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 "تو اصال می تونی شمشیر بزنی که پاشدی اومدی این جا دختر ؟"زیر چشمی نگاه کرد به سردار . سردار پرسید :

 سورا دست برد به شمشیر که سنگین بود و به زور آورده بودش تا این جا .

 بله که می تونم . _

تش می لرزید و شمشیر به رعشه تیغه را با دو دست ، راست گرفت جلوی صورتش و به حالت حمله ایستاد . دس

رو گرداند و با گام های بلند و کشیده اش دور شد . سورا  "بسه ، نمیخواد نشونم بدی . "افتاده بود . سردار گفت :

 "پس من چکار کنم ؟"دوان پشت سرش راه افتاد :

 هیچی ، از همون راهی که اومدی برگرد برو خونتون . _

سردار  "اما سردار ...  "ر می دوید و شمشیرش را کشان کشان می برد گفت :سورا همانطور که پشت سر سردا

هیتاسب ! همین االن این دختر رو روانه کن بره . دیگه "ناگهان ایستاد و رو کرد به سربازی که پشت سرش می آمد :

 "نمیخوام توی اردوگاه ببینمش .

  "اما ... "سورا خودش را رساند به سردار و نفس زنان گفت :

را  سورا ترسید و خودش "بله سردار . "سرباز آمد به سوی سورا : ": نشنیدی چه گفتم هیتاسب ؟"سردار داد کشید 

 "بذار بیاد توی دسته ی من آریو . "پس کشید . صدای زنانه ای از پشت سرشان گفت :

ن کرد . سردار رفت به سوی زسورا برگشت به سوی زن که بلند باال بود و با چشم های گیرا و درشتش نگاهش می 

 "سالم یوتاب . ":

 سالم سردار ._

 اون جا میخوای چه کارش کنی ؟ دو نفر باید بذاری که مراقب این باشن ._

  "پرستاری بلدی دختر ؟ "سورا برآشفته خواست چیزی بگوید که یوتاب آرام رو کرد بهش:

 "پرستاری ؟ "سورا تکرار کرد :

 کمتر از جنگ نیست .رسیدگی به زخمی ها _

 "اما من اومدم که بجنگم . نمیخوام پرستار باشم . "سورا سرش را پایین انداخت و دلگیرانه گفت :

 یوتاب نزدیک آمد و انگشتش را گذاشت زیر زیر چانه ی سورا و سرش را باال آورد .

 اسمت چیه دختر ؟ _

 سورا . _

کنی ، اینجا ما نیاز به پرستار داریم . اما اگه فقط دلت میخواد شمشیر ببین سورا اگه اومدی به سپاه ایران کمک  _

بازی کنی و بکش بکش راه بندازی ، اشتباه اومدی . میتونی بری توی اردوی مقدونی ها و برای اسکندر سربازی کنی 

کر ن و این جوری ف. اونجا پره از جوجه سرباز هایی مثل تو که فقط براشون مهمه با شمشیر بزنن یکی رو ناکار کن

 کنن که بزرگ شدن و سری توی سرا در آوردن .

 اما من ... _

حرف همون بود که گفتم . اگه میخوای بمون و پرستاری کن ،  "یوتاب حرفش را برید ، آرام اما قاطع گفت :

 ی کرد .سورا مبهوت نگاه م "نمیخوای هم برو هرجا که دلت خواست شمشیر بزن ، هرجایی جز این اردوگاه .
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 تصمیمت رو بگیر ، من نمیتونم تا شب اینجا وایسم . _

ر گفت سورا این بار بلندت "صدات رو نشنیدم سرباز . "یوتاب بلند داد کشید : "می مونم . "سورا آرام . تسلیم گفت :

 "می مونم سردار . ":

و  سته ، محکم حرف بزنه ، محکم نگاه کنهاین قیافه رو هم به خودت نگیر . سرباز باید محکم بای "یوتاب سرجنباند :

 "محکم بجنگه . اون شمشیر رو هم بده به من .

 هیراد ! این شمشیر رو ازش "شمیر را گرفت به سوی یوتاب ، یوتاب رو کرد به مردی که پشت سرش ایستاده بود :

 "بگیر و یه جنگ افزار سبک براش پیدا کن تا بتونه از خودش دفاع کنه .

راه افتاد و همان طور که می رفت  "باشه یوتاب ، اگه میخوای این سرباز جوان برای تو . "لبخندی زد : آریوبرزن

 "اما مطمئن باش که فقط دردسره ! "گفت :

این سرباز جوان رو ببر پیش رهام که اینقدر هر روز غر نزنه که دستیار نداره .  "یوتاب نرم خندید و به هیراد گفت :

ه جا برای خواب و استراحتش پیدا کن . اگه نبود ، به رهام بگو بیاد پیش سربازای دیگه بخوابه و توی درمانگاه ی

 "جاشو بده به سورا .

این را گفت و رفت به سمت سواری که سورا را به اردوگاه آورده بود . سورا هنوز ایستاده بود . هیراد بی آنکه 

م به تو خوبه من ه "سورا پا تند کرد و گفت : "؟ دنبالم بیا دختر ؟  : پس چرا وایسادی"نگاهش کند راه افتاد و گفت 

 "بکم باشه پسر ؟

ه . هرکسی یه نامی دار "هیراد ایستاد و پرسان نگاهش کرد که یعنی چه . سورا صورت به صورتش ایستاد و گفت :

را صدا بزنی . نه این که بهم بگی همون جوری که تو دوست داری من تو رو هیراد صدا بزنم ، مودبانه اینه که منو سو

 "دختر .

 

 

ببین دختر ، این جا هرکی یه جایگاهی داره که بنا به همون جایگاهش خطاب میشه .  "هیراد لبخندی زد و راه افتاد :

 "مثال تو نمی تونی سردار رو به نامش که آریوبرزنه صدا بزنی .

 البد جایگاه من دختره . هان ؟ _

 م پرستار خوبه ؟بهت بگم خان _

 جایگاه خودت چیه پسر ؟ _

من رو باید دَه بُد  "هیراد دیهیم را روی سرش مرتب کرد و موهایش را ریخته بود روی صورتش زیر دیهیم برد :

 "صدا بزنی .

ببین خانم کوچولو ، این جا یه هنگه که فرماندش سردار  "هیراد پدرانه گفت : "چی ؟ "با صدای نازکش پرسید :

  "صَدبُد  "ریو برزنه . زیر نظر سردار ده نفر وجود داره که هر کدوم صدنفر سرباز دارن . به اونا میگن آ

 "پس اون ده بد که باشی چکاره است ؟ _

 زیر نظر هر صدبد ده تا دسته ی ده نفره است که سرپرست هرکدوم یه ده بده . _

 یعنی تو فقط ریس ده نفری ؟ _

 آره خب . _
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به خاطر این که سرپرست ده نفری این قدر خودتو گرفتی ؟ پس اگه صدبد می شدی این جا درسته منو  یعنی _

 قورت می دادی ؟

کسی نبود . سرش  "رهام ! "پرده را کنار زد و گفت : "درمان گاه همین جاست . "هیراد ایستاد کنار چادری و گفت :

 "رهام ! "را داخل برد و نگاهی کرد و این بار بلندتر گفت :

طور که  هیراد همان "کسی که توی درمانگاه جایگاهش پزشکه.نباید به اسمش صداش کنی . "سورا با شیطنت گفت :

 "رهام برادرمه . "پرده ی گیان را می انداخت گفت :

 نشد . این جا سپاهه . قاعده داره . برادر برای توی خونه س . این جا اون فقط پزشکه . _

 نا رو بهت گفتم .خوبه خودم ای _

 مهم نیست کی گفته و مهم اینه که چی گفته . _

 خانم کوچولو زیاد تند نرو . اون خانم رو که وساطتت رو کرد توی اردوگاه بمونی یادته ؟ _

 خب آره . _

 اون یه صدبده . ولی سردار آریوبرزن رو به اسمش صدا میزنه . می دونی چرا ؟ _

 چرا ؟ _

 . یاد گرفتی ؟ پس منم حق دارم برادرم رو به اسمش صدا بزنم .چون خواهرشه  _

 "خب صدا بزن . اصال به من چه . "سورا شانه اش رو باال انداخت و گفت :

 راه افتاد که برود . "این دیگه کیه ؟ "هیراد پوف کرد و زیر لب گفت :

میبینی که نیست . برو توی گیان تا بیاد . بعدا  "همان طور که می رفت جواب داد : "من چی کار کنم ؟ "سورا پرسید :

 "میام بهت سر میزنم .

 

 

 "حداقل یه دقیقه بمون . االن میادش . تازه مگه اون خانمه نگفت شمشیر هم به من بدی ؟ "سورا دلخور گفت :

 اون خانمه نه ، صد بد ف اسمش هم یوتابه ، صدبد یوتاب . _

 خب هرچی . مگه نگفت ؟ _

. اما به من گفت نه به تو . من االن کلی کار دارم . فقط تو که توی این اردوگاه نیستی . برگشتم شمشیر هم  گفت _

 برات میارم . االن که نمی خوای کسی رو بکشی . مگه بزنی منو ناکار کنی.

دستته . برگ  آره کلی کار داری ، صدهزار تا سرباز زیر "سورا از پشت سر هیراد که دور شده بود داد کشید :

 "چغندر که نیستی !

 هیراد نشنیده گرفت و راهش را گرفت و رفت . سورا با حرص پرده را کنار زد و رفت داخل .

اَه . چه آدم بیخودی بود این هیراد . حتی یک کلمه ازش نپرسیده بود که گرسنه هست یا نه . نه انگار که تازه از راه 

 آمده .

بیاورندش اینجا ، محلش هم نمی گذارد . حقش است . بگذار آنقدر از درد جیغ و داد اگر توی جنگ زخمی بشود و 

به او توجهی نمی کرد ؟ دلش داشت ضعف می رفت . این ور آن  ##کند تا بمیرد . پس کجا بود این رهام ؟ چرا هیچ 
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ور عرقی جات و مرهم و ور و توی ظرف ها را گشت . هیچ چیز . فقط گیاه دارویی و پارچه ی سفید و چهار پنج ج

 این جور چیز ها .

خسته بود . نشست گوشه ی چادر روی زمین . زانوانش را بغل کرد . دلش قار و قور کرد . از دست خودش لجش 

گرفت که چرا آمده اینجا . دست دراز کرد و کمی از پارچه های سفید را برداشت و گذاشت زیر سرش و دراز کشید 

یر قشنگش را گرفته بودند ؟ بی انصاف ها . دست کم در عوضش یک تکه نان بهش می . بغضش گرفت . چرا شمش

دادند . یادش آمد که اوتانه بهش گفته بود شیرزن . هه ! شیرزن ! بروبابا . چشم هایش می سوخت . بستشان . داشت 

راهش نمی دادند.  ضعف می کرد. سردش بود . پارچه را از زیر سرش برداشت و کشید روی خودش . اول که اصال

حاال هم که اینجور ویالن رهایش کرده بودند . بغضش ترکید و اشک هایش همین جور سرازیرشد. صورتش را قایم 

 کرد بین پارچه ها. آن قدر گریه کرد تا خوابش برد

** 

 چنانیوتاب گیس بندش را مرتب کرد و نشست رو به روی مردی که داشت صورت بندش را باز می کرد . مرد هم

لبخند ظریفش را روی چهره اش داشت . انگار که با همین لبخند به دنیا آمده باشد . گرد و غبار راه هنوز میان ریش 

تنکش مانده بود . دست کشید به سر و صورتش . گوشه ی چشم های درشتش را پاک کرد و تا مطمئن شود که 

 لبخندش هنوز روی لبش است رو کرد به یوتاب و نرم خندید .

موبند و  دست کشید به بافت "شعار های همیشگی اوتانه ! "یوتاب نگاه کرد به موبند کتانی مرد . تلخ خندید و گفت :

 "شعار نیست ، مردم و عدالت تنها چیزاییه که بهشون اعتقاد دارم . "آرام پاسخ داد :

 ساده موبند کتانی ببنده ؟ و این عدالت میگه شاه و شاهزاده هم دیهیمش رو باز کنه و مثل یه دهقان -

 عدالت میگه اگه هست ، همه دیهیم زرین داشته باشن و اگه نیست ، همه موبند چرمین ببندن  -

 یوتاب بلند شد و رفت به سمت خروجی .

 بگذریم اوتانه ، چیزی که نخوردی ؟ خوردی ؟ -

 فکری به حالش بکن . نه اما گرسنه نیستم . اون دختره که باهام بود خیلی گرسنه س . یه -

 یوتاب دوباره برگشت و سرجایش نشست .

 هیراد حواسش هست . بهش میرسه . -

آره ، خیلی کوتاه . کار داشت . گفت  "اوتانه سرش را تکان داد : "آریو رو دیدی ؟ "اشاره کرد به بیرون و گفت :

 "میاد بهم سر میزنه . تعجب کرد که اومدم .

 منتظر تو نبود . ##نمیای . هیچ  آره خب ، گفته بودی -

 حتی تو ؟ -

گفتم شاید اگه ببینی که راست راستی نمیام تو هم  "یوتاب فقط لبخند زد و نگاهش کرد . دوباره اوتانه گفت :

 "برگردی . اما خب اینطور که پیذاست تو از من لجباز تری .

 ا باشم ، چه با تو ، چه بی تو .لج نیست . برنگشتم چون وظیفه ی ملی و عقلیم بود که اینج -

 اسمش رو هرچی که می خوای بذاری ، بذار . اما معناش فرق نمی کنه . کل کل ،کل کله دیگه . -

من گاهی با بقیه لج بازی می کنم . اما نه در این مورد . این قضیه فرق می کنه . من این جام چون باورم اینه که باید  -

 اینجا باشم .
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 تو جنگ و خونریزیه ؟ یعنی باور -

 می دونی که از جنگ بیزارم . -

 پس برای رقصیدن با اسکندر اومدی اینجا ؟ -

 من دارم از میهنم ، خانوادم و آرمانم دفاع میکنم .

 میهن ؟ این واژه به چه معنیه ؟ -

 ما قبال در این باره حرف زدیم اوتانه . فکر نکنم حرف تازه ای مونده باشه . -

 ه نمونده یوتاب .آر -

 خوبه ، حاال می مونی یا برمی گردی ؟ -

می بینی که ، برای جنگیدن اومدم . اومدم که به خاطر تو و در کنار تو بجنگم  "اوتانه اشاره کرد به شمشیر و کمانش :

." 

 

 

 

 و داره ؟اشتباه نمی کنی ؟ مطمئنی که خاطر یه آدم ، من یا هرکس دیگه ، ارزش جنگیدن و مردن ر -

 ما قبال در این باره حرف زدیم یوتاب ، فکر نکنم حرف تازه ای مونده باشه ؟ -

 آره نمونده اوتانه . -

هر دو نگاه کردند به هم ، نمی خواستند بعد از این همه دوری با بحث های بی سرانجام همیشگی ، همدیگر را 

ون ا "هنده بود. یوتاب تا فقط حرفی زده باشد گفت :برنجانند . همین شد که ساکت شدند . اما سکوت هم آزارد

بقیه ی حرفش را نزد . نمی خواست این حرفش را اوتانه بد برداشت کند . اما کرد .  "دختری که باهات بود ... 

 "اتفاقی توی راه دیدمش. نمیشناسمش . "توجیه گرانه گفت :

که میشناسمت . از چشمای خودم بیشتر بهت اعتماد دارم  منظوری نداشتم . فقط خواستم حرفی زده باشم . ده ساله -

. 

 ممنون ، ممنون که قبولم داری . -

قبولت ندارم ، فقط گفتم که ازت مطمئنم . میدونم هرگز دروغ نمیگی . اما این رو هم میدونم که  "بدجنس شد :

 "فکرت اشتباهه .

 پس دوباره میخوای که بحث رو شروع کنیم ؟ -

 . حرفم رو پس می گیرم . خوبه ؟نه اصال  -

این  کی ؟ "یوتاب ناباورانه نگاهش کرد : "توی راه میخواست منو بکشه ؟ "اوتانه پاهایش را جا به جا کرد و گفت :

 "جدا؟واسه چی ؟"پلک هایش را فشرد و روی لبخندش خندید . پرسید : "دختره ؟

ت .پس دست هایش را درهم گره کرد و آماده شد تا فکر کرد که تعریف کردن یک قصه بهتر از دعوا کردن اس

 آب و تابش را هم زیاد کند . میدانست که بلد نیست . اما خب ، میشد که تالشش رابکند .

 اول که از دور دیدمش ، فکر کردم شاید راهزن باشه .. -

** 
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هزنی باشد . دست برد به آفتاب پسین مردادماه توی چشمش بود . پرهیب آدمی را در دور دید . فکر کرد را

شمشیرش و آماده ی زد و خورد شد . کله شقی همیشگی نگذاشت که دربرود . می خواست با آن ها روبرو شود . زد 

 ##اسب تا سرعتش را زیاد کند . راهزن ایستاده بود و دست برده بود به شمشیرش . چشم چرخاند .  #####به 

 ود! اینجا چکار می کرد ؟ تنها ...دیگری را در کمین ندید ...زن بود؟ زن ب

دختر شمشیرش را باال آورد و گرفت به سوی اوتانه.  "هی ی ی ی... وایسا شیراسب . "افسار اسب را کشید :

 "بیای طرفم میکشمت . "صدایش خسته بود اما ترسان نه :

 این جا چکار می کنی ؟ اونم تنها . -

 و چه ؟سرزمینمه . هرجا که بخوام میرم . به ت -

 جلوتر یه اردوگاه نظلمیه . بعد هم سپاه مقدونی . راهتو گم کردی ؟ -

 نه . -

 پس کجا داری میری ؟ -

 برای پچی باید بهت بگم ؟ -

 میخوای تا دهکدت برسونمت ؟

 نه -

 مطمئنی نمیخوای کمکت کنم ؟ -

 آره . دشمنی نکنی ، دوستیت رو نمیخوام . -

 "برو پسر . "اسب و گفت : #####خورده بود به یکی بدتر از خودش . آرام زد به چه کله شق بود دختر ، 

آخر میخوای کمکت کنم یه نه  "دهنه ی اسب را کشید و دوباره ایستاد : "میری اردوگاه آریو برزن ؟ "دختر داد زد :

 "؟

 میری یا نه ؟ -

 

 

 با اردوگاه چکار داری ؟ -

 م واسه سرزمینم بجنگم .شمشیرم رد نمیبینی ؟ میخوا -

نگاهش کرد ، به شمشیر که هم قدوقواره ی دختر بود که به نظر چهارده یا خیلی باشد پانزده ساله می آمد . خنده 

اش گرفت و خندید . دختر بهش برخورد . سگرمه هایش را در هم کرد و راه افتاد . اوتانه هنوز خنده اش تمام نشده 

باز  "صبر کن ، با خودم می برمت . "تر توجهی نکرد . اوتانه از اسب پایین آمد و گفت :دخ "صبر کن . "بود . گفت :

  "الزم نکرده."هم نایستاد و بی آنکه برگردد گفت :

اوتانه با خودش فکر کرد که عجب گیری افتاده . اصال به او چه مربوط . تا اینجایش را آمده ، باقی راه را هم می آید . 

ده که بخواهد حرصش را هم بخورد . تصمیم گرفت سوار شود و برود . اما به تصمیم خودش مگر او دعوتش کر

 "معذرت بخوام خوبه ؟ "توجهی نکرد . گفت :

خوبه منم به تو بخندم ؟ فکرکردی اون شمشیر و کمان مسخرت خیلی از  "دختر ایستاد . برگشت و زل زد به اوتانه :

 "یلی بهتر از من بلدی بجنگی ؟مال من بهتره ؟ یا فکر کردی خودت خ
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ی ب "دوباره خنده اش گرفت . خواست خنده اش را بخورد تما نشد و پقی زد زیر خنده . دختر عصبانی شد و داد زد :

معذرت  "راهش را گرفت که برود . اوتانه با یک دو گام بلند خودش را رساند به دختر و گفت : "ادبِ گستاخ .

مگه نه این که کار بدی کردم بهت خندیدم ؟  "توجهی نکرد . اوتانه باز گفت : "یا سوار شو .میخوام که باز خندیدم . ب

 "تاوانش هم اینه که تا اردوگاه برسونمت . بیا سوار شو .

دختر پیدا بود که خسته است و گرسنه . البد همین شد که بیشتر یک دندگی نکرد . بی آن که حرفی بزند آمد طرف 

یش را گذاشت در رکاب و چاالک بر پشت اسب نشست . دستش را دراز کرد که بگیرد و سوار شود . اسب . اوتانه پا

اما دختر لبه ی زین را گرفت و به زور خودش را باال کشید . کوتاه قامت بود و صورتش را آفتاب سوزانده بود . 

همان  "هی ! "گرفت و آرام زد به اسب :اوتانه نگاهش را از دختر  "من آماده ام . "موهایش را از صورتش کنار زد :

شک اوتانه م "آره . "زود پشیمان شد : "نه . "دختر سرش را تکان داد : "تشنته ؟ "طور که نگاهش به او بود پرسید :

 "آورد بزم"اگه گرسنه هم هستی یه تیکه  "آب را که از کنارش آویزان کرده بود برداشت و گرفت به سمت دختر :

 "دارم .

انه اوت "چی چی داری ؟ "مشک اب را از لبش برداشت و نفسی تازه کرد . سینه اش خنک شده بود . پرسید :دختر 

 "چطوری داری میری برای سربازی که هنوز نمیدونی غذای یه سرباز چیه ؟ "خندید :

 خب چیه ؟ -

ر پر می کنن و میشه یه هیچی . یه تیکه نون گندم یا جوئه که وسطش رو می برن و از گوشت و سبزیجات معط -

غذای سفری و سبک . اسمش یعنی که هم غذای بزمه ، هم غذای رزم . اما خب اینطور نیست . فقط یه غذای سریع 

 "سربازیه . اگه میخوای ببینیش توی خورجین کنار پات هست ، بردار .

آره بخورش، مزش بد  "تکان داد :اوتانه سرش را  "همینه ؟ "دختر خورجین را کاوید و تکه نانی را بیرون آورد :

 "خوشمزست. "دختر با احتیاط کمی را مزمزه کرد . خوب بود : "نیست .

 من اوتانه ام . تو اسمت چیه ؟ -

 اوتانه یعنی چی ؟ -

 یعنی خوش اندام . نگفتی اسمت چیه ؟ -

 سورا . -

 "چی ؟ "باد پیچیده بود توی گوشش و سنگین می شنید . باز پرسید :

 را . خیلی سخت نیست . یعنی سرخ رو . _سو  -

 آره می دونم . -

 اکه می دونستی پس چرا دوباره پرسیدی ؟ -

 خب نشنیدم . -

 شنیدی اما بلد نبودی . -

 خیلی خب . بلد نبودم . خیالت راهت شد ؟ -

 آره . آدم نباید دروغکی چیزی رو بگه . -

 جنگیدن میری ؟ خب سورا ، خانوادت میدونن داری برای -
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اوتانه سرش را برگرداند و نگاه کوتاهی به سورا انداخت .  "ااا... آره . "همان طور که لقمه توی دهنش بود گفت :

تیکوی سم اسب که قطع شد ، فقط صدای  _دهنه ی شیراسب را کشید و اسب که یورتمه می رفت ، ایستاد . تیکو 

اوتانه صاف نگاه مرد توی چشم های  "چرا وایسادی ؟ ". سورا گفت :حرکت نرم و یکنواخت رود کر توی فضا بود 

 دختر که بزم آورد توی دستش بود .

 

 

سورا نگاهش را کشاند روی بوته های الله ی واژگون که کمی جلوتر بود .  "خانوادت خبر ندارن . درسته ؟ "گفت:

 "چرا ، می دونن . "مردد گفت :

 یه سرباز یاد میدن چیه ؟می دونی اولین چیزی که به  -

سورا نگاه کرد و حرفی نزد . اوتانه برگشت و دهنه ی اسب را کشید . اسب درو زد و آرام راه افتاد . دوباره صدا 

 سورا مبهوت بود که چرا دارند برمی گردند . اوتانه گفت "راست گویی . "تیکو ، تیکو ، تیکو . اوتانه گفت : "پیچید :

 "رین چیزه .راست گویی مهم ت ":

 چرا داری برمی گردی ؟ چیزی جا گذاشتی ؟ -

 تو چطور می خوای از میهنت دفاع کنی ، اما هنوز یاد نگرفتی وظایفت رو نسبت به خانوادت انجام بدی ؟ -

هی هی . صبرکن ببینم .  "باد خورد توی صورت سورا . گفت : "باید برت گردونم پیش خانوادت . "اسب را تازاند :

 "باز که داری دروغ میگی . "اوتانه بی آنکه جلوی تاختن اسب را بگیرد گفت : "م که بهشون گفتم .گفت

 به خواهر کوچیکم گفتم که بهشون بگه . -

 البد یه سالشه . -

 نه خیر هفت سالشه . -

از ب ". بیخود نتاز . من برنمی گردم "سورا داد زد : "تندتر شیراسب . "اسب : #####اوتانه لبخندی زد و پا زد به 

 توجهی نکرد .

 با تو دارم حرف می زنم ... عجب گیری افتادم ها ... اصال تو که نمیدونی دهکده ی ما کجاست ، می دونی ؟ -

 پیداش می کنم . دونه دونه سر میزنم تا تو رو بدم دست مادرت . -

 اگه برنگردی از اسب می پرم پایین ها . -

 خوب بپر . -

تو  "عصبانی شد . اگه کاری نمیکرد جدی جدی همه راه را برمی گشت : "هی ی ی ی . "اسب : #####به  کوباند

 "مثل اینکه زبون آدمیزاد حالیت نمیشه . من خودم هفده سالمه . میدونم دارم چکار میکنم .

، بدون آب و غذا ، مثل بچه اگه می دونستی داری چکار می کنی که با یه شمشیر مسخره ، پای پیاده ، اون هم تنها  -

 ها راه نمی افتادی بری اردوگاه .

 آب که رودخونه همین بغله . غذا هم داشتم . فقط خواستم ببینم این بزم آورد چه جوریه . -

 فکر کردی جنگ بازیه دختر ؟ تا حاال یه جسد دیدی ؟ خون می دونی چه رنگیه ؟ -

اگه برنگردی بری طرف اردوگاه  "خنجر بود انگار . سورا گفت : اوتانه خنکی چیزی را روی گردنش حس کرد .

فایده نداشت . دختر  "خودم همین جا می کشمت تا هم رنگ خون رو بفهمم چه رنگیه ، هم یه جسد رو دیده باشم .
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ورا . س کله شق تر از این حرف ها بود . افسار را کشید و اسب آرام ایستاد. مچ دست دختر را گرفت و آرام فشار داد

باشه ، اگه اینقدر اصرار داری  "اوتانه مچش را ول کرد : "آی دستم ! "جیغ کشید و خنجر از دستش افتاد روی زمین:

و جنگیدی با دشمن اینقدر برات مهمه که حاضری به خاطرش یه آدم رو بکشی حرفی نیست بیا .اما داری اشتباه می 

 "کنی .

خنجرش را که افتاده بود میان علف ها برداشت . یک گله بز  "خودم مربوطه . به "سورا از اسب پایین پرید و گفت :

 کوهی از دور نگاهش می کردند .

 "چرا رفتی پایین ؟ قرار شد ببرمت دیگه . -

 الزم نکرده . خودم پا دارم . سوار اسب زشت تو هم نمی شوم . -

چکار داری می کنی ؟ ولم کن  "کرد . سورا تقال کرد :اوتانه از روی اسب خم شد و دستانش را دور کمر سورا حلقه 

 "... کمک ...

سورا خودش را  "برو پسر . "شیرایب : #####پا زد به  "دیگه حوصلم رو سر بردی دختر . "نشاندش پشت اسب :

مگه خانواده ی خودت راضی هستن که بری بجنگی و کشته بشی که تو  "روی اسب جا به جا کرد و درست نشست :

 "اال داری منو سرزنش می کنی ؟ ها ؟ح

 اوتانه خندید .

 کجاش خنده داره . -

 "کجاش خنده داشت ؟ "جوابه نشنید . دوباره پرسید :

 این جاییش که همسر من االن خودش توی میدون جنگه ! -

 

 

 خب اینم از اردوگاه . -

 "خوابی دختر ؟ "حرفی نشنید . گفت :

 م .نه داشتم نگاه می کرد -

 پس چرا چیزی نمی گی ؟ هیجانی ، ذوقی ، چیزی . -

 خب چی بگم ؟ اردوگاهه دیگه . مثل بقیه ی اردوگاه ها . -

 مگه تا حاال یه اردوگاه نظامی رو از نزدیک دیدی ؟ -

 نه ولی تعریفش رو که شنیدم . -

اوتانه دهنه ی  "ایست ! "را گرفت : با خودش خندید و دیگر حرفی نزد . نزدیک شدند به دروازه . سرباز جلوشان

من اوتانه ، پسر آریاز . اومدم که در کنار سپاه  "اسب را کشید . شیراسب ایستاد . لبخند همیشگیش را زد و گفت :

پوزش منو بپذیرید جناب اوتانه ، اما لطفا  "سرباز با احترام گفت : "ایران بجنگم . سردار آریوبرزن منو میشناسن .

 "اجازه ی ورود براتون بگیرم .بمونید تا 

 من خودم یه سربازم . قواعد اردوهای نظامی رو خوب می دونم . به کارتون برسید . من همینجا منتظر می مونم . -

ه مگه تو کی هستی ک "یکی از سرباز ها دست گذاشت روی سینه اش و رفت . در همچنان بسته مان . سورا پرسید :

 "یه آدم . "اوتانه خندید : "؟ اینقدر بهت احترام گذاشت
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 اِ ... اگه نمی گفتی فکر می کردم شلغمی . -

اوتانه حرفی نزد . سورا از اسب پایین پرید و چشم چرخاند روی اردوگاه که میانه ی دره درستش کرده بودند و 

ه مستقیم می رفتی ، جویبار کوچکی از کنارشان می گذشت . همه سوی اردوگاه قله های بلند بود و همین دره را ک

دشت شروع می شد . شنیده بود که مقدونی ها از دشت داشتند پیش می آمدند . فکر کمی کرد که اردو را داخل 

همان دشت زده باشند . به نظرش این گدار ، تنگ تر از آن بود که هر دو سپاهبا هم بتوانند داخلش بایستند ، 

 جنگیدن پیشکش .

ها در جنب و جوش بودند و هی سنگ ها را جا به جا می کردند .شاید چیزی می ساختند .  روی قله ی رو برو ، سرباز

 آن باال ؟ برای چی ؟ نفهمید که دارند چکار می کنند .

پرچم عقاب زرین که از پدرش شنیده بود ، تقریبا در میانه ی اردوگاه افراشته بود . نگاهش افتاد روی پرچم 

ه دو تکه ی سیاه و دو تکه ی سفید داشت . نیزه ی بلند و سپر نی بافت سرباز را مستطیلی روی سردر اردوگاه ک

 برانداز کرد . نقش های قرمز و نارنجی روی سپر به نظرش قشنگ آمد .

دوباره چشم چرخاند بین خیمه ها . به جز سی چهل تا اسب که در اصطبل چسبیده به اردوگاه بود، اسب و ارابه ای 

اید باقی اردو را در جای دیگری برپا کرده باشند . توی این یک ذره جا که همه ی سپاه ایران جا ندید . فکر کرد ب

 نمی شد . حتما این مقر فرماندهی بود و جلوتر توی دشت اردوگاه سرباز ها را برپا کرده بودند .

 "ارابه ها ؟ "اوتانه تکرار کرد : "پس ارابه ها کجان ؟ "پرسید :

 بودم سپاه ایران یه عالمه ارابه ی داس دار جنگی داره .آره من شنیده  -

 آره خب . اما این جا مگه نمی بینی همه ش کوهه . ارابه به درد اینجا نمی خوره . -

 چه بد . دوست داشتم یکیشون رو ببینم . -

 

 

ن ار خودشون دارن میان ایبفرمایید جناب اوتانه . ببخشید که معطل شدید . سرد "سرباز برگشت و در را باز کرد :

  "اردوی سربازا جلوتره ؟ "اوتانه از اسب پایین آمد . سورا پرسید : "جا .

اوتانه توشه ی ساده اش را از روی اسب  "اکه اجازه بدید اسب رو به اصطبل ببرم واسه تیمار . "سرباز گفت :

ورا چه گفته است. سورا پی اوتانه راه افتاد و انگار نشنید س "ممنون سرباز . "برداشت و افسار را به جوان سپرد :

داخل اردوگاه شد . خیالش رحت شد . فکر نمی کرد اینقدر راحت راهش بدهند تو ، آن هم مقر فرماندهی . چه 

 بخت بلندی داشت که این آقای اوتانه را توی راه دیده بود .

 می شدیم .خوش آمدی اوتانه ی گرامی . کم کم داشتیم از اومدنت ناامید  -

درود بر سردار ایران ،  "سورا نگاه کرد به مرد که بلند باال بود و به پیشتاز اوتانه آمده بود . اوتانه جواب داد :

سردار کاله بی ترک سرگذاشته بود و ردای خاکی رنگی تنش بود . اوتانه را در آغوش گرفت . سورا  "آریوبرزن .

روازه .بعد از کلی که خوش و بش کردند ، باالخره سردار نگاهش افتاد به نزدیک تر نرفت . ماند همان جا نزدیک د

یه داوطلب ، مگه دروه نیفتاده بودی که سرباز جمع کنی ؟ "سورا . پرسان نگاه کرد به اوتانه . اوتانه لبخند زد و گفت:

ورا سرخ شد و سرش را س"این یه شیرزنه که داشت تنها و پای پیاده می اومد این جا که برای سرزمینش بجنگه .

پایین انداخت.فکر نمی کرد که اوتانه اینطور ازش تعریف کند : شیرزن ! خوشش آمد از این واژه . آریوبرزن دست 
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بسیار خب . فرستادم به یوتاب خبر بدن که تو رسیدی . االن دیگه باید پیداش بشه .  "گذاشت روی شانه های اوتانه :

 "ملحق می شم . اشکالی که نداره ؟ من کمی کار دارم . بعد به شما

 این جا فرمانده تویی . اگه از نظر تو اشکالی نداشته "اوتانه باز خندید . انگار این لبخند را به لب هایش دوخته بودند :

آریوبرزن سری تکان داد و نرم خندید . آمد به سوی سورا . سورا خودش را  "باشه ، من چی می تونم بگم ، مرد ؟

 ور کرد .جمع و ج

 خب سرباز جوان بگو ببینم چند سالته ؟ -

سورا دست و پایش را گم کرد . نفهمید چرا . کلی تمرین کرده بود برای این موقع . اما صدای محکم سردار 

 "م...م...من هفده سال . "تمرکزش را به هم ریخت :

پس  "ود ، با متانت نزدیک اوتانه شد :یوتاب که روی لباس آبی چادر سفید رنگی با حاشیه های زرین پوشیده ب

 مثل همیشه هیراد با او بود و با رسیدن به اوتانه دستش را به نشانه ی احترام روی سینه اش گذاشت . "اومدی ؟

 "نه ! "یوتاب لبخندش را پاسخ داد : "چاره ی دیگه ای هم برام گذاشته بودی ؟ "اوتانه لبخندش را تمدید کرد :

شاره کرد به سورا که روبروی آریو ایستاده بود و مثل دختر بچه هایی که می خواهند کار بدشان را از اوتانه با چشم ا

قبل از هر چیزی یه فکری به حال این دختر بکن . هم کله شق  "پدرشان پنهان کنند ، به تته پته افتاده بود . گفت :

ها هم که نمی شه برش گردونی . اون هم از راه تر از اونه که بتونی از جنگیدن منصرفش کنی ، هم خسته س ، تن

 یوتاب حرفی نزد . آرام رفت به سمت سورا . "کوهستان .

تو اصال می تونی شمشیر بزنی که پاشدی اومدی این جا دختر  "سورا زیر چشمی نگاه کرد به سردار . سردار پرسید :

 ... "؟

 

 

 و نشست . سورا چشم هایش را مالید . کش و قوسی به خودش داد

 باالخره بیدار شدی ؟ -

نگاه کرد به مرد که البد رهام بود . خودش را جمع و جور کرد و سالم کرد . رهام همین طور که داشت علفی را در 

:اون پارچه ها برای بستن زخمه . باید تمیز بمونه . این برا که خواستی بخوابی ، رخت خواب "هاون می کوبید گفت 

ورا نگاه کرد به کپه ای که کمی آن طرف تر بود و اشاره ی رهام به آن بود . رویش پارچه ی س "اون گوشه س .

سفیدی کشیده بودند . خب از کجا می شد فهمید که این رخت خواب است ؟رهام از سابیدن دست کشید . موهایش 

را تکان داد که یعنی نه .  سورا سرش "از گیاهان دارویی چیزی می دونی ؟"را که اغلب سفید بود مرتب کردو گفت:

 باز هم نه . دوباره مشغول شد به له کردن علف بیچاره . "زخم بندی چی ؟ بلدی ؟ "دهام پرسید :

 چی گفتی به برادر من که این قدر از دستت شاکیه ؟ -

 من چی گفتم ؟ اون همش سر به سر من گذاشت . -

کرچ -حرکت آرام و یکنواخت دست رهام که صدای کرچ رهام خندید و حرفی نزد . سورا نگاه کرد به هاون و

به این هیراد بگو زخمی نشه. چون اگه زخمی بشه خودم همین جا دخلش  "خوشایندی ایجاد می کرد . سورا گفت :

  "رو میارم .
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خواب اینو هیراد اورد .گفت ظاهرا چیزی نخوردی. اما خب  "رهام اشاره کرد به ظرف غذا که کنارش گذاشته بود . :

سورا نگاه کرد به ظرف غذا و با شتاب کشیدش طرف خودش . تند و تند سه چهار  "بودی ، دلم نیومد بیدارت کنم .

 "آروم تر . این طوری که پدر معدت در میاد تا غذایی رو گوارش کنه . "لقمه را جویده و نجویده خورد . رهام گفت :

بود . چندان بزرگتر از خنجر خودش نبود . برش داشت و از توی لبه نگاه سورا افتاد به دشنه ای که کنار سینی غذا 

 ی براقش عکس خودش را دید که موهایش مثل وحشی ها ریخته بود توی صورتش . کمی با دست مرتبشان کرد .

 اون دشنه رو هم هیراد داد که بدم بهت . -

 "را سپرد به سورا . همان طور که می سابید گفت :رهام هاون  "بدین به من بکوبم . "سورا بلند شد و آمد طرف رهام:

وی ارد "رهام شروع کرد به پاک کردن دسته علف هایی تازه چیده بود . با تعجب پرسید : "اردوی اصلی کجاست ؟

 "اصلی ؟

 مگه این جا اردوی فرماندهی نیست ؟ -

 اردوی دیگه ای نداریم همه ی سپاه اینجان . -

 هزار نفر هم این جا جا نمی شن . چه برسه به سپاه ایران . این که خیلی کوچیکه . -

 

 

سپاه کدومه دختر جان ؟ ما یه هنگ هزار نفره بیشتر نیستیم . سردار منتظره که بعد از یه مقاومت ده دوازده روزه  -

د یکی دیگه بگیره . بای ، سپاه ایران باز سامان بگیره و بیاد کمکمون ، اما فکر نکنم بیاد . یعنی فکر نکنم باز سامان

مثل خود آریوبرزن بیرون از این جا باشه تا سپاهی دورش جمع بشن . که خب البته نیست . هرچی که هست همینه . 

شاید یه افرادی مثل تو که سرخود پاشدی اومدی ، یه ده بیست نفر دیگه هم بیان ، اما خبری از سپاه نمی شه . خیلی 

 بعیده .

 دار هم نمیاد ؟یعنی ارابه داس  -

رهام خندید و از جا بلند شد . دور ریز گیاه ها رو ریخت توی ظرف آشغال که دم در ورودی چادر گذاشته بود . 

سورا بهش برخورد . چرا همه بهش می  "پس اومدی که ارابه های جنگی ببینی ؟ ها ؟ "همان جور خندان گفت :

نگی ندیده بود ؟ بقیه هم یک وقت برای اولین بار ارابه دیده اند دیگر . خندیدند ؟ تقصیر او چه بود که تا حاال ارابه ج

 از شکم مادر که ارابه دیده بیرون نپریده اند .

می دونی این که داری "دق دلیش را سر برگ خالی کرد و دسته ی هاون را محکم تر کوباند .رهام آمد نزدیکش :

 سابید سرش را تکان داد که یعنی نه . همان طور که می "می کوبی به چه دردی می خوره ؟

این ترکیب برگ مرموکه با گل خَنو . برای گند زدایی و التیام زخم خوبه . اول باید این رو بریزی روی جای زخم و  -

 بعد روش رو با یه پارچه ی تمیز ، همون ها که به جای بالش گذاشته بودی زیر سرت ، ببندی .

 یزه .مگه سرم چشه ؟ خیلی هم تم -

دیگه بسه . زیاد هم لهش نکن . اونا رو بریز توی اون ظرفی که پشت سرته  "رهام دست گذاشن روی دست سورا :

 برداشت و ریخت . "... .

 حاال این دسته رو بساب . -

 دسته ی تازه را گذاشت توی هاون .
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 سالم به آقای پزشک و خانم پرستار . -

ورودی چادر آورده بود تو . رهام همان طور که پارچه ها را تامی کرد سری برایش هیراد بود که سرش را از الی در 

 هیراد آمد و نشست کنار سورا . "سالم به ده بد . "تکان داد . سورا گفت :

 دیگه ای توی این اردوگاه نیست ؟ ##باز که اینجایی . کار دیگه ای نداری توی این اردوگاه ؟ جز من  -

 اره دختر کوچولو ؟ اومدم پی رهام .کی با تو کار د -

 پس چرا کنار من نشستی ؟ -

 منو باش که خواستم تا اینجا اومدم حال تو رو هم بپرسم . -

حدس زد که برای توصیه های روز نبرد خواسته  "صدبد یوتاب با تو کار دارن . "بلند شد و ایستاد کنار رهام :

گر عادت کرده بود به این هیجان رویارویی با دشمن . برگ کوچکی را باشندش . پس مقدونی ها رسیده بودند . دی

اونا رو که سابیدی برو اطراف رو بگرد ببین می تونی از این برگا پیدا کنی یا نه  "برداشت و گرفت به سمت سورا :

 "؟

راد رهام به هی ".چشم "سورا برگ را گرفت ، نگاهی به آن کرد و گذاشتش کنار هاون .دوباره شروع کردبه سابیدن:

این خیلی کوچیکه ، نمیشه  "سورا اشاره کرد به دشنه : "منم االن میام . "و راه افتاد . هیراد گفت : "بریم . "گفت :

 "باهاش جنگید .

 

 

 جنگیدن که کار تو نیست . این فقط برای اینه که توی شرایط بحرانی اگه الزم شد بتونی از خودت دفاع کنی . -

 توی شرایط بحرانی مجبور شدم بجنگم چکار کنم ؟و اگه  -

 الزم نمیشه . -

 اگه شد چی ؟ -

 خب اگه شرایط اینقدر بد شد ، بهتره که فرار کنی و بری خونت . -

 "یه سرباز ایرانی هرگز فرار نمی کنه . "سورا دست از سابیدن کشید . نگاه کرد به چشم های شیطنت آمیز هیراد :

 جدی بود که هیراد نه دلش آمد و نه جرئت کرد که سر به سرش بگذارد . نگاه سورا آنقدر

این دشنه رو به دستور صدبد یوتاب بهت دادم . رهام هم فقط یه دشنه داره . اما اگه شرایط بدی پیش اومد که الزم  -

 بود بجنگی ، اولین کاری که می کنم اینه که بیام و یه شمشیر بهت بدم.خوبه ؟

هیراد همان طور که از چادر بیرن می  "ممنون . "زد . چه پسر مهربانی بود هیراد . سرش را تکان داد : سورا لبخند

 ایستاد و نگاهش کرد که یعنی بگو . "راستی هیراد ... "رفت چشمکی زد . سورا گفت :

 تو تا حاال ارابه ی داس دار دیدی ؟ -

 

 می دونه ؟ دختره به کارت میاد یا نه ؟ چیزی از پرستاری -

 "یاد می گیره . "رهام دستش را روی هوا تکان داد که یعنی هی ، بدک نیست :

 پس خوبه . -

 بهتر از هیچ چیه . -
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دشمن داره نزدیک می شه. یکی دو روز دیگه  "یوتاب با چشم اشاره کرد به غرب ، جایی که جلگه شروع می شد :

یوتاب سرش را  "ده بودم ، برای توصیه های روز نبرد اینجام .پس درست حدس ز "رهام تلخ خندید : "اینجان .

تو و اون دختره پشت سر ما قرار دارین . پشت آخرین الیه ی دفاعی . نمی خوام پیش از این که بهت  "تکان داد :

 تدستور بدم بیای توی میدون حتی اگه خود آریوبرزن زخمی شده باشه . اگه در حین جنگ کسی به کمکت نیاز داش

، وظیفه ی دیگران اینه که زخمی رو به تو برسونن نه این که خودت بلند بشی و دوره بیفتی توی میدون جنگ . 

 "دوست ندارم که بدون پزشک به نبرد ادامه بدم ، میفهمی که ؟

به زخمی بعداز اون که من اشاره کردم،می تونی بری و "رهام سرش را تکان داد که یعنی فهمیده . یوتاب ادامه داد :

ها کمک کنی . اما فقط توی گدار . حتی یک گام هم توی دشت نمیذاری . تاکید می کنم : حتی یک گام . این رو به 

باز رهام سرش را  "اون دختره هم توضیح بده . مواظبش باش ، خیلی دوست داره شمشیر بازی کنه . مهارش کن .

 "بله حتی یک گام . "تکان داد :

ونه یه سفارش اخالقی که خودت بهتر از من می دونی . من فقط به عنوان فرمانده وظیفه م اینه که خوبه . فقط می م -

موضوع رو یادآوری کنم : توی درمان ، به لباس زخمی توجه نکن . سردار یا سرباز ، پارسی یا مقدونی . تو وظیفت 

 درمانه .

 بله صدبد . این رو به اون دختره هم یادآور می شم . -

 ممنون رهام . می تونی بری . -

رهام دست هایش را روی سینه گذاشت و سرش را پایین آورد . بعد هم از چادر بیرون رفت و پشت بندش هیراد 

  "قرار بود بری و با رهام بیای . "آمد تو . یوتاب با کنایه گفت :

اه یوتاب خیره نگ "زنید این جا باشم .گفتم شاید نخواید وقتی دارید با رهام حرف می  "هیراد توجیه گرانه گفت :

 یوتاب لبخند محوی "پیش سورا بودم ."کرد به چشم های هیراد . هیراد سرش را انداخت پایین و شرم سارانه گفت:

شمشیر می خواست . اون دشنه رو که گفتین دوست نداشت .  "هیراد سرش باال آورد : "مهم نیست. "زد و گفت :

یوتاب دوباره نگاهش کرد و از جایش بلند شد . همان طور که از گیان بیرون می رفت  "این شد که معطل شدم ...

نمی خواد توضیح بدی . گفتم مهم نیست . اما این بار که خواستی بری و درباره ی شمشیر باهاش  "دوباره گفت :

 "بله . "هیراد پی یوتاب راه افتاد : "حرف بزنی به من بگو ، بعد برو . روشنه ؟

 

 

می رفتند به سمت چادر فرماندهی . یوتاب همان طور که بلند گام بر می داشت ، بی آن که نگاه کند به هیراد حرف 

امروز قراره برامون تیر برسه . هفتصد تاش رو تحویل بگیر و بین دسته پخش کن . همه ی کمان ها رو  "می زد :

 "رسن ، کسی مشغول تعمیر زه کمانش باشه .بررسی کنید . نمی خوام فردا پس فردا که مقدونی ها می 

 بله صدبد . -

 تمرین امروز و فردا سبک باشه . نمی خوام افراد رو از تک و تا بندازی .فقط روی انضباط تاکید کن. -

 بله صدبد . -

زد  د . لبخندیوتاب کنار ورودی گیان فرماندهی ایستاد . باد مالیمی می وزید و عقاب زرین روی پرچم را تکان می دا

 "بعد از تمرین اگه خواستی می تونی بری و درباره ی شمشیر با پرستار حرف بزنی . ":
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یوتاب پرده را کنار زد که وارد شود. سرباز نیزه دار  "ممنون صدبد . "هیراد دست هایش را گذاشت روی سینه اش :

 "سالم . "تنها توی گیان نشسته بود برخاست : که کنار ورودی ایستاده بود سرش را به احترام خم کرد . اوتانه که

 سالم . بقیه هنوز نیومدن ؟ -

 می بینی که نه . -

 "بهتر نبود برای جلسه ی فرماندهی لباس رزم می پوشیدی ؟ "نگاه کرد به ردای روستایی اوتانه :

: پوشش جنگی مادی ، با همان  اوتانه تن پوش رزمی یوتاب را نگاه کرد که به غیر از زره و کاله خود ، کامل بود

شلوار رکاب دار با نقش هفتی و هشتی و تونیک آستین دار نارنجی و ارغوانی و خنجر کوتاه و نیام داری که به شیوه 

راست آویزان بود . فقط به جای کاله نیام دار تیارا ، بساک زیبای ارغوانی و سفید پارسی به سر  #####ی مادی در 

ه بود حتی اسکندر هم به تقلید از پارسیان از این دیهیم ها سرش می گذارد . فکرد کرد اما گذاشته بود که شنید

با نوع  "دامن شرابه دار و پیراهنی به هر رنگی به جز این ارغوانی فاخر و سلطنتی بیشتر به یوتاب می آید . گفت :

 "لباس من قرار نیست سرنوشت جنگ عوض بشه .

نیست که بخوای با لباس پوشیدنت شعار های مردم گرایانه بدی . این جا  #####ست درسته . این جا هم یه نش -

 فقط می خوایم جنگ آراریی کنیم . همین .

این شعار نیست یوتاب . باور منه . من هم یکی از مردمم . من اشتباهی توی این خاندان های حکومت گر به دنیا  -

 اومدم .

 نیست اوتانه . شعار یه هر چیز دیگه . اسمش هرچی که هست این جا ، جاش -

 این روش زندگی منه . همون طور که این بازی جنگی روش توئه . -

کسی مجبورت نمی کنه که روشت رو عوض کنی و بجنگی . اما اگه توی این بازی اومدی باید قواعدش رو رعایت  -

 کنی . در ضمن اون خاندان های حکومت گر هم ...

 باشه . تسلیم . اگه لباس جنگی "ب را برید ، دست هایش را باال برد و سرش را کمی پاین گرفت :اوتانه حرف یوتا

 "آره . "یوتاب سرش را تکان داد : "بپوشم و برگردم همه چی حل می شه ؟

 اوتانه همان طور که دست هایش را باال نگه داشته بود رفت به سمت در خروجی . 

 "ر پایین . شان فرمانده جلوی سرباز ها باید حفظ بشه .دست هات رو بیا "یوتاب گفت :

 

 

تاریخ گواهی می دهد که در بیست و یکم مرداد ماه ، دویست و هفت سال پس از آن که کوروش کبیر پادشاهی 

هخامنشی را بنیاد گذاشت ، در گذرگاه کوهستانی دربند پارس هزار سرباز پارسی ، در برابر فوج فوج مقدونیان ، 

 یرانه جنگیدند و دلیرانه کشته شدند .دل

تاریخ گواهی می دهد که یوتاب ، برادرش آریوبرزنو دیگرانی که آنجا بودند ، در برابر سپاه مقدونی ایستادند ، 

 جنگیدند ، کشته شدند و حماسه آفریدند .

 لیران دربند پارس ، به تواین کتاب را به کسانی تقدیم می کنم که این داستان ، زندگی و مرگ آنان است ، به د

 یوتاب ، صدایم را می شنوی سردار ؟

 

 بچه ها من به همه پیشنهاد خوندن این رمان رو می کنم .. واقعا حیفه نخوندنش .. 
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روی میزی که دورش جمع شده بودند ، چند تکه سنک بود که یعنی کوه . تکه های هم شکل پارچه ، دسته های 

ن می داد . سفید ها پارسی بودند و زرد ها مقدونی . اردوگاه اسکندر را با یک تکه پارچه ی بزرگ سرباز ها را نشا

زرد گرد ، در ابتدای جلگه مشخص کرده بودند . تکه ای پارچه ی سفید گردبُرِ کوچک تر هم اردوی خودشان بود . 

 ا را نشان می داد .چند برگ شده بود مناطق جنگلی و نوار ها آبی رنگ ، جویبار ها و رود ه

آریوبرزن همان طور که دو تکه پارچه ی سفید را بر بلندی های دو سوی گدار گذرگاه سپاه مقدونی می گذاشت 

خب یه بار دیگه نقشه رو مرور می کنیم : هیتاسب فرمانده سربازهای سنگ انداز باالی صخره س . دشمن "گفت :

باید متوجه تحرک ما روی اون صخره ها بشه وگرنه وارد گدار نمیشن . قبل از این که توی تله ی ما بیفته ، هرگز ن

نمی خوام خیلی زود سنگ اندازی رو شروع کنید . می فهمی هیتاسب ؟ بذاز پیش آهنگاشون کامل رد بشن و به 

 اردوی ما نزدیک بشن . وقتی قلب سپاهشون کامل وارد دره شد ، شروع می کنید . باید بیشترین حجم تلفات رو

توی اون گدار ازشون بگیریم . یادمون باشه که این نقشه یه بار بیشتر نمی تونه اجرا بشه . پس کوچکترین خطایی 

 "نباید صورت بگیره . روشنه هیتاسب ؟

 بله سردار . -

 خوبه . سنگ به اندازه ی کافی اون باال جمع شده ؟ -

 بله سردار . -

 شو . بعد از جلسه برو و پیش افرادت مستقر -

 چشم سردار . -

تو دادبرزین ،  "آریو برزن دو تکه ی دیگر از پاچه های سفید را پشت سرباز های سنگ انداز مستقر کرد :

فرماندهی نیروی پشتیبانی سنگ انداز با توئه . می خوام افرادت هر جنبنده ای رو که از زیر بارون سنگ جون سالم 

قدونی های که وارد گدار میشن نباید زنده بیرون بیان . دو هزار تا تیر دیگه به در برده شکار کنن . هیچ کدوم از م

دیروز به اردوگاه رسیده ، در مضیقه نیستیم . بررسی کن و اگه بیشتر نیاز داری بردار . اگه اون باال شرایط بحرانی 

 "شد تصمیم با هیتاسبه . سوالی نیست دادبرزین ؟

 خیر سردار . -

این تویی یوتاب ، اولین الیه ی دفاعی . اما حتی اگه شمشیر پیش  "ری روی نقشه جای گرفت :تکه پارچه ی دیگ

آهنگای دشمن روی گردنتون بود ، نباید زود تر از سنگ انداز ها اقدامی بکنید . بذارین دشمن با خیال راحت جلو 

اره که از گدار رد شدن ، بارون تیر بببیاد . به محضی که هیتاسب و افرادش دست به کار شدن ، باید روی سر کسایی 

 ". نبرد با پیش آهنگا نباید به جنگ تن به تن بکشه . پرسشی هست یوتاب ؟

 "خیر سردار . "یوتاب نگاه کرد به آریوبرزن که محکم نگاهش می کرد . سر جنباند :

 

 

باید تا جایی که می تونیم از این ضربه ی خوبه . تا این جای طرح ، ضربه ی نخست ما تموم میشه . از این جا به بعد  -

آغازین بهره برداری کنیم . دشمن در این جا یه فرمان عقب نشینی داره ، یا این که کامال گیج و منگ توی چنگ ما 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – سیاه سردارگیس 

1 8  

 

ست . حاالل باید نیروی سواره با پشتیبانی پیاده نظام به قلب سپاه مقدونی حمله کنه . کارنای جنگ ما تازه از این جا 

 خته میشه . الیه یکم حمله ...نوا

... این چهل سواران . خود من در راس این افراد  "آریوبرزن تکه پارچه ی دیگری را در جلوی ادروگاه قرار داد :

 "خواهم بود .بی درنگ بعد از انهدام نیروی پیش آهنگ مقدونی ما حمله رو شروع می کنیم در پشت سر ما ...

... اوتانه که فرمانده نیزه دارانه ، یورش رو شروع می کنه .  "شت پارچه اول گذاشت :تکه پارچه ی دیگری را در پ

دسته ی شمشیر زن مسوولیتش با رادفرخه که درست پشت سر نیزه داران حرکت می کنه . در شرایط بحران ، 

کرد . دست هایش را روی کمی درنگ  "تصمیم آخر رو برای پیاده نظام ... ) نگاه کرد به اوتانه ( رادفرخ می گیره .

یادتون باشه که ما هزار نفر بیشتر نیستیم . پس زیاد نباید وارد جلگه  "میز گذاشت و نگاه کرد به تک تک نفرات:

بشیم . مخصوصا پیاده نظام که سرعت عقب نشینیش کمه . حد اکثر نیم فرسنگ از دره فاصله بگیرید . حتی اگه ما 

، شما نباید از این اصل تخطی کنید . گیرم که ما شخص اسکندر رو کشته باشیم ، یا  ،نیروی سوار، تا دل دشمن رفتیم

این که تک تک ما رو سالخی کرده باشن . نیروهای سنگ انداز و تیر انداز ، چه اونایی که باالی صخره هستن ) نگاه 

ه کرد به یوتاب ( هرگز و در هیچ کرد به هیتاسب و دادبرزین ( چه کسایی که در آخرین الیه دفاعی قرار دارن ) نگا

 "شرایطی نباید موقعیتشون رو ترک کنن .

  "روشنه ؟ "درنگ کرد :

 بله سردار . -

خوبه . این روز اول جنگه که هدف از اون زمین گیر کردن دشمنه . بعد از اون جنگ فرسایشی ما شروع میشه که  -

ه جنگ تموم عیار رو ترتیب بدیم ، امتداد پیدا کنه . روش جنگی باید تا رسیدن نیروی کمکی ، تا اون حد که بتونیم ی

ما ، شیوه ی تعقیب و گریز خواهد بود . حمالت غافلگیرانه و عقب نشینی تا همین گداری که نیروی سنگ انداز ما 

اره و یروش مستقره . حتی اگه نیروی کمکی هم نرسه ، این شیوه می تونه از لحاظ تدارکاتی به مقدونی ها فشار ب

 وادارشون کنه که سرزمین ما رو ترک کنن . پرسش ؟

و اگه اوضاع به گونه ای که پیش بینی می کنی پیش نره چی ؟ اگه به هر  "اوتانه نگاهی روی نقشه چرخاند و گفت :

 "دلیل دشمن از گدار رد شد و به اردوی ما رسید باید چکار کنیم ؟

هر دلیلی نتونستیم دشمن رو پشت اون دره زمین گیر کنیم ، ادامه ی جنگ پرسش خوبیه . شرایط بحرانی : اگه به  -

در این جا بیهوده س . در این حالت وظیفه ی نیروی پشتیبانی اینه که شرایط گریز رو برای نیروی حمله آماده کنه . 

ت ن بده . پس در صورکه زنده موند وظیفه داره تا پایتخت عقب نشینی کنه و عملیات دفاع از پارسه رو ساما ##هر 

 شکست ، یادتون باشه که روی این موقعیت سوخته پافشاری نکنید . چیزی که مهمه پارسه ست .

جنگ آراییت حرف نداره آریو . فکر نکنم چیزی از قلم افتاده  "اوتانه چند بار دست هایش را به هم زد و گفت :

 "باشه .

 "ه های چوپانی .فقط می مونه گذر گا "آریوبرزن تلخ لبخند زد :

 

 

 "یعنی هیچ راه دیگه ای نیست جز این گردنه ؟ "سورا پرسید :

 حرفی می زنی . کوهستان پره از گذر های چوپانی . -
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سورا بوته ای که جلوی پایش بود را ورانداز کرد و برگ نمونه ای را که رهام داده بود کنارش گرفت و پرسان نگاه 

سورا همان طور که ساقه های تازه ی بوته را می  "به نظر یکی میان . "کرد و مردد گفت : کرد به هیراد . هیراد نگاه

هیراد هم سرزانو نشست کنار بوته و ساقه ای را چید .  "خب اگه اسکندر از اون گذر ها حمله کنه چی ؟ "چید گفت :

ه ساقه ای سبز تر . چیزی مثل خار هیراد دست برد ب "کهنه هاش رو نچین ، ساقه های تازه رو بکن . "سورا گفت :

 سرش را تکان داد "برید ؟ "سورا نگاه کرد به هیراد : "اوووف . "دستش را گزید . انگشتش رابرد به طرف دهانش :

 سورا دوباره مشغول شد به چیدن . "نه ، چیزیم نشد . ":

 

 نگفتی اگه مقدونی ها از اون گذر های چوپانی حمله کنن چی میشه ؟ -

سورا دست از کار  "امیدوارم کسی پیدا نشه که خیانت کنه . "راد رفت سراغ بوته ی کناری و ساقه ای را چید :هی

کوهستان بلد می خواد . تا کسی اون راه ها رو به  "هیراد هم ایستاد : "خیانت ؟ "کشید و ایستاد . پرسان گفت :

 "مقدونی ها نشون نده که نمی تونن کاری بکنن .

پس هیچ وقت هم پیدا نمی کنن . کسی که به سرزمین خودش  "ه ها را از هیراد گرفت و دسته شان کرد :سورا ساق

 به جای بقیه ی حرفش نگاه کرد به هیراد . "یعنی ... . "هیراد تلخ خندید . سورا گفت : "خیانت نمی کنه . می کنه ؟

 بیشتر دوست داشته باشن ... .چی بگم ؟ همیشه کسایی پیدا میشن که جونشون رو از میهنشون  -

 تو داری خیانت رو توجیه می کنی ؟ -

 نمیگم خیانت کردن کار خوبیه . میگم خیانت نکردن کار سختیه . -

 ولی من اگه اسیر بشم هرگز خیانت نمی کنم ، حتی اگه بمیرم . -

 "بسه یا بازم میخوای ؟ "هیراد اشاره کرد به دسته ای که با هم چیده بودند :

 

 فکر کنم بس باشه . -

خب چرا برای همه ی اون گذر ها مراقب نمیذاریم ؟ این شکلی  "راه افتادند به سوی اردوگاه . سورا پرسید :

سورا اگشتش را کشید روی زبری  "مگه ما همش چند نفریم ؟ "هیراد نگاهش کرد و گفت : "خیالمون راحت میشه .

 "آره ما خیلی کمیم . "برگ ها :

زی دروازه ی اردوگاه را برایشان باز کرد . از دروازه که گذشتند و هیراد مطمئن شد که سرباز صورتش را نمی سربا

ودند رسیده ب "اینو مطمئنم . "سورا لبخند زد : "فکرش رو نکن . جنگ رو ما می بریم . "بیند ، چشمکی زد و گفت :

رگا تو مطمئنی این ب "ت و بعد به دسته ی خودش نگاه کرد :به گیان درمانگاه . سورا باز نگاهی به برگ نمونه انداخ

 "اشن .فکر نکنم فرقی داشته ب "هیراد دست کشید به دال بر دال بر کناره ی برگ ها که سبز تیره بودند : "یکین ؟

د به هیراد راه افتاد که برو"ممنون که باهام امدی . "سورا چشمش را از برگ نمونه گرفت و نگاه کرد به هیراد :

 .  "خواهش می کنم . "سمت گیان سربازان نیزه دار :

رهام  "این بوی چیه ؟ "سورا وارد چادر شد . رهام برگشته بود . بوی خوبی از توی گیان می آمد . سورا پرسید :

 هنگاه کرد به دسته ی گیاهی ک "از سوختن گیاه وُهوگون . برای گند زدایی خوبه . "اشاره کرد به ظرف عودسوز :

رهام آمد طرف  "می خواید اینا رو هم بسابم ؟ "سورا گیاهان را گرفت طرف رهام : "پیدا کردی ؟ "دست سورا بود :

این سورنجانه . اگه گفته بودم پیداش کنی مطمئنم  "سورا . یکی از ساقه ها رو که با بقیه فرق داشت بیرون کشید :
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 "و توک این جا . اون جا میشه دیدش . افسانه ش رو شنیدی ؟که نمی تونستی . تازه فصلش داره شروع میشه و تک 

سورا نگاه کرد به برگ های گوشتی و کوچک سورنجان . البد هیراد حواسش نبوده و این رو هم قاطی برگ های 

بوش کن ببین چه بوی تلخی داره . میگن به خاطر  "دیگر کنده . نشنیده بود . رهام ساقه را گرفت به سمت سورا :

ن بوی تلخش پروانه ها و زنبور ها ازش در میرن . واسه همینه که بهار که میشه از این اندوه و حسرت میمیره . همی

دوباره آخرای تابستون از خاک بیرون میاد که شاید پروانه و زنبوری روش بشیه . اما خب بازم این حسرا به دلش 

 "می مونه . همینه که بعضی ها بهش میگن گل حسرت .

 

 

فال رهام گلدانی از س "بیچاره سورنجان ! "سورا دلسوزانه سورنجان را گرفت و انگار که کودکی باشد نوازشش کرد :

بگیر . سورنجان و بقیه ی چیزهایی که چیدی رو دسته کن و مرتب بذارشون توی این گلدون  "سرخ را داد به سورا :

 "نسابمشون ؟ "سورا با تعجب پرسید : ".

 که چیدی فقط واسه قشنگی خوبن . هیچ کدوم گیاه دارویی نیستن .نه اینایی  -

 "ولی اینه که از همینه . "سورا برگ نمونه رو گرفت جلوی چشم هاش :

 رنگشون رو دیدی چه تیره ست ؟ لبه هاشون هم زبرتر از اونیه که بهت دادم . بوشون هم باید تند باشه . نه ؟ -

 "ما هیراد هم باهام بود . گفت همینه .ا "سورا بوشان کرد . تند بود :

 هیراد اگه به درد پزشکی می خورد که پیش خودم نگهش می داشتم و نمی ذاشتم بره کماندار بشه . -

 پس دوباره برم ؟ -

 نه به اندازه ی کافی هست . فقط می خواستم کمی با گیاهان دارویی و ارورپزشکی آشنا بشی . -

 ارور پزشکی ؟ -

پزشک کسیه که گیاهان دارویی رو خوب میشناسه و دارو ها و درمان ها رو می سازه . این طور که معلومه ارور -

 اصال با دانش پزشکی آشنا نیستی .

سورا سرش را تکان داد که یعنی نه . فکر نمی کرد توی این درمانگاه چیز جالبی وجود داشته باشد اما کم کم داشت 

 "رهام نشست کنار ظرف های دارو و با دست اشاره کرد به سورا تا کنارش بنشیند : از کار رهام خوشش می آمد .

واژه ی پزشک یعنی آسیب زدا . کسی که آسیب ها رو دور می کنه . می دونی چهار دانش پزشکی وجود داره : اول 

عد از ارورپزشکیه . بآشوپزشکی که در اون تالش می کنیم به بیماری ها دچار نشیم ، یعنی پیش گیری . دوم همین 

اون کاردپزشکیه که توی اون بیماری ها رو با جراحی بدن بیمار بهبود میدیم . چهارم هم مانتره پزشکیه که در اون با 

 "ذکر و دعا و مانتره های مقدس درمانگری می کنیم .

 تو همه ی دانش ها رو بلدی ؟ -

 رو می شناسی ؟ اگه همه رو بلد بودم که می شدم سینا . سینای پزشک -

 نه . اون کیه ؟ -

یه پزشک معروفه که قبل از زمان کوروش بزرگ ، توی هگمتانه زندگی می کرده . از همه جای دنیا برای درمان  -

 میومدن پیش اون . از ایران و توران و چین و یونان . از همه جا . آرزوی ما پزشکا اینه که مثل اون بشیم .
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ورا س "خب . می خوای درس رو شروع کنیم ؟ "ایی که گیاهان دارویی را تویشان ریخته بود :رهام نگاه کرد به ظرفه

 "گیاه هوم درمانگر ترین چیز توی جهانه . مگه نه ؟ "برای این که بگوید که آنقدر ها هم چیزندان نیست گفت :

 هوم پادشاه گیاهان داروییه . اما درمانگر ترین چیز نیست . -

 پس چیه . -

سرود های مانتره . مگه هرمزدیَشت رو نخوندی که اهورامزدا توی اون می گه : ای سپیدمان زرتشت ! نام من و  -

سرود سپنتای من ، نیرومند ترین ، پاکی افزاینده ترین ، تندرستی بخش ترین ، چاره بخش ترین و دروج زدا ترین 

و زرهی در پیش سینه ، به ستیز با انگره مینو رود . نه  است . کسی که نام مرا زمزمه کند ، گو که با جوشنی در پشت

 دردی به او رسد و نه آسیبی . نیروی این کالم چنین است که گویی هزار مرد ، یک مرد را پاسبانی کنند .

 

 

هیتاسب نگاه کرد به سپاه مقدونی که انگار پایانی نداشت . کل دشت شده بود . نگاه کرد به سنگ هایی که جمع 

ده بودند در دو سوی گدار . شک کرد که این سنگ ها بس باشند برای خیالخیل ارتش اسکندر . کاش بیشتر کر

آورده بودند ، هرچند که بیشتر وقتش را هم نداشتند ، این سنگ ها نتیجه ی کار شبانه روزی همه اردوگاه بود . حتی 

ودند از بس سنگینی سنگ ها را باال آورده بودند . خود آریوبرزن هم در این کار کمک کرده بود . سرباز ها خسته ب

 دست هایشان همه تاول زده بود و یک در میان دیگر نمی توانستد زه کمان را درست بکشند .

چند بار تاکید کرد که کسی از جایش تکان نخورد . مقدونی ها اگر متوجهشان می شدند محال بود وارد گدار شوند . 

. انگار نه انگار که این همه مقدونی جلوی چشم هایش است . اگر جای آریوبرزن بود به چه خونسرد بود دادبرزین 

جای خودش ، دادبرزین را فرمانده نیرو های باالی صخره می کرد . سر خودش داد کشید که آرام باش مرد ، اولین 

 جنگی نیست که می بینی ، گیرم که سخت ترینش باشد . 

شد . هیتاسب آب دهانش را قورت داد . صدای سم اسب ها و همهمه ی نامفهوم دسته ی پیش آهنگ وارد گدار 

 "نمی خوای دستور آغاز رو بدی ؟ "مقدونی ها توی گدار پیچید . دادبرزین خودش را نزدیک کرد به هیتاسب :

ن . ما خود د بشاین که دسته ی پیش آهنگه . مگه یادت رفته ؟ اینه باید کامل ر "هیتاسب با تعجب نگاه کرد به او :

  "درسته ، یادم نبود . "دادبرزین لبش را گزید :"سپاه رو می خوایم اینجا بکشونیم .

دسته ی پیش آهنگ که از گدار گذشت ، سپاه مقدونی وارد گدار شد . هیتاسب نگاه کرد به استقرار الیه ی دفاعی 

ه حتی اگ "د که آریوبرزن به یوتاب گفته بود :اول . هنوز مانده بود تا پیش آهنگ ها به آن ها برسند . یادش آم

هم  انگار دادبرزین "شمشیر پیش آهنگای دشمن روی گردنتون بود ، نباید زود تر از سنگ انداز ها اقدامی بکنید .

االنه که پیش آهنگا برسن به کماندار های ما و لت و پارشون کنن . پس چرا شروع  "به همین فکر می کرد که گفت :

 "؟ نمی کنی

 صبر کن دادبرزین . صبرکن . هر چی بیشتر وارد گدار بشن ، تلفات بیشتری می تونیم ازشون بگیرم . -

برخالف چهره ی آرامش چه هیجان زده بود دادبرزین ! اگر او فرمانده بود البد همان اولین مقدونی که وارد می شد ، 

می کرد . چه خوب که آریوبرزن هیتاسب و دادبرزین را دستور می داد تا سنگ ها را ول کنند و همه چیز را خراب 

 بهتر از خودشان می شناخت .
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نگاه کرد به سپاه مقدونی که تا نیمی از گدار پیش آمده بودند . پیش آهنگ ها هنوز متوجه صف پنهان شده ی 

ا هم نفر از کماندار هکماندار جلوی خودشان نشده . فاصله شان خیلی کم بود ، اگر به جنگ تن به تن می رسید یک 

 زنده نمی موندن . تا نیروی حمله بخواهد بهشان برسد همه شان تکه پاره می شدند .

 

 

شاید اگر خودش به جای  "حتی اگه شمشیر پیش آهنگای دشمن روی گردنتون بود ...  "دوباره از ذهنش گذشت :

. دیگر تمام گدار پر شده بود از سرباز های مقدونی . یوتاب بود تا حاال دستور شروع را می داد . نگاه کرد به گدار 

پارسی ها شروع کردند به غلتاندن سنگ ها . صدای کر کننده ی  "بریزید . "حاال وقتش بود . ایستاد و داد کشید :

صخره ها گدار را پر کرده بود . گرد و خاکی بلند شده بود که نگو . سخت می شد دید . دادبرزین هنوز دستور 

 "پس چرا شروع نمی کنی ؟ "تیراندازی را نداده بود . هیتاسب رو کرد به او : شروع

 توی این گرد و خاک که چیزی دیده نمی شه . فقط تیرهامون هدر میره . سربازها دید ندارد . -

ی غبار چه ب هیچ کدوم از مقدونی هایی که وارد گدار میشن نباید زنده بیرون برن . چه با غبار ، "هیتاسب داد کشید :

 ". می فهمی ؟ شروع کن مرد ... 

 

 

 

 

 

 

 سوار های مقدونی که وارد گدار شدند ، دل سورا هم شروع کرد به تپیدن .

 پس چرا سنگ ها رو نمی ریزن ؟ االنه که همشون رد بشن . -

ان هایش که دیگر همش رهام نگاه کرد به ایرانیانی که باالی صخره در کمین نشسته بودند . دست کشید به ریش

داشتند سفید می شدند . پنجاه سال را گذرانده بود . خیالش از نقشه ی آریوبرزن راحت بود . اما خب ، آدم است 

 "االن میندازن . نباید عجله کرد . "دیگر ، آدم نگران می شود . گفت :

ه کرد به صف کمانداران که پشت صخره سورا پا به پا شد . پیش آهنگ های مقدونی همه در گدار بودند . سورا نگا

ها پنهان شده بودند . یوتاب جلوشان ایستاده بود و زره و پوشش رزم تنش کرده بود و اگر گیس های سیاه و 

بلندش از زیر کالهخود بیرون نریخته بود روی شانه هایش ، سخت می شد فهمید که زن است . روی سرباز های 

 ا پیدا کند . فکر کرد که کنار یوتاب ایستاده باشد ، اما نبود ، ندیدش .کماندار چشم چرخاند تا هیراد ر

پیش آهنگ ها دیگر کامل از گدار گذشته بودند و سپاه پیاده کم کم وارد می شد . پس چرا سنگ ها را نمی ریزند ؟ 

 نکند خوابشان برده باشد ؟

 میگم شاید خوابشون برده . -

 "ر این وضعیت بخنداندش . اما از این دختر همه کاری بر می آمد . خندید و گفت :رهام فکر نمی کرد کسی بتواند د

یکباره صدای مهیبی پیچید و همانطور که سنگ ها با شتاب پایین می افتادند ، گرد و  "عجله نکن دختر . عجله نکن .

می افتاد . صدای  خاک به سرعت پخش می شد . سنگ بود که پشت سنگ از سینه کش دره قل می خورد و پایین

 نامفهوم و هراسان مقدونی ها هم اضافه شد به نوفه ی سنگ ها .
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دسته ی پیش آهنگ گیج و منگ به در هم کوبیده شدن سپاه پشت سرشان نگاه می کردند و نمی دانستند چه بکنند 

و  صخرا بیرون رفت . فرماندهشان تا آمد به خودش بجنبد باران تیر هم روی گدار باریدن گرفت . یوتاب از پشت

 پشت سرش و پشت بندش دسته ی کماندار جلود دسته ی پیش آهنگ ها آرایش جنگی گرفت .

یوتاب دستش را به نشانه ی آغاز باال برد و پایین آورد . صدایش را سورا هم با این که دور بود ، از میان این همه سر 

گ ریختند روی زمین . عقب هم که نمی شد بروند . فرمانده جلودار های دستهی پیش آهن "بزنید ... . "و صدا شنید :

شان تاخت به جلو ، به سوی دسته ی تیراندازان . کارنای جنگ بالخره دمیده شد . آریوبرزن و سواره نظام یورش 

 بردند و بازمانده ی دسته ی پیش آهنگی را درهم شکستند . پیاده نظام ایرانی هم حرکت کرد.

 

 

ی خودی به گدار صدای انداختن صخره ها هم قطع شد . دیگر جنگ از محدوده ی دید سورا بیرون با رسیدن نیرو

رفته بود . مقدونی ها حتی مجال تکان خوردن را هم پیدا نکرده بودند . همگی تار و مار شده بودند . البد تا حاال 

 "؟ ما بردیم "برده بودند ؟ سورا خندید : آریوبرزن خود اسکندر را هم کشته بود ! دیگر جنگ تمام شده بود . آن ها

آره ، ما  "رهام همان طور که نگاه می کرد به سربازی که از دسته ی تیراندازان به سویشان می آمد ، آرام گفت :

 "بردیم !

صدبد یوتاب گفتن که می تونید به زخمی ها رسیدگی کنید . اما فعال به گدار وارد نشید . ممکنه  "سرباز گفت :

رهام سرش را به نشانه ی تایید تکان داد ، رفت توی گیان و جعبه ی  "من بخواد سواره نظام رو تعقیب کنه .دش

پزشکیش را برداشت . سرباز رفت به سمت دسته ی کماندار ها . رهام راه افتاد و سورا هم به دنبالش رفت . اما کدام 

 زخمی ها ؟ کسی که زخمی نشده بود .

 ؟ یعنی جنگ تموم شد -

 نه دختر جون . هنوز اولشه . -

 کجا داری میری ؟ کسی که زخمی نشده . مگه ندیدی ؟ مقدونی ها حتی یه تیر هم فرصت نکردن پرتاب کنن . -

 شاید از سپاه مقدونی کسی به کمک نیاز داشته باشه . -

 اونا که دشمنن . به ما چه ربطی داره ؟ -

 بکن .راه بیا دختر . کاری که میگم رو  -

از روبروی صف کماندار ها گذشتند . باالخره هیراد را دید که کمان به دست و آماده ایستاده بود جلوی صف اول 

خوب نیست جلوی  "رهام گفت : "هی ی ی ی ی ! سالم پسر ! "کماندار ها . خندان برایش دست تکان داد :

 "سربازاش اینطوری صداش کنی .

 

 

** 

 

 

نگاه کرد به فرمانده دسته ی پیش  "بزیند . "ره ای که پناهگاهشان بود بیرون آمد و داد زد :یوتاب از پشت صخ

آهنگ که معلوم نبود از چه ماتش برده : از این که سپاه پشت سرش اینطور غافلگیرانه داشت تار و مار می شد ، یا 

 کشید . از دیدن زنی که در ده بیست قدمیش ایستاده بود و فرمان حمله را داد می
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دسته ی کماندار ، پشت یوتاب آرایش جنگی دهدهی گرفتند و با کمان کشیده در سه صف سی تایی ایستادند . ده 

بد ها سه تا سه تا میان سه صف و هر کدام یک گام جلوتر از دسته ی خودشان قرار گرفته بودند . یوتاب فرمان داد 

دند و باران تیر ریخت روی سر دسته ی پیش آهنگ . سرباز های صف اول زه ها را رها کر "صف اول . ":

 فرماندهشان تا به خود بیاید دسته ی دوم هم به فرماتن یوتاب تیر ها را رها کرده بودند .

فرمانده تاخت به سمت کماندار ها . چشم یوتاب افتاد به سرباز مقدونی که کنار به کنار فرماندهش می تاخت و به 

سه چهار تا تیر خورد به پسر . از درد فریاد کشید و افتاد  "صف سوم . "وتاب داد کشید :پسربچه ها می مانست . ی

روی زمین . صدای کارنای جنگ توی کوه پیچید . چهل سوار سواره نظام و در پیششان آریوبرزن تاختند به سوی 

 چند نفر بازمانده ی پیش آهنگ .

زه دار و شمشیر دار که پشت بند سوار ها حرکت کرده بود ، زمین گام برداشتن منظم و تند و تیز نیروی پیاده ی نی

را می لرزاند . اوتانه در جل.ی همه ی پیاده نظام وارد گدا شد . یوتاب با نگاهه اوتانه را دنبال کرد تا از میدان دیدش 

یکی رو  "یوتاب :خارج شد . دوباره چشمش افتاد به پسربچه ی مقدونی . هیرادرا صدا زد . آمد و ایستاد کنار 

بفرست که رهام و سورا رو رونه کنه برای رسیدگی به زخمی ها . تاکید کن که فعال وارد گدار نشن . شاید دشمن 

  "بخواد دسته ی سواره رو هنگام برگشت تعقیب کنه . نمی خوام سنگ انداز ها به خاطر اونا مجبور بشن توقف کنن .

ت به سوی درمانگاه برود . یوتاب بی آن که نگاهش را که به گدار بود هیراد دست گذاشت روی سینه اش و خواس

 "خودت نرو هیراد . کسی رو بفرست . "بگیرد گفت :

 بله صدبد . -

 

 

یوتاب نگاه کرد به گدار که آخرین نفرات پیاده داشتند ازش خارج می شدند و در پی نیروی سواره وارد جلگه می 

ود . فکر کرد اما ای کاش آریو به جای رادفرخ ، اوتانه را فرمانده نیروی پیاده کرده شدند . نقشه خوب پیش رفته ب

بود . با خودش دعوا کرد که چه ربطی دارد به این که اوتانه همسر خواهر آریو باشد . البد رادفرخ بهتر می تواند 

وز های آخر بهشان نمی پیوست ، االن دسته را رهبری کند . اما شاید اگر اوتانه از همان اول لج نمی کرد و تازه ر

موقعیت بهتری در سپاه داشت .به خودش گفت دوباره که داری حرف خودت را میزنی دختر . چه فرقی می کند که 

 سرباز باشی یا سردار ؟ مهم این است که جنگ را ما ببریم . بله ، همین بود . 

 "ه وورجه کنان برای هیراد دست تکان داد و داد کشید :رهام و سورا که پی اش بود از جلویش گذشتند . سورا ورج

 "هی ی ی ی ! سالم پسر !؟

 چه خوش بود این دختر !

 

 

** 

 

 

 

 

 می دونی یوتاب ، زن مثل شعره . حتی اگه یه شعر حماسی باشه ، بازم یه شعره . -

 یعنی لطیفه ؟ -
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 یعنی ترد و شکننده است . -

 ته شدن یه پسربچه ناراحت شدم ؟به خاطر این که از کش -

 به خاطر این که از مرگ یه دشمن ناراحت شدی . -

 دشمن یا دوست ، چه فرقی می کنه ؟ اون فقط یه بچه بود . -

 همین دیگه . همین عطوفت مادرانه رو میگم . -

واره ی بببنی یه بچه به قد و قاین زنانگی نیست اوتانه . عطوفت انسانی جزء اخالقه . یعنی تو ناراحت نمی شی اگه  -

 همین سورا جلوی چشمت جون بده ؟

 چرا ، من ناراحت میشم . اما ... . -

 اما چی ؟ -

من برا مردن این آدما ناراحتم . چه اون بچه ، چه اون بزرگا . همه ی این آدمایی که به خاطر هیچی دارن همدیگه  -

 رو تیکه پاره میکنن .

 ی ؟پس خودت چرا می جنگ -

 من به خاطر تو اومدم توی این میدون یوتاب . -

 نه اوتانه . اشتباه گرفتی . این جا نباید به خاطر کسی بجنگی . -

 پس باید به خاطر شاهنشاهی که از جلوی دشمن در میره پیکار کنم ؟ -

شاه یا حتی یه پادشاهی آره ، داریوش سوم توی گوگمل از جلوی اسکندر در رفت . درسته اما این موضوع یه پاد -

 نیست ... .

 آره موضوع یه سرزمینه . اما این سرزمینی که میگی همون شاه ترسو قراره اداره کنه ... . -

هرگز . این کشور رو همه ی خاندان های حکومت گر ، هر هفت خاندان ، با هم اداره می کنن . شاه یه نماده .  -

 ه .قدرت تصمیم ، توی دست تمام هخامنشیان

 پس مردم چی ؟ مردم کی می تونن برای خودشون تصمیم بگیرن ؟ -

 تصمیم های ما همیشه به نفع مردم بوده . -

 این یه شوخیه ؟ -

 همه اشتباه می کنن . اما هدف ، منافع همه ی ایرانیانه . نه منافع حکومت . حکومت نماد همین مردمه . -

 مردم نیست . این رو فقط خودمون می گیم . این حرف -

 روی هوا حرف نزن . منافع ما کی با منافع مردم تقابل داشته ؟ -

 همین جنگ . مردم رو وادار می کنیم به خاطر ما بجنگن و هزینه کنن ، از جونشون و داراییشون. -

 این جنگ رو ما شروع نکردیم . ما فقط دفاع می کنیم . -

 این تنها جنگ تاریخ ما نیست . -

 

 

 مردم برای سرزمینشون می جنگن . برای ایران زمین . -

 سربازا می جنگن که پادشاها پادشاهی کنن . این همه ی اتفاقاتیه که می افته . -
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ولی من برای هیچ پادشاهی نمی جنگم . پادشاه هم مثل من یه سربازه برای میهن . ولی جایگاهش باالتر از منه .  -

 لی من برای آریو نمی جنگم . جنگیدن برای یه شخص یا پول کار مزدراس ، نه سربازا .مثل آریو که فرمانده منه ، و

این دروغ رو حتی تاریخ ، با همه ی ساده لوحیش باور نمی کنه . واژه ی میهن یه شوخی خیلی بزرگه که  -

ز به خاطر یه چیقدرتمندان برای ضعیف تر ها درست کردن . برای فریب ، که همیشه سربازایی باشن که مفت و 

خب باشه . قبول و اما ما که توی یه شرایط ذهنی زندگی نمی  -کوچیک که فقط توی ذهنشون وجود داره ، بجنگن . 

 کنیم . االن به هر دلیلی یه بیگانه به ما حمله کرده . من باید چکار کنم ؟ بشینم و نگاه کنم ؟

وش چه فرقی با هم دارن ؟ چرا مردم باید به خاطر این که چه فرقی می کنه یوتاب ؟ فکر می کنی اسکندر و داری -

 کدوم یکی از این دو تا پادشاه باشه بمیرن ؟ چرا من و تو باید بمیریم که یکی دیگه حکومت کنه ؟

 پس اصل مشکل تو اینه که چرا تو پادشاهی نمی کنی . درسته ؟ -

 ادشاهی کنه ؟ چه نیازی به پادشاه و پادشاهی هست ؟این بی انصافیه یوتاب . من می گم چرا اصال کسی باید پ -

 بدون حکومت ، جامعه رو فساد می پوشونه . -

کجای دنیا این روش رو تجربه کرده ؟ کجا یه جامعه ی بدون حاکم دیدی که بعد بخوای نتیجه بگیری بدون این  -

 عنصر ، جامعه به سوی فساد میره ؟

یده که حرف تو یه ادعاست . یا شاید اگه بخوام قشنگ تر حرف بزنم یه همین که جایی تجربه نشده نشون م -

 آرمانه ، آرمان های قشنگ اوتانه . اما واقعیت ندارن ، هرگز واقعیت ندارن .

اخالق هم آرمانه . مام تو بهش پایبندی درسته ؟ تو و امثال تو گاهی از منافعتون به خاطر اخالق می گذرین . به  -

 ه جامعه ی اخالق گرا شکل بگیره .خاطر این که ی

 اخالق جزء دین ماست . -

 فرقی نمی کنه . جامعه ی دین دار هم یه آرمانه . اما تو که فکر نمی کنی واقعیت نداشته باشه؟ -

 تو داری همه چیز رو بهم می ریزی تا افکارت رو توجیه کنی . -

 نو قبول نکنی .شاید تو هم داری همه چیز رو بهم می ریزی تا حرف م -

 شاید . -

 یه چیزی بپرسم ناراحت نمی شی ؟ -

 اگه می خواستم ازت ناراحت بشم ، تا حاال شده بودم . -

 اگه به اخالق پایبندی پس چرا حاضری یه انسان رو ، گیرم که دشمن باشه ، بکشی ؟ -

 می میرم . اون انسانی که می گی به کشور من ، به من ، حمله کرده . اگه من نکشم -

 یعنی قانون جنگل . پس چه فرقی بین انسان و حیوان وجود داره ؟ -

اگه تو بین یه دسته شیر درنده گیر کنی ، نمی تونی باهاشون متمدنانه حرف بزنی . باید برای زندگیت بجنگی ، یا  -

 بمیری .

اعث جنگ و خونریزیه . همه ی حکومت ها اما ما بین شیرهای درنده نیستیم . مشکل ما سیاسته . این سیاسته که ب -

 به این اسم میان که مثال عدالت رو برقرار کنن . اما چیزی که ازشون نتیجه میشه ، فقط بدبختی و نکبته .

 نتیجه ی حکومت کورش هم برای مردم بدبختی بود ؟ -

 همیشه استثنا وجود داره . -
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 تثنا کنی . اون وقت دیگه از قانونت هیچ چیز به جا نمی مونه .اگه بخوام بشمرم ، مجبور می شی خیلی ها رو اس -

 دیگه ای که بگی ، قبول نمی کنم . چه مادی ، چه پارسی . ##به جز کورش کسی رو جدا نمی کنم . هر  -

 حتی داریوش ؟ -

هاشون شرکت  می دونی یوتاب ، اگه مردم ، سیاستمدار ها رو به حال خودشون رها کنن و توی جنگ ها و بازی -

 نکنن ، دنیای خیلی قشنگی خواهیم داشت .

مشکل این جاست که تو فکر می کنی سیاستمدار ها موجودات دیگه ای هستن ، یه چیزی به جز انسان . فراموش  -

 کردی که اونا هم از همین مردمن .

 شاید . -

 یه چیزی بگم ناراحت نمی شی ؟ -

 اال شده بودم !اگه می خواستم ناراحت بشم ، تا ح -

بیزاری ، چرا ازش بیرون نمیری؟ درسته که توی یه خاندان حکومت گر به  #####تو که این قدر از حکومت و  -

دنیا اومدی ، اما کسی تو رو وادار نکرده توی این عرصه باقی بمونی . بدون که اگه بری و همون کاری رو بکنی که 

می کنی ، نه تنها کسی جلوت رو نمی گیره ، که خیلی از رقیبات همیشه حرفشو می زنی و هیچ وقت بهش عمل ن

 خوش حال هم میشن .

 منظورت کدوم کاره ؟ -

انارستان . مگه همیشه نمی گی که دوست داری از دنیا فقط یه انارستان کوچیک توی یه روستای گم نام داشته  -

 .باشی و بس . این آرزوی بزرگی نیست برای یه نژاده ی هخامنشی 

 آره خب . اما همه چیز به همین سادگی نیست . -

 چی جلوتو گرفته ؟ -

 یک این که من باید برای یه دنیای بی حکومت تالش کنم . این آرمان منه . -

 از همون انارستان نمی تونی این کار رو بکنی ؟ -

ابود کردن قدرت ، باید قدرت داشته نه ، باید حکومت رو از داخل خورد . این بهترین و کاراترین روشه .برای ن -

 باشی .

 همون که گفتم . تو فقط مشکلت اینه که چرا خودت پادشاه نیستی . -

 خیلی بی رحمی یوتاب . -

 دوباره شروع نکنیم ، و دوم ؟ -

 دلیل دوم و اصلی تویی . -

 من ؟ -

انارستان من بیای . من خانوادم رو با هیچ  نمی خوام تو رو از دست بدم . تو هرگز پارسه رو ول نمی کنی که به -

 آرزویی عوض نمی کنم .

 یعنی فکر می کنی من پارسه و مناسبات پارسه رو به تو ترجیح میدم ؟ -

 نمی دونم . اما شک دارم که راضی بشی و با من بیای به یه شهر دور افتاده و پرت . -

 ردی . کاش یه بار اینو ازم می خواستی .کاش به جای این که شک کنی ، یه بار امتحان می ک -
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 من نمی تونستم چیزی از تو بخوام . -

 چرا ؟ -

چون تو هیچ وقت چیزی از من نخواستی . توی این ده یازده سال ، سیب خندان و نار گریان که هیچ ، حتی که گل  -

 سرخ ساده هم ازم نخواستی .

 ما چه از هم دور شدیم اوتانه . -

 ، خیلی نزدیک . خیلی دور -

 می دونی االن دلم چی می خواد ؟ -

 یه گل سرخ ؟ -

 نه . دلم لک زده برای انار . یه انار سرخ و گنده . و ترش . -

 "همه شیرینش رو هوس می کنن ! "لبخند زد :

 من که همه نیستم . -

 درسته . تو یوتابی . -

 که ما هر دومون سرش توافق داریم .می دونی اوتانه . فکر کنم خانواده تنها چیزیه  -

درسته و به خاطر همین مفهومه که به رغم عقیدم این جام . چون عاشق توام ،عاشق خانواده. مشکل من اینه که تو  -

 رو بیشتر از شعارهام دوست دارم .

 می دونی اوتانه ، مرد مثل نثره . حتی اگه یه نثره عاشقانه باشه ، بازم نثره . -

 محکمه ؟یعنی  -

 یعنی خشک و بی روحه -

 

 

برو زخم اون پس که اون  "رهام همان طور که زخم پای مردی را می بست ، بی آن که نگاه کند به سورا گفت :

سورا همان طور که پارچه های زخم بندی و ضماد  "گوشه ست رو باز کن و دوباره ببند . ببین چرک نکرده باشه ... .

 "ش بود ، ایستاده بود کنار رهام . رهام نگاهش را از پای مرد گرفت و نگاه کرد به سورا :های ضد عفونی توی دست

 "هنوز که ایستادی . دِ... برو دختر ... .

سورا محتاط رفت کنار جوان زرد مویی که رهام سینه اش را نوار پیچ کرده بود . نگاه کرد به تن برهنه اش که هنوز 

کرده بود پاکش کند . سورا کنار جوان زانو زد و آرام دست برد به نوار زخم بندی . خون آلود بود و رهام فرصت ن

جوان ، بی رمق لبخند زد . سورا آرام شروع کرد به باز کردن . جوان از درد چشم هایش را به هم فشرد. آخرین الیه 

 ی نوار را که باز کرد ، زخم بهش دهن کجی کرد .

ه از سینه تا شکم را به عمق دو بند انگشت شکافته بود . سفیدی استخوان دنده ی قرمزی خون هنوز روی زخم بود ک

شکسته ی پسر معلوم بود . چشم سورا که به زخم افتاد ، دلش ضعف رفت ، پشتش لرزید ، ناخودآگاه چشم هایش 

 ". بجنب . چکار داری می کنی ؟ مگه نمی بینی زخمی زیاده "را بست و یکی دو قدم پس رفت .رهام داد زد :

دوباره صحنه های دیروز از ذهن سورا گذشت . سرش گیج رفت . دل و روده اش به هم پیچید . چیز گرمی به 

سرعت داشت از حلقومش باال می آمد . دستش را گرفت جلوی دهنش . دوید بیرون چادر . پشت چادر نرسیده بود 
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خانه برگردد . خودش را ول کرد روی خاک . این جا  که باال آورد . اشک هایش سرازیر شدند . دلش می خواست به

مثل یک کابوس ترسناک بود . چشم هایش را بست . زخم و سرخی خون از جلوی چشمش رد می شد . فریاد درد 

آلود آدم ها می آمد . بوی خون می آمد . حس کرد سایه ای روی صورتش افتاده . پلک های خیسش را باز کرد . 

 جلوی چشم سورا بود . بلند شد و نشست .رهام با ریش سفیدش 

نباید این قدر ضعیف باشی پرستار . یه سرباز باید محکم باشه . تازه داره شروع می شه . هنوز صحنه های  -

وحشتناکش مونده دختر ، هنوز باید خیلی دست و پا و سر ببینی که قطع شده . از امروز تازه پارسی ها قراره جنگ 

کنن . از امروز باید هر لحظه آماده باشی که جنازه ی آدمایی رو ببینی که تا دیروز داشتن توی جلگه رو شروع 

کنارت توی اردوگاه قدم می زدن . این جا قصه ی شاه پریان نیست که جنگاش هم قشنگ باشه . این جا دنیای 

 آدماست . آدمای وحشی ... .

خونی را که داشت جیغ و داد می کرد ، آوردند طرف  هنوز رهام داشت حرف می زد که چند سرباز ، سرباز غرق

 "پاشو دختر . پاشو . االن وقت نازک نارنجی بودن نیست . "درمانگاه . رهام همان طور که می رفت سمتشان گفت :

سورا بلند شد و اشک هایش را پاک کرد . رفت به کمک سرباز هایی که زخمی را آورده بودند . هیرادو یکی دو نفر 

ج ، شش پن "بودند .از لباسشان پیدا بود که از دسته ی نیزه دارانند.هیراد همه ی جانش پر از خون بود . گفت :دیگر 

 "تای دیگه هم هستن . دارن میارنشون .

سرباز زخمی را خواباند کنار گیان . رهام نگاه کرد به بازویش که چاک خورده بود و ازش خون می رفت . سربازی 

رهام تن پوش مرد را درید . از  "کتفش هم هست . تیر خورده بود.خودش کشیدش بیرون.  "گفت :که با هیراد بود 

 درد فریاد کشید .

 پس چرا وایسادی دختر ؟ اون ضماد رو بده به من . -

سورا بغضش را خورد ، دوید طرف ضماد . هیراد و سرباز ها به دو برگشتند به طرف میدان . رهام از باالی سر سرباز 

 "زخمش رو ببند . فقط کتفش و زخم بازوش زیاد جدی نیست . وسایل کمه . باید صرفه جویی کنیم . "بلند شد :

سورا سرش را تکان داد که یعنی چشم . نشست به زخم بندی . رهام دوید به سمت زخمی دیگری که داشتند می 

 آوردند و یک دستش باهاش نبود ... .

 

 

ر می خورد . خیلی ها هنوز فرصت نکرده بودند چیزی بخورند . تازه یک ساعتی بود که عصر بود و تازه داشت ناها

جنگ ایستاده بود . همه ی سوار ها برگشته بودند به اردو و فعال خبری نبود . کاش زود تر سپاه ایران به کمکشان 

ت ناک بود . اما خب او هم که می آمد . از خودش پرسید که از آمدن به این جا پشیمان شده ؟ نه. نشده بود . وحش

برای تفریح به این جا نیامده بود . آمده بود که بجنگد . فکر کرد یوتاب چه کار خوبی کرده که فرستاده اش 

 درمانگاه . وقتی این جا این شکلی باشد ، وای به حال میدان جنگ .

نین وضعیتی . نشست کنار سورا . هیراد بود که داشت می آمد طرفش . نیشش برای چه باز بود ؟ آن هم توی چ

سرش را تکان داد . خورده بود . هنوز  "چیزی خوردی ؟ "سورا ظرف غذا را که آخر هاش بود گرفت طرف هیراد :

 نیشش باز بود .

 چیه ؟ به چی می خندی ؟ -
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 به تو ؟ -

 به من ؟ من کجام خنده داره ؟ -

 ن چادر و داشتی گریه می کرد !قبل از ظهرت رو یادت نیست ؟ افتادی بودی بیرو -

 گزک دست هیرا داده بود . چه حوصله ای داشت این پسر .

 هیچم گریه نمی کردم . -

 دلت واسه مامانت تنگ شده بود ؟ آره ؟ -

نه خیر . فقط حالم بد شده بود .  "داشت حرصش را در می آورد . ظرف غذا را به ضرب گذاشت کنارش و گفت :

 "همین .

دیگه . تا یه ذره خون دیدی حالت بد شد و چهار لنگت رفت روی هوا . تازه می خواست واسه من توی میدون آره  -

 جنگ هم بیاد و شمشیر بزنه .

 فقط گرمازده شده بودم . همین . -

تو کار و  "سورا چپ نگاه کرد بهش : "آره آره . چقدر هم که هوا گرمه ! "به مسخره با دست خودش را باد زد :

 "زندگی نداری تو این اردوگاه که همش این جا پالسی ؟ پاشو برو پی کارت .

 خوب منم زخمیم دیگه . اومدم خوبم کنی .-

هیراد پشت دست چپش را گرفت جلوی چشم سورا .  "تو که از منم سالم تری . "سر تا پای هیراد را ورانداز کرد :

 زی گرفته بود .خراش کوچکی برداشته بود ، البد به شاخه ای ، چی

 ببین دستم رو . -

ببین هیراد . من روز بدی داشتم .  "ول کن نبود . چرا نمی فهمید که حوصله ی مسخره بازی ندارن ؟ آرام گفت :

دِ ... بس  "یکباره بلند شد و داد کشید : "آخه دستم اوف شده . "هنوز نیشش باز بود : "ممنون می شم اگه بس کنی .

 "می کنی یا نه ؟

سورا دوباره نشست سر جاش. نمی خواست داد  "فقط می خواستم بخندونمت . "خنده روی لب های هیراد ماسید :

 بکشد .

 معذرت می خوام که داد کشیدم . -

 "شنیدم خواستن قله ها رو تصرف کنن. "هیراد حرفی نزد . خواست بلند شود و برود . سورا پرسید :

 فراریشون دادیم که دیگه هر وقت اسم قله بیاد رم کنن . باور کن .آره . اما نمی تونن . جوری  -

 امروز بیست و هفت نفر زخمی شدن . چهار نفر هم کشته داشتیم . اینطوری زیاد نمی تونیم دوام بیاریم . -

 مقدونی ها بیشتر کشته دادن . اوضاع به نفع ماست . مطمئن باش . -

 اگه سپاه کمک نرسه چی ؟ -

 پاه کمک برسه ، چه نرسه ، جنگ رو ما می بریم . فقط ما می بریم .چه س -

نگران نباش . جنگ همینه دیگه . اگه کشته ندیم  "سورا حرفی نزد . داشت با ظزف غذا ور می رفت . هیراد گفت :

ی این که سر هیراد برا "آره خب . "سورا زل زد به ته مانده ی نانی که داشت باهاش بازی می کرد : "می شه بازی .

حوصله اش نیامد کل کل کند . نان را به دهنش  "نون واسه خوردنه ، نه بازی کردن . "به سرش گذاشته باشد گفت :

 "درسته . "گذاشت و قورتش داد :
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مقدونی ها بیش از آنچه فکرش را می کرد پس نشسته بودند . پیاده نظام چندانی نمی توانست جلو بیاید و همین 

ی جانانه را از سورا ها می گرفت . باید به این که در دشتی در دشت چرخی بزنند بسنده می کردند و زود به مجال تک

 گدار بر می گشتند . باز همین هم خوب بود . نباید بهشان فرصت آرایش و جنگ آرایی می دادند .

رخاست . باز هم چندانی به آریو برزن و پشت سرش سورا ها تاختند در دشت . همهمه از اردوی مقدونی ها ب

تیراندازی نگذشت و سوار ها و پشت سرشان پیاده های مقدونی از اردو بیرون جهیدند و آرایش جنگی گرفتند . 

نقشه شان مثل دیروز محاصره کردن بود . بخشی به رویارویی آمدند و دو بخش دیگر از چپ و راست میدان 

زد به گرده ی اسب . تیری سوت  "جلو می کشیم . "د . آریو داد زد :گسترده شدند تا سواران ایرانی را قیچی کنن

 کشید و از کنارش گذشت . تیر بعدی را با ضربه ی شمشیر گذراند . 

نگاه کرد به قلب سپاه مقدونی . اسکندر را پیدا نکرد . روز اول که دیده بودش ، فکر کرد اشتباه می کند . به آن 

می آمد که آن طور که میان سپاه یونانی ها و مقدونی ها شایع شده بود ، پسر خدایان جوانک کوتاه قامت و زرد مو ن

باشد . اما خب ، زرق و برق پوشش و جایگاهش در سپاه و فرمان های گاه و بی گاهش جای شکی نمی گذاشت که 

 اسکندر همین است .

باشد . گدار دربند پارس حسابی زمین  ولی امروز چرا به میدان نیامده بود . از ذهنش گذشت که شاید ترسیده

گیرش کرده بود . اما نه . این طور نباید فکر می کرد . به خودش تشر زد . اسکندر کم جنگاوری نبود که تا این جا 

پیش آمده بود . نباید دست کم می گرفتش . در دامن خدایان پنهان نشده . جا هم نزده . کسی چه می دانست . شاید 

 ن در پی گذر گاهی در کوهستان می گشت . اسکندر هم آال

نگاهی به پس کرد . هنوز مانده بود تا دوسوی سپاه مقدونی به هم آید و حلقه کامل شود . بیشتر پیش تاخت . نه این 

که بخواهد خطر کند ، اردوی مقدونی به نگاهش مثل دیروز نیامد . خلوت تر شده بود ؟ این طور به نظرش رسید . 

ار که نمایش بود تا یک جنگ . یک تقلید البته نه چندان ناشیانه . می خواست که از نزدیک تر اردو را جنگ هم انگ

ببیند . باید فکر می کرد که جاسوسی میان دشمن بفرستد . رسیدند به بخشی از مقدونی هایی که به رویارویی آمده 

ست نمی داد و در حلقه ی محاصره می بودند . جنگی درست و حسابی اگر در می گرفت ، دیگر فرصت گریز د

 افتادند . 

 ضربه زد . پشنگه ی خون پاشید به صورتش . باز ضربه زد .

 اگه بیشتر درگیر بشیم ، حلقشون کامل می شه . -

شنید که مانوش چه گفته ، اما چندان متوجه نبود . حواسش به این بود که به خیالش رسیده اردوی مقدونی ها خیلی 

 است یه واقعا همین طور است . غیر عادی

مانوش ضربه ی سوار مقدونی را رد کرد و به جاب ضربه ای زد . باز هم یکی دیگر . نگاه کرد به عقب . باید پس می 

کشیدند . پیاده نظام در این فاصله دستور پشتیبانی نداشتند . تیراندازیشان هم کارساز نمی افتاد . اگر محاصره می 

دنشان بعید بود . ضربه ی مقدونی کوبیده شد به سپرش و تکانش داد . سپر را باال گرفت و ضربه ی شدند ، زنده مان

بعدی را پس زد . شمشیر را فرود آورد به طرف سر مقدونی ، خورد به سپر . سریع با لبه ی سپر کوباند به چانه ی 

 مرد . مرد از اسب افتاد .
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نزدیک شد به او. آریو برزن تند و محکم شمشیر می زد. اگر مجالی بود  چرا سردار فرمان برگشت نمی داد ؟ دوباره

، دوست داشت که بنشیند و جنگیدنش را تماشا کند . نه این که مردن آدم ها زیبا باشد ، آرامش او میان این هیاهو 

 "د :ت . بلند فریاد زدیدنی بود . مانوش سرباز مقدونی را به ضربه ای کنار زد و کنار به کنار اسب سردار قرار گرف

 "االن دورمون می کنن . دستور برگشت نمی دید سردار ؟

آریو برگشت و نگاه کرد . این بار متوجه شد . حق با مانوش بود . تا همین االن هم زیادی جوالن داده بودند . داد زد 

گر هم فرمان را تکرار کردند تا یکی دو نفر دی "بر می گردیم . "مانوش هم پشت بند او داد زد : "برمی گردیم . ":

همه شنیده باشند . همه ی سرباز ها به یکباره پس کشیدند و به سوی گدار تاختند . مقدونی ها پیشان آمدند اما نه 

چندان ، تنها به اندازه ای که تشریفات جنگ رعایت شده باشد . چه این سو تر گدار بود و ایرانیان انتظلرش را می 

 تیراندازی مقدونی مقدونی ها .کشیدند . بعد هم 

 

 

آریو برگشت و نگاه کرد . این بار متوجه شد . حق با مانوش بود . تا همین االن هم زیادی جوالن داده بودند . داد زد 

یکی دو نفر دیگر هم فرمان را تکرار کردند تا  "بر می گردیم . "مانوش هم پشت بند او داد زد : "برمی گردیم . ":

ه باشند . همه ی سرباز ها به یکباره پس کشیدند و به سوی گدار تاختند . مقدونی ها پیشان آمدند اما نه همه شنید

چندان ، تنها به اندازه ای که تشریفات جنگ رعایت شده باشد . چه این سو تر گدار بود و ایرانیان انتظلرش را می 

 کشیدند . بعد هم تیراندازی مقدونی مقدونی ها .

را گرفت به پشتش ،هرچند مقدونی ها هرگز در تیراندازی به مهارت ایرانیان نمی رسیدند. از تیر رس  آریو سپر

خارج شدند ، دوباره سوار ها منظم شدند . آریو در پیش می آمد و مانوش و دیگران در پشت او . از گدار که 

 "و هم ببر برای تیمار .این ر "از اسب پیاده شد : "فعال استراحت کنید . "گذشتند ، آریو گفت :

رفت به طرف گیان فرماندهی . یوتاب بود که به طرفش می آمد . چرا این جا بود ؟ االن که نباید این جا باشد . دم در 

 "چیزی شده ؟ از دور که دیدمت نگران شدم آریو . "ورودی گیان به هم رسیدند . یوتاب گفت :

 یش افرادت باشی .این جا چکار می کنی صد بد ؟ االن باید پ-

یوتاب نگاه کرد به گونه ی آریو که ردی از خون رویش نشسته بود . بازویش هم انگار زخم برداشته بود . امروز 

 جنگ سخت تر بود یا آریو خسته تر ؟

 کاری داری یوتاب که اومدی این جا ؟ افرادت رو به کی سپردی ؟-

خیر "نیست . هرچه بود فرمانده بود . رسمی و مثل خود آریو گفت : یوتاب فهمید که االن از آریوی برادر هیچ خبری

به احترام دستش را روی سینه اش گذاشت و  ". فکر کردم شاید نیازی به حضورم باشه . االن بر می گردم سردار .

ش سررفت داخل گیان . یوتاب هم پشت  "حاال که اومدی بمون یوتاب . بیا تو . "برگشت که برود . آریو گفت :

 داخل شد . کسی داخل نبود .

 بیرون یه خبراییه .-

دوباره آریوی برادر بود که حرف می زد . یوتاب با انگشت ، آرام خون را از زخم گونه ی آریو پاک کرد. چندان 

یوتاب دست برد تا نگاهی به بازویش بکند. خودش را پس کشید  "چیزی نیست . "عمیق نبود . آریو آهسته گفت :

 "تم که چیزی نیست .گف ":
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 چه خبر بود امروز ؟ کسی از سوار ها کشته شده ؟ -

 اردوگاهشون به نظرم عادی نبود . خلوت تر بود . جنگیدنشون هم طبیعی نبود . -

 یعنی چی ؟-

 نمی دونم ، حس خوبی ندارم . شاید یه گذرگاه پیدا کردن . -

 پس چرا خبری ازشون نیست ؟ یعنی توی راهن ؟ -

 شاید منتظرن که شب برسه . -

 شب ؟ -

 یکی رو بفرست سراغ هیتاسب بپرسه وسعت اردوی مقدونی ها تغییری کرده یا نه . -

 اگه این طوری بود خودش یکی رو می فرستاد . -

 آریو نزدیک شد به میز نقشه . زل زد به سنگ هایی که به جای کوه ها گذاشته بودند . با چشم ، گذر گاه هایی که

بیشتر ممکن بود اسکندر پیدا کند ، دنبال کرد . نگاه کرد به پارچه ای که اردوگاه مقدونیان بود . نگاهش را از نقشه 

گرفت . نگاه یوتاب به بازویش بود که آرام آرام خون ازش می ریخت . یوتاب نگاهش را کشاند روی نقشه و گفت 

 "بهتر باشه تیر بیشتری بهشون بدیم . می خوای نگهبان های امشب رو بیشتر کنیم ؟ شاید ":

 نگاه کرد به سرخی خون که نشسته بود روی سفیدی پارچه ی اردوگاه و نگاه یوتاب به آن بود .

 امروز خود اسکندر توی جنگ شرکت نکرد .-

 خب ؟ -

 اون همین دور و بره . مطمئنم . -

 آریوی برادر بود که این را گفته بود یا آریوی سردار ؟

 

 

هنوز خروس خوان بود که سورا از خواب جست . صدای چی بود ؟ یک دفعه انگار که گله ای رمیده باشد ، زمین 

صدای شمشیر .صدای فریاد. سریع پرده را کنار زد و بیرون  "شبیخوووووووون . "داشت می لرزید . یکی داد کشید :

پرده که چیزی شکافته بودش . کسی در کارنای  آمد . از کنار گوشش چیزی سوت کشید و گذشت . نگاه کرد به

 دمید . اردوگاه آشفته بود .

و ت "رهام سراسیمه خودش را به گیان درمانگاه رساند : "کوهستان پره از گذرگاه های چوپانی . "از ذهنش گذشت :

ود . دید توی سرش را تکان داد که یعنی خوب است . نگاه کرد به خنجر کوتاه رهام که دستش ب "خوبی دختر ؟

 "همیشه کسایی پیدا می شن که جونشون رو از میهنشون بیشتر دوست داشته باشن ."گیان و خنجرش را برداشت . 

 یعنی کی خیانت کرده بود ؟ چرا آخر ؟ هر طرف که نگاه می کرد مقدونی ها بودند . از همه سو دوره شده بودند . 

ردوگاه رو حفظ کنید ... پراکنده نشید ... بی هدف دور خودتون نظم ا "صدای آریوبرزن بود که فریاد می زد :

سوار بر اسب از جلوشان گذشت . داشت دور اردوگاه می گشت و همه را سامان می داد . کی وقت  "نچرخید ... .

آرایش جنگی بگیرید ... نقشه ی شرایط بحرانی  "کرده بود که خودش را به اصطبل برساند ؟ صدایش دور می شد . 

 نقشه ی شرایط بحرانی چی بود ؟ چیزی ازش نشنیده بود .  "رو فراموش نکنید ... 
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نفس نفس می زد . شمشیری را گرفت به طرف  "سورا ! سورا !  "هیراد بود که به طرفش می دوید ؟ هیراد بود . :

 سورا .

 این چیه ؟-

 شاید مجبور بشی بجنگی . همونه که قولش رو بهت داده بودم . -

 دِ ... برو بی خودی"رهام بود .  "تو این جا چکار می کنی پسر ؟  "را شمشیر را گرفت . سبک بود و خوش دست . سو

هیراد برگشت که چشمک بزند ، اما  "ممنونم . "هیراد دوید که برود . سورا شمشیر را باال گرفت : "این جا واینستا .

سورا  "رهاااااااااااام . "سورا دوید سمت هیراد . هیراد داد زد : تیر نشست به ران پایش . لنگید و افتاد روی زمین .

 نگاه کرد به رهام که سه تیر توی سر و سینه اش خورده بود و پهنش کرده بود روی زمین .

باید هر لحظه آماده باشی که جنازه ی آدمایی رو ببینی  "زمین خون بود و خون. گیج زل زد به جسد رهام.یادش آمد

دوید به طرف هیراد که هنوز مبهوت مرگ برادرش بود . با  "روز کنارت داشتن توی اردوگاه قدم می زدن .که تا دی

 "اگه االن بیرون بیارمش خون ریزیش بیشتر می شه . "خنجرش بیرون ماندگی تیر را برید . گفت :

می  که فریاد کشان به سویشان سورا برگشت و نگاه کرد به سرباز مقدونی "پشت سرت سورا ...  "هیراد داد کشید :

دوید . سورا شمشیرش را گرفت جلوی مقدونی و به حالت حمله ایستاد . دستش نمی لرزید . مقدونی شمشیر را باال 

 برد و حمله کرد . سورا تیغه ی شمشیر را به دفاع از سرش گرفت جلوی ضربه ، دو شمشیر به هم خوردند .

دفاع . دوباره حمله . سورا هی قدم پس می گذاشت . زورش نمی رسید . حتی یک مقدونی دوباره حمله کرد . دوباره 

ضربه هم فرصت نمی کرد که بزند . دوباره مرد مقدونی شمشیر را کوبید ، محکم تر از قبل . شاید هم سورا خسته 

ند د تا کار را تمام کشده بود که شمشیر از دستش رها شد و افتاد روی زمین . سورا هم . مقدونی شمشیرش را باال بر

که یکباره هیراد انگار که ببری باشد پرید روی سرباز و خنجر کوچکش را در گلوی مرد فرو کرد . مرد خس خس 

 کرد و افتاد .

سورا بلند شد و شمشیرش را برداشت که برود سمت هیراد .سرابزی مقدونی هوار کشان دوید طرف هیراد که هنوز 

ازه ی مرد بلند شود . شمشیر مقدونی توی هوا چزخید و نشست روی گردن هیراد . فرصت نکرده بود از روی جن

 سر هیراد پرید روی هوا و کمی آنسو تر افتاد روی زمین ، درست پیش پای سورا . 

فریادش توی گلویش ماند . شمشیر توی دستش بود و زل زده بود به هیراد . مقدونی خیز برداشت طرف سورا . 

شم هایش درشت شد . خون شد . مثل ببری وحشی پرید سمت سرباز مقدونی و مثل هیراد یکباره سورا چ

شمشیرش را تا آن جا که می توانست فرو کرد در کتف مرد .مرد دست و پا زد .سورا شمشیر را از تن مقدونی 

 "بیاید جلو لعنتی ها . "بیرون کشید . پشنگه های خون را از صورتش پاک کرد . داد کشید :

پراکنده نشید ، بی  "یستاده و تیغه ی شمشیر صاف جلوی صورتش بود . یادش آمد که آریوبرزن داد زده بود ا

باید یوتاب را پیدا می کرد . باید آرایش جنگی می گرفت . نمی خواست بی خودی  "هدف دور خودتون نچرخید .

د و گذشت . آریوبرزن را دید که سواره میان مرده باشد . دوید به سمت میانه ی اردو . تیری از کنار صورتش پرکشی

 اردوگاه است . یوتاب کنارش بود ، اما پیاده .

 تو برو یوتاب . پارسه با تو . من براتون خط محاصره رو می شکنم . -

نقشه ی شرایط بحران یادت رفته ؟ من آخرین الیه ی دفاعی ام . تیرانداز ها سمت شرقی محاصره رو می شکنن .  -

 ه نظام باید از اون جا تا پارسه عقب بشینه .سوار



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – سیاه سردارگیس 

3 5  

 

 من نمی رم . تو باید بری یوتاب . -

 وقت برای احساسات نیست . دِ برو آریو . -

 

 

 "آریوبرزن بلند و محکم گفت : "برو آریو . "محکم کوبید به کفل اسب . اسب تاخت . یوتاب دوباره داد کشید :

صف اول . خط شرقی محاصره رو نشونه  "سمت خط شرقی . یوتاب داد کشید :تاخت به  "سواره نظام پشت سر من .

چشمش افتاد به سورا که می دوید طرفش . کاش اید دختر را زودتر روانه کرده بود که برود به خانه اش  "بگیرید .

 مرده بود آیا ؟  پس هیراد کجا بود ؟ "صف دوم . ".شمشیر از کجا پیدا کرده بود ؟ تیر ها رها شدند . داد کشید :

یوتاب نگاه کرد به اشک های سورا که میان سرخی  "من هم می خوام بجنگم . "سورا خودش را رساند به یوتاب :

 "خونی که به سرتاپایش پاشیده بود پنهان شده بودند . مجال نبود که با سواره ها به پارسه روانه اش کند . گفت :

 "شتیبانی .خوبه سورا . تو هم برو تو صف نیروی پ

رو کرد به دسته ی کوچکی از نیروهای نیزه دار و شمشیر دار که به عنوان سپر پشتیبان کماندار ها عمل می کردند . 

پایتخت به تیر این کماندار ها بسته است . یکیشون هم نباید بمیره ، یک مقدونی هم نباید به این صف ها  "داد کشید 

 از صف ها که دیگر دهدهی نبودند .سورا ایستاد در یکی  "نزدیک بشه .

باران تیر ریخت روی خط شرقی . سرباز های مقدونی حمله کردند به طرف  "صف اول ...  "یوتاب دوباره داد کشید :

یوتاب نگاه کرد به آریو که می تاخت به طرف خط شرقی . چشم چرخاند  "صف دوم ..  "نیروی خط شکن تیرانداز . 

 "صف اول . ". ندیدش . دوباره داد کشید : تا اوتانه را پیدا کند

نگاه کرد به باالی صخره ها که دیگر آخرین مقاومت نیروهای هیتاسب هم شکسته شده بود . چشم چرخاند توی 

میدان . دسته ای از پیاده نظام به سوی خط شرقی می رفت . در جلوشان اوتانه را شناخت . لبخند زد . خوب بود که 

 رسه برمی گشت . نمی خواست مرگش را ببیند .اوتانه هم به پا

نیروهای خودی رسیده بودند به خط شرقی . دیگر به قدر کافی جا باز کرده بودند که با یکی دو ضرب شمشیر در 

هم شکسته شود . حاال باید همین جا مقدونی ها را مشغول می کردند تا نتوانند آنها را تعقیب کنند . آریو باشد زمان 

ای رسیدن به شهر و ساماندهی نیرو را داشته باشد . نگاه کرد به اوتانه و آریو که داشتند کامال از خط کافی بر

 محاصره خارج می شدند .

 "پس یوتاب ؟ "اوتانه نگاه کرد به یوتاب . شمشیر زد و خودش را رساند به آریو :

 پارسه اوتانه . پارسه نباید سقوط کنه . -

اه کرد به شرق . نگاه کرد به یوتاب . از این سر به آن سر می دوید و دسته ای را مهیای جنگ اوتانه درنگ کرد . نگ

وتانه ا "با تو ام اوتانه . "تن به تن می کرد . دائم فریاد می زد . نمی شنید که چه می گوید. آریو دوباره داد کشید :

زده بود به اوتانه که به سمتش می دوید . سرش  دوید به سمت یوتاب . یوتاب ماند ، انگار که خشک شده باشد ، زل

 را تکان داد که یعنی نه ، نمی توانست داد بزند که نیا .

نه  "پشت اوتانه داغ شد . برگشت و با شمشیر کوباند به شمشیر مرد مقدونی . کمرش تیر کشید . یوتاب فریاد زد :

ر . انگار که از زمین می جوشیدند . درگیر شد . صدای اوتانه دوباره شمشیر زد . مرد مقدونی افتاد . یکی دیگ ".

شمشیر در گوشش بود . می خواست صدای یوتاب را بشنود . نمی شنید . سرتاپاش شده بود خون . پشتش می 
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سوخت . بدجوری زخم برداشته بود . اما باید می رسید به یوتاب . نیامده بود تا جدا از هم بمیرند . ضربه می زد و می 

 .دوید 

سورا بود که داشت شمشیر می زد ؟ سورا بود . فکرش را هم نمی کرد که این چنین جانانه بجنگد . یادش آمد که به 

آریو گفته بود یک شیرزن برایش آورده . واقعا شیرزنی بود این سورا . یوتاب نگاهش را از اوتانه گرفت . وقت 

برد. دیگر نقشه فایده ای نداشت . باید هر که و هر چه می  برای احساسات نبود . نبرد تن به تن. شمشیرش را باال

توانست می جنگید . دوید به سوی انبود سربازهان مقدونی . موهایش در باد پریشان شدند . صف سرباز های پارسی 

 دویدند به طرف مقدونی ها .

از همه طرف در محاصره ی  آریو برای آخرین بار برگشت و نگاه کرد به سرباز های پارسی توی میدان که حاال

مقدونی ها بودند و با هرچه داشتند ، بی سالح یا با سالح می جنگیدند . چشم چرخاند . اوتانه را ندید . یوتاب . یوتاب 

بود که افتاده بود ؟ زمان برای احساسات نبود . باید پارسه را نجات می داد . پایتخت نباید سقوط می کرد . این 

 ر خرسند می شد . بغضش را خورد . تاخت به سوی شهر پارس .طوری یوتاب هم بشت
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تاریخ گواهی می دهد که در بیست و یکم مرداد ماه ، دویست و هفت سال پس از آن که کوروش بزرگ پادشاهی 

نیان وج مقدوهخامنشی را بنیاد گذاشت ، در گذرگاه کوهستانی دربند پارس ، هزار سرباز پارسی ، در برابر فوج ف

 دلیرانه جنگیدند و دلیرانه گشته شدند .

تاریخ گواهی می دهد که یوتاب ، برادرش آریوبرزن ، و دیگرانی که آن جا بودند ، در برابر سپاه اسکندر مقدونی ، 

 ایستادند ، جنگیدند ، کشته شدند و حماسه آفریدند . 

زندگی و مرگ آنان است ؛ به دلیرانٍ دربند پارس ، به تو  این کتاب را به کسانی تقدیم می کنم که این داستان ،

 یوتاب ، صدایم را می شنوی سردار ؟
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