟ کمی چشم

کرد تا ضربان  مالش داد و سپس در حالی که قلبش را لمس می

 تندش آرام بگیرد، متفکر زمزمه کرد:

 یعنی خواب بود؟    -

رایکا با شنیدن حرف هایدرا به سرعت سرش را باال آورد و دست 

دامن بی  شاز درست کردن  برداشت.  رون کردن چروکو  هایش 

های سرد هایدرا که گویی حتی نور کم  سپس مشکوک به چشم

کردند، چشم جان خورشید دم مرگ را هم دیگر منعکس نمی

 دوخت. آهسته و با تردید زمزمه کرد:

 مگه چه خوابی دیدی؟   -
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هایدرا که گویی با فکر کردن به آن چیزی که دیده است، مجدد  

نفس حالش دگرگون شده   یکدیگر  و  پشت  های عمیقی کشید 

دانست را به دور تا دور کالسکه گرداند. خودش هم نمی   شنگاه 

  مگر واقعاً  چه شده است، خواب بود یا در بیداری آن را دید؟ اصالً

 اتفاقی افتاده است؟ 

های عجیب  گیج به او نگاه کردم، رایکا نیز همچون من به واکنش

اش  بین نگاه ت رفتارش را زیر زرهو ترسیده او چشم دوخت و با دق 

کاوش کرد. هایدرا به حتم مشکلی دارد. یا چیزی دیده است و  

هایش حس  گونه چشمیا آسیب روحی به او فشار آورده که این

می  ساطع  ایستادن منفی  با  هم...  شاید  دارد؟  درد  یعنی  کنند! 

کالسکه، هایدرا ناخوداگاه جیغ بلندی کشید و به سمت رایکا خم  

با  زده دستد. مضطرب و وحشتش و  را گرفت  های سرد رایکا 

 تند زمزمه کرد:   -لرزید، تندصدایی که می 

شده؟ چرا ایستاد؟! ب... بهشون بگو برن، بگو حرکت کنه.  یچ  -

 باید بریم! 
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زده به او نگاه لرزد و رایکا حیرتهایدرا در جای خود از ترس می

ا می  هایدرا چه  برای  است؟  بود که  کند. چه شده  افتاده  تفاقی 

دهد؟ به اطراف نگاه کردم، آیا  گونه شدید واکنش نشان می این

دیدند و تنها او آن جا وجود داشت که بقیه نمی چیز نامرئی این

انتهای  دید؟ اما نه در این حوالی چیزی جز دشت بزرگ و بی را می

قابل  چلچله،  همچون  آواز  خوش  و  شاد  پرندگانی  با  سرسبز 

ود و چیزی نیست که او را بترساند و در کالسکه حبس مشاهده نب

های هایدرا کند. پس مشکل از کجاست؟ رایکا با شوک به دست

دست محکم  گرفتهکه  را  دست هایش  کرد.  نگاه  هایش  اند، 

گویی که دچار تشنج   شلرزند و بدنهای ریزان میهمچون کوه

 رود.شده است باال و پایین می 

ایش نگاه کرد که از شوک و ترس جیغ هرایکا ترسیده به چشم

بلندی کشید و خود را به عقب هول داد تا سریع از هایدرا فاصله 

و  ترسیده  اما  او  خورد،  کالسکه  بدنه  به  کمرش  محکم  بگیرد. 

هایش  توجه به درد زیادش به هایدرا چشم دوخته است. دست بی 

 لرزد. چه دیده است؟ را جلوی دهانش گرفته و فکش می
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برگرداندم و به هایدرا نگاه کردم، وای بر من، چه بالیی    سرم را

و   است  رفته  بین  از  رنگش  خاکستری  نگاه  آمده؟!  سرش 

اند! ابروانش باال و پایین  هایش تبدیل به سفیدی مطلق شده چشم

هایش با  جوند. دنداندیگر را می هایش، محکم هم روند و لبمی 

تواند زودتر دیگری را خورد  می کنند که کدام  یگر مبارزه مید یک

روند و موهایش،  باال و پایین می  شهایش همراه با بدن کند. دست 

اند. تمام صورتش عرق  هم ریختهه  خاطر لرزش و تحرک زیاد به  ب

پیشانی خیس از  و قطرات آب  نرمی می  شکرده  بر  به  و  چکند 

 کنند.  هایش سقوط می روی گونه

هایم را بستم  ا سر در بیاورم. چشمشود، باید از ماجرگونه نمیاین

کنم و قدم و به درون افکارش نفوذ کردم. رویاهایش را مرور می

دارم. کجاست، خوابی  قدم بر می   شبه قدم در تاالر تاریک ذهن

زد کجای این جهان بی پایان پنهان شده است  که از آن حرف می

 هم ریخته؟  ه گونه بکه او را این

یدرا را بهم ریخته و اکنون مجدد در آن  جاست، رویایی که هاآن

کند را پیدا کردم. چند قدمی جلو رفتم و در این تاریکی  سیر می 

اعماق آب از  نوری که  نور سیاه خیره شدم.  به آن  های  مطلق؛ 
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نور، آن از چیست؟ خورد. آنتاریک، به چشم می  جا کجاست؟ 

پ بیرون  به  افکارش  از  شوکه  صحنه،  تغییر  با  نور...  رت منشأ 

حیرتمی  جسمشوم،  به  می   شزده  در نگاه  همچنان  که  کنم 

جا، همان جای قبلی بود.  لرزد. آنحالت خلصه قرار دارد و می

را    مجایی که آن نیروی شوم متوجه من شد و افکار و قدرتهمان

 پریشان کرد! 

نمی را  است  آمده  کجا  از  و  چیست  او  کیست،  برای او  دانم، 

سوالکهیچ از  یک  کالفه  یهادام  را  من  این  و  نیست  پاسخی  م 

کنم، آن مرداب نیلوفر آبی و آن جایگاه کرده. به هایدرا نگاه می 

اژدهایی بسیار عظیم در آن نشسته بود، همه    ترسناکی که قبالً 

را به خوبی در یاد دارم. آن روز که به کاخ فیتا برای نبرد با وارنا  

اتفاقمی  همین  هم  روز  همان  آری، درست  پله  رفتند.  های در 

منتهی به کاخ رخ داد. آن نیروی قدرتمند آن روز هایدرا را در 

 زنجیرهای آهنین و محکم توهم اسیر و او را در رویا غرق کرد.

اش تا این اندازه هرچند آن روز هایدرا اصال نترسیده بود. حال 

است. پس چرا  نشده  توهم  آن  متوجه  گویی  و  نشده  دگرگون 

خبر است؟ باید واکنش نشان داد؟ چرا... چهامروز تا این اندازه  
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به   مستقیم  و  کرده  سفر  افکارش  درون  به  مجدد  پس  بفهمم، 

روم. وارد رویا شده و به او که بر روی برگ یکی از  سمت رویا می 

های عظیم ایستاده است و به بقیه نیلوفرهای آبی که بخار نیلوفر 

آن از  رنگی  میصورتی  بیرون  دوخته.  ها  چشم  تاریکی  آید، 

 ترسد؟ شود، از آن نمیانگیزی در آب منعکس می وحم

نیلوفرها ساطع   از  نوری که  برگرفته و  را مه سیاهی در  اطراف 

نمیمی  را  منطقه  آن  کفاف روشن کردن  زیرا  شود گویی  دهد، 

می فرو  تاریکی  در  قبل  از  بیشتر  لحظه  به  هایدرا لحظه  رود. 

شاید از این جا رهایی ترسیده و خود را در آغوش گرفته است تا  

دید و بار به وضوح همه چیز را مییابد. برخالف دفعه قبل، این 

نفوذ  احساس می تمام وجودش  کرد. احساس ترس و سرما در 

طور که ترسیده  کند. همانکرده و او را بیشتر از پیش ضعیف می 

به اطراف می را مدام  به خود است و پریشان سرش  چرخاند و 

 گوید:ش را باز کرده و بلند می های لرزد، لبمی 

چی  .  و کی هستی؟ چ... تکنم؟ تو..کار می ا چیجمن این.  م..   -

 خوای؟ جونم می . از ج..
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زند؟ به اطراف نگاه  شوم. با کی حرف می متعجب به او خیره می 

و  کرده  النه  نیز  من  در وجود  ترس،  ندیدم.  را  اما کسی  کردم 

کند.  ام میکند، کالفهنفوذ می   مسرمایی که از نیلوفرها به روح

شود. آن اژدها، او کجاست؟ ترسیده  جا هرگز برایم عادی نمی این

به دور خود چرخیدم و به دنبال آن اژدها اطراف را کاوش کردم.  

تها در برگرفته است که تا  اناما برخالف قبل دورم را مردابی بی

رنگ سبز    کند، نیلوفرهای آبی و گاز های صورتی با چشم کار می 

دیگر  اند تا با یکمرداب و تاریکی اطراف دست به دست هم داده

ترکیب جالبی نیست،    این صحنه زشت را به وجود آورند. اصالً

خواهم بیشتر در مکان شوم بمانم، اما هایدرا،  گویم. نمیمی  واقعاً

 کند؟  او چه می

هایش هایدرا که گویی هنوز منتظر پاسخ سوالش است، مجدد لب

ا با آب دهانش خیس کرده و بلندتر با آن مخاطب خاص سخن  ر

 گوید. می 

.  ن فقط یه... مکنم. م..اهش می .  از سرم بردار. خو..  ..دست ا.  -

 . . یه اژدهای ناقصم که.. 
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ای عظیم و وحشتناک تمام مرداب را در برگرفت.  با حرفش، نعره 

امت مانده  ها بود راکد و ثای که آب مرداب که گویی سال به اندازه 

خاطر ارتعاش صدا در ه است، به حرکت در آمد و موج عظیمی ب

های لوتوس  آب ایجاد شد. هایدرا با شنیدن آن صدا و واکنش گل

زانوانش  روی  و  کشید  بلندی  جیغ  ترس،  از  شدنشان  جمع  و 

نفس از ترس  و  را در آغوش گرم خود گرفته   -نشست. سرش 

اش  هایی نیست اما نعره زند. به جلویش نگاه کردم. اژدمینفس  

ای سیاه از هیچی  آمد. هالههمچون اژدهایی قدرتمند به نظر می 

به وجود آمد و جلویش معلق ماند. در حالی که قطرات خون از  

ریختند و زیرش را مرکز آن هاله به درون مرداب سبز رنگ می 

به گوش رسید. آوا خونین می  کردند، صدایی مجدد در مرداب 

بود و ارتعاش عجیبی داشت. گویی که با افکارت   هایت زمختنبی 

 کند!  بازی کرده و تو را بازیچه خود می

 بهت گفتم، بهت گفتم اما تو گوش ندادی!  -

هایدرا که گویی احساس کرد آن هاله اکنون جلویش قرار گرفته  

با گریه و صدایی های خود را محکم به هم چشم دیگر فشرد و 

 ود پاسخ داد:آلبغض 
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.  وباره بگو ی..د  .. من یادم نیست؟ دو..  رو گفتی؟ چرا م..  چی   -

 م گفتی.. یا نه، نه بذار برم. برام مهم نیست چی به.. 

ترس از  گویی  که  است،  هاله  شده  عصبی  و  کالفه  هایدرا  های 

نعره  این مجدد  که  کشید  وجودش جیغ ای  اعماق  از  هایدرا  بار 

فضای مسکوت و  هایش با صدای بلندتری در آن  کشیده و گریه 

بلند   جیغ  لطف  به  مرداب  سکوت  رسیدند.  گوش  به  سنگین، 

ای بر اندامش انداخت. این مکان خود هایدرا درهم شکست و لرزه 

همان هاله،  دارد!  زیادی  قدرت  لحظه  نیز  به  لحظه  که  طور 

گرفتند، به دور ریختند شدت بیشتری می هایی که ازش می خون

 ش گفت: هایدرا چرخید و با صدای ترسناک 

 . . کنم. تو باید بمیری، تو..هایدرا، دیگه بهت رحم نمی  -

هایدرا، ترسیده از حرف آن هاله خواست مجدد جیغ بکشد که  

شوکه   پیچید،  مرداب  در  که  جیغی  بلند  بسیار  صدای  با 

زند و حیران و ترسیده به فس می ن   - هایش را گشود. نفسچشم

انگار و  نشسته  جلویش  که  صورت  آب  قطرات   رایکا  به    ش را 

نگاه میمی  بیرون  پاشد،  به  افکارش  از  از  ناگاه  به  نیز  کند. من 
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بار هم متوجه حضورم شد، زیرا گویی  پرت شدم، انگار آن هاله این

ام را تخلیه کرد. به هایدرا نگاه کردم،  چیزی تمام نیروی درونی

ستند  خود ندارد. توی کالسکه ه  لرزد و کنترلی بر اندامهنوز می 

و رایکا او را در انتهای کالسکه خوابانده تا فشار بیشتری به وی  

 وارد نشود.  

می  درک  را  خود  موقعیت  داشت  تازه  گویی  که  کرد، هایدرا 

عرق  شدست و  آورد  باال  سپس  را  زدود.  را  صورتش  روی  های 

هایش را ستون بدنش کرد و خود را باال متعجب و حیران دست

صندلی روی  مجدد  چشمهکشید.  جلوی  در  و  نشست  های  ا 

زدود،  را می  شهای روی دامنزده رایکا، در حالی که خاکشوک

 متعجب پرسید: 

 هام خاکی شدن. بودم؟ آه، لباس  جا چرا من اون  -

هایی که از روی صندلی نشست، سپس آب  رایکا حیران متقابالً

چکیدند را مجدد به سمت صورت اش به بیرون میدرون دست

ت کرد که با واکنش ناگهانی هایدرا بیشتر از قبل شوکه  هایدرا پر
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ها را از روی صورتش پاک کرد و معترض شد. هایدرا عصبی آب

 خطاب به رایکا گفت:  

 پاشی؟!  اَه بس کن رایکا چرا بهم آب می -

است،   شده  رایکا  بسیار  تعجب  متوجه  تازه  که  گویی  سپس 

ی هایدرا نگاه کرد.  هااش را باال انداخت و متعجب به چشم ابروان

 پرسید:  

 جوریه؟ چی شده؟ ت ایناهچرا قیاف  -

هایش را از بین برد و دست راستش را روی رایکا آب درون دست 

چشم گذاشت.  این دهانش  از  گشادتر  دیگر  حتم  به  هایش 

پرند و افکارش در هم تنیده  شوند. ابروهایش مدام باالتر مینمی

 کرد و پرسید:  اند. متعجب به هایدرا نگاهشده 

 و چت شد؟ کهتو ی -

 هایدرا با سوال عجیب رایکا اخمی کرد و بی خیال پاسخ داد: 

 چیزیم نیست که!   -
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عجیب  پاسخ  با  خود رایکا  دهان  جلوی  از  را  دستش  هایدرا  تر 

های نرم خود زد که  پایین آورد و ناگهان، سیلی محکمی به گونه 

های رایکا  حالی که دست ای کشید و حیران در هایدرا هین خفه 

 گرفت تا باز دیوانه نشود، شوکه و با لحنی متعجب گفت: را می

 کنی؟  قدر عجیب رفتار می کنی؟ رایکا چته؟ چرا اینکار می چی  -

رفتار می  نگاه کردم، رایکا عجیب  به هایدرا  او؟ متعجب  یا  کند 

رایکا که گویی با این ضربه و درد شدیدی که احساس کرد پی 

های  اب نبودن خود برد، شوکه خطاب به هایدرا و آن چشمبه خو

 اند، گفت: خاکستری رنگش که اکنون مجدد طبیعی شده 

 تو مگه نگفتی خواب دیدی؟    -

بی  جا  همه  از  و  کرد  تعجب  بیشتر  رایکا  سوال  با  خبر هایدرا 

 پرسید:  

 کی گفتم؟   چه خوابی؟ من گفتم؟ اصالً - 

این سردرگمی عج از  گریبان رایکا کالفه  گیرش یبی که هر دو 

که   حالی  در  گیج  و  کشید  خود  پیشانی  بر  دست  بودند،  شده 

 داد، پوف کشان گفت: سرش را به کالسکه تکیه می 
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هو انگار  کهمین چند لحظه پیش، همین که کالسکه ایستاد ی  -

هات کامل سفید شده  لرزید و چشمتشنج کردی. بدنت خیلی می 

 بودن.

های عجیب که انگار در  شنیدن آن حرف  هایدرا با سخن رایکا و

مشغول  و  دوخت  چشم  پنجره  به  متفکر  بودند،  خودش  مورد 

زند؟ نظاره کردن دشت زیبای جلویش شد. رایکا از چه حرف می

که چشم او  اما  است؟  کرده  تشنج  گویی  و  شده  سفید  هایش 

چیزی را به یاد ندارد. تنها چیزی که در یادش است هنگامی بود  

ا تازه  بکه  بود.  رفته  به خواب  و  بودند  آمده  بیرون  پایتخت  ه  ز 

هایش را بسته و سرش را به کالسکه تکیه اطر سر درد چشمخ

زند را  ها حرف میداد بود. همین! اما این اتفاقاتی که رایکا از آن

کدام به یاد ندارد. ممکن است که رایکا تنها برای شوخی این  هیچ

را به چپ و راست تکان داد و ها را زده باشد؟ کالفه سرش  حرف

بیرون   از  صدای  شنیدن  با  که  بپرسد  سوالی  رایکا  از  خواست 

 کالسکه، سکوت اختیار کرد. 

ایستاده و منتظر    ش لی بود که کنار پنجره سوار بر اسبصدای لی

پاسخ است. رایکا با شنیدن آن صدا، به سمت پنجره رفت و در 
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می به داخل نفوذ کند،  زد تا هوا کحالی که شیشه آن را کنار می 

لی با حضور رایکا، سرش را کمی خم کرد لی نگاه کرد. لیبه لی 

 و پس از تعظیم، با صدای لطیفش با لحنی محترم گفت:  

بانو رایکا، فرستاده گفتن کمی کنار این برکه استراحت کنیم    - 

 و بعد ادامه بدیم. 

لی حرف  اتمام  با  بیرون  رایکا،  به  نگاهی  نیم  ابتدا  کالسکه  لی 

انداخت و با دیدن برکه کوچکی در سمت راست کالسکه سرش 

 را به سمت هایدرا برگرداند و آهسته خیره به گونه هایدرا پرسید:  

 دین؟  پرنسس، فرستاده گفتن کمی استراحت کنیم. اجازه می  -

واس سرش  حکرد، بیفکرش جای دیگری سیر می   هایدرا که اصالً

ای زیر لب گفت. افکارش حول محور آن  را باال و پایین کرد و آره

چرخند. چه اتفاقی برایش افتاده که  های رایکا میاتفاق و حرف

متوجه آن نشده است؟! چرا؟! رایکا که متوجه حواس   خود اصالً

لی لی ابالغ کرد و لیپرتی هایدرا شد، موافقت هایدرا را به لی

میقی کشید  ا اطالع بدهد. هایدرا، خسته نفس عه رفت تا به سرباز

 حوصله گفت: و بی 
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 چرا من هیچی یادم نیست؟   -

ب خاطر نشستن زیاد در کالسکه، کمر درد ه  رایکا در حالی که 

ای باال کرد، شانه ها درب را باز می گرفته بود و با ایستادن اسب

 انداخت و گفت: 

 بیا بیرون یکم هوا بخور شاید یادت اومد. دونم، فعالًنمی   -

هایش نشست  هایدرا با حرف رایکا، لبخند کم رنگی بر روی لب 

و پشت سر رایکا از کالسکه بیرون آمد. به سختی دامنش را باال 

اندازد. از دو پله  گرفته بود تا مبادا زیر پاهایش برود و او را بی

ازه و پاک دشت را کالسکه پایین آمد و با نفس عمیقی، هوای ت

هایش را لمس کرده و در  استشمام کرد. باد مالیم دشت، گونه 

الی موهایش پرسه زد. سرش را باال آورد و به آسمان نگاه  البه

رفته و خورشید  است  نزدیک غروب  افقی   -کرد،  رفته در خط 

بی  میدشت  ناپدید  آزتالن،    بلند   دشت  های چمن شود.کران 

 حرکت  راست  و  چپ  به  باد  هایتدس  در  زیبایی  به  و  بودند

 و   تابید می   هاآن  به   پهلو   از  هم  خورشید  جانبی  نور .  کردندمی 
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  زیادی  آب  که  رو  پیش  برکه  آن  کنار  در  را  زیبایی  صحنه  بسیار

 . است کرده ایجاد داده، جای خود دل در

اش  هایدرا، کمی گردنش را به چپ و راست تکان داد تا خستگی 

داشت بیرون برود. سپس در حالی که به سمت برکه قدم بر می 

تا زیبایی آن را از نزدیک ببیند، خطاب به رایکا که پشت سرش 

 داشت، گفت:  قدم بر می 

 خیلی وقته بیرون از شهر نیومده بودم.   -

مرخصی آخرین  از  پس  که  می  اشرایکا  بیرون  مدتی  که  شد 

موافقت باال و پایین کرد و خواست   ی نیامده، سرش را به نشانه 

لی و نزدیک شدنش، سکوت کرد.  پاسخ بدهد که با رسیدن لی 

ابرو های هایدرا خیره شد و زیر لب  به  سپس آهسته و کالفه 

 زمزمه کرد: 

 لی داره میاد.  لی  -

سرش را تکان داد    هایدرا با شنیدن صدای آرام رایکا، نامحسوس

لی  تا  ماند  منتظر  لی و  برسد.  باز  لی  نزد سربازها  از  تازه  که  لی 
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با رسیدن به پرنسس سرش را خم کرده و آهسته با  می  گشت 

 احترام گفت:  

کنن.  سرورم پرنسس. همه مستقر شدن و دارن استراحت می   -

 به داخل کالسکه برگردین ممکنه خطری در کمین باشه.  لطفاً

طور که به برکه رسیده و کنار  لی، همانبا شنیدن حرف لیهایدرا  

به جلبکآن می و مصمم ایستاد،  درون آب چشم دوخت  های 

 گفت: 

 کنه.  جا ما رو تهدید نمینیازی نیست، خطری این  -

 لی اما مردد مجدد سرش را خم کرد و با تحکم بیشتری گفت: لی

داخل   - به  باید  باشه،  کمین  در  کسی  ممکنه  کالسکه   اما 

 برگردین.

لی خوشش نیامده بود، اخمی هایدرا که از تحکم درون لحن لی 

لی چرخید و با  کرد و چشم از آب راکد برکه گرفت. به سمت لی 

لی  دوخت.  چشم  او  به  تمام  جدیت  و  عصبانی  اخم  نگاه  با  لی 

هایش را به زمین دوخت.  پرنسس، سرش را پایین انداخت و چشم

 لی گفت:  را ریز کرده و خطاب به لی   شهایهایدرا مشکوک چشم
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این   - پس  بیماره؟  آگاذ  توی  مادرت  نگفتی  مگه  جا راستی، 

 کنی؟ کار می چی

ای دست و پایش را گم کرد.  لی با سوال هایدرا، ترسید و لحظهلی

کامالً متوجه    هرچند  به سرعت  رایکا  گویی  اما  بود  نامحسوس 

و کنجکاو به او نگاه    تغییر رفتارش شد. هایدرا همچنان منتظر

 لی با کمی تعلل پاسخ داد: کرد که لیمی 

 ب..بله پرنسس، توی کوهستان آزتالن هم دیگه رو دیدیم.  -

هایدرا ابرویی باال انداخت و منتظر ماند تا ادامه حرفش را بزند.  

نمی لی اما  را خراب  لی  همه چیز  نباید  بگوید.  باید چه  دانست 

چالشی است که باید پرنسس را راضی    کرد و این اکنون برایشمی 

نگه دارد و اعتماد او را جلب کند و در عین حال نباید حقایق را 

بفهمد! پس کمی بیشتر به مغزش فشار آورد و خواست جواب  

هایی به سرعت واکنش نشان داد بدهد که با شنیدن صدای قدم 

 و به عقب بازگشت. 

در کسری   دستش را به سرعت سمت شمشیر خود برد و آن را

از ثانیه از غالف بیرون کشید. سپس سر برنده شمشیر را به سمت  
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های مجلل جلویش ایستاده بود، گرفت. هایدرا با  زنی که با لباس 

لی سریع  دوخت. واکنش  چشم  آیوشی  به  و  زد  پوزخندی  لی 

راضی است، زیرا متوجه شده بود که ملکه محافظ خوبی برایش 

ارزشمند   برایش  این  و  شدید  گذاشته  واکنش  با  آیوشی  است. 

ی میان  لی گویی که به قبایش بر خورده اخمی کرد و با گرهلی

لی ایستاده بود چشم دوخت. ابروهایش، به هایدرا که پشت سر لی

های قرمزش هویدا است انعکاس نور بی جان خورشید در چشم

 و گویی برای کار مهمی نیامده.  

همانهمان حفط  با  که    کنار   که  رایکا  و  یدراها  به  اخم   طور 

کرد پوزخندی زد و با تمسخر  دیگر ایستاده بودند، نگاه می یک

سرد  ای خونرا باال آورد و با چهره  شقدمی به جلو برداشت. دست

لی زد و شمشیر  اش را به لبه تیز و برنده شمشیر لی اشاره  انگشت 

لی دوخت و با اخم  اش را به لیرا کنار کشید. سپس نگاه جدی 

 گفت:  

 بهتره با پای خودت از جلوی راهم کنار بری دختر جون! -
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با حرف آیوشی، خنده  ای کرد که به حتم صدای آن به  هایدرا 

روبگوش و  تیز  بسیار  گوشهای  رسید.  آیوشی  هایش اهی 

هایش بیشتر از پیش درهم شدند.  ای تکان خوردند و اخملحظه

آری به حتم شنیده است. هایدرا دستش را بلند کرد و آهسته بر  

 لی کوبید. سپس آرام زمزمه کرد: شانه لی 

 کنار بایست.   -

سرعت  لی به  بود،  شده  هایدرا  حرف  متوجه  خوبی  به  که  لی 

سریع به داخل   یرش را در یک حرکت کامالًچشمی گفت و شمش

غالف برگرداند. سپس کمی سرش را جلوی آیوشی خم کرد و 

کامالً تمرکزش  هرچند  ایستاد.  و   کناری  بود  جلویش  افراد  به 

سعی داشت از تمام ماجرا نکته برداری کند تا در گزارشی که 

می خود  ارباب  برای  نداشته باید  وجود  نقصی  و  عیب  فرستاد، 

 . باشد

 لی، به هایدرا نزدیک شد و در یک متری آیوشی با کنار رفتن لی 

اش او ایستاد. سپس سرش را کمی جلوتر آورد و در حالی که دم
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داد و به غروب آفتاب پشت سر هایدرا خیره را به نرمی تکان می 

 شده بود، زمزمه کرد:

اآل    - هایدرا،  همه   نپرنسس  جلوی  که  دارین  احساسی  چه 

 و خفیف شدین؟  مردمتون خار

دیگر  هایش را به همهایدرا، با سوال آیوشی اخمی کرد و انگشت

داد اما مگر  فشرد. نباید جلوی او و دیگر افرادش ضعف نشان می 

میمی  اتفاقی  تا  که  بود  دختری  او  اشکتوانست؟  هایش  افتاد 

 تواند به ظاهر قوی باشد؟  طور می ه شدند، پس اکنون چجاری می

اش که ای جز آن ندارد، پس نیم نگاهی به خدمههرچند، چاره 

های تازه نشسته بودند،  های نِم و چمنپشت کالسکه روی زمین 

و   بودند  خیره  او  به  کنجکاو  و  انتظار  چشم  همه  انداخت. 

شان قرار است چه واکنشی پس از  خواستند ببینند پرنسس می 

آن از  نگاه  هایدرا،  باشد.  داشته  راذان  فرستاده  با  ها  صحبت 

دشوار و    برداشت. تحت فشار سختی قرار گرفته است و این واقعاً

خواهد او  فرساست. البته که آیوشی همین قصد را دارد. می طاقت 
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را پریشان کند تا شاید هنگام مرگش، بیشتر از خون ریزی و هاله 

 شود لذت ببرد!  ترسی که در اطراف پخش می 

حرف اتمام  با  از    آیوشی  نگاه  به  خود  و  گرفت  آفتاب  غروب 

سانتی چشم سی  در  اکنون  که  هایدرا  چشم  های  بودند،  اش 

اش دید  های خاکستری رنگدوخت. انعکاس خودش را در چشم

رایکا،  پاسخ  با  که  بدهد  ادامه  خواست  سپس  زد.  پوزخندی  و 

 اخمی در میان ابروانش شکل گرفت. 

زاده مردم یادتون نره که شما فقط فرستاده راذان و شاه  لطفاً   -

خودتون هستین، ایشون هنوز هم مقام پرنسس این پادشاهی رو 

سر   به  آزتالن  مرزهای  توی  هنوز  شما  که  نره  یادتون  و  دارن 

 برین شاهزاده خانم! می 

دیگر پیوند خوردند هایش بیشتر به هم آیوشی با حرف رایکا، اخم

دیگر، قدمی از هایدرا دور شد. هایش به یکو با فشردن دندان

اوت نشان تفسپس با تسمخر در حالی که سعی داشت خود را بی 

 بدهد ادامه داد: 

 اوه، بانو رایکا شما نایب پرنسس هایدرا هستین؟ از کی؟  -
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رایکا با طعنه و تمسخر آیوشی گویی انتظار این پاسخ را نداشت.  

مجدد خواست  و  شد  عصبانی   هایدرا   که  بدهد  جوابی زیرا 

  زمزمه  کالفه  سپس.  گرفت  او   صورت  جلوی  و  آورد  باال   را  اشدست

 :کرد

 کافیه رایکا.  -

به   شرمنده  و  انداخت  پایین  را  سرش  پرنسس  دستور  با  رایکا 

نمی چمن شد.  خیره  پایش  جلوی  پرنسس های  را  خواست  اش 

گونه خراب کند و تنها قصدش کمک به او بود. هرچند گویی  این

دستش را پایین آورد   خواست پیش نرفت. هایدراطور که میآن

با بغض و چشم از اشک است، به چشم و  های هایی که سرشار 

 قرمز آیوشی چشم دوخت و زمزمه کرد:

که من رو گروگان گرفتین بس نیست؟ خواین؟ اینچی می    -

 خواین غرورم رو هم بیشتر از این جلوی همه خرد کنین؟  ن میاآل 

ی زد و به دور خود از  اه قهآیوشی با دیدن بغض هایدرا ناگهان قه

طور که به  شادی چرخید. سپس با تمسخر و صدایی بلند، همان
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کرد، خدمه و سربازهای آزتالن که همراه پرنسس بودند نگاه می 

 گفت:  

بینین؟ پرنسستون انگار دوری از قصر رو نمی تونن تحمل می   -

 قدری بالغ نشدن که مستقل بشن! کنن. هنوز اون

گونه او را جلوی همه ظار نداشت آیوشی اینانت  هایدرا که اصالً

هایش هایش را به سرعت بست و دندانخار و خفیف کند، چشم

آید و سکوت بهترین  دیگر سابید. کاری از دستش بر نمی را به هم 

گذاشتند که سکوت کرده و  ها میراه حل است. اما مگر آن اشک

پیش    هایش به حتم حتی بیشتر ازچیزی نگوید؟ با دیدن اشک

شود. پس با بغض، خطاب به آیوشی با صدایی بلند که  خورد می

 به جیغ شبیه بود، گفت: 

 بس کنین شاهزاده، بس کنین!   -

برد، مجدد به  آیوشی که گویی از حرص خوردن هایدرا لذت می

با  آورد.  او هجوم  به طرف  زیادی  با سرعت  و  سمتش چرخید 

شانه زیادی  برهنشدت  را  ه های  بودند  بیرون  لباس  از  که  اش 

های تیزش فشرد. سپس  ها و ناخن گرفت و درون حصار انگشت 
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های خونین نافذش، به خاکستر رخ به رخ هایدرا ایستاد و با چشم

 های او خیره شد و آهسته با لحنی تهدیدآمیز زمزمه کرد:  چشم

می   - پرنسس  کنم؟  الیترا بس  گوی  اسم  بگم  همه  به  خواین 

 به دربارتون کشیده شد؟ طوری هچ

اش شوکه به هایدرا و رایکا، هر دو باهم با شنیدن زمزمه آهسته

 آیوشی چشم دوختند. او، او از کار هایدرا با خبر بود و این واقعاً

چیز عجیبی است! از کجا؟ از کجا با خبر شده؟ هایدرا با شنیدن  

کی از ی  -هایش یکیهایش را با درد بست و اشک حرفش، چشم

هایش به بیرون راه پیدا کردند. آری، این دیگر آخرش  یر پلکز

از آن  بدتر  اکنون  نفهمند که  بود پدر و مادرش  امیدوار  ها بود. 

 شود؟ فرستاده راذان متوجه کارش شده است. در نهایت چه می

حتم   به  آینده  در  و  است  اولینش  این  تهدید،  پشت  تهدید 

. اما آیا این دختر تحمل  رسندتری نیز از راه میتهدیدهای بزرگ

باشد.   داشته  که  امیدوارم  داشت؟  خواهد  را  سنگین  بار  این 

با دیدن  بیرون برود. آیوشی  از این پادشاهی  هرچند، اگر زنده 
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های هایدرا سر خوش و خرم از او فاصله گرفت و سپس زیر  اشک

 لب جوری که تنها او متوجه شود، با لحنی شوم گفت:  

 رنسس آزتالن!این تازه شروعشه پ -

و   شکسته  دل  پیش  از  بیشتر  آیوشی،  حرف  شنیدن  با  هایدرا 

برای  اکنون  و  کرده  خودش  که  است  کاری  شد.  غمگین 

می باهزارمین را پس  کارش  تقاص  دارد  پایین  ر  را  دهد. سرش 

چ خدمه  پ  -فشرد، صدای پچدیگر  هایش را به یکانداخت و دست

داند به بازی گرفتند. نمی و سربازهایی که دورتر بودند، روانش را  

آن از  گویی  کند،  چه  به باید  زیادی  تمرکز  با  همه  که  جایی 

های او چشم دوخته بودند، با آن بغض و افتادن سرش واکنش

 ود گشتند. خ پرنسس ناخوش متوجه وضیعت

زنند موضوع راجب چه بوده است.  حدس نمی  هرچند که اصالً

ه  پرنسس و فرستاده بیشان این است که  هاها نهایت احتمالآن

یک با  راذان  گیری  گروگان  موضوع  کرده خاطر  بحث  اند.  دیگر 

ه آیوشی برمال کرد او از کار کالبته که اولش هم همین بود تا این

حقیقتاً این  است!  خبر  با  می   هایدرا  محصوب  فاجعه  شود! یک 
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آیوشی خواست مجدد بیشتر هایدرا را اذیت کرده و بیش از پیش  

آزار   را  با سرعت  او  که  سربازهایش  از  یکی  با صدای  اما  بدهد 

شد، اخم کرد و سرش را به عقب بازگرداند.  زیادی به او نزدیک می

نفس با  آیوشی، - سرباز،  به  با رسیدن  و  نزدیک شد  او  به  نفس 

تعظیم کرد. آیوشی که گویی ضد حال خورده بود، کالفه خیره  

 به برکه عصبانی پرسید: 

 ده؟  شباز چی   -

ای جز رساندن خبر نداشت.  سرباز با لحن آیوشی ترسید اما چاره

 طور که سرش پایین بود، با ترس پاسخ داد:  پس همان

ب..   - رسیده.  رسان  پیام  درافیل  یه  آیوشی،  باید .  شاهدخت 

 تر بخونین. خبرش رو هر چه سریع

هایش ریز شده و آیوشی با اتمام حرف آن سرباز به سرعت چشم

گرفتند. سپس گویی که تازه به یاد آورده است حالت مرموزی  

که منتظر یک خبر بوده با حفظ همان اخم به هایدرا نیم نگاهی  

گشت، خطاب  انداخت و در حالی که به سمت کالسکه خود باز می 

 به هایدرا فریاد زد:
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هاتون بگین بسه هرچی  باید حرکت کنیم پرنسس، به این نوچه  -

 تنبلی کردن. 

های خود را مشت کرد یوشی و توهینش، انگشت رایکا با حرف آ

یک به  آنو  فشرد.  این دیگر  و  هستند  آزتالن  در  هنوز  گونه ها 

مجازات ابی  حتم  به  آزتالنی،  پرنسس  یک  به  کردن  حترامی 

روا  پقدر بی تواند آنگونه می هسنگینی به همراه دارد. اما آیوشی چ

 برخورد کند؟  آمیزگونه توهین باشد و با پرنسس این کشور این

بی اما  قدمآیوشی  با  و  بازگشت  کالسکه  سمت  به  هایی  خیال 

 استوار و بلند؛ خود را به درافیلی که روی سقف کالسکه نارنجی 

نشسته بود، رساند. به سرعت دستش را به سمت او گرفت   شرنگ

های و باال برد. درافیل آبی رنگ بال گشود و مجدد روی دست

ی  ه   - وجه به هیتی نشست. آیوشی بی ظریف و ریز اندام آیوش

پشت   سمت  به  دست  او  نوازش  درخواست  و  درافیل  کردن 

را برداشت.    نشاش کشید و آن پارچه مچاله شده پشت گردشانه 

با عجله طناب بسته شده دور گردنش را گشود و پارچه را در 

به طرف  مشت  آن  یک  در  را  درافیل  کرد. سپس  پنهان  هایش 

چاره که  راحت شود. درافیل بی   شاز دستآسمان پرتاب کرد تا  
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ای  از نوازش ناکام مانده بود، با حرکت ناگهانی آیوشی گویی لحظه

هایش را باز کند. برای همان نزدیک بود  فراموش کرد که باید بال 

به سرعت   هرچند خوشبختانه  بخورد.  زمین  به  و  کرده  سقوط 

 خود را جمع و جور کرد و مجدد در آسمان اوج گرفت. 

یوشی با به پرواز در آمدن درافیل آبی رنگ زیبا، به سمت درب  آ

باز شده کالسکه قدم برداشت و با باال رفتن از یک پله کوچک  

های نارنجی و زرد رنگ آن نشست. آن، به سرعت روی صندلی 

درب با جای گرفتن او در کالسکه توسط دو خدمتکارش بسته  

درشکه و  آورد شد  در  به حرکت  را  کالسکه  به  چی  احتیاط  با   .

اطراف سر چرخاند تا مبادا کسی از محتویات درون نامه با خبر  

ها را کشید و با احتیاط و نفس  های زرد رنگ پنجرهشود. پرده

عمیقی روبان سفید روی پارچه توسی رنگ را گشود. روبان به  

های  آرامی بر روی کف کالسکه سقوط کرده و پارچه جلوی چشم

 .  مشتاق آیوشی، باز شد

هایش گرفت و خط میخی نوشته شده  او با شادی آن را در دست

با مرکب اصل را با تمام وجود مطالعه کرد. نامه از طرف ملکه،  

کرد نگارش چه فکر میبود. محتوای نامه بر خالف آن  شمادربزرگ



 

 

 WWW.98IA3.IR 960 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ناامید کرد. زیرا قرار بر آن بود که خود   نشده و او را به شدت 

را نصیب خود کند. اما محتوای درون    هایدرا را بکشد و افتخارش

می  سخن  آن  خالف  بر  تنها  نامه،  هایدرا  قتل  که  گویی  گفت. 

پرنسس آزتالن، پادشاهی بزرگ و قدرتمندی که دشمن دیرینه 

ترش گذاشته شده  راذان بود، بر روی دوش اوشیش برادر بزرگ

کند. او تمام این مدت در آیوشی را قانع نمی  است و این اصالً 

ن سختی کشید و جان خود را به خطر انداخت تا بتواند این آزتال

گاه  اندازد. آناطالعات مهم را به دست آورد و پرنسس را گیر بی

بر   زنند؟ این اصالًاش را به نام اوشیش می افتخار بزرگ و نهایی

ای جز اطاعت ندارد. زیرا ملکه آرونا  وفق مرادش نیست اما چاره 

و   دستورهایش  روی  یک  بسیار  است.  حساس  حکم  اجرای 

تمام   دادن  دست  از  با  مساوی  او  دستور  از  سرپیچی 

سال اییهاعتماد این  طی  در  که  طاقت ست  و  سخت  فرسا های 

 جمع کرده بود.  

پس با جیغ بلندی که از سر حرص بسیار بود لگد محکمی به  

بدنه کالسکه و تکیه به  را  گاه  کف کالسکه زد و محکم کمرش 

با این کارش صدای بدی در اطراف پیچید و  صندلی  ها کوبید. 
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سرباز های دورش به خوبی متوجه حال ناخوش و بسیار عصبانی  

زدن نداشت.  کس جرأت حرف  او شدند. اما به طرز جالبی هیچ

کرد حالش را جویا شده و ببیند  حتی خدمتکارش هم جرأت نمی

طور که آیا اتفاقی برای اربابش افتاده است یا خیر! آیوشی همان

به هملب را  به یکفشرد و دستدیگر میهایش  را  دیگر  هایش 

 داد، زیر لب با تنفر بسیاری زمزمه کرد:مالش می 

ن افتخار رو از چنگم بیرون  اوشیش، باز چه کلکی زدی تا ای  -

 بیاری لعنتی؟! 

سرم را از روی تأسف به چپ و راست تکان داده و به هایدرا و  

رایکا که اکنون مجدد در کالسکه جای گرفته و اندوهگین بر روی 

نشستهصندلی  راست ها  سمت  در  هایدرا  دوختم.  چشم  اند، 

نیز در کند. رایکا به دشت نگاه می   کالسکه نشسته است و عمیقاً

انگشت به  مغشوش  افکاری  با  کالسکه  خیره  سمت چپ  هایش 

دشت  آبی  آسمان  و  کرده  غروب  دیگر  خورشید،  های  شده. 

گاهی  کران اکنون جایش را به تاریکی مطلقی داده است که گه بی 

از آن می ستاره  پرنور،  به سمت زمین  های درخشان و  چکند و 

ازریزند. هرچند ماه در گوشه می    های   ابر  پشت  در  آسمان   ای 
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 بازی  باشک  قایم   هایشستاره   با   گویی  و  شده  پنهان   زیبا  سفید 

  که   بیندمی   بیند،می   را  هاصحنه  این  تمام  نیز  هایدرا.  کندمی 

درافیلهچ و  با یکگونه جغدها  تاریک شب  دیگر ها در آسمان 

ها آواز  گونه جیرجیرکه بیند چکنند. می پرواز کرده و بازی می

قورباغهمی  بر سر جفت یکخوانند،  ها جنگند و گل دیگر میها 

ها با شوند، اما بی توجه به تمام آنرفته مجدد غنچه می  -رفته

نگاهی که گویی دیگر احساس در آن وجود ندارد، انگار که روح  

زندگی از آن رخت بسته است، سرش را به شیشه تکیه داد و  

 داشته باشد.  هایش را بست تا تمرکز بیشتری چشم

افکارش مغشوش شدهاند و دیگر حوصله تماشای چیزی را ندارد. 

خواهد بخوابد. به خوابی ابدی فقط اکنون و در این وضعیت، می 

فرو رود که تا مدت هایی طوالنی به هوش نیاید. خوابی که شاید  

 به نفعش باشد... شاید! 

***  

های دارد. برگمیهایش را استوار و پر غرور به جلو بر  هایدرا قدم

یکیرنیلوف زیبایی  به  آبی  پاهایش  - های  جلوی  را  خود  یکی 
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ها عبور کند و به سمت مقصد  اندازند تا او به نرمی از روی آنمی 

هایش بر خالف همیشه، با صالبت و مستحکم به نظر  برود. چشم

ابرومی  و  گرفتهه رسند  خود  به  زیبایی  اخم  انعکاس  ایش  اند. 

نیلو در چشمگازهای صورتی  آبی  شده  فرهای  زیبا  بسار  هایش 

قبلی  رنگ  بر خالف  موهایش  و  سیاه  است  رنگ  به  اکنون  اش 

مطلق در آمده. موهای بلوند برایش زیبا بود اما مشکی او را با  

 تر کرده است.  ابهت 

رود دامنش به طرز عجیبی با آن پفی که دارد درون آب فرو می

ذره نمیاما  خیس  رای  فرو  با  آب  درون  شود!  به  دامنش  فتن 

می  موج  زیبایی  به  می مرداب  حرکت  اطراف  در  و  کند.  خورد 

با چشمنیلوفرها گویی که می  و  ببینند  را  او  های درونی  توانند 

احترام خاصی در  این رو حس  از  بگیرند.  نظر  زیر  را  خود وی 

 دهد. اطراف پخش شده است که هایدرا را فرد محترمی جلوه می 

درخشد و جواهر  زیبا که بر روی موهایش می   هایدرا، با آن تاج

و   تاج  مرکز  در  که  بزرگی  رنگ    قرار   اش پیشانی   باالی  مشکی 

 ساخته  مرمرین  های سنگ  از  که  بزرگی  جایگاه  طرف  به  دارد،

  کوچکی   اقامتگاه  طرف  به  جا،آن  به  رسیدن  با.  رودمی   است،  شده
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قدم  دارد  گرد  سقف  یک  و  زیبا  ستون   چهار  که با  ،  برداشت. 

هایش  ایستادن زیر ستون گرد سفید رنگ براق آن جایگاه چشم

 را بست و آهسته چیزی را زیر لب زمزمه کرد: 

 جام.من این 66خودت رو نشون بده کروک.   -

اتمام زمزمه به  با  بعد  فرو رفت و مدتی  اش، مرداب در سکوت 

آید و میلرزش در آمد. موجودی عظیم از درون مرداب بیرون  

لرزد و از سقف اقامتگاه بارانی  شکافد. زمین میها از وسط میآب

می  ریزش  خاک  هیچ  از  بدون  و  توجه  بی  هایدرا  هرچند  کند. 

همان هنوز  چشمتردیدی،  و  ایستاده  کمال  جا  در  را  هایش 

های نیلوفر به سرعت با لرزش دریاچه  ردی بسته است. گل سخون

اند اما  نچه شدند. گویی ترسیده هایشان را جمع کردند و غبرگ 

از چه؟ گازهای صورتی در کسری از ثانیه از بین رفته و جای 

خود را به گازی سیاه دادند که در اطراف اقامتگاه و آن جایگاه 

بر گرفته و  پیچید. لحظاتی بعد، مه سیاهی تمام منطقه را در 

 هایدرا در آن اقامتگاه از دید پنهان گشت.  

 
66 Croc 
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جثه به رنگ سبز از مرداب بیرون آمد و به هایدرا اژدهایی عظیم ال 

هایش درخشش بسیاری دارند و همچون زمرد  نگاه کرد. چشم

هایش به بزرگی یک درخت سرو اند و  درخشند. شاخ آتشین می 

هایش هر کدام به اندازه یک اسب قوی هستند. دیدن این دندان

ترک    ترساند و از ترس زهرهاژدها، به حتم هر موجودی را می

چشممی  اژدها  و کند.  کرد  هدایت  پایین  سوی  به  را  هایش 

اش به هایدرا جلب شد، هایدرا اما بدان هیچ تردیدی در  توجه

اژدها و چشم به آن  براقوجودش  اش چشم دوخته است. های 

    عجیب است، هنوز نترسیده؟ 

اطر بیرون آمدن آن اژدها از زیر مرداب بهم ریخته  ه خها که بآب

اند، در کسری از ثانیه با قدرتی عجیب و نامرئی  ن کردهو طغیا

هاست که آب آن مرداب  ای که گویی سال گیرند. به گونه آرام می

بی  و  مانده  بدنراکد  بدن عجیبی دارد.  اژدها  اش  حرکت است. 

شعله با  همچون  گویی  موادی  سوختن  از  که  رنگی  سبز  های 

ه. دودهای سبز شود، محاصره شداسیدبوریک و متانول حاصل می 

شوند اما آیا بدنش آسیب  به طور متوالی خارج می   شو سیاه از بدن 

 بیند؟  نمی
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هایدرا با آرام گرفتن آن اژدها، قدمی به جلو نهاد و آهسته لب 

 زد:

 دوبار از حدت فراتر رفتی کروک! -

بود،   وحشتناک  رنگ  سبز  اژدهای  آن  نام  گویی  که  کروک 

ن حال عجیبش را بست و سپس  های زیبا و در عیای چشملحظه

هایش را گشود و سرش را جلوی  آن جثه عظیم را تکان داد. بال 

های تاریک و لجنی مرداب پایین آورد.  هایدرا تا روی سطح آب

او تعظیم می  آیا  با صدایی زمخت و  عجیب است،  کند؟ کروک 

 انگیز در پاسخ به حرف هایدرا با سری خم شده گفت:  وحم

کنی  - عفو  رو  کوچیک من  فرصت  یه  میشه  هایدرا،  ن سرورم، 

 بهش بدین؟ اون دختر...  

هایش را بیشتر در هم کشید  هایدرا، با پاسخ مغرورانه کروک؛ اخم

با پودر از ثانیه از هیچی  های  و دستش را باال آورد. در کسری 

ای زیبا و بلند شکل گرفت. نیزه، به  نیزه   ش سیاه براق در دست

پا  تازه  درخت  یک  با    اندازه  طالیی  رنگ  به  که  است  گرفته 



 

 

 WWW.98IA3.IR 967 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

جواهرات ارزشمندی زینت داده شده. هرچند، جواهرات خاصی 

 در آن کار شده است، چهار جواهر به نماد چهار عنصر! 

هایدرا با عصبانیت انتهای گرد و زیبای نیزه را به زمین کوبید که  

به لرزش در آمد. آب به تمام مرداب  ها مجدد طغیان کردند و 

ها در هم فرو رفتند و نیلوفرها  گر هجوم آوردند. موجسوی یکدی

شدند. صدا های عجیبی در ها قربانی در میان نبرد سهمگین آن 

میلیون  جیغ  صدای  رسید،  گوش  به  با  مرداب  که  موجودی  ها 

بودند.    های مختلفی در این هیاهو به وحشت افتاده ها و لحنزبان

کشند و  ند زجر می اما نه صداها همچون آن است که گویی دار

نیزه  آن  قدرت  از  گویی  این  و  است  آور  عذاب  برایشان  چیزی 

هایش ، بال گیرد. کروک با شنیدن صداها و طغیان آبنشأت می

 را بیشتر باز کرد و با صدایی که گویی ترسیده است مجدد گفت: 

 خوام سرورم، امر، امر شماست.  عذرمی  -

زمین   به  را مجدد  نیزه  و  زد  پوزخندی  با سخن کروک  هایدرا 

مرداب مجدد   گرفت.  آرام  ثانیه همه چیز  از  در کسری  کوبید. 

راکد شد و نیلوفرها نفس راحتی کشیدند. صداها از بین رفتند و  
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تاالب مجدد در سکوت سنگینی غرق شد. کروک با آرام شدن  

و چشم کشید  عمیقی  نفس  ااطرافش  با  را  درد  هایش  حساس 

ارباب بست.  این درد   ش بسیار شدیدی  و  است  را عصبانی کرده 

ها سوزن  هایش که همچون فرو رفتن میلیونفرسای چشمطاقت 

هایش است، تاوان سرپیچی از دستور اوست. هایدرا،  در مردمک

چشم بسیار  درد  از  توجه  او  بی  جان  به  خود  که  کروک  های 

نگاه    نیلوفرها  به  که  حالی  در  و  برگرداند   انداخته است رویش را

های سبز برداشت. سپس آهسته و  کرد، قدمی به سمت آبمی 

 سرد زمزمه کرد:  

 هرچند ازت انتظار داشتم.   -

که بسیار آرام بود اما به طرز شگفت انگیزی در کل صدایش با آن

تاالب اکو شده و به خوبی به گوش کروک رسید. هایدرا، قدمی  

برداشت و در ک پاهایش درون آب فرو  بر روی آب  مال حیرت 

به   که  در حالی   بر  قدم  نیلوفرها  از  یکی  سمت نرفتند. سپس 

 : داد ادامه داشتمی 

 باید از گذشته عبرت گرفت کروک! -
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دیگر هایش را از ناراحتی به یککروک با آن حرف هایدرا، دندان 

هایش را بست. سپس سرش را دورن آب فرو  فشرد و باالخره بال

کشد؟ به راستی کدامین یک؟ ناراحت است یا زجر می   برد، اما

بی  روی هایدرا  نیلوفر  به  شدن  نزدیک  با  کروک،  کار  به  توجه 

های های نرمش را بر روی یکی از گلبرگ زانوانش نشست و دست 

آبی رنگ آن نهاد. نیلوفر با لمس گلبرگش توسط انگشت هایدرا  

ی زیادی از های وی شکوفا شد و گاز صورتدر لحظه جلوی چشم

را روی  لبخندی زد و دستش  با کارش  آزاد کرد. هایدرا،  خود 

خواست، مرکز نیلوفر گذاشت. سپس در حالی که از جایش بر می 

با   و  کرد  نگاه  جلویش  رنگ  سیاه  نیلوفر  به  ملیحی  لبخند  با 

 افسوس گفت:  

خوام زودتر بر گردم  پس هر چه زودتر کارش رو تموم کن. می   -

 و استراحت کنم. 

، سرش را از آب بیرون آورد و در حالی که مجدد شکروک با حرف

 گشود، زمزمه کرد:هایش را می کرد و بال تعظیم می 

 بله ارباب!   -
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هایدرا با پاسخ کروک لبخندش محو شد. خطاب شدن با القاب  

هاست که دیگر با هیچ چیز  کرد. سالسرور و ارباب او را شاد نمی

اند و دیگر ایش خسته کننده شده رهشود. کانمیشاد و خوشحال  

چیزی از روح سر زنده سابقش باقی نمانده. پس نگاه از نیلوفر  

با قدم بلندی، به سمت ناکجا آباد مرداب حرکت گرفت و  های 

کرد. نیلوفر سیاه شده، غمگین به رفتنش چشم دوخت. گازهایش  

شده  زرد  قبلی اکنون  زیبای  رنگ  و  دست اند  از  را  داده.   اش 

ش به حال ارباب دلاش برای خودش نیست. چاره. اما ناراحتی بی 

سوزد. اربابی که بر خالف ظاهر سردش، باطن مهربانی  خود می

 دارد. 

، سرش را باال آورد و به  ش کروک نیز با رفتن هایدرا و دور شدن

بال  دوخت.  چشم  دامن  او  کشید.  آهی  و  داد  تکانی  را  هایش 

زیبایی   دنباله  نیلوفرمشکینش  به  و  برخورد  دارد  اطراف  های 

کند. کروک مجدد آه عمیقی کشید، به حتم دردی که اربابش  می 

سالمی  است.  هیچ  او  ناچیز  درد  مقابل  در  دیر  کشد  چه  ها 

گذرند. هزاران سال از آن اتفاق عظیم گذشته است و گویی  می 

 او هنوز با آن کنار نیامده. 
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***  

چشم آب،  سردی  احساس  ربا  وحشتهایش  به ا  و  گشود  زده 

زد، گویی بسیار شوکه  فس می ن   -جلوی پاهایش نگاه کرد. نفس

می  بسیار  سردی  از  بدنش  و  گرفته  درد  سر  است.  لرزد. شده 

نمیبی  یاد  به  چرا  کرد.  نگاه  اطراف  به  اکنون حواس  که  آورد 

ش  ب بینند و ضربان قلهایش از شوک زیاد تار می کجاست؟ چشم 

بی لحظه شدت  به  میلحظه  محکم شتری  و  به گیرد  را  خود  تر 

کوبد. هرچند طولی نکشید که تمام اش میقفسه پر حرارت سینه 

هایش اتفاقات رخ داده، همچون داستانی مصور در جلوی چشم

 عبور کرد و به مقصد رسید. 

  ش های مشکینسرش را محکم به چپ و راست تکان داد تا زلف

طور که قطرات  همانرا از آب خشک کند. با باال آوردن سرش،  

ریختند، اش میچکیدند و بر روی پیشانیآب از روی موهایش می 

لباس که  مرد  دو  دوخت.  چشم  جلویش  همچون  به  هایی 

سربازهای ارتش راذان بر تن دارند، جلویش ایستاده و با لبخند  

 . کنند می   نگاه  های شروری به او
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نفوذ پوستش  بر  که  بسیاری  نگاه کرد، سردی  اطراف  کرده    به 

های بزرگ و مکعب شکلی بود که در اطرافش است ناشی از یخ

اند. یک جور سرد خانه که گویی مواد غذایی روستایی قرار داده

دارند. نفسش را حبس کرده و سرش را پایین را در آن نگه می

انداخت. خودش را دید که دست و پاهایش اسیرند و به صندلی  

ا هنوز قرار است شکنجه  چوبی بسته شده است. شکنجه شده ی

اش را  شود؟ در فکر بود که با جلو آمدن یکی از دو سرباز، حواس

معطوف او کرد. سرباز جلو آمد و با اخم و لبخندی شرور، خطاب  

 به وی با تمسخر گفت:  

 به نفعته بگی کی هستی.   -

لرزید،  که از سرمای بسیار به خود میگریس، پوزخندی زد و با آن

بیرون آمد و سپس    شعمیقی کشید. بخار زیادی از دهاننفس  

 پاسخ داد: 

 بهتون گفتم، پسره اون پیرمرد و پیرزنی هستم که...   -
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سربازی که هنوز عقب ایستاده بود، پوزخندی زد و در حالی که  

اش، به بیرون قدم بر  از آن سردخانه با درب چوبی خراب شده

 داشت بلند میان حرف گریس گفت: می 

کنه هنوز از ما  ها یه دندن، فکر می هت گفتم که این آزتالنیب  -

 سر تره.  

و در ادامه آهسته زیرلب ناسزایی گفت که سرباز دوم به خوبی  

طور که چند قدمی  ای زد. سپس همان قهه متوجه آن شد و قه

داد، خطاب به رفت و به دیوار چوبی سردخانه تکیه می عقب می 

 گریس گفت:  

 واستی. ببین، خودت خ -

بیشتر از   شگریس که به شک افتاده بود، لحظه به لحظه اضطراب

می  میپیش  کجا  به  کارش  کنند؟  چه  است  قرار  رسد؟  شد، 

نگران نیست، زیرا   ایشان اگر به روش معمول باشد اصالًهشکنجه 

سال آن  می در  آموزش  اختصاصی  که  جور  هایی  همه  دید 

آن است که تا به حال ای را از سر گذرانده بود. ترسش از  شکنجه 

نینفو  سالتوهم  آن  در  حتی  نکرده.  امتحان  را  هیچ  ها  هم  ها 
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انتظار   کنند. هرچند  امتحان  او  با  را  کار  این  که  نبود  نینفویی 

داشت با آن داروهایی که طبیب قصر برای مقابله با این توهم به  

 فایده بود.  داد بیشتر مقاومت کند، اما بی ها میآن

از رفتن آن سرباز میاسترسش هر چه   بیشتری  گذشت،  زمان 

گرفت. آیا قرار بود همه چیز را بی محابا بیان  شدت بیشتری می

ها بدهد؟ نه او فرمانده قصر بود و  کرده و تمام اطالعات را به آن

همچون  توهم  این  اگر  بود،  آگاه  سیاسی  مسائل  خیلی  از 

ت آزتالن را  توانند از او تمام اطالعاهیپنوتیزم باشد به حتم می 

بپرسند، هرچند به اطالعات مهمی دسترسی نداشت اما همین  

اطالعات هم کم چیزی نبود تا آزتالن را به زانو در بیاورد! افکارش  

  تبدیل   باید   کند،  پیدا  راهی  باید.  است  شده   ترعصبی  و مغشوش

انجام بدهد. گویی    کاری   تواندنمی  و  اندبسته   هایشدست   اما  شود

دانستند که هر اژدهایی نوع تبدیل متفاوتی نینفوها به خوبی می 

ها از کجا هایش بود. اما به راستی آندارد و برای گریس، دست 

 ها تبدیل نشد! پس... جلوی آن  اند؟ گریس که اصالً این را فهمیده 

به هم چشم دیگر فشرد. یک جاسوس دیگر در  هایش را محکم 

چیز جالبی نیست. خسته سرش را پایین    و این اصالًارتش است  
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انداخت. امیدوار است حداقل کاترین سالمت به شهر رسیده باشد  

و اطالعات را به شاهزاده بدهد. اگر او هم گیر این شروران افتاده 

می به حتم همه چیز خراب  لبباشد  به  شود. عصبی  را  هایش 

قدم صدای  که  گرفت  رسیددندان  گوش  به  به  هایی  نفر  دو   .

یکی   شد.  متوجه  به خوبی  را  این  او  و  نزدیک شدند  سردخانه 

توجه بر زمین  هایش را بی دارد و دیگری قدم های آرامی بر می قدم

 کند.  ا را له می هکوبد و سنگ می 

سرش را باال آورد و به درب چشم دوخت. طولی نکشید که سرباز  

ری بود و آفتابی  بازگشت و در چهار چوب درب نمایان شد. هوا اب

تابید. مرد وارد شد و زنی پشت سرش به  به داخل سرد خانه نمی

با   و  بست  آهسته  را  درب  سپس  نهاد.  قدم  سردخانه  داخل 

لبخندی ذوق زده به سمت گریس که در مرکز سردخانه و آن 

 های عظیم بسته شده بود، آمد. یخ

ای هدانست زنطور که میگریس نگران به او چشم دوخت. همان

خوب نبود. پس    نینفو قدرت توهم بسیاری داشتند و این اصالً

این لحظات حساس حداقل   باید در  نگاه کرد.  به اطراف  کالفه 

ها کرد، شاید... شاید اگر چیز تیزی پیدا کند و تناب را می  شتالش
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را ببرد راهی برای فرار باشد. اما چه فایده، در هر صورت با توهم 

هم  نمی متر  یک  این تواند  پس  از  کند.  فرار  و  خورده  تکان  جا 

زد و به ناامید به آن زن نگاه کرد که با ذوق با سربازها حرف می 

ها گوش داد. گریس کمی دیگر فکر کرد، های آهسته آنحرف

ها بگوید، راه بهتری  اگر هویت خود را بدون هیچ اجباری به آن

این نمینیست؟  مطلع  دیگری  از چیز  وگونه حداقل  این    شوند 

 شود!  خیلی خوب می

کرد، خواست حرفی بزند که  ها نگاه میطور که به آن پس همان

های شان با هم تالقی کرد. چشمبازگشت و نگاه   ش آن زن به سمت

نارنجی موهای  با  رنگ زن  را معطوف  نارنجی  توجه گریس  اش 

خود کرد، در کسری از ثانیه سردرد شدید و دردناکی به سراغ 

و چش آمد  به  مگریس  حیران  شدند.  همیشه  از  گشادتر  هایش 

ای مقاومت کند! این توهم  صحنه نگاه کردم، حتی نتوانست لحظه

وحشتناک است. بدنش بدان هیچ واکنش و تقالی دیگری    واقعاً

اش به جلو های بزرگ شده آرام روی صندلی نشسته و با چشم

خیره است. زن با خوشحالی و ذوق به او نزدیک شد و جلویش  

یستاد. شاد و سرخوش سرش را خم کرد و به او نزدیک شد. رخ ا
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به جزء صورت  به جزء  با ذوق  و در حالی که  ایستاد  او  به رخ 

 کرد، با ذوق گفت: گریس نگاه می 

 قدر جذابه!  هچ -

ا با شنیدن حرفش، اخمی کرد و به گریس نگاه  هیکی از سرباز

ری ته  آن  با  ورتلسی  مرد  آن  مردنی  الغر  صورت  های شکرد. 

ین دختر  اهای مشکینش چیزی نیست که واقعاًنامنظم و چشم

را به خود جذب کند! پس چند قدم به او نزدیک شد و محکم  

بازویش را گرفت و او را به عقب کشید. سپس زیر لب با عصبانیت  

 هایش خیره شد و گفت:  به چشم

 کار به جذابیتش داری رزالین؟! تو کار خودت رو بکن!  چی -

؟! 67ها نگاه کردم. رزالین متعجب با شنیدن اسم آن دختر، به آن

هایش که همچون دیگر  نام آن دختر ریشه راذانی ندارد! اما گوش

طور ممکن است یک بانوی باال مقام نینفویی نامی  ه نینوهاست! چ

طور که هنوز  ؟! آکشی همانبر پایه کشورهای دیگر داشته باشد

 ار زمزمه کرد:وبازوی رزالین را در دست داشت، تهدید

 
67 Rozalin Fwma 



 

 

 WWW.98IA3.IR 978 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

کارت رو بکن و برو! وگرنه قول نمیدم این پسره   رزالین لطفاً  -

 رو به کشتن ندم. 

رزالین با شندین صدای زیبای آکشی، خندید و آهسته سرش را  

، به  به سمت او بازگرداند. با این کارش هر دو رخ به رخ شدند

. رزالین با  دیگر را احساس کردندگرمی بدن های هم قدری که  

های زیبایش، آهسته خیره به دماغ زیبای آکشی لبخندی بر لب 

 زمزمه کرد:  

این حرص خوردن   - از  اما  نشه  باورت  لذت  هشاید  ات خیلی 

 برم روباه جان.  می 

ای که آکشی واکنش نشان بدهد، بوسه سپس به سرعت قبل از آن

لب  بر روی    دستشکاشت و سپس با کشیدن    موهایشبر روی  

کمی عقب رفت و صاف ایستاد. آکشی که از حرف   های نرم وی 

حیرت و  متعجب  کارش  و  خجالت  رزالین  کمی  بود،  شده  زده 

وخت. کرد، چشم دها نگاه می کشید و به دوستش که به کار آن 

برد.  خ  68واران  را  لذت  نهایت  جلویش  صحنه  دیدن  از  و  ندید 

های واران بیشتر از پیش خجالت کشید و  آکشی با دیدن خنده 

 
68 Varan Kop 
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واران   کنار  که  حالی  در  سپس  شد.  دور  سرعت  به  رزالین  از 

 فشرد؛ آهسته زمزمه کرد:  هایش را می ایستاد و دستمی 

 کارت رو بکن رزالین.  .  ک..  -

ای دیگر به سمت گریس  ای باال انداخت و با خنده رزالین شانه 

که او برد. آکشی با آنایش لذت می هارکبازگشت. همیشه از این

خجالت  بسیار  رزالین  با  معاشقه  از  اما  دارد  دوست  خیلی  را 

ست. هرگاه جلوی  کشد و این برایش جذاب و دوست داشتنی می 

  موهای کرد، فرقی نداشت چه بوسیدن  ر ها را میدیگران این کا

بوسیدن   چه  باشد،  فرمش  های خوش  هر    دست  در  او  زبرش، 

می  گلگون  شرم  از  میصورت  فرو  زمین  درون  به  و  رفت.  شد 

کند زیرا همین خصوصیت  همیشه هم رزالین این کار را تکرار می 

مدت برای  که  اوست  پایش  جالب  به  پای  و  مانده  کنارش  ها 

 .  آیدمی 

بار تمرکز کرد. با لبخندی رزالین به گریس چشم دوخت و این

ای بست و سپس باز کرد. باید افکارش هایش را لحظهعمیق چشم

داد تا بتواند به ذهن گریس نفوذ کرده و سد را سر و سامان می
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ای زنی  هالهی آن را بشکند. البته موفق هم شد. او یکی از سرباز

ست  ا  راذان در آمده و اولین بارشبود که تازه به خدمت ارتش  

برای تمرین   دهد. قبالًکه این کار را روی یک گروگان انجام می

های بیمار یا نینفوهایی که لب مرگ بودند امتحان تنها روی بچه

داشت به درون ذهن یک اژدها نفوذ   بار واقعاًکرده بود. اما این

به مراتب کارش سخت می  برایش  کرد و  جذاب تر بود و همین 

چشم  به  کشید  عمیقی  نفس  قدرتش،  تمام  با  پس  های است. 

عسلی گریس نگاه کرد. سپس روی آن متمرکز شده و آهسته  

 لب زد:

 اسمت، رو، تکرار، کن.   -

کلمه کردن  هجی  لحظهبا  گریس  سپس  ها،  و  کرد  سکوت  ای 

 آهسته و کلمه به کلمه پاسخ داد:  متقابالً

 گریس، آرماند.  -

او با  که  بود، سرخوش رزالین  پاسخ گریس خوشحال شده  لین 

  سمت   به  سپس.  پرید  هوا  به   دیگر کوبید وهایش را به همدست

 :  گفت  شوق با و  بازگشت آکشی
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 وای تونستم! دیدی آکشی؟   -

آکشی با دیدن ذوق رزالین خندید و سرش را باال و پایین کرد،  

 سپس با غرور پاسخ داد: 

 غیر از این هم ازت انتظار نداشتم روباه نارنجی!   -

رزالین با تحسین شدنش توسط آکشی، ذوق زده مجدد به سمت 

ای بست و با تمرکز، هایش را لحظهگریس بازگشت و دوباره چشم

بار سوال دیگری  گریس چشم دوخت. اینهای  به درون مردمک

 را مطرح کرد. 

 چند، سال، داری؟   -

ها پایه هایی بودند که ذهن کنترل شونده را به سوال  این سوال

دادند. وگرنه به طور غیر ارادی ذهن مقاوت و جواب عادت می

می می  بین  از  نفوذ  و  آنکرد  یک  رفت.  از  بیشتری  انرژی  گونه 

هایی برای پایه طراحی شده بودند تا  ل گرفت. پس سوانینفو می 

کم  بتواند  آن   -ذهن  از  بعد  و  کرده  قبول  را  اجبار  این  کم 

شود که مغز بدون هیچ  های بلند و سنگین از او پرسیده می سوال
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های صحیح را بیان کند. گریس، مکث کوتاهی کرد  تردیدی پاسخ 

 و با وزیدن باد گرمی به درون سردخانه، پاسخ داد:  

 ، و، دو، سال. بیست  -

رزالین ابروانش را با آن پاسخ باال انداخت و در حالی که به اندام 

 کرد، زمزمه گویان گفت: او نگاه می 

های درب و  قدر جوون باشه! با این عضلهخوره اینبهش نمی  -

 داغونش فکر کردم یه سی سالی داره.

 ای زد و آهسته گفت:  قههآکشی با حرف رزالین ناگهان قه 

 کارت رو بکن، باید به شاهزاده اوشیش خبر بدم.  فاًلط -

بار  ای زیر لب گفت. سپس اینخندید و باشه  روزالین نیز متقابالً

 جدی شده است، آهسته پرسید:  که گویی واقعاً

 بهم، بگو، اهل، کجا، هستی؟   -

به سوال  نسبت  با مکث کوتاه تری  قبل گویی که  گریس،  های 

 کرد پاسخ داد: دت میکم طبق انتظار عا -داشت کم

 آزتالن.  -
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  بعدی   سوال  و  کرده  پایین رزالین راضی از پاسخ او سرش را باال و

 . پرسید را

 ، کجا، هستی؟  ن دونی، اآل می   -

 بار تردید را کنار گذاشت و بدان هیچ مکثی پاسخ داد: گریس این

 آزتالن.  -

از   نگاه  غرور  با  و  خندید  او  سریع  پاسخ  با  های  چشمرزالین 

نفر   شسیاه دو  آن  سمت  به  خوشحالی  با  سپس  برداشت. 

 بازگشت و گفت: 

 ست. هآماد نشد؟ اآل هاتون چیسوال  -

آکشی با حرف او به واران نگاه کرد. واران نیز با نگاهی متقابل،  

ای رنگ خود برد و  را به سمت جیب مخفی شلوار قهوه   شدست

رد. سپس به سمت  ای کثیف و خاکی از درون آن بیرون آوپارچه

 رزالین گرفت و گفت:  

 ها رو ازش بپرس. فقط صبر کن یادداشت کنم.  این -
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رزالین پارچه را گرفت و سرش را تکان داد. سپس در حالی که 

سوال  به  می نگاهی  آوردن  ها  بیرون  مشغول  واران  انداخت، 

ها را یادداشت ای تازه به همراه دوات و قلمو شد تا پاسخ پارچه

رای فرمانده اوشیش بفرستد. با مستقر شدن واران روی  کند و ب

یک صندلی چوبی و پهن شدن پارچه روی پاهایش، رزالین به  

سمت گریس بازگشت و به او نگاه کرد. واران نیز دوات را روی 

زمین نهاد و با دقت تمام قلمو به دست منتظر شد تا او به حرف 

به سوال اول انداخت تند مکاتبه کند. رزالین نگاهی -بیاید و تند

 و بلند آن را پرسید: 

 کردی؟  بهم، بگو، توی، آزتالن، چی، کار، می  -

گریس با اتمام سوال رزالین نفسی گرفت و صدایش در کسری 

 از ثانیه در سردخانه به گوش رسید: 

 دادم. سرباز، ها، رو، آموزش، می  -

سوال  رزالین با پاسخ گریس، ابروهایش را باال انداخت و به سراغ  

 دوم رفت. در حالی که روی زانو هایش خم شده بود، پرسید:  

 مقامت، چی، هست؟  -
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 صدای زمختش مجدد به گوش رسید.  

 فرمانده، نگهبان، های، قصر، هستم.   -

رزالین با پاسخ گریس زانوانش را صاف کرده و سرش را به سمت  

آن چرا  اما  است  داده  مهمی  پاسخ  برگرداند.  بآکشی  هم ه  ها 

اند؟ چرا خوشحال نیستند؟! عجیب بود. رزالین و آکشی  ریخته

هایش به  نیم نگاهی به واران انداختند که مشغول نوشتن حرف

به  و  گرفت  واران  از  نگاه  آکشی  بود.  میخی  بسیار سخت  خط 

رزالین داد. سپس سرش را نامحسوس به چپ و راست تکان داده  

ن سرش را تکان داد  و آهسته لب زد که ادامه بدهد. رزالین نگرا

و به سمت گریس بازگشت. سپس به سختی آب دهانش را قورت 

 داد و سوال بعدی را از گریس پرسید. 

 برای، چی، به، دشت، های، شرقی، اومدی؟  -

پاسخ گریس، مجدد نگاه لرزان رزالین را به سمت آکشی روانه  

 خبر است؟ کرد. چه

وضع   - بازرسی،  برای،  فرمانده،  دستور،  مرزی، به،  مردم،  یت، 

 اومدم. 
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قلب  ضربان  است،  ترسیده  دست   شرزالین  و  رفته  هایش باال 

لرزند. آکشی نیز مضطرب نگاهش میان گریس و رزالین در  می 

هایش را خیس کرد و خواست گردش است؛ باید چه کند؟ لب

حرفی بزند که رزالین مجدد به سرعت به گریس نگاه کرد و سوال  

 دیگری پرسید: 

 فرمانده، بهت، دستور، داد؟  کدوم، -

آکشی با سوال خارج از برنامه رزالین نگران به واران و واکنشش 

ها  نگاه کرد. واران به سرعت سرش را باال آورد و خواست به آن

پاسخ   با  که  نبود  لیست  در  سوالی  همچین  که  کند  آوری  یاد 

زده گریس رزالین به سرعت دست روی دهان خود نهاد و وحشت

 ید. هینی کش

 فرمانده، کل، ارتش، شاهزاده، هایمون، آدونیس.  -

آن  به  برانگیز  شوک  و  عجیبمتعجب  واکنش  و  چشم  ها  شان 

اند؟ رزالین با شنیدن  زدهقدر ترسیده و وحشتدوختم. چرا این

نام شاهزاده هایمون دست و پایش بیشتر از پیش به لرزش در  

اه کرد. وضعیت  ات به آکشی نگثبهایی لرزان و بیآمد و با چشم 
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ها نگاهی  آکشی نیز بهتر از او نبود، واران متعجب به هر دوی آن

 انداخت و با تردید پرسید:  

 قدر ترسیدین؟ چتونه؟ چرا این -

آکشی که خود ترسیده بود، به سمت واران چرخید و به او نگاه  

شدند تا کلمات را  هایی که به سختی باز می کرد، آهسته با لب

 : ادا کنند گفت

 هیچی. ما که نترسیدیم! .هی..  -

با لکنت درون لحن ترسیده آکشی با تعجب چشم  هایش واران 

 گشاد شدند و با کمی تعلل با صدایی بلند و مشکوک پرسید: 

 مشخصه! رزالین چرا سوال...  کامالً -

جوری واران را از موضوع پرت کند،  دانست باید یکآکشی که می

 تکان داد و با استرس گفت:  به سرعت سرش را به چپ و راست 

 چیزی نیست فقط، فقط...  -

ن این یال اآل خای جور کند؟ بیچه بهانه  گفت؟ اصالًباید چه می

مهم نیست، باید با آن شاهزاده چه کار کنند؟ بدان هیچ پاسخی  
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فرمانده   آن  دست  زیر  مرد  این  کرد.  نگاه  گریس  به  واران  به 

کمک   او  به  اگر  بود،  پس  آزتالنی  تاوان  باید  ها  بعد  نکنند 

به   اصالً  اکنون  اما بدهند، با ترس  رزالین  ندارند.  شرایط خوبی 

 آکشی نگاه کرد و زمزمه گویان گفت: 

از دستور سرپیچی کنیم آیندچی  - ا..اگر  تباه  مه کار کنیم؟  ون 

 . . اما.. . شه. ا..می 

کرد، طور که سرش را پایین انداخته بود و فکر می آکشی همان

 آهسته ادامه داد: 

 میریم. اگر اون شاهزاده رو ناامید کنیم هر دومون می -

واران از شنیدن حرف آکشی پارچه را از روی پایش برداشت و  

روی زمین نهاد. سپس از جایش بلند شد و با عصبانیت خیره به  

 آکشی گفت: 

زنین؟ آکشی، رزالین تا دارین در مورد چی حرف میشما دو    -

 کنین؟!  کار می سریع بگین دارین چی

وجه به او با  تآکشی اما نگذاشت حرفش تمام شود و آهسته و بی

 هایی خیره به زمین زمزمه کرد: چشم
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 .  متاسفانه اون تحقیر رو هنوز فراموش نکردم. نه...  -

طور  کند، با فریاد هماننمی  به او توجه  واران که دید آکشی اصالً

کرد، های گشاد شده قرمزش نگاه می که به رزالین و آن چشم

 گفت:  

 هر دو تون برین بیرون، باید بازجویی بشین.  -

با فریاد واران، همچنان سکوت اختیار کرده و  آکشی و رزالین 

چه باید  ندادند.  بگویم  کاجوابی  باید  تاسف  کمال  در  کنند؟  ر 

نمی هم  صحنهخودشان  آن  دارند.  دانند.  یاد  به  هنوز  را  ها 

ای که در مرزهای شامباال مردم را اذیت کرده و از گوشت  صحنه 

تازه آن و  تغذیه می لذیذ  هنوز  ها  آن دوران که شامباال  کردند. 

که آزتالن به شامباال  تحت سلطه ارتش خودش بود. قبل از آن

ت. هر روز رفجا برایشان خوب پیش میحمله کند همه چیز آن

های تازه به دنیا آمده را بخورند و مردم از توانستند بچه صبح می 

هایشان را نداشتند. اما، اما  ها جرأت بیرون آمدن از خانهترس آن

به خوشی   درست زمانی که در اوج خود بودند و روزهایشان تماماً

 شد، آزتالن حمله کرد.  سحر می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 990 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

آزتالن، لشکر میلیونی آزتالن شاهزاده هایمون فرمانده کل ارتش  

گاه  ا را از شامباال بیرون راند. هیچهرا فرماندهی کرد و تمام نینفو 

نمی همچون  فراموش  وحشت  و  ترس  با  که  را  روزی  آن  کند 

ساخته خود  پادشاهی  از  پست  رانده  موجوداتی  بیرون  به  شان 

 دویدند. ها  ها با نیزه و شمشیر به دنبال آنشدند و آزتالنی 

ها کشته شدند  هایشان در راه فرار به دست آند تا از دوستچن

که برای حمله  و از صخره های برفی افتادند. ارتش آزتالن با آن

ها  کولدها به خوبی حریف آن  به شامباال خیلی قوی نبود و مسلماً

شدند اما به طرز عجیبی با فرماندهی آن شاهزاده شامباال را می 

رده و مستعمره خود کردند. آن روز  بدون تلفات زیادی تصرف ک

دویدند، رزالین تازه  موقع فرار بر لبه صخره برفی و مرتفعی می 

هایش تازه کامل شده بودند. آن  به هجده سالگی رسیده و قدرت

قتی، از روی کوه سُر دروز از استرس زیاد پایش لرزید و با یک بی

فتد  را گرفت تا نیا  شهای نحیفخورد. هرچند که آکشی دست

نمیاما هر دوی آن برف و ها  مقابل اصطکاک کم  توانستند در 

 لغزندگی شدید آن پیروز شوند. 
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رزالین در آستانه افتادن بود که اژدهایی بنفش، او را از افتادن از 

به چنگ   را  او  بدن  بزرگش  پاهای  با  و  داد  نجات  روی صخره 

در    گرفت. اژدها با غرشی دل فریب او را مجدد روی کوه نهاد و

ها به انسانی خوش قد و باال تبدیل شد.  کسری از ثانیه جلوی آن

رزالین آن روز دلش لرزید. آن مرد که کارو نام داشت عجیب به  

ا هنوز زیاد با آکشی که  ههایش خوش آمد. هرچند آن روزچشم

دیگر آشنا شده بودند، صمیمی نشده بود.  تازه در شامباال با یک

خیره  توانگاه  کارو  به  و ش  کرده  جلب  خود  به  را  آکشی  جه 

رسیدن   با  که  هرچند  برانگیخت.  را  او  گرفته  پا  تازه  حسادت 

های تنومند فرمانده کل ارتش کارو به او تعظیم کرد و پشت شانه 

ا تازه قدرتش را به دست  هایشان قرار گرفت. رزالین که آن روز

کرد نیروی بیشتری نسبت به یک اژدها دارد،  آورده و احساس می 

با تمسخر و تحقیر به شاهزاده چشم دوخت. سپس با تحکم و  

 وار گفت:  لحنی سبک 

تو حقیرتر از اونی که بخوای ما رو از این جا بیرون کنی! شما    -

 ا حقتونه... هآزتالنی
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حرف این  از  خسته  اما  هایمون  نینفوفرمانده  تکراری  ها،  های 

رش را  حوصله بست و در کسری از ثانیه شمشیهایش را بی چشم

بیرون کشید و به سمت گردن باریک و ظریف رزالین، پیچ و تاب 

داد. صدای بلند شمشیر با شکستن سپر هوای سرد در کوهستان 

برفی اکو شد و مدتی بعد همه جا را سکوت فرا گرفت. رزالین  

چشموحشت گویی  زده  ابتدا  کرد.  باز  بود،  بسته  که  را  هایش 

اما با احساس درد شدیدی   متوجه نشده است چه اتفاقی افتاده

را روی گردن خود نهاد و به    شزده دستدر ناحیه گردن، وحشت

کف دستش نگاه کرد. با دیدن رنگ قرمز و گلگون خون ترسید  

و جیغ بلندی کشید. سرش را باال آورد و با ترس به شاهزاده نگاه  

نمی باورش  او کرد.  مقابل  در  نتوانست  توهم  قدرت  با  که  شد 

کند  نگاه مقاومت  با  !  کارو  که  افتاد  شاهزاده  سر  پشت  به  اش 

خندید. آکشی با دیدن  پوزخندی بر لب به او و ضایعه شدنش می 

خون روی گردن رزالین نگران به سمتش آمد و کنارش ایستاد، 

 بازویش را گرفت و با فریاد خطاب به شاهزاده آزتالنی گفت:  

 ن!  تونین اون رو بکشی کنی؟ شماها نمی ار می کچی  -

 کارو با حرف آکشی، مجدد خندید و بلند پاسخ داد: 
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های پست  جا دیگه واسه شما حیوونانگار متوجه نیستی این  -

جا قدرت مطلقیم. همین که فرمانده این دختر  ن ما ایننیست، اآل 

 زبون دراز رو نکشت باید ازشون تشکر کنی.  

می  بیشتر  دردش  لحظه  به  لحظه  که  و رزالین  کرد  بغض  شد، 

هایش شکل گرفتند. رزالین که  هایی از اشک درون چشمحلقه

 ناامید شده و ترسیده بود، آهسته زمزمه کرد: 

کنین؟ ما که ازتون دور بودیم. برای چی دارین این کار رو می  -

 هامون رو کشتین؟  چرا دوست

ای میان ابروهایش شکل  شاهزاده با سوال رزالین اخمی کرد و گره 

کوتاهی    گرفت. سرش را پایین انداخت و به رزالین که قد نسبتاً

رسید نگاه کرد. سپس با تحکم خیره به  اش میداشت و تا سینه 

 اش پاسخ داد: های اشکیچشم

ی هابهم بگو برای چی باید شما ها رو زنده نگه دارم وقتی نوزاد   -

 خوردین؟ زنده می   -گناه رو زندهبی 

به چپ و راست  را  رزالین میان درد بسیاری که داشت سرش 

 تکان داد و با کالفگی خیره به نگاه نافذ فرمانده گفت: 
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م  ها، صبر کن پس اون مردها خوشمزه بودن. اوناما اون  ..ا.   -

ا رد بشین و تا  هقدر راحت از مرزاحمق بهتون کمک کردن این

 ها...  ای مرزی بیاین؟ اون احمقهشهر

فهمیدن آن و  رزالین  انگیز  رقت  توهین  و  پاسخ  با  که شاهزاده 

ایش پشیمان نیست، شمشیرش را مجدد تکان داده  هاز کار  اصالً

و به سمت رزالین سوق داد که آکشی به سرعت جلوی رزالین 

 زده گفت:  یستاد، سپس با فریاد و نگاهی ملتمس و وحشتا

 ارین بریم. ذکنم بکشیم، خواهش می دیگه کسی رو نمی -

التماس از  گویی  که  را  رزالین  نبود، سرش  ناراضی  آکشی  های 

پایین انداخت و آهسته سرش را با هر التماس آکشی باال و پایین 

خوبی با کار شاهزاده کرد تا موافقتش را نشان بدهد. گویی به  می 

متوجه برتری قدرتش شده بود و دیگر توهم برتر بودن را نداشت.  

ها و حس ترسی که در اطراف  های آنشاهزاده، با دیدن التماس

پخش شده بود با کمی تفکر شمشیرش را تکان داد و به غالفش  

اشک و  دو  آن  به  خطاب  تحکم  با  سپس  های  برگرداند. 

 ریختند، گفت: س میشان که از روی تر حقیقی 
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 ذارم برین، اما باید سوگند وفاداری بخورین.می   -

هایشان  دیگر نگاه کردند، چشمآکشی و رزالین هر دو شوکه به هم 

ایشان به خوبی  هدیدند اما گوش دیگر را تار می خیس بود و یک

مادام می  زنجیری  مثل  نینفو  یک  برای  وفاداری  سوگند  شنید. 

گردن دور  در  زندگیمی   شالعمر  انتهای  تا  که  را    ماند  آن  باید 

تحمل کند. آن هم چه کسانی، آکشی و رزالین که خود سر دسته 

تمام شروران نیفویی در شامباال هستند! رزالین با شنیدن حرف  

هایش فرو هایش را از سر حرص در گوشت دست شاهزاده، ناخن 

گی یکی  هایش را به دندان گرفت. باید میان مرگ و زندبرد و لب 

می  کند.  انتخاب  شرافتمندانهرا  مرگ  اکنون  داشته توانست  ای 

بار رقت انگیز  اش ادامه دهد؛ اما این توانست به زندگی باشد یا می 

می  پست  جلویش  و  که  آکشی  به  مستاصل  و  نگران  زیست. 

  تفکر   کمی   با   آکشی،   چیست؟  او  تصمیم .  کرد  نگاه   ایستاده بود،

  نگاه   شاهزاده  مشکین   های چشم  هب  و  آورد  باال   را  سرش  صبر   و

 : پرسید تردید با سپس . کرد

بردمی   - اونا هخوای  نمیری؟  روباه  یه  دنبال  چرا  بشیم؟  ها ت 

 تر از ما هستن.  بامزه 
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شاهزاده با طعنه و توهین آکشی، در کمال تعجب لبخندی زد و 

 آهسته پاسخ داد: 

که باید  سوگند بخورین، بهتون کاری ندارم اما تنها شرطم این  -

 به راذان برگردین.

سپس سرش را به سمت کارو برگرداند و کالفه گردنش را پیچ و  

 تاب داد و زمزمه گویان گفت:  

البته شاید.    - بهم کمک کنید.  فقط شاید گاهی مجبور بشین 

جا باهاتون مذاکره تر تصمیم بگیرین وقت زیادی ندارم که اینزود

 کنم.  

که  گر نگاه کردند، منظورش از ایندیآکشی و رزالین شوکه به هم 

ها نداشت چیست؟ یعنی با بستن سوگند تنها کافی  کاری به آن

بود به راذان بازگردند؟ و گاهی به او کمک کنند؟ اما... این بیش  

از حد عجیب و شک برانگیز نیست؟ رزالین بازوی آکشی را لمس  

 کرد و آهسته کنار گوش او با تردید و شک زمزمه کرد:

 کار کنی؟ به نظر خوب میاد. خوای چیمی  -
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انداخت ادامه  ها می تر در حالی که نیم نگاهی به آنسپس آهسته 

 داد:  

 تونیم براش بکنیم آخه؟! درضمن مگه ما چه کاری می  -

آکشی سرش را کمی به چپ و راست تکان داد و آهسته در حالی 

  کرد، با احتیاط پاسخ داد:که مشکوک به شاهزاده نگاه می 

نینفو آر  - فرماندست.  یه  اون  عجیبه؛  اما  قدرت خوبی  ه  هم  ها 

 خال تو و قدرتت بشه؟ تونه بی طور میهدادن، چ

تر فشرد و زمزمه رزالین با حرف آکشی بازویش را بیشتر و محکم 

 کرد: 

ترسم. این زخم من می .  برای همین میگم بیا قبول کنیم، م..  -

واقعاً اون  میده  نشون  بگردنم  شوخیاهام  مثل  جدیه.  های ون 

 اون خیلی قدرتمنده! . خودمون نیست. ا..

آکشی سرش را به معنای تایید حرف رزالین تکان داد و به فکر 

ها شوخی نداشت و این یک  گفت، او با آنفرو رفت. درست می 

بازی برای کسب قدرت بیشتر و گرفتن گوشت نوزاد بیشتر نبود.  

هایشان به رت بازو و توهم زنای نیست که نینفوها با قد مبارزه 
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جا بحث  دیگر حمله کنند و بجنگند تا یکی برنده شود. اینهم

آخر   آوردن حرف  یاد  به  با  آکشی کالفه  است.  زندگی  و  مرگ 

سرش را پایین انداخت و با تأسف    "اون خیلی قدرتمنده!"رزالین  

 و افسوس زمزمه کرد: 

 خوریم.باشه. سوگند می -

د آن  حرف  با  سمتهایمون  به  و  آورد  باال  را  سرش  شان  و، 

روی  بر  بخش  رضایت  لبخندی  با  سپس  ایش، هلب بازگشت. 

 ها ایستاد و گفت: جلوی آن

 پس تعظیم کنین.  -

ناخن لحن دستوری وی،  با  پیش در  رزالین  از  بیشتر  را  هایش 

دست خود فرو کرد و بازوی آکشی را رها کرد. سپس کنار او قرار  

باهم   دو  هر  و  چهار  گرفت  کردند.  سجده  شاهزاده  پای  جلوی 

در  سپس  و  حومورا  حاکم  عنصر  چهار  نماد  به  متوالی  سجده 

نهایت نشستند و انگشت شصت دست راست خود را روی مرکز 

هایی که  پیشانیشان نهادند. ابتدا آکشی شروع کرد و بلند با چشم

 به نگاه مشکین فرمانده قفل شده بودند، گفت: 
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سوگند، تا پایان جان به شما وفادار خواهم   به چهار عنصر حاکم  -

 بود و تنها مرگ مرا از حفظ سوگندم محروم خواهد کرد.  

خود سرش را پایین   با اتمام حرفش شرمنده و کالفه از ناتوانی

لرزید و عصبانی بود.  اش را پایین آورد. فکش می انداخت و دست 

ها مین جملهآمد. رزالین نیز با بغض هاما کاری از دستش بر نمی 

صدای   شکست.  بغضش  آن  اتمام  با  آخر  در  و  کرد  تکرار  را 

  فرمانده .  شد  اکو  های بلندش در کوهستان برفی پیچید و  گریه

رفت خطاب  طور که میام سوگندشان روی برگرداند و هماناتم  با

 به کارو گفت: 

گردن. دو نفر هم بذار مراقبشون مطمئن شو به راذان بر می  -

 باشه. 

روز مانده    آن  زنده  نینفوهای  محدود  که جزو  آکشی  و  رزالین 

مدت تا  دو  هر  آکشی  و  رزالین  بازگشتند.  راذان  به  ها  بودند، 

ترسیدند و گوشه گیر شده بودند. زیرا هم پنهانی به کشور می 

می فکر  مدام  هم  و  بودند  آنبازگشته  تعقیب  کردند  در  نفر  دو 

فرما آن به  را  کارهایشان  گزارش  و  هستند  می ها  دهند.  نده 
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آنترس از  بزرگی  های  کار  فرمانده  که  بود  آن  از  نیز  ها شان 

انجام بدهند. زیرا در راذان مردم  بخواهد و آن نتوانند آن را  ها 

قدرت چندانی ندارند و دربار تمام مردمی که اعتراض کنند را به  

می  زنقتل  همچون رساند.  مردان  و  هستند  مطلق  قدرت  ها 

هایشان را به خوبی  کنند و دست ها کار می خدمتکار برای خانم 

در راذان هر کس خیانت کند به هر جرم و دلیلی،   69. شویندمی 

های  درنگ در جلوی ملکه گردن زده شده و جسدش به روباه بی 

  شود تا اثری از او باقی نماند.سطنتی هدیه داده می 

کودکی همراه  ها در  ترسیدند. آنرزالین و آکشی نیز از همان می 

با پدر و مادر خود به شامباال سفر کرده بودند تا بتوانند آزادانه 

مردم را بکشند و بخورند. زیرا سالیان سال بود که در راذان با به 

تخت نشستن ملکه آرونا کشتن موجودات دیگر به دست نینفوها  

ای که خالف رحمی، ممنوع شده بود. هرچند عده در کمال بی 

ای  هرفتند از کشور فرار کرده و به پادشاهی می  نظر ملکه پیش

 دیگر رفتند.  

 
  .یک اصطالح، به معنای آنکه مرد ها چاپلوسی زنها را میکنند تا نیاز هایشان بر طرف شود 69
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ها در شامباال طی سالیان سال زندگی  پدر و مادرهای هر دوی آن

باختند.   به دلیل بیماری و حوادث دیگر جان  کردند و در آخر 

دیگر به تازگی آشنا شده و باهم رابطه خوبی  ایشان با یکهکودک

ها مجدد حمله آزتالن به شامباال آنپیدا کرده بودند. هرچند با  

مجبور شدند تا به راذان بازگشته و به خوردن گوشت خرگوش و  

ها در طی گذر چندین سال،  ماهی های خوراکی بپردازند اما آن

هنوز هم معتقد بودند که یک نینفو با خوردن گوشت موجوداتی 

شود! در  چون اژدها و دیگر نژادها یک نینفو اصیل محصوب می 

ها شده و مورد تمسخر  ها تنها بازیچه دیگر گونه یر آن صورت آنغ

 شدند. ها واقع میآن

خیال  دو تعقیب کننده بی ها از ترس آنها آن هرچند در این سال

اند و به خوردن گوشت ماهی و خرگوش  گوشت تازه و لذیذ شده 

اند. حقیقت اما این است که فرمانده هیچگاه دو نفر را برای  راضی

برایش مهم نبود. او تنها آن کار   ها نفرستاد، زیرا اصالًتعقیب آن

اطر قدرت توهم نینفو  ه خخواست سربازهایش برا کرد چون نمی

آن پس  ببینند.  زیادی  آسیب  میها  مجبور  را  سوگند  ها  کرد 

تر شامباال را تصرف  کرد تا سریعبخورند و سپس راهی راذان می
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نده، با افکاری هوشمندانه است که  کند. به راستی که او یک فرما

 تر در شامباال کمک بسیاری کرده.به او برای پیرزوی سریع

حرف به  توجی  هیچ  هنوز  دو  آن  دید  که  ندارند،  واران  هایش 

عصبی نفسش را بیرون داد و به سمت درب رفت. سپس در حالی  

داد، با رسدین به درب سردخانه که زیر لب عصبانیتش را بروز می 

 فریاد زد:بلند 

ازشون   - و  ببرن  رو  تا  دو  این  بیان  بفرست  رو  نفر  چند  هی، 

 بازجویی... 

ب آکشی خفه ه  خوشبختانه صدایش  زبر  و  زمخت  خاطر دست 

اش به گوش آن سربازی که در پست خود در حال شده و ادامه

که با صدای بلند واران از خواب  چرت زدن بود نرسید. سرباز با این

کند اما متوجه مفهوم جمله نشده اف نگاه می پریده و گیج به اطر

است. پس با دیدن وضعیت آرام اطراف، مجدد سرش را به نیزه  

بر از حوادث اطراف، بست.  خهایش را بیخود تکیه داد و چشم

ای محکم به گردن واران او را بی هوش کرد. واران  آکشی با ضربه 

می تقال  آکشی  مردانه  آغوش  در  هنگام  آن  تا  اکنون   کرد،که 
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زمین  بی  روی  آهسته  را  او  سرعت  به  آکشی  گرفت.  آرام  جان 

ناراحتی   و  بغض  با  دوخت. سپس  به صورتش چشم  و  خواباند 

 بسیار زمزمه کرد:  

روی جونمون ریسک  بار  من رو ببخش رفیق، اما مجبورم این  -

 کنم.  

 آورد ادامه داد:  طور که سرش را باال می سپس همان 

ن خیلی قدرتمنده و ما به حتم حریفش چون شاهزاده هایمو   -

 خوام اذیتش کنیم و ازمون کینه به دل بگیره. نیستیم. پس نمی

بازگشت.   رزالین  سمت  به  و  شد  بلند  زانوانش  روی  از  سپس 

هایی که یکی پس  کار نایستاده بود و با افسوس و اشکرزالین بی 

چشم از  دیگری  می از  زمین  روی  بر  داشت  هایش  چکیدند، 

می طناب باز  را  گریس  پاهای  و  به دست  شده  بسته  کرد. های 

اش را به گریس با از بین رفتن توهم هنوز گیج بود و هوشیاری 

را کم و    شطور کامل به دست نیاورده است. اما صداهای اطراف

ها ناتوان است.  شود ولی از درک و تشخیص آنبیش متوجه می 

ت خود بازوی گریس را  ها با دسرزالین با باز کردن تمام طناب
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به   بلند کند. هرچند آکشی  از جایش  را  او  گرفت و سعی کرد 

او را کنار زد. سپس خود   با اخم  او رساند و  به  سرعت خود را 

 بازوی مردانه گریس را گرفت و کالفه زمزمه کرد: 

 چسبی؟!  قدر بهش می چرا این -

ی و  رزالین میان آن دلهره و نگرانی بسیار، با شنیدن حرف آکش

از  بردن  لذت  وقت  اکنون  نداد.  پاسخی  اما  خندید  حسادتش 

حسادت مردانه و عاشقانه معشوقش نبود. پس به سرعت از کنار  

که  حالی  در  نگران  رفت.  درب  سمت  به  و  شده  دور  آکشی 

 جوید، با لحنی آرام زمزمه کرد: هایش را میناخن 

چاآل   - چندتا هن  هم  هنوز  بیرون  اون  ببریمش؟  باید    طوری 

 نگهبان هست.  

آکشی در حالی که به سختی بدن سنگین و ورزیده گریس را 

 کرد، پاسخ داد:داد و گریس گیج را وادار به حرکت می تکان می

جا برو بیرون و بگو  است دیگه، از اینهقدرت برای همین موقع    -

از اون سمت    هم  زنی مننامه رو بفرستن. تا تو باهاشون حرف می 

سرمی  پشت  احتمال برمش،  چون  نیست  نگهبان  خونه  د 
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کنه.  نمی تهدیدشون  خطری  خودمون  مرز  توی  اینجا  دادن 

دونستن پس زیاد براشون اهمیت نداشته،  اش رو هم که نمی مقام 

 فقط سریع برگرد که باهم به آزتالن بریم.  

داد، سرش را به های آکشی گوش می رزالین که با دقت به حرف 

ا نفسی عمیق، به سمت پارچه و دوات  سرعت باال و پایین کرد و ب

ای که قبال واران روی آن نشسته بود رفت. با سرعت  کنار صندلی 

هایی که گریس گفته بود را با خط زیبایش به زیادی تمام حرف

میخی نوشت و در آخر مهری پایین آن پارچه زد تا نشان اعتماد  

این راذان  زیرا  باشد.  نامه  بودن  کپی شو حقیقی  از  و  گونه  دن 

اشتباه جلوگیری می  را روی رسیدن اطالعات  کرد. مهر سنگی 

زمین نهاد و به آن جوهر قرمزش که در حال خشک شدن است  

هر ناب و درجه یک شیامنی، پارچه  رخیره شد. با خشک شدن ج

را تا زد و از جایش برخاست. سپس به سمت در بازگشت و با نیم  

 نگاهی به آکشی گفت: 

 ای؟  آماده -
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کشید تا نیافتد، سرش را تکان داد و  که گریس را باال میآکشی  

 با مالیمت گفت: 

 مواظب خودت باش عزیزم.   -

رزالین با حرف دلگرم کننده آکشی سرش را تکان داد و لبخند 

گرمی به سوی او روانه کرد. سپس سرش را بازگرداند و با کمی  

بیرون   مکث درب را گشود. با اعتماد به نفس باالیی از سردخانه

آلود بود قدم نهاد. با رسیدن  رفت و به سمت سربازی که خواب

 هایش را گره زد و بلند گفت:  به او، اخم

 وجهی به وظیفه چیه؟ تدونی مجازات بیسرباز! می  -

و   ترس  با  بود،  پریده  از خواب  رزالین  بلند  با صدای  که  سرباز 

تازگی   زده به رزالین چشم دوخت. مقام رزالین به نگاهی وحشت

گونه مجبور است  خورد که اینافسوس می  باالتر رفته بود و واقعاً

خیال مقام بسیار خوبش که به سختی آن را پس از چند ماه  بی 

فرسا به دست آورده بود، شود. سرباز به سرعت با  تمرین طاقت

های نارنجی رنگ رزالین سرش را خم کرد. زیرا زنانی  دیدن لباس

ب باالیی  مقام  از  زره که  هستند  نارنجی رخوردار  رنگ  به  هایی 
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ای از ارتش  ها جزو دستهپوشند و این نشانه آن است که آنمی 

ای دارند و برای شکنجه و بازجویی  هستند که قدرت تقویت شده 

با لحنی ترسیده پاسخ  استفاده می  از تعظیم،  شوند. سرباز پس 

 داد: 

و    مکرد  دعواخوام بانو. من، خب دیشب با همسرم  اوه عذرمی  -

 نتونستم بخوابم، برای همین سر پستم غافل شدم.  

 سپس بیشتر سرش را پایین آورد و با التماس ادامه داد: 

 خیال بشین.   ین دفعه رو بی  الطفاً  -

این برایش مهم نبود، آهسته، البته با حفظ    رزالین که اکنون اصالً

اخم سرش را کمی باال و پایین کرده و پارچه را به سمت  همان  

 سرباز گرفت، سپس عصبانی گفت: 

این نتیجه بازجویی امروزه. سریع برای فرمانده اوشیش بفرست.    -

ه شب بشه به دستشون  کخیلی فوریه متوجهی؟ باید قبل از این

 برسه. 

به فرمانده   از این پیام  برای ارسال    طرف که رزالین نکات مهم 

کرد، آکشی به سختی  چاره گوش زد میاوشیش را به سرباز بی 
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گریس گیج را از سرد خانه بیرون برد و با ایجاد کمترین سر و 

های گل رز قرمز گذراند. هر از گاهی هم خار صدا از میان بوته 

گل تیز  بسیار  می های  فرو  پاهایش  درون  درد ها  از  که  رفت 

ار فرو رفتن خار در بدنش  شد. گریس نیز با هر بصورتش جمع می

آورد زیرا خارها اعصابش را اش را بیشتر به دست میهوشیاری 

می سردخانه،  تحریک  پشت  به  رسیدن  با  که  جایی  تا  کردند. 

به حالت عادی بازگشته بود. هرچند سر درد بسیاری به    تقریباً

به سنگی در پشت سرد  سراغ را  آمده است. آکشی گریس  اش 

های خشک نشست. ود نیز کنار او روی زمینخانه تکیه داد و خ

 زد و سرش را به سنگ تکیه داده بود. نفس می  - خسته نفس

داد، به گریس دستش را باال آورد و در حالی که آن را مالش می 

اطراف نگاه کرد. کجا بود؟ آن دفعه چه شد؟ نتیجه آن بازجویی؟  

ال آن  نگران به آکشی نگاه کرد. این همان مردی است که به دنب

زن رفته بود. با آن سر درد بدی که داشت، آهسته با صدایی که  

 تحلیل رفته پرسید: 

 کنی؟ار می کداری چی. کجام؟ دا.. نتو! اآل  -
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آکشی با شنیدن صدای گریس، سرش را به طرف او بازگرداند و 

بی حوصله و خسته به او چشم دوخت. سپس در حالی که نگاه  

 داد، گفت:  گرفت و به آسمان مشکی باالی سرش میاز وی می

 های فرمانده هایمون هستی، درسته؟  تو از زیر دست -

امید د هنوز  بیان کرد گویی که  را  اشت آکشی جوری سوالش 

اشتباه متوجه شده باشد. گریس اما گویی نگران بود نکند چیز  

های بسیاری را لو داده باشد، پس کنجکاو آب دهانش را قورت 

 جه به لحن نگران آکشی، در جواب پرسید:  توداد و بی

 طور؟ هآره، چ -

آکشی با پاسخ بی رحمانه گریس، کالفه پوفی کشید و با حفظ  

ای باال انداخت ایش نشسته بود، شانه هابروهمان اخمی که روی  

 و ناامید پاسخ داد:

گردونیم و چیز هیچی. فقط بدون داریم به کشورت برت می  -

 همکاری کن و صدایی ازت بیرون نیاد.   خاصی نیست. پس لطفاً

کرد، هایش به پشت سرشان اشاره می سپس در حالی که با چشم 

 ادامه داد:
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ایستادن، اگر صدامون رو بشنون    هنوز سربازهامون این پشت  -

 کارمون تمومه.

گریس با حرف او، کمی خود را باالتر کشید و سرش را برگرداند. 

شان روییده  های رز که در اطرافبا دیدن دیوار سردخانه و بوته

 زده پرسید: بودند و بسیار هم بزرگ هستند، تعجب کرد و حیرت

 بیرون اومدی؟   هاطور از بین اینهقدر بوته رز، چهچ  -

 خیال پاسخ داد:آکشی به سوال گریس لبخندی زد و بی

 یه نگاهی به پاهات بنداز. خودت متوجه میشی.  -

با این حرف متوجه درد و سوزش بسیار   تازه  گریس که گویی 

هایش را به سمت پاهای خود برد پاهایش شده بود، شوکه دست 

شید. با دیدن آن اش را باال کو به سرعت شلوار نازک پاره شده 

کردند، اخمی هایی که روی پایش خودنمایی میها و خونزخم

کرد و کالفه مجدد شلوارش را پایین کشید تا عفونت وارد خونش 

کرد و هایش را درست می نشود. سپس در حالی که بند کفش

 بست، با صدایی تحلیل رفته گفت: ها را میآن

 ایم؟  جن برای چی اینآل خب ا -
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 سوال او آهسته کمر صاف کرد و نشست، سپس گفت:  آکشی با

 جا برم. تونم بدون اون از اینمنتظر رزالینم تا بیاد. نمی  -

نمی را  رزالین  همان  گریس  منظورش  زد  حدس  اما  شناخت 

دختری باشد که به داخل سردخانه آمده بود. تنها به تکان دادن 

تا او  های خاکی دراز کشید  سرش اکتفا کرد و کمی روی زمین 

اند او را به آزتالن و نزد  ها راضی شده طور آنهکه چبرسد. این 

فرمانده بازگردانند جای تعجب و سوال بسیاری دارد اما اکنون 

دهد حرفی نزند، گریس هم اصراری برای  که آن پسر ترجیح می 

هایش بیشتر از آن بودند که به  فهمدین ماجرا ندارد. زیرا نگرانی

د. رزالین هنگامی که گمان کرد به اندازه کافی  این چیزها بها بده

او را سرگرم کرده است، با خاتمه دادن به اصولی که آن سرباز را 

کالفه کرده بود، از آن سردخانه دور شد و به سمت مسیری که  

گشت رفت. البته هنگامی که  همیشه از آن به طرف پایگاه باز می

ر سربازها خارج شد،  سرباز به دنبال کارش رفته و از دیدرس دیگ

هایی که کنارش بودند دوید و از درون به سرعت به سمت بوته

 ها با کمری خم شده به سمت سردخانه بازگشت. بوته
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های رز به خود را به سرعت به پشت کلبه رساند و از میان بوته

سختی عبور کرد. با رسیدن به سنگ بزرگ و دیدن دو مردی که  

کشیده آن دراز  آسجا  و  اند،  زخمی  بدن  و  گرفت  نفسی  وده 

جانش را کنار آکشی رها کرد. دست و پاهایش زخم شده و  بی 

های  هایش را دور شانه سوزند. آکشی با دیدن او دست بسیار می 

ای  نحیفش گذاشت و او را به آغوش خود دعوت کرد. سپس بوسه 

 بر پیشانی او کاشت و زمزمه کرد: 

 خیلی خوب بود.  خسته نباشی روباه نارنجی من. کارت -

رزالین با حرف دلگرم کننده و تحسین بر انگیز آکشی خشنود  

 شد و آهسته پاسخ داد:

 خیلی خوشحالم که تو رو دارم. -

آکشی خندید و موهای مشکین رزالین را نوازش کرد. رزالین اما  

باال  را  سرش  پس  نبود.  نوازش  به  بی راضی  و  کشید  درنگ تر 

هایش را دندان به لب گرفت و دستهای گوشتی گریس را با  لب

اما نرم و خرمایی رنگ آکشی فرو مبی  حابا درون موهای کوتاه 

ای وحشیانه مشغول شدند به گریس توجه برد. هر دو به معاشقه 
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هایش را باز  نکردند. گریس نیز متوجه آمدن رزالین شد اما چشم

مجرد  زد زیاد برای یک  ای که حدس می نکرد. زیرا از دیدن صحنه 

کرد.  هرچند صداهای ناخوشایندی خوشایند نباشد، دوری می

 کرد.رسید که او را دگرگون می به گوش می 

آن از  بعد  استراحتش دقایقی  و  معاشقه  به  و  رسید  رزالین  که 

ها در  ها به راه افتادند تا به سمت مرز آزتالن بروند. آنرسید؛ آن 

ا رسیدن به مرز  بردند پس تروستا های مرزی راذان به سر می 

ای حدود یک ساعتی بیشتر راه نداشتند. گریس بدون هیچ وسیله

های های آسیب دیده و خاکی در میان بوته با شلوار پاره و کفش

کرد تا پاهایش بیشتر  گذاشت و تمام تالشش را می گل رز قدم می 

از آن درون خارها فرو نروند. رزالین و آکشی نیز جلوتر از او در 

کردند.  ها عبور می الی بوتهدیگر با مهارت بسیار از البهکنار یک

ها هم از گزش خارها در امان نبودند اما نسبت به  هرچند که آن

با   گریس، بیشتر به این اوضاع و شرایط عادت داشتند. گریس 

خستگی بسیار نگاهش را از روی زمین و خار ها گرفت. سرش را 

 باال آورد به جلو نگاه کرد. 
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های گل رز بود که زیر  ر از بوته پست، جلو و عقب تماماًچپ و را

های کاج بزرگ جنگل رشد کرده و به خوبی انرژی گرفتنه  درخت

که هنوز غنچه داشتند و شکوفا نشده  بودند. رزهای قرمز با آن 

اند که بسیار  بودند اما بوی معطری را در تمام جنگل پخش کرده

ن همه بوته خار و ناامید  دل پذیر است. گریس خسته از دیدن ای

 از رسیدن به آزتالن، خطاب به آن دو نفر گفت: 

 رسیم؟  پس کی می  -

به سمت گریس،  با شنیدن سوال  اندوه    شرزالین  با  و  بازگشت 

 پاسخ داد: 

بعدش   - بریم.  بیرون  رز  جنگل  این  از  باید  دیگه،  ساعت  نیم 

 ای آزتالنه. همرز

جدد اعتراض کند گریس کالفه از شنیدن این پاسخ خواست م

شدند، نگران ایی از دور که سریع نزدیک می هکه با شنیدن فریاد

در جایش میخکوب شد. رزالین و آکشی نیز به سرعت از حرکت 

اش  های نارنجی رنگ ایستادند و به عقب نگاه کردند. رزالین گوش 

 را به چپ و راست تکان داد و ناگهان با ترس زمزمه کرد:
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فهمیدن فراریش دادیم. انگار واران به هوش اومده، رد  ها  اون  -

 بوی اون رو گرفتن چیزی نمونده تا بهمون برسن. 

آن به  رزالین  حرف  از  پس  دلواپس  با  گریس  و  شد  نزدیک  ها 

 ایشان نگاه کرد و پرسید: هدو، به چشمرسیدن به آن 

 کار کنین، نقشه چیه؟ خواین چیمی   -

کشید و   شکوتاه  های خرماییرا درون مو   ش آکشی کالفه دست

 سردرگم جواب داد:

نمینمی   - اوندونم،  از  دونم.  کردن  فرار  دیدن،  آموزش  ها 

ها نیست، به خصوص حاال که یه اژدها  دستشون به همین راحتی

 ای در کار نیست! با بوی غلیظ همراهمون داریم. نقشه

 سرش را پایین انداخت و آهسته با خود زمزمه کرد:

 . . ر ممکنه..فرار غی -

و سپس   انداخت  نگاهی  مرز  به سمت  و  نشد  ناامید  اما  رزالین 

 امیدوار به حرف آمد:  
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نه هنوز یه راهی هست، اگر سریع خودمون رو به مرز برسونیم     -

های آزتالن با سرعت بیشتری فرار تونیم توی دشتاون وقت می

 کنیم. 

ان شده  دو به خوبی متوجه شرایط بدش های آنگریس که از حرف

نزدیک با  گوبود،  در  که  صداها  شدن  می شتر  اکو  شدند،  ش 

های خار ای زیر لب گفت. سرش را پایین انداخت و به بوتهلعنتی 

کرد. سپس چشم می نگاه  اگر  حتم  به  بست.  را  خواست هایش 

هایی خاطر فلس ه  دید زیرا بجا تبدیل شود، آسیب کمی میاین

اما مسئله  زخمی نمیاش داشت زیاد  که روی جسم اصلی شد. 

درخت االن  اطرافاصلی  در  که  بودند  کاجی  علم    شهای  قد 

ها تواند از میان آن درختها و بدن بزرگ آیا می اند. با آن بال کرده

 عبور کند؟  

آن   سایه  رویت شدن  با  بدهد،  پاسخی  خود  به  آمد  تا  هرچند 

شد،  میای مبارز و انعکاس نوری که از نیزه هایشان بازتاب  هنینفو

فکر کردن را بیشتر از آن جایز ندانست. پس به سرعت سرش را 

اش  نهایت خود را محکم به دیواره سینه باال آورد و با قلبی که بی 

 دو نفر چشم دوخت. کوبید، به آنمی 
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از  و  بود  رفته  فرو  آکشی  مردانه  پهن  و  گرم  آغوش  در  رزالین 

توانست می   لرزید. گریس به راحتیناراحتی و ترس به خود می 

ها شده و تبدیل شود. اما با فکر به آن که اگر آن دو  بی خیال آن

نبودند اکنون هنوز در سردخانه و در دست نینفو ها اسیر بود،  

 ها گفت: کالفه خطاب به آن

م ادو متر برین عقب، باید تبدیل بشم. همین که به جسم اصلی  -

 .  در اومدم روی کمرم بشینین. این تنها راه فراره

رزالین که تا به حال بدن اصلی یک اژدها را از نزدیک ندیده بود، 

شدند؟ پس  ها، آیا مانعش نمیبه سرعت به باال نگاه کرد. درخت

 بی توجه به نزدیک شدن سربازها نگران گفت: 

. خوای..طور میهجا خیلی بهم نزدیکن، چهای اینولی درخت  -

. 

با اخم در  آکشی اما به سرعت مانع ادامه حرف رزا لین شده و 

 کشید، گفت: حالی که او را دو متری به عقب می

 ولش کن رزالین البد یه فکری کرده که این رو گفته.  -
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های عسلی گریس نگاه کرد و با کمی مکث ادامه  سپس به چشم

 داد: 

 یالمون نشدی!خازت ممنونم که بی  -

دو  گریس نامحسوس سرش را کمی تکان داد و با دور شدن آن

نفر و در مقابل نزدیک شدن سربازها به ده متری خودش، دستش 

را باال آورد و بشکنی در هوا زد. در کسری از ثانیه صدای نعره  

اژدهایی عظیم در جنگل رز راذان پیچید و جثه اژدهایی گریس 

بزرگ دیدن جسه  با  رزالین  رؤیت شد.  نینفوها    ش جلوی چشم 

نگاه  او  به  مانده،  باز  دهانی  با  یک   حیران  نداشت  انتظار  کرد. 

 قدر بزرگ باشد! اژدهای ورتلس این

  دست   هنوز  که  طورهمان  سرعت  به  هااین  به  توجه  بی  اما  آکشی 

 سمت   به  بود،  گرفته  دستش  در  را   رزالین  آتش  همچون  اما  لطیف

 : گفت  رزالین به خطاب فریاد با  و دوید اژدها آن

 رزالین بدو، زود باش! -

خواهند از طریق ها می ای نینفو که متوجه شده بودند آنهسرباز

آسمان پرواز کرده و پای به فرار بگذارند، با فریاد فرمانده خود  
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تمام هنیزه  با  رتبه  پایین  فرمانده  کردند.  پرتاب  آماده  را  ایشان 

 انرژی خود فریاد زد:

اتون رو پرتاب کنین، نذارین فرار کنن. اون اژدها نباید از  هنیزه   -

 زمین بلند بشه.  

گریس با شنیدن آن دستور، نگران گردن بلندش را چرخاند و به 

های خود را در دست آن سمت نگاه کرد. بیش از ده ها سرباز نیزه 

به عقب حرکت می داشتند و دست  آماده پرتاب هایشان  کرد و 

ها بود،  طور که نگاهش به آن سرباز ب همانشد. گریس مضطرمی 

بچه به  تیغ خطاب  آن  و  گردنش  از  به سختی  که  روی  ها  های 

 آمدند، گفت: پایش باال می 

 بینم.  ها رو پرت کنن خیلی آسیب می زود باشین دیگه، اگر نیزه   -

فلس روی  جوری  را  پاهایش  داشت  سختی  به  که  های رزالین 

ن بدنش فرو نرود، مستأصل به  ها دروگذاشت که تیغ اژدها می

انگیز گریس که باعث شده بود موهای بدنش سیخ  آن صدای وحم

 شوند، پاسخ داد:
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با این همه تیغ تیز    هم  طوری تند بیایم باال اونه بگو چ  دقیقاً   -

 و... 

می   شحرف  داشت  هنوز  رزالین  اطالع را  متوجه  که گریس  زد 

ها در رابطه با باال رفتن از اژدها شد. سپس به سرعت  نداشتن آن

ها بازگرداند. رزالین متعجب  دمش را حرکت داد و به سمت آن

هایش بسته  به دم بزرگی که جلویش نگه داشته شده بود و تیغ

شده بودند، چشم دوخت و خواست حرفی بزند که صدای بلند و  

 م اژدهایی گریس را از باالی سرش شنید: زخی

 از دمم بیاین باال، زود باشین.  -

از  رزالین و آکشی هر دو به هم نگاهی کرده و به سرعت  دیگر 

با   و  رفته  باال  دمش  از  سپس  پریدند.  پایین  به  پاهایش  روی 

فس زنان، محکم  ن  -رسیدن به پشت گردن گریس، خسته و نفس

ت گردنش که بسیار بزرگ بودند،  های پشهایشان را به تیغ دست

گرفتند. رزالین جلو و آکشی پشت سرش نشسته بود تا مراقبش  

با جای گرفتن آن  ه  کرد گریس بها، آکشی که گمان می باشد. 
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شنود، فریاد خاطر ارتفاع زیاد گردنش صدایش را به درستی نمی

 زد و گفت: 

 برو.   -برو -

سربازها   آن  به  هنوز  نگاهش  که  آکشی گریس  فریاد  با  بود، 

ای بلند سر داد. فرمانده که متوجه شده  هایش را گشود و نعرهبال 

 بود او قصد پرواز دارد، با تمام وجودش فریاد زد:

 پرتاب کنین، پرتاب کنین!   -

هایشان که دستور فرمانده را شنیدند، دستسربازها به محض آن

نیزه  پروابه سوی جلو حرکت کرده و  به  ز در آمدند.  ها در هوا 

های بنفش  گریس نیز همان لحظه از روی زمین برخاست و بال

بال   گشبزر به درخترا گشود. هرچند  اطرافش  ها محکم  های 

برخورد کردند و با شدت زیادی مجدد به زمین افتاد. گریس از  

ای سر هایش وارد شده بود، ناله درد و آسیب شدیدی که به بال 

ا از دردش بکاهد. آکشی که متوجه  هایش را لیس زد تداد و بال 

وضعیت شده بود، نگران خواست حرفی بزند که صدای خوشحال 

 فرمانده را از ده متری شنید: 
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 تونه پرواز کنه، برین جلو! اون نمی  -

ها رسیده و بر بدن گریس  ها بودند که به آنهایش نیزه میان حرف 

لس اژدها  خاطر محکم بودن فه  کردند. خوشبختانه ببر خورد می 

نمی  فرو  بدنش  درون  به  زیاد  ها  نیزه  از  همان  نیمی  اما  رفتند 

تعدادی هم که اندکی درون پوستش فرو رفتند، او را بسیار تحت 

نیز با  اصابت  در  بدنش  تمام  گذاشتند.  و ه فشار  ها زخمی شده 

درد   از  فریادی  نیزه  هر  برخورد  با  گریس  داشت.  درد  بسیار 

داشتمی  دمش سعی  با  و  نیزه   کشید  به  جلوی  تا  بگیرد  را  ها 

نعرهبدن انگیزی صدای  به طرز غم  هایش در تمام  اش نخورند. 

ها از ترس به باالی آسمان جنگل هجوم جنگل رز پیچیده و پرنده

ها هم از باالی سر رزالین و آکشی آورده بودند. تعدادی از نیزه

ان  ها با حیرت و ترس، شاهد بارش نیزه در آسمگذشتند و آن می 

بودند. آکشی با دیدن جسم رنگین گریس که خون همچون آبشار  

چکید، خطاب به گریس با  ها می از ارتفاع زیادش بر روی زمین

 فریاد گفت: 

 کار کنی اژدها؟ خوای چیمی  -
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ها، پاسخ به سوال آکشی به اطراف نگاه کرد. این درختگریس بی 

که اکنون در    مشکل ساز بودند اما گریس الکی فرمانده نشده بود 

ای عظیم، دمش را باال افتد. پس با نعره جنگل رز راذان گیر بی 

های خوابیده روی دمش، آن را با تمام گرفت و با باز کردن تیغ

های اطراف خود کوبید. آکشی و رزالین قدرت محکم به درخت

های روی  کردند و با تمام قدرت تیغنیز حیران به کارش نگاه می 

 افتند. گرفته بودند تا مبادا بی  گردن و کمرش را

زده به صحنه جلویش چشم دوخته فرمانده نینفوها هم حیرت

کرد که آن اژدها این کار را بکند. با هر  بود. فکرش را هم نمی 

کرد، تنه درخت ها وارد میضربه محکمی که با دمش به درخت

به دو نیم تقسیم شده و درخت بر روی دیگر درخت های اطرافش 

با قطع کردن چندین می   سقوط کرد. طولی نکشید که گریس 

اطراف بال شدرخت  و  کشید  شادی  سر  از  فریادی  را ،  هایش 

 تر مجدد گشود.آزادانه

بود، به سربازهایش دستور   فرمانده که متوجه موفقیت او شده 

هایی به سمت گردن آن اژدها پرتاب کنند و او را  داد تا طناب

زده که زخمی شده بود، بال وانش با آنبگیرند. گریس اما با تمام ت
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های کاج خوشبخانه زیاد بلند و چندین متر به هوا رفت. درخت

ار بال زدن،  بنبودند و تنها هشت متر طول داشتند. پس با چند

از درون آن جنگل بیرون آمد و به سرعت به سمت مرز آزتالن 

اری، لگدی بال زد. فرمانده نینفوها با رفتن آن اژدها و دو نینفو فر

به درخت تنومند کنارش زد و حیران به صحنه جلویش چشم 

اند. شاخ  هایشان پرپر شده های گل رز له شده و گلدوخت. بوته

های دیگر افتاده و اند و بر روی درختها شکسته و برگ درخت

همه چیز را از ترتیب و نظمی که به شدت زیبا و فریبنده بود،  

 اند.دور کرده

فه نگاه از آن آشوب برداشت و به درخت کنارش تکیه  فرمانده کال

داد. سربازی به او نزدیک شد و سرش را پایین انداخت. با لهجه 

 شیرین سومری خود خطاب به فرمانده گفت:  

 ار کنیم؟  کچی نفرمانده اآل  -

 فرمانده سرش را باال آورد و با خستگی پاسخ داد:

بفرست اتفاق افتاده رو به گردیم، یکی رو هم  به پایگاه بر می  -

 فرمانده کل گزارش بده. 
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فرمانده  با دریافت دستور  به سرعت  سرباز  و  اش، چشمی گفت 

 هایش را بست. رزالین واقعاًدور شد. فرمانده اما اندوهگین چشم

نمی باورش  هنوز  است؟  رفته  آکشی  با  خواهر همراه  که  شود 

آن سرباز جدید به فکر باشد که همراه با  نادانش تا آن اندازه بی 

ها به حتم  یک گروگان مهم کمک کند و آن را فراری بدهد. آن

قدر دلش برای نادانی  هآینده خوبی در پیش نخواهند داشت و چ

ها را نسبت  به  قدر آنها دوری آنسوزد. یعنی سال خواهرش می

عتنا کرده است که رزالین راحت پای به فرار گذاشت ادیگر بیهم

فکر نکرد؟ افسوس او که به عنوان یک فرمانده دون   و به برادرش

به آن    آید وگرنه حتماًپایه مرزی، هیچ کاری از دستش بر نمی 

 های دوری باشد. کرد تا جبران این سال فا کمک میوبی 

***  

گریس و دو سوارش، با سرعت زیادی در آسمان تاریک شب به  

ی، از جنگل  روند. پس از گذر دقایق طوالنسمت مرز آزتالن می 

شوند. گریس با بازگشت  رز رد شده و وارد پادشاهی آزتالن می

اش آسوده های شرقی آن گویی که خیالبه کشور خود و دشت

هایش به  رود. نفسکم تحلیل می  -اش کمشده و ناگهان انرژی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1026 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

بیرون می و خونسختی  بدنآیند  از  بیشتری  بر روی  های  اش 

گر از باالی سر کسی عبور کند،  ای که اریزد. به گونه زمین می 

کند که زیر بارانی از خون ایستاده. طولی  فرد به حتم گمان می 

ای دور از  را کم کرد و کنار برکه  تشنکشید که از ناتوانی، سرع

با   و  نبود  بخش  رضایت  هم  فرودش  هرچند  آمد.  فرود  مرز 

برای  اتفاقی  خوشبختانه  شد.  متوقف  زمین،  روی  بر  افتادنش 

 آکشی نیفتاد و تنها اندامشان درد گرفت. رزالین و

با متوقف شدن گریس، رزالین به سرعت با کمک آکشی از روی 

گریس پایین آمد و نگران کنار سر بزرگ گریس جای گرفت. با  

های زیبا و بزرگ زرد  هایی لرزان دستش را به سمت چشمدست

 رنگ گریس برد و خطاب به آکشی گفت: 

   در زخمی شده!قه ببین چ -

هایش خیره شد، درد را به خوبی در اقیانوس زرد  رزالین به چشم

که حواسش کرد. آکشی با آندید و احساس میهایش می چشم

به کار و رفتار رزالین بود اما این لحظه را مناسب ندید تا حسادت 
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ها کند. پس نگاه ناراحتش را به بدن خونین گریس که هنوز نیزه 

 ند انداخت و پاسخ داد: هایش گیر بوددر میان فلس 

 ها رو در بیاریم وگرنه از این بدتر میشه. باید نیزه  -

برکه  با دیدن  و  را چرخاند  ادامه سپس سرش  ای در کنارشان، 

 داد:  

ها رو در بیاریم. باید بره توی این برکه، بلند شو رزالین، بیا نیزه   -

 کنن.ها عفونت نمی جوری زخمنای

به   آکشی  حرف  با  نوازش  رزالین  از  دست  و  شد  بلند  سرعت 

سختی  فلس به  دو  هر  برداشت.  گریس  فرم  خوش  و  نرم  های 

نیزه  آن  آوردن  بیرون  فلس مشغول  درون  که  شدند  های ها 

گرفتند و  محکمش فرو رفته بودند. هر دو با هم یک نیزه را می 

ها بار تکرار کردند کشیدند تا بیرون بیاید. این کار را دهقدر میآن

نی که تمام آن پانزده نیزه بیرون آمدند. گریس نیز با هر تا زما

کرد و مجدد سرش ای میها از درد ناله بار بیرون آمدن آن نیزه 

 گذاشت. را روی زمین می
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ها، به سختی از جایش برخاست و خود را به  با تمام شدن نیزه

برکه رساند. سپس آهسته و ناتوان وارد برکه شد و ناگهان افتاد  

بیرون پاشیده شد و اطراف را خیس  م آبکه تما به  های برکه 

به   نگران  همچنان  اما  شدند  خیس  هم  آکشی  و  رزالین  کرد. 

گونه خود را در آب رها  گریس خیره بودند. زیرا از بی جانی این

چمن روی  برکه  کنار  رزالین  بود.  و  کرده  نشست  خیس  های 

  کشید اندوهگین به جسم زخمی گریس که به سختی نفس می 

کرد خیره شد. آکشی نیز کنارش روی  هایش را باز نمیو چشم

هایش نهاد.  اش را روی شانه های سرد جای گرفت و دست چمن

 گذاشت، گفت:  اش میرزالین در حالی که سرش را روی شانه 

 اگر بمیره، تقصیر ماست؟    -

 آکشی با مکث لبخندی زد و آهسته جواب داد: 

 میرن. میره. اون اژدهاست، اژدهایان به همین راحتی نمی نمی  -

هایش را آسوده  رزالین با پاسخ آکشی نفس عمیقی کشید و چشم 

 خاطر بست. سپس لب زد:  
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این  - هوای  حال  و  چحس  گرمای  هجا  اون  از  بهتر  قدر 

 جا باشیم. شد اینمی فرسای راذانه. کاش طاقت 

هایش را درهم وار رزالین، اخمآهستهی  آکشی با شنیدن زمزمه

این اینکشید.  آن  جکه  در  شکی  داشت  خوبی  بسیار  هوای  ا 

سردی که حس    نیست. به خصوص با وزش این باد مالیم و تقریباً

ا آن هم برای جدهد. اما ماندن در این ها می بسیار خوبی به آن

ر از  نینفو  اصالًدو  اعماق    اذان،  از  هرچند  نیست.  جالبی  چیز 

جا در صلح و آرامش به دور از آید ایناش، او هم بدش نمیدل

خواست آن  هر تنش و ارتشی جنگ طلب زندگی کند. دلش می 

های بسیاری که انجام داده بود  ایی که در شامباال، آن قتل هکار

داد را زار میهایی که در راذان مردم را به عنوان سرباز آو سال 

ها دشمن ا در کشوری که از دیرینه با آنجفراموش کرده و این

برایش  هم  رویایش  اما  ممکن  غیر  هرچند  کند.  زندگی  بودند، 

با رویایی شاد سرش را به سر رزالین  شیرین است. پس او نیز 

و چشم داد  آنتکیه  با  سپس  بست.  را  می هایش  او که  دانست 

ب به خواب رفته است، پاسخ  های مناطر نفس ه خاکنون  ظمش 

 داد:  
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 م نمیشه... ه بد -

سپس آهی کشید و سکوت اختیار کرد. زیرا هرگز همچین چیزی 

 ممکن نبود. 

***  

با تمام سرعتی که در  باالخره  کاترین پس از گذشت نیم روز، 

جان، تبدیل به جسم  توانش بود، خود را به پایتخت رساند و بی 

شد. تمام بدنش غرق در عرق بود و  اش شده و وارد شهر  انسانی 

می  که  هرکس  کنار  باز  عرقش  ه  گذشت،  تند  بوی  خاطر 

می صورت فاصله  او  از  و  شده  جمع  عده شان  از گرفتند.  اما  ای 

جایی که بوی عرق برایشان مهم نبود، متعجب و کنجکاو به  آن

می   ی چهره نگاه  کاترین  شده  قرمز  و  خود خیس  با  و  کردند 

ممکن است یک اژدها تا این اندازه خسته شود   ونهگهگفتند چمی 

توجه به بقیه  قدر تغییر رنگ بدهد؟ کاترین اما بیاین  ش که صورت

داشت تا به قصر  در مسیر اصلی شهر آهسته قدم از قدم بر می 

آورد، زیرا  کرد که تا رسیدن به قصر دوام نمیبرسد. اما گمان می
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شد را  نش خارج می ای که لحظه به لحظه از بدبه وضوح انرژی 

 کرد.احساس می

های اقاقیا؛ زیراندازی از جنس گلیم  دو دختر بچه، در زیر درخت

نشسته آن  روی  و  با انداخته  کردن  بازی  مشغول  دو  هر  اند. 

برای عروسک پدرشان  تازگی  به  که  هستند  خود  نمدی  های 

چشم با  قلو،  دو  خواهر  دو  است.  گرفته  هدیه  هایی  تولدشان 

ای و موهایی کالغی که بسیر زیبا و بلند بودند، هر کدام به  قهوه 

می خود سخن  عروسک  اینجای  عروسک  دو  و  با گفتند  گونه 

زدند. در آن طرف خیابان،  دیگر حرف می ای ساده با یکمعجزه

های متعددی، از کوچک گرفته تا بزرگ در مسیر سنگ پسر بچه

دوند و مسیر  مدی میفرش شده اصلی پایتخت به دنبال توپی ن

 اند. را شلوغ و پر از سر و صدا کرده 

ای دو طبقه از چوب گردو ساخته شده  در باالی سرشان، خانه 

ایشان هساست که بانویی، در ایوان طبقه دوم مشغول تکاندن لبا

های چوبی  ها را روی نردهها، لباساست تا پس از گرفتن آب آن

قطرات   شوند.  خشک  تا  کند  پهن  از براق  تکانی  هر  با  آب 

ریخت و  های پایین می ای بانو بر روی سر و صورت بچههدست
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کردند. چندی فکر  ها معترض و گاهی شاد به آسمان نگاه می بچه

میمی  باران  دارد  خانم کردند  آن  کار  متوجه  چندی  و  بارد 

 کردند. شدند و با فریاد به سمت او اعتراض میمی 

اس شلوغی  و  هیاهوی  از  پر  و شهر،  سکوت  در  کاترین،  اما  ت 

افکاری درهم با قلبی که کل نیم روز را از نگرانی مدام به در و 

دیوار سینه خود زده، همچنان درگیر است. کاترین، عذاب وجدان  

نتواند   گریس  اگر  بود.  گرفته  بازی  به  را  افکارش  این  و  داشت 

را  خود  هرگز  بیافتد  گریس  برای  اتفاقی  اگر  کند،  پیدا  نجات 

بخشد. پس هر طور شده حتی اگر تا کام مرگ هم برود باید  نمی

هایش آهسته روی زمین کشیده  خبر را به فرمانده برساند. قدم 

های چلچله با شادی از زیر  شدند. نزدیک قصر است و پرنده می 

 کنند. ها پرواز کرده و گویی حمام می آبشار

از جلویش کاترین، با رسیدن به دروازه اصلی قصر ایستاد و به سرب

که با کنجکاوی و دقت بسیار به او چشم دوخته بود، نگاه کرد.  

تر  توانست به راحتی وارد قصر شود؟ سرباز، با نزدیکاکنون آیا می

 اش را جلوی او گرفت و با صدایی محکم پرسید: شدن کاترین نیزه 
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 بایست. کی هستی؟   -

بود و این    ای کرد. زیرا از ظهر تا کنون آب نخوردهکاترین، سرفه 

هایش خشک شده و ترک بخورند. کمی با  باعث شده است لب

اش گلوی خود را خیس کرده و سپس به سختی و با  آب دهان

از پشت کوه  بیرون می صدایی که گویی  پاسخ های مرتفع  آید؛ 

 داد:  

 رای شاهزاده هایمون خبری دارم. . بمن، ب.. -

 چنین جواب داد:  هایش بیشتر شد و سرباز با شک به او اینسرفه

شاهزاده هایمون؟ بیا برو دنبال کارت دختر جون، واسه من     -

 دردسر درست نکن. 

کاترین بی تا  به عقب رفت  اما سرباز قدمی  برود،  و  خیال شود 

اخم  سرباز  آمد.  جلوتر  خواست کاترین  و  کرد  هم  در  را  هایش 

سرفه  میان  کاترین  که  بدهد  تذکر  او  به  سعی  مجدد  که  هایی 

 رمق زمزمه کرد:ها شود، به سرباز خیره شد و بی مانع آنداشت 

 باید ببینمشون.. بهشون بگو، از گریس خبر دارم با..  -
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نام گریس، به سمت هم رزمش که در سمت   با شنیدن  سرباز 

چپ دروازه عظیم قصر ایستاده بود، نگاهی انداخت. او گریس را 

بمی  مجدد  مردد  بود.  خودشان  فرمانده  زیرا  دختر شناخت  ه 

چشم و  انداخت  کردن نگاهی  باز  با  سپس  بست.  را  هایش 

رفت، خطاب هایش و در حالی که به سمت داخل قصر میچشم

 به دختر با لحنی تهدیدآمیز گفت:

 باشه، همین جا صبر کن تا به شاهزاده بگم. تکون نخور!   -

کاترین که دیگر توانی برای مقاومت نداشت، روی زانوهایش فرود  

آ و  دیدن آمد  با  چپی  سمت  سرباز  داد.  تکان  را  سرش  هسته 

وضعیت بد آن دختر جلو آمد و بازویش را به نرمی گرفت. سپس  

 آهسته و مهربان گفت:  

 خانم زیبا، بیا کنار دیوار تکیه بده تا دوستم برگرده. -

های قدرتمند کاترین سرش را آهسته تکان داد و خود را به دست

تر به دیواره طرفبلند شد و کمی آن سرباز سپرد. به کمک سرباز  

های قصر تکیه داد و آهسته روی زمین نشست. سرش را به سنگ

هایش را بست. دیگر حال چشم سفید و طالیی قصر تکیه داد و بی
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را می گلویش  تشنگی  است.  نمانده  برایش  این توانی  و  سوزاند 

نیست. پس چشم قابل تحمل  برایش  باز دیگر  را  های خمارش 

به سربازی که جذابیت چندانی نداشت، نگاه کرد. سپس    کرد و

 آهسته لب زد:

 آب بهم بدین؟  .  میشه، یکم آ.. -

های کاترین حرفش را شنیده بود، سرباز که به سختی میان سرفه 

سرش را به سرعت تکان داد و به سمت اتاقک کنار دروازه دوید. 

آب سرد  سپس لیوانی از کنار کوزه آب برداشت و برای دختر با  

آن را پر کرد. با اتمام کارش به سمت او بازگشت و کنارش ایستاد. 

 دستش را به سمت او دراز کرد و گفت: 

 بگیرینش.   -

با   کرد.  بغض  آب،  لیوان  دیدن  با  و  آورد  باال  را  کاترین سرش 

به سرباز تشکری کرد.  دست هایی لرزان آن را گرفت و خطاب 

چشم درخشش  از  این  و  بود  دانش  قدر  مشخص  خیلی  هایش 

اش نزدیک کرد و یک نفس  های خشکیدهاست. لیوان را به لب 

می که در  آب سرد و گوارای درون لیوان سفالی را نوشید. هنگا
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رهایی می  تشنگی  از  کاترین  با  این سمت  یابد، شاهزاده همراه 

برد و در تاالر شیوا، مشغول رسیدگی  کارو در کاخ شورا به سر می 

تعدادی   به امور ارتش و دیگر مشکالت شهر است که پادشاه موقتاً

از وظایف خود را به او محول کرده تا کمی استراحت کند. زیرا 

ر این یک رزوی که هایدرا رفته، هر دو هنوز از ملکه و پادشاه د

اتاق خود بیرون نیامده بودند و مدتی وظایف پادشاه را شاهزاده  

 به عهده گرفته است.  

آن نمیهرچند  آنها  در  همیشه  فردا توانند  و  امروز  بمانند.  جا 

باالخره باید بیرون بیایند. قصر در تاریکی زیبایی فرو رفته است  

خاطر ه  ها بکوت آرامش بخشی فرا گرفته. ستارهو همه جا را س

بی  آسمان  در  خوبی  به  قصر  درونی  زیاد  شب  نورهای  کران 

دارد.  زیبایی  بسیار  نمای  شب،  در  قصر  اما  نیستند  مشخص 

های آبشارها حبس  تاب سفید رنگ که در زیر صخرههای شب کرم

 افزودند.  شده بودند به زیبایی و ابهت قصر می 

*** 
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مبارک، اولین سال قرن پانزدهم رو به همه تبریک میگم. امیدوارم سالی سراسر با برکت عید همگی  

 هایت شادی در پیش داشته باشید.نو بی

 باشد که خاطره شود.   _ شب، اولین تاریخ رند قرن پانزدهم    9:53 _  1/1/1401  

سرباز، با تمام سرعت به اژدها تبدیل شد و به سوی کاخ شورا 

با   کرد.  کاخ  پرواز  کاخ، در جایگاه مخصوص درونی  به  رسیدن 

فرود آمد و به جسم انسانی خود بازگشت. سپس نیزه به دست  

نفس   آن  پشت درب  به  با رسیدن  و  رفت  تاالر شیوا  به سمت 

 عمیقی کشید و خطاب به پیشخدمتکار گفت: 

 باید سرورمون رو ببینم.   -

را تکان  خدمتکار پنجاه ساله شاهزاده، با درخواست سرباز سرش  

ها درب را  ها نگاه کرد. با این کارش ندیمهداد و به دیگر ندیمه

بر   تاالر شیوا شد.  وارد  با سرباز  و پیشخدمتکار همراه  گشودند 

قدم  که  خدمتکار  آن  سرباز  خالف  بودند  آرام  بسیار  هایش 

میقدم بر  مستأصل  و  سریع  آنهایی  تا  جایگاه  داشت  به  که 

س از یک خواب کوتاه مدت اما پر  شاهزاده رسیدند. شاهزاده پ

می ساعاتی  و  بود  شده  بیدار  خواب  از  تازه  که  انرژی  گذشت 
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مشغول بررسی مشکالت امروز بود تا پادشاه هنگامی که از انزوا 

آید کمرش از سنگینی کار ها نشکند. زیرا مشکالت  بیرون می 

عجیب   اما  کنند.  پیدا  خاتمه  پرنسس  رفتن  با  نبود  قرار  کشور 

 سرد است؟ قدر آرام و خونه او به عنوان یک معشوق آننیست ک

قدر توی این یک روز شکسته شده  هبه هایمون چشم دوختم. چ

است. اما نه در حالت عادی معمولی بود و هنوز هم مثل قبل با  

قدر  هدانم که از درون چآید. اما تنها خودم می شکوه به نظر می 

دیدن   پرنسس،  رفتن  دیدن  شده.  و خورد  هایدرا  خداحافظی 

پردهاشک پشت  در  که  میهایی  در سکوت  کالسه  ریخت، های 

این زیرا تحمل  نگفت  چیزی  اما  بود.  سخت  برایش  واقعا  ها 

 درخواست هایدرا بود! 

اش کرد و متوجه او تا بیرون پایتخت به صورت ناشناس همراهی

حرف تمام حرف شد.  مردم  و  های  بودند  گاهی خوب  که  هایی 

قدر بد و  کردند و حرف هایی که گاهی آنتحسین می   پرنسس را

ها را بشنود از مقامش  منفی هستند که به حتم اگر پرنسس آن

دانست که مردم از کند. اما شاهزاده به خوبی می گیری می کناره 

با   هایدرا  به  موقع  همان  به حتم  وگرنه  ندارند،  خبر  چیز  هیچ 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1039 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

می حمله  خود  کشاورزی  ابزارهای  و  افسوس کردنسنگ  د. 

خورد که در نبودش هایدرا تا این اندازه تغییر کرده و علمی می 

بر انجام کارهای سیاسی ندارد. کالفه سرش را روی میز طالیی  

جلویش گذاشت و صندلی را کمی عقب کشید تا کمرش درد  

نگیرد. کارو که کنارش نشسته بود و به مسائل و بودجه دو ارتش 

با رفتار هارسیدگی می  ای که در دست  یمون تومار پارچه کرد، 

 داشت را روی میز گذاشت و غمگین به او خیره شد. 

اش به وضوح های براقای سیاه زلفهاند و تارموهایش بهم ریخته

رسیدن   با  که  بزند  حرفی  خواست  کارو  هستند.  مشخص 

آمد، سکوت کرده  پیشخدمتکار و سربازی که در پشت سرش می 

گرداند. پیشخدمتکار شاهزاده تعظیم  ها بازو سرش را به سمت آن

 کرد و آهسته کنار رفت تا سرباز حرف بزند. 

اولین  بود اینسرباز که  به حضور شاهزاده ارشد    گونه شخصاًبار 

این پادشاهی رسیده است، کمی استرس دارد اما باید خبر آن 

در  و  تعظیم کرد  به سرعت  کند. پس  ابالغ  ایشان  به  را  دختر 

 لب گشود. همان حالت تعظیم 
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دختری   - باشن.  سالمت  آزتالن  ارشد  شاهزاده  سرورم  درود، 

جلوی دروازه قصر با سر و وضع نامناسب اصرار داره شما رو ببینه.  

 همچنین گفت از گریس براتون خبری داره. 

بی  پیش  دقایقی  تا  که  آن  شاهزاده  گزارش  و  به حرف  حوصله 

و ابروهایش    داد با شنیدن نام گریس، متعجب شدسرباز گوش می 

و   میز  به  متفکر  گریس  نام  شنیدن  با  نیز  کارو  پریدند.  باال 

جز   را  او  کی  پادشاهی  این  در  شد.  خیر  جلویشان  تومارهای 

کند؟ همه او را به نام فرمانده  شاهزاده و کارو گریس خطاب می

ها بود که او را گریس صدا نکرده.  شناختند و کسی سال قصر می 

او را... کارو که گویی به یاد آورده است    اما اکنون دختری آمده و 

آن دختر کیست، به سرعت از روی صندلی بلند شد و سراسیمه  

 خطاب به وی گفت:  

کاترین! سرورم، اگر اشتباه نکنم اون باید کاترین خواهر ناتنی     -

 گریس باشه! 
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شاهزاده با شنیدن نام کاترین، متعجب از جایش برخاست و در 

آمد و به سمت خروجی ت میز بیرون می حالی که سریع از پش

 نهاد پرسید:  تاالر قدم می

کنه؟ گریس  ر می کاجا چیکاترین؟ اون که توی آگاذ بود، این   -

 به شرق رفته بود که! 

می  فرمانده حرکت  سر  پشت  سرباز  آن  با  همراه  که  کرد، کارو 

نمی  هم  خودش  زیرا  نداد.  پاسخی  چهدیگر  شده.  خدانست  بر 

همراه کارو و آن سرباز به سرعت از مسیر هوایی قصر  شاهزاده به  

به سوی دروازه راه افتادند و دقایقی بعد به دروازه اصلی رسیدند.  

و  داده  تکیه  قصر  دیواره  به  که  دید  را  از دور جسمی  شاهزاده 

اش افتاده. کارو نیز او را دید و هر دو با شنیدن  سرش روی شانه

 دند. صدای سرباز سرعتشان را بیشتر کر

 ست قربان.  ههمون دختر  -

شاهزاده با رسیدن به کاترین جلوی او روی زانو نشست. سپس  

روحش های ظریف کاترین را گرفت و به صورت خسته و بی شانه 

چشم دوخت. چه بر سر این دختر که تا این اندازه از انرژی خود  
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استفاده کرده است؟ کارو نیز کنارش روی زانو نشست و آهسته 

 بی گرفته خطاب به کاترین گفت: با قل

 کنی؟!  کار می جا چیکاترین خودتی دختر؟ این -

کاترین که در خواب و بیداری بود، با شنیدن صدایی آشنا عزمش  

هایش را باز کند. سرش را کمی تکان داد و  را جزم کرد تا پلک

چشم کرد.  بلند  را  گردنش  سختی  و  به  شدند  گشوده  هایش 

های مشکین کارو که کنارش نشسته بود خیره  چشمای به  لحظه

قدر... کاترین با  ه در دلش برای او تنگ شده است. چقهماند. چ

برادر  گریس،  برای  که  اتفاقی  آوردن  یاد  به  با  و  کارو  دیدن 

اش افتاده بود، بغض در گلویش جا خوش کرد. شاهزاده و  ناتنی 

ای به ههایش شدند، لحظکارو که هر دو متوجه درخشش چشم

 دیگر نگاه کرده و کارو بود که سکوت میانشان را شکست. هم

 طور از او خبر داری؟  هده؟ گریس کجاست؟ تو چشکاترین چی   -

شکست و    ضشکاترین با جاری شدن نام گریس از زبان کارو بغ 

سرگیجه با  بود،  همراه  آمده  سراغش  به  زیاد  ناتوانی  از  که  ای 

 جواب داد: 
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 د. او..اون، اسیر ش  -

هایشان پرید و کارو و شاهزاده هر دو با اتمام حرف کاترین شانه 

چ حیرت ماندند.  خیره  او  به  اسیر هزده  گریس  بود  ممکن  طور 

این  رفت.  دیدبانی  برای  تنها  که  او  کالفه شود؟!  شاهزاده  بار 

بازوهای کاترین را رها کرده و در حالی که دستی درون موهای  

 لحنی جدی گفت:  کشید، بااش می هم ریخته ه ب

 کاترین درست حرف بزن، گریس کجاست و چرا اسیر شده؟   -

ای به خود لرزید  کاترین با لحن جدی و دستوری شاهزاده، لحظه 

و آب دهانش را قورت داد، سپس آهسته با نگاهی لرزان به کارو 

 جواب داد:  

ون خواست من رو نجات بده برای همین خودش رو فدا  ا  ..اون.  -

گفت بهتون بگم نینفوها دارن .  کرد تا من بتونم فرار کنم. گف.. 

خوان پرنسس رو توی جنگل نزدیک می   .. ی.کنن. مپیشروی می

اسیر شدن،    مرز بکشن. گفت بهتون بگم همه مردن و مردم واقعاً

 جا خوب نیست. اون و وضعیت اصالً
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حرف شنیدن  با  جایش فرمانده  از  عصبانیت  با  کاترین،  های 

 غر زیرلب گفت:  -برخاست و با غر

 کردم تا این اندازه پیش بری!آیوشی، فکر نمی -

کنند،  توجه به سربازهایی که در کنار دروازه به او تعظیم می بی 

 به سوی قصر بازگشت و با فریاد گفت:  

 کارو کاترین رو ببر تا استراحت کنه. سرباز!    - 

با فریادش، آن سرباز بیچاره در جای خود لرزید و به سرعت به  

 سمت شاهزاده بازگشت. سپس با ترس پاسخ داد: 

   بله سرورم..  ب..  -

شد و متوجه لرزش اندام آن سرباز  طور دور می شاهزاده که همان

رین لحن ممکن در صدایش دستور تچاره نشده بود، با جدی بی 

 داد: 

به   - هم  بعدش  کن.  آماده  رو  پوش  زره  صد  و  برو  پایگاه  به 

 ها بگو توی کل قصر وضعیت سیاه اعالم کنن. سریع باش. فرمانده 
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ت شاهزاده همچین وظیفه مهمی بر  انتظار نداش  سرباز که اصالً

به  عهده  و  گفت  بلندی  چشم  شوک  و  حیرت  با  بگذارد،  اش 

دانست باید دوستش که او نیز تعجب کرده بود، نگاه کرد. نمی

ا را به سرعت انجام دهد و شاهزاده را ناامید هطوری این کارهچ

اصالً چ  نکند.  کارها  سربازی  ه ترتیب  تنها  او  چون  است؟  گونه 

توجه به آن سرباز  قصر بود. کارو نیز بی   در جلوی دروازهنگهبان  

را زیر گردن کاترین و دست دیگرش را زیر زانوهایش    شیک دست

بلند می  را  او  کرد، محکم نهاد. سپس در حالی که بدن نحیف 

 خطاب به سرباز گفت: 

ها اطالع بده و بعد به پایگاه برو. یکی به اسم  اول به فرمانده   -

یدا کن و بهش دستور فرمانده رو ابالغ کن. بقیش  سپاستین رو پ

 هم خودم انجام میدم. زود باش برو. 

سرباز نگاهی از سر قدردانی به کارو که برایش روشن کرده بود 

چ کارها  به  هترتیب  تا  رفت  سرعت  به  و  انداخت  است  گونه 

وظایفش برسد. کارو نیز کاترین را به سمت قصر برد و به طرف 

رفت. و خواب  کاخ شیوا  بی حال  اشککاترین  با  که آلود  هایی 

از چشم  -آرام می آرام  خیره  هایش  مسیر  به  در سکوت  چکند، 
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 های اتاق  از  یکی  در  را  کاترین  کارو  کاخ،   آن  به  رسیدن   با  است.

، نهاد. کاترین نفره  دو  ابریشمی  تخت  روی   و  برد  کاخ  فرعی  تاالر

سرش را از رخ  هایش را بست و  با قرار گرفتن روی تخت، چشم

آمادگی حرف زدن با او را نداشت. کارو   کارو برگرداند. گویی فعالً

نیز با اندوه به او که اکنون آهسته و آرام روی تخت دراز کشیده 

توانست او  است، نگاه کرد. خیلی دل تنگش بود اما اکنون که می 

رفت و کاترین نیز آماده را پس از چهار سال مجدد ببیند باید می

 شان درد دارد.گونه دیدنقدر اینهزدن با او نبود، چ حرف

و   سرعت  به  خدمه  و  بود  لباسش  تعویض  مشغول  شاهزاده 

لباس می مضطرب  درست  را  و هایش  طالیی  ردای  کردند. 

را با یک لباس رزمی و جذب بدن به رنگ سیاهی شب    شکینشم

مچ سپس  داد.  یقهبند تغییر  و  بست  را  توسط هایش  اش 

با احترام بسیار درست شد. ندیمهخدمتکارها   ای شمشیرش را 

جلو آورد و به سمت ایشان بلند کرد. شاهزاده با اخمی بسیار به  

غر و اخم با اتمام کار خدمه از اتاقش   -رشمشیر چنگ زده و با غ

اش در راهرو قدم نهاد.  های مشکین و رزمیبیرون آمد. با چکمه
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ایجاد کرده و در تاالر داشت صدای بلندی  با هر قدمی که بر می 

 شد. اکو می 

هو چلچلهه  -صدای  و  جغدها  و وی  بودند  شده  ادغام  باهم  ها 

گذشت  گرفتند. یک روز از رفتن هایدرا میاعصابش را به بازی می

خواستند او را در جنگل اقاقیا نزدیک مرز بکشند،  می  و اگر واقعاً

هند در روز که بخوارسیدند. مگر آنجا می تا ساعاتی دیگر به آن

واقعاً آیوشی  اگر  وگرنه  کنند.  تمام  را  تصمیمش جدی   کار  در 

رسد ک همین امشب کار او را تمام کند  باشد عاقالنه به نظر می 

و در صبح فردا، دیگر پرنسسی از آزتالن وجود نخواهد داشت!  

ها همراه زره پوشان  که تا آنترسید، آنشاهزاده نیز از همین می 

یلی دیر شده باشد! کارو که گویی باالخره از  جا برسند خبه آن

کاترین دل کنده بود از اتاق بیرون آمد و هم زمان با شاهزاده که  

رو شد. پشت سر ایشان راه رفت، روبهاز ساختمان کاخ بیرون می 

 طور که به شانه ایشان خیره بود گفت: افتاد و نگران همان

 ن باید پرنسس رو نجات بدیم یا گریس رو؟ اآل   -
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های باد  شاهزاده با شنل مشکینش که در پشت سرش در دست

طور که به سمت دروازه رقصید از درب کاخ خارج شد و همانمی 

 رفت با لحنی عصبی پاسخ داد: می 

به گریس    - برای کمک  بفرست  نفر رو هم  پرنسس، چند  اول 

 جاست. مخفیانه دنبالش بگردن و ببینن ک 

کارو سرش را خم کرد و چشمی گفت. اکنون جایز نیست که  

هاله از  زیرا  بزند.  او حرف  با  این  از  به  بیشتر  کرده  آزاد  که  ای 

در عصبانی و خشمیگن شده. پس  قه وضوح مشخص است که چ

 رو نشوند. زیاد با او روبه به نفع همه بود فعالً

***  

و مشاور ارتشش، به شاهزاده دقایقی بعد همراه با صد زره پوش  

های سوی مرزهای شرقی راهی شد. اژدهایان زره پوش که با زره 

می نقره  پرواز  آسمان  دل  در  خود  آنای  رأس  در  و  ها،  کردند 

نظر   به  ابهت  با  بسیار  داشت  قرار  عظیمی  طالیی  اژدهای 

 رسیدند. می 
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ها بود که مردم اژدهایی طالیی رنگ در آسمان شهر ندیده  مدت

جایی که ماه آن شب به خوبی در آسمان جا خوش آن  بودند و از

ای و طالیی به زیبایی نور ماه را منعکس  های نقرهکرده بود، زره

سال  از  پس  مردم  و  خوشحال کرده  طالیی  اژدها  دیدن  با  ها، 

کشیدند و او را شدند. همه از روی زمین برای شاهزاده هو می

می موقعیتشویق  هر  در  اگر  شاهزاده،  به کردند.  بود  دیگری  ت 

هایی که دست از همنشینی با خانواده کشیده بودند  حتم به آن

کرد. اما اکنون تا به شکوه ارتش زره پوش نگاه کنند، توجه می

اش با گذر زمان بیشتر و  وقتی برای این کار نداشت. نگرانی   اصالً

شد. باید امیدوار باشد که هایدرا خود ترجیح بدهد در  بیشتر می 

 ها مشکوک شود.ای به آناحت کند و یا به گونه شب استر

از آن باال در کنار اژدهایان زره پوش ارتش آزتالن به پایین نگاه  

درخت شدهکردم.  کوچک  مورچهها  همچون  مردم  و  هایی اند 

ایندانه به  آنکش  و  می طرف  از طرف  نگران  نیز  کارو  روند. 

خیره شده  وضعیت پیش آمده سرش را باال گرفته و به آسمان  

ها به  است. بر خالف درون قصر و روی زمین، از این باال ستاره 

باال   بالش را کمی بیشتر  خوبی مشخص هستند. گویی که اگر 
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ستاره  به  میببرد  برخورد  آنها  و  سقوط  کند  آسمان  دل  از  ها 

 کنند. می 

اژدهایان زره پوش با آرایش نظامی خاص خود در هنگام پرواز از  

گذرند و با لذت به این هوای سرد و ره شب می درون ابرهای تی

کنند. شاهزاده اما با  دلپذیر و منظره زیبای زیر پاهایشان نگاه می 

کند  خود را باال و پایین می   های عظیم طالیی رنگتمام تالش بال

تا سرعتش را افزایش داده و زودتر به پرنسس برسد. اما او اگرچه  

با تلپورت جلوی    تواندست اما نمی از نژاد طالیی معجزه کند و 

کارو   سمت  به  را  بزرگش  سر  کالفه  پس  شود.  ظاهر  پرنسس 

 برگرداند خشمگین پرسید:  

 کشه تا برسیم؟ قدر طول می هبا این سرعت چ -

کارو با سوال شاهزاده نگاه از آسمان پر ستاره گرفت و سرش را 

با چشم آورد.  نگراپایین  و  کرد  نگاه  شاهزاده  به  زردش  ن  های 

 پاسخ داد:

 چهار ساعت. باً تقری -
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شاهزاده با جواب ناامید کننده کارو غرشی سر داد که در آسمان 

عظیم آن شب اکو شد. اژدهایان پشت سرش از عصبانیت و قدرت  

ای تعادل خود را در پرواز از دست آزاد شده او ترسیدند و لحظه 

وحشت بیدار  بردند نیز با  ای که در خواب به سر می دادند. عده 

بردند، وحشت ای هم که از صحنه و منظره لذت می شدند. عده 

 هایشان را بستند. زده به سرعت چشم

بال   نداد و همچنان کنار شاهزاده  اما هیچ واکنشی نشان  کارو 

ها زند. زیرا انتظار همچین واکنشی را از او داشت. باالخره سال می 

مه چیز را در مورد کرد پس عادی است که هبود با او زندگی می

ایش بداند. سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه  هعادت و رفتار

پیش   پرنسس  و  برای گریس  آرزو کرد مشکلی  ته دل  از  کرد. 

نیاید و کاترین، امیدوار بود او هم بهتر شود تا هنگامی که باز  

 گردد بتواند خبر خوبی را به او بدهد. می 

***  

اش را از  آلود تکیه هایی خوابا با چشم با ایستادن کالسکه، هایدر

پشتی صندلی قرمز کالسکه گرفت و به بیرون نگاه کرد. آسمان 
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ستاره  و  است  برگرفته  در  را  جا  همه  زیبایی  به  ها تاریک شب 

درخشند. رایکا درون آن همچون مرواریدی در اعماق اقیانوس می 

خواب  نیز با تکان شدیدی که حاصل از ایستادن کالسکه بود از  

هایش را مالش داد. به بیرون نگاه  آلود چشمبیدار شده و خواب

 کرد و سرش را به سوی هایدرا چرخاند، خسته گفت: 

 جا بخوابیم؟  قراره این -

شانه  رایکا،  سوال  با  که هایدرا  درحالی  و  انداخت  باال  را  هایش 

 سعی داشت درب را باز کند گفت:  

 . . دونم. آره انگار.. نمی   -

می  حرف  لی داشت  که  آنزد  به  باز  لی  جلو  از  شد.  نزدیک  ها 

گشت و این یعنی نزد فرستاده بوده است. هایدرا اخم کرد و  می 

ش را کنار درب  ا ای لی اسب قهوه لی برسد. لی منتظر ماند تا لی

 گه داشت و با خم کردن سرش خطاب به پرنسس گفت: ن کالسکه  

طور    - هر  باید  میگن  فرستاده  پایتخت  سرورم  به  سریع  شده 

 خوان شبانه حرکت کنن.  برسن، برای همین می 
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لی، متعجب ابرویی باال انداخت و زیر لب هایدرا با اتمام حرف لی

 زمزمه کرد:  

 . شبانه حرکت کنه...  -

 لی نگاه کرد. مصمم و ناراضی گفت:  سپس مجدد به لی

نمی  - بگو  اسب شبهش  سربازه،  خستن  هم  ها  خدمه  و  ها 

اینهمین رو  شب  می طور.  حرکت  جا  باز  صبح  فردا  و  مونیم 

 کنیم. می 

لی با تردید کمی در پاسخ گویی تعلل کرد که رایکا متوجه  لی

لی  شد. او نیز با کمی تکان خوردن در جایش و جلو آمدن، به لی 

 چشم دوخت و مشکوک گفت:  

 مخالفت کرد درسته؟   -

 اب داد:  لی به سرعت سرش را تکان داد و مضطرب جولی

م همین رو بهشون گفتم اما خیلی عصبی شدن و ه  بله، من    -

 باز حرفشون رو تکرار کردن. خیلی تاکید دارن. 
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حرف این  شنیدن  با  انگشت هایدرا  او ،  کرد.  مشت  را  هایش 

پرنسس بود اما هیچ قدرتی در مقابل آن فرستاده پیش پا افتاده  

آید. با  ه حساب میک توهین عظیم ب ی راذانی نداشت و این واقعاً

اعصاب خوردی سرش را به پشتی صندلی قرمزش تکیه داد و  

 حوصله دستش را در هوا تکان داد. بی 

 طور، به حرفش گوش بدین. که این  -

لی و  یکرایکا  به  غمگین  هایدرا  حرف  با  دو  هر  نگاه لی  دیگر 

لی چشمی گفت و اسبش را مجدد به حرکت در آورد،  کردند. لی 

نشست به هایدرا چشم  طور که باز در جایش می همانرایکا نیز  

که کرد. آندوخت. بغض درون گلویش را به خوبی احساس می 

لرزد نشانه انبوهی از آب بود که  هایش می گونه مردمک چشمهچ

 اند و اجازه ریزش ندارند.های زیبایش جمع شده در پشت پلک

رایکا با احوالی خسته و ناالن چشم از هایدرا گرفت و نگاهش را  

ها سوق داد. این چند روز چقدر به سوی آسمان تاریک این شب 

همه چیز بد پیش رفته است. یعنی ممکن بود بدتر از این هم 
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بی  آخرش  اتفاق  پرنسس  یک  برای  این  به حتم  دیگر  نه  افتد؟ 

 است. 

پ از کالسکه  با نفرت نگاه  به داخل  آیوشی  شت سرش گرفت و 

به  کالسکه؛ خطاب  بسته شدن درب  با  بازگشت.  کالسکه خود 

اسبندیمه تا حرکت کنند. هرچه  استراحت کرده  اش گفت  ها 

بودند کافی بود. باید سریع در نیمه شب به آن جنگل کوچک  

رسیدند. درون جنگل، برای اسیر کردن یک اژدهای  بین راهی می 

بریل  اصطالح  بهبه  دیگر زاده  هرجای  در  زیرا  بود.  مکان  ترین 

می پرواز  اژدهایان  قدرت  چون  باشند  قالب  نبرد  در  توانستند 

توانند به  داشتند، اما در جنگل و میان انبوهی درخت بزرگ، نمی

می اگر  حتی  یا  و  شده  تبدیل  نیست  راحتی  ممکن  هم  شوند 

 بتوانند به راحتی و بودن هیچ آسیبی فرار کنند. 

نقصی که کشیده بود، لبخند شومی زد.  ه نقشه بی با فکر کردن ب

  شهرچند با به یاد آوردن اوشیش و افتخاری که قرار بود نصیب

ای کشید و از حرص فکش را فشرد. این هنوز شود، جیغ خفه 

 هم برایش قابل قبول نیست و نخواهد شد.  
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ها را او کشید و اکنون آن اوشیش بی همه چیز اسم  تمام زحمت

این   رسم  کاش  و  لعنتی،  زد.  خواهد  خود  نام  به  را  افتخار 

نامه می  می توانست  اما  بنویسد  مادربزرگ  به  ملکه  ای  دانست 

دهد و به حتم اوشیش باز  سود کاری را انجام نمیدلیل و بیبی 

برایش کاری کرده یا قرار است بکند. آیوشی با سر درد سرش را 

اصلی روییده    هایی که کنار مسیربه پنجره تکیه داد و به چمن

بودند، خیره شد. همه مجدد آماده شدند و مدتی بعد دو کالسکه 

افتادند. بی  به راه  از چاره اسببا تکان شدیدی مجدد  هایی که 

اند.  های کوتاه این همه مسافت را طی کرده صبح تا کنون با توقف

ای داشت که به سختی آن کالسکه کالسکه آیوشی دو اسب قهوه 

های سفید هایدرا نیز خسته بودند اما  دند. اسب کشیبزرگ را می

های آیوشی، گویا هنوز کمی نیرو در بدن داشتند.  نسبت به اسب 

چی آیوشی انگار بویی از وجدان نبرده بود. زیرا شالق را درشکه

ای  های قهوه بار بر بدن نحیف آن اسبمحکم هر چند دقیقه یک

می هیکل  بیدرشت  پاهای  مبادا  تا  حرکت جانکوبید  از  شان 

 بایستد.  
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از روی تأسف سرم را به چپ و راست تکان دادم و به آن سوی  

رو چشم دوختم. گریس چند ساعتی را در آن برکه جنگل روبه 

سر کرده و گویی بهتر شده است. رزالین و آکشی نیز همچنان 

یک کنار  می در  سر  به  خواب  در  سختی  دیگر  به  گریس  برند. 

خوا چشم و  گشود  را  گردن بهایش  کرد.  نگاه  اطراف  به  آلود 

درازش را بلند کرد و تکانی به آن هیکل بزرگ داد. خسته سرش 

با آن برخاست.  از جایش  اطراف،  به  نگاهی  با  و  آورد  باال  که  را 

جا تاریک شده و تنها نور ماه منطقه را کمی روشن کرده بود  همه

ی ببیند.  توانست بیشتر و بهتر از موجودات دیگر در تاریکاما می 

لرزید. از برکه به آرامی  سرد شده بود و کمی به خود می  شبدن 

هایش را چند باری باز و بسته کرد تا گرفتگی  بیرون آمد و بال 

اندامش نگاه کرد. دمش آسیب  عضله هایش رفع شود. ناالن به 

وراخ شده و جای  س  -دیده و زخم شده است. بدنش نیز سوراخ

 اند. ها متورم شدهنیزه 

ها دوخت. کنار  آهی که کشید، نگاه از بدنش گرفت و به بچهبا  

هایش را کردند. گویی هنگامی که بال برکه بودند و به او نگاه می 

اسطوره خواب  از  و  ریخته  رویشان  آب  قطرات  میزد  ای هبهم 
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ها گرفت و به  بیدارشان کرده بود. شرمنده نگاه از آن  70رویایی 

 ها دوخت. سپس آهسته گفت: چمن

 ممنون که بهم کمک کردین. -

طور که به بدنش کش و قوسی  آکشی از جایش برخاست و همان

اش بیرون برود، قدمی به او نزدیک شد. سپس  داد تا خستگیمی 

با ریز کردن  نگاه کرد و مشکوک  به بدن گریس  با کمی تعلل 

 هایش پرسید: چشم

 تغییر کردی! کالً.  چرا رنگت عوض شد؟ ک..  -

گریس   به  حیرت  و  تعجب  با  و  برخاست  جایش  از  نیز  رزالین 

نزدیک شد. در حالی که به شاخ قرمز رنگ و بدن آبی درخشانش  

 زده پرسید:  کرد، حیرتنگاه می 

های روی بدنت کجا  آره، مگه تو بنفش نبودی؟! پس اون تیغ   -

 غیب شدن؟ 

 
 .یک داستان تاریخی در حومورا که اشاره ای به اسطوره های بزرگ دارد. در جلد های بعدی توضیح داده می شود 70



 

 

 WWW.98IA3.IR 1059 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

اش  ها لبخندی زد و به جسم انسانی گریس با دیدن تعجب آن

را به سمت جیب شلوار خود   شزگشت. سپس در حالی که دستبا

 برد آسوده پاسخ داد:می 

 جسم اصلی من همینی بود که دیدین.  -

با دیدن  با این حرف بیشتر تعجب کردند،  رزالین و آکشی که 

های گشاد شده گوی سفید درخشان درون دست گریس با چشم

ن سفید رنگ  به آن خیره ماندند. گریس خود نیز به گوی درخشا 

 ها بود، ادامه داد: اطر زخمه خنگاه کرد و با کمی درد که ب

 خاطر قدرت این گوی بود. ه اون بدن ب -

گریس   به  خوشحال  است،  آمده  ذوق  سر  گویی  که  رزالین 

تر شد و خواست گوی را از روی دستش بردارد که گریس  نزدیک

به سرعت گوی را درون مشتش پنهان کرد و دستش را عقب  

 ید. سپس با احتیاط و شرمگین گفت: کش

 تونم بهت بدم. متاسفم اما این یه شیء مهمه، نمی   -

رزالین که ذوقش کور شده بود، قدمی باز به عقب برداشت. اما با  

 نگاهی سرشار از نشاط ادامه داد: 
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 ور این قدرت رو داره؟  ط هاون چیه؟ چ -

 داد:  زده پاسخبار با نگاهی خجالتگریس لبخندی زد و این

تونم اطالعات زیادی از این گوی بهتون بدم.  متاسفم اما نمی   -

از   یکی  قدرت  میدن.  قصر  فرماندهان  به  فقط  که  چیزیه  این 

کنه تا در صورت لزوم به اون  ارشدها رو توی خودش ذخیره می

رزالین که مشتاق   ازش محدوده.  استفاده  اما  پیدا کنیم.  تغییر 

ش را تکان داد و خواست سوال  شنیدن اطالعات بیشتر بود سر 

مردد  صدای  کرد.  سکوت  آکشی،  حرف  با  که  بپرسد  دیگری 

 آکشی در منطقه به گوش رسید.  

 اون اژدهای بنفش، ارشدت بود؟ اون، برام آشناست.  -

ها همیشه باهم بودند  رزالین با حرف آکشی به فکر فرو رفت. آن

نکشید که    پس به حتم باید برای او هم آشنا باشد. هرچند طولی

هایش به سرعت باز شدند. سپس  با به یاد آوردن آن اژدها چشم

با کمی ترس سرش را به سمت آکشی برگرداند و آهسته زمزمه  

 کرد:

 اون، همون اژدهاییه که اون سال همراه فرمانده هایمون بود. -
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آکشی با حرف رزالین، اخمی کرد و آهسته سرش را تکان داد.  

اکنون   بود.  خودش  آنآری  روز  آن  آورد.  یاد  جانشان به  از  ها 

ها را نجات  گذشتند و امروز این دو نفر جان فرمانده زیر دست آن

دیگر برابر نیستند؟ گویی بله! آکشی با همان دادند. آیا دیگر با هم

 اخمش خطاب به گریس گفت: 

فرمانده هایمون و مشاورش چند سال پیش به ما کمک کردن،    -

ک کردیم پس دیگه بهش مدیون نیستیم.  هم ما به تو کم  ناآل 

 بهش بگی. هرچند...   باید حتماً

سرش را پایین انداخت و با صدایی تحلیل رفته زمزمه وار ادامه 

 داد: 

هرچند بازم قسم پابرجاست و هر وقت بخواد مجبوریم بهش     -

 کمک کنیم. 

گریس که آن زمزمه آهسته آکشی را به خوبی شنید، نگاهش به  

از  سمت   او  کرد.  پیدا  سوق  بود  شده  اندوهگین  که  رزالین 

آن که  می موضوعی  موردش حرف  در  بیها  اما  زدند  است  خبر 

دانست اکنون راه بازگشتی ندارند.  طبق اطالعاتی که داشت، می 
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ندارند.   بازگشت  برای  نینفوها خیانتکارها فرصتی  زیرا در دربار 

های ق گفته پس آهی کشید و به فکر فرو رفت. هرچند که طب

خاطر او گریس را نجات دادند ه  ها به فرمانده مدیون بودند و بآن

نمی وجدانش  آن اما  زندگی  که  اکنون  بگذاشت  او ه  ها  خاطر 

جا رها کند. پس کمی فکر کرد.  ها را همین خراب شده است آن

گونه که فهمیده است در بخش بازجویی از رزالین نینفو بود و آن

باید تمرین زیادی بر    داشته. بنابراین احتمااًلها فعالیت  گروگان

ارتش  به  باشد  اگر مایل  او  باشد. پس  انجام داده  روی قدرتش 

می  پیدا  بیشتری  قدرت  ارتش  حتم  به  بپیوندد  کند.  آزتالن 

شوند و شاید در آینده دیگر الزم تر میها قوی گونه آموزشاین

لبخندی زد و  ها بترسد! پس  نباشد آزتالن از قدرت توهم نینفو

آن  به  دویشان  خوشحال  هر  به  کرد. سپس خطاب  نگاه  نفر  دو 

 گفت:  

نمی می   - دیگه  اآل دونم  برگردین.  راذان  به  میتونین  خواین ن 

 کار کنین؟  چی

اش کشید و آکشی با حرف گریس، دستی درون موهای خرمایی

 خسته به دشت تاریک جلویش خیره شد. سپس پاسخ داد:
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ای همسایه قایم هد یه جایی توی کشورمشخص نیست، شای   -

 بشیم. 

ها هنوز هدفی برای آینده ندارند،  گریس که به سرعت فهمید آن

 میان حرف آکشی گفت: 

  شین!چرا به ارتش آزتالن ملحق نمی -

آکشی و رزالین هر دو با حرف ناگهانی گریس شوکه به او و سپس 

انداخت و آکشی   دیگر نگاه کردند. رزالین ابرو هایش را باال به هم 

 با اخم و تردید پرسید: 

می   - فکر  چیه؟  قبول منظورت  رو  دوتا  ما  آزتالن  ارتش  کنی 

 کنه؟ می 

گریس لبخندی زد و آهسته سرش را تکان داد، سپس به رزالین  

 اشاره کرد.  

ارتش وقتی ببینه    اون یه نینفو زنه و قدرت توهم داره، مسلماً  -

 کنه.شماها سودمندین قبولتون می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1064 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

ای به بازوهای بزرگ و قوی آکشی کرد و راضی ادامه سپس اشاره 

 داد: 

توی ارتش بودی پس نیازی به آموزش   م که قبالًه  خودت   -

 اضافه نداری.

هایشان گریس سکوت کرد و با دیدن تعجب و تردید درون چشم

حرکت شانه  پایتخت  سمت  به  که  حالی  در  و  انداخت  باال  ای 

 کرد، گفت:  می 

افراد   - بود.  پیشنهاد  یه  فقط  این  نیستین.  مجبور  هر حال  به 

 خوبی به نظر میاین خواستم دینم رو بهتون ادا کنم. 

آنهمان از  که  میطور  دور  و  ها  می شد  برکه  کنار  گذشت،  از 

دستش را باال آورد و به نشانه خداحافظی تکان داد. رزالین به او 

 شد، خیره ماند و آهسته زمزمه کرد:کم دور می   -که کم

 کار کنی؟  خوای چیآکشی، می   -

 اش را بیرون داد و با کمی مکث پاسخ داد:آکشی نفس عمیق
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سرمون رو خراب    های پشتبد نمیگه، اما این کار به کل پل  -

 کنیم.  داریم خیانت می  وری واقعاًجکنه. اینمی 

سرش را به سمت رزالین که کنارش ایستاده بود چرخاند و نگران 

 ادامه داد:

تونی وری دیگه هیچوقت نمی جنگ داداشت نمیشی؟ اینتدل  -

 ببینیش. 

چشم  با  از رزالین،  سال  چندین  او  زد.  لبخند  آلود  بغض  هایی 

ود. اکنون چه فرقی داشت؟ با یک عویل که رو به  برادرش دور ب

ای باال انداخت و با  پس شانه   71رو شوی دیگر تعداد مهم نیست. 

 قلبی گرفته جواب داد:  

ه اما ما فقط چند ساله باز هم رو پیدا کردیم. یش دلم تنگ م  -

دونی که دربار ملکه آرونا تونم می درضمن بخوام برگردم هم نمی

 . بشه ما  کار م درگیره تی ممکنه اونهیچ رحمی نداره ح

بر   قدم  جلو  به  که  حالی  در  و  کشید  آهی  اندوه  سر  از  آکشی 

 کرد گفت: داشت و مسیر رفته گریس را دنبال می می 

 
 .یک اصطالح، یعنی وقتی با یک چیز بد رو به رو شوی دیگر بعد آن مهم نیست 71
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پس بیا مسیر جدیدی رو شروع کنیم. هرچند شاید زیاد راحت    -

 نباشه. 

و همان زد  لبخند  آکشی  با حرکت  او  رزالین  دنبال  به  که  طور 

 های بزرگش برسد سر خوش جواب داد:دوید تا به قدممی 

 تا وقتی کنار همیم، همه چی راحت و شیرینه.  -

آکشی با حرف او خندید و بازویش را خم کرد. دست رزالین به  

دیگر پشت نرمی دور بازویش حلقه شد و هر دو شانه به شانه یک

برای همه جذاب   تازه  مسیری  افتادند. شروع  راه  گریس  و  سر 

هولناک خواهد بود. اما بستگی دارد چگونه به آن نگاه کنید، از  

روی اجبار باشد یا برای کسب تجربه؟ شاید هم از سر ناچاری. 

 مهم نیست، مهم آن است که چگونه با آن کنار خواهید آمد.  

***  

دو ساعت گذشته و جنگل اقاقیا کوچک بین راهی، درست در  

یدرا و رایکا هر دو در خواب به ها قرار گرفته. هاجلوی کالسکه

است.    هایی براق منتظر شروع توطئه برند و آیوشی با چشمسر می 

به یکانگشت  بسیاری  با وسواس  را  با  هایش  و  دیگر قفل کرده 
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خیره   است  کالسکه  صندلی  که  جلویش  به  شرورانه،  لبخندی 

لی  خوابمانده.  کالسکه  لی  کنار  در  و  است  اسبش  سوار  آلود 

  ای کالً آلود هستند و عده ای خوابآید. سربازها عده پرنسس می 

حال و خسته پاهایشان را روی  دارند. خدمه بیدر رویا قدم بر می

و گههای خاکی می زمین  را گاهی چمنکشند  کنار مسیر  های 

 کنند. زیر پاهایشان له می 

هوا، عجیب سرد شده. نزدیک زمستان بود پس البته که منطقی  

ن ماه  به  درخشاناست.  کردم،  می گاه  شب  هر  از  با  تر  و  تابد 

ها های بزرگش، نگران و مشتاق به زمین خیره است. ستاره چشم

نیز در کنارش نشسته و گویی در حال تماشای یک داستان مصور  

پیچد و عزم ها میالی درختهستند. باد صبا، به آرامی در البه

نمی چهسفر  است  قرار  ببیند  منتظرست  هم  او  اتفاقی    کند. 

افتد. امشب، همه عناصر نگران هستند. اتفاقی شوم و ناگوار بی 

 ماند؟ در پیش روست، پس چه کسی خوشحال می 

شود و لحظه به لحظه  ها کشیده می ها به نرمی روی زمین ثم اسب 

اسب وارد جنگل می  ندارند.  ها خستهشوند.  رفتن  راه  نای  و  اند 

های نور ماه نگاه  رین روزنهگرداند و به آخآیوشی، سرش را بازمی 
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نمیمی  دیگر  حتم  به  هایدرا  شب کند.  تابان  ماه  نور  های تواند 

کند. آن آزتالن را ببیند و این احساس خوبی را به او تزریق می 

هایش هم گویی حاصل آن حس  لبخند تازه نقاشی شده روی لب

ال  در  غمگین  ماه،  است.  کشتن  برگ  به خوب  و  شاخ  الی 

پرپدرخت کالسکههای  و  شد  ناپدید  اقاقیا  تاریکی  شت  در  ها 

میان   از  گذر  با  باد  هوهوی  ترسناک  صدای  رفتند.  فرو  جنگل 

کردند و ها را کمی ترسانده بود. زیار ناآرامی می ها، اسبدرخت

 کمی در جلو رفتن تعلل داشتند. 

شان برخورد کرد، با درد چشم بستند  هرچند با شالقی که به بدن 

چی هایدرا نیز به اجبار شالقی قدم نهادند. درشکه  و بر دل تاریکی

گاه  هایش زد تا تردید را کنار بگذارند و وارد آن قتلبر بدن اسب 

اسب درد  پر  شیعه  و  برخورد شالق  صدای  با  هایدرا،  ها شوند. 

ری پشت هم پلک زد و  باهایش را گشود. چندآهسته الی چشم

ف پخش شده  در آخر مجدد به خواب رفت. حس بدی در اطرا

هاله  و  منفی  حسی  هالهاست،  تاریک،  دلم  ای  مرگ!  از  ای 

خواست فریاد بزنم و بگویم دختر، برخیز که اکنون وقت خواب  می 

 شنود. نیست هرچند که او نمی
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ها، گویی خواب کمی از سرش پرید و لی با صدای شیعه اسب لی

ال هایش بازتر شدند. با سردرگمی به اطراف نگاه کرد. احتمچشم

ها و داد که باید به جنگلی در میان راه رسیده باشند. به درخت

جا... افکارش به کمک او شان چشم دوخت. این نهایت تاریکی بی 

جا بهترین مکان برای کمین کردن است! گویی با فکر  آمدند. این

کردن به این موضوع، در لحظه هوشیار شد و خواب به کل از 

مح را  اسبش  افسار  پرید.  گاز  سرش  که  لبی  با  و  فشرد  کم 

لگد  می  تمام  احتیاط  با  کرد.  نزدیک  کالسکه  به  را  گرفت خود 

 را صدا زد. شآرامی به کالسکه زد و آهسته پرنسس

بیدار شین باید چیز مهمی رو    سرورم پرنسس، پرنسس لطفاً  -

 بهتون بگم. اعلیحضرت! 

اما گویی در خواب هفت اسطوره  به سر می   هایدرا  برد،  رویایی 

جایی که دل نگران  زیرا هیچ واکنشی نشان نداد. رایکا اما از آن

لی به  دانست با صدای آهسته لی بود و خودش هم دلیلش را نمی 

سرعت چشم باز کرد. کمی تمرکز کرده و با شنیدن مجدد صدای  

او پرده را آهسته کنار زد. پنجره را باز کرد و سرش را کمی بیرون  
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رد، باد سردی به صورتش خورد و لرزی به اندامش انداخت اما  آو

 :  دلی نگاه کرد و پرسیآلودگی به لی او با کنجکاوی و البته خواب

 لی؟ شده لی چی  -

لی با بیدار شدن رایکا خشنود گشت و مجدد قبل از جواب لی

وحشت  به  را  او  تاریکی  انداخت.  نگاهی  نیم  اطراف  به  دادن 

توانست خوب نیست، این تاریکی به حتم می  اندازد. این اصالًمی 

لی انبوهی از جاسوسان و قاتالن را در آغوش خود پنهان کند. لی 

 تر برد و مضطرب و با احتیاط گفت:سرش را نزدیک

 جا خارج بشیم. جا امن نیست، باید هوشیار باشین تا از ایناین  -

شد و به اطراف نگاه کرد. تا  لی بیشتر دلواپس  رایکا با حرف لی 

توان تنه کند تاریکی مطلق است و به سختی می چشم کار می 

برگ درخت و  شاخ  با  به خصوص  دید.  را  اطراف  که های  هایی 

باالی سرشان همچون چتر شکل گرفته بودند بیشتر حس بدی 

انگیز باد نیز دست به دست  پیدا کرد. سردی هوا و صدای وحم

تر کنند. رایکا با دیدن جو حاکم در  را متشنجاند تا جو  هم داده

جنگل به سرعت سرش را تکان داد و پنجره را باز گذاشت و پرده  
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نظر داشته باشد. سپس  را نکشید تا بتواند حرکات بیرون را تحت

را تکان داد.   او  برد و  زانوی هایدرا  به سمت  را  آهسته دستش 

و در آن تاریکی  هایدرا، با تکان رایکا خسته چشم گشود و به ا

تر بود. پس به نگاه کرد، درون کالسکه حتی از بیرون هم تاریک

 اری پلک زد تا بتواند به خوبی رایکا را ببیند. بسختی چند 

با   را جویا شود که  بیدار کردنش  دلیل  رایکا، خواست  با دیدن 

و جیغ اکو شد،  فریاد  و  پیچید  ناگهانی که در کل جنگل  های 

کااسب و  ترسیدند  هایدرا  ها  خورد.  تکان  شدت  به  لسکه 

زده به کل خواب از سرش پرید. سرش را چرخاند و به وحشت

ها بیرون نگاه کرد، تاریکی همه جا را در برگرفته بود، پس صدا 

از کجا آمدند؟ رایکا که اکنون دلیل آن حس شوم را درک کرده 

پرده و  بست  را  پنجره  با وحشت درب  را کشید. سپس  بود،  ها 

یدرا را کشید و او را به کف کالسکه آورد. هر دو سرشان دست ها

را خم کرده و در وسط کالسکه نشسته بودند تا از بیرون مشخص  

اند اما زخیم نیستند.  ها کشیده شده نباشند. زیرا هرچند که پرده 

ضربان  که  قلبی  با  رایکا  هایدرا  از  نگران  بود،  گرفته  شدت  اش 

 پرسید: 
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 هو؟ کشد یچی . چ..  -

طور که حواسش به صداهای بیرون کا با بغض و ترس همانرای

 بود، زمزمه کرد: 

ترسم هایدرا باید زیر سر لی مشکوک شده بود، خیلی می لی  -

 آیوشی باشه. 

هایدرا با پاسخ رایکا، بیشتر نگران شد. گمان کرده بود که آیوشی  

واقعاً  نداشت  انتظار  اما  باشد  کرده  را  قصد جانش  است    ممکن 

قدر زود انجام بدهد، آن هم در آزتالن! این شجاعتش  را آن  کاراین

حماقت  واقعاً گفت  باید  هم  شاید  است،  نکردنی    شباور 

برانگیز است. هایدرا مضطرب خواست سرش را باال بیاورد  تحسین

اندازد که رایکا به سرعت  و به تصویر صداهای بیرون نگاهی بی 

ن کشید. سپس با شماتت  دستش را روی سر او نهاد و باز او را پایی

 به جای تقریبی او در این تاریکی نگاه کرد و گفت: 

 خوای خودت رو به کشتن بدی؟ کنی؟ می ار می کداری چی  - 

رار، سرش  قهایی لرزان و بدنی بی هایدرا نگران و کالفه با دست 

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:  
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زها مگه چه گناهی  این سر و صدا از افراد ماست، خدمه و سربا  -

 شون خانواده داشتن. باید، باید یه کاری بکنم. هدارن؟ هم

تکان اسبکالسکه  شیعه  و  بود  بیشتر شده  آن  هایش  با  هم  ها 

چشم و  بغض  با  رایکا  بودند.  شده  ادغام  فریادها  و  هایی جیغ 

چیزی   تاریکی  این  در  هرچند  کرد،  نگاه  هایدرا  به  درخشان 

اما  نمی می چشمبیند  برق  که  هایدرا  خاکستری  به  های  زنند 

 خوبی مشخص هستند. پس آهسته زمزمه کرد: 

تونی نجاتشون بدی هایدرا، فقط خودت رو نجات بده.  تو نمی  -

 جنگن.خاطر تو دارن میه ا بهاون

با تردید، سرش را به چپ و راست  هایدرا اما مصمم شاید هم 

 نگه دارد گفت:   تکان داد و با بغضی که سعی داشت آن را

تنها    - پرنسسشونم،  من  بسه.  رایکا  شدم.  قایم  هرچی  بسه 

 امیدشون توی این شرایط! 

ناگهان تمام صداها   او مخالفت کند که  با  رایکا خواست مجدد 

های  ها در لحظه آرام گرفتند و کالسکه از تکانقطع شد. اسب 

هوی باد مجدد به گوش رسید و   -نهایتش دست کشید. هوبی 
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بار با  ها و جغدهایی که بیدار شده بودند، اینقار کالغ  -قار  صدای 

ناآشنا، به   باد ادغام شد. طولی نکشید که صدایی بلند و  وزش 

 میان آن صداهای ترسناک آمد و در تمام جنگل منعکس شد. 

 پرنسس هایدرا!  -

اش انداخت. ای به اندام هایدرا و ندیمهفریاد نام پرنسس، رعشه

ش بار به گوش رسید و سپس باز فریادش در  اکوی آن کلمه ش

 با تهدید آغشته شده است.  جنگل پخش شد، فریادی که تماماً

 کشم! هات میخودت بیا بیرون وگرنه افرادت رو هم مثل اسب  -

رایکا به سرعت به هایدرا نگاه کرد و سرش را بی تردید به چپ  

به حتم او  و راست تکان داد، نه هایدرا نباید بیرون برود. وگرنه  

ن هم دیر شده بود. او کشند. هایدرا اما گویی به نظرش اآلرا می

می  بیرون  این  از  زودتر  مقام  باید  بود؛  پرنسس  یک  او  رفت. 

پرنسس به یک کلمه پنج حرفی نیست به شکوه و ثروت نخواهد 

شود، پرنسس  پایانش بسنده نمی های بیبود، به تجمالت و جشن

از جنس خون و مرگ! هایدرا، قطره   بودن وظایفی دارد وظایفی

با انگشت    شاشکی سمج که از گوشه چشم به پایین چکید را 
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نگاه اشاره به رایکا داد، آهسته زمزمه    شاش زدود و آخرین  را 

 کرد:

ن به بعد تو دیگه آزادی. به شامباال برگرد تو بیرون نیا، از اآل   -

 ت.اهرایکا، برگرد پیش خانواد

ریختند خواست مخالفت کند  پی میدره پی هایی کرایکا با اشک

که هایدرا صبر نکرد و از کف کالسکه بلند شد. کمرش را صاف 

ها با باز شدن ناگهانی درب تردید درب را گشود. پردهکرد و بی

های مرده، لرزید.  تکان شدیدی خوردند و کالسکه به خاطر اسب

. هایدرا زیرا دیگر اسبی نبود که سنگینی وزن آن را تحمل کند

با احتیاط از کالسکه بیرون آمد تا چپ نشود. به زمین خیره است  

و هنوز سرش را باال نیاورده. همه جا تاریک است و به سختی  

کشد که آتش در بیند. هرچند طولی نمی جلوی پای خود را می

هایی هستند که  مشعل  شود. آری، شعلهدور تا در او روشن می 

 رار دارد.در دست سربازهای راذان ق

تا   دور  به  و  آورد  باال  سر  گلویش،  در  سنگینی  بغض  با  هایدرا 

دروش نیم نگاهی انداخت. سربازهای راذانی با شمشیر و نیزه و 
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هایشان  اند و در چشمها را محاصره کرده گاهی سپر به دست، آن

هایش را مشت کرد و  زند. هایدرا، انگشت عطش کشتن موج می 

ی ناآشنا گویی صاحب آن صدای  به جلویش چشم دوخت. پسر

بگوید که صدای تهدید باز کند و چیزی  بود. خواست لب  آمیز 

 آیوشی، از پشت سرش در کل جنگل پیچید. 

 تونه! چاره امشب آخرین شب زندگی اوه، پرنسس بی -

ای به پهلویش،  گذشت و با طعنه سپس در حالی که از کنارش می 

 ز ادامه داد: رفت با لحنی تحقیرآمیبه سمت اوشیش می 

ذارم آخرین حرفت رو ایم، می ی که خیلی بخشنده جایاز اون   -

 بزنی پرنسس! 

اوشیش   شانه  تا  بازگشت،  هایدرا  به سمت  و  رسید  اوشیش  به 

قدر اوشیش قد بلند است. زیرا هدهد چرسد و این نشان می می 

عصبانیت  آیوشی در حالت عادی از هایدرا نیز بلندتر بود. هایدرا با  

می  توجه  که  اکنون  شد.  خیره  پسر  آن  و  او  می به  فهمد کند 

آنقهچ اما در  بودند،  برادر  و  خواهر  گویا  هستند.  هم  شبیه  دو 

اند؟ و این تنها یک معنی  جا آوردهگونه سربازهایشان را تا اینهچ
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هایش را گاز  که راذان به آزتالن تجاوز کرده است! لبدارد، آن

ب بغض  با  و  بگرفت  بود  نگاه کرد. ممکن  آیوشی  این  ه  ه  خاطر 

کارشان جنگ بزرگی شروع شود و این باز تقصیر اوست! با همان  

 بغض پاسخ داد:

 م کسی مثل شماها؟! ه بخشنده؟ اون -

سپس ناخوادگاه از سر عصبانیت خندید که آیوشی متعجب به او 

اولین این  اینا  بارخیره شد.  که  درازی میست  زبان  کند.  گونه 

دید، شوکه  رخ او را از درون کالسکه میرایکا نیز در حالی که نیم 

بیند هایدرا در  ست که میا  اربزده ماند. زیرا او نیز اولینو بهت 

دهد! گونه پاسخ می ن اینمواقع حساس و متشنجی همچون اآل 

خواست پس از هایدرا اما بر خالف دیگران تعجب نکرد، زیرا می

بار هم که شده یک پرنسس واقعی رای یکبار باین همه سال این

نمی  که  هرچند  بیاید.  نظر  سال به  این  ناالیقی  را تواند  هایش 

جبران کند. اما طولی نکشید که لبخندش محو شد و با اندوه به  

هایی نگاه کرد که در پشت آن دو خواهر و برادر سربازها و خدمه

تیغه و  شده  راذانی،  اسیر  سربازان  شمشیرهای  کنار   برنده 

ابروان میان  بزرگی  گره  بود.  کرده  خوش  جا  اش  گلوهایشان 
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هایش را گشود. خطاب به آیوشی با استرس  نشست و آهسته لب

 گفت:  

 خوای؟  رو ولشون کن. مگه فقط من رو نمی  هااون -

آیوشی به سرعت با حرف او خود را جمع و جور کرد و نگذاشت  

چشم درون  نمایان تعجب  این  از  بیشتر  سپس    هایش  شود، 

بدهد که صدای  پاسخی  و خواست  را محکم فشرد  شمشیرش 

زدن حرف  مانع  اوشیش  زخمت مردانه  و  بلند  صدای  شد.  اش 

گوش درون  لرزه اوشیش  و  پیچید  هایدرا  اندامش  های  به  ای 

 انداخت.

جملهاین  - این  که  نیست  پریان  داستان  از  خبری  های  جا 

جا بری پرنسس! اینای رو بگی و امیدوار باشی قسر در  کلیشه

کار کنه نه تو و نه آیوشی،  یگیرم کی بره و کی چمن تصمیم می 

 متوجهی؟!  

های خاکستری هایدرا گره خورد.  های مشکینش به چشمچشم

هایش شعله کشیده است و این از  تنفر و عطش مرگ در چشم
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آ  بدان  اوشیش  نماند،  پنهان  هایدرا  دلواپس  از ننگاه  نگاه  که 

 رد پوزخندی زد و خطاب به افرادش دستور داد:هایدرا بگی

هنوز    هاها رو هم به پایگاه ببرین اونسربازها رو بکشین، زن   -

 هم قابل استفادن!

این حرف لحظه با  به فکر فرو رفت و چشمهایدرا  را ای  هایش 

بست. هرچند طولی نکشید که با تحلیل حرف اوشیش، عصبانی  

آزار   رسما  و  توهین  یک  این  کرد.  نگاه  او  به  و  گشود  چشم 

می خود  محصوب  ارباب  دستور  از  خوشحال  سربازها  شود. 

زور و کتک ها را با  شمشیرها را حرکت دادند. سربازهای دیگر زن

نگاه  با  و  کردند  بلند  زمین  روی  خواستند  نیازمندشانهای  از   ،

ها را ببرند. شمشیرها در آستانه پایین آمدن و بریدن بودند  آن

  برداشتند   عقب که با جیغ بلند و رعدآسای هایدرا همه قدمی به

نهایت  ا سبز جلویشان خیره شدند. هایدرا بیاژده  به  زدهوحشت  و

ر لحظه به جسم اژدهایی خود در آمده بود. با  عصبانی شده و د 

اش کالسکه به کناری پرت شد و جیغ بلند  این تبدیل ناگهانی

رایکا به گوش رسید. هایدرا ترسید و به کالسکه شکسته و خورد 

از  داشت  سعی  که  رایکا  سر  دیدن  با  هرچند  کرد،  نگاه  شده 
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مجدد    اش از جانب او راحت شد. پسکالسکه بیرون بیاید، خیال 

ای بلند به  را به سمت آن شیاطین بازگرداند و با نعره  شسر بزرگ 

 گفت:   ش ها، با صدای پر هیبتسوی آن

 به افراد من دست نزنین!   -

را  ی  نعره دشمن  سربازهای  و  شد  اکو  جنگل  تمام  در  بلندش 

های آیوشی ترساند. هرچند سربازها با پوزخندی که بر روی لب

قور  را  ترس  بود،  اوشیش  را جزم  و  عزمشان  مجدد  و  دادند  ت 

کردند. هایدرا نیز متوجه پوزخند متمسخر اوشیش و آیوشی شد.  

ها نگاه کرد که صدای آیوشی بیشتر از قبل به او با شک به آن

فهماند که چه قدر ناتوان است. آیوشی با نگاهی شرورانه قدمی  

 به جلو برداشت و با خنده خیره به اژدهای عظیم جلویش گفت: 

اش رو نکرده بودم؟ جکنی من فکر اینپرنسس هایدرا فکر می    -

می  می فکر  کار  اول  خودت  مثل  همه  بگو  کنی  فکر؟  بعد  کنن 

تونی با ما مبارزه  می   اته طور با اون بدن و گردن خم شدهببینم چ

 کنی؟  
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با حرف آیوشی، گویی جرقه به  هایدرا  باشند  ای در سرش زده 

می درست  کرد.  نگاه  بگپشت سرش  برگ  ه خوید،  و  شاخ  اطر 

بگیرد.  درخت باال  را  گردنش  و  بایستد  درست  توانست  نمی  ها 

همچون موجود بزرگی، که در جای تنگی فرو رفته است و فضایی  

هایدرا  بود،  آخرش  دیگر  این  لعنتی،  ندارد.  خوردن  وول  برای 

خنده  با  اوشیش  نداد.  جواب  و  کرد  سربازها    غرشی  به  مجدد 

ها را به درون تاریکی  ای زنکارشان را بکنند. عده دستور داد تا  

التماس  هایشان به گوش  جنگل بردند. به وضوح صدای جیغ و 

 هایدرا رسید و او را بیشتر ناتوان و عصبی کرد.

ها گرفت و به سربازهایش داد که ناگهان با پایین  هایدرا نگاه از آن

به اجساد جلویش چشم دوخت. گردن  آمدن شمشیرها شوکه 

پایین   به  بدنشان  روی  از  کمال حیرت  در  که  بود  سربازهایش 

می که  پاهایشان  تنومند  درختی  همچون  هایشان  بدن  و  افتاد 

حرکت به صحنه خیره  ریخت. هایدرا بیقطع شده است، فرو می

ندتر در بل  صحنه  آن  دیدن  با  خدمه   جیغ  صدای    شده است و

می گوش  به    جلوی   ار  هایشدست  زدهبهت   رایکا رسد.جنگل 

.  نبیند   را  شوکش  از  شده   باز  دهان  کسی   تا  بود  گرفته  اشدهان
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  همچون   گردنشان  از  که  هاییخون  آن  به  هایدرا  سبز  های چشم

وار فرو  خلسه  حالتی  به  و  است   شده  قفل  پاشید می  بیرون  به   فواره

 رفته. 

هایشان همچون پتکی خندند و صدای خندهآیوشی و اوشیش می 

ها ار کالغ ق  -ها، صدای قاررود. صدای جیغمی بر سر هایدرا فرو  

هوی وزش باد که سرعتش بیشتر شده است، همه  -و صدای هو

جان های آتش بیو همه، حتی تکان خوردن نور توسط مشعل

اند تا هایدرا را متوجه نتیجه  همه چیز دست به دست هم داده

نها  آوری داشت و این تاشتباهش کنند. اشتباهاتی که نتایج زیان

روی   خون  لذت  با  راذانی  سربازهای  بود.  نتایجش  از  یکی 

خندند، گویی افتخار خورند و با هم می شمشیرهای خود را می

اند. نگاه هایدرا در کمال کنند که اژدهایان ورتلس را کشتهمی 

هایشان بهت زدگی به سوی سر سربازهایش سوق پیدا کرد. چشم

ها شکسته است، زیرا هنوز باز بود و گویی سد محکم پشت آن

چشماشک از  بسیاری  سرعت  با  مردهها  بیرون  های  به  شان 

 کنند. چکند و روی زمین سقوط می می 
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انسانی  جسم  در  اکنون  اگر  آمد.  درد  وضوح  به  بود  قلبش  اش 

تواند تکان گذاشت اما اکنون حتی نمیرا روی قلبش می   شدست

گویی لحظه به  هایش، رایکا که  بخورد چه رسد به باز کردن بال 

شد، جیغ بلندی کشید  تر می لحظه باور این صحنه برایش سخت

 و با گریه خیره به آیوشی و آن لبخند رضایت بخشش گفت:  

تون  هپست؟ از هم  72شون رو بکشی عِویلهطور تونستی همهچ  -

 تون متنفرم! همتنفرم، از هم

خود آمد. هق بلند رایکا گویی هایدرا باز به    -با صدای گریه و هق

های بزرگ اژدهایی زیبایش به  های مروارید گونش از چشماشک

بار باز صدای متمسخر آیوشی بود که  بیرون راه پیدا کردند و این

 داد.او را هدف قرار می

بینم  باره یه اژدها می کنن؟ اولین اوه اژدهایان هم مگه گریه می   -

 کنه! های بزرگش گریه می که با اون چشم

هایش را در نهایت  با اوشیش خندیدند. هایدرا پنجه  سپس هر دو

را از روی خشم تکان داد که   شعصبانیت در زمین فرو کرد. دم 

های سفیدش که وسط جاده افتاده بودند، برخورد به اجساد اسب 

 
 .نماد شرارت در حومورا که نام یک نژاد است 72
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ها چشم دوخت. گردن آن کرد. سرش را آهسته برگرداند و به آن

ام زمین را قرمز  شان تمها را هم زده بودند و خون رنگین اسب

بود. این نهایت بی  به اژدهایان رحم  ست. آن رحمیکرده  ها که 

 ها رحم کنند؟!  توان انتظار داشت به اسب گونه می ه کنند، چنمی

پیش  از  بیشتر  و  شد  فشرده  قلبش  مجدد  اجساد  آن  دیدن  با 

این گشت.  آنعصبانی  به  دیگر  نمی بار  رحم  یا ها  مرگ  کند. 

تنها سعی  زندگی، دیگر در آن   اکنون  نبود.  برایش مهم  لحظه 

بار سنگین عذاب وجدان و مسئولیتش را تحمل کند و  داشت 

شانه روی  از  پس  شاید  نیست.  ممکن  که  هرچند  بردارد،  اش 

ها سرش را بازگرداند و به خود تکانی داد. مدام بدنش را به درخت 

تا شاخ و برگمی  بتواند آزادانه حرکت کوبید  هایشان بشکند و 

کند. رایکا از ترس له شدن زیر پاهای هایدرا به سرعت از درون 

ها پرت کالسکه بیرون پرید و خود را به درون تاریکی بین درخت

کرد. چند متری به خاطر شیب کنار جاده به پایین پرت شده و 

 در تاریکی غرق شد.  

خسته و گیج، سرش را باال آورد و کمی با دستش آن را مالش 

نشسته روی دامن سفیدش را زدود و به هایدرا و    های داد. خاک
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بار ترسیده بودند و آن فریادهای بلندش نگاه کرد. سربازها این

شدند. از این نقطه کور به آیوشی  همه عقب رفته و پراکنده می 

نگاه کرد. او نیز نگران شده اما هنوز هم اعتماد به نفس عجیبی  

می  موج  نگاهش  احساس  در  با  رایکا  دستش،  زند.  در  سوزشی 

انگشت  و  آورد  پایین  را  دیدن سرش  با  گرفت.  باال  را  هایش 

های کوچک سیاه رنگی که درون پوستش فرو رفته بودند،  تیغ 

جا ریخته ها را اینها، کی آن متعجب ابرو باال انداخت. این تیغ 

 است؟!

کنجکاو به زمین نگاه کرد، لحظه به لحظه تعجبش بیشتر شد.  

ین توسط این پودرهای تیغ مانند ایجاد شده خطی پهن روی زم

و به سمت چپ و راست کشیده شده است. رایکا سرش را باال  

آورد و به انتهای هر دو سمت نگاه کرد، سپس به فکر فرو رفت.  

جا ریخته است، اما چه کسی؟ این  ها را در اینبه حتم کسی آن

لعات هایدرا، گرفته شده بودند و طبق مطا  73ها از گیاه افوربیا تیغ 

رایکا متوجه شده بود که این پودر در آزتالن بسیار نایاب است، 

می  فروش  به  جا  همه  در  راحتی  به  راذان  در  در اما  زیرا  رسد. 

قسمتی از شهر رونای دشتی پر از افوربیا وجود دارد. اما مسئله  
 

73 Euphorbia 
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این است که چرا اکنون باید این خط پهن سمی در این جنگل 

رایکا در افکارش غرق شد و به دنبال دلیل آن ریخته شده باشد؟  

گشت که با صدایی در سمت چپ، دست از فکر کردن کشید و 

رسد. گویی که  به آن گوش داد. صدا آهسته و لرزان به گوش می

 کردند.  چ می پ -دیگر پچدو نفر با هم 

 وقتشه؟ اون خیلی ترسناکه!   ناآل  -

 گونه جواب داد: اینصدای زمخت دیگری در پاسخ به آن سوال 

نه صبر کن شاهدخت هنوز عالمت ندادن. اون پرنسس آزتالنی   -

هم امسال  کنه.  فرار  بتونه  نقشمون  با  نیست  با  مهممکن  ون 

 گیریم، مطمئن باش. کشتنش ترفیع می

 سرباز اولی خشنود گشت و شاد مجدد پاسخ داد: 

نه گفت برگشتی بریم یه خودر آرزو داشت، میقه آره، زنم چ  -

ام همه منتظرن برگردم و براشون اسب بگیرم که  هتر، بچهبزرگ

 هاشون نشون بدن و دیگه از پولدارها کتک نخورن.به دوست 

 مرد مقابلش، خندید و سرخوش گفت:  
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که چیزی نیست، حتی    ههاسب و خونه؟ وقتی برگردیم این   -

ت توی قصر زندگی  اهتونی جزو گارد سلطنتی بشی و خانوادمی 

خود نیست میگن نینفوهای کوچک آرزوهای کوچکی ، بی کنن

 دارن. 

رایکا کالفه نگاهش را مجدد به زمین و آن پودرهای سیاه داد، 

ها روشن بود. اگر این پودر  لعنتی. نینفوها آتش داشتند و مشعل

روشن شود و همه جا را دود بگیرد به حتم روی خودشان هم  

می  آنتاثیر  و  می گذارد  مسموم  هم  باید  ها  حتم  به  اما،  شوند. 

این  که  باشند  داشته  بی پادزهری  چیزهای  قدر  مورد  در  خیال 

 زنند! دیگر حرف می

نه، هایدرا در خطر است. رایکا مضطرب به اژدهای سبزی نگاه  

ای  ها درگیر بود. با هر ضربه درخت  کرد که همچنان با شاخ و برگ 

ها ومند درخت های تنکرد، تنه ها وارد میکه با بدنش به درخت

می خورد  وسط  یکاز  روی  بر  و  می شدند  سقوط  کردند.  دیگر 

را تاب میدم باالی سرشان اش  به چترهای  با تمام توان  داد و 

کوبید تا نور ماه به درون جنگل راه پیدا کند. هرچند در این  می 

بی  نیز  اوشیش  و  آیوشی  آماده  میان  نبودند، گویی داشتند  کار 
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را روشن کنند. پودرهایی که با دست زدن    شدند تا پودر هامی 

شد، استشمام آن ها دست زخمی شده و سم وارد خون میبه آن

طور که اوشیش و آیوشی از هایدرا  نیز همان تاثیر را داشت. همان

می  کرد.  فاصله  نگاه  دستش  به  رایکا  نبینند،  آسیب  تا  گرفتند 

تا سوخت. درد  اطراف دستش سبز و بنفش شده و به شدت می 

از مسمومیت می بازوهایش می  داد. آهی کشید،  پیچید و نشان 

شنیده بود قبل از مسموم شدن با این پودر اگر پادزهر را استفاده  

با بی  احتیاطی تمام به آن نکرده باشی دیگر درمانی ندارد و او 

 برخورد کرده بود.

سرش را باال آورد و مجدد به هایدرا چشم دوخت. اژدهایی که  

فهمد. متوجه اطراف خود نیست  وانه شده و چیزی نمیگویی دی

شک   هم  سفت  شیطان  نیفوهای  مشکوک  حرکات  به  حتی  و 

رایکا، چشم با درد بست. مینکرده است.  را  خواست چه هایش 

هایش مشخص  کند؟ تردید داشت و این به خوبی از لرزش پلک

قلب  ضربان  می   شبود.  قارتند  صدای  با  و  کالغ  -زند  و قار  ها 

که کمی روشن شده اما  دها، بیشتر تردید کرد. جنگل با آنجغ

بی  هم  بسیار هنوز  روز  در  جنگل  این  است.  ترسناک  نهایت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1089 کاربر نودهشتیا  82سادات.  – مجموعه رمان کابوس افعی جلد اول

 

می  اشباح  دره  همچون  شب  در  اما  آن زیباست  با  متنها  شود، 

های بلند و ترسناک های مرتفع، درختتفاوت که به جای صخره

 دارد. 

اش با هایدرا سفر یهای بسته به خاطرات بچگرایکا با آن چشم

کرد، آن روز ها که او تازه به عنوان گروگان به آزتالن آورده شده  

آورد. در گذر از  توانست دوام بیبود، اگر هایدرا نبود به حتم نمی 

ش، به دروازه خاطرات آن روزی رسید که قصد  نتاالر خاطرات ذه 

که  اندازد. هرچند  داشت از باالی برج قصر خودش را به پایین بی 

این نمیاژدهایان  آسان  احتمال  گونه  بود  بچه  چون  اما  مردند 

نیز بیشتر بود. آن روز اگر هایدرا او را به عنوان یک دوست   شمرگ

شد، به حتم تا کنون زنده  کرد و مانعش نمیعجیب دنبال نمی

که سختی زیادی شد. با این ماند و همراه هایدرا بزرگ نمینمی

ایی که با هایدرا هتواند منکر شادی اما نمی ا کشیده است  جدر این

که برایش پرنسس باشد یک خواهر و داشته، شود. او قبل از آن

با بغض چشم بود. پس  باز کرد و بی همراه  خیال قدم  هایش را 

زدن تا انتهای تاالر خاطرات شد. الزم نبود برای انجام این کار تا 

 .. این اندازه مردد باشد.
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و هر گونه سود  استاین رمان فروشی  )توجه: نیمه دوم

 .می باشدمالی از این رمان، حرام 

 برای خرید فایل کامل با نویسنده ارتباط بگیرید.

 09134559255شماره تماس: 

 Sadat_Fantasy@اینستاگرام:  

 Sadat.82_exol    تلگرام:

لطفا بدون اجازه فایل خریداری شده رمان را در فضای  

ممنون از حمایت شما   اشتراک نگذارید.مجازی به 

 ( دوست عزیز

 

  جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 www.98ia3.IR .مراجعه کنید 

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

http://www.98ia3.ir/
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