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 ،ماهمرداد یکمدهد که در بیست و تاریخ گواهی می
آن که کورش بزرگ پادشاهی سال پس از  و هفت دویست

دربند ستانی ذرگاه کوهگ، در هخامنشی را بنیاد گذاشت
ار سرباز پارسی، در برابر فوج فوج مقدونیان، هز، پارس

دهد تاریخ گواهی می. دلیرانه جنگیدند و دلیرانه کشته شدند
یوتاب، برادرش آریوبرزن، و دیگرانی که آن جا بودند، در که 

برابر سپاه اسکندر مقدونی، ایستادند، جنگیدند، کشته شدند 
  . و حماسه آفریدند

کنم که این داستان، یاین کتاب را به کسانی تقدیم م
؛ به تو یوتاب، دربند پارسزندگی و مرگ آنان است؛ به دلیرانِ 

  شنوي سردار؟صدایم را می
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تونی شمشیر بزنی که تو اصلن می«: سردار پرسید. زیر چشمی نگاه کرد به سردار
سورا دست برد به شمشیر که سنگین بود و به زور » پا شدي اومدي این جا دختر؟

تیغه را با دو دست، راست گرفت جلو » .تونمبله که می«. ه بودش تا این جاآورد
سردار . لرزید و شمشیر به رعشه افتاده بوددستش می. صورتش و به حالت حمله ایستاد

. اش دور شدهاي بلند و کشیدهروگرداند و با گام» .خواد نشونم بدينمی. بسه«: گفت
سردار بی که بایستد یا » من چی کار کنم؟ پس«: سورا دوان پشت سرش راه افتاد

سورا » .تاز همون راهی که اومدي برگرد برو خونه. هیچ چی«: نگاهش کند، گفت
اما «: برد، گفتدوید و شمشیرش را کشان کشان میهمان جور که پشت سر سردار می

: آمدسردار ناگهان ایستاد و رو کرد به سربازي که پشت سرش می» ...سردار
» .خوام توي اردوگاه ببینمشدیگه نمی. همین االن این دختر رو روانه کن بره! سبهیتا«

: سردار داد کشید» ...اما«: زنان گفتسورا خودش را رساند به سردار و نفس
سورا ترسید و » .بله سردار«: سرباز آمد به سوي سورا» نشنیدي چی گفتم هیتاسب؟«

ي من بذار بیاد توي دسته«: رشان گفتاي از پش سصداي زنانه. خودش را پس کشید
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هاي گیرا و درشتش، نگاهش سورا برگشت به سوي زن که بلندباال بود و با چشم» .آریو
  » .سالم یوتاب«: سردار رفت به سوي زن. کردمی

  .سالم سردار - 
  .دو نفر باید بذاري که مراقب این باشن. خواي چی کارش کنیاون جا می - 

پرستاري بلدي «: شچیزي بگوید که یوتاب آرام رو کرد بهسورا برآشفته خواست 
  » پرستاري؟«: سورا تکرار کرد» دختر؟
  .ستتر از جنگیدن نیها کمرسیدگی به زخمی - 

خوام نمی. اما من اومدم که بجنگم«: گیرانه گفتسورا سرش را پایین انداخت و دل
ي سورا و سرش را باال هیوتاب نزدیک آمد و انگشت گذاشت زیر چان» .ماشب پرستار
  . آورد
  اسمت چیه دختر؟ - 
  . سورا - 
ببین سورا، اگه اومدي که به سپاه ایران کمک کنی، این جا ما نیاز به پرستار  - 
خواد شمشیربازي کنی و بکش بکش راه بندازي، اشتباه اما اگه فقط دلت می. داریم

اون جا پر . سربازي کنی ها و براي اسکندرتونی بري توي اردوي مقدونیمی. اومدي
از جوجه سربازایی مث تو که فقط براشون مهمه با شمشیر بزنن یکی رو ناکار کنن و 

  . این جوري فکر کنن که بزرگ شدن و سري توي سرا دراوردن
  ...اما من - 

خواي اگه می. حرف همون بود که گفتم«: آرام اما قاطع گفت. یوتاب حرفش را برید
خواي هم برو هر جا که دلت خواست شمشیر بزن؛ هر جایی نمیبمون و پرستاري کن، 

  . کردسورا مبهوت نگاه می» .جز این اردوگاه
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  . تونم تا شب این جا وایسممن نمی. تصمیمت رو بگیر - 
صدات رو نشنیدم «: یوتاب بلند داد کشید» .مونممی«: سورا آرام و تسلیم گفت

این قیافه رم «: یوتاب سر جنباند» .ونم سردارممی«: سورا این بار بلندتر گفت» .سرباز
سرباز باید محکم وایسه، محکم حرف بزنه، محکم نگاه کنه، و محکم . به خودت نگیر

یوتاب روکرد به . شمشیر را گرفت به سوي یوتاب» .اون شمشیر رو هم بده به من. بجنگه
افزار یه جنگاین شمشیر رو ازش بگیر و ! هیراد«: مردي که پشت سرش ایستاده بود

باشه «: خندي زدآریوبرزن لب» .سبک براش پیدا کن که بتونه از خودش دفاع کنه
رفت، راه افتاد و همان جور که می» .خواي این سرباز جوان براي تواگه می. یوتاب
این «: یوتاب نرم خندید و به هیراد گفت» .اما مطمئن باش که فقط دردسره«: گفت
توي . ام که این قدر هر روز غر نزنه دستیار ندارهـش رهر پیـاز جوان رو ببـسرب

اگه نبود، به رهام بگو بیاد پیش . گاه یه جا براي خواب و استراحتش پیدا کندرمان
این را گفت و رفت به سمت سواري که » .سربازاي دیگه بخوابه و جاشو بده به سورا

هیراد بی که نگاهش کند، راه . سورا هنوز ایستاده بود. سورا را به اردوگاه آورده بود
خوبه «: سورا پا تند کرد و گفت» .پس چرا وایسادي؟ دنبالم بیا دختر«: افتاد و گفت

سورا . هیراد ایستاد و پرسان نگاهش کرد که یعنی چی» من هم به تو بگم باشه پسر؟
همون جور که تو دوس . هر کسی یه نامی داره«: صورت به صورتش ایستاد و گفت

نه این که بهم . تو رو هیراد صدا بزنم، مودبانه اینه که منو سورا صدا بزنیداري من 
گاهی ببین دختر، این جا هر کی یه جاي«. خندي زد و راه افتادهیراد لب» .بگی دختر

مثلن تو نمی تونی سردار رو به نامش که . گاهش خطاب می شهداره که بنا به همون جاي
  ».آریوبرزنه صدا کنی

  هان؟. گاه من دخترهيالبد جا - 



گیسِ سیاه سردار •  

 

  بهت بگم خانم پرستار خوبه؟ - 
  گاه خودت چیه پسر؟جاي - 

هیراد دیهیم را روي سرش مرتب کرد و موهاش را که ریخته بود روي صورتش، 
  ».د صدا بزنیبمن رو باید ده«: زیر دیهیم برد و گفت

چولو، ببین خانم کو«: هیراد پدرانه گفت» چی؟«: اش پرسیدبا صداي جیغ جیغی
زیر نظر سردار ده نفر سرپرست . ش سردار آریوبرزنهدهاین جا یه هنگه که فرمان

دبه اونا می. وجود داره که هر کدوم صد نفر سرباز دارن گن صدب...«  
  بد که تو باشی چی کاره س؟پس اون ده - 
  ....بدهي ده نفره س که سرپرست هر کدوم یه دهزیر نظر هر صدبد ده تا دسته - 
  یعنی تو فقط رییس ده نفري؟ - 
  .آره خب - 
یعنی به خاطر این که سرپرست ده نفري این قدر خودتو گرفتی؟ پس اگه صدبد  - 

  .می شدي این جا درسته منو قورت می دادي
پرده را کنار زد و » .گاه همین جاسدرمان«: و گفتکنار چادري هیراد ایستاد 

: نگاهی کرد و این بار بلندتر گفتسرش را داخل برد و . کسی نبود» !رهام«: گفت
نباید به . گاهش پزشکهگاهه، جايکسی که توي درمان«: سورا با شیطنت گفت» !رهام«

رهام «: انداخت گفترا می ي گیانهیراد همان جور که پرده» .اسمش صداش کنی
  » .برادرمه

فقط این جا اون . برادر براي توي خونه س. قاعده داره. این جا سپاهه. نشد - 
  .پزشکه
  .خوبه اینا رو خودم بهت گفتم - 
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  .مهم اینه که چی گفته. مهم نیس کی گفته - 
اون خانم رو که وساطتت رو کرد توي اردوگاه . زیاد تند نرو. خانم کوچولو - 

  بمونی یادته؟
  .خب آره - 
  دونی چرا؟می. زنهولی سردار آریوبرزن اونو به اسمش صدا می. اون یه صدبده - 
  چرا؟ - 
  .یاد گرفتی؟ پس منم حق دارم برادرم رو به نامش صدا کنم. چون خواهرشه - 

هیراد » .اصلن به من چه. خب صدا کن«: اش را باال انداخت و گفتسورا شانه
من چی «: سورا گفت. راه افتاد که برود» .این دیگه کیه«: لب گفت پووف کرد و زیر

. ، تا بیادگیانبرو توي . ی که نیسبینمی«: رفت جواب دادهمان جور که می» کار کنم؟
ون االن پیداش ـه بمـخب یه دقیق«: خور گفتسورا دل» .زنمبعدن میام بهت سر می

  »تازه مگه اون خانمه نگفت شمشیر هم به من بدي؟. شهمی
  . صدبد یوتاب. اسمش هم یوتابه. اون خانمه نه، صدبد - 
  مگه نگفت؟. هر چی. خب - 
فقط تو که توي این . من االن کلی کار دارم. ه به تون. اما به من گفت. گفت - 

خواي کسی رو االن که نمی. آرمر هم برات مییبر که گشتم شمش. ستیاردوگاه نی
  .مگر بخواي بزنی منو ناکار کنی. بکشی

. کلی کار داري. آره«: سورا از پشت سر هیراد که دیگر دور شده بود، داد کشید
هیراد نشنیده گرفت و راهش » .ستیبرگ چغندر که نی. صدهزار تا سرباز زیردستته

ه. سورا با حرص پرده را کنار زد و رفت داخل. را کشید و رفت خودي چه آدم بی. اَ
نه انگار که . اش هست یا نهحتا یک کلمه ازش نپرسیده بود که گرسنه. بود این هیراد
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م ـش هـلـحـا، مـدش این جـاورنــود و بیـمی بشـوي جنگ زخـر تـاگ. دهـازه از راه آمـت
پس کجا بود . بگذار آن قدر از درد جیغ و داد کند که بمیرد. حقش است. گذاردنمی

این ور و . رفتدلش داشت ضعف می ؟کرد توجهی نمیبه او چرا هیچ کس  ؟این رهام
سفید و چهار ي فقط گیاه دارویی و پارچه. هیچ چی. ها را گشتآن ور و توي ظرف

ي چادر روي نشست گوشه. خسته بود. جات و مرهم و این جور چیزهاقیپنج جور عر
از دست خودش لجش گرفت که چرا . دلش قار و قور کرد. زانوش را بغل کرد. زمین

هاي سفید را برداشت و گذاشت زیر دست دراز کرد و کمی از پارچه. آمده این جا
. دـندوـه بـتـرفـر گـگـرا دی شـگـنـشـر قـیـشـمـچرا ش. بغضش گرفت. سرش و دراز کشید

ش یادش آمد که اوتانه به. دادندش میدست کم در عوضش یک تکه نان به. هاانصافبی
داشت ضعف . بستشان. سوختهاش میچشم. برو بابا! شیرزن! هـه. رزنـه بود شیـگفت
اول که . پارچه را از زیر سرش ورداشت و کشید روي خودش. سردش بود. کردمی

بغضش ترکید . دادند، حاال هم که این جور ویالن رهایش کرده بودنداهش نمیاصلن ر
آن قدر گریه . هاصورتش را قایم کرد بین پارچه. هاش همین جور سرازیر شدو اشک

  .کرد تا خوابش برد
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□  

بندش را روي مرد که داشت صورتبندش را مرتب کرد و نشست روبهیوتاب گیس
انگار که با همین . اش داشتخند ظریفش را روي چهرهنان لبچمرد هم. کردباز می

دست . الي ریش تنکش مانده بودگرد و غبار راه هنوز البه. خند به دنیا آمده باشدلب
هاي درشتش را پاك کرد و تا مطمئن شود که ي چشمگوشه. کشید به سر و صورتش

یوتاب نگاه کرد به . دخندش هنوز روي لبش است، رو کرد به یوتاب و نرم خندیلب
دست کشید به بافت » .شعارهاي همیشگیِ اوتانه«: تلخ خندید و گفت. موبند کتانی مرد

مردم و عدالت تنها چیزاییه که بهشون اعتقاد . ستشعار نی«: موبند و آرام پاسخ داد
  ».دارم

ه زاد هم دیهیمش رو باز کنه و مثل یه دهقان سادگه شاه و شاهو این عدالت می - 
  موبند کتانی ببنده؟

و اگه نیس، همه موبند . گه اگه هست، همه دیهیم زرین داشته باشنعدالت می - 
  .چرمین
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. چیزي که نخوردي. بگذریم اوتانه«. یوتاب بلند شد و رفت به سمت خروجی
  » خودي؟
یه فکري به . سولی اون دختر که باهام بود خیلی گرسنه. ستم نیاما گرسنه. نه - 

  . نحالش بک
» .رسهبهش می. هیراد حواسش هست«: یوتاب دوباره برگشت و سرجایش نشست

خیلی  .آره«: اوتانه سرش را تکان داد» آریو رو دیدي؟«: اشاره کرد به بیرون و گفت
  ».تعجب کرد که اومدم. زنهبهم سر می آدگفت می. کار داشت. کوتاه
  . هیچ کی منتظر تو نبود. آيگفته بودي نمی. آره خب - 
  حتا تو؟ - 

گفتم شاید اگه ببینی که «: دوباره اوتانه گفت. خند زد و نگاهش کردیوتاب فقط لب
  ».بازترياین جور که پیدا س، تو از من لج. اما خب. آم، تو هم برگرديراس راستی نمی

م بود که این جا باشم؛ چه با تو، ي ملی و عقلیبرنگشتم چون وظیفه. ستلج نی - 
  .چه بی تو

کل، کل. کنهاما معناش فرق نمی. خواي بذاري، بذاراسمش رو هر چی که می - 
  .کله دیگهکل

من این . کنهاین قضیه فرق می. اما نه در این مورد. کنمبازي میمن گاهی با بقیه لج - 
  .جام چون باورم اینه که باید این جا باشم

  ریزیه؟یعنی باور تو جنگ و خون - 
  .یزارمدونی که از جنگ بمی - 
  پس براي رقصیدن با اسکندر اومدي این جا؟ - 
  .کنمم و آرمانم دفاع میمن دارم از میهنم، خانواده - 
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  میهن؟ این واژه به چه معنیه؟ - 
  .اي مونده باشهفکر نکنم حرف تازه. ما قبلن در این باره حرف زدیم اوتانه - 
  .نمونده یوتاب. آره - 
  ؟گرديمونی یا برمیحاال می. خوبه - 

اومدم که . بینی که، براي جنگیدن اومدممی«: اوتانه اشاره کرد به شمشیر و کمانش
  ».به خاطر تو و در کنار تو بجنگم

کنی؟ مطمئنی خاطر یه آدم، من یا هر کس دیگه، ارزش جنگیدن و اشتباه نمی - 
  مردن رو داره؟

  .ده باشهاي مونفکر نکنم حرف تازه. ما قبلن در این باره حرف زدیم یوتاب - 
  .نمونده اوتانه. آره - 

اي ـها بحثـه دوري بـن همـد از ایـد بعـنـواستـخیـمـن. مــه هـد بـردنـاه کـگـهر دو ن
اما سکوت هم . همین شد که ساکت شدند. دیگر را برنجانندسرانجام همیشگی، همبی

» ...بوداون دختري که باهات «: یوتاب تا فقط حرفی زده باشد گفت. بود دهندهآزار
. اما کرد. خواست این حرفش را اوتانه بد برداشت کندنمی. ي حرفش را نزدبقیه

  » .شناسمشنمی. اتفاقی توي راه دیدمش«: گرانه گفتتوجیه
از . شناسمتده ساله که می. فقط خواستم حرفی زده باشم. منظوري نداشتم - 

  .تر بهت اعتماد دارمچشماي خودم بیش
  .قبولم داريممنون که . ممنون - 

. گیدونم هرگز دروغ نمیمی. فقط گفتم که ازت مطمئنم. قبولت ندارم«: بدجنس شد
  » .دونم که فکرت اشتباههاما این رو هم می

  .خواي بحث رو شروع کنیمپس دوباره می - 
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  خوبه؟ . گیرمحرفم رو پس می. اصلن. نه - 
یوتاب ناباور » .منو بکشه خواستتوي راه می«: جا کرد و گفتاوتانه پاهاش را جابه

. خندش خندیدهاش را روي هم فشرد و روي لبپلک» کی؟ این دختره؟«: نگاهش کرد
تر از دعوا فکر کرد که تعریف کردن یک قصه به» جدن؟ واسه چی؟«: یوتاب پرسید
هاش را در هم گره کرد و آماده شد تا آب و تابش را هم زیاد پس دست. کردن است

اول که از دور «: شد که تالشش را بکنداما خب، می. ستکه بلد نیدانست می. کند
  »...زن باشهدیدمش، فکر کردم شاید راه
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□  

فکر کرد . دید پرهیب آدمی را در دور. آفتاب پسین مردادماهی توي چشمش بود
ش شقی همیشگیکله. ي زد و خورد شددست برد به شمشیرش و آماده. زنی باشدراه

زد به پهلوي اسب تا سرعتش را . رو شودبهخواست باشان رومی. ه در برودنگذاشت ک
کس . چشم چرخاند. زن ایستاده بود و دست برده بود به شمشیرشراه. زیادتر کند

افسار اسب . کرد؟ تنهاجا چه کار میاین. زن بود؟ زن بود.... دیگري را در کمین ندید
دختر شمشیرش را باال آورد و گرفت به » .وایسا شیراسب... ييييهی«: را کشید

  ».کشمتبیاي طرفم می«: صدایش خسته بود، اما ترسان نه. سوي اوتانه
  .کنی؟ اون هم تنهاجا چی کار میاین - 
  به تو چه؟. رمهر جا که بخوام می. سرزمینمه - 
  راهتو گم کردي؟. بعد هم سپاه مقدونی. جلوتر یه اردوگاه نظامیه - 
  .نه - 
  ري؟جا داري میپس ک - 
  براي چی باید به تو بگم؟ - 
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  برسونمت؟ تکدهدهخواي تا می - 
  .نه - 
  خواي کمکت کنم؟مطمئنی نمی - 
  .ت رو الزم ندارمدشمنی نکنی، دوستی. آره - 

آرام زد به پهلوي اسب و . خورده بود به یکی بدتر از خودش. شق بود دخترچه کله
ي اسب را کشید دهنه» ري اردوگاه آریوبرزن؟می«: دختر داد زد» ...برو پسر«: گفت

  » خواي کمکت کنم یا نه؟آخر می«: و دوباره ایستاد
  ري اردوگاه یا نه؟می - 
  با اردوگاه چه کار داري؟ - 
  . خوام واسه سرزمینم بجنگمبینی؟ میشمشیرم رو نمی - 

که  ده یا خیلیري دختر بود که به نظر چهاقوارهنگاهش کرد به شمشیر که هم
هاش را سگرمه. ش برخورددختر به. اش گرفت و خندیدخنده. آمدباشد، پانزده ساله می

دختر » .صبر کن«: گفت. اش تمام نشده بوداوتانه هنوز خنده. در هم کرد و راه افتاد
باز هم » .برمتصبر کن، با خودم می«: اوتانه از اسب پایین آمد و گفت. توجهی نکرد

اوتانه با خودش فکر کرد که عجب » .الزم نکرده«: برگردد گفتوانایستاد و بی که 
مگر . آیدتا این جاش را آمده، باقی راه را هم می. اصلن به او چه مربوط. گیري افتاده

تصمیم گرفت سوار شود و برود، اما به . او دعوتش کرده که بخواهد حرصش را بخورد
برگشت و زل . دختر ایستاد» ؟معذرت بخوام خوبه«: گفت. تصمیم خودش توجهی نکرد

ت خیلی خوبه منم به تو بخندم؟ فکر کردي اون شمشیر و کمان مسخره«: زد به اوتانه
اش دوباره خنده» تر از من بلدي بجنگی؟تر از مالِ منه؟ یا فکر کردي خودت خیلی بهبه

و دختر عصبانی شد . اش را بخورد، اما نشد و پقی زد زیر خندهخواست خنده. گرفت
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اوتانه با یک دو گام بلند خودش . راهش را گرفت که برود» !ادبِ گستاخبی«: داد زد
توجهی » .بیا سوار شو. خوام که باز خندیدممعذرت می«: رساند به دختر و گفت

تاوانش هم اینه که . مگه نه این که کار بدي کردم بهت خندیدم«: اوتانه باز گفت. نکرد
البد همین . دختر پیدا بود که خسته ست و گرسنه» .ار شوبیا سو. تا اردوگاه برسونمت

اوتانه پاش را . بی که حرفی بزند آمد طرف اسب. دندگی نکردتر یکشد که بیش
دستش را دراز کرد که بگیرد و . گذاشت در رکاب و چاالك بر پشت اسب نشست

 وتاه قامت بودک. ي زین را گرفت و به زور خودش را باال کشیداما دختر لبه. سوار شود
اوتانه » .ممن آماده«: موهاش را از صورتش کنار زد. آفتاب سوزانده بودرا صورتش  و

همان جور که نگاهش به جلو بود » !هی«: نگاهش را از دختر گرفت و آرام زد به اسب
اوتانه » .آره«: زود پشیمان شد» .نه«: دختر سرش را تکان داد» ؟تهتشنه«: پرسید

اگه گرسنه هم «: ز کنارش آویخته بود برداشت و گرفت به سمت دخترمشک آب را که ا
. دختر مشک آب را از لبش برداشت و نفسی تازه کرد» .آورد دارمهستی یه تیکه بزم

چه جور داري «: اوتانه خندید» چی چی داري؟«: پرسید. ده بودـک شـاش خنهـسین
  » چیه؟دونی غذاي یه سرباز ري براي سربازي که هنوز نمیمی

  خب چیه؟ - 
هاي برن و از گوشت و سبزيیه تیکه نون گندم یا جوئه که وسطش رو می. هیچی - 

اسمش یعنی که هم غذاي بزمه، هم . شه یه غذاي سفري و سبککنن و میمعطر پر می
ش، خواي ببینیاگه می. فقط یه غذاي فوريِ سربازیه. این طور نیس. اما خب. غذاي رزم

  .بردار. ر پات هستتوي خورجین، کنا
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اوتانه سرش را تکان » همینه؟«: دختر خورجین را کاوید و تکه نانی را بیرون آورد
. خوب بود. ش را مزمزه کرددختر با احتیاط کمی» .بدمزه نیس. بخورش. هوم«: داد
  ».سمزهخوش«

  تو اسمت چیه؟. ممن اوتانه - 
  اوتانه یعنی چی؟ - 
  .یهنگفتی اسمت چ. اندامیعنی خوش - 
  .سورا - 

  » چی؟«: پرسید. شنیدباد پیچیده بود توي گوشش و سنگین می
  .رویعنی سرخ. خیلی سخت نیس. را-سو - 
  .دونممی. آره - 
  دونستی پس چرا دوباره پرسیدي؟اگه می - 
  .نشنیدم خب - 
  .اما بلد نبودي. شنیدي - 
  خیالت راحت شد؟. بلد نبودم. خیله خب - 
  .ه چیز رو بگهآدم نباید دروغکی ی. آره - 
  ري؟دونن که داري براي جنگیدن میت میخب سورا، خانواده - 

اوتانه سرش را برگرداند و » .آره... ااا«: همان جور که لقمه توي دهنش بود گفت
رفت، ي شیراب را کشید و اسب که یورتمه میدهنه. نگاه کوتاهی به سورا انداخت

نواخت رود ط صداي حرکت نرم و یکتیکوي سم اسب که قطع شد، فق- تیکو. ایستاد
هاي اوتانه صاف نگاه کرد توي چشم» چرا وایسادي؟«: سورا گفت. کر توي فضا بود

سورا » درسته؟. ت خبر ندارنخانواده«: گفت. آورد توي دستش بوددختر که بزم
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. چرا«: مردد گفت. ي واژگون که کمی جلوتر بودي اللهنگاهش را کشاند روي بوته
  » .دوننمی

  دن چیه؟دونی اولین چیزي که به یه سرباز یاد میمی - 
اسب دور زد . ي اسب را کشانداوتانه برگشت و دهنه. سورا نگاه کرد و حرفی نزد

سورا » .گوییراست«: اوتانه گفت. تیکو، تیکو، تیکو: دوباره صدا پیچید. و آرام راه افتاد
  ».ترین چیزهگویی مهمراست«: تاوتانه گف. گردندمبهوت بود که چرا دارند برمی

  گردي؟ چیزي جا گذاشتی مگه؟چرا داري برمی - 
خواي از میهنت دفاع کنی، اما هنوز یاد نگرفتی وظایفت رو نسبت طور میتو چه - 

  ت انجام بدي؟به خانواده
. باد خورد توي صورت سورا» .تباید برت گردونم پیش خانواده«: اسب را تازاند

اوتانه بی که جلو تاختن اسب » .گفتم که بهشون گفتم. صبر کن ببینم. هی، هی«: گفت
  » .گیباز که داري دروغ می«: را بگیرد گفت

  .به خواهر کوچیکم گفتم که بهشون بگه - 
  .البد یه سالشه - 
  .هفت سالشه. نه خیر - 

من «: سورا داد زد» .تندتر شیراسب«: خندي زد و پا زد به پهلوي اسباوتانه لب
  .باز توجهی نکرد» .خود نتازبی. گردمبرنمی
ي کدهدونی دهاصلن تو که نمی.... هاعجب گیري افتادم.... زنمبا تو دارم حرف می - 

  دونی؟می. ما کجا س
  .زنم تا تو رو بدم دست مادرتدونه دونه سرمی. کنمپیداش می - 
  .هاپرم پاییناگه برنگردي از اسب می - 
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  .خوب بپر - 
کرد، جدي جدي اگر کاري نمی. عصبانی شد» !يييهی«: لوي اسبکوباند به په

من خودم هفده . شهت نمیزاد حالیتو مث این که زبون آدمی«: گشتي راه را برمیهمه
  » .کنمکار میدونم دارم چیمی. سالمه
کنی که با یه شمشیر مسخره، پاي پیاده، اون هم کار میدونستی داري چیاگه می - 
  .افتادي بري ارودگاهها راه نمیبدون آب و غذا، مث بچهتنها، 
آوردت چه فقط خواستم ببینم بزم. غذا هم داشتم. آب که رودخونه همین بغله - 
  . جوریه
  دونی چه رنگیه؟فکر کردي جنگ بازیه دختر؟ تا حاال یه جسد دیدي؟ خون می - 

اگه «: سورا گفت .خنجر بود انگار. اوتانه خنکیِ چیزي را روي گردنش حس کرد
کشمت تا هم رنگ خون رو بفهمم اگه برنگردي بري طرف اردوگاه خودم همین جا می

ها تر از این حرفشقدختر کله. فایده نداشت» .چه رنگیه، هم یه جسد رو دیده باشم
. مچ دست دختر را گرفت و آرام فشار داد. افسار را کشید و اسب آرام ایستاد. بود

اوتانه مچ دستش » !آآآآي دستم«: خنجر از دستش افتاد روي زمینسورا جیغ کشید و 
اگه این قدر اصرار داري و جنگیدن با دشمن این قدر برات مهمه . باشه«: را ول کرد

» .کنیاما داري اشتباه می. که حاضري به خاطرش یه آدم رو بکشی حرفی نیس، بیا
نجرش را که افتاده بود میان خ» .به خودم مربوطه«: سورا از اسب پایین پرید و گفت

  .کردیک گله بز کوهی از دور نگاهشان می. ها برداشتعلف
  .چرا رفتی پایین؟ قرار شد ببرمت دیگه - 
  .شمسوار اسب زشت تو هم نمی. خودم پا دارم. الزم نکرده - 
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: سورا تقال کرد. اوتانه از روي اسب خم شد و دستش را دور کمر سورا حلقه کرد
م رو دیگه حوصله«: نشاندش پشت اسب» ...کمک... ولم کن... کنی؟ي میچی کار دار«

سورا خودش را روي اسب » .برو پسر«: پا زد به پهلوي شیراسب» .سربردي دختر
ي خودت راضی هستن که بري بجنگی و مگه خانواده«: جا کرد و درست نشستجابه

  . ه خندیداوتان» کنی؟ ها؟کشته بشی که تو حاال منو داري نصیحت می
  کجاش خنده داشت؟ - 

  »کجاش خنده داشت؟«: دوباره پرسید. جوابی نشنید
  . این جاش که همسر من االن خودش توي میدون جنگه - 
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  .اینم از اردوگاه. خب - 
  » خوابی دختر؟«: گفت. حرفی نشنید

  . کردمداشتم نیگا می. نه - 
  .گی؟ هیجانی، ذوقی، چیزيپس چرا چیزي نمی - 
  .هاي اردوگاهمث بقیه. اردوگاهه دیگه. چی بگم خب - 
  مگه تا حاال یه اردوگاه نظامی رو از نزدیک دیدي؟ - 
  .ولی تعریفش رو که شنیدم. نه - 

سرباز جلوشان را . نزدیک شدند به دروازه. با خودش خندید و دیگر حرفی نزد
ش را همیشگی خندلب. شیراسب ایستاد. ي اسب را کشیداوتانه دهنه» !ایست«: گرفت

سردار . اومدم که در کنار سپاه ایران بجنگم. م پسر آریازمن اوتانه«: زد و گفت
پوزش من رو بپذیرید جناب «: سرباز با احترام گفت» .شناسنآریوبرزن من رو می

  » .ي ورود براتون بگیرماوتانه، اما لطفن بمونید تا اجازه



گیسِ سیاه سردار •  

 

. به کارتون برسید. دونمرو خوب می قواعد اردوهاي نظامی. من خودم یه سربازم - 
  .مونممن همین جا منتظر می

سورا . چنان بسته مانددر هم. اش و رفتیکی از سربازها دست گذاشت روي سینه
یه «: اوتانه خندید» مگه تو کی هستی که این قدر بهت احترام گذاشت؟«: پرسید

  » .آدم
 - کردم شلغمیگفتی فکر میاگه نمی. ا.  

سورا از اسب پایین جهید و چشم چرخاند روي اردوگاه که . فی نزداوتانه حر
همه سوي . گذشتي دره درستش کرده بودند و جویبار کوچکی از کنارشان میمیانه

شنیده . شدرفتی، دشت شروع میهاي بلند بود و همین دره را که مستقیم میاردوگاه قله
کرد که اردو را داخل همان فکر می. آمدندها از دشت داشتند پیش میبود که مقدونی
تر از آن بود که هر دو سپاه با هم بتوانند به نظرش این گدار، تنگ. دشت زده باشند

 رو سربازها در جنب و جوش بودندي روبهروي قله. کشداخلش بایستند؛ جنگیدن پیش
 آن باال؟ براي چی؟ .ساختندشاید چیزي می. کردندجا میها را جابهو هی سنگ

  .کنندنفهمید که دارند چه کار می
. ي اردوگاه افراشته بودتقریبن در میانه .پرچم عقاب زرین که از پدرش شنیده بود

ي سفید ي سیاه و دو تکهنگاهش افتاد به پرچم مستطیلی روي سردر اردوگاه که دو تکه
ارنجی روي هاي قرمز و ننقش. باف سرباز را برانداز کردي بلند و سپر نینیزه. داشت

به جز سی چهل تا اسب . هادوباره چشم چرخاند بین خیمه. سپر به نظرش قشنگ آمد
فکر کرد باید باقی اردو . اي ندیدکه در اصطبل چسبیده به اردوگاه بود، اسب و ارابه

. شدي سپاه ایران جا نمیتوي این یک گُله جا که همه. را جاي دیگري برپا کرده باشند
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کرده  برپادهی بود و جلوتر توي دشت، اردوگاه سربازها را رمانحتمن این مقر ف
  » ها؟ارابه«: اوتانه تکرار کرد» ها کجان؟پس ارابه«: پرسید. بودند
  .دار جنگی دارهي داسمن شنیده بودم سپاه ایران یه عالم ارابه. آره - 
  .خورهنمی ارابه به درد این جا. ش کوههبینی همهاما این جا مگه نمی. آره خب - 
  .شون رو ببینمدوس داشتم یکی. چه بد - 

. ببخشید که معطل شدید. بفرمایید جناب اوتانه«: سرباز برگشت و در را باز کرد
اردوي «: سورا پرسید. اوتانه از اسب پایین آمد» .آن این جاسردار خودشون دارن می

» .ببرم براي تیمار اگه اجازه بدید اسب رو به اصطبل«: سرباز گفت» سربازا جلوتره؟
ممنون «: اش را از روي اسب برداشت و افسار را به جوان سپردي سادهاوتانه توشه

. سورا پی اوتانه راه افتاد و داخل اردوگاه شد. چه گفتهسورا انگار نشنید » .سرباز
. دهیکرد این قدر راحت راهش بدهند تو؛ آن هم مقر فرمانفکر نمی. خیالش راحت شد

  . لندي داشت که این آقاي اوتانه را توي راه دیدچه بخت ب
سورا » .شدیمکم کم داشتیم از اومدنت ناامید می. ي گرامیخوش اومدي اوتانه«

سالم «: اوتانه جواب داد. واز اوتانه آمده بودبه پیش بود و بلندباالکه نگاه کرد به مرد 
خاکی  ردايگذاشته بود و ترك سر سردار کاله بی» .بر سردار بزرگ ایران، آریوبرزن

ماند همان جا نزدیک . تر نرفتسورا نزدیک. اوتانه را در آغوش گرفت. رنگی تنش بود
. بعد از کلی که خوش و بش کردند، باالخره سردار نگاهش افتاد به سورا. دروازه

مگه دوره نیفتاده . یه داوطلب«: خند زد و گفتاوتانه لب. پرسان نگاه کرد به اوتانه
اومد این جا که که سرباز جمع کنی؟ این یه شیرزنه که داشت تنها و پاي پیاده می بودي

کرد که فکر نمی. سورا سرخ شد و سرش را پایین انداخت» .براي سرزمینش بجنگه
آریوبرزن دست . خوشش آمد از این واژه! شیرزن: اوتانه این طور ازش تعریف کند
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. فرستادم به یوتاب خبر بدن که تو رسیدي .بسیار خب«: هاي اوتانهگذاشت روي شانه
اشکالی که . شمبعد به شما ملحق می. من کمی کار دارم. شهاالن دیگه پیداش می

این جا «: هاش دوخته بودندخند را به لبانگار این لب. اوتانه باز خندید» نداره؟
آریوبرزن » مرد؟تونم بگم، اگه از نظر تو اشکالی نداشته باشه من چی می. ده توییفرمان

  . سورا خودش را جمع و جور کرد. سورا سويآمد به . سري تکان داد و نرم خندید
  خب سرباز جوان، بگو ببینم چند سالته؟ - 

. کلی تمرین کرده بود براي این موقع. نفهمید چرا. سورا دست و پاش را گم کرد
  ».هفده سال... من.. مـ.. مـ«: اما صداي محکم سردار تمرکزش را به هم ریخت

اي زرین پوشیده بود، بامتانت یوتاب که روي لباس آبی، چادري سفیدرنگ با حاشیه
مثل همیشه هیراد با او بود و با رسیدن به اوتانه » .پس اومدي«: نزدیک اوتانه شد

ي چاره«: خندش را تمدید کرداوتانه لب. اش گذاشتدستش را به احترام روي سینه
اوتانه با چشم » !نه«: خندش را پاسخ دادیوتاب لب» ه بودي؟اي هم برام گذاشتدیگه

هایی که کار بدشان روي آریو ایستاده بود و مثل دختربچهاشاره کرد به سورا که روبه
قبل از هر چیز یه «: گفت. خواهند از پدرشان پنهان کنند، به تته پته افتاده بودرا می

ز اونه که بتونی از جنگیدن منصرفش کنی، تر اشقهم کله. فکري به حال این دختر بکن
یوتاب حرفی » .ستانشه برش گردونی، اون هم از راه کوهنمیهم که س، تنها هم خسته

  .آرام رفت به سمت سورا. نزد
تونی شمشیر تو اصلن می«: سردار پرسید. سورا زیر چشمی نگاه کرد به سردار

رد به شمشیر که سنگین بود و به سورا دست ب» بزنی که پا شدي اومدي این جا دختر؟
تیغه را با دو دست، راست گرفت جلو » .تونمبله که می«. زور آورده بودش تا این جا

سردار . لرزید و شمشیر به رعشه افتاده بوددستش می. صورتش و به حالت حمله ایستاد
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. ر شداش دوهاي بلند و کشیدهروگرداند و با گام» .خواد نشونم بدينمی. بسه«: گفت
سردار بی که بایستد یا » پس من چی کار کنم؟«: سورا دوان پشت سرش راه افتاد

سورا » .تاز همون راهی که اومدي برگرد برو خونه. هیچ چی«: نگاهش کند، گفت
اما «: برد، گفتدوید و شمشیرش را کشان کشان میهمان جور که پشت سر سردار می

: آمدکرد به سربازي که پشت سرش میسردار ناگهان ایستاد و رو » ...سردار
» .خوام توي اردوگاه ببینمشدیگه نمی. همین االن این دختر رو روانه کن بره! هیتاسب«

اش خند مسخرهاز او با آن لب. کردمند نگاه کرد به اوتانه که نگاهش میسورا خواهش
را رساند به خودش . کشیدباید خودش گلیمش را از آب بیرون می. شدبخاري بلند نمی
» نشنیدي چی گفتم هیتاسب؟«: سردار داد کشید» ...اما«: زنان گفتسردار و نفس

یوتاب . سورا ترسید و خودش را پس کشید» .بله سردار«: سرباز آمد به سوي سورا
  ».ي من آریوبذار بیاد توي دسته«: گفت
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□  

  . کش و قوسی به خودش داد و نشست. هاش را مالیدسورا چشم
  .باالخره بیدار شدي - 

رهام . خودش را جمع و جور کرد و سالم کرد. نگاه کرد به مرد که البد رهام بود
ها براي اون پارچه«: کوبید، گفتهمان جور که داشت علفی را در هاون کوچکش می

» .سخواب اون گوشهاین بار که خواستی بخوابی، رخت. باید تمیز بمونه. بستن زخمه
روش . ي رهام به آن بودتر بود و اشارهاي که کمی آن طرفه کپهسورا نگاه کرد ب

رهام . خواب استشد فهمید که این رختخب از کجا می. ي سفیدي کشیده بودپارچه
از «: موهاش را که اغلب سفید بود را مرتب کرد و گفت. از سابیدن دست کشید

رهام دوباره . عنی نهسورا سرش را تکان داد که ی» دونی؟گیاهان دارویی چیزي می
د به له کردن علف ـاره مشغول شـدوب. هـم نـاز هـب» دي؟ـدي چی؟ بلـبنزخم«: دـپرسی
  . چارهبی

  چی گفتی به برادر من که این قدر از دستت شکاره؟ - 
  . سر من گذاشتش سربهمن چی گفتم؟ اون همه - 
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نواخت و یک سورا نگاه کرد به هاون و حرکت آرام. رهام خندید و حرفی نزد
به هیراد بگو «: سورا گفت. کردآیندي ایجاد میکرچ خوش- دست رهام که صداي کرچ

رهام اشاره کرد به » .آرمدخلش رو میچون اگه زخمی بشه خودم همین جا . زخمی نشه
اما . گفت ظاهرن چیزي نخوردي. اینو هیراد اورد«. ظرف غذا که کنارش گذاشته بود

سورا نگاه کرد به ظرف غذا و با شتاب » .د بیدارت کنمخواب بودي دلم نیوم. خب
: رهام گفت. سه چهار لقمه را جویده نجویده خوردو تند تند . کشیدش طرف خودش

آد تا بخواد غذایی رو که نجویدي، گوارش ت درمیاین جوري که پدر معده. ترآروم«
تر از خنجر ن بزرگچندا. اي که کنار سینی غذا بودنگاه سورا افتاد به دشنه» .کنه

ي براقش عکس خودش را دید که موهاش انگار برش داشت و از توي لبه. خودش نبود
اون دشنه رو هم «. کمی با دست مرتبشان کرد. ها ریخته بود روي صورتشوحشی

رهام » .بدین به من بکوبم«: سورا بلند شد و آمد طرف رهام» .هیراد داد که بهت بدم
» اردوي اصلی کجا ست؟«: سابید پرسیدورا همان جور که میس. شهاون را سپرد به

: با تعجب پرسید .تازه چیده بودهایی را که علفشروع کرد به پاك کردن دسته رهام 
  »اردوي اصلی؟«

  دهی نیس؟مگه این جا اردوي فرمان - 
  .ي سپاه همین جانهمه. اي نداریماردوي دیگه - 
  .چه برسه به سپاه ایران. شهاین جا جا نمیهزار نفر هم . این که خیلی کوچیکه - 
سردار منتظره . ستیمتر نیسپاه کدومه دختر جون؟ ما یه هنگ هزار نفره، بیش - 

که بعد از یه مقاومت ده دوازده روزه، سپاه ایران باز سامان بگیره و بیاد کمکمون، اما 
مث خود آریوبرزن  باید یکی دیگه. یعنی فکر نکنم باز سامان بگیره. فکر نکنم بیاد

. هر چی هست همینه. که خب، نیس. شنببیرون از این جا باشه تا سپاهی دورش جمع 



گیسِ سیاه سردار •  

 

اید یه افرادي مث تو که سرخود پاشدي اومدي، یه ده بیست نفر دیگه هم بیان، اما ش
  .خیلی بعیده. شهاز سپاه نمی خبري
  آد؟دار هم نمیي داسیعنی ارابه - 

ها را ریخت توي ظرف آشغال که دم دورریز گیاه. د شدرهام خندید و از جاش بلن
ي جنگی پس اومدي که ارابه«: همان جور خندان گفت. وردي چادر گذاشته بودش

خندیدند؟ تقصیر او چی بود که تا ش میچرا همه به. ش برخوردسورا به» ببینی؟ ها؟
از . اند دیگررابه دیدهي جنگی ندیده بود؟ بقیه هم یک وقتی براي اولین بار اارابهحاال 

ي ش را سر برگ خالی کرد و دستهدق دلی. انددیده بیرون نپریدهشکم مادر که ارابه
به چه درد کوبی دونی این که داري میمی«: رهام آمد نزدیکش. تر کوباندهاون را محکم

  . سرش را تکان داد که یعنی نهسابید همان جور که می» ؟خورهمی
اول باید . زخم خوبهو التیام براي گندزدایی . مرموکه با گل خَنو این ترکیب برگ - 

ها که به جاي ي تمیز، هموناین رو بریزي روي جاي زخم و بعد روش رو با پارچه
  .بالش گذاشته بودي زیر سرت، ببندي

  .مگه سرم چشه؟ خیلی هم تمیزه - 
ونا رو بریز ا. زیاد هم لهش نکن. دیگه بسه«: رهام دست گذاشت روي دست سورا

ي دسته» .حاال این دسته رو بساب«. برداشت و ریخت» ...توي اون ظرفی که پشت سرته
هیراد بود که سرش » .سالم به آقاي پزشک و خانم پرستار«. تازه را گذاشت توي هاون

هایی را که سورا روشان رهام همان جور که پارچه. را از الي ورودي چادر آورده بود تو
هیراد » .بدسالم به ده«: سورا گفت. کرد؛ سري برایش تکان دادتا می خوابیده بود،

  . آمد و نشست کنار سورا
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اي اي نداري توي این اردوگاه؟ جز من کس دیگهکار دیگه. باز که تو این جایی - 
  توي این اردوگاه نیس؟

  . کی با تو کار داره دختر کوچولو؟ اومدم پی رهام - 
  پس چرا کنار من نشستی؟ - 
  . م، حال تو رو هم بپرسممنو باش که خواستم تا این جا اومده - 

د یوتاب با تو کار دارن«: بلند شد و ایستاد کنار رهام حدس زد که براي » .صدب
دیگر عادت کرده . ها رسیده بودندپس مقدونی. هاي روز نبرد خواسته باشدشتوصیه

: رداشت وگرفت به سمت سورابرگ کوچکی را ب. بود به این هیجان رویارویی با دشمن
» .تونی از این برگا پیدا کنی یا نهاونا رو که سابیدي، برو اطراف رو بگرد ببین می«

: دوباره شروع کرد به سابیدن. نگاهی کرد و گذاشتش کنار هاون. سورا برگ را گرفت
چ ن منم اال«: هیراد گفت. و راه افتاد» .بریم«: رهام به هیراد گفت» .چشم«. کرچ- کرِ
  » .شه جنگیدباش نمی. این خیلی کوچیکه«: سورا اشاره کرد به دشنه» .آممی

این فقط براي اینه که توي شرایط بحرانی بتونی از . ستجنگیدن که کار تو نی - 
  .خودت اگه الزم شد دفاع کنی

  و اگه توي شرایط بحرانی الزم شد که بجنگم چی کار کنم؟ - 
  .شهالزم نمی - 
  اگه شد چی؟ - 
  .تتره که فرار کنی و بري خونهخب اگه شرایط این قدر بد شد، به - 

یه سرباز «: آمیز هیرادهاي شیطنتنگاه کرد به چشم. سورا دست کشید از سابیدن
نگاه سورا آن قدر جدي و محکم بود که هیراد نه دلش آمد » .کنهایرانی هرگز فرار نمی

ن دشنه رو که به دستور صدبد بهت ای«: گفت. سرش بگذاردو نه جرئت کرد که سربه
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اومد که الزم بود بجنگی، چو شرایطی پیشاما اگه هم. رهام هم فقط یه دشنه داره. دادم
. خند زدسورا لب» خوبه؟. کنم، اینه که بیام و یه شمشیر بهت برسونماولین کاري که می

جور که از هیراد همان » .ممنون«: سرش را تکان داد. چه پسر مهربانی بود هیراد
ایستاد و نگاهش کرد » !...راستی هیراد«: سورا گفت. رفت، چشمکی زدچادر بیرون می

  . که یعنی بگو
  دار دیدي؟ي داستو تا حاال ارابه - 
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□  

  دونه؟آد یا نه؟ چیزي از پرستاري میدختره به کارت می - 
دك نی گیرهمییاد «: سترهام دستش را روي هوا تکان داد که یعنی هی، ب.«  

  .پس خوبه - 
  .تر از هیچ چیهبه - 

دشمن داره «: شدیوتاب با چشم اشاره کرد به غرب، جایی که جلگه شروع می
. پس درست حدس زدم«: رهام تلخ خندید» .یک دو روز دیگه این جان. شهنزدیک می

تو و اون دختر پشت «: یوتاب سرش را تکان داد» .هاي روز نبرد این جامبراي توصیه
خوام پیش از اون که بهت دستور نمی. ي دفاعیپشت آخرین الیه. سر ما قرار دارین

اگه در حین جنگ . حتا اگه خود آریوبرزن زخمی شده باشه. بدم، بیاي توي میدون
نه که . ي دیگران اینه که زخمی رو به تو برسوننکسی به کمکت نیاز داشت، وظیفه

دوس ندارم که بدون پزشک به نبرد . جنگ خودت بلند شی و دوره بیفتی توي میدون
: یوتاب ادامه داد. رهام سرش را تکان داد که یعنی فهمیده» فهمی که؟می. ادامه بدم

اما فقط توي . ها کمک کنیتونی بري و به زخمیبعد از اون که من اشاره کردم، می«
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این رو به اون . حتا یه گام: کنمتاکید می. گذاريحتا یک گام هم توي دشت نمی. گدار
» .مهارش کن. خیلی دوس داره شمشیربازي کنه. مواظبش باش. دختر هم توضیح بده

  ».حتا یک گام. بله«: باز رهام سرش را تکان داد
من فقط به . دونیتر از من میمونه یه سفارش اخالقی که خودت بهفقط می. خوبه - 

. ان، به لباس زخمی توجه نکنتوي درم: م اینه که یادآوري کنمده وظیفهعنوان فرمان
  . ت درمانهتو وظیفه. یا مقدونی سردار یا سرباز، پارسی

  .شماین رو به اون دختر هم یادآور می. بله صدبد - 
  .تونی بريمی. ممنون رهام - 

بعد هم از چادر . هاش را روي سینه گذاشت و سرش را پایین آوردرهام دست
قرار بود بري و با «: آمیز گفتیوتاب عتاب .بندش هیراد آمد توبیرون رفت و پشت

د که وقتی دارید با رهام حرف ـوایـخـد نـایـم شـگفت«: گرانه گفتتوجیه» .رهام بیاي
هیراد سرش را . هاي هیرادیوتاب خیره نگاه کرد به چشم» .زنید این جا باشممی

خند محوي زد و وتاب لبی» ...پیش سورا بودم«: سارانه گفتانداخت پایین و آرام شرم
اون دشنه رو که . خواستشمشیر می«: هیراد سرش را باال آورد» .مهم نیس«: گفت

یوتاب دوباره نگاهش کرد و از جاش » ...این شد که معطل شدم. گفتین دوس نداشت
. خواد توضیح بدينمی«: رفت، دوباره گفتبیرون می گیانهمان جور که از . بلند شد

ي شمشیر باهاش حرف بزنی، به بار که خواستی بري و درباره اما این. گفتم مهم نیس
رفتند به سمت چادر می» .بله«: هیراد پی یوتاب راه افتاد» روشنه؟. بعد برو. من بگو
داشت، بی که نگاه کند به هیراد حرف یوتاب همان جور که بلند گام برمی. دهیفرمان

اش رو تحویل بگیر و بین دسته پخش صد تهفت. امروز قراره برامون تیر برسه«: زدمی
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رسن، کسی ها میفردا که مقدونیخوام فردا پسنمی. ها رو بررسی کنیدي کمانهمه. کن
  ».مشغول تعمیر زه کمانش باشه

  .بله صدبد - 
فقط روي . خوام افراد رو از تک و تا بندازينمی. تمرین امروز و فردا سبک باشه - 

  . انضباط تاکید کن
  .بله صدبد - 

وزید، عقاب زرین باد مالیمی که می. دهی ایستادفرمان گیانیوتاب کنار ورودي 
تونی بري و بعد از تمرین، اگه خواستی می«: خند زدلب. دادتوي پرچم را پرواز می

: هاش را گذاشت روي سینههیراد دست» .ي شمشیر با پرستار حرف بزنیدرباره
دار که کنار ورودي سرباز نیزه. که وارد شود یوتاب پرده را کنار زد» .ممنون صدبد«

نشسته بود،  گیاناوتانه که تنها توي . ایستاده بود، سرش را به احترام خم کرد
  » .سالم«: برخاست

  بقیه نیومدند هنوز؟. سالم - 
  .بینی کهمی - 

دهی لباس رزم ي فرمانتر نبود براي جلسهبه«: روستایی اوتانه رداينگاه کرد به 
خود، پوش رزمی یوتاب را نگاه کرد که بی از زره و کالهاوتانه تن» کردي؟تنت می
دار با نقش هفت و هشتی و تونیک پوشش جنگی مادي، با همان شلوار رکاب: کامل بود

ها در پهلوي ي ماديداري که به شیوهدار نارنجی و ارغوانی و خنجر کوتاه و نیامآستین
اله نمدي تیارا، بساك زیباي ارغوانی و سفید پارسی فقط به جاي ک. راست آویزان بود

ها به سر گذاشته بود که شنیده بود حتا اسکندر هم به تقلید از پارسیان از این دیهیم
دار و پیراهنی به هر رنگی جز این ارغوانی فکر کرد اما دامن شرابه. گذاردسرش می



گیسِ سیاه سردار •  

 

ست سرنوشت لباس من قرار نی با نوع«: گفت. آیدتر به یوتاب میفاخر و سلطنتی، بیش
  ».جنگ عوض بشه

ست که بخواي با لباس پوشیدنت اما این جا هم یه نشست سیاسی نی. درسته - 
  .همین. آرایی کنیمخوایم جنگاین جا فقط می. گرایانه بديشعارهاي مردم

من اشتباهی توي این . من یکی از این مردمم. باور منه. ها شعار نیس یوتاباین - 
  . گر به دنیا اومدمهاي حکومتدانخان

  . شعار یا هر چیز دیگه. اسمش هر چی که هست، این جا جاش نیس اوتانه - 
  . همون طور که این بازي جنگی روش زندگی توئه. این روش زندگی منه - 
اما اگه توي این بازي . کنه که روشت رو عوض کنی و بجنگیکسی مجبورت نمی - 

  ....گر همهاي حکومتدر ضمن اون خاندان. عایت کنیاومدي، باید قواعدش رو ر
: هاش را برد باال و سرش را کمی پایین گرفتاوتانه حرف یوتاب را برید، دست

یوتاب سرش را » شه؟اگه لباس جنگی بپوشم و برگردم، همه چی حل می. تسلیم. باشه«
بود رفت به سمت هاش را باال نگه داشته اوتانه همان جور که دست» .آره«: تکان داد

ده جلو سربازها باید شان فرمان. هات رو بیار پاییندست«: یوتاب گفت. خروجی چادر
  » .حفظ بشه



گیسِ سیاه سردار •  

 

  
  
  
  
□  

. روي میز که دورش جمع شده بودند، چند تکه سنگ گذاشته بودند که یعنی کوه
سفیدها پارسی بودند و . دادهاي سربازها را نشان میشکل پارچه دستههاي همتکه
ي بزرگ زرد گرد، در ابتداي جلگه اردوگاه اسکندر را با یک پارچه. دها مقدونیزر

. تر هم اردوي خودشان بودي سفید گردبرِ کوچکاي پارچهتکه. مشخص کرده بودند
بارها و رودها را نشان رنگ، جويچند برگ شده بود مناطق جنگلی و نوارهاي آبی

هاي دو سوي گدار ي سفید را بر بلنديپارچهآریوبرزن همان جور که دو تکه . دادمی
: کنیمخب، یه بار دیگه نقشه رو مرور می«: گذاشت گفتگذرگاه سپاه مقدونی می

ي دشمن قبل از این که توي تله. سانداز روي صخرهده سربازهاي سنگهیتاسب فرمان
وارد گدار  ها بشه، وگرنهه تحرك ما روي اون صخرهــد متوجــه، هرگز نبایــما بیفت

فهمی هیتاسب؟ بذار می. اندازي رو شروع کنیدخوام خیلی زود سنگنمی. شننمی
وقتی قلب سپاهشون کامل . اشون کاملن رد بشن و به اردوي ما نزدیک بشنآهنگپیش

ترین حجم تلفات رو توي اون گدار ازشون باید بیش. کنیدوارد دره شد، شروع می
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ترین پس کوچک. تونه اجرا بشهتر نمینقشه یه بار بیشیادمون باشه که این . بگیریم
  » روشنه هیتاسب؟. خطایی نباید صورت بگیره

  .بله سردار - 
  ي کافی اون باال جمع شده؟سنگ به اندازه. خوبه - 
  .بله سردار - 
  . بعد از جلسه برو و پیش افرادت مستقر شو - 
  .چشم سردار - 

انداز مستقر فید را پشت سربازهاي سنگهاي سي دیگر از پارچهآریوبرزن دو تکه
خوام افرادت هر می. انداز، با توئهبان سنگدهی نیروي پشتیتو دادبرزین، فرمان«: کرد

هایی هیچ کدوم از مقدونی. مونه شکار کننرو که از زیر باران سنگ، زنده می جنبنده
دیروز به اردوگاه  تا تیر دیگه هزاردو. شن، نباید زنده بیرون برنکه وارد گدار می

اگه اون . تري داري، ببربررسی کن و اگه نیاز به تیر بیش. ستیمدر مضیقه نی. رسیده
  »ست دادبرزین؟سوالی نی. باال شرایط بحرانی شد، تصمیم با هیتاسبه

  .خیر سردار - 
اي دیگر برداشت و همان جور که آریوبرزن بی که نگاه کند به یوتاب، تکه پارچه

اما حتا اگه شمشیر . ي دفاعیاین تویی یوتاب، اولین الیه«: گذاشتش گفتیروي نقشه م
. اندازها اقدامی بکنیدهاي دشمن روي گردنتون بود، نباید زودتر از سنگآهنگپیش

به محضی که هیتاسب و افرادش دست به کار . بذارید دشمن با خیال راحت جلو بیاد
ا آهنگپیشنبرد با . دن، بارون تیر ببارهشدن، باید روي سر کسایی که از گدار رد ش

  »پرسشی هست یوتاب؟. نباید به جنگ تن به تن بکشه
  » .خیر سردار«: سر جنباند. کردیوتاب نگاه کرد به آریوبرزن که محکم نگاهش می
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از این جا به بعد، باید تا . شهي نخست ما تموم میتا این جاي طرح، ضربه. خوبه - 
نشینی دشمن در این جا یا فرمان عقب. برداري کنیمي آغازین بهرهتونیم از این ضربهمی

حاال باید نیروي سواره با . ن که کاملن گیج و منگ توي چنگ ما ستـا ایـداره، ی
کارناي جنگ ما تازه از این جا . نظام به قلب سپاه مقدونی حمله کنهبانی پیادهپشتی

  ...ي یکم حملهالیه. شهنواخته می
. این چهل سوارن... «: ي دیگري را در جلو اردوگاه قرار دادتکه پارچه آریوبرزن

 آهنگپیشدرنگ پس از انهدام نیروي بی. خود من در راس همین افراد خواهم بود
ي ي دیگري را پشت پارچهتکه» ...در پشت سر ما. کنیممقدونی ما حمله رو شروع می

ي دسته. کنهارانه، یورش رو شروع میدده نیزهاوتانه که فرمان... «: اول گذاشت
در . کنهداران حرکت میدرست پشت سر نیزه کهشمشیرزن مسوولیتش با رادفرخه 

رادفرخ ... «. اه کرد به اوتانهـنگ» ...امـنظادهـم آخر رو براي پیـط بحران، تصمیـشرای
هاش را لب میز گذاشت و چشم چرخاند روي تک دست. کمی درنگ کرد» .گیرهمی

پس زیاد نباید وارد جلگه . ستیمتر نییادتون باشه که ما هزار نفر بیش«: تک نفرات
حداکثر نیم فرسنگ از دره . ش کمهنشینینظام که سرعت عقبمخصوصن پیاده. بشیم

حتا اگه ما، نیروي سوار، تا دل دشمن رفتیم، شما از این اصل نباید . گیریدفاصله ب
ما رو سالخی گیرم که ما شخص اسکندر رو کشته باشیم، یا که تک تک . تخطی کنید

نگاه کرد » ...نانداز و تیرانداز، چه اونایی که باالي صخرهنیروهاي سنگ. رده باشنک
نگاه » ...ي دفاعی قرار دارنی که در آخرین الیهچه کسای... «. به هیتاسب و دادبرزین

: درنگ کرد» .هرگز و در هیچ شرایطی نباید موقعیتشون رو ترك کنن«. کرد به یوتاب
  » .بله سردار«: همگی با هم گفتند» روشنه؟«
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بعد از اون . گیر کردن دشمنهاین روز اول جنگه که هدف از اون زمین. خوبه - 
شه که باید تا رسیدن نیروي کمکی، تا اون حد که بتونیم جنگ فرسایشی ما شروع می

ي تعقیب و روش جنگی ما، شیوه. یه جنگ تموم عیار رو ترتیب بدیم، امتداد پیدا کنه
- نشینی تا همین گداري که نیروي سنگگیرانه و عقبحمالت غافل. گریز خواهد بود

تونه از لحاظ یوه میحتا اگه نیروي کمکی هم نرسه، این ش. انداز ما روش مستقره
  پرسش؟. ها فشار بیاره و وادارشون کنه سرزمین ما رو ترك کننتدارکاتی به مقدونی

بینی اي که پیشو اگه اوضاع به گونه«: اوتانه نگاهی روي نقشه چرخاند و گفت
کنی پیش نره چی؟ اگه به هر دلیلی دشمن از گدار رد شد و به اردوي ما رسید باید می

  » م؟چی کار کنی
اگه به هر دلیلی دشمن رو نتونستیم پشت اون دره : شرایط بحرانی. پرسش خوبیه - 
ي نیروي در این حالت وظیفه. هوده ستي جنگ در این جا بیگیر کنیم، ادامهزمین
هر کس که زنده موند، . بانی اینه که شرایط گریز رو براي نیروي حمله فراهم کنهپشتی

پس در . نشینی کنه و عملیات دفاع از پارسه رو سامان بدهبتخت عقوظیفه داره تا پاي
چیزي که . صورت شکست، یادتون باشه که روي این موقعیت سوخته پافشاري نکنید

  .مهمه، پارسه ست
فکر . ت حرف نداره آریوآراییجنگ«: هاش را به هم زد و گفتاوتانه چندبار دست

هاي مونه گذرگاهفقط می«: خند زدلخ لبآریوبرزن ت» .نکنم چیزي از قلم افتاده باشه
  ».چوپانی
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  » ست جز این گردنه؟اي نییعنی هیچ راه دیگه«: سورا پرسید
  .کوهستان پره از گذرهاي چوپانی. زنیحرفی می - 

اي را که رهام داده بود اي که جلو پاش بود را ورانداز کرد و برگ نمونهسورا بوته
به نظر «: هیراد نگاه کرد و مردد گفت. ه کرد به هیرادکنارش گرفت و پرسان نگا

اگه خب «: چید، گفتي بوته را میهاي تازهسورا همان جور که ساقه» .آنیکی می
اي هیراد هم سر زانو نشست کنار بوته و ساقه» ؟اسکندر از اون گذرها حمله کنه چی

هیراد دست برد » .بکن ش روهاي تازهساقه. هاش رو نچینکهنه«: سورا گفت. را چید
» .اووف«: انگشتش را برد به دهنش. خار دستش را گزیدچیزي مثل . اي سبزتربه ساقه

سورا دوباره » .م نشدچیزي. نه«: سرش را تکان داد» برید؟«: سورا نگاه کرد به هیراد
ها از اون گذرهاي چوپانی حمله کنن، چی نگفتی اگه مقدونی«: مشغول شد به چیدن

امیدوارم کسی پیدا نشه «: اي را چیدي کناري و ساقههیراد رفت سراغ بوته ».شهمی
هیراد هم » ؟خیانت«: پرسان گفت. سورا دست کشید از کار و ایستاد» .که خیانت کنه

ها نشون نده، که ها رو به مقدونیتا کسی اون راه. خوادد میـستان بلکوه« :ایستاد
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پس «: شان کردا را از دست هیراد گرفت و دستههسورا ساقه» .تونن کاري بکنننمی
هیراد » ؟کنهمی. کنهزمین خودش خیانت نمیکسی که به سر. کننهیچ وقت هم پیدا نمی

چی بگم؟ «. ي حرفش نگاه کرد به هیرادبه جاي بقیه» ...یعنی«: سورا گفت. تلخ خندید
  »...س داشته باشنتر دوشون بیششون رو از میهنشن که جونهمیشه کسایی پیدا می

  کنی؟تو داري خیانت رو توجیه می - 
  . گم خیانت نکردن کار سختیهمی. گم خیانت کردن کار خوبیهنمی - 
  .کنم، حتا اگه بمیرممن اسیر بشم هرگز خیانت نمی ولی من اگه - 

  » خواي؟بسه یا بازم می«: اي که با هم چیده بودندهیراد اشاره کرد دسته
  .هفکر کنم بس باش - 

ي اون گذرها خب چرا براي همه«: سورا پرسید. راه افتادند به سوي اردوگاه
مگه «: هیراد نگاهش کرد و گفت» .شهذاریم؟ این شکلی خیالمون راحت میمراقب نمی

ما خیلی . آره خب«. هاانگشتش را کشید روي زبري برگ سورا» ش چند نفریم؟ما همه
از دروازه که گذشتند و هیراد . براشان باز کرد ي اردوگاه راسرباز دروازه» .ایمکم

و جنگ. فکرش رو نکن «: بیند، چشمکی زد و گفتمطمئن شد که سرباز صورتش را نمی
سورا . گاهند به گیان درماندرسیده بو» .اینو مطمئنم«: خند زدسورا لب ».بریمما می

تو «: پرسید. دي خودش نگاه کرباز نگاهی به برگ نمونه انداخت و بعد به دسته
ها که ي برگبرِ کنارهبر دالهیراد دست کشید به دال» ان؟ها یکیمطمئنی که این برگ

سورا چشمش را از سبز روشن برگ » .فکر نکنم فرقی داشته باشن«. سبز تیره بودند
هیراد راه افتاد که برود » .ممنون که باهام اومدي«: نمونه گرفت و نگاه کرد به هیراد

رهام برگشته . سورا وارد چادر شد» .کنمخواهش می«. دارسربازهاي نیزه گیانسمت 
رهام اشاره کرد به » این بوي چیه؟«: سورا پرسید. آمدبوي خوبی از توي گیان می. بود
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ون«: ظرف عودسوز هوگُ ي نگاه کرد به دسته» .براي گندزدایی خوبه. از سوختن گیاه و
. امـا را گرفت طرف رهـهاهـسورا گی» کردي؟دا ـپی«: گیاهی که به دست سورا بود

ها را که با بقیه فرق یکی از ساقه. رهام آمد طرف سورا» خواید اینا رو هم بسابم؟می«
اگه گفته بودم که پیداش کنی، مطمئنم که . این که سورنجانه«: داشت بیرون کشید

شه جا می شه و تک و توك این جا و اونتازه داره فصلش شروع می. تونستینمی
. هاي گوشتی و کوچک سورنجانسورا نگاه کرد به برگ» ش رو شنیدي؟افسانه. دیدش

رهام . نشنیده بود. هاي دیگر کندهالبد هیراد حواسش نبوده و این را هم قاطی برگ
گن براي همین می. بوش کن ببین چه بوي تلخی داره«: ش را گرفت به سمت سورااساقه

شه، از این واسه همینه که بهار که می. رنزنبورا ازش در میها و بوي تلخش پروانه
آد که شاید پروانه و دوباره آخراي تابستون از خاك بیرون می. میرهاندوه و حسرت می
ها بهش همینه که بعضی. مونهاما خب، بازم این حسرت به دلش می. زنبوري روش بشینه

رفت و انگار که گل، کودکی باشد، سوزانه سورنجان را گسورا دل» .گن گل حسرتمی
: دانی از سفال سرخ را داد به سورارهام گل» .چاره سورنجانبی«: نوازشش کرد

ي چیزایی رو که چیندي، دسته کن و مرتب بذارشون توي این سورنجان و بقیه. بگیر«
  »شون؟نسابم«: سورا با تعجب پرسید» .دونگل

  .ستنهیچ کدوم گیاه دارویی نی. نگی خوبناینایی که جمع کردي فقط واسه قش. نه - 
  ».ولی اینا که از همینن«: هاشسورا برگ نمونه را گرفت جلو چشم

. هاشون هم زبرتره از اونی که بهت دادمشون رو دیدي چه تیره ست؟ لبهرنگ - 
  نه؟. بوشون هم باید تند باشه

  ».هگفت همین. اما هیراد هم باهام بود«. تند بود. سورا بوشان کرد
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ذاشتم داشتم و نمیخورد که پیش خودم نگهش میهیراد اگه به درد پزشکی می - 
  .دار بشهبره کمان

  پس دوباره برم؟ - 
خواستم کمی با گیاهاي دارویی و ارورپزشکی فقط می. ي کافی هستبه اندازه. نه - 

  .آشنا بشی
  ارورپزشکی؟ - 
ها رو و داروها و درمان شناسهارورپزشک کسیه که گیاهاي دارویی رو خوب می - 

  .ستیاین جور که معلومه اصلن با دانش پزشکی آشنا نی. سازهمی
گاه چیز جالبی کرد توي این درمانفکر نمی. سورا سرش را تکان داد که یعنی نه

رهام نشست کنار . آمداما کم کم داشت از کار رهام خوشش می. وجود داشته باشد
ي پزشک یعنی واژه«: کرد که سورا کنارش بنشیندهاي دارو و با دست اشاره ظرف
: دونی، چهار دانش پزشکی وجود دارهمی. کنهها رو دور میکسی که آسیب. زداآسیب

دوم . گیريیعنی پیشدچار نشیم؛  هاکنیم به بیمارياول آشوپزشکی که در اون تالش می
ها رو با جراحی بدن بعد از اون کاردپزشکیه که توي اون بیماري. پزشکیهرورهمین ا

هاي پزشکیه که در اون با ذکر و دعا و مانترهچهارم هم مانتره. دیمبود میبیمار به
  » .کنیمگري میمقدس درمان

  ها رو بلدي؟ي این دانشتو همه - 
  شناسی؟سیناي پزشک رو می. شدم سینااگه همه رو بلد بودم که می - 
  اون کیه؟. نه - 
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از . کردهل از زمان کورش بزرگ، توي هگمتانه زندگی مییه پزشک معروفه که قب - 
از . توران و چین و یونان واز ایران . اومدن پیش اونهمه جاي دنیا براي درمان می

  .ي ما پزشکا اینه که مث اون بشیمآرزوي همه. همه جا
خب، «: ودـه بـان ریختـهاي دارویی را توشاهـهایی که گیه ظرفـام نگاه کرد بـره

ست، سورا تا که بگوید که آن قدرها که چیزندان نی» خواي درس رو شروع کنیم؟می
  »درسته؟. گرترین چیز توي جهانهگیاه هوم درمان«: گفت
  .ستگرترین چیز نیاما درمان. هوم پادشاه گیاهان داروییه - 
  پس چیه؟ - 
اي «: گهمیاهورامزدا توي اون رو نخوندي که شت هرمزدیمگه . سرودهاي مانتره - 
ترین، یندهافزانیرومندترین، پاکی سرود سپنتاي من،نام من و ! مان زرتشتدسپی

کسی که نام مرا زمزمه کند، . زداترین استترین و دروجبخشترین، چارهبخشتندرستی
پیش سینه، در  ايزرهو  پشت ی درجوشنگو که با  ،کالم مانتره را زمزمه کندکسی که 

این کالم چنان است  نیروي .ینه آسیبو  ،رسد وابه  ينه درد .رود ومینانگره ستیز بابه 
  ».کنند بانیپاسکه گویی هزار مرد یک مرد را 
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کل دشت شده بود . هیتاسب نگاه کرد به سپاه مقدونی که انگار پایانی نداشت
شک کرد که . هایی که جمع کرده بودند در دو سوي گدارنگاه کرد به سنگ. سرباز

هر . تر آورده بودندکاش بیش. باشد براي خیالخیل ارتش اسکندر ها بسسنگ این
ي روزي همهي کار شبانهها نتیجهاین سنگ. تر وقتش را هم نداشتندچند که بیش
سربازها خسته شده . خود آریوبرزن هم حتا در این کار کمک کرده بود. اردوگاه بود

هاشان همه تاول بسته بود دست.  آورده بودندها را تا باالبودند از بس که سنگینی سنگ
چند باره تاکید کرد . توانستند بکشندو یک در میانشان دیگر زه کمان را درست نمی

شدند، محال بود که وارد گدار شان میها اگر متوجهمقدونی. که هیچ کس تکان نخورد
اگر . و چشمش استنه انگار که این همه مقدونی جل. سرد بود دادبرزینچه خون. شوند

ره ـخـاي باالي صـروهـیـده نن را فرمانـاي آریوبرزن بود، به جاي خودش، دادبرزیـج
. بینیه میـت کـسگی نیـن جنـاولی. اش مردـد که آرام بـیـشـسر خودش داد ک. کردمی

هیتاسب آب دهانش را . وارد گدار شد آهنگپیشي دسته. ترینش باشدگیرم که سخت
دادبرزین . ها توي گدار پیچیدي نامفهوم مقدونیها و همههصداي سم اسب. قورت داد
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هیتاسب با » خواي دستور آغاز رو بدي؟نمی«: خودش را نزدیک کرد به هیتاسب
مگه یادت رفته؟ اینا باید کامل رد . یهآهنگپیشي این که دسته«: شتعجب نگاه کرد به

یادم . درسته«: دادبرزین لبش را گزید» .ونیمخوایم این جا بکشما خود سپاه رو می. بشن
هیتاسب . ی که از گدار گذشت، سپاه مقدونی وارد گدار شدآهنگپیشي دسته» .نبود

. ها برسندها به آنآهنگپیشهنوز مانده بود تا . ي اول دفاعینگاه کرد به استقرار الیه
هاي دشمن روي آهنگیشپتا اگه شمشیر ح«: یادش آمد که آریوبرزن به یوتاب گفته بود

انگار دادبرزین هم به همین » .اندازها اقدامی بکنیدگردنتون بود، نباید زودتر از سنگ
دارهاي ما و لت و پارشون ها برسن به کمانآهنگپیشاالنه که «: گفت. کردفکر می

  » .کنیپس چرا شروع نمی. کنن
تري بشن، تلفات سنگینتر وارد گدار هر چی بیش. صبر کن. صبر کن دادبرزین - 

  .شون وارد کنیمتونیم بهمی
ده بود البد اگر او فرمان. زده بود دادبرزیني آرامش چه هیجانبه خالف چهره

ها را ول کنند و همه داد که سنگشد، دستور میهمان نفر اول مقدونی که وارد می
تر از خودشان به چه خوب که آریوبرزن، هیتاسب و دادبرزین را. کردچیز را خراب می

  .شناختمی
ها هنوز آهنگپیش. نگاه کرد به سپاه مقدونی که تا نیمی از گدار پیش آمده بود

شان خیلی کم فاصله. دار در جلو خودشان نشده بودندي کمانشدهمتوجه صف پنهان
تا بخواهد . مانددارها زنده نمیرسید، یکی هم از کماناگر به جنگ تن به تن می. بود

تا ح«: دوباره از ذهنش گذشت. شدندپار میشان تکهیروي حمله به دادشان برسد، همهن
شاید اگر خودش جاي یوتاب » ...هاي دشمن روي گردنتون بودآهنگپیشاگه شمشیر 

دیگر تمام گدار را پر شده بود . نگاه کرد به گدار. دادبود، تا حاال دستور شروع را می
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ها که پارسی» !بریزید«: ایستاد و داد کشید. وقتش بودحاال . از سربازهاي مقدونی
گرد . ها گدار را پر کردي صخرهصداي کر کننده. هاشروع کردند به غلتاندن سنگ

دادبرزین هنوز دستور شروع تیراندازي را . شد دیدسخت می. و خاکی بلند شد که نگو
  » کنی؟پس چرا شروع نمی«: هیتاسب رو کرد به او. نداده بود

. رهفقط تیرهامون هدر می. شه چیزي رو دیدتوي این گرد و خاك که نمی - 
  .سربازها دید ندارن

شن، نباید زنده هایی که وارد گدار میهیچ کدوم از مقدونی«: هیتاسب داد کشید
  »...فهمی؟ شروع کن مردمی. غبارچه با غبار، چه بی .بیرون برن
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  . دند، دل سورا هم شروع کرد به تپیدنسوارهاي مقدونی که وارد گدار ش
  .شون رد بشنندازن؟ االنه که همهپس چرا سنگا رو نمی - 

دست کشید به . ها به کمین نشسته بودندرهام نگاه کرد به ایرانیانی که باالي صخره
خیالش از . پنجاه سال را گذرانده بود. شدریشش که دیگر تمامش داشت سفید می

االن «: گفت. شودآدم نگران می. دیگر اما خب، آدم است. حت بودي آریوبرزن راهـنقش
هاي مقدونی همه در گدار آهنگپیش. پا شدسورا پابه» .عجله کردنباید . ندازنمی

یوتاب . اي پنهان شده بودندداران که پشت صخرهسورا نگاه کرد به صف کمان. بودند
هاي سیاه و بود و اگر گیسجلوشان ایستاده بود و زره و پوشش رزم تنش کرده 

. شد فهمید که زن استهاش، سخت میخود نریخته بود روي شانهبلندش از زیر کاله
فکر کرد که کنار یوتاب . دار چشم چرخاند تا هیراد را پیدا کندروي سربازهاي کمان

ها دیگر کامل از گدار گذشته بودند و سپاه آهنگپیش. ایستاده باشد، اما نبود، ندیدش
نکند خوابشان برده . ریزندها را نمیپس چرا سنگ. شدپیاده داشت کم کم وارد می

  . باشد
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  .گم شاید خوابشون بردهمی - 
اما از این دختر همه . کرد کسی در این وضعیت بتواند بخنداندشرهام فکر نمی

باره صداي مهیبی یک» .عجله نکن. عجله نکن دختر«: خنداخند گفت. آمدکاري برمی
افتادند، گرد ها به شتاب پایین میهمان جور که سنگ» .کوووووپ - کرووووك«: چیدپی

خورد و قل می درهکش سنگ بود که پشت سنگ، از سینه. و خاك به سرعت پخش شد
. هاي سنگها هم عالوه شد به نوفهصداي نامفهوم و هراسان مقدونی. افتادپایین می

کرد و کوبیده شدن سپاه پشت سرش نگاه می ی گیج و منگ به درهمآهنگپیشي دسته
شان تا آمد که به خودش بجنبد، باران تیر هم روي گدار دهفرمان. دانست چه بکندنمی

دار جلو ي کمانبندش دستهیوتاب از پشت صخره بیرون رفت و پشت. باریدن گرفت
ال برد و ي آغاز بایوتاب دستش را به نشانه. ی آرایش جنگی گرفتآهنگپیشي دسته

: صداش را سورا هم با این که دور بود، از میان این همه سروصدا شنید. پایین آورد
شد که عقب هم نمی. ی ریختند روي زمینآهنگپیشي جلودارهاي دسته» ...بزنید«

کارناي جنگ باالخره .ي تیراندزانشان تاخت به جلو، به سوي دستهفرمانده. بروند
ی را آهنگپیشي ي دستهنظام یورش بردند و بازماندهرهآریوبرزن و سوا. دمیده شد

با رسیدن نیروي خودي به گدار، . نظام ایرانی هم حرکت کردپیاده. شکستنددرهم
ي دید سورا بیرون رفته دیگر جنگ از محدوده. ها هم قطع شدصداي انداختن صخره

مار شده  و گی تارهم. ها حتا مجال تکان خوردن هم پیدا نکرده بودندمقدونی. بود
. دیگر جنگ تمام شده بود. البد تا حاال آریوبرزن خود اسکندر را هم کشته بود. بودند

کرد به رهام همان جور که نگاه می» ما بردیم؟«: سورا خندید. ها برده بودندآن
» .آره، ما بردیم«: آمد، آرام گفتي تیراندازان به سویشان میسربازي که از دسته

اما فعلن به . ها رسیدگی کنیدتونید به زخمیصدبد یوتاب گفتند که می« :سرباز گفت
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رهام سرش را با » .ممکنه دشمن بخواد سواره نظام رو تعقیب کنه. گدار وارد نشید
از رفت به ـسرب. اش را برداشتي پزشکیهـو جعب گـیـانتایید تکان داد و رفت توي 

ها؟ کسی که اما کدام زخمی. اشسورا هم پی رهام راه افتاد و. دارهاي کمانسمت دسته
  . زخمی نشده بود

  یعنی جنگ تموم شد؟  - 
  .هنوز اولشه. نه دخترجون - 
ها حتا یه تیر هم مگه ندیدي؟ مقدونی. ري؟ کسی که زخمی نشدهکجا داري می - 

  .فرصت نکردن پرتاب کنن
  .شاید از سپاه مقدونی کسی نیاز به کمک داشته باشه - 
  .به ما چه ربطی داره. دشمنن اونا که - 
  .گم بکنکاري رو که می. راه بیا دختر - 

باالخره هیراد را دید که کمان به دست و . دارها گذشتندروي صف کماناز روبه
! يييهی«: خندان براش دست تکان داد. دارجلو صف اول کمانآماده ایستاده بود 

  ».ین طور صداش کنیخوب نیس جلو سربازاش ا«: رهام گفت» !سالم پسر
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نگاه » .بزنید«: شان بود بیرون آمد و داد زدگاهیوتاب از پشت صخره که پنهان
از این که سپاه : ی که معلوم نبود از چه ماتش بردهآهنگپیشي ده دستهکرد به فرمان

شد یا از دیدن زنی که در ده تار و مار می شتگیرانه داپشت سرش این جور غافل
دار پشت سر ي کماندسته. دیکشاش ایستاده بود و فرمان حمله را داد میدمیبیست ق

. تایی ایستادنددهی گرفتند و با کمان کشیده در سه صف سییوتاب، آرایش جنگی ده
ي خودشان قرار تا میان سه صف و هر کدام یک گام جلوتر از دستهتا سهها سهبدده

ها را رها کردند و سربازهاي صف اول زه» .اول صف«: یوتاب فرمان داد. گرفته بودند
شان تا به خود بیاید، صف دوم دهفرمان. یآهنگپیشي باران تیر ریخت روي سر دسته

چشم . دارهاده تاخت به سوي کمانفرمان. هم به فرمان یوتاب تیرها را ریخته بودند
ها تاخت و به پسربچهمیش دهاز مقدونی که کنار به کنار فرمانـاد به سربـاب افتـیوت
از درد فریاد . سه چهار تیر خورد به پسر» .صف سوم «: یوتاب داد کشید. مانستمی

نظام چهل سوارِ سواره. صداي کارناي جنگ توي کوه پیچید. کشید و افتاد روي زمین
گام برداشتن . آهنگپیشي شان آریوبرزن تاختند به سوي چند نفر بازماندهو در پیش
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بند سوارها حرکت که پشتدار و شمشیردار ي نیزهتند و تیز نیروي پیاده منظم و
یوتاب با . نظام وارد گدار شدي پیادهاوتانه در جلو همه. لرزاندزمین را میکرده بود، 

دوباره چشمش افتاد به . نگاه اوتانه را دنبال کرد تا که از میدان دیدش بیرون رفت
یکی رو «: هیراد جلو آمد و ایستاد کنار یوتاب. ا کردهیراد را صد. ي مقدونیپسربچه

تاکید کن که فعلن . هابفرست که رهام و سورا رو روانه کنه براي رسیدگی به زخمی
. هـي سواره رو  هنگام برگشت، تعقیب کند دشمن بخواد دستهـشای. وارد گدار نشن

اد دست گذاشت روي هیر» .اندازها به خاطر اونا مجبور شن توقف کننخوام سنگنمی
یوتاب بی که نگاهش را که به گدار بود، . گاه بروداش و خواست که به سوي درمانسینه

  » .کسی رو بفرست. خودت نرو هیراد«: بگیرد گفت
  .بله صدبد - 

شدند و در یوتاب نگاه کرد به گدار که آخرین نفرات پیاده داشتند ازش خارج می
فکر کرد اما کاش . نقشه خوب پیش رفته بود. شدندپی نیروي سواره به جلگه وارد می
با خودش دعوا کرد . ده نیروي پیادهگذاشت فرمانآریو به جاي رادفرخ، اوتانه را می

تواند تر میالبد رادفرخ به. خواهر آریو باشد همسرکه چه ربطی دارد به این که اوتانه، 
کرد و تازه روزهاي آخر ل لج نمیاما شاید اگر اوتانه از همان او. بري کنددسته را ره

به خودش گفت دوباره که داري . تري در سپاه داشتپیوست، االن موقعیت بهشان نمیبه
مهم این . کند که سرباز باشی یا سردارچه فرقی می. زنی دخترحرف خودت را می

ش یرواش بود، از روبهرهام و سورا که پی. همین بود. بله. است که جنگ را ما ببریم
! يييهی«: کنان براي هیراد دست تکان داد و داد کشیدسورا ورجه وورجه. گذشتند

  .چه خوش بود این دختر» !سالم پسر
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  .حتا اگه یه شعر حماسی باشه، بازم شعره. مث شعره دونی یوتاب، زنمی - 
  یعنی لطیفه؟ - 
رد و شکننده ست -    .یعنی تُ
  م؟پسربچه ناراحت شده به خاطر این که از کشته شدن یه - 
  .به خاطر این که از مرگ یه دشمن ناراحت شدي - 
  .کنه؟ اون فقط یه بچه بودچه فرقی می. دشمن یا دوست - 
  .گمهمین عطوفت مادرانه رو می. همین دیگه - 
شی یعنی تو ناراحت نمی. عطوفت انسانی، جزو اخالقه. ست اوتانهاین زنانگی نی - 

  ي همین سورا جلو چشمت جون بده؟ه به قد و قوارهاز این که ببینی یه بچ
  ...اما. شممن ناراحت می. چرا - 
  اما چی؟ - 
ي این همه. چه اون بچه، چه اون بزرگا. ي این آدما ناراحتممن براي مردن همه - 

  .کنندیگه رو تکه پاره میآدمایی که به خاطر هیچ چی دارن هم
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  ی؟جنگی؟ به خاطر هیچ چپس خودت چرا می - 
  .اومدم توي این میدون یوتابتو من به خاطر  - 
  .این جا نباید به خاطر کسی بجنگی. اشتباه گرفتی. نه اوتانه - 
  ره پیکار کنم؟پس باید به خاطر شاهنشاهی که از جلو دشمن درمی - 
موضوع یه اما . درسته. داریوش سوم توي گوگمل از جلو اسکندر در رفت. آره - 

  ....شاهی نیسیه پادحتا پادشاه یا 
گی همون شاه ترسو قراره که میرو اما این سرزمینی . موضوع یه سرزمینه. آره - 

  ....اداره کنه
گر، هر هفت خاندان، با هم اداره هاي حکومتي خانداناین کشور رو همه. هرگز - 

  .ي هخامنشیانهقدرت تصمیم توي دست همه. شاه یه نماده. کننمی
  تونن براي خودشون تصمیم بگیرن؟یپس مردم چی؟ مردم کی م - 
  .هاي ما همیشه براي منافع مردم بودهتصمیم - 
  این یه شوخیه؟ - 
حکومت نماد . هانه منافع حکومت. ي مردمهاما هدف، منافع همه. کننهمه اشتباه می - 

  .همین مردمه
  .ستاین حرف مردم نی. گیماین رو فقط خودمون می - 
  ا کجا با منافع مردم تقابل داشته؟ منافع م. روي هوا حرف نزن - 
شون کنیم به خاطر ما بجنگن و هزینه کنن؛ از جونمردم رو وادار می. همین جنگ - 

  .شونو از دارایی
  .کنیمما فقط دفاع می. این جنگ رو ما شروع نکردیم - 
  .ستاین تنها جنگ تاریخ ما نی - 
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  .زمینبراي ایران. جنگنشون میمردم براي سرزمین - 
  . افتهي اتفاقیه که میاین همه. جنگن که پادشاها پادشاهی کننسربازا می - 
. پادشاه هم مث من یه سربازه براي میهن. جنگمولی من براي هیچ پادشاهی نمی - 

. جنگممنه، اما من براي آریو نمی دهمثل آریو که فرمان. ر از منهولی جایگاهش باالت
  .نه سربازها. زدورا سکار میا پول جنگیدن براي یه شخص 

ي میهن یه واژه. کنهش باور نمیلوحیي سادهاین دروغ رو حتا تاریخ، با همه - 
که  .براي فریب. ترها درست کردنمندان براي ضعیفشوخیِ خیلی بزرگه که قدرت

همیشه سربازایی باشن که مفت و به خاطر یه چیز موهوم که فقط توي ذهنشون وجود 
  .داره، بجنگن

االن به هر . کنیماما ما که توي یه شرایط ذهنی زندگی نمی. قبول. باشه. بخ - 
  من باید چی کار بکنم؟ بشینم و نگاه کنم؟. دلیلی یه بیگانه به ما حمله کرده

کنی اسکندر و داریوش چه فرقی با هم دارن؟ کنه یوتاب؟ فکر میچه فرقی می - 
ن دو تا پادشاه باشه بمیرن؟ چرا من و چرا مردم باید به خاطر این که کدوم یکی از ای

  تو باید بمیریم که یکی دیگه حکومت کنه؟
  درسته؟. کنیپس اصل مشکل تو اینه که چرا تو پادشاهی نمی - 
چه نیازي به . گم چرا اصلن باید کسی پادشاهی کنهمن می. انصافیه یوتاباین بی - 

  پادشاه و پادشاهی هست؟
  .پوشونهیبدون حکومت جامعه رو فساد م - 
ي بدون حاکم دیدي که بعد کجاي دنیا این روش تجربه شده؟ کجا یه جامعه - 

  ره؟بخواي نتیجه بگیري بدون این عنصر، جامعه به سوي فساد می
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یا شاید اگه . ده که حرف تو یه ادعا ستهمین که جایی تجربه نشده نشون می - 
هرگز . اوتانه، اما واقعیت ندارنها قشنگن آرمان. تر حرف بزنم یه آرمانهبخوام قشنگ

  .واقعیت ندارن
تون به درسته؟ تو و امثال تو گاهی از منافع. اما تو بهش پابندي. اخالق هم آرمانه - 

  .گرا شکل بگیرهي اخالقبه خاطر این که یه جامعه. گذرینخاطر اخالق می
  .اخالق جزو دین ما ست - 
کنی واقعیت اما تو که فکر نمی. مانهدار هم یه آري دینجامعه. کنهفرقی نمی - 

  نداشته باشه؟ 
  . افکارت رو توجیه کنی تاریزي تو داري همه چیز رو به هم می - 
  .حرف منو قبول نکنی تاریزي شاید هم تو داري همه چیز رو به هم می - 
  .شاید - 
  شی؟بپرسم ناراحت نمی یه چیز - 
  .بودمخواستم ازت ناراحت بشم، تا حاال شده اگه می - 
  .اگه به اخالق پابندي پس چرا حاضري یه انسان رو، گیرم که دشمن باشه، بکشی - 
  .میرماگه من نکشم، می. گی به کشور من، به من حمله کردهاون انسانی که می - 
  پس چه فرقی بین انسان و حیوان وجود داره؟. یعنی قانون جنگل - 
. ونی باهاشون متمدنانه حرف بزنیتاگه تو بین یه دسته شیر درنده گیر کنی، نمی - 

  . ت بجنگی، یا بمیريیا باید براي زندگی
این سیاسته که باعث جنگ . مشکل ما سیاسته. ستیماما ما بین شیرهاي درنده نی - 

اما چیزي که . آن که عدالت رو برقرار کننها به این اسم میي حکومتهمه. ریزیهو خون
  .نکبته شه، فقط بدبختی وازشون نتیجه می
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  ي حکومت کورش هم براي مردم بدبختی بود؟نتیجه - 
  . همیشه استثنا وجود داره - 
اون وقت دیگه از قانونت . ها رو استثنا کنیشی خیلیاگه بخوام بشمرم، مجبور می - 

  . مونههیچ چی به جا نمی
چه . کنماي که بگی، قبول نمیهر کس دیگه. کنمکسی رو جدا نمی کورشبه جز  - 

  . دي، چه پارسیما
  حتا داریوش؟ - 
مدارها رو به حال خودشون رها کنن و توي دونی یوتاب، اگه مردم، سیاستمی - 
  .هاشون شرکت نکنن، دنیاي خیلی قشنگی خواهیم داشتها و بازيجنگ
اي هستن؛ یه چیزي به مدارها موجودات دیگهکنی سیاستمشکل تو اینه که فکر می - 

  .کردي که اونا هم یکی از همین مردمنتو فراموش . جز انسان
  . شاید - 
  شی؟یه چیز بگم نارحت نمی - 
  .خواستم ناراحت بشم تا حاال شده بودماگه می - 
ري؟ درسته که تو که این قدر از حکومت و سیاست بیزاري، چرا ازش بیرون نمی - 

این عرصه گر به دنیا اومدي، اما کسی تو رو وادار نکرده توي توي یه خاندان حکومت
زنی و مسلم بدون که اگه بري و همون کاري رو بکنی که همیشه حرفشو می. باقی بمونی

گیره، که خیلی از رقیبات کنی، نه تنها کسی جلوت رو نمیهیچ وقت بهش عمل نمی
  .شنحال هم میخوش
  منظورت کدوم کاره؟ - 
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ان کوچیک توي گی دوس داري از دنیا فقط یه انارستمگه همیشه نمی. انارستان - 
  .ي هخامنشیاین آرزوي بزرگی نیس براي یه نژاده. نام داشته باشی و بسیه روستاي گم

  . ستاما همه چی به همین سادگی نی. آره خب - 
  چی جلوتو گرفته؟ - 
  . این آرمان منه. حکومت تالش کنمیک این که من باید براي یه دنیاي بی - 
  ر رو بکنی؟تونی این کااز همون انارستان نمی - 
براي نابود . ترین و کاراترین روشهاین به. باید حکومت رو از داخل خورد. نه - 

  .کردن قدرت، باید قدرت داشته باشی
  .ستیتو فقط مشکلت اینه که چرا خودت پادشاه نی. همون که گفتم - 
  .رحمی یوتابخیلی بی - 
  و دوم؟. دوباره شروع نکنیم - 
  .دلیل دوم و اصلی تویی - 
  ن؟م - 
کنی که به انارستان من تو هرگز پارسه رو ول نمی. خوام تو رو از دست بدمنمی - 
  . کنمم رو با هیچ آرزویی عوض نمیمن خانواده. بیاي
  دم؟کنی من پارسه و مناسبات پارسه رو به تو ترجیح مییعنی فکر می - 
  . پرت بیاي اما شک دارم که راضی بشی با من به یه شهر دورافتاده و. دونمنمی - 
کاش یه بار اینو ازم . کرديکاش به جاي این که شک کنی، یه بار امتحان می - 

  .خواستیمی
  .تونستم از تو چیزي بخواممن نمی - 
  چرا؟ - 
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توي این ده یازده سال، سیب خندان و . چون تو هیچ وقت چیزي از من نخواستی - 
  .تیبه گریان که هیچ، حتا یه گل سرخ ساده هم از من نخواس

  .یم اوتانهما از هم چه دور شده - 
  .خیلی دور، خیلی نزدیک - 
  خواد؟دونی االن دلم چی میمی - 
  یه گل سرخ؟  - 
  .و ترش. یه انار سرخ و گنده. دلم لک زده براي انار. نه - 
  .کننهمه شیرینش رو هوس می - 
  .ستممن که همه نی - 
  .تو یوتابی. درسته - 
  .انواده تنها چیزیه که ما هر دومون سرش توافق داریمخفکر کنم ، اوتانه دونیمی - 
چون عاشق توام؛ . م، این جامو به خاطر همین مفهومه که به رغم عقیده. درسته - 

  .تر از شعارهام دوس دارممشکل من اینه که تو رو بیش. معاشق خانواده
  .ثرهحتا اگه یه نثر عاشقانه باشه، بازم ن. دونی اوتانه، مرد مث نثرهمی - 
  یعنی محکمه؟ - 
  .روحهبیخشک و یعنی  - 
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برو «: بست، بی که نگاه کند به سورا گفترهام همان جور که زخم پاي مرد را می
» ...ببین چرك  نکرده باشه. س رو باز کن و دوباره ببندزخم اون پسر که اون گوشه
ستش بود، بندي و ضمادهاي ضدعفونی توي دهاي زخمسورا همان جور که پارچه

هنوز «: رهام نگاهش را از پاي مرد گرفت و رو کرد به سورا. ایستاده بود کنار رهام
اش سورا محتاط رفت کنار جوان زردمویی که رهام سینه» .د برو دختر. که وایستادي

مال بود و رهام فرصت اش که هنوز خوننگاه کرد به تن برهنه. را نوارپیچ کرده بود
سورا کنار جوان زانو زد و با احتیاط دست برد به نوار . کند نکرده بود که پاکش

جوان از درد . سورا آرام شروع کرد به باز کردن. خند زدرمق لبجوان بی. بنديزخم
ش هـار زد، زخم بـه کنـي نوار را کهـن الیـریـآخ» .آآآي«: ردـشـه هم فـهاش را بچشم
که از سینه تا شکم را به عمق دو بند قرمزي خون هنوز روي زخم بود . کجی کرددهن

چشم سورا که به . ي پسر معلوم بودي شکستهسفیدي استخوان دنده. انگشت شکافته بود
هاش را بست و یک دو قدم ناخودآگاه چشم. پشتش لرزید. زخم افتاد، دلش ضعف رفت

» .بجنب. بینی زخمی زیادهکنی؟ مگه نمیچی کار داري می«: رهام داد زد. پس رفت
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اش به هم دل و روده. سرش گیج رفت. هاي دیروزي گذشتدوباره از ذهن سورا صحنه
دستش را گرفت جلو . آمدچیز گرمی به سرعت داشت از حلقومش باال می. پیچید
ي ترش مزه. پشت چادر نرسیده بود که باال آورد. دوید بیرون چادر. عق زد. دهنش

. خواست به خانه بروددلش می. شدند هاش سرازیراشک. هنوز توي جحم دهنش بود
هاش را چشم. ناك بوداین جا مثل یک کابوس ترس. خودش را ول کرد روي خاك

ها هی صداي فریاد دردآلود آدم. شدهی زخم و سرخی خون از جلو چشمم رد می. بست
هاي خیسش پلک. اي روي صورتش افتادهحس کرد سایه. آمدهی بوي خون می. آمدمی

  . بلند شد و نشست. از کرد، رهام با آن ریش سفیدش جلو چشمش بودرا که ب
تازه داره شروع . یه سرباز باید محکم باشه. نباید این قد ضعیف باشی پرستار - 

هنوز باید خیلی دست و پا و سر . ناکش مونده دخترهاي وحشتهنوز صحنه. شهمی
از . توي جلگه رو شروع کننها قراره جنگ از امروز تازه پارسی. ببینی که قطع شده

ي آدمایی رو ببینی که تا دیروز کنارت جنازهآماده باشی که امروزه که باید هر لحظه 
ست که جنگاش هم قشنگ ي شاه پریان نیاین جا قصه. زدنداشتن توي اردوگاه قدم می

  .... آدماي وحشی. این جا دنیاي آدما س. باشه
رباز، سرباز غرق خونی را که داشت جیغ زد که چند سهنوز رهام داشت حرف می

: شان، گفترفت سمترهام همان جور که می. گاهکرد، آوردند طرف درمانو داد می
هاش سورا بلند شد و اشک» .نارنجی بودن نیساالن وقت نازك. پا شو. پا شو دختر«

ر هیراد و یک دو نف. رفت به کمک سربازها که زخمی را آورده بودند. را پاك کرد
داران ي نیزهاز لباسش پیدا بود که از دسته. دیگر بودند که سرباز را آورده بودند

دارن . پنج شش تاي دیگه هم هستن«: گفت. ي جانش پر از خون بودهیراد همه. است
رهام نگاه کرد به بازوش که چاك . سرباز زخمی را خواباندند کنار گیان» .آرنشونمی
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تیر . کتفش هم هست«: سربازي که باش بود گفت. رفتخورده بود و ازش خون می
. د از دردجیغ کشی. پوش مرد را دریدرهام تن» .خودش کشیدش بیرون. خورده بود

سورا بغضش را خورد و دوید » .اون ضماد رو بده به من پس چرا وایستادي دختر؟«
ي سر رهام از باال. هیراد و سربازها به دو برگشتند به طرف میدان. طرف ظرف ضماد

وسایل . ستزخم بازوش زیاد جدي نی. فقط کتفش. ببند زخمش رو«: سرباز بلند شد
نشست به . ی چشمـه یعنـان داد کـسورا سرش را تک» .مـجویی کنیهـد صرفـبای. هـکم

آوردند و یک دستش باش رهام دوید به سمت زخمی دیگري که داشتند می. بنديزخم
  . نبود
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ها هنوز فرصت نکرده بودند چیزي خیلی. خورداشت ناهار میعصر بود و تازه د
ي سوارها برگشته بودند به همه. تازه یک ساعتی بود که جنگ ایستاده بود. بخورند

از خودش پرسید . آمدکاش زودتر سپاه ایران به کمکشان می. اردو و فعلن خبري نبود
اما خب، او هم که . ناك بودوحشت. نشده بود. که پشیمان شده از آمدن به این جا؟ نه

فکر کرد یوتاب چه کار خوبی . آمده بود که بجنگد. براي تفریح این جا نیامده بود
. وقتی این جا این طوري ست، واي به حال میدان جنگ. گاهکرده که فرستادش درمان
آن هم توي هم چو . نیشش براي چی باز بود. آمد طرفشهیراد بود که داشت می

: آخرهاش بود، گرفت طرف هیرادکن سورا ظرف غذا را . ت کنار سورانشس. وضعیتی
  . هنوز نیشش باز بود. خورده بود. سرش را تکان داد» چیزي خوردي؟«

  خندي؟چیه؟ به چی می - 
  .به تو - 
  به من؟ من کجام خنده داره؟ - 
  کردي؟قبل ظهرت رو یادت نیس؟ افتاده بودي بیرون چادر و داشتی گریه می - 
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  » .کردمهیچم گریه نمی«. اي داشت این پسرچه حوصله. ت هیراد داده بودگزك دس
  آره؟. دلت واسه مامانت تنگ شده بود - 

نه «: ظرف غذا را به ضرب گذاشت کنارش و گفت. آوردداشت حرصش را درمی
  ».همین. فقط حالم بد شده بود. خیر

تازه . رفت رو هواتا یه ذره خون دیدي، حالت بد شد و چهار لنگت . آره دیگه - 
  .خواست واسه من توي میدون جنگ هم بیاد و شمشیر بزنهمی

  .همین. فقط گرمازده شده بودم - 
سورا چپ » .چه قدر هم هوا گرمه. آره. آره«: به مسخره با دست خودش را باد زد

ش این جا پالسی؟ پا تو کار و زندگی نداري توي این اردوگاه که همه«: شنگاه کرد به
  » .و به کارت برسشو بر
  .اومدم خوبم کنی. ام دیگهخوب منم زخمی - 

هیراد پشت دست چپش » .تر از منیتو که سالم«: سر تا پاي هیراد را ورانداز کرد
اي گرفته البد به شاخه و بته. را گرفت جلو چشم سورا که خراش کوچکی برداشته بود

بازي را ندارد؟ ي مسخرهحوصله فهمید کهچرا نمی. کن نبودول» .ببین دستم رو«. بود
هنوز نیشش » .شم اگه بس کنیممنون می. من روز بدي داشتم. ببین هیراد«: آرام گفت

کنی د بس می«: داد کشید. باره بلند شد و ایستادیک» .آخه دستم اوف شده«: باز بود
اره سورا دوب» .خواستم بخندونمتفقط می«: هاي هیراد ماسیدخنده روي لب» یا نه؟

هیراد » .خوام که داد کشیدممعذرت می«. خواست داد بکشدنمی. نشست سرجاش
ها رو تصرف شنیدم خواستن قله«: سورا پرسید. واست بلند شود و برودخ. حرفی نزد

  ».کنن
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. که دیگه هر وقت اسم قله بیاد، رم کنن یمشون دادجوري فراري. تونناما نمی. آره - 
  .باور کن

این جوري . چهار نفر هم کشته داشتیم. فت نفر زخمی شدنامروز بیست و ه - 
  . تونیم دوام بیاریمزیاد نمی

  .مطمئن باش. اوضاع به نفع ما ست. نتر کشته دادهها بیشمقدونی - 
  اگه سپاه کمکی نرسه چی؟ - 
  . بریمفقط ما می. بریمچه سپاه کمکی برسه، چه نرسه، جنگ رو ما می - 

جنگ . نگران نباش«: هیراد گفت. رفتظرف غذا ور می داشت با. سورا حرفی نزد
ي نانی که داشت ماندهتهسورا زل زد به » .شه بازياگه کشته ندیم که می. همینه دیگه

سرش گذاشته باشد، اشاره کرد به هیراد تا که سربه» .آره خب«. کردباش بازي می
کل اش نیامد که کلسورا حوصله» .نون واسه خوردنه، نه بازي کردن«: نان و گفت

  ».درسته«: نان را به دهن گذاشت و قورتش داد. کند
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نظام چندانی پیاده. کرد، پس نشسته بودندها بیش از آن چه فکرش را میمقدونی
باید به این که . گرفتتکی جانانه را از سوارها میین مجالِ توانست جلو بیاید و همنمی

همین هم خوب باز . گشتندکردند و زود به گدار برمیدر دشتی چرخی بزنند بسنده می
برزن و پشت سرش سوارها آریو .دادآرایی میشان فرصت آرایش و جنگنباید به. بود
باز هم چندانی به . برخاستها همهمه از اردوي مقدونی. باره تاختند در دشتیک

هاي مقدونی از اردو بیرون جهیدند سوارها و پشت سرشان پیاده وتیراندزي نگذشت 
بخشی به رویارویی . شان مثل دیروز محاصره کردن بودنقشه. و آرایش جنگی گرفتند

آمدند و دو بخش دیگر از چپ و راست میدان گسترده شدند تا سواران ایرانی را 
تیر سوت کشید و از . ي اسبزد به گرده» .کشیمجلو می«: ریو داد زدآ. قیچی کنند

نگاه کرد به قلب سپاه . ي شمشیر گذراندتیر بعدي را با ضربه. کنارش کذشت
به جوانک . کندروز اول که دیدش، فکر کرد اشتباه می. اسکندر را پیدا نکرد. مقدونی

ها شایع شده بود، ها و مقدونیانیآمد که آن جور که میان یونکوتاه قامت زردمد نمی
هاي گاه و اما خب، زرق و برق پوشش و جاگاهش در سپاه و فرمان. پسر خدایان باشد
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ولی امروز چرا به میدان . گذاشت که اسکندر همین استگاهش جاي شکی نمیبی
- پارس حسابی زمین بنددرگدار . از ذهنش گذشت که شاید ترسیده باشد. نیامده بود
اسکندر کم . به خودش تشر زد. کرداین جور نباید فکر می. اما نه. رده بودگیرش ک

در دامن . گرفتشنباید دست کم می. که تا این جا پیش آمده بود جنگاوري نبود
االن در پی هماسکندر شاید . دانستکسی چه می. جا هم نزده. پنهان نشدهخدایانش 

هنوز مانده بود تا دو سوي سپاه . ردنگاهی به پس ک. گشتستان میگذرگاهی در کوه
 ،نه این که بخواهد خطر کند. تر پیش تاختبیش. مقدونی به هم آید و حلقه کامل شود

؟ این طور به نظرش تر شده بودخلوت. اردوي مقدونی به نگاهش مثل دیروز نیامد
. هنه چندان ناشیانالبته یک تقلید . بود تا یک جنگ جنگ هم انگار که نمایش. رسید

کرد که جاسوسی میان دشمن باید فکري می. تر اردو را ببیندخواست که از نزدیکمی
جنگی درست و . رسیدند به بخشی از مقدونیان که به رویارویی آمده بودند. بفرستد

- ي محاصره میداد و در حلقهگرفت، دیگر فرصت گریز دست نمیحسابی اگر درمی
تر درگیر اگه بیش«. باز ضربه زد. ید به صورتشي خون پاشپشنگه. ضربه زد .افتادند

. شنید که مانوش چه گفته، اما چندان متوجه نبود» .شهشون کامل میبشیم، حلقه
حواسش به این بود که خیالش رسیده اردوي مقدونی غیرعادي ست یا واقعن همین جور 

  . است
نگاه کرد . ز همبا. اي زدي سوار مقدونی را رد کرد و به جواب ضربهمانوش ضربه

. نظام در این فاصله دستور پشتیبانی نداشتندپیاده. کشیدندباید پس می. به عقب
. شان بعید بودشدند، زنده ماندناگر محاصره می. افتادشان هم کارساز نمیتیراندازي

ي سپر را باال گرفت و ضربه. ي مقدونی کوبیده شد به سپرش و تکانش دادضربه
تند . خورد به سپر !چلیک. شمشیر را فرود آورد به طرف سر مقدونی. بعدي را پس زد
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- چرا سردار فرمان برگشت نمی. مرد از اسب افتاد. ي مردي سپر کوباند به چانهبا لبه
اگر مجالی بود . زدآریوبرزن تند و محکم شمشیر می. داد؟ دوباره نزدیک شد به او

ها زیبا باشد، آرامش نه مردن آدم. دوست داشت که بنشیند و جنگیدنش را تماشا کند
اي کنار زد و کنار به مانوش سرباز مقدونی را به ضربه. او میان این هیاهو دیدنی بود
: ي میدان گفتبلند و تا که صدایش در میان همهمه. کنار اسب سردار قرار گرفت

  » دید سردار؟دستور برگشت نمی. کنندمون میاالن دوره«
تا همین االن هم . حق با مانوش بود. این بار متوجه شد. کرد آریو برگشت و نگاه

: بند او داد زدمانوش هم پشت» !گردیمبرمی«: داد زد. زیادي جوالن داده بودند
ي همه. یک دو نفر دیگر هم فرمان را تکرار کردند تا همه شنیده باشند» .گردیمبرمی«

اما . شان آمدندها پیمقدونی. ندسوارها به یک باره پس کشیدند و به سوي گدار تاخت
چه این سوتر گدار . اي که تشریفات جنگ مراعات شده باشدتنها به اندازه. نه چندان

آریو سپر را . هابعد هم تیراندازي مقدونی. کشیدندبود و ایرانیان انتظارشان را می
  .رسیدندیها در تیرانداز به مهارت ایرانیان نمگرفت به پشتش، هر چند هرگز مقدونی

آمد و مانوش و آریو در پیش می. از تیررس که خارج شدند، دوباره سوارها منظم شدند
از اسب » .فعلن استراحت کنید«: از گدار که گذشتند، آریو گفت. دیگران پشت او

یوتاب بود که . دهیرفت به طرف گیان فرمان» .این رو هم ببرید براي تیمار«. پیاده شد
دم ورودي گیان به هم . را این جا بود؟ االن که نباید این جا باشدچ. آمدبه طرفش می

  » .چیزي شده؟ از دور که دیدمت نگران شدم آریو«: یوتاب گفت. رسیدند
  کنی صدبد؟ االن باید پیش افرادت باشی؟این جا چی کار می - 

 بازوش هم انگار زخمم. ي آریو که ردي از خون نشسته بودیوتاب نگاه کرد به گونه
  تر؟تر بوده یا آریو خستهامروز جنگ سخت. برداشته بود
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  کاري داري یوتاب که اومدي این جا؟ افرادت رو به کی سپردي؟ - 
. ده بودهر چه بود فرمان. ستیوتاب فهمید که االن از آریويِ برادر هیچ خبري نی

ن اال. فکر کردم شاید نیازي به حضورم باشه. خیر«: رسمی و مثل خود آریو گفت
آریو . به احترام دستش را روي سینه گذاشت و برگشت که برود» .سردار گردمبرمی
یوتاب هم پشت سرش . رفت داخل گیان» .بیا تو. حاال که اومدي بمون یوتاب«: گفت

  .کسی داخل نبود. وارد شد
  .بیرون یه خبراییه - 

ا از زخم یوتاب با انگشت، آرام خون ر. زددوباره آریويِ برادر بود که حرف می
یوتاب » .م نیسچیزي«: آریو آهسته گفت. چندان عمیق نبود. ي آریو پاك کردگونه

  » .م نشدهگفتم که، چیزي«: خودش را پس کشید. دست برد تا نگاهی به بازوش بکند
  چه خبر بود امروز؟ از سوارها کسی کشته شده؟ - 
  . ون هم طبیعی نبودشجنگیدن. تر بودنخلوت. شون به نظرم عادي نبوداردوگاه - 
  یعنی چی؟ - 
  .شاید یه گذرگاه پیدا کردن. حس خوبی ندارم. دونمنمی - 
  توي راهن؟یعنی پس چرا خبري ازشون نیس؟  - 
  .شایدم منتظرن که شب برسه - 
  شب؟ - 
ها تغییري کرده یا یکی رو بفرست سراغ هیتاسب بپرسه وسعت اردوي مقدونی - 

  .نه
  .فرستادرو می اگه این طور بود، خودش یکی - 
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. ها گذاشته بودندهایی که به جاي کوهزل زد به سنگ. آریو نزدیک شد به میز نقشه
نگاه کرد . تر ممکن بود اسکندر پیدا کند، دنبال کردهایی را که بیشبا چشم گذرگاه

نگاه یوتاب به بازوي . نگاهش را از نقشه گرفت. اي که اردوي مقدونیان بودبه پارچه
یوتاب نگاهش را کشاند رو نقشه و . ریختود که آرام آرام ازش خون میاش بزخمی
تري هم تیر بیشتر باشه تر کنیم؟ شاید بههاي امشب رو بیشبانخواي نگهمی«: گفت

ي اردوگاه و نگاه کرد به سرخی خون که نشسته بود روي سفیدي پارچه» .بهشون بدیم
  . نگاه یوتاب به آن بود

  .در توي جنگ شرکت نکردامروز خود اسکن - 
  خب؟ - 
  .مطمئنم. اون همین دور و بره - 

  یا آریويِ سردار؟برادر بود که این را گفته بود  آریويِ
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صداي چی بود؟ یک دفعه انگار . سورا از خواب جستخوان بود که هنوز خروس
صداي » !شبیخووووون«: یکی داد کشید. لرزیداي رمیده باشد، زمین داشت میکه گله
کنار گوشش چیزي سوت . بیرون آمد تند پرده را کنار زد و .صداي فریاد. شمشیر

. کسی در کارناي دمید. نگاه کرد به پرده که تیر شکافته بودش. کشید و گذشت
رهام » .ستان پره از گذرهاي چوپانیکوه«: از ذهنش گذشت. اردوگاه آشفته شده بود

سرش را تکان داد که » تو خوبی دختر؟«: گاه رساندسرآسیمه خودش را به گیان درمان
توي گیان و دوید . دستش بود رهام که خنجر کوتاهنگاه کرد به . خوب است یعنی

تر شون بیششون رو از میهنشن که جونهمیشه کسایی پیدا می«. خنجرش را برداشت
کرد یعنی کی خیانت کره بود؟ چرا آخر؟ هر طرف که نگاه می» .دوس داشته باشن

داي آریوبرزن بود که داشت فریاد ص. از همه سو دوره شده بودند. ها بودندمقدونی
هدف دور خودتون بی.... پراکنده نشید.... نظم اردوگاه رو حفظ کنید«: زدمی

گشت و همه را داشت دور اردوگاه می. سوار بر اسب از جلوشان گذشت» ...نچرخید
. شدکی وقت کرده بود که خودش را به اصطبل برساند؟ صداش دور می. دادسامان می
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ي شرایط نقشه» ...ي شرایط بحرانی رو فراموش نکنیدنقشه... نگی بگیریدآرایش ج«
دوید؟ هیراد هیراد بود که به طرفشان می. چیزي ازش نشنیده بود. بحرانی چی بود

  . شمشیري را گرفت به طرف سورا. زدنفس نفس می» !سورا! سورا«. بود
  این چیه؟ - 
  .بهت داده بودمهمونه که قولش رو . شاید مجبور بشی بجنگی - 

کنی تو این جا چی کار می«. دستبود و خوش سبک. سورا شمشیر را گرفت
سورا . هیراد دوید که برود» .خودي این جا وانستاد برو بی... «. رهام بود» ...پسر؟

. برگشت که چشمکی بزند، اما تیر نشست به ران پاش» .ممنونم«: شمشیر را باال گرفت
سورا » !رهااااااااام«: هیراد داد زد. سورا دوید سمت هیراد. نلنگید و افتاد روي زمی

اش خورده بود و پهنش کرده بود روي نگاه کرد به رهام که سه تیر توي سر و سینه
باید هر لحظه «یادش آمد که . گیج زل زد به جسد رهام. خون بود و خون زمین. زمین

ز کنارت داشتن توي اردوگاه قدم ي آدمایی رو ببینی که تا دیروآماده باشی که جنازه
 ،با خنجرش. راد که هنوز مبهوت مرگ برادرش بودـطرف هیبه د ـدوی» .زدنمی

» .شهبدتر می تریزيش، خونبیرون بیارماگه «: گفت. ماندگی تیر را بریدبیرون
اه کرد به سرباز مقدونی که سورا برگشت و نگ» ...پشت سرت سورا«: هیراد داد کشید

سورا شمشیرش را گرفت جلوش و به حالت حمله . دویدن به سویشان میکشافریاد
ي سورا تیغه. مقدونی شمشیر را باال برد و حمله کرد به سورا. لرزیددستش نمی. ایستاد

» !کیلیس«: شمشیر را به دفاع از سرش گرفت جلو ضربه و دو شمشیر به هم خوردند
سورا هی قدم » !چیلیس! کیلیس«. ه حملهدوبار. دوباره دفاع. مقدونی دوباره حمله کرد

دوباره . کرد که بزندحتا یک ضربه هم فرصت نمی. رسیدزورش نمی. گذاشتپس می
شاید هم سورا خسته شده بود که . تر از قبلمحکم. مرد مقدونی شمشیر را کوبید
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مقدونی شمشیرش را باال برد . سورا هم. شمشیر از دستش رها شد و افتاد روي زمین
کار را تمام کند که یک باره هیراد انگار که ببري، پرید روي سرباز و خنجر  که

 سورا بلند شد و. مرد خس خس کرد و افتاد. کوچکش را در گلوي مرد فرو کرد
هنوز کامل برنخاسته بود که سربازي . شمشیرش را برداشت که برود سمت هیراد

ي مرد ه بود از روي جنازهمقدونی هوارکشان دوید طرف هیراد که هنوز فرصت نکرد
سر هیراد . شمشیر مقدونی توي هوا چرخید و نشست روي گردن هیراد. بلند شود

فریادش توي . سورا پرید روي هوا و کمی آن سوتر افتاد روي زمین؛ درست پیش پاي
مقدونی خیز برداشت . ر توي دستش بود و زل زده بود به هیرادیششم. گلوش ماند
به حالت ببر پرید سمت . خون شد. هاش درشت شدسورا چشمیک باره . طرف سورا

توانست، فرو رفت و میسرباز مقدونی و مثل هیراد شمشیرش را تا آن جا که فرو می
. سورا شمشیرش را از تن مقدونی بیرون کشید. مرد دست و پا زد. کرد توي کتف مرد

ایستاده » ....هالعنتیبیاید جلو «: داد کشید. هاي خون را از صورتش پاك کردپشنگه
: یادش آمد که آریوبرزن داد زده بود. ي شمشیر، صاف جلو صورتش بودبود و تیغه

. کردباید یوتاب را پیدا می» ...هدف دور خودتون نچرخیدبی.... پراکنده نشید.... «
ي دوید به سمت میانه. خودي مرده باشدخواست بینمی. گرفتباید آرایش جنگی می

آریوبرزن را دید که سواره در . ري از کنار صورتش سوت کشید و گذشتتی. اردو
  .یوتاب کنارش بود، اما پیاده. میان اردوگاه است

  .شکنممن براتون خط محاصره رو می. پارسه با تو. تو برو یوتاب - 
ها سمت تیرانداز. امي دفاعیمن آخرین الیه ي شرایط بحران یادت رفته؟نقشه - 

  . نظام باید از اون جا تا پارسه عقب بشینهسواره. شکننمی رومحاصره شرقی 
  .تو باید بري یوتاب. رممن نمی - 
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  . د برو آریو. وقت براي احساسات نیس - 
» .برو آریو«: یوتاب دوباره داد کشید. اسب تاخت. محکم کوبید به کفل اسب

یوتاب داد . رقیتاخت به سمت خط ش» ...نظام پشت سر منسواره«: آریوبرزن بلند گفت
چشمش افتاد به سورا که » .خط شرقی محاصره رو نشونه بگیرید. صف اول«: کشید

شمشیر از کجا . اشکاش این دختر را زودتر روانه کرده بود به خانه. دوید طرفشمی
پس هیراد کجا بود؟ مرده بود » ...صف دوم«: دیداد کش. تیرها رها شد ؟پیدا کرده بود

یوتاب نگاه کرد به » .خوام بجنگممن هم می«. رساند به یوتاب آیا؟ سورا خودش را
. هاي سورا که میان سرخی خون که به سر تا پاش پاشیده بود، پنهان شده بوداشک

تو هم برو . خوبه سورا«: گفت. اش کندها به سمت پارسه روانهمجال نبود که با سواره
دار و ی از نیروهاي نیزهي کوچکرو کرد به دسته» .بانیتوي صف نیروي پشتی

تخت، پاي«: داد کشید. کردندداران عمل میبان کمانشمشیردار که به عنوان سپر پشتی
یک مقدونی هم نباید به این . شون هم نباید بمیرهیکی. دارها بسته ستبه تیر این کمان

اب یوت. دهی نبودندها که دیگر دهسورا ایستاد در یکی از صف» .ها نزدیک بشهصف
سربازهاي . باران تیر ریخت روي خط شرقی» ...صف اول تیرانداز«: دوباره داد کشید

یوتاب نگاه کرد » ...صف دوم«. شکن تیراندازمقدونی حمله کردند به سمت نیروي خط
. ندیدش. چشم چرخاند تا اوتانه را پیدا کند. تاخت به طرف خط شرقیبه آریو که می

ها که دیگر آخرین مقاومت نگاه کرد به باالي صخره» .صف اول«: دوباره داد کشید
نظام اي از پیادهدسته. چشم چرخاند توي میدان. نیروهاي هیتاسب هم شکسته شده بود

خوب بود که اوتانه . خند زدلب. جلوشان اوتانه را شناخت. رفتبه سوي خط شرقی می
ودي رسیده بودند به نیروهاي خ. خواست مرگش را ببیندنمی. گشتهم به پارسه برمی

دیگر به قدر کافی آن جا را باز کرده بودند که با یک دو ضرب شمشیر . خط شرقی
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ها کردند تا نتوانند آنها را مشغول میحاال باید همین جا مقدونی. در هم شکسته شود
دهی نیرو داشته آریو باید زمان کافی براي رسیدن به شهر و سامان. را تعقیب کنند

  .شدنده کرد به اوتانه و آریو که داشتند کاملن از خط محاصره خارج مینگا. باشد
  » پس یوتاب؟«. شمشیر زد و خودش را رساند به آریو. اوتانه نگاه کرد به یوتاب

  .پارسه نباید سقوط کنه. پارسه اوتانه - 
از این سو به آن سو . ابـاه کرد به یوتـنگ. اه کرد به شرقـنگ. ه درنگ کردـانـاوت

شنید که چه نمی. زددایم فریاد می. کرداش را مهیاي جنگ تن به تن میدوید و دستهمی
یوتاب . اوتانه دوید به سمت یوتاب» .با توام اوتانه«: آریو دوباره داد کشید. گویدمی

سرش را . دویدانگار که خشک شده باشد، زل زده بود به اوتانه که به سمتش می. ماند
برگشت و با . شد داغ پشت اوتانه. توانست داد بزند که نیانمی. نهیعنی تکان داد که 

» !نه«: یوتاب جیغ کشید. کمرش تیر کشید. یر مرد مقدونیششمشیر کوباند به شم
. جوشیدندانگار که از زمین می. یکی دیگر. مرد مقدونی افتاد. شمشیر زددوباره اوتانه 

خواست صداي یوتاب را می. دچیلیس شمشیر هی توي گوشش بوو چیلیس . درگیر شد
. بدجوري زخم برداشته بود. سوختپشتش می. سراپاش شده بود خون. شنیدنمی. بشنود

. دویدزد و میه میضرب. نیامده بود تا جدا از هم بمیرند. رسید به یوتاباما باید می
 کرد که اینفکرش را نمی. زد؟ سورا بودسورا بود که داشت شمشیر می !چلیس! کلیس

واقعن . یادش آمد که به آریو گفته بود یک شیرزن برایش آورده. جور جانانه بجنگد
. وقت براي احساسات نبود. یوتاب نگاهش را از اوتانه گرفت. شیرزنی بود این سورا

باید هر که هر چه . اي نداشتدیگر نقشه فایده. شمشیرش را باال برد. نبرد تن به تن
موهاش در باد . دوید به سوي انبوه سربازهاي مقدونی .جنگیدتوانست، میقدر که می
  . هاصف سربازهاي پارسی دوید به سمت مقدونی. پریشان شد
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اال به سربازهاي پارسی توي میدان که حخرین بار برگشت و نگاه کرد براي آآریو 
سالح یا باسالح، ها بودند و با هرچه که داشتند، بیي مقدونیاز همه طرف در محاصره

زمان براي  ؟افتاده بودبود که یوتاب یوتاب؟ . اوتانه را ندید. چشم چرخاند. جنگیدندمی
این جور . کردتخت نباید سقوط میپاي. دادباید پارسه را نجات می. احساسات نبود
  .تاخت به سوي شهر پارس. بغضش را خورد. شدتر خرسند مییوتاب هم بیش
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