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 خالصه:

 

دو برادر با دو سرنوشت متفاوت، سرنوشتی که هیچ یک در آن دخیل نبودند. دوستی و دشمنی که در رکاب 

   !گذرد؟تازند، کدام یک از خط پایان میهم می

  نبرد دو برادر، رزمایش قدرت آب و آتش! کدام یک موفق خواهند بود؟

 کند. آیا او قاضی خوبی خواهد بود؟خوار، پدری که جدال فرزندانش را داوری میپدری سرسخت و غم
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 مقدمه:

 

 شود دل بشکافد؟ بشکند و خرد شود؟ چگونه می

 سیمی؟  توان آن دل را دوخت؟ با نخی ابریشمی یا مفتولی چگونه می

 شود کاری  کرد؟ شود ترمیمش کرد؛ اما اگر از وسط بشکافد میدل اگر زخم بردارد، می

گیرد و چرک هایی دیگر، چیزهای بد، نفرت، زشتی و کینه به خود میزخم قلب اگر بماند، مثل زخم 

دل محافظت شود، شود با آبی پاک آن چرک را شست و قلب پاره را دوخت تا محبت مانده در کند؛ اما میمی

 بماند و رشد کند؟ 

 شود. آتش دل با آب خاموش می
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 به نام خدای دل عاشقان 

 به نام دآلهنگ دلدادگان 

 

کرد. سرزمینی به نام نپوس که اکنون ششمین ای از این جهان، شاهی بر پریان روشنایی حکومت میگوشه

 پرورانده بود؛ درگیر مراسمی مهم بود.   امپراطور را در خود

کند و اکنون روز پیوند قلبی او با بانو شود که برایان پیت در مقام بزرگ سرزمین حکومت میهفت سال می

 بتی را به عنوان ملکه خود معرفی بتی در حال رقم خوردن است. روزی که شاه پیت کامل می
ً
شود و رسما

 کند. می

یابد و مشتاقانه منتظر ورود پادشاه برایان و ملکه بتی بودند که این انتظار پایان میپریان سرزمین نپوس، 

 شوند. بعد از گذشت زمانی اندک، شاه برایان و ملکه بتی وارد کاخ می

خیزند. ملکه بتی با اقتداری تمام و درعین زیبایی و همه وزیران و بزرگان کاخ برای ادای احترام به پا می

 کند. برد و از آنان تقاضای نشستن میتانش را برای پاسخ به ادای احترام بزرگان باال میمهربانی، دس

داشتند و دست در دست هم به حاضران لبخند آرام به سمت تختی که روی سکو قرار داشت؛ قدم بر می

ع مراسم تاجشوند و منتظر شرسند و در آن مستقر میزدند. بانو بتی و پادشاه پیت به جایگاه خود میمی  رو

 مانند. گذاری می

ملکه سخت دلشوره دارد؛ اما سعی دارد بر خود مسلط شود. در همین حین پری الئورا که مقامی باالتر از 

شود و تاج او را بر روی موهای های پریان است، به بانو نزدیک میشاه برایان دارد و پادشاه همه سرزمین

 دهد. اش قرار میابریشمی حنایی رنگ

کنند. شاه برایان هم چنین احساسی داشت. شود و پریان از این بابتشکرگذاری میبتی، ملکه نپوس می

 شود با تمام اقتدار بیان کند: پایان که باعث میتر شدن، حس امیدی بیحس خوشنودی و مقاوم

شاد باشید و از _ پریان سرزمین نپوس! امروز سرزمین ما به یمن ملکه بتی، روز بابرکتی خواهد داشت. 

 خودتان پذیرایی کنید. 

 نگرد.  نشیند و به پریان سرزمینش که غرق در شادی بودند، میو بعد روی تخت می
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پریان به دستور سرور خود، مراسمی برای این روز تدارک دیده بودند؛ مراسمی که متشکل از رقص و پایکوبی، 

نی، سرور و شادی به پا بود و سرزمین نپوس غرق در خاطر چنین جشبازی بود. بههای لذیذ و آتشخوراکی

 عشق و صلح و صفا شده بود؛ اما داستان در اینجا خالصه نمی شود! 

درست در نقطه مقابل سرزمین نپوس؛ سرزمینی به اسم سیلبر که به جنگل سیاه معروف بود، وجود داشت. 

ج مارک، پلیدترین پری بود.    سرزمینی که پادشاه آن جور

کرد. او نیز همزمان با پیت به این مقام دست یافته بود عکس شاه برایان، تنها و بدون خانواده زندگی میاو بر 

او را به سیاهی کشانده بود. وی همیشه می خواست که و حس کبر و غرور تمام وجودش را احاطه کرده و 

غ را همگانی کند و همین باعث می    شد؛ به جنگ با پیت بپردازد.سیاهی و درو

ج روی تخت خود که از پرهای کالغ ساخته شده؛ خوابیده بود؛ اما طولی  در قصر سرزمین سیلبر، شاه جور

 اش.ای برای او خبر آورد، خبر شادی شاه برایان و ملکهنکشید که این خواب شیرین از او سلب شد و پیک

ج بعد از این خبر به شدت عصبانی می خیزد، بر پیک خشمگین ای که از جایش برمیشود؛ به گونهشاه جور

کت میمی  رساند. شود و دست به شمشیر شده و با یک ضربه، پیک را به خاطر این خبر ناگوار به هال

ج به سشان یکه میهای سیاهی، از این رفتار و عصبانیت شاهپری مت پریان نگهبان خورند. شاه جور

گین بیاورند میمی  گوید: ترساند. او چنین میچرخد و آنها را از روزی که برایش خبری زهرآ

_ من وقتی برای شادی و صلح ندارم و نخواهم داشت. هر کسی مانند این احمق، برای من خبری ناگوار 

ر شدن ملکه بتی را بدهد او را از هر دابیاورد، به سرنوشت این پری دچار خواهد شد؛ اما اگر کسی پیغام بچه

 دارم. خطری در امان نگاه می

هایشان به گوش پریان با ترسی که تمام وجودشان را گرفته بود و با لرزشی که به طور کامل در صوت

 آورند.  را به زبان می« اطاعت سرورم»صدا فریاد رسید، یکمی

گین می ج خرسند، لبخندی زهرآ ج میشاه جور یکی از دهد. آنان نیز یکیزند و به پریان سیاهی دستور خرو

ج به ادامه خوابش بپردازد. سالن بیرون می  روند تا جور

 *** 

 دو سال بعد...  
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ج، دو سالی می ه ها مثل مرغی سرکندگذشت. در کاخ امپراطوری، همه خدمهاز آخرین حکم امپراطور جور

اش زدند تا ملکه به بهترین وجه، وضع حمل کند. در کاخ برایان پیت، صدای فریادهای ملکهبال میبال

 فضای قصر را پر کرده بود. 

رفت. استرس تمام تمرکزش را از او گرفته بود و شاه آشفته حال، در راهرو اصلی به این طرف و آن طرف می

شوند که شاه روی صندلی راهرو آورند و باعث میدوام نمی شد. آخر سر پاهایشمانع از حفظ تعادلش می

 بنشیند. 

طولی نکشید که فریادهای ملکه بتی یک آن به گریه بچه مبدل شد. با شنیدن این صوت، شاه برایان خرسند 

 گوید: خیزد و رو به مشاور خود میشده و با شوق از جایش برمی

 آورد؟  _ پس چرا کسی خبری از داخل نمی

ج میهن شود و شادمان به شاه ابالغ وز مشاور، فرصت حرف زدن را نیافته بود که پرستار ملکه از اتاق خار

 کند:  می

 گویم! _ مژده دهید سرورم! مژده دهید. شما صاحب فرزندان زیبایی شدید. تبریک می

 پرسد: شاه برایان با تعجب با شوق می

 بتی است؟  _ فرزندانم؟! مگر چند فرزند حاصل عشق من و

 گوید: دهد و میپرستار نیز مثل پادشاِه خود، با شوقی بیشتر؛ دو انگشتش را به او نشان می

 _ دو فرزند! دوفرزند پسر! دوقلو و زیبا. 

دهد. پس از آن به دهد و به پرستار، مژدگانی میای از روی شادمانی سر میبا این خبر، شاه برایان خنده

 فتد.اسمت اتاق ملکه راه می

هوش شده بود. شاه با دیدن رساند، او از شدت درد بیاش میزمانی که شاه پیت، خود را به بالین ملکه

 کند. نشیند و پسرانش را که در دو طرف مادر بودند، نظاره میاش، کنار تخت میچهره دو فرشته

قابله پاسخی از جانب پادشاه  او آنقدر ذوق دارد که پاک یادش رفته باید به قابله هم مژدگانی دهد. وقتی

 گوید: گیرد، با لبخندی گشاد مینمی

 گویم سرورم! _ تبریک می
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همین جمله کوتاه کافی بود تا امپراطور به خود آمده و به او نیز مژدگانی دهد. با صدای شاداِب پرستار که از 

اش نشیند و به ملکهه برایان میشود. لبخندی آرام بر لبان شاکرد، ملکه بیدار میامپراطور خود تشکر می

 . گشایدکند و لب میشود. ملکه نیز تبسم میخیره می

 اند.  ای از جانب خداوند هستند! نگاه کنید و ببینید چه زیبا خوابیده_ سرورم! این دو پسر هدیه

 گوید:  رویی به ملکه میشود و با خوششاه برایان دوباره به فرزندانش خیره می

گیرد؛ اما یک نکته وجود دارد، آن هم شک از زیبایی شما نشأت میمن! زیبایی فرزندانمان، بی _ ملکه

 تفاوت در چهره آنهاست.   

 گوید:  هایشان با ذوق مینگرد. بعد از یافتن تفاوتملکه با دقت به فرزندانش می

رابر پوست سبزه، بسیار منافات هایشان زمین تا آسمان فرق دارد، پوست سفید در ب_ بله سرورم! رنگ پوست

 دارد.  

 گوید:  دهد و میشاه سری از روی تصدیق تکان می

ها خال _ بله همینطور است؛ اما یک چیز هم آنها را متمایز کرده است. نگاه کنید، روی گردن یکی از آن

 سیاه رنگی وجود دارد.  

تر کرد، لبخندش را پررنگش را وارسی میملکه از اینکه شاه چنین خوشحال بود و آنقدر دقیق، فرزندان

 زند. ای بر سر هر دو فرزندش میکند و بوسهمی

این گونه شد که شاه برایان و ملکه بتی، بار دیگر طعم خوشبختی را چشیدند و صدای خنده آنان در کاخ،  

 طنین انداز شد.  

ج، خنده پیچیده بود. چشمان پیک برق می زد؛ زیرا او خوشحال و اما در سرزمین سیلبر هم در کاخ شاه جور

 بود که حامل پیامی خوب برای شاه جورج است.  

ج هم طبق قولش او را از گزند همه بدی  گوید:  کند و میکند و رو به سربازانش میها حفظ میشاه جور

د که زمان دشمنی فرا رسیده و داستان واقعی من و شاه برایان، از این به بعد _ همگی امروز به گوش باشی

ج می ع شده و او  گیرد. شرو

ج، با خنده به سرور خود نزدیک شده و لب به تبریک باز می  کند. سیتا وزیر و مشاور شاه جور

 ای در سر دارید که اینگونه خوشحالید؟ گویم؛ اما شما چه نقشه_ سرورم! تبریک می
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ج موزیانه و متفکر به صورت زیبای سیتا نگاه می  کند. جور

کت خواهد رسید و به زودی زندگی او را در چنگ خواهم گرفت.  _ در آینده خواهی دید که شاه برایان به فال

 هفده سال بعد.  

کردند و به قدرت در حال گذر بودند، زندگی به کام بود. فرزندان پیت، رفته رفته رشد می هاروزها و شب

 اند و قدرتشان مشخص شده است.  ها به سن هفده سالگی رسیدهرسیدند. اکنون هردوی آنمی

یده سشاه پیت نام زیباترین فرزندش را جیسون گذاشت. او پری آتش بود که دومین قدرت برتر پریان به او ر 

بود. شاه نام فرزند دیگرش را جاستین گذاشت. شاهزاده جاستین پری آب بود و سومین قدرت برتر پریان از 

 آن او بود. 

در قسمت بیرونی کاخ که به بخش خانواده معروف بود، دو برادر در حال وقت گذرانی با یکدیگر بودند و شاه 

 کردند. پیت و ملکه بتی با شوق به آن دو نگاه می

های زیبای سرو پوشانده بودند. شاه، چهره فرزندانش را که زمین کاخ، سنگ فرش بود و اطرافش را درختچه

 کند.  در زمین مبارزه در حال تکاپو بودند، را در ذهن خود مرور می

 هاییاش متناسب بود، لبشاهزاده جیسون پوستی سفید داشت، با چشمانی آبی رنگ که با صورت مردانه

 تر کرده بود.  همراه با دماغی صاف و کشیده که صورتش را مهربان ایقلوه

ای بودند، دماغی کشیده و هایی مردانه داشت، چشمانش سبز فیروزهشاهزاده جاستین پوستی سبزه، با لب

 شود. آمد. با صدای ملکه بتی، شاه از این افکار دور میاش میتوپری داشت که به چهره دوست داشتنی

 کنند؟! به چه فکر می_ سرورم 

 گوید: خندد و میشاه پیت می

 ای همچون شما. بالم که فرزندانی چون جاستین و جیسون دارم و ملکه_ هیچ بانوی من! به خودم می

 شود. رو خیره میزند و سپس به روبهملکه لبخندی ملوس می

 خاطر داشتن شاهی چون شما. _ همینطور من! به

خورد و شاه و ملکه را مجبور به ه و ملکه، شاهزاده جیسون با شدت به زمین میدر میان گفتگوهای شا

  دوند.ای نگران به سمت جیسون که بر زمین افتاده بود، میکند. هر دو با چهرهبرخاستن از جایگاهشان می
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 پرسد: ملکه با نگرانی که صدایش را لرزان کرده بود، می

 برای تو نیافتاد؟ ای؟ اتفاقی که _ جیسون! صدمه دیده

دهد که حالش خوب است و به کمک برادرش از زمین بلند جیسون با لبخند به ملکه، تسلی خاطر می

 کند: شود. با خوشرویی بیان میمی

 شود. _ خوبم مادر! جای نگرانی نیست. فقط آرنجم کمی زخم شده که با یکبار شستن حل می

کشد شود؛ اما طولی نمیها حاکم میشود و سکوتی بین آنمیجاستین و ملکه خیالشان از بابت او راحت 

 شکند.  که شاه پیت این سکوت را می

 _ پسرها! شما دیگر هفده سالتان شده و الزم است که با شما درباره موضوعی صحبت کنم. دنبال من بیایید. 

شوند که هیچ خش ممنوعه میروند و وارد بملکه بتی، شاهزاده جیسون و شاهزاده جاستین به دنبال پدر می

 وقت اجازه ورود به آن جا را نداشت. 

هایی در آن تعبیه شده بودند. سالن اصلی کاخ روشن بود و چندین سرباز با در چوبی بزرگی داشت که الماس

. شاهزاده جیسون کنجکاوتر از آن است که منتظر بماند، پس متر در طول راهرو ایستاده بودندفاصله یک

 د: گویمی

 _ پدر!

 شود. ملکه که انتظار چنین پاسخی فرزندش داشت، مانع از ادامه سخنش می

 _ کمی صبر کن، به زودی متوجه خواهی شد. 

کند. بخش ممنوعه زیباتر از هر مکان دیگری در کاخ بعد از این حرف، شاهزاده در سکوت، اطراف را نگاه می

 کردند که این سرزمین چقدر قدمت دارد.  بود. دیوارهایش پر از تابلوهایی بودند که مشخص می

؛ اما با صدای شاه پیت از کردند و در افکار خود غرق بودندپسرها با تعجب و حیرت به بخش ممنوعه نگاه می

 گیرند. افکار خود فاصله می

توانند داخل شوند؛ البته فرزندان شاه از سن هفده _ اینجا جایی است که شاه، ملکه و فرزندان آنها  فقط می

 سالگی این اجازه را دارند تا با قوانین سلطنتی پریان نپوس آشنا شوند. 

ج کلمهیهای پدرش خیره مجاستین با حیرت به لب گردد. شاه ای دیگر از دهان او میشود و منتظر خرو

 دهد. گذارد و ادامه میپیت نیز او و برادرش را منتظر نمی
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ع به فعالیت تری برای قدرتمند کردن قدرت خود کنید تا های سخت_ قانون اول این است که شما شرو

بتوانیم از بین شما یک فرد را به عنوان شاه انتخاب کنیم. قانون دوم هم که شما باید در سن بیست سالگی 

شود این قانون قبلی مربوط میازدواج کنید تا در ادامه زندگی همراه و یاور شما شوند و قانون آخر که به 

 توانیم برای شما دوشیزگانی را به عنوان همسر انتخاب کنیم. است که فقط من و ملکه می

 شوند. شاه پیت از نگاهکنند و بعد پرسشگرانه به پدرشان خیره میدو برادر با تعجب به یکدیگر نگاه می

 گوید: کند و به پسرانش میتبسمی میدهد و ملکه نیز به دنبال شاه ها خنده سر میمتعجب آن

جاست فرزندانم. این موارد قوانین پریان نپوس هستند و الزم به ذکر است _ در این لحظه، پرسش چیزی بی

 ایم. پس به دنبال ما بیایید.  تا بدانید برای شما همسرانی را انتخاب کرده

ج می  گذارند. قدم می شوند و به سمت سالن اصلی کاخهمگی از بخش ممنوعه خار

بینند. پریانی زیبا و خوش چهره که منتظر، در هنگام ورود، شاهزاده جیسون و جاستین دو پری در سالن می

 دو طرف تخت پادشاه ایستاده بودند.  

 گوید: رود و آرام میشاهزاده جاستین به سمت شاهزاده جیسون می

 ا موافقید؟ ای خوشرو هستند. آی_ زیبا هستند نه؟ هردو به گونه

 خندد. شاهزاده جیسون می

 _ زیبا هستن؛ اما برای من ظاهر مهم نیست، بلکه باطن مهم است. ای کاش باطن زیبایی داشته باشند! 

دهد. جیسون نیز برد و به راهش ادامه میزند. دستانش را در جیبش فرو میشاهزاده جاستین چشمک می

 فتد. اای بعد به دنبال برادرش راه میثانیه

خواهد تا در سمت راست تاالر بایستد و از جاستین رسند، ملکه از جیسون میوقتی نزد دو پری می

کنند. هر دو شاهزاده با دقت به پریان خواهد تا در سمت چپ تاالر بایستد. هر دو شاهزاده نیز چنین میمی

 کنند.  کنار دست خود نگاه می

هایی عسلی و وانات بود. او موهایی طالیی رنگ داشت، با چشمپری کنار دست شاهزاده جاستین، پری حی

 هایی معمولی که او را جدی و در عین حال دوست داشتنی کرده بود.  دماغی کوچک با لب
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در سمت دیگر تخت و در کنار شاهزاده جیسون، پری طبیعت ایستاده بود. او موهایی سیاه رنگ داشت با 

ای با ابهت و زیبایی را به نمایش گذاشته که با چشمان سیاه رنگش چهرهای و دماغی معمولی های قلوهلب

 بود.

 گوید: کند و میمثل همیشه؛ بلکه با مهربانی رو به شاهزاده جاستین می ای نه جدیشاه پیت با قیافه

 پسندی؟!  خواهم بدانم که پری آماندا را می_ ابتدا می

کند. خیره شدن دانست، نگاه میدستش که دیگر اسمش را میشاهزاده جاستین گنگ به صورت پری کنار 

شود تا پری آماندا هم به او خیره شود و نگاهشان در هم گره می خورد. بعد از کمی بیش از حدش باعث می

 . کندمکث، شاهزاده با خنده آماندا را نگاه کرده و لب باز می

 من موافق هستم.   شود عاشق پری به این زیبایی نبود؟ سرورم!_ مگر می

پرسد؛ اما شاهزاده دهد و این بار سوالش را از شاهزاده جیسون میپادشاه سرش را به نشانه رضایت تکان می

 . دهدجیسون طوری دیگر جواب می

 به شما پاسخ بدهم. 
ً
 _ البته که در الیق بودن ایشان شکی نیست؛ اما اگر اجازه بدهید من بعدا

کنند. به دنبال این نگاه پری امیلی ده، امپراطور و همسرش با تعجب به هم نگاه میبعد از این حرِف شاهزا

 گوید: کند و مینگرد، شاه پیت اخمی مینیز با ناراحتی به شاهزاده می

 ترین پری برای توست. کنی؟ پری امیلی شایسته_ به چه دلیل نظرت را اعالم نمی

 ایستد.  روی پدر میکند و در روبهشاهزاده جیسون تبسمی می

فرمایید؛ اما من به زمان نیاز دارم. برای من زیبایی باطن مهم _ صد در صد همین گونه است که شما می

 خواهم از این زیبایی مطلع شوم. برای این کار نیز مدتی زمان نیاز دارم.  است و من می

 دهد.  کند و به شاهزاده سه روز وقت میای می. خندهندش به وجد آمده بودشاه پیت که از زیرکی فرز 

ینکه کرد، به ااش افتخار میاز قیافه پری امیلی نیز مشخص بود که نه تنها ناراحت نیست؛ بلکه به شاهزاده

 قرار است با یک پری باهوش و مسئولیت پذیر همراه شود. 

 ند.  اش را به پدر ابالغ کمانند تا شاهزاده جیسون نتیجهه پیت در قصر میبعد از این گفتگو پریان با اجازه شا



 

 

کاربر انجمن نودهشتیاپیت_ساجده کمالی پسران   WWW.98IA3.IR 13 
 

گردند. شاهزاده جاستین از هر دو شاهزاده  بعد از راهی کردن پریان در اقامتگاهشان به اتاق خود برمی

کند. روی رود؛ اما شاهزاده جیسون هنوز بیدار است و به فردا فکر میخستگی زیاد خیلی زود به خواب می

  رود.  شود که باالخره به خواب فرو میتخت آنقدر در این افکار غرق می

 *** 

ج به فکر طراحی نقشه خود می شود که متوجه باشد و آنقدر محو نقشه پلیدش میدر جنگل سیاه، شاه جور

 اش او را ازکند و با لحن همیشگی. سیتا، آرام خود را به شاه نزدیک میگرددورود سیتا به سالن اصلی نمی

 کشد.  افکارش بیرون می

 چیزی میل دارید تا تدارک ببینم؟  رسند! آیا_ سرورم خوشحال به نظر می

ج که از ورود سیتا باخبر نگشته بود با شوک، کمی در چشمان سیتا خیره می  : گویدشود و بعد میشاه جور

 _ آه! چه زمانی به این جا آمدی؟ من متوجه نشدم. 

 گوید. زند و میسیتا لبخندی از روی خجالت می

 آنقدر این نقشه برایتان مهم است که متوجه حضور من نگشتید؟ _ سرورم غرق در افکار خود بودند. یعنی 

ج بود و هم بازی خوبی برای شاه. او در فکر این بود که ملکه جنگل » سیتا از بچگی در خدمت پدر شاه جور

سیاهی شود و برای خودش حکم فرمایی کند، البته که کمی نیز به این هدفش رسیده بود؛ چون در مواردی 

ج با   « فهماند که عشقی نسبت به او در دل دارد.رفتارهایش به او میشاه جور

 گوید: شاه با دستپاچگی می 

اری ام بگیرد کخواهم در آن مشکلی باشد. اگر نقشه. نمی_ متاسفم! این نقشه بهترین نقشه برای من است

 است کارستان.

ج را می  گیرد. سیتا به آرامی دست شاه جور

 ن نباشید. من نگران سالمتی شما هستم! شما در کارتان خبره هستید سرورم! _ بهتر است زیاد نگرا

نشیند تا نفسی تازه کند. سیتا نیز کنار تخت ایشان کند و بر روی تخت خود میشاه نیز حرفش را تصدیق می

ع به حرف زدن میمی  کند. نشیند و بعد از کمی مکث شرو

 یح دهید؟ تان توضخواهید درباره نقشه_ سرورم! نمی
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تواند دهانش را درست در کنار گوش سیتا قدر نزدیک که میکند، آنشاه کمی خود را به سیتا نزدیک می

 بگیرد. 

شود دیگر چیزی از _ عجله نکنید، به زودی خواهم گفت. زمانی که شما ملکه جنگل سیاهی شوید که نمی

 شما پنهان کرد. 

نگرد. شاه گردد و او را پرسشگرانه میبه سمت شاه بر می بعد این حرف سیتا با چشمانی باز و متعجب

 زند. خندد و یکی از نگهبانان را صدا میمی

 . او قرار است بین دو کبوتر عشق پیوند عاشقی بزند. عجله کن. _ کارن! برو و ناسیک را اینجا بیاور

ج میسرباز اطاعت می شاه از این حالت سیتا خشنود.  سیتا هنوز هم در شوک است و شودکند و از کاخ خار

 گشاید. کمی بعد سیتا لب می

 گذارم! _ سرورم! من از شما سپاس

ج سرش را تکان می  گوید: گیرد و در گوش او میدهد و سیتا را در بغل میشاه جور

 _ من از تو سپاس گذارم ملکه من! 

زدند. شاهزاده جیسون زودتر از هر وقتی از بستر صبح شده بود و پرندگان آواز خوان، اطراف قصر پرسه می

ج می  دود. شود و به سمت اسطبل سلطنتی میخود خار

اش اسب سواری با اسب مخصوصش هست. بعد از طی مسافتی کوتاه به از نظر او بهترین بخش زندگی

 . رودنام داشت می« آالس»ه رسد و به سمت اسبش کاسطبل می

کشد و . آالس نیز شیهه میچسباندکشد و صورتش را به گونه اسب میدستانش را بر موهای اسبش می

دهد. شاهزاده جیسون هنوز هم آالس را در بغل دارد. از اش را نسبت به دیدار شاهزاده نشان میخوشحالی

 کند: گوش آالس زمزمه میخندد و کمی بعد، در حرکت دوست همیشه چابکش می

های ماکسین پیر به یک تفریح نیاز داریم. _ هی پسر! امروز باید تمام جنگل را زیرو رو کنیم. قبل از تمرین

 موافق هستی؟ 

کند. شاهزاده نیز با برد و با تکان سر، حرف شاهزاده را تصدیق میاش را باال میآالس یکی از پاهای جلویی

ج میمییک حرکت بر روی اسب   تازد.  شود و به سوی جنگل مینشیند و از اسطبل خار
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ایستاد و گوش می سپارد. بعد از مکثی کند. میهنوز کامل وارد جنگل نشده بود که صدایی او را متوقف می

 پرسد: خورد و متعجب میکند. با دیدن پری امیلی در آن موقع از روز یکه میکوتاه به پشت سرش نگاه می

 کنید؟ ینجا، این وقت صبح چه می_ شما ا

 گوید: کند و میای ملوسانه میامیلی خنده

 ام. اگر مزاحم نباشم و افتخار دهید شما را همراهی کنم. _ من هم مثل شما هوس تفریح کرده

 دهد. شاهزاده جیسون از اینکه هم رکابی داشته باشد سریع پاسخ می

 ار است که مرا همراهی کنید! _ اوه! البته که موافق هستم. باعث افتخ

 خواست بیشتر با او هم کالم شود تا بهتر او را بشناسد. . میرسدپری امیلی به هدف خود می

کند و از حسش سخن ایستاد و بقیه جنگل را دوش به دوش شاهزاده سوارکاری میدر کنار شاهزاده می

کند، از های اطرافش انرژی مثبت دریافت مییدهزند، از تمام پدگوید. از اینکه وقتی در جنگل قدم میمی

 که جنگل چقدر مطیع دستورات اوست. این

 .نشاندکرد و سخنانش را به دل شاهزاده میاو این جمالت را با شیرینی خاصی بیان می

ح او  شاهزاده نیز با تمام حوصله به سخنان پری گوش سپرده بود. او تنها سه روز فرصت داشت تا از پاکی رو

گاه شود.    آ

کرد پری با نقشه در این ساعت از روز به سوارکاری آمده؛ اما با گذشت زمان به افکارش سردرگمش کرده بودند. او ابتدا فکر می

 شود؛ اما هنوز هم وقت برای شناخت بیشتر بود.  صداقت امیلی خوشنود میبرد و از زیبایی باطنی او پی می

جیسون و پری امیلی تمام جنگل را سوار کاری کردند و از هر چیزی که به زندگی آینده آنها ربط داشت حرف زدند. شاهزاده 

 د.  کر اده را محو خودش میشد، زیبایی او به قدری بود که شاهز گذشت بیشتر شیفته امیلی میجیسون هر لحظه که می

. شودصدای خنده هردو جنگل را پر کرده بود. همچنان در حال گفتگو بودند که صدای زنگ نهار مانع ادامه گفتگو آنها می

کشد، قدم زنان گردند. جیسون در حالی که افسار آالس را میشوند و به اسطبل بر میهای خود سوار میهردو بر اسب

 گوید: می

 توانم بگویم بهترین لحظه زندگی من امروز با شما رقم خورد. ممنونم که مرا همراهی کردید! وز خیلی خوب بود! می_ امر 

م گیرد و برای ادای احترابندد، گوشه دامنش را میاکنون دیگر داخل اسطبل بودند. امیلی افسار اسب را به ستون چوبی می

 گشاید. کند و میزانوان خود را خم می

 رورم لطف دارند! اگر اجازه دهید شما را در تاالر غذاخوری مالقات کنم. _ س

 شود.  چرخد؛ اما شاهزاده مانع از خروج او میکند و به سمت حیاط کاخ میدوباره همان کار را تکرار می
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 _ امیلی! شما که از من ناراحت نیستید؟ 

 : گویدگردد و با نگاه سوالی میامیلی راه نرفته را بر می

 _ نه سرورم! چرا باید ناراحت باشم؟ 

 گوید. کشد و با کمی شرم میشاهزاده جیسون دستی به موهای آالس می

 خاطر شک من در انتخاب شما. _ به

 خندد. امیلی آرام و دلشنین می

 برخالف این است. من اخالق و نظر شما را می
ً
 ستایم. _ نه، اصاًل اینطور نیست. اتفاقا

زند. حاال که دیگر خیالش آسوده ای از سر راحتی میکند و خندهشاهزاده اینبار بدون خجالت به چهره زیبای پری نگاه می

 رود. پذیرد و با شاهزاده به تاالر می. امیلی میخواهد تا او را تا تاالر غذاخوری همراهی کندشده، از امیلی می

زند. شاه پیت شوند؛ اما برق شادی در چشمانشان برق میی، اگرچه متعجب میشاه پیت و همسرش از دیدن جیسون و امیل

 گوید.  خیزد و میاز جایش بر می

 _ به گمانم شاهزاده از بابت پری امیلی آسوده خاطر گشته که این گونه به دیدارمان آمده. 

 دهد.  دستور به نشستن می خیزد و با دست به هردوبعد از اتمام سخنان شاه، ملکه بتی نیز از جایش برمی

 کند.  شاهزاده با رویی خوش به پدرش نگاه می

 کردم.  _ سرورم! من باید در همان روز موافقت خود را اعالم می

که  دشویم نیبر ا میتصم زیبه اتالف وقت نبود، پس سر م یازین گری. دزندیو چشمک م کندیم یلیام یسپس رو به پر

 . کنندیها گرفته شود که همه افراد حاضر در جمع موافقت مهمسران شاهزاده یمعرف یبرا یجشن

 .  ماندیدر سکوت م یاو کاخ لحظه رودیاز صرف نهار، هرکس به اتاق خود م بعد

ال درح یجشن زین یاهینپوس، در جنگل س نیبرپا کند، در سمت مقابل سرزم یجشن تیکه قرار شد شاه پ یزمان درست

 و شاه جورج.  تایتدارک بود، جشن ازدواج س

د؛ خنده زهر بو یاهیس انیپر یگرچه برا اورد؛یرا به لرزه درب تیشاه پ میکاخ عظ توانستیبود که م اهیدر کاخ س یاهمهمه

 اما در آن لحظه خشنود بودند.  

جشن فراهم  یرا برا یآهنگ یکی کرد،یاده مرا آم هاوهیم یگرید کرد،یرا نصب م هاسهیر یکیبود،  یمشغول کار هرکس

 نظافت را داشت...   فهیوظ یگرید کرد،یم

رنگش هم چون کوه، با صالبت  اهیبود، شاه جورج با شنل س فشیدر حال انجام وظا یکه هر شخص اهویهمه ه نیا انیم در

 . شودیم کیبا سرعت به شاه نزد تایکه س کردیبود و به افراد اطرافش نگاه م ستادهیآنها ا انیدر م

 . شودیم رهیبا خنده به شاه خ تای. سداردیو به سمت او قدم برم شکفدیگل از گلش م تا،یس دنیبا د زیجورج ن شاه

 به شما نشان دهم.   یزیچ خواهمی. مدییای_ سرورم! به دنبال من ب
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نده از و با خ کندی. شاه جورج، کنجکاوانه به اطرافش نگاه مکندیم تیکاخ هدا رونیو او را به ب ردیگیدستان شاه را م سپس

 : پرسدیم تایس

  ؟یبر ی! مرا به کجا متای_ س

 : دیگویکه با خنده همراه بود م یبا دلخور تایس

 ! دیسرورم! شما که عجول نبود دی_ صبر کن

 .  رسندیم زیشگفت انگ اریبس یتا به درخت دودیم تایس یو هم چنان، هم پا شودیساکت م شاه

شده  هدینپوس پوش نیسرزم یهاسبز مثل درخت ییهااز آن با برگ یمیتنومند که ن یدرخت شود،یم رهیدقت به درخت خ با

را به  او کندیچه م یکیدر وسط جنگل تار یسرسبز نیبه ا یدرخت نکهیاما ا ؛یاهیجنگل س هیمثل بق گرید یمیبود و ن

 : پرسدیم تایاز س یشگفت. با اندازدیم  رتیح

 درخت...  نیا ن،یا _

 : دیگویمانع از ادامه سخن شاه شده و م زدیکه در چشمانش برق م یبا شاد تایس

 رشد کند!  یاهیسبز در جنگل س یشگفت آور است که درخت د،ینی_ قشنگ است نه؟ بب

 : دیگویو م کندیم دییرا تا تایجورج حرف س شاه

 .  یداد هیبود که به من هد یزیچ نی. بهترمن است ندهینقشه آ قیتصد یبرا یادرخت نشانه نیاست! ا زی_ بله، شگفت انگ

 : دیگویو م بردیرا باال م شیابرو یتا کی تایس

 سرورم؟!   دیزد یحرف نیچه چن ی_ برا

 : دیگویو م کندیم یتبسم شاه

 . میفردا آماده شو یتا برا میام را خواهم گفت. خب برونقشه م،یدرخت برگزار کن نی_ فردا که مراسم ازدواجمان را کنار ا

اش دستور به خدمه زی. شاه جورج نمراسم آماده کند یتا خود را برا گرددیو با او به کاخ برم کندیامر شاه را اطاعت م تایس

 مراسم آماده کنند.   یداده و اطراف درخت را برا رییتا مکان مجلس را تغ دهدیم

ا شاهزادگان آشن ندهیو آماندا به عنوان همسران آ یلیام ینپوس با پر انی. همه پربود انینپوس، جشن در حال جر نیسرزمدر 

 . ابدییم انینپوس جر نیروان بر سرزم یهم چون آبشار یمدت، خوش نیدر ا کشندیو کل م دهندیو هلهله سر م شوندیم

 ،انیاحترام به پر یو بعد از ادا زدیخیبعد شاه از جا برم یمدت شوند،یام جشن مو همه آماده اتم رسدیخود م انیبه پا جشن

 .  گرددیبه داخل کاخ باز م

 تایجشن ازدواج شاه جورج و س یاهیدر جنگل س رسدیبه نظر م شهیتر از همکه ماه درخشان یادر همان لحظه، لحظه اما

 بود.   یدر حال برگزار

ا تمام و ب گذاردیپا در محفل م تایبعد ملکه س یاش بود. مدتمنتظر ملکه زیدر کنار آن درخت سحرآم ییروجورج با خنده شاه

 بودند.  گری. حال، هردو کنار همدداردیوقار به سمت شاه قدم بر م

 : دیگویو آرام در گوش او م فشاردیبود. شاه دست همسرش را م زیآنها لبر یاز چهره هر دو یو سرخوش یشاد
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 ! دیشد بایچقدر ز_ 

 : دهدیو ادامه م زندیم تایبر دستان س یابوسه

 من آماده است؟  یبانو ایفاش کنم. آ امیتنها محرم زندگ یبرا دیاست که با ی_ االن وقت راز

 . اندازدیگذارانه به همسرش مسپاس یو نگاه دهدیسرش را به نشانه مثبت تکان م ملکه

و آرام در گوش ملکه راز خود  کشدیمشغول خوردن بودند شاه، ملکه را سمت خود م انیپر یجشن که همگ یانیپا یهالحظه

 . کندیم انیرا ب

 اما بعد از اتمام راز هردو بعد کند؛یاز سر ترس و تعجب اخم م زیبار ن نیو چند کندیبه شاه نگاه م رتیرا با ح یچند بار ملکه

 نپوس.  نیآرامش سرزم ینابود یبرا یاخنده ،یاهیاز سر ظلم و س یاخنده دهند،یبه هم خنده سر م رهینگاه خ یاز مدت

***  

نها آ ییبایکه ز یااند؛ به گونهو دلرباتر شده باتریآنها ز ی. هردورسندیم یدوسال بعد، هردو شاهزاده به سن نوزده سالگ

 به گوش نشنود.   یخنده و شاد ینبود که کاخ صدا یبود. روز انیشهره و زبان زد همه پر

شده بودند و  رهیآنان قرار داشت خ یروبزرگ در روبه اطیکاخ که به ح یاصل وانیعصر روز دهم سپتامبر، شاه و ملکه از ا در

 : دیگویسرخوش م تی. شاه پکردندیلب به سخن باز م یمواقع

 .  نمیشان را با چشم خود ببساله شوند و مراسم ازدواج ستیآنها ب یتا هردو کنمیم ی_ لحظه شمار

 : دیگویو م دهدیخم به ابروانش م ملکه

و  یدیاز ناام گریماند. لطفا د دیخواه یسال همچنان سالم و تندرست باق انیشما سال د؟یزنیحرف را م نی_ سرورم! چگونه ا

 ! دییمرگ سخن نگو

 : دیگویو م زندیاز سر شوق م یاخنده شاه

 را به زبان آوردم؟ « مرگ»مگر من کلمه  -

 . کندینگاهش م یجد ،یبت ملکه

 سرورم!  دیکرد انیب میمستق ری_ غ

 . شوندیم رهیبا تبسم به فرزندانشان خ یاز اتمام گفتگو هر دو در اوج شاد بعد

   

 در باغ بزرگ کاخ  همزمان

. هردو برادر دوباره مسابقه جنگ با کردندیرنگ نشسته و به معشوقان خود نگاه م یطوس یاصخره یو آماندا بر رو یلیام یپر

 برپا کرده بودند.  ریشمش

 تا شاهد جنگ دو برادر باشند.  آمدندیبزرگ گرد هم م اطیموقع روز، در ح نیجمعه همه افراد قصر در ا هر

اما شاهزاده  شود؛یبرادر زده م یبه سمت بازو سونیضربه توسط شاهزاده ج نیاول شود،یجنگ شروع م یلیسوت ام با

 .  دهدیم یو جاخال کندیم یزهوشیت نیجاست
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جنگ تمام شود؟ هردو مهارت  شدیاما مگر م شتابد؛یبرادر م یو دوباره به سو زندیم یطانیش یاخنده سونیج شاهزاده

 . شدندیداشتند و مانع از شکست م یکاف

همزمان به  خندند،یبعد هر دو م یاما مدت شوند؛یم رهینفس زنان به هم خو نفس دارندیهر دو، دست از حمله برم یالحظه

 . رندیگیرا در آغوش م گریکدیو  ندیآیسمت هم م

و به سمت شاهزادگان خود  کشندیم یاازهیخسته شده بودند، خم کنواختیجنگ  نیآماندا که از ا یو پر یلیام یپر

 . روندیم

خود  انیهم برداشته و به سمت پر دنیهردو برادر دست از به آغوش کش رسند،یدو برادر م یکیبه نزد یکه دو پر یزمان

 . روندیم

 : دیگویو م کندیبا اخم رو به آماندا م یلیام یپر

 .  اطیاحتیو ب رمقیب حال،یهستند؟ ب فیگونه ضع نیما ا ندهی_ چرا همسران آ

 .  خنددیم سونیج شاهزاده

 و کنندیخود نگاه م یهاو آماندا همچنان با چشم غره به معشوقه یلی. امخنددیبه دنبال برادرش م زین نیشاهزاده جاست

 . رندیگیم شیو راه داخل کاخ را در پ شوندیدست در دست هم از دو برادر دور م یکوتاه، دو پر یبعد از مکث

 : دیگویو م گذاردیشانه برادر م یدستش را رو نیجاست شاهزاده

  د؟یشد. موافق هست میسرزنش هم نخواه گرید نگونهیتو؟ ا کباریرا من برنده شوم و  یباز کباری_ چطور است 

 و با سر، نشاندیکج بر گوشه لبانش م یلبخند سونی. جشودیاش مو منتظر پاسخ برادر کوچک کندیسرش را خم م او

 . کندیموافقت خود را اعالم م

ه راه، گفتگو کنان ب نی. در بکندیم ییو او را به طرف کاخ راهنما گذاردیشانه برادر م یدستش را رو سونیشاهزاده ج بارنیا

 . گذارندیداخل کاخ قدم م

 *** 

و گسرگرم گفت شانیهااند و درباره نقشهزده هیتک اشیشگیشاه جورج و ملکه تازه واردش بر تخت هم ،یاهیجنگل س در

 هستند. 

. بعد از کسب خواهدیاجازه م یمطلب انیب ینفس زنان از شاه براو نفس شودیباعجله وارد کاخ م یهنگام سرباز نیا در

 . کندیاجازه شروع به سخن م

 با پر یکه قرار است جشن دمینپوس شن نیسرزم انی_ سرورم! از پر
ً
م شوند و آماندا محر  یلیام انیبرپا شود تا شاهزادگان رسما

 را زودتر برگزار کند.  یقصد دارد عروس تیشاه پ ایمشخص شده؛ گو زیآنها ن یعروس خیو تار

 .  دیگویو رو به شاه م زدیخیبر م شیبه محض اتمام خبر از جا زیملکه ن ند،ینشیبر لبانش م یو لبخند درخشدیم چشمانش

 شما هستم!  یروزی. من مشتاقانه منتظر پدهیکردن نقشه فرا رس ی_ آه سرورم! زمان عمل

ز . سرباشودیسرباز م یو خواستار اطالعات کامل از سو گرددیاش به سمت سرباز بر ماحترام به ملکه یجرج بعد از ادا شاه

 .  رودیم رونیو از کاخ ب کندیم انیرا ب یکامل حاتیتوض زین
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 اش خواهد شد.و ملکه تینپوس و شاه پ انیپر یشاد یروز برا نیروز آخر نیبرگزار خواهد شد و ا گریجشن سه روز د روز

جشن بودند. چه سخت که همه گمان  یمخصوص برا ینپوس آغاز شد. همه به فکر انتخاب لباس اِن یو سرور پر یروز شاد

 یرا به تلخ یو شاد خوردیرقم م گرید یجور یخواهد بود؛ اما امان از سرنوشت که گاه بایپرشور و ز یامروز روز کردندیم

 . کشاندیم

و  دندیچرخیم گریکدیبا  هاوانهیرا در دست داشتند و همچون د گریکدیدستان  یلیآماندا و ام ،یداخل قصر پر در

 .  دندیرقصیم

از و با بستن و ب کندی. دستانش را باز مرساندیم یو خود را به دو پر دیآیرنگ باال م ییطال یهاهنگام، ملکه از پله نیا در

 که به آغوش او قدم بگذارند.   کندیکردن انگشتانش به هر دو اشاره م

 یها را همراهآن زیبار ملکه ن نی. اروندیم یو با دو به سمت ملکه بت کنندیاستقبال م یدرخواست به گرم نیاز ا زیدو ن هر

 . آوردیکاخ را به ارتعاش در م یهاهر سه، ستون یو خنده کندیم

دو  گراز دور نظاره تیکاخ بودند. شاه پ اطیورود به ح یناقوس زنگ برا یکاخ شاهزادگان آماده و منتظر صدا گر،یسمت د در

 . بود شیبارویفرزند با ابهت و ز

 هم  نی. شاهزاده جاستدیدرخشیم دیدارش، همچون خورشرنگ دنباله ییدر لباس طال سونیج شاهزاده

 . کردیروان از خود نور را بازتاب م یرنگش، هماننِد آب ی. او با لباس آببرادرش کم نداشت از

زنگ  یلحظه صدا نی. در ارندیگیو او را در آغوش م دارندیشوند به سمتش قدم برم یکه متوجه ورود پدر م نیبعد از ا هردو

 .  دارندیکاخ قدم بر م رونیکه همه به ب دیآیبه صدا در م

 . شوندیگر شروع مراسم مو نظاره نندینشیخود م گاهیدر جا یو همسرش طبق روال قبل تیپ شاه

به رنگ  یرا گرفته بودند، با گل شانیهاکوچک دنباله یمانندشان که دو فرشته ریحر یبا لباس صورت یلیام یآماندا و پر یپر

 . دارندیخود قدم بر م یهاشاهزادگانشان که به دست داشتند به سمت معشوقه یهالباس

 . کردندینگاه م رهیزده از ابهت دو شاهزاده شده و آنان را خ رتیو ح انیپر ییبایپر از درخشش، ماِت ز یبا چشمان انیپر

و به  ارندفشیبا تمام احساس دستان شاهزادگان را م انی. پررندیخود را بگ انیتا دستان پر گذارندیبه جلو م یقدم شاهزادگان

 . کنندیپادشاه و ملکه حرکت مسمت 

 .  زنندیآماندا بود. هردو در برابر شاه زانو م یبرادر بزرگتر و پر تیابتدا نوبت محرم زد،یخیبه پا م انیپر یِکل و شاد یصدا

. ندکیاعالم م یو موافقتش را با ازدواج دو پر زندیهردو م یرا به شانه یرنگ یآب ریو شمش دیآیم نییها پااز پله تیپ شاه

هم در  تیبه محرم یدو پر نیو ا شودیشروع م تیسپس مراسم محرم ستاد،یایجا مو در همان دهدیرا به پسرش م ریشمش

 .  ندیآیم

را  یدب ِی کیو مجلس تار وفتادیاتفاق ن نیاما ا رند،یها را بگآن گاهیجا یلیام یو پر سونیتا شاهزاده ج زندیخیجا بر م از

 گر شد.  نظاره

 . کردندیدرست در وسط مجلس ظاهر شده بود نگاه م شیباروینپوس وحشت زده به شاه جورج که با ملکه ز انیهمه پر
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زمش بودند. شاه ع تیشاه پ یاز سو یکرده بودند و منتظر حرکت و فرمان شهیحبس شده بود. همه سکوت پ نهیدر س هانفس

 : دیگویتمام م یبه ابرو و با خونسرد ی. با اخمزدیخیو از جا بر م کندیرا جزم م

 گمان نکنم که شما را به جشن دعوت کرده باشم.   د؟یجا آمد نیچه به ا ی_ شما برا

 : دیگویو م کندیم یجورج اخم شاه

 . دیکنیدل مرا آزرده تانیهااست که مهمان یحرمتیب نیاما ا د؛یجشن دعوت نکرد نیکه من و همسرم را به ا می_ بگذر

 .  کندیم انیو با داد ب ردیگیم یشیپ ت،یاز همسرش از شاه پ یبانیپشت یبرا یبت ملکه

وگرنه دستور به کشتن شما  د؛یرا ترک کن نجایاالن ا نی. همستینپوس ن نیچون تو در سرزم یکیتار یهیشوال ی_ جا

 داد.   میخواه

 : دیگوینشاند و م یبر لبش م یجورج لبخند کج شاه

 جلوه بدهم.   آورترجانیو ه باتری! من آمدم تا جشن شما را زدینشو یعصب کنمی_ بانو! بانو! خواهش م

 . کندیم انیو ب کندیم تیهمسرش را به عقب هدا تیپ شاه

  ؟یخواهی. بگو چه ممیکن زتریانگ جانیجشن را ه میدار جورج! ما خودمان بلد هستخود نگه یرا برا جانی_ ه

 .  کندیاشاره م سونیبه جلو برداشته و به شاهزاده ج یو شاه قدم دهندیو شاه جورج خنده سر م تایس

 .  خواهمیرا از تو م سونی_ پسرت را. پادشاه نپوس! من شاهزاده ج

 .  مانندیخود م و با چشمان باز منتظر جواب شاه برندیبه سمت دهانشان م یدستان خود را از شگفت انیپر همه

 : دیگوی. او با جسارت تمام مدیآیجا به لرزه در مکه همه زندیم یااز شدت خشم چنان نعره تیبار شاه پ نیا

 ابله!  ؟یکن ییتقاضا نیاز من چن یکنی_ خفه شغال! چطور جرئت م

 .  شودیجورج مانع از ادامه حرف شاه م شاه

 .  دیشاهزاده را به من بسپار دی_ شما مجبور هست

 : دیگویو م شودیآرام م یکم تیپ شاه

 کار هستم؟  نی_ و چرا من مجبور به انجام ا

 . ستدیایم تیبا شجاعت در برابر شاه پ جورج

اه جشن بوده ش نیا یتماشا یشما برا انیپر یدقتیبه لطف ب نیماست و ا اریکاماًل در اخت ،یشمال نی_ چون اکنون سرزم

 .  تیپ

 . زندیم  یروزیاز سر پ یاحرف خنده نیا بعد

بعد  ی. کمکردینگاه م قشیبا شوک به سربازان ناال  شیخورده بود و سرجا کهیشده بودند. شاه  رهیدر سکوت به هم خ همه

 : کندیم انیب

 جشن مهم بود که بخش بزرگ کشورمان به دست دشمن افتاد؟  نیقدر اآن د؟یبر شما! چه کرد یبر من! وا ی_ وا

 توان باال گرفتن سرشان را نداشتند.  یسربازان سر خود را فرود آوردند و از شرمسار همه
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حال  یوقت سونی. شاهزاده جلغزدیاز گوشه چشمانش م یو قطره اشک نگردیم سونیبه فرزندش، شاهزاده ج تیپ شاه

 شاه جورج بدهد؛ اما...   لیاو را تحو دیکه شا کندیگمان م ندیبیپدرش را  م

 .ستدیشاه جورج با یتا رو در رو رودیم شیپ یو به قدر گذاردیبه جلو م یقدم ت،یپ شاه

  ؟یخواهی_ حال از ما چه م

 : دیگویزده و م یشخندیجورج ن شاه

سخت  یوگرنه که جنگ ؛یمن قرار ده اریپس خواهم داد که پسرت را در اخت یزیرا بدون خونر یشمال نیسرزم ی_ به شرط

 داشت.  میخواه

ازه ت ینفس تی. شاه پدیآیانتظارها به سر م ی. همه جا را سکوت احاطه کرده بود. بعد از مدترودیبه فکر فرو م تیپ شاه

 . داردیم انیتاسف ب یو از رو کندیم

 . کنمی_ قبول م

 .  دگردنیبرپا نشد خوشحال م یجنگ نکهیاما از ا شوند؛یحرف، مردم اگرچه ناراحت م نیبعد از ا 

 یکه پر افتدیب نیو کم مانده بود به زم دهدیآور بود که تعادلش را از دست مشوک سونیشاهزاده ج یبرا یحرف تا حد نیا

 : دیگویم هیو با گر شودیخوردن او م نیو مانع از به زم ردیگیاو را م یبازو یلیام

 _ سرورم متأسفم!  

کند، پس شاه جورج دستش را به سمت او  یمقاومت توانستینداشت و در مقابل قدرت شاه جورج نم یقدرت کامل سونیج

 : دیگویدراز کرده و م

 خواهم برد.   یاهیوگرنه تو را به زور با خودم به جنگل س ؛ییای_ بهتر است بدون درد به نزد من ب

 . بردیو به پدرش پناه م غلتدیاز گوشه چشمش م یقطره اشک سونیج شاهزاده

 به آنجا بروم.  خواهمی! من نمدیکمک کن کنمیپدر! چرا من؟ خواهش م -

ور به ز  اهشیس یو شاه جورج با جادو شودیم لیبه عزا تبد یمجلس عروس دود،یبه داخل کاخ م یاز شدت ناراحت یملکه بت 

 . کند یتحرک تواندینم تیشاه پ یول کند؛یشاهزاده را از پدرش جدا م

در مقابل چشمان  یدیناراحت و آکنده از ناام یو شاهزاده با قلب شودیاز دستان پدر جدا م سونیزور دستان شاهزاده ج به

 .شودیهمه از نظرها پنهان م

 .  ندیگریاتفاق م نیا یو برا شوندیزده بود جمع م هیکه غم زده بر تختش تک تیدور شاه پ هایهمه پر

رقم  یریو چه تقد ردیگیبه دست م یدست سرنوشت چه قلم دانستیم یبه راه باشد؛ اما چه کس یقرار بود شاد امروز

   زند؟یم

 یحال شاه جورج خوب است و خشنود چون به آرزو لبریس نیاما در سرزم افکند؛یم هیبر همه سا یناراحت نیسرزم نیا در

 را به گور ببرد.   یپدریدر ب شینگران آن نبود که به خاطر کمبودها گریبود. آرزو داشتن فرزند، د دهیخود رس
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اش وارد کاخ بود در بغل داشت. او همراه با ملکه دهیآرام خواب یرا که در آغوشش چون طفل سونیجورج، شاهزاده ج شاه

 یروکه رو به یبه تختسپس همراه همسرش  خواباند،یم اهشیاز بال کالغان شوم و س یتخت یو شاهزاده را رو شوندیم

 . زنندیم هیشاهزاده قرار داشت تک گاهیجا

 *** 

 . ندیبیو دستانش را بسته م کندیچشمان خود را باز م سونیاز شب شاهزاده ج یامهیکه در ن نیگذشت تا ا هاساعت

 ادیاست، دوباره آن لحظه تلخ را به  دهیدراز کش یاهیکه در کاخ س رسدیم نیقیبه  یو وقت گذراندیرا از نظر م اطرافش

 . کندیدر باز کردن دستانش م یسع حالشانیو پر آوردیم

با  به او مشغول صحبت توجهیتا به او کمک کنند؛ اما سربازان ب خواستیو از سربازان م دیکشیم ادیتقالها فر نیا نیب در

 بودند.   گریکدی

ا بعد ب یاما کم کرد؛یبه سقف کاخ نگاه م یدیقدرت تقال کردنش را هم از دست داده بود و با ناام گریکه د شدیم یمدت

 . شودیم رهیو به او خ ردیگیشاه جورج چشم از سقف م یصدا

و به سمت شاهزاده خم  گذاردیتخت م یرا رو شیاز پاها یکیو  رودیم سونیبر لب به سمت ج یشخندیجورج با ن شاه

 .شودیم

 ! یخوش آمد یاهی_ پسرم! به جنگل س

 . زندیم ادیو فر کندیبه او نگاه م نیخشمگ شاهزاده

تو پر از  است؛ اما قلب یقلب من پر از پاک ،یندازیب ینگاه کی! لعنت بر تو! بهتر است به من ستمیچون تو ن ی_ من پسر فرد

 نفرت.  

و دوباره با همان  گذاردیو به سمت چپ تخت قدم م اندازدیم نیرا از تخت به زم شی. پادهدیبلند سر م یاجورج خنده شاه

 .  دهدیادامه م یلحن قبل

خواهد  لیتبد یاهیپس قلب تو هم به س ،یاست؟ درست است؛ اما همانطور که گفتم تو پسر من هست ی_ که قلب تو پر از پاک

 شد.  

دارد. شاه از او  یکه شاه جورج چه قصد دانستی. او نمنگردیشاه جورج مو کنجکاو به  انیگر یبا چشمان سونیج شاهزاده

 : دیگویو م گرددیاز سربازانش بر م یکیفاصله گرفته و به سمت 

 قرار دهند.  تیسربازان شاه پ ارینپوس را از محاصره در آورده و دراخت یشمال نیاالن سرزم نی_ به سربازها بگو که هم

 . دهدیو ادامه م کندیم سونیرو به ج نجایا در

 ندارم.   یشمال نیبه سرزم یازیکار من رو به اتمام است و ن گری_ د

 .  شودیو از کاخ خارج  م کندیاحترام م یادا سرباز

و به چشمان ترسان شاهزاده نگاه  ندینش یشود شاه جورج در سمت چپ شاهزاده م یسرباز از کاخ خارج م نکهیبعد از ا

 . کندیم



 

 

کاربر انجمن نودهشتیاپیت_ساجده کمالی پسران   WWW.98IA3.IR 24 
 

. شاه جورج دهدیشاه گوش م یهاو به حرف ردیگینظر م ریمنتظر، حرکات شاه جورج را ز یبا چشمان زیشاهزاده ن و

 : دیگویم  د،یکشیصورت شاهزاده م یکه دستش را رو یدرحال

 کار...   نیکه ا میبگو دیپس با کنم،یبا تو م یمن چه کار ینیتا بب یکه منتظر هست دانمی_ خب م

 .  زندیم یروزیاز سر پ یاو خنده بردیو شوم خودش را به داخل قلب شاهزاده فرو م یکیتار یعصا هیاز ثان یدر کسر و

. قطره زندیم ادی. از شدت درد فرشدندیتکه مبدنش تکه یکه اعضا ایگو کند؛یدر کل وجودش حس م یدرد بد شاهزاده

 . دیآیم رونیرنگ از گوشه چشمش ب اهیس یچشم

 یبود؛ اما اکنون مأوا یدیسپ ی. قلب شاهزاده مأواشودیم رهیو به او خ آوردیبعد شاه عصا را از قلب شاهزاده در م یمدت

 است.  یو شوم یاهیس

بروان خوش یاهیبه س گریرنگ شاهزاده دخوش چشمان
َ
 نیخرده بود و او را خشمگ نیفرم شاهزاده چبدل گشته است، ا

 ساخت.  گرید یداد و از او فرد نهیود شاهزاده جایش را به نفرت و ک. باالخره کل وجدادینشان م

 : دیگویم زدیاز شوق برق م شیهاکه چشم یجورج در حال شاه

را هم  تیس.هالبا دیتوست. با یقسمت برج برا نیباالتر م،ی. بلند شو تا با هم به اتاقت برویپسر من هست گری_ خب، اکنون د

 .  دیایب تیبایتا به چهره ز یعوض کن

اال کاخ ب چیدر پ جیپ یها. از پلهکندیم تیو او را به سمت باال  هدا گذاردیم سونیشانه شاهزاده ج یجورج دستش را رو شاه

 . رسندیتا باالخره به اتاق م روندیم

 نیکاخ سرزم ند،یبیکه در اتاق م یزیچ نیو اول گذاردیو به جلو قدم م زندیدست شاه را پس م یو با ناراحت یشاهزاده عصب 

 .  گرددیبه سمت شاه بر م تیاما بعد با عصبان شود؛یم رهیخ شیروبا شوک به روبه ینپوس بود. کم

را م گونهنیعمد ا یچرا از رو اورد؟یام را به خاطرم بکه گذشته دیگذاشت ارمیدر اخت یاتاق د؟یکنیکارها را م نی_ چرا؟! چرا ا

  د؟یآزاریم

 .کندیم هیو زار زار گر افتدیم نیبه زم دهد،یامانش نم هیگر گهید

 و با گذشت سه سال...   سونیادامه داستان از زبان شاهزاده ج

 و منتظر خبر مباشرم بودم.  گذاشتمیطرف و آن طرف قدم م نیسرکنده به ا یکاخ، مثل مرغ یانیم یراهرو در

به  طاقتم رو گری. دستین یام؛ اما هنوز از او خبرفرستاده تیاز کاخ نپوس او را به مامور یجاسوس یکه برا شدیم یساعت دو

 شهیکه هم ی. با ابهتشودیراه جورج مانعم م نیاما در ب کنم؛یم یکاخ را ط چیدر پ چیپ یهاپله یو عصبان نهدیافول م

 : دیگویو م دهدیداشت خم به ابروانش م

 شتابان!   نی_ به کجا چن

 . کنمیم انیهمچون خودش ب یچگونه با او رفتار کنم آگاه هستم، پس با خنده تلخ کهنیبه ا گرید

ر نگ دیبا شود؟یور شود، مآرام شعله تواندی_ آتش که نم
ُ
 .  ردیشتابان قدم بردارم تا گوشه لباستان گ

 .  ستدیایمن م یروو درست روبه گذاردیام مو دستش را بر شانه خنددیم جورج



 

 

کاربر انجمن نودهشتیاپیت_ساجده کمالی پسران   WWW.98IA3.IR 25 
 

 .  یدشمنان پدرت باش یبرا یدیاست که تهد نیهم زیانتخاب تو ن لیاست. دل نطوریهم قای_ دق

که پدرم، برادرم و  یو زخم شدمیها ناراحت م. اولدمیشنیطعنه و زخم زبان از او م کی دیطور بود، هر بار با نیهم شهیهم

 اما اکنون نه!  سوزاند؛یم شتریو دلم را ب کردیمردمم بر دلم زده بودند َسر باز م

را از  ممیگل توانمیپس م ام،دهیپخته که رس مهیخام هستم؛ اما به حالت ن ی. درست است هنوز جوانکردیاوضاع فرق م گرید

 .  اورمیآب در ب

 .  کشمیآرام م ی. نفسچرخمیو بعد به سمتش م میآیم نیی. دو پله پاشومیزنم و از او رد م یرا پس م دستش

به خود غره نشو؛ چون سرنوشت به قول خودت ما را چون برده به  ادیاما ز ست،ین یانتخاب شما هوشمندانه بود، در آن شک _

 .کشدیم یگاریو از ما ب کشاندیهر جا که بخواهد م

دامه راهم را ا به او اعتنایپس ب دهد،یاز خود نشان م ی. اصاًل مهم نبود که چه عکس العملنشانمیبر گوشه لبم م یشخندین

 دادم. 

 .  گذرانمیسالن را از نظر م یو فضا شومی. وارد سالن مشودیکاخ شروع م یها، سالن اصلاز اتمام پله بعد

 .  خوردیکه خودش آنها را کاشته بود را م یقرمز رنگ یتخت همسرش لم داده و انگورها یطبق معمول رو تایس

کاخ  اطیبه او وارد ح توجهیرا نداشتم، ب شیهااز همسرش نوبت او بود که زخم زبان بزند و چون حوصله چرت و پرت بعد

 . شومیم

تا زودتر از اخبار با  دارمیقدم بر م زیاو من ن یها. همراه با قدمشودیوارد م اطیمباشر از دروازه کاخ به داخل ح یاز مدت بعد

 : دیگویو م کندیم میخبر شوم. مباشر تعظ

 به اطالع شما برسانم.  دیهست که با ی_ سرورم! موضوع

 : دهدی. مباشر ادامه مابمیتا آن موضوع را در شومیم رهیبه او خ منتظر

 نیه او همه را ب انددهیتدارک د یمراسم زین یخودشان اعالم کردند و ملکه بت یرسم نیبرادرتان را به عنوان جانش تی_ شاه پ

 شاه جورج.   یاند؛ حتدعوت کرده یمهمان

 : میگویو م رمیگیاز او م یخود را بعد از مدت یاعتناینگاه ب 

ندارد.  یخواهد شد؛ در ضمن حضور جورج در جشن به من ربط نی! خب در نبود من، صد در صد برادرم جانشن؟ی_ هم

 مباشر؟  یمتوجه شد

 : دیگویو م دهدیآب دهانش را با ترس و صدا قورت م مباشر

 . دی_ شما هم دعوت هست

به بدنم باز  رویاما بعد ن شوند؛یم رمقیبدنم ب یکه تمام اعضا کنمیو حس م گردانمیشوک سرم را به سمت او بر م با

 .  رمیگیمباشر را م قهیو  گرددیم

 بگو.   گرید کباری ی! اگه جرئت دار؟ی_ چه گفت

 : دیگویبا ترس م مباشر
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 !  دیکنم ناراحت نشو یمن فقط خبر آوردم. خواهش م _ سرورم!

 .گردمیبه اتاقم باز م یمملو از درد و ناراحت یو دوباره با قلب کنمیمباشر را ول م قهی آرام

 مگر کرد،یمن را از درد و نفرت دور نم یزیچ چیدر سرگرم کردن خود داشتم؛ اما از نظرم ه یو سع دمیکاویاتاقم را با چشم م

 مدت از جورج به فکرم خطور کرده بود.   نیشده که در ا یتازه معرف یاژه ناآشناو  کی

را خوب  نیاحساس را دارم؛ اما ا نیچرا ا دانمی. نمدهدیقلقلکم م امیحس درون کنم،یکلمه را با خود تکرار م نیا یوقت

 اند.  در من به وجود آورده نمیسرزم معرفتیاحساس را مردم ب نیکه ا دانمیم

آزارم دهند و  نیاز ا ترشیکه ب نیاند. به خاطر ادعوت کرده یمورد که چرا من را به مهمان نیرا داشتم جز ا یزیهر چ یآمادگ

 قلبم را بشکافند؟! 

است که من او را  نی. مطمئن هستم او هنوز به فکر ارمیگیرا به سخره م نیغرور آفر تیو در دلم شاه پ خندمیم خودیب

تک از من به کنند و تک هیخون گر نشیخواهم کرد تا خودش و مردم سرزم یکار ست،یگونه ن نیاما نه. ا د؛یخواهم بخش

 بکند.  تواندیبفهمند قدرت آتش چه کارها که نم تااند طلب بخشش کنند که مرتکب شده یخاطر گناه

 . دیکش رونیافکارم ب یایمرا از در یمباشر، چون طناب یکه صدا نیا ماهر شناور بودم تا یافکار هم چون غواص نیا در

  د؟یقصد طعام ندار ایهست که ناقوس نهار زده شده، آ یاقهی_ سرورم! ده دق

 . کنمیپاسخ اکتفا م نیبه ا فقط

 . میآی_ چرا، م

 نم،یبیکه م یزیچ نیاول شومیسالن که م. وارد دارمیقدم بر م یو به سمت سالن اصل زنمیم یارا شانه امدهیژول یموها

 . کندیچه انقدر ذوق م یبرا دانمیچشمان شاداب جورج است. م

ه . با جورج به اندازه سنمینشیم هایاز صندل یکی یبه او، رو اعتنایباز نشود، ب شیهازخم زبان زدن یبرا یراه نکهیا یبرا

 .  رمینظر بگ ریآنها را ز یهر دو توانمیم یفاصله داشتم. به خوب یکه در مقابل جورج نشسته بود، پنج صندل تایو با س یصندل

 . گرداندیو بعد سرش را به سمت من بر م کندینگاه م تایمکث ابتدا با خنده به س یبعد از کم جورج

 . کنمیم انیب زیوباره من نخبرها را به گوش تو رسانده باشند؛ اما د تیهاکالغ کنمی_ احساس م

 : میگویو م شومیم رهیبه او خ یاحساس و عاد یب کامالً 

 . کنمی_ گوش م

 . دیگشایلب م کند،یکه دور لبش را با دستمال پاک م یدر حال دهدیاش را قورت ملقمه نکهیاز ا بعد

 من، س ت،یبرپا شود که شاه پ یجشن اشنیبرادرت به خاطر جانش ی_ قرار است برا
ً
و تو را به جشن دعوت کرده  تایرسما

 است.  

 . شکندی. جورج با عجله سکوت را مشومیو مشغول خوردن م رمیگیاز جورج م چشم

  ؟ییگوینم یزی_ چ

 . دهمیجوابش را م اعتنایب
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 هست.  انیدر م ی. عه نه، مشکلستین ی_ نه، مشکل

 : پرسدیبا ذوق م جورج

  ؟ی_ چه مشکل

 که بر لبم نشاندم پاسخ دادم.  ینیزهر آگ خندهشین با

 فردا ندارم.  یمهمان ی_ لباس مناسب برا

 . کندیدوباره شروع به خوردن م یو بعد از مدت دهدیم هیخود تک یو به صندل کندیحرفم لبخندش را جارو م نیاز ا بعد

 در حفظ ابهتش داشت.  یبود؛ اما سع . مثل همسرش از حرص همچون لبو سرخ شدهکنمینگاه م تایبه س یرچشمیز

 .  کردیم دایپ امیقلبم الت یهااز زخم ییهازخم دادم،یشکن مدندان یها جوابدر مقابل زخم زبان آن یوقت

 با تظاهر، آنها خواستیبودم؛ اما دلم م نیاگرچه ناراحت و خشمگ ستم؛یآنها نشان دادم که ناراحت ن یحرفم به هردو نیا با

 ناراحت کنم.  زیرا ن

اتاقم  یکرده و راه یخدافظ تایاز جورج و س زیو من ن کنندیخدمتکاران سفره را جمع م شود،ینهار تمام م کهنیاز ا بعد

 .رومی. به چشمانم مجال استراحت داده و به خواب فرو مشومیم

 . کنمیماز خواب دل  زدیبود و من را صدا م ستادهیسرم ا یمباشر که باال  یصبح با صدا

 : پرسمیآلود از مباشر مخواب خارانم،یکه چشمانم را م یدر حال 

  ؟یکنیم دادیسرم داد و ب ی_ چه خبر شده؟ چرا همچون عجل معلق، باال 

 : کندیم انیو ب داردیدو قدم به عقب بر م مباشر

. نگرانتان شدم! اگر دیکردیرا ادا م «رمیگیانتقامم را م»و در خواب فقط کلمه  دیعرق کرده بود د،یدیدی_ سرورم! خواب م

 ! دیشما را ترساندم من را ببخش

 بود.  زیسرد لبر یهااز قطره امیشانیدرست است. پ برم،یم امیشانیدنبال حرف مباشر، دستم را به سمت پ به

م هر . نفرتکنمینگاه م دیدرخشیم خیچشمانم چون کوه  یجلو شهیو به سمت  کاخ که هم شومیاز تخت بلند م یحالیب با

 .  شدیم شیاز پ شتریب میروبهصحنه رو دنیروز با د

اق و از ات کندیسر خم م زیتا مرا تنها بگذارد. او ن خواهمیو از مباشر م رمیگیرو چشم از کاخ مشدن به روبه رهیخ یاز کم بعد

 .  شودیخارج م

  .دمیکار کش نیاما منصرف شدم و به خاطر مادرم دست از ا نم؛یفردا تدارک بب یمهمان یبرا یاکه نقشه خواستیم دلم

و مجبور بود از دستورات همسرش اطاعت کند.  آمدیاز دستش بر نم یعاشق مادرم هستم! چون او کار د،یایبدم ب یهرکس از

و  یبه داخل کاخ پناه برد تا ناراحت دآمیبر نم ینکند؛ چون از دستش کار یکار امعاطفهیمثل پدر ب نکهیا یحداقل به جا

 .  ندیرا نب کشمیکه م یعذاب

از  یکیبه فرد پشت در اجازه ورود دادم،  یپناهگاه کوچکم را شکست. وقت یدر فضا یدر اتاقم، سکوت حاک یبعد صدا یکم

 : دیگویو م کندیم یاحترام یدر دست داخل شد. ادا یخدمتکارها با لباس
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 شما فرستاده شده.      یلباس به دستور شاه برا نی_ سرورم! ا

ه ب یو ته دلم از ناراحت دیآیلباس، چهره گرفته جورج به ذهنم م دنی. با دشودیو از اتاق خارج م گذاردیتخت م یرا رو لباس

 .  دیگرایم یشاد

و  کردیم ییخاص خودنما یبا طرح یکت با خطوط قرمز رنگ یاز پشت، دنباله داشت، رو یرنگ که مقدار اهیکت س کی

 که طرحش درست مانند کت بود.    یرنگ اهیشلوار س

باس و ل آورمی. لباس را از تنم در ممیستا یم امییبایبه خاطر ز نهیو خودم را در آ کنمیبود! کت و شلوار را تن م یخوب لباس

 .                رسانمیکاخ م اطی. خودم را به حپوشمیرا م دمیجد

 *** 

را دوست دارم،  عتی. درست است که قلبم را نفرت گرفته؛ اما باز هم طبدارمیاز کاخ قدم برم رونیو به ب گذرمیم اطیاز ح

 است.  نیدلنش میبرا زین عتیچون عاشق آماندا هستم، طب دیشا

 .  نمیمعشوقه خودم را بب توانمیاست که م نیا یهمانیم نیا یهادهیاز فا یکیاو تنگ شده! حداقل  یبرا دلم

اما سرنوشت امان از  شدم؛یم یاکنون صاحب فرزند دیفرزند پسر شده و اگر من هم ازدواج کرده بودم شا کیصاحب  برادرم

 کشاند.   یمن را به نابود یدست سرنوشت که زندگ

و  یجنگل جز حشرات موز نیا. در ابمییم یاهیخود را درست در وسط جنگل س دم،یکش رونیخودم را از افکارم ب یوقت

را  هاوهیم یمگر باغچه خود کاخ که به قدرت جورج امکان کاشت بعض شد؛ینم افتی یگرید زیرنگ چ اهیکالغان شوم س

 داشت. 

 یاشانه هنکیو بعد از ا شومیم رهیبه پروانه خ ی. با شگفتشودیم داریچشم من پد  یجلو یاکه پروانه کنمیاطرافم نگاه م به

 .  رومینوپا به دنبال پروانه م یاهمچون بچه اندازمیباال م

من  یرو. درست در روبهشودیباورم نم شوم،یم شیباز محو تماشا یکه با چشمان رسمیم ییاندک، به جا یاز مدت بعد

 آن.  از یمینپوس است؛ اما فقط ن نیاز درختان سرزم باتریکه دو برابر ز یاست. درخت بایسرسبز و ز یدرخت

به  یاهیتا تنه درخت را که گ گذارمی. قدم به جلو مابمییم ییاز آن درد رها یو بعد از مدت ردیگیدرخت قلبم درد م دنید با

 کشاندیاست که هم مرا به سمت درخت م یچه حس دانمی. نمزندیبود را لمس کنم؛ اما درخت من را پس م دهیچیدور آن پ

 شود.  یکار م نیو هم مانع من از انجام ا

 یورد زیجورج است ن نیدرخت که در سرزم نیاز ا یحت دیکه با شودی. باورم نمندینشیبر لبم م یاخنده یشگفت نیدر ع

 . شومیم رهیو به آن خ نمینشیدرخت م یروکنم، پس با فاصله روبه

 به کاخ برگردم.  دیو من با شودیکه دارد سِر شب م فهممیتازه م رمیگیچشم از درخت م یوقت

 دیکه درخت از نظرم ناپد یو تا زمان دارمیگام بر م نمیکه بتوانم درخت را بب یعقب جورو عقب زمیخیبر م میاز جا عیسر

 .  دهمیو راه را ادامه م چرخمیپس م نم،یبیدرخت را نم گرید نکهیتا ا دهمیشود، همانگونه به راه خود ادامه م

 تایس د،ننیبیمن را م یشام منتظر نشسته بودند و وقت زیسر م تایجورج و س شوم،یکاخ م یساعت بعد وارد سالن اصل مین

 . دیآیو با خشم به سمت من م دهدیبه دماغش م ینیچ
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  ؟یهست توجهیچرا سهل انگار و ب ؟یادهی_ چطور به پدرت نکش

 : میگویو م شومیم شیادامه غرغرها مانع

 از پدرانم؟!  کی_ به کدام 

 . افتدیبه تته پته م تایس

  ست؟ی_ م... م... منظور تو چ

 : میگویپر از نفرت م یو با چشمان کنمیسپر م نهیس

 ! ت؟یپ ایجورج  شان؟یکیکدام  ام،دهیچرا به پدرم نکش ی_ گفت

و لباسش را مرتب  بنددیدهانش را م شود،یم متوجه حالت خود یوقت یشده؛ اما بعد از مدت رهیباز به من خ یبا دهان تایس

 . کندیم

 . شوندیسر موقع حاضر م ییمنظم هستند و در هر جا ی_ هر دو، هر دو افراد

 .  کنمیم یاخنده

 طور است؟!  نیا ای. آامدهیکش میبه مادرها دی. خب، شادییگوی_ راست م

و با  زدیخیبر م شی. از جاشودیبار جورج مانع م نیکه جوابم را بدهد؛ اما ا شودیلرزد. آماده م یاز شدت خشم م تایس

 : کندیم انیب تیعصبان

 . اکنون وقت شام است نه دعوا. دی_ هردو ساکت شو

موارد  نیبه ا تایس نکهیاول ا لیداشت. دل لیتر بود. چرا؟! دو دلمن لذت بخش یبرا تایکردن س عیخنده بر لب دارم. ضا هنوز

دو  ریت کیبا  تایکه با رنجاندن س نیدوم ا لیو دل ابندییم امیالت عتریمن سر یهازخم شودیناراحت م یتر است و وقتحساس

 و هم خود او.  شودیهم جورج ناراحت م زنم،یهدف م

بر  شیقبل از ما از جا تایس شودی. شام که تمام مشومیدر بشقابم م انیو بعد مشغول خوردن مرغ بر کنمیبه جورج م ینگاه

 . گرددیراه به سمتم بر م نیاما در ب شود؛یو بعد از او جورج آماده رفتن م رودیو به اتاقش م زدیخیم

 . یباالخره پسر من هست ،ینشان ده یها با آن لباس خودمهمان نیفردا ب خواهمی_ از لباس خوشت آمد؟! م

 : میگویم دارم،یکه به سمت اتاقم قدم بر م یو در حال زمیخیبر م میجا از

 . رهانمیم یکیدان مجلس هستم و آنجا را از تاراست! اما من بدون آن لباس هم آتش یعال اری_ بس

 باال یبودم دستم را به نشانه خداحافظ ستادهینه، پس همانطور که ا ایام که جورج را ناراحت کرده شومینم نیمنتظر ا 

 .دارمیو به سمت اتاقم قدم بر م شومیراهرو م یهاپله. وارد برمیم

کشاند و هایش از بهشت به زمین میرسیم. چه دنیایی است این دنیای فانی، ما را با زیباییچند ساعت دیگر به کاخ نپوس می

  .کندخواهد با ما میلش میاندازد و هر کاری که د ای کثیف ما را دور مییابد. همچون تفالهبعد از دعوتش دیگر ما را در نمی
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 یمال را یکی و رساندمی کند و بعد او را از اوج عزت به حضیض ذلتدهد، یکی را ثروتمند میکند و زجر مییکی را فقیر می

 طعمه بد چه فانی دنیای این که خالصه کند؛می حواله سرش بر است درد چه هر و کندمی بدبختش اما دهد؛می متوسط

   .است ما برای

 تا رانمب آرام را اسبم نالیدند کههای من میرویم زمانی زیر سم اسبهای روبهکردم. جنگلاز پنجره کالسکه بیرون را نظاره می 

   .شود کمتر دردشان

  .تر به کاخ قدم بگذاریممی توانستیم در یک چشم بر هم زدن در کاخ حضور یابیم؛ اما جورج تصمیم گرفت جنتلمنانه

 کنم هر چیز نفرتنگرم. وقتی به سیتا نگاه میاند میروی من نشستهگیرم و به جورج و سیتا که روبهچشم می از پنجره

   .کنمشوم، دو درجه از نفرت را کم میرسد و وقتی به جورج خیره میانگیزی که در دنیاست به ذهنم می

از ازدواج با سیتا به ماری کشنده و موزی بدل گشت و  بعد اما بود؛ سیاهی جنگل جورج قبل از سیتا یک پادشاه خشن برای

  .ها تقصیر سیتا بوددنیای من را نیز به نابودی کشاند و همه این

 کمی و هداد تکیه کالسکه صندلی به را سرم گیرمسیتا و جورج مشغول صحبت و ناز و عشوه بودند، پس من نیز تصمیم می

  .بخوابم

  .کنممی نگاه را اطرافم و گشایممی  ه در حیاط مشغول صحبت بودند، چشمک افرادی صدای و کالسکه توقف با

 سیتا دست بعد و شودمی  ابتدا جورج از کالسکه پیاده .پریان نپوس از کالسکه فاصله گرفته بودند و درباره ما مشغول صحبت

  .کندمی کمک کالسکه از آمدن پایین در او به و گیردمی را

 ادهآم خود رحمبی خانواده با شدن روروبه برای را خودم تا کشممی قدم به بیرون بگذارم. نفس عمیقیحال نوبت من بود تا 

  .کنم

 نگاه نم به پریان همه دوزم،می چشم اطرافم به بودند، ایستاده من انتظار به جلوتر جورج و سیتا. شوممی از کالسکه پیاده

  .آمیز به من چشم دوخته بودندان و پر از نفرت؛ بلکه با نگاهی ترحمترس نگاه یک نه و ساده نگاه یک نه. کردندمی

ها من را به چنین سرنوشتی دچار کردند، پس آزرد. مگر من محتاج ترحم آنان بودم؟ آناین نگاه من را بیشتر از هر چیزی می

   .نباید ترحم کنند؛ بلکه باید بترسند

رسانم، بعد از این که به جورج و سیتا در عین وقار، خود را به جورج و سیتا میدهم و با کمال متانت و کمی چین به ابرو می

  .افتیممی راه بود اصلی سالن به ورود برای راهی که کاخ اصلی درِ  سمت به باهم و دارندمی بر رسم، آنان نیز قدممی

اند. اولین کسی که به چشم دیدم مادرم بود، او ایستاده ما انتظار به در دم که کنممی مشاهده را امخانواده خوبی به از دور

  .مثل همیشه زیبا بود و نگران برای فرزندانش

 ابرو به خم شوندمی متمرکز او روی چشمانم وقتی رسممی پیت به که بگذرانم نظرم چرخانم تا افراد را ازکمی چشم می

   .همان صحنه یادم است، خیلی هم خوب یادم است و روز همان هم هنوز. کنممی مشت خشم شدت از را دستم و آورممی

  .رسیممی هاایم. فقط ده قدم دیگر باقی است. باالخره به آندیگر به آنها نزدیک شده

 نظاره مرا هم او نگرم،می پیت هایکنند؛ اما من نه، من ایستاده و با نفرت به چشمجورج و سیتا به پیت ادای احترام می

   .کاودهایم میهربانی را از چشمم کمی گویی و کندمی
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 کی آن و نفر یک جز به کنند،می بعد از جورج و سیتا حال نوبت خانواده شاه پیت برای ادای احترام بود. همگی ادای احترام

  .بود جاستین عزیزم برادر نفر

م به آنها هایلند کنم از پایین با چشمبینم، بدون اینکه سر بهنگام ادای احترام سرم پایین بود و وقتی این حرکت را از او می

   .آورممی باال زهرآگین نیشخندی با را سرم بعد و کنممی  نگاه

 به خشم از پر نگاهی و گرددجورج بعد از این اتفاق به سمت من برمی .دهممی  نگاهی عادی و در عین نفرت تحویلش

شکند، پیت است. او با صدایی میان ما تنها کسی که سکوت را می در. زنممی نیز او به را لبخند همان من اما کند؛می  من

  :گویدرسا می

  .به سرزمین ما خوش آمدید! امروز روز با شکوهی برای ماست. شاه جورج! خوشحال هستم که شما نیز در کنار ما هستید _

  :گویدجورج می

  !متشکر از دعوت شما _

  .گویدکند و میبعد رو به جاستین می

  !سیار خرسندم که فردی شایسته به جای پدر خواهد نشست! تبریک می گویمب _

  :گویدکند و میجاستین هم در برابر این حرف سر خم می

  .شما لطف دارید شاه جورج! امیدوارم در زمان جانشینی من دشمنان خوبی برای هم باشیم _

شوم. او نیز تمام وقت محو تماشای گیرم و به مادر خیره مییبعد از این حرف قیافه جورج و سیتا دیدنی بود، از همه چشم م

   .من است

ار یابم. این بکنم. در چشمان مادر شوق دیدار فرزند را میایستم و فقط برای او ادای احترام میکنار سیتا و نزدیک مادرم می

  :گشایدمادر لب می

  !خوش آمدید! علی الخصوص شما شاهزاده. حالتان خوب است؟ _

 کنترلش در سعی که بغضی با. دهدنمی را آمدنشان اجازه غرورم سد دارم،ها را نگه میچشمانم پر از اشک شده؛ اما آن

  :گویممی دارم،

  !بینم چرا باید بد باشم؟خوب هستم ملکه! چون شما را خرسند می _

  .کندخندد و رو به شاه پیت میمادر به من می

 خواهید آنان را به داخل دعوت کنید؟ های عزیزی در اینجا حضور دارند. نمیمهمان _

 اهجایگ که سالن از ایگوشه در و شویممی سالن وارد نیز ما. کندمی دعوت داخل رود و با دست ما را بهپیت با خشم کنار می

  .نشینیممی ماست مخصوص

کاویدم تا آماندا را از میان جمعیت پیدا کنم؛ اما خبری از بودم و اطراف را می من در میان جورج و یکی از وزیران نپوس نشسته

  .او نبود

 همه مهمان
ً
   .دوزممی بود برگزاری حال ها در سالن اصلی حاضر بودند. چشم به مراسمی که درتقریبا
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گیرد و از گوشه آن که به داخل رچم را میدهد. او پگذرد و پرچم را به برادرم میسربازی با پرچم سفید رنگی از وسط سالن می

   .کند. روی پرچم نقش قویی از جنس آب در حال چرخش به دور خود بودگیرد و پرچم را باز میخم شده بود می

  .نشیندگذارد و در جای مخصوص خود میشاهزاده جاستین پرچم را در جایگاهش درست در کنار پرچم سلطنتی پیت می

 االخرهب که یابدمی ادامه آنقدر و پیچاَندمی از سر تحسین، تعجب، تعریف و تمجید فضای کاخ را در خودبین جمع صداهایی 

  :کندمی بیان و خیزدمی بر جایش از دست در شربتی با پیت

 شاهزاده جاستین را به جانشینی خودم معرفی می _
ً
ازیم. س کنم، باشد که با هم دنیایی پر از شادی و صلح برقرارو من رسما

  .به افتخار این روز از خودتان پذیرایی کنید

 ریپ نام شوند. در میانه طعام کردن نگهبان دروازه،بعد از یک سخنرانی به اصطالح دلنشین، همه مشغول خورد و خوراک می

  :شنوممی چنین نگهبان حرف ادامه در اما شود؛می من مکث باعث که آوردمی زبان به را امیلی

  .شوندآماندا با همسرشان پری آنتونی وارد کاخ میپری  _

  .همسرش با همسرشان، با. کنممی تکرار خود با بارها را کلمه این و خیزمبرمی بعد از این حرف ناخودآگاه از جایم

   .مانیممی خیره هم روی و شویممی چشم در چشم یکدیگر با گذارد،وقتی امیلی از در به میانه سالن قدم می

داد، پس جلوی خودم را ترکید، نباید من را در میان این جمع ضعیف نشان میغضم درحال ترکیدن بود؛ اما نباید میب

   .گیرممی

م به شدت اشد که قفسه سینهکشیدم و این باعث میاز شدت فشاری که به من وارد شده بود، تندتند و پشت سر هم نفس می

  .باال و پایین شود

شد او فرزند هم دارد ولی من شوم، همسری که در بغلش فرزندی داشت. باورم نمییرم و به همسرش خیره میگچشم از او می

   .توانست تا آخر عمرش تنها بمانددهم، او که نمیاین همه سال به یاد او بودم؛ البته به او حق می

 و شوممی شرمسار کنند، پس کمیا مشاهده میشوم که پریان حاضر در سالن با دقت من ر آیم، متوجه میوقتی به خودم می

   .نشینممی صندلی روی

... دو.. .یک. شود نزدیک خویش پایان به زودتر لعنتی روز این تا شمارممی و کنممی نگاه میز به و نیستم دیگر به او خیره

مکد و از درون او را به ویرانه ا میر  آدمی خون کارکشته، آشامی خون همچون ذرهذره گذرد؟می زمان مگر! نه... چهار... سه

  .کشاندمی

رسد. همه شاد هستند؛ ولی من نه. اصال به چه دلیل باید به این میهمانی بعد از اتمام غذا، وقت به شادی و مطرب بازی می

ر دلیل ام؟ اگاند و من موجودی خبیث و پسر جورج شدهشدم؟ که به من یادآوری شود همه من را فراموش کردهدعوت می

  .خواهم اینجا باشمشوم. فقط دیگر نمیدعوت این است پس من تسلیم می

 زند. همگی بهباالخره به پایان مراسم رسیدیم. آماده رفتن به کاخ خودمان بودیم که ندیمه مخصوص شاه، جورج را صدا می

  .کندگردیم و او شروع میسمت او بر می

  .کنند صحبت جیسون شاهزاده پسرتان با ایلحظهخواهند جناب! صبر کنید. شاه پیت می _
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 اندازمای باال میکاود. جوری به من خیره شده که انگار من از موضوع با خبر هستم، پس برای او شانهجورج با دقت من را می

  .افتمو راه می

ر شوم. همگی آنان دتنهایی وارد سالن میشود و من به آیند؛ اما در بین راه ندیمه مانع سیتا و جورج میآنها نیز به دنبالم می

  .آنجا حضور داشتند

کنم. این بار امیلی نیز در جمع آنان حضور داشت. کسی سخنی دارم و خودم را تا حد امکان به آنها نزدیک میقدم بر می

  .شومگفت، پس خود پیشتاز برای شکست این سکوت مینمی

   بود؟ سکوت؟ همین گفتید با من کاری داشتید. کارتان _

   .دهدپدر عزیزم پاسخم را می

   .خواهم اندکی با تو حرف بزنممی _

  .دهملبخند کجی تحویلش می

   .امشنیده را شما هایحرف همه ایم؟ منحرف! حرفی هست که نزده _

  :گویددار و متعجب میپیت با لحن خنده 

 زنی؟ ایم، درباره چه حرف میما که هنوز با تو سخن نگفته _

  .زنمنیشخندی دردآور می

ها زدید، اولین حرف دعوت به این میهمانی بود. دومین حرف را برادرم زد با تعظیم نکردن و سومین حرف را خیلی حرف _

  .امیلی زد، چهارمین حرف را هم این سکوت در عین خاموش بودن به گوشم رساند

  .کندقبل از پیت جاستین گستاخی می

  .وداحترامی از جانب تو باحترامی است، با هر کس مناسب با شخصیت او باید رفتار کرد. اولین بیاحترامی در برابر بیبی _

  .شومایستم و با نفرت خیره میدارم و درست نیم قدم از او با فاصله میبه سمتش قدم بر می

 اگر که دانگفته راست کنم؟ تشکر شما از کردید من حق در که لطفی خاطر به ارم ولیعهد؟ من وظیفه دارمآیا من به تو بدهک _

  طلبکار؟ است درست. نیوفتی پس تا بگیر پیش دست نخوری، شکست خواهیمی

  .ایستمگیرم و در جایگاه قبلی خود میاز او فاصله می

  .کنداین بار پیت لب به سخن باز می

   .ید از دست ما ناراحت و دلخور باشی، تو برای مردم کشورت فداکاری کردی و این باالترین شجاعت استتو نبا _

  .کنممی هایمجیب در دست زنم وپوزخندی قهقهه مانند می

ش دادم؟گویم. چرا من باید شجاعت به خرج میشجاعت؟! من به آن اجبار می _
َ
 و دادیممی دست از را شمالی سرزمین فوق

 یاد به را من دیگر اکنون و کردم که من را یاری نکردندآوردیم؛ در ضمن چرا باید برای مردمی فداکاری میبعد به دستش می

  آورند؟نمی

  :دهمکشم و بعد به حرفم ادامه میآمد پس یک نفس عمیق مینفسم از شدت خشم و ناراحتی باال نمی
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ای که به زور من را به جورج هدیه کردند و اسمش را فداکاری و شجاعت خانوادهکردم؟ برای چه کسانی باید این کار را می _

 نامیدند؟ به چهره من نگاه کردید پادشاه پیت؟ من جیسونی بودم که باید باشم؟ 

 مکردم. پشت سر هتر از گلویم خارج میدیدم و جمالت پایانی را با داد و نفرت هرچه تمامدیگر جایی برای کنترل خودم نمی

  .فشردانداخت و آن را میکشیدم؛ اما باز این هوای لعنتی چنگ بر گلویم مینفس می

  .گویدمی پیت کاماًل عادی، جوری که انگار اتفاقی نیوفتاده،

ای که جز نفرت و کینه چیزی در قلب خود نداری. تو یک پری بله، تو همان جیسون قبل نیستی. تو جیسون خبیثی شده _

   !تو جیسون ما نیستیسیاهی هستی. 

   .کنمطلبکارانه نگاهش می

اش تو هستی و مردم سرزمینت، آنقدر به من زخم زبان نزن. من این پری سیاهی که دلش پر از نفرت و کینه شده، باعث _

  .امتر از شماها ندیدهشرمبی

   .شودکشد و مانع ادامه حرف من میپیت در ادامه حرفم فریاد می

خودش هستی و یست؟ حال من به خاطر انتخابی که کردم خرسندم. چرا که تو الیق جنگل سیاهی و مردمان بیدانی چمی _

 نفرت خودم را نسبت به تو اعالم می
ً
   .کنماز امروز رسما

شد ینم باورم. رفت من به توجهاش رفت، او رفت بدون این که احساسات خرد شده من را ببیند. بیاین را گفت و با خانواده

  .که آنقدر تنها هستم

افتند، قسم می خورم دانستم امروز بدترین روزم خواهد بود، در حالی که از گوشه چشمانم قطرات سیاه رنگی به زمین میمی

  .گیرمکه امشب، همین لحظه انتقام بدی از پیت و جاستین می

   .شومسالن خیره می نشینم و به کفدیگر نایی برای حرکت نداشتم، پس همانجا روی زمین می

  .گیرد تا من را سرپا نگه داردبینم، خم شده و از بازویم میدانم چه مقدار از زمان گذشته بود که جورج را باالی سرم مینمی

 به دیگر که آرامش صدای با جورج. بود شده بقیه و برادرم تر از پدرم،اولین بار بود که جورج را این گونه می دیدم، او مهربان

   :پرسدزد، میتلخی نمی

 ای؟ چه اتفاقی افتاد؟ پیت به تو چه گفت که این چنین آشفته شده _

  .پرسداما جوابی از من نشنید، پس دوباره می

   جیسون! با تو هستم، چه شده؟ _

به سمت کالسکه قدم بر  آرامزنم و آرامجستم. او را پس میاصاًل در حال خودم نبودم و انرژی درباره توضیح دادن در خود نمی

  .دارممی

گذارم. تمام مسیر را کسی حرفی کنم و سر به شیشه کالسکه میکند، خودم را روی آن رها میوقتی بدنم صندلی را لمس می

ه گاهی نیز اشک می
َ
   .ریختمنزد؛ اما من در درونم دائم با خودم در جدل بودم و گ

م و کنروم. خود را روی تخت رها میسیم. بدون هیچ حرفی پیاده شده و از کاخ باال میر باالخره بعد از راهی طوالنی به کاخ می

  .رومگذرد که در همان حالت به خواب فرو میمدتی نمی
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 همچون و بینممی گنگ را آن اینبار است، آشنا برایم جنگل تمام که همیشه برعکس کردم،می حرکت سیاهی در میانه جنگل

   .دوممادرش به این سو و آن سو می از شده دور ایبچه

بینم، همان درخت سحرآمیزی را که در میانه جنگل قسمتی از زیبایی نپوس را به رخ سرزمین سیاهی یک چیز آشنا می

   .زنددانم من متعلق به آن هستم؛ اما او مرا پس میکنم؛ اگرچه میکشید. خود را به درخت نزدیک میمی

لرزم، افتم و همانطور که به خود میلرزم. روی زمین میگیرد و به خود میدردی تمام وجودم را میها در میان این درگیری

  .کنمنفسی هم دیگر برای کشیدن پیدا نمی

دارم می لرزم و قدرت نفس کشیدن ندارم، حتی  .یابمهای در خواب را در خود میشوم و همان حالتبا داد از خواب بیدار می

ینم و بای آشفته میام. دیگر حالی برایم نمانده بود که جورج و سیتا را در میانه در با چهرهرا نیز از دست دادهقدرت راه رفتن 

  .رومبعد از حال می

 رد دکتر که دادمی نشان سوزاْند،می را دماغم که الکلی بوی بینم؛کنم اما جز تاریکی چیزی نمیکمی چشمانم را باز می

 من گوش به را دهنش هم شاید برد؛می باال را صدایش پس ام؛آمده هوشبه فهمدمی . انگاراست من بستر نزدیکی

 .آیدمی نظرم به بلندتر صدایش حال هر به کند؛می  نزدیک

 

 شنوید؟ سرورم! آیا صدای من برای شما واضح است؟صدای من را می_

 

ی شود؛ این را از صداجا متوقف میآن کند و در همحرکت می دهم. دکتر به سمت درسرم را به سختی به نشانه تایید تکان می

 :گویدتوانم تشخیص دهم. دکتر با صدایی محکم میکفش هایش می

 

 دهبن با اگر. امکرده تجویز بخش آرام داروی ایشان برای اند؛امپراتور! حال ایشان خوب است فقط دچار حمله عصبی شده_

 شوم؟ مرخص ندارید، کاری

 

 اطرافم و بازکنم نیمه تا را چشمانم توانممی دیگر اکنون گردد؛می بر بدنم به حدی تا قدرتم رودمی د از این که دکترمدتی بع

 .میشود مانع جورج اما بنشینم تخت روی کنممی سعی. ببینم را

 

 !گویی؟شد که به این روز افتادی؟! چرا چیزی نمیچه !بهتر است کمی استراحت کنید_

 

  .دهمشوم، لبخندی تلخ به جورج تحویل میکنم و روی تخت ولو میخیز خودم را رها مییماز حالت ن

 

 .این دردهای من، نیرویی ذخیره برای انتقام خواهندبود !نباشید هیچ نگران_

 

 :کندمی چرخد و با حالتی گنگ بیاناندازد و دوباره به سمت من میگردد و شانه باال میجورج به سمت سیتا بر می
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 حالت بد است! بهتر است بیشتر استراحت کنی_
ً
 .به گمانم واقعا

 

 .چرخدمی بود ایستاده جاآن در سپس به سمت در که یکی از خدمتکاران

 

  !نشود اتاق وارد هم کسی بدهید، ایشان به و دارو را آماده کنید_

 

م و مانروند و من میگیرد و بیرون میز دست سیتا را میشود جورج نیکند و از اتاق خارج میبعد از اینکه خدمتکار اطاعت می

 .شکافددردی که هنوز از درون، قلبم را چون تیغی برنده می

 

 

*** 

 

 سه سال بعد

 

 اواخر ماه ژانویه

 

 کرده سفید جا را چون عروسی که لباس بر تن دارد؛بارد و همهتوانم َسرک بکشم، امروز برف میجا میاز داخل کاخ به همه

درخشید و زیباتر به قصر نپوس بیشتر از هر وقتی می .کنمگیرم و افق را دنبال میاست. چشم از محدوده جنگل سیاهی می

هایی را که تا مثل بچه ها پله .شوم تا خود را برای شام به سالن اصلی برسانمگیرم و آماده میرسید. چشم از پنجره مینظر می

 و روممی سالن میانه در میز سمت به دو با و پرممی را پله آخرین چهار، و سه دو، یک، شمارم؛می را مانده باقی رسیدن به سالن

 .نشینممی

 

 :جورج باذوق می پرسد

 

 !امروز حالت خوب است، نه؟_

 

  :گویمکش و قوسی به بدنم می دهم و با لبخندی مرموز می

 

 .ن استبله، خیلی خیلی خوب هستم! چون آخرین روزهای درماندگی م_
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 :پرسدسیتا باتعجب می

 

 !آخرین روزهای درماندگیات؟_

 

کنم. این روزها کار من شده بود خوردن، خوابیدن، دهم و خود را مشغول خوردن غذا میچشمکی تحویل سیتا می

درازا  به ار  بحث جورج و سیتا خوشبختانه. کشیدن نقشه پریانش و پیت برای و نیرویم خوشگذرانی کردن، قدرتمند کردن

 .گذارمکشند و من بعد از اتمام غذا به جنگل سیاهی قدم مینمی

 نبود کسی. کرد نخواهد تعقیب مرا کسی شوم مطمئن تا کنممی نگاه سرم پشت به گذارم،وقتی از دروازه به بیرون قدم می 

م را که زیر لباسم داشتم، آتشین و پنهان هایبال پس شوممی صدایی متوجه بردارم را بعدی قدم خواستممی وقتی اما

 این ات قدرتم باید تمرین کلی از بعد باالخره ام؛آورده دست به را هابال این که هست سالی دو میشوم؛ پرواز آماده و کرده باز

راحل م اینبار اما بودم؛دیده تدارک خودم برای که بود تمرینی زمیِن  َسر بر رفتن من کاراولین همیشه. کردمی پیدا ارتقا حد

خوشبختانه! بال   .شود، نباشمام علنیکه مخفیگاهآیم تا نگران اینزنم و به سمت کاخ نپوس به پرواز در میکارم را به هم می

 کاخ باالی را خود زدن هم بر چشم یک در پس ام برساند؛کیلومتری 80من این امکان را دارد که در صدم ثانیه، من را به شعاع 

 .یابممی

صشان اش بر تخت مخصوکنم. پیت و ملکهشوم و به حیاط کاخ نگاه میین قسمت کاخ که نوکی تیز داشت پنهان میدر باالتر

یادش بخیر همیشه در بچگی دوست داشتم هر روز با جواهرات روی تخت حرف بزنم و از آنها  .در بیرون از کاخ تکیه زده بودند

 است، دار خنده تر به نظر بیایند؛یشه بدرخشند تا پدرم و مادرم با ابهتنشیند بیشتر از همبخواهم وقتی پدرم روی تخت می

 رد غرق آماندا پری همسرش و بودند بازی سرگرم ادوارد کوچکش پسر با جاستین آنها از تر دور کمی. است نادانی و بچگی

خوشحالی، این خوشبختی، این شد برق خوشحالی و خوشبختی را در چشمانش دید اما این می .کردمی نگاه هاآن به شادی

 مردی هر هستم؛ متنفر زندگی زیبا به زودی به پایان خواهد رسید. من دیگر اکنون از همه کس در این جهان، حتی مادرم

 به نیز مادرم پس سازدمی مرد مرد، از که است زن دهد؛می نشان خود از و شودمی متاثر همسرش از را رفتارش و اخالق

خواهم به شوم اما همین که میکشم آماده رفتن به زمیِن تمرین میبعد از اینکه از افکارم دست می .ر استمقص پدرم اندازه

  .شدمی شنیده وضوح به صدایش دهد؛بیند و به پدرش نشان میپرواز دربیایم ادوارد کوچولو من را می

  !پدر آنجا را ببینید! آن پری چقدر زیباست_

زنم و در کسری از ثانیه در میان جمع فرود کند. پوزخندی میستین سر بلند کرده و به من نگاه میبه دنبال حرف ادوارد، جا

  :گویمکنم و با لبخند تلخی میخیزند. بال هایم را جمع میآیم، از فرود من گرد و خاک از زمین رقص رقصان بر میمی

 گویم چه خبرها؟ پس میسالم بر مردان پر قدرت نپوس، مشخص است که حالتان خوب است. _

   .گیردروی من قرار میدهد و روبهپیت خم به ابروانش می

 گذاری؟ به چه جرئتی قدم در ِملک من می_

  .کنمدست در جیب هایم می

   .شدمدید در جمع شما اضافه نمیام مرا نمیسرورم! خود را ناراحت نکنید! اگر برادر زاده_
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  :جاستین خشمگین فریاد میزند

  !بینیم پس از اینجا برودرست است؛ در اینجا چیزی جز مزاحم نمی_

   .رومدهم و به سمت او میای از ته دل سر میخنده

   .تر را بلد استاعصاب احترام کردن به بزرگشود؛حداقل این مزاحم بیخیلی بد است که احترام سرت نمی !نچنچ_

گذارد و برعکس انتظارم سیلی به صورتم خیزد و به سمت من قدم میش بر میملکه بتی که روی تختش تکیه زده بود از جای

 هگوش و برممی دست شود؛می خارج آن از کنم و مایعی گرمکند. سوزشی در گوشه لبم حس میزند که پوستم گزگز میمی

   .کنممی پاک را لبم

   !نداشتم؟ انتظار شما از چرا واقعا خنده دار است؛ !انتظار نداشتم بانو_

  :دهمدارد، با خنده ادامه میخورد و چند قدم به عقب بر میبا این حرفم ملکه یکه می

   چه شد؟! ترسیدید؟_

  :گویدملکه با ناراحتی می

   ...گویی؟! چرا از من انتظار چنین رفتاری را داشتی؟! من... منچه می_

   .کنمکنم و سخنش را قطع میمیداشته بودم را مشت دستم را که در کنار بدنم نگه

 به ردیگ مدت این در من ندارید؟ را من های رفتار این طاقت که بگویید خواهیدمی حرمتی را داشتم؛بله انتظار چنین بی_

   !من خود فقط سوزانم،می دل خودم برای خودم فقط که رسیدهام نتیجه این

  .به پیت اشاره میکنم

کند و تو او را نامرد به بار آوردی اش تو هستی، ملکه! زن است که مرد را مرد یا نامرد میند، باعثککسی که این کارها را می_

 بلکه نکنم گریه دیگر امداده قول خودم به. شوی رحمچنینبی که باشم داشته انتظار باید پس پس خودت هم نامرد هستی؛

   .ن باشیدم جانب از سخت انتقامی منتظر بندازم؛ گریه به را دشمنانم

ها محو آیم و از چشمان آنکنم و به پرواز در میهایم را باز میها بشنوم بالبعد از اتمام سخنانم بدون اینکه جوابی از آن

  .شوممی

  ...ادامه داستان از زبان ملکه بتی

 فسن برای نایی سوزد؛و از درد میگیرد رود قلبم میگشاید و از میان ما میهای زیبا و آتشینش را میزمانی که جیسون بال

 رمگیمی آرام نشینم می تخت روی که این از بعد رسانم،می تخت به را خود و روممی عقب آرام آرام. بود نمانده برایم کشیدن

   :گویدمی خشونت با و رساندمی من به را خود هراسان پیت بعد کمی. است تپش در نگرانی شدت از قلبم هنوز اما

ر نمک نشناس، گستاخی بیش از حدش او را پلید تر کرده. به خدا سوگند اگر بار دیگر دلت را بلرزاند او را از هستی به پس_

   .نیستی خواهم کشاند

  :کنمگیرم و با هول و وال از او درخواست میدستش را می
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حال فرزندم در  !کردما از خود متنفر میر  او نباید بودم؛ مقصر من جوان است و دل شکسته؛ !او را بر من ببخش !نه پیت_

 ای داری درمانی را این پیت خود؛ بودن گناهکار و است فرزندم دوری از من ناراحتی دل محبتی مادرش چگونه سر کند؟بی

   نه؟

 ناراحتی همسرم را و
ْ

 ه پیتچان زیر به دست. داشتم را فرزندم دوری نه پیت خجل شده سرش را پایین می آورد. نه تحمل دل

  .کشمبرم و سرش را باال میمی

 ناراحت !تو را به خدا تو دیگر از من ناراحت نباش_
ْ

  .من نیز سختی کشیده ام و دل

  :گویمبا گریه می

  !گویم از ناراحتی است، به دل نگیرید سرورمهر چه می_

  .فشاردکند و من را در بغل خود میپیت اخم باز می

تر نیز خواهیم داشت. خودت را دانم روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم و روزهای بسیار سختیم !گریه کن! ملکه من_

   .خالی کن

 جدا پیت آغوش از را خود. گیرم می آرام بعد مدتی زدم تا بلکه آرام شوم؛کس زار میدر آغوشش هم چون طفلی صغیر و بی

   .زندراه آماندا صدایم می میانه در آیم،درمی حرکت به خود اتاق سمت به و ساخته

   .بانو چه خواهد شد! من نگران و هراسان هستم_

 می خم مدتی از بعد میشوم، خیره بود ایستاده مادرش  شوم و به چهره همچون ماه ادوارد که در کناربه آرامی به او نزدیک می

   .نشینممی ادوارد رویروبه و شوم

   ست؟دانی آن پری زیبا چه کسی اتو می_

  :ادوارد

  !نه ملکه، او که بود؟_

   .ما راطور همهمطمئن باش! تو را خیلی دوست دارد و همین .او عموی توست_

  :پرسدادوارد با چهره مهربانش پرسشگرانه می

  .آمدمی نظر به پلید باطن در اما بود زیبا ظاهرش فقط او پس چرا گفت از ما انتقام خواهد گرفت؟_

  .دهمنشانه نفی تکان میسرم را به 

   .او بسیار مهربان است حتی شاید مهربان تر از پدرت !هیچ اینطور نیست_

   .کندشود و اظهار نظر میدر این میان جاستین وارد سالن می

ای از حمله منتظر باید لحظه هر ما. است نفرت پر او قلب نیست، ما از دیگر جیسون ای دارند؟چرا مادر من چنین عقیده_

  .جانب او باشیم

 ودخ نه هستیم، ما رسانده او قلب به نفرت ای ذره که کسانی و است پاک او. برادرت اینطور نیست او هنوز جیسون است؛_

   .تو هم بهتر است به فرزندت یاد دهی که به عمویش نگوید موجود پلید .او
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 گذرم به اتاقگذارم و بعد این که از دو طبقه میدر سمت اتاق خود میشد، بعد از اتمام سخنانم قدم این سخنان باید زده می

  .کنم بخوابم تا بتوانم مثل قبل محکم باشمکشم و سعی میرسم و در روی تخت دراز میخود می

 هیتبا به را آدمی بیشتر که ناله با همراه وحشتناک صدایی رسید؛صدایی ترسناک از دل جنگل تاریکی به گوش می

   .کشاندمی

  ...چگونه می توانی قدم در مکانی بگذاری که در آن جایی نداری_

 را من که نیست کسی اما خواهممی کمک پیت از و دوممی سوآن و سو این به ترسان ایلحظه نشیند؛ای بر جانم میلرزه

آتشی را که گرمایش وجودم را می سوزاند اطرافم را  ناگاه اما بینمنمی را جایی و رسممی مطلق تاریکی به ناگاه. کند یاری

 زبا دهن. آمدمی من سمت به مذاب مواد از پر دهانی با و ناراحت قلبی نشسته، خون به چشمانی با جیسون کند؛روشن می

  شنیدم، جنگل سوی آن از قبل کمی که است وهشتناکی صدای همان این بگوید؛ سخن تا کندمی
ً
  !تاس صدا همان دقیقا

ای برای مهمان نوازی نداشتم. چه زود زمان مرگت فرارسید آن هم به به قتل گاهت خوش آمدی ملکه! جز این راه چاره_

   .دست دل شکسته جنوِن انتقام

 پیدا خروج برای راهی نفسم شوم؛با داد و فریاد از تخت بلند می .شودور میآن به سوی من حملهبعد از این سخنان یک

در تنهایی وحشتناکی به سر  .کردممی حس امپیشانی روی را عرق های قطره داد؛می تکان لرزه را وجودم کل کرد؛نمی

   .کنمشود، پیت را نگران در چهارچوب در مشاهده میبردم که ناگاه در با شدت باز میمی

   !ی من چرا فریاد می کشید؟چه شده؟! ملکه_

   .آیدپیت با نگرانی به سمت من می .بردبه او دیگر گریه امانم را میای خیره شدن بعد از لحظه

   !اید، آرام باشیدچیزی نیست بانو! کابوس دیده !آرام باش -

کند و بعد از مدتی آب خواهد او نیز اطاعت میکند و از او آب میسپس رو به خدمتکار مخصوص من که نگران ایستاده بود می

   .کنم به خود مسلط شومخورم و سعی میا میر  آب آورد؛را می

خواهم فرزندم از من بیزار باشد. چرا این عذاب وجدان لعنتی رهایم من نمی !پیت این چه بالیی است که به سرمان آمده؟_

   .کردیم قربانی را فرزندمان خودمان دستان با ما کردیم؛ اشتباه ما نمی کند؟

  :گویدپیت نگران می

من نیز کنار تو خواهم خوابید و کارهایم را برای بعد موکول  .تو به خواب احتیاج داری !خدا قسمت می دهم آرام باش تو را به_

   .خواهم کرد

رود و من را نیز در این گوید و به من در دراز کشیدن کمک می کند و خود نیز در کنار من به خوابی عمیق فرو میاین را می

   .کندخیال تاریک غرق می

   ...ادامه داستان از زبان جیسون

 زا تر سرد شب را به کاخ سیاهی برنگشتم و در گوشه ای از زمیِن تمرین کز کرده و به گوشه دیگرش خیره می شوم. هوا

ه آورم و ناخودآگاه دستم را به سمت گوشاتفاقات امروز را به خاطر می .بود همیشه از ترتاریک هم اطراف فضای و بود همیشه

گیرم و وسایل تمرینم را از چشم از گوشه زمین می .اندازدزنم و همراه با او بغض به گلویم چنگ میبرم. نیشخندی میلبم می
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 به هک را آتشینم های بال. شود تکمیل قدرتم تا نمانده چیزی دیگر جو فراهم است؛گذرانم. همه چیز برای یک جنگسر می

یگر راه برایم سخت نیست، با این افکار که خیلی زود به آرزویم خواهم رسید. خواب چشمانم را به د نصف دیگر ام؛آورده دست

  .کندبستن و آرام گرفتن دعوت می

 هایبال پس کند،اندازد به اجبار از روی زمین بلندم میای که به بدنم میشود و از لرزهور میشب به جانم حملهسرمای نیمه

 ویجل را نورانی چیزی. بودم حرکت درحال زیادی باسرعت که راه میانه در گشایم؛رسیدن به کاخ جورج می برای را خودم گرم

 رب سریع اما گیردمی فرا را وجودم کل درد. افتممی زمین به و داده دست از را پروازم قدرت آن به برخورد از بعد و یابممی خود

بلعد بینم. ناگاه زمین من را میگردم اما چیزی نمینبال نوری که برخورد کردم مید به خیزم؛می بر زمین از و کرده غلبه خود

زنم. از سر خوردن من و کشیده شدن من روی زمین گرد و خاک نیز از زمین بلند خورم و داد میو من در درون زمین سر می

دانم شوم، نمیافتم و به عمق آن کشیده مییم آبی داخل به خوردن سر از بعد. رفتمی دهانم داخل به نیز گاهی و شدمی

ام اما می دانم که دیگر نزدیک است غرق شوم. همین طور به داخل آب چه مدت است که در آب نفس خودم را نگه داشته

نم. بیکنم و دیگر جایی را نمیکنم؛ بعد از ثانیه ای سوزشی در سینه ام احساس میشوم و دیگر چیزی را حس نمیکشیده می

کار روی شکم خم کنم آب را خالی کنم، برای اینگشایم دهانم پر از آب است؛ پس سعی میدیگر بار که چشمانم را می

در میان این شدت از درد سینه  .کنم. سینه ام می سوزد و به سختی می توانم نفس بکشمشوم و آب دهانم را خالی میمی

   .رسدصدای پیرمردی به گوشم می

   .مدی! پری آتشخوش آ_

شوم. پیرمردی با قدی خیزم و به آن پیرمرد خیره میتابد به آرامی از جایم بر میدر حالی که همان نور با شدت به صورتم می

  .داشت سر بر که مسخره کالهی با و بود شده کشیده اشسینه پایین تا که بلند سیبیلی و ریش متوسط،

  .دهمای سر میبا دیدنش خنده

   .ممنون! پیرمرد خرفت_

  .دهدکمی چین به دماغش می

   .زدن مباهات دارد شاهزادهخرفت؟! در شأن شما این گونه حرف -

  :گویمکشم و با کمی اخم میبعد از این حرفش دست از خنده می

   !گویی؟به دور از شوخی، چه کسی هستی؟! کم مانده بود به کشتنم بدهی و اکنون خوش آمد می_

  .ایستدروی من میخندد و درست روبهمی

  .نه سرورم! من قصد صدمه به شما را نداشتم این هم دستور پری الئوراست_

  :پرسماین بار من به دماغم چین داده و با تعجب می

   !پری الئورا؟_

گذارد، با دیدنش دست ا میجرود و بعد از مدتی پری الئورا قدم در آنجا میای از آنپیرمرد بدون هیچ حرفی به گوشه

  .زنممی

   .در جمع ما فقط شما کم بودید بانو !بهبه_
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   .شومکنم و بعد با نیشخند منتظر جوابی از سوی الئورا میسپس ادای احترامی می 

بگویم  ز بایددر ابتدا باید بگویم من دوست ندارم کسی به مشاور من بگوید پیرخرفت و در وهله دوم نی !آمدیدشاهزاده، خوش_

 بوده من نبجا از کوچک تنبیه یک کنید تصور که بگویم که بپرسید چرا این گونه به این جا آورده شدید؟ در جوابقبل از این

   .است

  .زنمای از روی عصبانیت میقهقهه

   !تنبیه؟! من را؟! به چه دلیل؟_

   .کنیدهایی که برای پیت و مردمش ایجاد میمزاحمت_

  :گویمکنم و با شیطنت میمی الکی اخم

کنم تا ظلمی را که در حق من ها نگاه میهایی آرام و تنها در گوشه ای از قصر به آنمن مثل بچه !اینگونه نگویید بانو_

   !ای باال تر از این؟زنید؟! تنبیهاند فراموش نکنم. شما از تنبیه حرف میکرده

  .دهدتر ادامه میو اما اِلئورا جدی

  ...شما نبینند، صدمه شاهزاده! ماجرا را کش ندهید؛ شما قربانی شدید تا مردمتان_

  .زنمبا خشم فریاد می

خود و اضافه نیازی ندارم و در ضمن من به ترحم و توضیح بی !خواهید در این باره سخن بگویید، نگوییداگر می !بس است_

   .یدگاه به خاطر چیزی ناچیز من را تنبیه نکندیگر هیچ

  :گویدالئورا با حالتی آرام کمی عقب می رود و می

شما هم به خاطر داشته باشید! که هیچ کاری نباید انجام دهید! که به ضرر مردم نپوس تمام شود وگرنه مجبور به انجام _

   .خواهمکاری خواهم شد که نمی

  .زنمنیشخندی تلخ می

 ترسم، پس تهدید واهیجا جایز نیست. این را هم بگویم که من از شما نمیینا در ماندن این از بیش راه بازگشت کجاست؟_

  .دهید خود را برای انتقامی بزرگ آماده کنیدمن انتقامم را خواهم گرفت؛ اگر خیلی به مردم نپوس اهمیت می .نکنید

  :پری بلند تر صحبت می کند

  ...شاهزاده_

  .کنمسخنش را قطع می

  ...راه بازگشت_

  .زندالئورا بلندتر از من فریاد می پری

ای است؟! خوانید؟! این دیگر چه صیغهکنید و هشدار من را تهدید واهی میشما من را تهدید می !شاهزاده جوان، خاموش_

   اید که من قدرت برتر در این جهانم؟به گمانم فراموش کرده

  .خندموار میمسخره
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کنم؟! چرا از قدرتتان جا به عنوان پری سیاهی چه میقدرت برتر هستید؟! پس من االن اینشود. شما اوه، نه؟! باورم نمی_

   !بر علیه جورج استفاده نکردید؟

  .دهدرسد نفسی عمیق کشیده و ادامه میالئورا که خسته به نظر می

   .ا ندارمجورج قدرت برتر سرزمین سیاهی است و بر اساس قرار دادی من حق دخالت در کار او ر _ 

  .دهمبا همان ته لبخندی که از خوشحالی قبلی مانده بود جواب می

  :کنممی برداشت چیز دو شما گفته از من خب خب، من هم قصد داشتم به این نقطه از ماجرا برسم؛_

در  توانیدد نمیاولی آن است که شما قطعا قدرت برتر جهان نیستید و دومی آن که همان گونه که در کار جورج دخالت نکردی

   .کار من نیز دخالت کنید چه برسد که من را در دل زمین تنبیه کنید

  .شودالئورا کمی خشمگین می

 شرطی و بگویم سخن موضوعی درباره و رفته جورج نزد زودی به تا کردید مجبورم پس !ایدانگیز شدهشما پست و نفرت_

  .انید! که این وضع را خود شما به وجود آوردیدبد و کند دور گرفتن انتقام از را تو که بگذارم

شوند من نیز در یک چشم بر هم زدن خود را جلوی در که پری الئورا و پیرمرد از آن جا محو میزنم و بعد از اینخنده تلخی می

ر کاخ نیست و به شوم. خوشبختانه! کسی دکنم و بعد از کمی مکث وارد کاخ میلباسم را مرتب می .یابمورودی کاخ می

   .زندراحتی می توانم به اتاقم برسم اما همین که نصف سالن را طی می کنم، جورج صدایم می

   !کردی؟معلوم است از دیشب تاکنون کجا سیر می_

  .گردمحالی به سمت او بر میدارم و با بینگه میکمی خودم را شل

   .ط داردکردم که فقط به خودم ربدر یک جایی سیر می_

  .شودجورج عصبانی می

 آورده سرزمین این به را برادرت تو جای به باید و آوردم جااین به را تو که کردم اشتباه شاید جسارتت بیش از حد شده است؛_

   .کردممی خودم پسر و

  :گویمهایم را به هم ساییده و میدندان

سازم و شما را به نابودی ا و هم پیت را از اشتباه خودتان با خبر میدرست گفتید اشتباه کردید! و من یک روز هم شم_

   .کشانم. من حوصله توضیحی بیشتر از این ندارممی

کنم و بعد از طی کردن پله ها به اتاقم شود با عصبانیت به سمت اتاق خودم حرکت میکه سخنانم تمام میبعد از این

که از نگاه کردن به روم و بعد از اینجا جای داده بودم میهایم را در آنم که تمام نقشهاتاق در مخفی در سمت به رسم؛می

 روف عمیقی خواب به کوتاه زمانی از بعد خستگی، شدت از و کنممی رها تخت روی را خودم شوم؛ام و خیاالتم سیر مینقشه

  .روممی

  ...ادامه داستان از زبان پیت

شود که این کابوس وحشتناک به جانم افتاده و ذره ذره من خیزم. چند روزی میکابوسی هولناک از خواب بر میامروز نیز با 

   .شودشود و با چشمانی متعجب حالم را جویا میکند. بعد از من بتی نیز با نگرانی بلند میرا آب می
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   !چه شده سرورم؟! باز خواب بد دیدید؟_

  .بندمکشم و چشمانم را میآنکه دیگر چیزی بگویم دوباره روی تخت دراز میکنم و بیمی با سر حرفش را تصدیق

***  

 اندکش می روزی به را من که بد و هولناک خوابی سر میز صبحانه فکرم فقط درگیر خواب چند روزه است که قاتل جانم شده؛

اما برای همه ما این سختی الزم است و  !وستش دارمد چقدر من که نمیفهمد هیچوقت او. دادم دست از را جیسون که

ها زین رویم تا آهویی شکار کنیم. اسبمجبوریم که آن را تحمل کنیم. بعد از اتمام صبحانه همراه با جاستین به شکارگاه می

ار را باشد. شکات با من میگوید که پری خواستار مالقرسد و میشده بودند و ما آماده حرکت، اما پیکی از جانب پری الئورا می

 سخن الئورا پری. کند بیان را اش سخن تا کنممی درخواست احترام ادای از بعد رسانم؛رها کرده و خود را به پری می

   .گویدمی

  !موضوع مهمی است که باید با شما در میان بگذارم_

  .پرسممتعجب می

  !نیدچه شده بانو؟! بگویید بیشتر از این تردید نک_

  .دهدادامه می

چیزی که می خواهم بگویم که بسیار مهم است! هم برای پریان نپوس و هم برای پریان سیاهی، اما این را باید بگویم که _

   .دوباره قربانی این ماجرا جیسون خواهد بود

   .فشاردمیاش نشیند و کسی قلبم را در دستانای بر تمام تنم میبا این حرف پری الئورا لرزه

 شود صرف نظر کنیدچ... چه... چه می گویید! بال به دور باشد چه کاری است که باید به ضرر جیسون تمام شود؟! اگر می_

   !بانو

  .زنداو با تحکم فریاد می

نه در  بود؛این امر امکان پذیر نیست! جیسون باید تنبیه شود تا بداند قربانی کردنش در این صورت میسر خواهد  !نخیر_

  !ایمکند ما او را قربانی کردهزمان های قبل که فکر می

   .گویمبا دلخوری می

   .شما خود گفتید او برای بار دوم قربانی خواهد شد، پس ما او را قربانی کردیم -

  .کنداش تاکید میالئورا هم چنان بالجاجت روی حرف

ر جورج و این اصاًل تقصیر ما نیست. تمام وجود او را نفرت گرفته و نیت خوب ما را بله او قربانی شد اما قربانی لجاجت و کب_

 از روی احساسات حرف نزنید. من ماجرا را برای شما تعریف خواهم کرد که چرا این تصمیم را در این باره نمی
ً
بیند. لطفا

   .ام. لطفا با دقت گوش کنیدگرفته

شود برای دیگر بار فرزندم را، جانم را فدا کنم؟! اما اگر این کار را نکنم؟! وای ما مگر میاو همه ماجرا را توضیح داد اما... ا

ام و جهان پریان سیاهی به نابودی خواهند رسید. باید با بتی مشورت بکنم و... آه خدای من جهان من و پریان !خدای من

  !ام باشخودت یاور
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   .ادامه داستان از زبان جیسون

شد که دیگر به حدی از قدرتم دست یافته بودم که بتوانم کل دنیا را به آتش بکشانم. امروز نیز همانند روزهای میچند روزی 

آیم و هنوز پا در سالن اصلی نگذاشته بودم که با ها آرام و با طمأنینه پایین میشوم. از پلهدیگر آماده رفتن به محل تمرین می

خواهم زود به عقب قدم بردارم که به سخنانشان گوش فرا دهم اما سیتا من را زند. میشکم میدیدن پری الئورا در همان جا خ

   .کندبیند. و با شعف من را به جمع خودشان دعوت میمی

   .اندجا در نزد ما بنشینید. بعد از این همه سال پری الئورا به دیدنمان آمدهشاهزاده نیز آمدند. بیایید و این !آه_

 نشینم. آن پیرمرد خرفت هم کمیبا این که حوصله ای برای دیدار با پری الئورا نداشتم اما به سالن رفته و در کنار جورج می

  :گویمآن طرف تر دور از ما ایستاده بود. با چهره ای که خنده بر لب دارد می

   .وا! عجبا! پیرخرفت نیز این جا حضور دارند_

شود از چشمانش شود، این را میگوید. بیشتر از او پری الئورا ناراحت میدهد اما چیزی نمیپیرمرد چین به دماغش می

  :کندخواند. پری الئورا از من درخواستی می

   .خواهم که جمع ما را ترک کنیدشاهزاده از شما می_

  :طلبکارانه می پرسم

   .د که باید این جمع را ترک کنیدچرا؟ اگر قرار بر ترک این مکان است پس آن کس شما هستی_

  :کندپری الئورا خیلی آرام بیان می

مورد است. هم اکنون نخیر، شما باید این جا را ترک کنید! چون در حضور سه بزرگتر حضور یک جوان احمق و کینه توز بی_

   !این جا را ترک کنید

آورند، تمام بدنم از شدت عصبانیت به لرزه در صورتم هجوم میها احساس کردم تمام خون از تمام نقاط بدنم به با این حرف

خواستم به سمت پری کردم که درحال جنبش و اعالم آمادگی بودند. میام را حس میخوب چشمان عصبیخیلی .آمده بود

   .الئورا هجوم بیاورم که جورج مانع شد

   .تو بهتر است بیرون سالن منتظر باشی !جیسون_

   .بندم تا خود را آرام نگه دارم و بعد از مدتی جمع را ترک می کنمرا میچشمانم 

...  

   ...یک ساعت و نیم بعد

 جایی هر به فکرام. بکند خواهدمی غلطی چه الئورا بدانم که بودم کنجکاو. قرارنداشتم و آرام زدم؛جلوی در سالن قدم می

ن را به خانه بازگرداند و یا به این که شاید او به خاطر گفتگو آن روزمان م خواهدمی او شاید که این به. شدمی کشیده

شوند. شود، الئورا با آن پیرمرد از سالن خارج میخواهد از من گله بکند. در همین خیال ها بودم که دِر سالن باز میمی

  :پیرمرد خنده زنان می گوید

   .دارند جوان احمق و کینه توز اجازه ورود به سالن را_
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رسد اما سیتا هم چون شوم. جورج نگران به نظر میکنم و بعد وارد سالن مینگاهی عصبی ابتدا به او و بعد به الئورا می

   .کنمهمیشه خوشحال است. سریع از جورج درباره موضوع سوال می

  :من

   !چه گفتید؟! به من مربوط است، نه؟_

کند. به طرف کاغذ ها اش به کاغذهای پاره روی زمین اشاره میدهد. بعد با دستمیجورج سرش را به نشانه مثبت تکان 

   :بیند، حرف می زندکنم. جورج که من را سردرگم میروم و بعد پرسشگرانه به جورج نگاه میمی

از سرزمینم را به او بدهم و  قردادی بود که بین من و پری الئورا بسته شده بود؛ موضوع این قرارداد این بود که من قسمتی_

   .درمقابل به او حق دخالت در کارهای خود را ندهم. او از من خواست که آن را فسخ کنم و من نیز چنین کردم

   .کردمدرحالی که نفس های سریع می کشیدم احساس شکست را نیز در وجودم حس می

  :من

  !چرا؟ چرا این کار را کردید؟چ.._

  :منده می گویدجورج با حالتی شر

   .چون به صالح همه پریان است. هم پریان ما و هم پریان نپوس_

ه بینم. او روبنشینم. بعد از مدتی پری الئورا را باالی سر خود میجا روی زمین میدیگر توان ایستادن را نداشتم پس همان

  :گویدنشیند و میروی من می

ز ما داشتی، درحالی که چنین نبود. اما اکنون ما تو را قربانی کردیم. گفتم کاری تو تاکنون کینه قربانی شدن خود را ا_

یک چیز دیگر هم باید بگویم و  !اتخواهم کرد که بدانی در اشتباه هستی. تو خود باعث شدی که باری دیگر بشکنی، خود

مین نپوس قدم بگذاری. تو دیدی که من این، آن است که اکنون من حق دخالت در کار شما را دارم پس تو حق نداری به سرز

قادر هستم هرکاری را انجام دهم پس سعی کن از این به بعد پسر خوبی باشی. خواستم اگر قرار است از ما متنفر باشی از ما 

   .گناهی سرزده باشد نه این که بی گناه از ما متنفر باشی. روز خوش شاهزاده

ریخت. جورج ام میگفت یک قطره اشک از چشمانم بر روی گونهبا هر سخنی که میاین را می گوید و از کاخ خارج می شود. 

با سیتا به اتاق خود می رود و من هم چون الشه حیوانی مظلوم، روی زمین به روزگار پرنحس « متاسفم»بعد از گفتن کلمه 

  .رومحال میکنم که خسته شده و همان جا از کردم. آنقدر گریه و ناله میخودم گالیه می

جا خوابیده بودم و آن قدر شوم. کل شب را همانزدند از خواب بیدار میصبح با صدای کالغ هایی که اطراف قصر پرسه می

برم. کرد. آرام از جای خود بلند شده و دوباره به زمین تمرین پناه میدر خود جمع شده بودم که کل بدنم درد را احساس می

رسم اولین داد. وقتی به زمین تمرین میهمه سال هم چون مادری به من محبت می کرد و من را دلداری می زمینی که در این

هایم از یادم بروند. اما کنم تا همه غصهباشد. آن قدر خود را مشغول تمرین میکنم آرام کردن خودم با قدرتم میکاری که می

کسی بس این همه بدبختی و تنهایی و بی !را فراموش کنم. دیگر بس استتوانم این اتفاق شود؟! نمینه، مگر می

 پاره لباس زنم،می زجه زنم،می داد. است شده طاق طاقتم دیگر تحمل نگه داشتن این بارهای سنگین را ندارم؛ !است

  .برممی باال زمانی هر از بیشتر را صدایم. دهممی فحش خودم نحس روزگار به و کنممی
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توانم چنین به چطور، چطور می !من را از این وضع رها کن !به دادم برس !دیگر توانی در من نمانده. ای خدا !بس است_

  !فهمد؟! مگر من جزئی از پریان نیستم. چرا، چرا؟زندگی خود ادامه بدهم؟ چرا کسی حالم را نمی

 

کنم و به رسد، سکوت میاما بعد این که صدایی به گوشم می کردم.زدم و هر لحظه بر شدت آن اضافه میهمینطور داد می

کنند. دیگر بار پری الئورا آمده. با دیدن او به دماغم چین سپارم. چشمانم کنجکاوانه اطرافم را جستجو میدقت گوش می

  .گیرمدهم و حالت تدافعی به خود میمی

 

  ای؟جامش ندادهجا آمدی؟! کاری دیگر هست که انبرای چه به این_

 

 :گویداش میپری الئورا با همان لبخند های مزحک همیشگی

 

  .ام تا از وضعیتت خبردار شومنه، کار من با تو تمام شده. آمده_

 

 :گویمکنم و مثل درماندگان خودم را نشان داده و میام دور میخشونت را از چهره

 

بدبخت و درمانده، جیسونی که دیگر از او چیزی باقی نمانده. اگر خبردار  جیسون هستم، من این شدی؟ خبردار دیدی؟_

  !شدی برو

 

  .نگردکند و خیلی عادی به من میالئورا لبخندش را محو می

 

  .شوی بختخوش توانیمی نیز تو که کنم ثابت خواهم می ها دارم؛خبردار شدم، اما باید بگویم که برای تو نقشه_

 

  .رومجا بود میاز صخره هایی که در آنبه طرف یکی 

 

 ای بکشی و من ضرر نبینم؟شود تو نقشهاصال چی هست؟! مگر می !خوشبختی_

 

  .گویدآید و با خوش رویی میالئورا به سمت من می

 

  زند؟مثاًل ازدواج کردن تو با یک دختر زیبا از پریان سیاهی. آیا این به تو آسیب می_
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 :گویمکنم ولی بعد عصبی مییکمی سکوت م

 

توانی بکشی که من آسیبی نبینم رها کردن من است. مشکل تو این است ای که تو میمن قصد ازدواج ندارم، بهترین نقشه_

  .خواست پری سیاهی باشمدانی چرا من از همه شما بیزارم. من دلم نمیکه نمی

 

ز گفت. بعد اکرد و هیچ سخنی نمیگفتم و الئورا فقط به من گوش میریاد میجمالت آخر خود را بیشتر از قبل با داد و ف

رود. من نیز خسته از انجام کارهای تکراری به قصر سیاه پناه برده و در جا میزند و از آناتمام حرف هایم فقط یک لبخند می

 .کنماتاقم خودم را به خوابیدن دعوت می

***  

دیگر، نحس است. از وقتی الئورا اختیارات جورج و پریان سیاهی را به دست آورده به خودش دخالت  امروز هم مثل روزهای

رود. آن قدر این کارش را دهد. مباشر من هم چون مرغی سر کنده در اتاق من به این طرف و آن طرف میدر هر کاری را می

   :گویمدهد که با حالتی طلبکارانه میادامه می

   زنی؟می بال بال چرا تو من جای به تن نداری؟قصد نشس_

  :گویدآید و با ترسی که در صدایش دارد میدارد و به سمت من میمشاور دست از قدم زدن بر می

   .ترسممن می !سرورم_

  :پرسمدهم و متعجب مییک تای ابروی خود را باال می

   ترس؟! در چه مورد؟_

   :دهدمان لرزش در صدایش ادامه میشود و با هنزدیک تر می

   .که شما راضی به ازدواج با این بانو هم نشوید_

   :گویمهایم دارم میام می گیرد و با پوزخندی که بر لبکمی خنده

 خب این چه ربطی به تو دارد؟ _

   :گویددارد و با ناراحتی میشود و به عقب قدم برمیمشاور از من جدا می

   !قدر احمق نبودیدشما که آن قربان_

   .گیردفهمد و حالت تدافعی میدهم. او نیز تغییر چهره ام را میاز این حرف او خم به ابروهایم می

کنم. تحت فشار بودن خیلی سخت االن شما را درک می !سرورم خواهممی معذرت... لحظه یک من... من !ببخشید_

   .است

شود اما من مانع از خروج گذارد. دست به دستگیره میآورد و به سمت در قدم میسرش را پایین می هایشبعد از اتمام حرف

   .شوماو می

   .کنمهمه چیز را توضیح بده وگرنه تو را ذوب می !بایست_
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دهد. بعد از پایان میایستد و ماجرا را توضیح جا، درست در نزدیک در میگردد ولی در همانمشاور به سمت من بر می

گوید؛ از او می خواهم که نگران نباشد و با خیالی راحت در بیرون از اتاق منتظر من بماند. او اگر چه گنگ ماجرایی که او می

 شود. به فکر چاره ای برای حلشود. دیگر بدبختی بیشتر از این نمیکرد اما اطاعت کرده و از اتاق خارج میمن را نگاه می

روم و با دیدن کنم. نه من اهل ازدواج هستم، نه مشاور تحمل غم فرزندانش را دارد. به سمت پنجره اتاقم میاین مشکل می

   .کنمزنم با خود تکرار میکه پوزخندی میدرخت های جنگل سیاهی فکری به سرم می زند و بعد از این

  .واهد افتادو این بار پری محبوب همه پریان نپوس به سختی خ_

***  

که خروج من را از اتاق شوم. مشاور بعد از اینساعتی بعد بعد از پوشیدن لباس مخصوص مهمانی خودم، از اتاق خارج می

   .رساندشود با هل و وال خود را به من میمتوجه می

   ...سرورم چه خواهی کرد؟! التماس می_

   :گویمای کوتاه میخندهشوم و بعد از مانع از ادامه حرفش می

  !دنبال من بیا !گفتم که نگران نباش_

جا حاضر بودند آییم و به سمت سالن اصلی که همه در آنافتم. از پله ها پایین میمنتظر عکس العملی از او نشده و راه می

 نشینم.درست در جایگاهوقاری تمام روی مبل میایستد و من کنار جورج رفته و با روییم. مشاور در کنار سربازان دیگر میمی

خورد چون او بسیار توان گفت که او به درد من نمیشک نمیروبه روی من یکی از بانوان جنگل سیاهی نشسته بود. بی

  :گویمگیرم و میزیباست؛ اما من دوست ندارم که او همسر من باشد. چشم از او می

   اید با این بانو ازدواج کنم؟خب، من آماده هستم، ب_

   .دهدپری الئورا با خوش رویی بانوی کنار دستش را نشان می

 پسندید؟ آیا این بانوی زیبا را می -

   :گویمخندم میشوم و بعد از این که میبه چهره پری الئورا خیره می

   .بار جوابم بله استاینمن  !باید خبری خوش به شما بدهم !بله، خیلی زیبا هستن_

زند اما با حرف بعد من همه هایشان بیرون میکنند و برق از چشمشود همه شادی میهایم تمام میبعد از این که حرف

   .کنندای دفن میهایشان را در چالهشادی

   !گیرداما شرطی دارم که حتما باید انجام شود وگرنه این ازدواج صورت نمی _

  .شودپری الئورا که به ذوقش بر خورده بود از جایش بلند می

 

  تو که باشی که برای من شرط بگذاری؟_

 

 :گویمنشانم. بدون هیچ نگاهی به پری الئورا میدرحالی که یک نیشخند حرص آور بر لبانم می
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این  .خودم به اندازه یک بند انگشت تصمیم بگیرم من شاهزاده سرزمین سیلبر هستم و حق این را دارم که درباره زندگی_

  !طور نیست پری؟

 

های همه ترس را جستجو ماند. در حالی که در چشمنشیند و منتظر شرط من میرسد. میتر از قبل به نظر میپری الئورا آرام

  .گیرمکنم نفسی میمی

 

های جنگل سیاهی که خودم یافتم برگزار شود و چون این درخت  شرط من این است که جشن من در کنار یکی از درخت_

  .خواهم در این جشن پریان نپوس و امپراطورش نیز حضور داشته باشندشود میهویت واقعی من را یادآور می

 

انش از شادی برق کنند اما تنها کسی که چشمهایی نگران به هم نگاه میمدتی سکوت همه جا را فرا می گیرد. همه با چهره

 را نگرانشان های چشم همه من حرکت این با شوم؛دهم و از جای خودم بلند میزند مشاور است. چشمکی تحویلش میمی

  :گویدمی و کندمی وارسی را من قد که حالی در الئورا پری. دوزندمی من به

 

  !دای؟ فکر نکنم مراسم پایان یافته باشکجا عزم رفتن کرده_

 

  .گردمبرم و چند قدمی را که رفته بودم بر میهایم را داخل جیبم فرو میدست

 

  گمان کردم شرایطم پذیرفته نشده، پس مناسب دیدم که به اتاقم بازگردم. آیا اشتباه برداشت کردم؟_

 

 لویشگ جورج، حرکت این از بعد دهد؛می کند و بعد از مکثی کوتاه سرش را به نشانه مثبت تکانپری الئورا به جورج نگاه می

  .کندمی سخنرانی آماده را

 

  .گوییمب تو به را قطعی جواب بتوانیم تا بگذاریم میان در را موضوع این نیز پیت پادشاه با باید ما اما شرط تو قبول است؛_

 

م کنلت احترام یکی از دست هایم را از آرنج خم میزنم و بعد به حاآورم و سه بار دست میدست هایم را از جیب هایم بیرون می

  .شومدهم و به سمت بانویی که قرار است همسرم باشد خم میو روی شکم خود قرار می

 

  .باعث افتخار بنده هست که در روز ازدواج دستان پر مهر شما را بفشارم_

 

 با قبل از آورد و بقیه هر لحظه بیشترن از خوشحالی بال در میشد بانوی رو به روی مای که از دهانم خارج میبا هر کلمه

 زا بعد. آیدمی من دنبال به نیز مشاور روم؛می اتاقم سمت به و شوممی خارج احترام حالت از. شدندمی خیره من به خشونت
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 :گویدادی در آن مشخص است میش که صدایی با و گیردمی بغل را من اتاق در جلوی مشاور اتاقم تا سالن مسافت طی

 

 !سپاس گزارم، سپاس گزارم_

 

 :گویمکنم و میخودم را از آغوش سفت و محکم مشاور خارج می

 

  !کنم. من در واقع خودم را از این اجبار آزاد کردم. نیازی به تشکر نیستخواهش می_

 

  :گویمکنم میخندم و درحالی که رفتن مشاور را تماشا میمی شود. با صدای کمیجا دور میکند و از آنمشاور تعظیم می

 

توانست حیف شد! شاید او می !ای! متعجب هستم که چرا به حرف های من و نقشه من توجهی نکردتجربهچه مشاور بی_

  .جلوی مرگ جورج و پیت را بگیرد

 

 .راحت شودکنم تا بدنم بعد از این همه تالش کمیرها میکنم و داخل اتاق، خودم را روی تخت در اتاق را باز می

   .ادامه داستان از زبان شاهزاده جاستین

امروز طبق معمول باید بعد از انجام کارهای قصر به ساختمان در حال ساخت برای دام خریده شده توسط روستایی های 

نپوس بهتر شده؛ این یک تعریف از خودم نیست حرف هایی هست ام اوضاع پری های رفتم. از وقتی ولیعهد شدهدرمانده می

زنند. سعی می کنم هم چون پدر، برای آنان بهترین کس باشم. اوضاع کشور روبه راه است اما اوضاع خانواده ما که مردم می

با دلخوری از مادر  جیسون وقتی از. است روحی نه،بیمار جسمی بیمار طور نیست. مادرم مدتی می شود که بیمار است؛این

توانست به جای من ولیعهد ما ناراحت هستیم. االن جیسون میکند. همهجا رفته مادر همیشه خودش را مالمت میاز این

   ...نپوس باشد، اما اکنون

   .زنمکردم، مشاورم را صدا میدیگر کارهای من تمام شده بود. درحالی که کاغذ های روی میز خود را جمع می

  !مشاور هوکو !مشاور هوکو_

   :دهدکشد که وارد اتاق می شود و قبل از این که از او بخواهم تا اسبم را آماده کند جواب میبه ثانیه نمی

   .سرورم! اسب شما آماده است_

و رفتار من آگاه شده دهد و در این مدت کم به سلیقه او مشاوری کاردان و با تدبیر است. همیشه کارش را به خوبی انجام می

ام. او جاسوس من در سرزمین سیلبر است. دانم، وظیفه دیگری نیز به او دادهجا که او را فردی قابل اعتماد میاست. از آن

   .پرسمروم از او درباره خبرهای جدید میدرحالی که با او از راهرو اصلی به سمت حیاط می

 چه خبر از جورج و همسرش؟ برادرم چه؟  !خب_

  :گویددهد و میمشاور دستکش چرمی من را به دستم می
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   .آمد خواهند پیت شاه دیدار به سیاهی جنگل از افرادی زودی به اما سرورم، خبری از آسیب رساندن به قصر نیست_

   .دهمسرم را به نشانه رضایت تکان می

 دلیل آمدنشان؟ _

  :گویداش میمان لحن همیشگیمشاور با ه

   .برای دعوت شما به جشن عروسی برادرتان_

شود دست از این کار بکشم و با حالتی گنگ به او نگاه کنم. آماده سوار شدن بر اسبم بودم که این حرف مشاور هوکو باعث می

دانستم خوشحال باشم یا کند. نمیست تعریف میخواهم تا همه چیز را برای من بگوید. او نیز همه چیز را بی کم کااز او می

دانستم که جیسون بعد از رد کردن بیست تا از بانوان سرزمین سیلبر چرا به این بانو جواب مثبت اما این را خوب می !ناراحت

   .رسانمتاق پدر میشوم و دوان دوان خودم را به اسریع از مشاور دور می .استگرفته را تصمیم این انتقام خاطر به داده،

   .شومگیرم وارد میکنم سپس در زده و بعد از این که اجازه میایستم و نفس خود را تازه میدرست جلوی در اتاق می

   .موضوع مهمی هست که باید به شما بگویم !پدر_

   .آیدپدر با نگرانی و با دست های لرزان به سمت من می

   !افتاده است؟ چه شده، اتفاقی برای بتی_

   .دهمدست هایم را به نشانی نفی جلوی پدر تکان می

   .حال مادر خوب است. موضوع مربوط به جیسون است !نه، اصالنه _

   .نشیندشود بر روی تختش میپدر که خیالش از بابت مادر راحت می

 که این طور، موضوع چیست؟  -

خواهم که این مهمانی را نپذیرد چون مطمئن بودم که جیسون دهم و از او میگزارش می تمام ماجرا را با همه جزئیات به پدر

   .نقشه انتقام در سر دارد

کند، صدای در اتاق ما را به سمت خود های خودش را برای بیان کردن َتر میرود اما همین که لبپدر مدتی به فکر فرو می

  :گویدده با صدایی رسا میهای تر شکشاند. پدر با همان لبمی

   !بله؟_

  :گویدآید، بسیار لطیف و آرام میصدای مادر می

   دهند؟سرورم! اجازه ورود به همسر خود می_

   .گویدپدر دوباره از روی تخت خودش بلند شده و می

   .داخل شوید !بله بانو_

شوم. مادر انتظار حضورم را نداشت، کمی در از جای خود بلند میپ چون هم نیز من شود؛کند و داخل میمادر در را باز می

   .گویدنشیند و با همان صدای آرامش بخشش میتوجه به این موضوع بین من و پدر روی تخت مییکه می خورد اما بعد بی

   !باشید راحت نشینید؟نمی_
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   .دشونشینیم. مادر علت آمدن من را جویا میکنار مادر می

   !ای؟فرزندم اکنون نباید در ساختمان در حال ساخت باشی؟! چرا به اتاق پدرت آمده !جاستین_

داند پس با سرش از من کنم. او نیز علت سکوت من را مینگران بیان این مطلب هستم پس سکوت کرده و به پدر نگاه می

 آید. بعد از اینشوم که بار دیگر در اتاق به صدا در میگفتن موضوع میخواهد که همه چیز را برای مادر تعریف کنم. آماده می

کند. مادر با شود مشاور هوکو داخل شده و حضور شاه جورج و پری الئورا را اعالم میکه اجازه ورود از طرف پدر صادر می

   .شنیدن این خبر از روی تخت بلند شده و نگران می گوید

   !برای پسرم اتفاقی افتاده؟چرا آمده اند؟! یعنی _

دود و ما را نیز هم چون ای ندارد. مادر نگران به سمت دروازه اصلی قصر میکند اما فایدهپدرم سعی در آرام کردن مادر می

 هاآن با هم جیسون است ممکن که است خوشحال این برای شاید کند. هم نگران است هم شادمان،خود مجبور به دویدن می

   .دانیم که قضیه از چه قرار استآمده باشد؛ اما من و پدر و حتی مشاور هوکو خوب می

آیند. بعد از ادای احترام متقابل از هر رسیم پری الئورا همراه شاه جورج به سمت ما میمدتی بعد از این که ما به در اصلی می

   :پرسددو طرف مادر سراسیمه می

 اتفاق بدی افتاده؟ _

  :گویدری الئورا با لبخند همیشه مهربانش میپ

ایم. ما برای امری خیرخواهانه به نزدتان آمده !اصال این طور نیست. حال همه خوب است. نگران نباشید !نه بانوی من -

   دهید وارد قصر شویم؟اجازه می

   :گویدباخجالت می کند و بعد از این که خیالش از بابت جیسون راحت می شودمادر نفسی تازه می

   .کاخ ما را با قدم های مبارکتان منور کنید !بله، بله. واقعا معذرت می خواهم. بفرمایید داخل !آه_

. ایمخواهد تا وارد کاخ شوند. من و پدر هم چون مترسکی به رفتار مادر خیره شدهها میایستد و با دستش از آنمادر کنار می

اندازیم. بعد از این که پری الئورا و شاه جورج وارد کاخ دیگر نگاه کرده و شانه باال میروی تعجب به همها نیز از بعضی وقت

   .شویمشود و بعد از او ما داخل میشوند؛ مادر وارد میمی

همه با چشم های شک برای این است که مادر را قبل از شروع یک طوفان، آرام و آماده نگه دارد. لبخندهای پری الئورا بی

خورد، اما چیزی جز سکوت و لبخند از های پری الئورا چشم دوخته بودیم. مادر چند باری در جایش تکان مینگران به لب

شود و باالخره خودش سر صحبت را تابی کاماًل در چشم های مادر مشهود است، طاقتش طاق میکند. بیپری دریافت نمی

  :کندباز می

 

 بیزنید؟ آمدن شما به اینزنید و حرفی نمیا فقط لبخند میچر  !پری_
ً
  .دلیل نیستجا حتما

 

  :گویدکند و میپری لبخندش را از روی صورتش محو می
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  .ام تا شما را به یک میهمانی دعوت کنم. به زودی عروسی خواهیم داشتجا آمدهخب، بانو به این_

 

  .دهدهایش خاتمه میخندد و سریع به خندهیم شود؛چهره مادر بشاش می

 

  !عروسی چه کسانی؟ !عروسی_

 

  .کندشود و دنباله ماجرا را تعریف میقبل از این که پری بخواهد سخنی بزند جورج مانع می

 

  .عروسی جیسون و بانوی انتخابی او_

 

 :پرسدبا این حرف، مادر با چشم های نگران اما خوشحال می

 

  ...هاست از به آغوش کشیدنش محروم هستم. اما... اما چراروسی پسر من؟ همان که سالع_

 

  .دهممیان کالم مادر به خود اجازه دخالت در بحث را می

 

هایمان قصد گفتنش را داشتم. شرط جیسون برای برپایی این جشن و موافقت این همان مطلبی بود که قبل آمدن میهمان_

  .واج حضور ما در این جشن بوداو برای ازد

 

 کپا دیگر او که داندنمی اما! بس و است پسرش خوشبختی فکر به فقط مادر است و مهر مادری که به فرزندش دارد! مادر،

 .نمانده برایش اندیشه و فکر برای مجالی و کرده کور را مادر های چشم محبت اما. گراییده سیاهی به او. نیست سرشت

 

  .گویدل تر از قبل میمادر خوشحا

 

  .خواهد، مادرش داماد شدنش را ببیندامپراطور شنیدید؟ پسرم می !چه خبر با برکتی شاه جورج -

 

  .دهدکه نگران است، اما خود را شادمان نشان میپدر با این

 

  .او نیز طعم خوشبختی را خواهد چشید !بله بانو_

 

می دانستم مادر و یا حتی پدر دلخور خواهند شد اما دل به دریا  .پدری خودم را نداشتمام و بیمن اما تحمل داغ مردمان
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  .زنممی

 

  .این کار نباید صورت بگیرد !اما مادر_

 

 :گویداش خورده بود، بااخم میمادر که به ذوق

 

  منظورت چیست؟ چرا نباید در این جشن حضور داشته باشیم؟_

 

  .ایستمو تمام قد رو به روی مادر میبا جسارت تمام بلند شده 

 

  .چون او قصد کشتن پدر را دارد نه قصد ازدواج و خوشحال کردن شما را_

 

  .آوردمدتی سکوت و بعد صدای فریادهای مادر گوش آسمان را نیز به لرزه در می

 

  گمانم یادت رفته که او برادر توست؟_

 

  .شودکنم لب بگشایم اما مادر مانعم میسعی می

 

اش به ما آسیبی نزد؛ حال جیسون برادر توست نه دشمنت، ما او را به این فالکت رساندیم اما او با تمام مهربانی !حرف نزن_

  گویی او قصد کشتن پدرت را دارد؟می

 

  .کنیمبا صدای محکم و نه چندان ضعیف پدر همه به سمت او نگاه می

 

  .رفت خواهیم میهمانی این به نیز ما و شودگیرید. این جشن شروع میصمیم میام که برای من تمن هنوز نمرده_

 

 :دهدشوم که پدر مانع شده و ادامه میکند اما من با ناراحتی آماده مخالفت میبا این حرف، مادر خوشحال پدرم را نظاره می

 

ای از جانب خودمان به این جشن خواهیم ایندهصبر پیشه کن پسر جان! اما خودمان به جشن نخواهیم رفت بلکه نم_

  .فرستاد

 

 :دهدپدر ادامه می .کنندمی عوض را دیگریک جای باره یک به مادر و من چهره حالت این بار اوضاع برعکس شده بود؛



 

 

کاربر انجمن نودهشتیاپیت_ساجده کمالی پسران   WWW.98IA3.IR 56 
 

 

  .ای انتخاب کنیم که هم قابل اعتماد باشد و هم محبوب جیسوناما نکته این است که ما باید نماینده_

***  

های پدر گذشته، همه به دنبال فردی هستند تا کاوم، ناراحت و ساکت است. مدتی هست که از حرفهایم مادر را میبا چشم

رفت، پدر هم به قدری آشفته است که نیرویی برای فکر کردن ندارد اما پیشنهاد پدر عملی شود. از مادر انتظار حرف زدن نمی

  .کندمی شکنی سکوت پری الئورا

  .تواند گزینه خوبی باشدیکی از وزرای محبوب شاهزاده می_

  .دهدپدر چینی به دماغش می

 و اندورکش سیاستمداران دیگر که نپوس وزیران به نظر من انتخاب مناسبی نباشد. جیسون از همه مردم نپوس نفرت دارد؛_

  .نفرت این اصلی عامل ما چونهم

  :رسدپحوصلگی میجورج بابی

  بگذاریم؟ دست روی پس چه کنیم؟ تا کی باید این جا بنشینیم و دست_

  .خواهدشده در ذهنشان بودند که مشاور هوکو اجازه سخن گفتن میدوباره همه خاموش، مشغول وارسی افراد ثبت

  .اگر جسارت نباشد شخصی هست که با شرایط ما سازگار است_

  .کندشویم. مشاور سرش را پایین و باال میدامه ماجرا میپدر و من هر دو با سر، خواستار ا

  !بانو امیلی، سرورم_

  :گویدمی حالخوش چشمانی با الئورا پری. کندمی خشک جا خندی روی لب همه جز مادرلب

ون هم بهترین کس برای این کار بانو امیلی هست. معشوقه قدیمی شاهزاده جیس !خوش جناب هوکودرست است، دست_

  .خواه اوقابل اعتماد است هم دل

  .کندکنیم، پدر رو به مشاور میپدر و من نیز موافقت خود را اعالم می

خواهم پیگیرش نیز باشی. نزد امیلی برو و موضوع را برای او تعریف کن! حال که خود این پیشنهاد را دادی از تو می !مشاور_

  !سانجوابش را هر چه باشد تا ظهر به من بر 

گیرد و با لبخند شود. پری الئورا چشم از مسیری که مشاور طی کرده بود میآورد و از جمع خارج میمشاور سر تعظیم فرو می

  :گویدهمیشه مهربانش می

 ناراحت نباشید_
ً
ودید. از دانم. اما قبل از این که مادر باشید ملکه این سرزمین بشما یک مادر هستید، این را می !بانو لطفا

  !خواهم صبر پیشه کنیدشما می

 خیره پری صورت روی مدتی فقط. آوردنمی لب بر حرفی هیچ اما کندمی برانداز را های به خون نشسته پریمادر با چشم

ی و جورج پر به رو و ایستدمی استوار کشوراش مردم خاطر به اما! است ناراحت نیز پدر. کندمی ترک را سالن بعد و ماندمی

  :گویدمی

  .تا خبری از جانب مشاور برسد مهمان ما هستید_
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شوند. من هم از خیزند و با ادای احترام به کمک یکی از خدمتکارها به سمت اتاق مهمان راهی میپری و شاه جورج نیز بر می

کشد. سوارش می شوم و به انتظارم را میام در حیاط روم. هنوز اسب زین شدهجا بیرون میپدر کسب اجازه کرده و از آن

   .افتمسمت مقصدام راه می

***  

   
  :ادامه ماجرا از زبان مشاور هوکو

 و شده پیر دیگر من، چون هم نیز اماسب. کنممی حرکت تری بیش سرعت با شد احساس کنمصدای ُسم اسب باعث می

دهم. برای کنم و مسیرم را ادامه میخوش میتازم دلکه با سرعت می باطل تصور این با. ندارد سختی و دویدن برای توانی

کردم خرسند بودم ولی با ناراحت مردم کشورم و امپراطورم حاضر بودم جان بسپارم. اکنون نیز از خدمتی که به کشورم می

   ...دارم وبودن شاهزاده جیسون نیز روزها بر من حرام بود. چرا که او را بیشتر از برادرش دوست 

 .افتمکنم، از اسب پیاده شده و به سمت عمارت راه میگیرم و به عمارت رو به رویم نگاه میدل از افکار خود می

گیرم. ربع ساعتی هست که همچنان میهایی زنده بر رویش نقش بسته بود ضرببا پاهایم روی فرش قرمز رنگی که گل

همان دوخته بودم. به خدمتکاری که بعد از گذاشتن سینی میوه و شیرینی در کنارم منتظر، چشم به دِر ورودی اتاق می

 هکالف و برداشته او وارسی از دست. زندمی مهربانی به اشمانده ته اما است خشن اشچهره اندازم؛ایستاده بود، نگاهی می

   :گویممی

   ...جوان! چرا بانو دیر کردند؟ اگر مزاحم باشم_

   .کندباز میر که به رو به رویش چشم دوخته بود وسط حرفم لبهمانطو

   !منتظر بمانید_

   .شودگیرم. دقایقی بعد بانو با عجله وارد میاز او چشم می

   .کردتابی میکودکم بی !عذر مرا بپذیرید مشاور_

   .اشکالی ندارد_

   :گویدانی میتر از هر زمکند و خوش خندهبانو لباسش را مرتب می

   خب چه شده که مشاور به دیدن ما آمده؟_

   .کنمگلویی صاف می

   .نیازمندند شما کمک به نپوس مردم. جیسون شاهزاده به مربوط بانو! موضوع بسیار حیاتی است؛_

   :گویدلرزند و بانگرانی میهایش میمردمک چشم

   !بیشتر توضیح دهید_

اش مانع از تسلیم شدن او دهم. بانو نگران به نظر می رسید اما شجاعت همیشگیبرای بانو شرح میکم و کاست ماجرا را بی

   .شودشد. از جایش بلند میمی

   .اممشاور دقایقی فرصت دهید تا فکر کنم. من اکنون تنها نیستم و مادر و همسر یک خانواده_
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   .گذاردرود و من را در خماری باقی میبانو از اتاق بیرون می کنم.هایش را با تکان دادن سر تایید میحرف

   ...ادامه رمان از زبان امیلی

ام دارد. تر سعی در شکافتن سینهدهم. ضربان قلبم با شدت هر چه تمامشوم به در بسته شده تکیه میاز اتاق که خارج می

 نشینم. کمی که رویخورم و روی زمین میاندازم و آرام آرام سر میلویم میکنم، چنگی بر گراهی برای نفس کشیدم پیدا نمی

م. در افتشود. با طمأنینه از زمین بلند شده و به سمت اتاق کار آنتونی )همسرم( راه میکنم حالم بهتر میزمین جا خوش می

 مقداری شوم. سرش پایین است؛نزده داخل میاتاق بر خالف همیشه باز بود، انقدری مشغول جنگ با خودم بودم که در 

 تا بندممی را چشمانم. بود میز روی دیگر برگه تعدای و داشت قرار بود داده تکیه خود کار میز به آرنج از که دستی در جزوه

   .روممی اتاق داخل سپس کنم جمع را امانرژی

   مزاحمتان که نیستم؟_

   .دهدشاد تحویلم میسرش را باال آورده و لبخندی گ

   تاب پدرش شده؟کاری داشتید؟ نکند دخترمان بی !آمدید خوش نخیر بانو،_

   .دهمسرم را به نشانه نفی تکان می

   .نخیر، موضوع مهمی رخ داده که به مشورت با شما نیاز داشتم_

هایش شروع زدنای چند لبدوختم. ثانیههایش چشم مو به مو و حرف به حرف توضیح دادم و با چشمانی منتظر به لب

   .شود و من با دقت گوش به فرمان او هستممی

***   

   .کنمگذارم و بعد جواب قطعی را اعالم میداد، کمی منتظر میهایش طعم تلخ ترس را میمشاور را که چشم

   .شم کمکی به کشورم بکنمبروید و به سرورم بگویید که من موافق هستم. امیدوارم توانسته با_

   .شوددهد و خنده بر لب تشکری کرده و از عمارت خارج میمشاور نگاه ترسانش را به شوق پیروزی تحویل می

های جورباجوری که ذهنم را گذشت و کار من شده بود طی کردن راهرو اصلی و فکرچند دقایقی از رفتن مشاور هوکو می

گیرم. با دیدن روم و او را بغل میاوج آشفتگی هایم با صدای گریه هانا)دخترم( به سمت اتاقش میدرگیر کرده بودند. در 

فشارم. بوی کنم و هانا را بیش تر در آغوشم میهایش که پر از اشک شده بود، من نیز چون او گریه میچشم

 و گیرممی دستم با بود امشانه روی که را دستی ایردانههای مبا حس نفس .دمیدمی وجودم در عجیب نیرویی اشبچگانه

 :گویممی وارناله

 

 .کردقراری میهانا بی_

 

 .خنددچرخاند و میام را گرفته و به سمت خودش میبا فشار کمی شانه

 

 قرار هستی؟کند، تو چرا بیقراری میبچه که بی_
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ام را با دستش کنم. موهای ابریشمیدم و هانا را در بغل مردانه و هم چون کوهش رها کرده و گریه میخو برد،گریه امانم را می

 :گویدریزد و با زبانی شوخ میبه هم می

 

 .گذرد جانانمایم؟ این نیز میجنگی؟ مگر من و دخترت تنهایت گذاشتهگونه میچرا با خود این_

 

کرد و گویا در بغل هر دویمان آرام گرفته و خوابش برده بود. با دیدن چهره آرام او، آرام از آغوش آنتونی قراری نمیهانا دیگر بی

 .کنمباز میکنم و بعد لبخوابانم. کمی نگاهش میاش میجدا شده و هانا را روی گهواره

 

ا ببینم؟ من... من... من او را در آن میهمانی نابودش کردم. اش ر دانم چطور با او رو به رو شوم! چطور دوباره نابودینمی_

 هایت را پسندیدم؟شکست، غرور مردانه اش شکست. چرا قبول کردی؟ من چرا حرف !دید، مرا با تو و هانا دید

 

آید و کنارم میهایش دارد. نشینم. آنتونی هنوز هم لبخند در لبجا روی زمین میدیگر توان ایستادن نداشتم پس همان

 .نشیندمی

 

 که استهاتفاق خیلی بزرگش نکن بانو! جیسون تاکنون ثابت کرده که قدرت تحمل هر اتفاقی را دارد. این هم یکی از همان_

 این زا بیش را خودت پس داریم؛ را آن دادن انجام درست توان تنها ما و است گیرنده تصمیم سرنوشت. نیستیم اشسازنده ما

 .جان و آماده روز عروسی باش! که مردم کشورت به تو امید بسته اندنرن

 

 :زنممی فریاد محکم صدایی با شده بلند شد. با کمکش از زمینتر میاش روحم تازهبا هر جمله

 

 .درست است. من می توانم این کار را انجام دهم. زنده باد نپوس_

 

از  گیرد و با همهایم بنشانم. دستم را میشود من نیز خنده بر لبدهد و باعث میر میای بلند َس ها، آنتونی خندهبا این حرف

 .شویماتاق خارج می

 

 ...ادامه داستان از زبان راوی

 

ما ا ند؛کرد انتخاب را آن بهترین و گشتند حلراه دنبال ایگونه به آن افراد همه که افتاد زیادی هایجای داستان اتفاقتا این

 ...شد خواهند آن قبول به مجبور همه که افتاد خواهد هاییدر ادامه اتفاق
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 .کردمی فکر پری و تر از هر وقتی به مرگ پدرش، جورجهایشان بودند. جیسون خوشحالهمه مشغول افکار و نقشه

 

اش به فکر نتیجه حضور پری آماندا داد بود و شاه پیت و خانوادهپری امیلی به فکر کارهایی که باید در جشن انجام می

 .بودند جشن در

 

 همه اما برد؛گذشت و قصر هم چون همیشه در آرامش به سر میسومین روز از خبری که مشاور هوکو برای شاه پیت آورد می

  .است طوفان از قبل آرامش آرامش، این که دانستمی خوب پیت شاه جمله از

 

داند بر باد است، تدارکات الزم برای جشن را فراهم ای که نمیشاهزاده جیسون با نقشه در آن طرف، در سرزمین سیلبر

 خواهد جیسون هایکرد. فردا روز عروسی او و بانو ِتکا)دختر وزیر ارشد جورج( بود. روزی که به جای شاه پیت احساسمی

  .کرد خواهد مبدل خبیث موجودی به را او و ُمرد

***  

  :هزاده جیسوناز زبان شا

کردم، حس خوبی داشتم، احساس پوچی و غلط زدن در خأل امید و نشاط را با دقت افرادی را که مشغول کار بودند نگاه می

   .زنمداشتم. با افتادن ریسه از درخت دوستی )دوست داشتم اینطور صدایش کنم( بر سر کارگر داد می

   .بی دقتی نداریم !مواظب باش_

زار  کنم. با دیدن چهره خندان ِتکا به حالششد، ناخودآگاه به پشت نگاه میپایی که خرامان به سمتم کشیده میبا صدای 

م. شدکردم، باید من پیروز میکردم، نباید این بازی را که خودم ساخته بودم خراب میزنم اما نباید نقشه ام را خراب میمی

   .زنملبخندی می

  !وبی استروز خ_

   .بله سرورم! از امروز دیگر تنهایی برای ما معنا نخواهد داشت_

گذارم. ِتکا با خنده های گذارد. ناخودآگاه من هم سرم را روی سرش میام میبازوی چپم را محکم گرفته و سرش را روی شانه

دهد. چرخید و آهنگ شادی سر میبودند میبلندش از من جدا شده و در میاِن فضایی که اطرافش را درختان گرفته 

 اگر. کردممی را کار این باید اما نبودم راضی امکرده بازی وارد را ِتکا اینکه از گیرد؛ای قلبم از این همه پستی درد میلحظه

کردم. قبل از اینکه چشمانم پر از اشک شود چشم نمی پلید نقشه این وارد را او زد خواهد او به ایضربه چه کار این دانستممی

برم تا دیرتر به آن کاخ برسم. در میانه راه با صدای شوم. مسیرم را تا قصر به کندی پیش میجا دور میاز ِتکا گرفته و از آن

هایش حرف کنم از چشمکه میکنم. نگاهش کرد توقف میها خیره نگاهم میجغدی خاکستری رنگ که روی یکی از درخت

گیرم. در این جنگل چیزی غیرعادی نیست چه شنوم اما از درکش عاجز هستم. مدتی آن را بررسی کرده و از او فاصله میمی

کنم اما هم چنان آن صدا همراه من برسد به جغدی شوم که مأمن گاهش جنگل سیاهی باشد. با دیدن نوک کاخ پا تیز می

سپارم. باز هم همان صدا اما اینبار خبری از جغد نبود. اطراف را ایستم و گوش میرسم میحیاط کاخ که می است. به
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رفت، برای اولین نگرانی هم چون لشکری در دلم رژه می !جستجو می کنم تا بلکه خبری از او باشد اما نبود که نبود

   .آیداط کاخ سردرگم مانده بودم که ِتکا به سمتم میحی در انداخت جانم به لرزه سیاهی جنگل بار،

 خبر رفتید؟ سرورم! چرا بی_

   ...جا قرار است بادانید، در آندانم! شاید فضای آنجا کمی برایم خفه بود، آخر مینمی_

   .پردمیان حرفم می

   ...خودتان را با این افکار آزار ندهید! تا زمانی که من کنارتان هستم_

   .کردمتر احساس میتر کند چون درد پست بودنم را بیشاش را کاملخواهم جملهنمی

  !بهتر است استراحت کنیم_

دقایقی از رفتنش گذشته اما هنوز هم  .شودکند، دستانم را نوازش کرده و سریع از آنجا دور میبا تکان سرش موافقت می 

اما نشد،  .ه نگاه می کردم. لحظه ای خواستم تا همه چیز را به هم بزنم، تمامش کنمدستی را که بوسید بود، خیر 

   ...نتوانستم

رفت. چرا این عذاب وجدان به گلویم چنگ شد، از یاد نمیام را از خود برهانم. نمیدهم تا افکار بیهودهجهت سر تکان میبی

کنم، مدتی َدر چوبی اتاقم را خیره نگاه آیم، خودم را جلوی اتاق پیدا میود میکرد؟! وقتی به خانداخته بود و رهایم نمی

   .شومکنم و بعد وارد اتاق میمی

کس خودم کشید. هم چون طفلی بیآن امید و نشاط اکنون جایش را به پوچی و جنون داده بود و دست از دامان وجدانم نمی

  .باشد پناهی من هایزخم و هادرد برای کنم تارا در زیر پتو غرق می

به  ای شاداببستم. درست پشت سر من، ِتکا با لباس سیاه رنگش و چهرهام را میهای کتمقابل آینه ایستاده بودم و دکمه

و  دارمق نگه میهایش، بی هدف دستم را که برای بستن آخرین دکمه کتم باال بود، معلمن خیره شده بود. با دیدن خنده

دانم! گرفت، نمیلرزاند؟! و ترس همه وجودم را میهایش این گونه دلم را میها و نگاهکنم. چرا او با خندهخیره نگاهش می

  .گردمدست از توقف برداشته و به سمتش بر می

 

  !چه زیبا شدین_

 

های دود. در حالی که مشغول بستن دکمه کت بود با آن نگاهبه سمتم میپرد و با هیجانی مضاعف با ذوق باال و پایین می

 :گویدآتشینش، خمار خمار به من نگریسته و با لبخند می

 

  .در زیبایی رقیبی برای شما نیست_

 

هایش کنم. زیباست! لبکشانم. مدتی از آینه نگاهش میگیرم و به سمت آینه میکه کنارش بیاندازد میدستش را قبل از این

دهد. با این اش را تکانی میهایش هم چون خورشیدی درخشان، عسلی رنگ بود. موهای خرماییچون گلی قرمز و چشمهم
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  .کنماختیار لب باز میبرد، جوری که بیکار دلم را می

 

 !مسخ کننده هستی. زیبا چون گل_

 

  .شودتر میرنگ پر لبخندش با این حرف،

 

 !این گل به آبی چون شما نیاز دارد تا پژمرده نشود. مبادا پرپرم کنید سرورم_

 

شود اشکی سیاه رنگ از گوشه چشمم تا چانه جاری گیرد که دردش باعث میبا این سخنش چنان دردی کل وجودم را فرا می

 :گویماختیار میبی .شومشود. با نگاه متعجب و ترسان ِتکا که رو به رو می

 

  .گیرداین ازدواج صورت نمی_

 

  .آیدِتکا به دنبال من که در حال خارج شدن از اتاق بودم می

 

  !جیسون، جیس... چه شده؟! چ... چرا؟_

 

  .زنمایستم و با قدرت هر چه تمام بر سرش فریاد میمی

 

طاقت آزار تو را ندارم. من آب کثیفی هستم که اگر از آن بچشی در جا ام پست باشم. من خواهم مثل خانوادهچون من نمی_

  .شویپژمرده می

 

  .دادکرد و بیشتر زجرم میام میبا هر سخن من او نیز یک قطره اشک هدیه

 

  .ایددانم که شما چرا تن به این ازدواج دادهحرفتان تمام شد سرورم؟! من می_

 

هایش کشیده شد. با شوک به سختی لب باز ام که کفش های ِتکا را نشانه رفته بود، تا چشمبا این حرف نگاه شرمنده

  .کنممی

 

  ...چ... چه گفتید؟ شما_
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گران به دهم. ِتکا نافتم به دیوار پناه برده و به آن تکیه میکه اکنون میدیگر قدرتی برای ادامه حرف هایم نداشتم. با حس این

 :گویده و نگران میسمتم آمد

 

  .خواهش می کنم ِان قدر خودتان را آزار ندهید. با من بیایید تا همه چیز را به شما توضیح دهم !سرورم_

 

  .کنمام را تر میلب خشک شده

 

_ 
ً
  .قدری همین طور بمانیم، بعدا

 

کشید. صدای نفس های ظریفش نظم نفس میایستد. ساکت بود و مگوید و کنار من میای میهمراه با تکان سرش باشه

را از  امکند. تکیههایش آرامش را در وجودم پخش میکردم. به دقیقه نکشیده نفسدلِکش تر از چیزی بود که فکرش را می

  .گیرمدیوار می

 

  .برویم داخل! باید همه چیز را بدانم_

 

نم و با دیدن دو صندلی که روبه هم بودند و روی چرمی از گاو خودنمایی کشویم به آن گذرا نگاهی میداخل اتاق که می

  .کنمگیرد من نیز رو به رویش نشسته و منتظر نگاهش میجا بنشیند. بعد از این که او جا میخواهم تا آنکردند از او میمی

 

 .شکندگیرد و بعد از مدت کوتاهی سکوت را مینفسی می

 

ای داشته باشید. نقشه انتقام، برای این که مطمئن ز اول که من را به عنوان همسر پذیرفتید، حدس زدم که نقشههمان رو_

شوم نزد سیتا رفتم و از او چیزهای زیادی درمورد شما پرسیدم. او همه چیز را بی کم و کاست توضیح داد اما چیزی گفت که 

  .من را در به اثبات رساندن حدسم یاری کرد

 

  .شوم خودم را تا لبه مبل بکشانمشوم طوری که مجبور میبه سمتش خم می

 

  !چه گفت؟_

 

  .اند که شما قصد انتقام داریدگفت یکی از جاسوسانش به او خبر داده_

 

  .نشیندلبخندی کج گوشه لبم می
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  جاسوس! چطور جاسوسی است که از اسرار درونی من نیز با خبر است؟_

 

  .اندازدنه باال میِتکا شا

 

  !دانم، اما گفت کاالغی ابله، ِبه از آتشی داناستنمی_

 

شدم. منظور سیتا از این جمله چه بود؟! آن جاسوس که تر در افکارم غرق میآمد بیشبا هر واجی که از دهانش بیرون می

  .شومبود؟! کالفه از جایم بلند می

 

  کنید؟توانید نقش بازی ِتکا! می_

 

ام خبر دارد باید شکرگزار باشم. دستان لطیف و دهد. هر چه باشد این که ِتکا از نقشهسرش را به نشانه مثبت تکان می

  .شومگیرم و در چشمانش خیره میام میهای مردانهآالیشش را در دستبی

 

 !متشکرم_

 

ام را قبول کرده بود، جایی برای عذاب وجدان نداشت اما حس دیگری نقشهکند. این که ِتکا به لبخندی از ته دل بسنده می

در جانم انداخته بود که از درکش عاجز بودم. با هم، دست به دست یکدیگر از کاخ خارج شده و با کالسکه به سمت میعاد گاه 

 .رویممی

سخت بود، اما در این بازی تنها بازیگرش من همه پریان سیاهی غرق در شادی منتظرمان ایستاده بودند. نقش بازی کردن 

دهیم تا قوت قلبی برای هر دوی دیگر را فشار میکرد. همزمان هردو از شدت استرس دست همام مینبودم، ِتکا نیز همراهی

و در کنار درخت  کردند رد شدههایشان همراهی میها و شادیما باشد. از میان انبوه جمعیت که ما را با صداها، خنده

جا جوری نبود که بشود از آن تعریف کرد، سیاهی و تاریکی جز دلتنگی چیزی با خود گیریم. تزئینات آندوستی قرار می

د. به ای ترس به جانم افتااش بودم، با یادآوری اینکه قرار است پدرم را بکشم لحظهصبرانه منتظر پیت و خانوادهنداشت. بی

کنم، چرا او باید به من کمک می کرد؟ چرا دلیلش را از او نپرسیدم. کمی به سمتش خم زد نگاه میکه به پریان لبخند می ِتکا

   .کنمشوم و زمزمه میمی

   کنید؟چرا کمکم می_

  :گویدبدون اینکه نگاهم بکند، آرام می

   ...است. دیگری به خاطربه دو دلیل، یکی از دالیل با دالیل خودتان یکی _



 

 

کاربر انجمن نودهشتیاپیت_ساجده کمالی پسران   WWW.98IA3.IR 65 
 

های ِتکا شد. روی از او گرفته و چشم به نمایندگان داد مانع از ادامه حرفبا صدای شیپوری که خبر آمدن شاه پیت را می

 و ای سکوتشوم. لحظهآمدند، با شوک از ِتکا دور میدوزم. با دیدن امیلی و همسرش که جلوتر از همه میسرزمین نپوس می

   ...بعد

  ادامه داستان از زبان امیلی

ا رسم، بکنم. وقتی به نزدیکی جیسون میبا وجود استرسی که داشتم اما استوار به سمت جیسون و همسرش حرکت می

  .گرداندکرد اما بعد از مدتی، سرش را به سمت دختری که پشت سرش بود بر میسکوت نگاهم می

   ِتکا! او نامزد سابق من است؟ بینم،دارم درست می_

   .چرخدکند. جیسون دوباره به سمت من میِتکا قطره اشکی ریخته و سکوت می

  !ام کجا هستند؟پیت... پیت کجاست؟ قرار بود او بیاید. خانواده_

   .زندکنم تا بلکه آرام شود اما بدتر از قبل فریاد میسکوت اختیار می

   کجاست؟_

  :گویمکنم و میها میدهد. نگاهی گذرا به آنترسد و در بغل پدرش گریه سر میدخترم می

   .خواستیدصالح بود تا من به این جشن بیایم. گمانم شما هم همین را می_

   .دهدهایش را با عصبانیت روی هم فشار میپلک

   ...دانستندتو را فرستادند تا قربانی نشوند، نه؟! چون میمن... من گفتم که پیت بیاید نه تو! تو... _

   .شوممانع می

   خواهید آنان را به قتل برسانید؟که می_

   .ریزدکند و اشک میکمی از روی کالفگی نگاهم می

   خواهی به جنونم بکشانی؟ام کشاندی بس نبود؟ حاال میو تو آمدی که جان به سرم کنی؟ ازدواج کردی و به نابودی_

   ما را دعوت کرده بودی، ما نیز خدمت رسیدیم. خب، کجا بنشینیم؟_

   .کندهایش را با آستین کتش پاک میاشک

  !شان را نشان بدهها جایگاهبه مهمان !مشاور_

   .های بلندی که به جیسون و ِتکا نزدیک بود بردمشاور ما را به سمت صندلی

  !بفرمایید بانو! خوش آمدید_

   .زندمدتی از نشستن ما نگذشته بود که جیسون در کنار ِتکا فریاد می

همه اینجا جمع شده بودید تا مراسم ازدواج من را ببینید. اما من قصد ازدواج نداشتم، قصد انتقام داشتم. امروز خیلی ها _

   .مانند اما دو نفر جان سالم به در نخواهند بردندارد زنده میمردند. پیت و پسرش چون در این جشن حضور باید می

کند. خیزد و خیره جیسون را نگاه میچرخد. جورج با وحشت از جایش بر میبعد از حرف هایش به سمت جورج و سیتا می

ه از هایی کدر یک لحظه با گدازهشود. جیسون لبخند کجی تحویلشان داده و سیتا نیز مدتی بعد لرزان از جایش بلند می
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ها را کشت. جورج کند. وحشتناک بود! او به راحتی آنآمد، آن را بدون وقفه روی سیتا و جورج خالی میدستانش بیرون می

د. همه ندنهایی که مقابل صورتش گرفته بود سوختند و مثل مجسمه ساکن ماکشید و سیتا با دستدر حالی که فریاد می

   .دهدشود. جیسون دست او را گرفته و ادامه میکردند و ِتکا آرام به او نزدیک میپریان با ترس به جیسون نگاه می

خواهید به شاه جدید خود تعظیم توانستم. من جانشین جورج بودم، نمیها را که میخب، پیت را نتوانستم از بین ببرم آن_

 کنید؟ 

تکشان ناراحتی مشخص بود. جیسون بد شده بود یا بهتر است میلی به او احترام گذاشتند. از چهره تکپریان با بیهمه 

   .بود شده شیطان که بگویم

شد و فقط باید به صورت رسمی تاج گذاری با تسلیم شدن مردم در برابر جیسون، او پادشاه سرزمین سیلبر محسوب می

ه به چشم دیدم، ترس از دست دادن آنتونی و دخترم لرزه به جانم انداخت. با نزدیک شدن جیسون به شد. با خشمی کمی

   .بردشوم. گوشه لبش را باال میهایش خیره میسمت ما، با ترس به چشم

زیادی هست که منجر به  های راه خوانده، کور اما بماند بسته من پای و دست تا فرستاد را تو پیت خب، با تو چه کنم؟_

   .شوندپیروزی می

شود زانوانم سست شده و به آنتونی تکیه بدهم. جیسون با این کند و باعث میاش به آنتونی نگاه میبا همان لبخند گزنده

با  به نفرت می دهد و را خود جای جیسون لبخند مدتی از بعد. دوزدمی آنتونی به چشم دوباره و میکند نگاه من به کوتاه کارم

  :گویددندان قروچه می

 به! رقیب من در عشق، با کنار رفتن من راهی برای تو باز شد! اینطور نیست؟ به_

   .دهدآنتونی مثل همیشه آرام جواب می

گی ادامه دارد و با دانی که زند تا ابد که نمی توانست بدون مرد بماند. مشکل تو این است که انتظار بیجا داری و نمی_

   ...نفرت

   .شنید را صدایش شدمی هم باز که بود قدری اما بگیرم، دستانم کف با را هایمگوش شد باعث صدای فریاد جیسون

کند من هستم ساکت! نیازی به نصیحت تو ندارم. تو که باشی که درس زندگی به من یاد بدهی؟ کسی که تعیین تکلیف می_

   .ماندامیلی نزد من می !های پیت را به همراه دخترت از اینجا ببریز خدمهن حاال نه تو،

  :گویدبار آنتونی خشمگین میاین

   .تو حق نداری اسم زن من را به زبان بیاوری، حق نداری او را نزد خودت نگهداری_

   .خنددها میجیسون مثل دیوانه

   .برمروی یا جلوی چشمانش تو و دخترش را از بین میخوش از اینجا می ترسیدم، مرا امان بده! یا با زبان_

   .رومها میکه آنتونی بخواهد حرفی بزند میان آنقبل از این

  !زند، اما به شما چرا! از اینجا برویدکنم، او به من صدمه نمیبروید! خواهش می !آنتونی_
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که مجبور بودم از دخترم جدا شوم، بدترین درد بود اما باید این کشید، اینو دلم را به آتش می زددر چشمانش تردید موج می

شود اما هنوز چند قدم دور نشده بود که جیسون جا دور میاندازد و از آنرا می پذیرفتم. آنتونی با خشم نگاهی به جیسون می

   .زندصدایش می

 پری لشقات شد کشته امیلی و نیامد او اگر ورتی که خودش را تسلیم بکند، امیلی آزاد خواهد شد؛ص در بگو الئورا پری به_

   .من نه الئوراست،

ها خیره شده رود. آرام آرام دور می شدند و من با اشک به آنجا میایستد و از آنکه به سمت ما برگردد مدتی میبدون این

شوند. جیسون به سربازانش دستور داد تا من را در اتاق جورج و سیتا زندانی کنند و و میبودم، مدتی بعد از دیدگانم مح

کرد. های خشک بود در حیاط کاخ به نمایش بگذارند. ِتکا با ناراحتی به جیسون نگاه میمجسمه سیتا و جورج را که از گدازه

   .گرددجیسون به سمت او بر می

  !مواظب او باش_

کنم. هنوز هم ناراحت گیرم و به ِتکا نگاه میآید. چشم از باال میهایش را باز کرده و در آسمان به پرواز در میبالسپس 

کنیم وارد کاخ سیلبر می دانستم، آیا برای من است؟ یا... مدتی که جنگل را طی میاش را نمیاما دلیل ناراحتی !است

 من یوقت. نکشیده که هاسختی چه سوزد،می جیسون حال به دلم ایلحظه. بود ترلگیر و کوچکشویم. کاخ از قصر نپوس د 

  .شودمی صحبت هم تاریک اتاق آن در من با و بگذارند تنها را ما تا خواهدمی هاآن از ِتکا برند،می اتاق داخل را

یسون وگو که جهای هم نشسته بودیم و مشغول گفتو با شوق پای صحبتهنوز دو ساعتی از آشناییمان نگذشته بود که هر د

  :گویدوار میشود. کنار ِتکا نشسته و طعنهوارد اتاق می

   .بینم که دوری از مردت زیاد هم نگرانت نکرده، برای ِتکا هم بد نشده و هم صحبت پیدا کرده استمی_

   .رومای میچشم غره

   .ر ِتکا نمی گذارد دوری از آنتونی آزارم دهد. شما که آمدید حالم دگرگون شدبودن در کنا_

  :گویدمی بیند، می وخیم را اوضاع وقتی ِتکا دیدم؛هایش میبه خوبی خشم را در چشم

 سرورم! کجا رفته بودید؟ _

   .هایم دوخته بودهنوز نگاهش را به چشم

   .آید. چه شود با کشتن اوجا میالئورا به این بررسی سرزمین نپوس، به زودی پری_

  :گویمبعد از اتمام حرفش، باعصبانیت می

   پری الئورا فقط به فکر مردمان سرزمین نپوس و خود تو بود، متوجه نمی شوی؟_

   .دواندبا نفرت نگاهش را روی صورتم می

  !های الئورا را که به نفع من است، بیان کنخب، شما که عالم هستی و همه چیز دان، یکی از کار _

   .کنمکمی فکر می

  .برسید خوشی به و آمده در تنهایی از شما خواستمی او مثال همین مسئله ازدواج،_
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   .رودای که در گوشه اتاق بود میخندد و به سمت پنجرهتلخ می

دید کند تا دور و بر سرزمین و کاخ نپوس نگردم، شاید دوری کامل من از گویی. اولین کار او این بود که من را تهاشتباه می_

   خانواده ام به نفع بنده بوده که من از آن آگاه نبودم، یا شاید پاره کردن قرار داد بین جورج و خودش به صالح من بوده است؟

  :گویمو میتر شود کنم لحنم آرامافتم. سعی میمن نیز بلند شده و به سمت او راه می

شاید از جنبه بد به این نگاه کنی به ضرر تو باشد، اما اینطور نیست. اصال به این فکر کرده ای که پری الئورا چرا باید با تو _

 و اشندب خوشایند نا برایت که ببینی هاییصحنه است ممکن دانستمی چون نباشی اتخانواده بر و دور گفت او چنین کند؟

   .تر بشکنی. او قرار داد را از بین برد تا تو از قدرتت برای نابودی جورج و پیت بهره نبری تا به گناه آلوده نشویبیش لحظه هر

کند، با دیدن اشک های سیاه رنگی که روی گفت. بعد از مدتی چشم از پنجره گرفته و به من نگاه میجیسون هیچ نمی

   .آیدِتکا نگران به سمت ما می .نداشتم را انتظارش شوم؛وکه میکرد شهای سرخش خودنمایی میگونه

   چه شده؟ !سرورم_

   .زندرنگی میلبخند کم

   .هیچ_

  .زندکنیم. ِتکا لبخند مهربانی میدیگر را نگاه میشود. من و ِتکا سوالی همو بدون هیچ حرف دیگری از آنجا خارج می

   .فکر کنم بهتر باشد کنار او باشم خب، من نیز باید بروم. -

 های امروز، رویها و بدیرود. خسته از سختیخوش از اتاق بیرون میکنم. او نیز بعد از گفتن شببا سر، حرف او را تایید می

  .بندمخورم و پلک هایم را برای رفتن به پیشواز خواب میتخت و زیر پتو سر می

   ...ز زبان جیسونادامه داستان ا

جویید. در اتاق همیشه تاریک حال دلم خوب نیست، هیچ خوب نیست. بغضم تمام وجودم را فرا گرفته بود و مرا تا ِخرِخره می

 هب و بگیرم آغوش در را او خواستمی دلم. بود ِتکا کردم که صدای در آمد؛ام بودم، از پنجره بیرون را تماشا میو پر از کینه

 کند و باعثهای روی دیواِر اتاقم، گویی که دوباره کینه وجودم را احاطه میها و متناندازه تمام عمر زار بزنم. با دیدن نوشته

   .شود فریاد بزنممی

   .من به ترحم نیازی ندارم !تنهایم بگذار_

ا که ِتک، از اخالقم، از همه چیز زده شده بودم. با حس اینآمد، گویی او رفته بود. از خودم متنفر بودم، از کارهایمصدایی نمی

شود، مانم، باورم نمیرویم متعجب خیره میدوم و با دیدن صحنه رو بهبه سمت در می .دادهم رفته و تنهایم گذاشته رنجم می

خواست. با یک حرکت ِتکا را ه بود، دلم آرامش میشد طاق طاقتم زند؛ِتکا هنوز هم دم در ایستاده بود. با دیدن من لبخند می

فشارد، ماند اما اندکی بعد او نیز مرا به خود میحرکت میکنم. مدتی بیگیرم و خودم را در آغوشش حل میدر بغل می

کنم. آرام بودم، با تزریق می کنم و از استشمام تارهای روی سرش که بوی شیرینی داشت آرامش را به خودموهایش را بو می

   .شدمکشیدم و با صدای آرامش رام مینفس هایش نفس می

  !چیزی نیست سرورم! همه چیز رو به راه خواهد شد. آرام باشید_

***  
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ث دستم را پشت کنم، بعد از کمی مکشد. او را از خودم جدا میدانم چه مقدار او را بغل کرده بودم، اما مدت زیادی مینمی

کند و بیند خودش را از من جدا میروم. ِتکا که نوشته های روی دیوار را میکنم و با او به داخل اتاق میکمرش حلقه می

  :پرسدمی

   .ایدجا را شبیه میدان جنگ کردهسرورم! این_

   .نشیندهایم میزند، خنده بر لباز مثالی که می

   .طور استجو داشتن اینجنگ خب، همسر_

   .چرخدبا این کلمه به سرعت به سمت من می

   ...همسر! مراسم ازدواج که_

   .کنمحرفش را قطع می

   .زندبار عشق واقعی بینمان جوانه میگیریم اما اینبله، همسر. فردا دوباره جشن می_

کنم، تا جایی که قدرتش را گیرم و او را از زمین بلند میگیرد. از کمرش میآغوش میخندد و دوباره مرا در همراه با اشک می

کشم و هر دو کرد. باالخره دست از چرخاندن او میهای ِتکا بود که فضای اتاق را پر میچرخاندم و این خندهداشتم او را می

گونه با تبسم روی تخت به سمت هم می چرخیم و چشم خندیدیم؛ هماننوز میهایمان هشویم. میان نفسروی تخت ولو می

  .رویمدیگر به خواب عمیق میدر چشم یک

  ...ادامه داستان از زبان راوی

گذشت و هنوز خبری از الئورا نشده بود. در قصر جیسون همه چیز آشفته بود، بعد از سه روز از دستگیری پری امیلی می

  .چرخیدها مستولی نشده بود بلکه زمانه بر وفق مراد نمیواجشان نه تنها آرامش بر آنمراسم ازد

شود، با نگرانی به چشم های پر از کینه رفت که ِتکا مانع میجیسون با سرعت به اتاقی که امیلی در آن محبوس شده بود می

   .کندجیسون نگاه می

   .باشید! اکنون خشم جلوی دیده هایتان را گرفته کاری نکنید که بعدا پشیمان شوید باز هم منتظر !سرورم، آرام باشید_

هایش را در دست کمی به تکا که نگران دست .شداش باال و پایین میجیسون به نفس افتاده بود و به طور کامل قفسه سینه

شود، آرام روی اولین پله کنار راهرو جا خوش ابت او راحت میشود. ِتکا که خیالش از بجا دور میکند و از آنداشت نگاه می

ه شاه پیت ای ککند. تنها کسی که می توانست او را آرام کند ِتکا بود. در ادامه داستان سفر کنیم به سرزمین نپوس، جلسهمی

   :گویدخم میتدارک دیده بود در حال اجرا بود. پری الئورا از وضع پیش آمده ناراضی بود پس با ا

   .دهمتوانم او را رها کنم، به آن جا رفته و نجاتش مینمی_

   :گویدآنتونی با قیافه همیشه آرام و جذابش می

   .رسانددانیم که او به امیلی آسیب نمیما میهمه_

   .کندجاستین اظهار نظر می

که پری  رساند باید این را درک کنیمگونه در نظر بگیریم که او آسیبی نمینشاید هم آسیب برساند، او عاشق ِتکا شده. اگر ای_

   .جا را تحمل کندتواند فضای آنذاتش پاکی است و نمی
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ان هایشوگوآزرد. در میان گفتها را میای نرسیده بودند و این، همه آنکنند. هنوز به نتیجههمگی با سر حرفش را تایید می

 در چاق اندامی و کوتاه قدی با بامزه مردی پیر چرخند،می صدا سمت به همه آورد؛ی ناشناسی وحشت به وجود میصدا

  :پرسدمی گنگ حالتی با پیت شاه. بود ایستاده پنجره کنار

   !که هستی؟_

   .خنددپیرمرد نمکین می

   .ام، به کمک جیسونمن جغد پیر هستم، به کمک شما آمده_

  :گویدهمه با نگاهی منتظر به او چشم دوخته بودند که پری الئورا با هیجان می

   !حالم که دوباره توانستم شما را ببینم خوش آمدید لطفا بنشینیدجغد! هم پیمان پدرم، خوش_

  :کندنه سوال میگرانشیند. الئورا پرسشکند و روی یکی از صندلی های خالی میپیرمرد با سر حرف او را تایید می

 چه باعث شده بعد این همه سال به اینجا بیایید؟ _

   .نوشدای که در لیوان مسی بود میای از آب نیمهجغد پیر جرعه

دانم که چگونه او را آرام جا به خاطر شاهزاده جیسون است، من میروم، دلیل آمدن من به اینیک راست سر اصل ماجرا می_

   .کنیم

   :پرسندصدا میضار یکهمه ح

 چگونه؟ _

   :گویددهد و میدوباره خنده سر می

   .همه چیز را به شما خواهم گفت !عجله نکنید_

شد فهمید که سپارند تا از موضوع و نقشه جغد پیر با خبر شوند. از چهره در هم و یا متعجب هر یک از آنان میهمه گوش می

تواند به زندگی پر از کینه اش پایان دهد؟! آیا دنیا دوباره نامردی خواهد خورد. آیا جیسون میچه سرنوشتی برای جیسون رقم 

  !دهد! جواب این سوال ها فقط یک چیز است، صبرکند یا روی خوشش را نشان میرا در حق او ادا می

تخت  کرد. تکا رویرا به ِتکا نیز منتقل می ای از آن با پایش ضرب گرفته بود و استرسدر تاالر بزرگ کاخ، جیسون در گوشه

ریز شود و تباهی پادشاهی نشسته بود و با ترس، حرکات جیسون را زیر نظر داشت. هر لحظه ممکن بود صبر جیسون لب

باشر مکشید. با صدای تاخت و مرگ و بدبختی را به دنبال خود میچنان در رکاب اسبش میبزرگی به بار بیاید. زمان نیز هم

   .گیردمخصوص جیسون، فضای سالن رنگ تازه به خود می

 دهید؟ اند. اجازه ورود میجا آمدهپری الئورا به این !سرورم_

 با بعد مدتی کند؛جا را ترک میسال هم تعظیم کرده و آنفهماند که سریع پری را پیش او بیاورد. مباشر میانبا سرش به او می

   .دهدالئورا نگاه بدون ترسش را روی چهره جیسون حرکت می گردد،می بر پری

  !سالم سرورم_

   .زندای میجیسون لبخند تلخ و گزنده
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   !به قتل گاه خود خوش آمدید_

   .شودهای پر از کینه ِجیسون خیره میدارد و در چشمالئورا قدم به جلو بر می

   .ت سرورم! اینجا قتل گاه شماستاینجا قتل گاه من نیس !کنیداشتباه می_

   :گویداندازد و میبا این حرف جیسون سوالی نگاهی به پری می

   !متوجه نشدم، به گمانم قضیه از این قرار بود که شما را بکشم تا امیلی آزاد شود_

   :گویدایستد و میرویش میآید و درست رو بههیچ حرفی به سمت جیسون میپری بدون هیچ حسی در صورتش و بی

  ...قضیه از این قرار است که_

کند و با نگاهی پر از درد، دست به خنجری که روی تمام جیسون خنجری سرد در درون قلبش حس میبعد از این حرف نا

  :پرسدنگرد و میاش میخ شده بود میسینه

   !چ... چرا_

شود، درد تمام وجودش را افتد و غرق در خون میشود و جیسون به زمین میو دور میای ناراحت و غمگین از االئورا با چهره

 کمکم بود، نمانده باقی برایش توانی دیگر شود چند باری پاهای خود را روی زمین باز و بسته کند؛احاطه می کند و باعث می

 جسم به  . در تمام این مدت ِتکا از شوک خشکش زده بود وکشانندمی مرگ کام به را او و کنندمی سنگینی هایشچشم

 دندی با راه میانه در اما دودمی الئورا سمت به خشمگین و گیردمی جیسون از چشم بعد کمی. کردمی نگاه همسرش حالبی

دانست که با وجود آن او می. ریزدمی فرو هایشچشم از اشک عجز، با و شودمی متوقف دیگران و همسرش پسرش، پیت، شاه

   .فشاردرود و او را در بغل میهمه پری قدرتی ندارد پس به سمت جیسون می

   .کنمخواهش می !سرورم نه -

   :گویدمی بامهربانی الئورا پری کند،با قرار گرفتن دستی روی شانه اش، رد دست را تا چهره دنبال می

  !نه را از دلش بیرون کنیدبه جای ناراحتی کی !گریه نکنید_

   .کندگرانه به چشم های خمار الئورا نگاه میکند و پرسشهایش را پاک میِتکا اشک

  !کشتید را او شما چطور؟_

شود و همه افراد حاضر در جغد کنار الئورا به پیرمردی تبدیل می .گیرددر این حین صدای جغد همه جای قصر را فرا می

  .کندزنند و جغد پیر نطق میجان جیسون حلقه میدور جسم بیجا به آن

   .گیردهای عشق، جانی دوباره میشود و حرارت خون و جسم با شعلهآتش دل با آب خاموش می_

  :گویدفشارد و رو به ِتکا مینشیند و او را در آغوش میسوز کنار فرزندش میبعد از این سخن پیت همچون پدری دل

   .تو با عشقت حافظ جان او هستی_

جان جیسون بر روی زمین به سمت جمع روانه رسد و با دیدن تن بیدر این حین پری امیلی نیز به سالن اصلی می

. کند کتمان او نسبت را خود حس توانستنمی و داشت دوست را جیسون زمانی باشد چه هر حالش خوب نبود؛ .شودمی
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شد که پری الئورا قصد جان جیسون را بکند اما باورش نمی .شودهای گریان ِتکا خیره میزند و به چشمو میزان جیسون کنار

   :گویدنشیند و میکه همسرش، آنتونی کنارش میکند تا ایناو که از چیزی با خبر نبود پس همه را متعجب نگاه می

  !همه چیز درست خواهد شد. منتظر بمان_

  :گویدزند و دوباره میای روی موهایش میگیرد و بوسهرا بغل میسپس او 

  .خوشحالم که آسیبی به تو نرسانده_

 را مسرشه موهای و گیردمی بغل را نگرند. تکا سپس اوهیجانی ترسناک به ِتکا میگیرند و باهمه چشم از آنتونی و امیلی می

 شودمی همراه کار این کشد؛اش بیرون میگذارد و آن را از سینه معشوقدست روی خنجر می تکا آن بر عالوه. کندمی نوازش

 ار  دستش ناخودآگاه و زند می نفس نفس باری چند. دهدمی بیرون اشسینه اعماق از جیسون شاهزاده که عمیق نفسی با

اش متعجب گیرند، ِجیس با دیدن خانوادهزیر نظر می را او مبهوت و مات همه. گذاردمی بود ترمیم حال در که اشزخم روی

. حس کندنشیند و گنگ به همه نگاه میبیند به کمکش روی زمین میشود. وقتی پدرش را که دست او را گرفته بود میمی

های متفاوت رو به رو هچهر  با و چرخاندمی اطراف در را نگاهش. داشت را کینه چنگال از آزادی و پاکی حس او بهتری داشت؛

 چهره کرد،می منتقل را پیروزی حس که الئورا پری شادابی بود، خندان که برادری های چشم مادر، گریان چهره شود؛می

 حبس بازوانش در را تکا شودمی متمرکز او روی نگاهش وقتی. کردمی گریه حالخوش که تکا و همسرش و امیلی شوکه

  .شودجا محو میکند و از آندوباره حرفش را تکرار می .زندیر نیز لبخندی پیروزمندانه میپ جغد. کندمی

 پاک شست انگشت با را درخشیدندمی او های گون روی بهانهبی که را اشک کند و قطرهایجیسون ِتکا را از خود جدا می

برایش مهم نبود که چگونه حس پاکی در وجودش دمیده  .آوردنمی خاطر به را کنونی اتفاق از چیزی هیچ جیسون. کندمی

د و نشانهایش میای روی لبکرد خانواده و زندگی دوباره، به دور از افکارش تک خندهشده بود. او اکنون به یک چیز فکر می

ای در وجود جیسون جایی رقرار بود و کینهاکنون دیگر صلح ب .کنداش را به آغوش گرم خود دعوت میبقیه اعضای خانواده

های محکمی مثل پیت، جیسون و جاستین گاهی بودند در برابر طوفان، این پناهگاه ستوننداشت. همه برای هم مانند پناه

رش ضربه اش بر شانه برادجیسون با همان لحن قدیمی .شوندها بودند. از آغوش هم جدا میداشت که بقیه سقفی برای آن

   .زندمی

   !قصر سیاهی ما کجا و قصر زیبای شما کجا !خب، به قصر ما خوش آمدی برادر_

   .خنددجاستین نمکین می

  .پدر قرار است اینجا را هم زیبا کند_

  :پرسدبا این حرف، جیسون متعجب به پدر خیره می شود و می

  !خواهید چه بکنید؟می_

چون پادشاهش بد سرشت بود و پادشاه جدیدش طلسم شده؛ حال که همه چیز رو به راه است و شاه  این سرزمین سیاه بود_

   .این سرزمین دیگر پاک طینت

   .دهدبا نگاه بیش از اندازه گنگ ِجیس، پیت از ته دل خنده سر می
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عهده بگیری و ِتکا را به عنوان ملکه جا را به بگذار واضح تر بگویم، این سرزمین را به پاکی تبدیل کن! تا پادشاهی این_

  !سرزمینت معرفی کن

   .دوزندکند اما با صدای محکم تکا همه به او چشم میزند و از او تشکر میبا این حرف جیسون بر دستان پدر بوسه می

   .من همانند سرورم جیسون دل رحم و پاک سرشت نیستم !خیر. خیر سرورم_

   .آید و خیره به او ادامه می دهدسپس به سمت جیسون می

اش به کشتن داد و خود من بدون هیچ طلسمی قصد انتقام از جورج را داشتم، کسی که برادرم را به خاطر هوس های مادی -

  .به جای او پادشاهی کرد. من منتقم برادرم بودم و کینه از او هنوز هم در دلم ریشه دارد

کشد و جیسون با مهربانی دست بر موهای تکا می .زنندهایش بیرون میمحابا از چشمبیدر پایان صحبت هایش چند قطره 

  :گویدمی

صوص ات را به همه به خشود. تو پاکی و مهربانیجورج مردی نبود که شایسته بخشش باشد کینه از انسان بد که کینه نمی_

   .ایمن و آماندا ثابت کرده

   :گویدکند و پیت پدرانه میامیلی با سر، سخن شاهزاده را تایید میبه دنبال این حرف 

   .کرددانیم که ِتکا بهترین شخص در زندگی تو بود و تو را با پیشنهادهای مناسبش راهنمایی میهمه ما می_

   .دهدکند و ادامه میرو به ِتکا می

   .یسته این مقام هستیشا من دختر عنوان به هم و ملکه عنوان به هم شما_

   .دهد تا خود را در آغوشش رها کندکند و بهانه را دست تکا میسپس آغوش باز می

***  

شب بود و همه در قصر نپوس دور میز شام جمع بودند. قبل از سرو غذا پری الئورا همه ماجرا را برای ِتکا و جیسون توضیح 

ه خوب برای به اصطالح کشتن او، از خنجری که جاستین از قدرتش در آن دمید تا دهد. از گفته جغد پیر تا چیدن نقشمی

 یتپ رسدمی که داستان آخرهای به  دهد؛می توضیح کامل طور به رو همه برنامه ریزی پیت برای ایجاد سرزمین پاکی دیگر،

  .کنندر سکوت میل مید پیت سخن از تبعیت به نیز حاضران شوند، خوردن مشغول همه تا دهدمی دستور

ای از تاالر، بعد از همه غرق در شادی بودند و بعد از صرف غذا جشن کوچکی میان خود به راه انداخته بودند، در گوشه

  .سالیان دراز شاهزاده با برادرش هم صحبت شده بود

  :گویدمزه کردنش میدارد و بعد از مزهجاستین شربتی از روی میز رو به رویش بر می

 حال شدم اما بیشتر از شادیتوانیم تو را از چنگال سیاهی رها کنیم، خوشوقتی جغد پیر به ما گفت که فقط من و تکا می_

  .غم به سراغم آمد

  .زندجیسون لبخند مالیم و در شأن خودش می

  .من چنین هدفی نداشتمدهی؛ خب باید بگویم که با برگشت من مقام ولیعدی ات را از دست میاز این_

  .کندگذارد و در گوشش آرام زمزمه میهای برادرش میجاستین دست روی شانه
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 کرد صحبت من با تو درباره پدر پیر، جغد نقشه از بعد اما گونه باشد؛دانم، درستش هم همین است. جیسون ما باید اینمی_

  .کرد دور منفی افکار این از را من و

جیسون توضیح داد که شاه پیت از قبل به این موضوع فکر کرده بود که اگر روزی این عداوت تمام شود، قصدش جاستین به 

های نشاند و بعد از پایان حرفهای شاهزاده میساخت سرزمین جدید و به دور از سیاهی است. این سخنان لبخند بر لب

  .کندبرادرش او را در میان بازوانش احاطه می

  ...وشحالم کهخ_

اش دانست که سکوتش بهتر از ادامه جملهدانست چگونه حسش را منتقل کند اما این را میاز ادامه حرفش باز ماند، نمی

  .است

***  

  ...دو روز بعد

سیاهی امروز روزی بود که باید سرزمین  .همه اطراف درخت دوستی جمع بودند، همه شامل تمام پریان نپوس و سیاهی بود

شد. جغد پیر دوباره ناجی پریان شده بود و این که چگونه مراسم را به درستی انجام دهند را به به پاکی و روشنایی تبدیل می

دارند. شاهزاده جیسون در ها آموخته بود. طبق گفته او دو برادر دست در دست هم به سمت درخت دوستی قدم بر میآن

ی هاشد؛ جیسون بالایستند. اولین قدم باید توسط شاهزاده برداشته میت روشنایی میسمت سیاهی و ولیعهد در سم

 سوخت تا قسمت سیاهی آن از بینکند. درخت باید میکند و از دستانش آتش را به بدنه درخت منتقل میآتشینش را باز می

 رد شده احاطه آب و گشایدمی را زیبایش رنگ آبی هایبال ؛رسدشود نوبت به ولیعهد میرفت زمانی که کارش تمام میمی

 فرا ار  جا همه و کندمی رشد درخت روشنایی قسمت بعد ایثانیه. ریزدمی روشنایی سمت از و درخت های ریشه به را دستانش

سرشت شده بودند. همه با شوق به  پاک سیاهی پریان تمام و بود شده مبدل زیبا باغی به سیاهی سرزمین اکنون گیرد،می

جا و در همان در همان .افزایندکنند و بر زیبایی مجلس مینگرند و فریاد شادی به پا میپرنده هایی که در حال پرواز بودند می

ان و تکا را به عنو آوردمی در تانوس سرزمین امپراطوری به را بزرگش پسر و گذاردمی «تانوس» را جدید سرزمین نام زمان پیت

 هچ ، پیت پسران زندگی ملکه سرزمین معرفی می کند. چه زیبا بود این همه خوبی و شادی، چه خوش بود وحدت دو برادر و

 و داد نشان سرزمین دو پریان به را خود خوش روی بختیخوش باالخره شد آسان آخر در اما بود سخت چیز همه. بود جالب

ش را به خاک سپرد. آن ها با ذوق دو فرزند خود را که با ابهت تمام کنار هم ایستاده بودند نگاه می املکه و پیت شاه نگرانی

کردند. آرزوی هر دو آنها به واقعیت پیوسته بود. پیت پسرانش را به جایگاهشان منصوب کرده بود و سرزمین جدیدی به نام 

کنار هم و همسرانشان خوش و خرم بودند. شاه پیت دستان همسرش تانوس را ابداع کرده بود و ملکه از اینکه دو فرزندش در 

  :گویدفشارد و میرا می

 شدت از تا شد رد باعجله و دوید توانمی کرد؛ عبور آن از چگونه که است آن مهم زندگی همه فراز و نشیب های بسیار دارد؛_

توان به ود را محکم کرد و مثل کوه، از جا تکان نخورد؛ میخ پای رد و برداشت قدم آرام آرام توانمی یا خورد زمین دقتیبی

توان سست و با پاهای لرزان راه را ها گذر کرد. میتوان با کمک از این سختیتنهایی این راه را رفت و شکست خورد و یا می

ست، تو هستی که سرنوشت، انتخاب با خود تو .توان با عزم جزم قدم در شیب های خطرناک زندگی برداشتپیمود یا می

  .آوریآرامش و خوشبختی را برای خودت به ارمغان می
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  :گویدوار میگذارد و زمزمهملکه نیز دست روی دست های مرد خود می

  .گونه داستان ما و قلم زندگی به پایان رسیدو این_

   
   

   .امیدوارم که از رمان تمام لذت رو کسب کرده باشید

  .دی به اسم حکایت دلدار یک عاشقانه واقعی هست که به زودی تقدیمتون میشهرمان بع

novel.yara: آدرس اینستاگرامی نویسنده 
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