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 قلم: به

 

 "ترانه  " بانیپشت بایشک

 

 1397/04/13: خیشده در تار یسیبازنو

 

 . ادهای یاز تجل یدر آنسو یرمان

 یجادوگر و زندگ یهاسهیاز قد یاهمواره به گذشته که

 گذرد. یم رکانیه

 .میقد یدادهایو رو میعصر قد کی

 

 

 مختلف: یها ژانر

 

 عاشقانه

 یخیتار

 یلیتخ
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 .یخیبخش و تار یتجل یااز گذشته رندهیبر گ در

 

 و پرستش ی: جاودانگرکانیه

 لیفا دیجد نکیاز ل توننیرمان م نیشده است. عالقه مندان به ا یسیاصالح شده و بازنو لیرمان فا نی: اتوجه

 .ارنیاصالح شده رو به دست ب

 تشکر. با

 

 سالم. با

رمان رو بخونند. من تمام وقتم  نیهستند ا یخیکه عالقه مند به رمان تار یدوستان. خواهشمندم فقط کسان خدمت

عالقه  یحوصله و ب یب نکهی. نه ادیرمان گذاشتم و با جون و دل نوشتم. و دوست دارم با عالقه بخون نیا یرو برا

 هست. نیو دل نش بایهم ز یلی. خدیدقت بخون اهست. اگر با حوصله و ب یچه رمان بد دیو آخرشم بگ دیبخون

 تشکر. با

 هام.از رمان یانامه یمعرف

 ی/ سِوگ1

 قرار یب شهی/ هم2

 برگ زرد کی ادی/ فر3

 یکیدر تار ی/ شبح4

 / مرد بال، زن ناقال5

 چشمک بزن. تیکودک یاهای/ به رو6

 .رکانیبه نام ه یخیتار یبا رمان نکیا و
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 .بانیپشت بایشک  -  ارادتمند

 

 نام حضرت دوست. به

 

 گفتار. شیپ

 

ت اس یاافسانه، افسانه نیکه بفهماند ا یکی. در بر از تارمیعظ یا. در بر افسانهردیگیاوقات آسمان مرا در بر م یگاه

 شود. داریاز دل خاک که جوشش چون آتش پد

 

 یکیگشت و به تار داریخو گرفته بود. ماه کم کم پد یکیتازه غروب کرده بود و آسمان رنگ آتش را در تار دیخورش

 یجنگل را گرفته بود. صدا یها کل فضازوزه گرگ یو صدا بُردیرا جال داد. جنگل در سکوت به سر م ییروشنا

که  یها با وجود بادداده بود. برگ لیرا تشک یسناکتر یهیسا نیبود. شاخ و برگ درختان به زم کیها نزدپارس سگ

 کرده بودند.  دیخش تول یو صدا خوردندیبه شدت تکان م دیوزیم

ر د یپ ییهاسبز پوست بود با قدم اشرهیو صورت س ختهیبور و در هم ر ییمتوسط موها یبا قد یمرد نیما ب نیا در

کمر  یبسته بود و بر رو زهیگشت. بر کمرش ن یدر جنگل م یزیدنبال چ اینهاد. گو یو آرام در جنگل قدم م یپ

اش  یشانیصورتش قرار گرفت و پ ی. دستش رودیدرخشیدر شب م شیوصل بود و براق یزیکوچک ت یبندش چاقو

 دیرا شن یوانیوز وز ح یکه صدا زدیداشت. همان طور قدم م یمرد پارگ یاز ابروها یکیکه  ییهدف خاراند جا یرا ب

 قدم برداشت. یرا کند کرد و به آرام شیهاار کرد، سرعت قدمو قصد شک

در دستش ناخوداگاه  یالهیاز وز وز، قدم دوم را که  نهاد صدا ناگهان قطع شد، در قدم سوم م ییقدم اول سمت صدا 

گرفت و خود را در باغ تصور کرد و خود را  قیعم ینکرد. چشمانش را بست و نفس دایپ یزیچ یگشت و وقت داریپد

 از باغ سپرده و در عمق خواب فرو رفت. یا. خودش را به گوشهدیدر باغ د
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 :مقدمه

 

 ♢ زگالیا نام به ♢

 

خاص را در باغ  یها عطرو خوشه هاوهیگرفته بودند. م ییبایها بال و برگ سبز زفصل بهار بود و درختان و گل لیاوا

 . کردیرا مست م یخوشش مشام هر کس یآورده بودند که بو دیپد

 روشن باغ داده بود. یرا به فضا یدو چندان ییبایو ز دیتابینورش بر باغ م دیبود خورش صبح

 به وجود آوردند.  نهیخاص را در طمان یشیها شکوفه داده بودند و روبود. گل یسبز فصل بهار یهاپر از برگ نیزم

 نیاجازه در ا یهم ب ی. هر کسدانستیو محوطه باغ را متعلق به خود م کردیباغ سلطنت م نیا جادوگر در یمرد

کار که  بیو فر بایز یمرد جادوگر ثولن بود مرد نی. نام اکردیها را نابود مخود آن یمرد با فربه  نهادیباغ قدم م

یرا فقط از آن خودش م نیو سرزم کردیم ییخدا نیسرزم نیدر سِحر و جادو داشت. او در ا یآنچنان ییتوانا

 . دانست

 چیرمز آلود بر آن هک شده بود و ه یااز هزاران سال بود و نوشته شیباغ بود که قدمت آن ب نیتنومند در ا یدرخت

و  میعظ یگاهیو خودش را در جا داندیم نیخود را برتر و بهتر شهیکس جز ثولن قدرت خواندن آن را نداشت. او هم

 .کندیتصور م ییمنزلت باال مقام و

 

 :رکانیرمان ه نیآغاز

 

 سو وِژ نیسر زم در
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نور  ییبایرا به روز داده بود. آسمان از ز ییسوزان تمام شهر را در بر گرفته بود و تمام روشنا یبود. آفتاب صبح

 آورده بود.  دیرا پد ییبای. ابرها در آسمان شکل زدیدرخشیم دیخورش

و  دادیجلوه م بایز اهانیها و گنشسته بود که دور و اطرافش پر از گل یدرخت تنومند و بزرگ در باغ بر کنار ثولن

چمن قرار داده بود.  یرا کنارش در سمت چپ خود رو اشزهی. ثولن نکردیرا مست م یها مشام هر کسخوش آن یبو

قرار داشت  یکوچک یلهیبود. در دست ثولن م عمققرار داشت که آب آن کم  یکوچک ی اچهیاو در یرو به رو

را  لهیم شیکرد. با جادو یرا سِحر م ییهر جادو اشلهینوشته شده بود! م یبیعج یهاحروف شینازک که رو یالهیم

رد. ک میو مال زیباغ را دل انگ یبود و فضا زیکالمش غم انگ ی. آهنگ بدیدر آورد و خوش آهنگ نواز یتاریبه شکل گ

بود و شاخه و  یلیاز رنگ سرخ و ن یبیرا به خود خو گرفته بود. ترک یحیکه عطر مل شیرو به رو یهالگ زا یکی

 لهیدوباره به شکل همان م تاری. گدیکش تاریثولن دست از گ ی. وقتدادیرا شباهت م دیو سف یاش رنگ لجنساقه

 نازک برگشت.

 .!عتیدر دل طب ییشکل گرفت. جادو ییباغ جادو عتیطب در

 لب زمزمه کرد: ریکه ثولن ز یناگهان در مقابل چشمان ثولن رشد کرد و با وِرد بایآن گل ز و

 نا. یجِم یآن -

 

 : آن، او [ی] آن

 : حرف اضافه [ی] 

 گرد آورد [ ایآورنده  دیپد یبه معنا یزبان خارج کی: نی] جِم

 ] ا: حرف اضافه [

 شد. داریآمد، او پد دینا: او پد یجِم یآن

 

 دیرا داشت. سف بایالعاده زخارق یاآورد. او چهره دیها را پدهم چون ملکه بایز یلحظه گل به شکل دختر همان

داشت، تمام  یلبان خوش فرم و صورت ،یکمان یرنگ، ابروها یو آب دهیکش یسرخ، چشمان یهاپوست و گونه
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گ را رن یمشک یهابود که دنباله دهیوشپ را ییهاپرنسس دیپنهان کرده بود. لباس سف دینقاب سف ریاش را زچهره

افتاده شد و  شیهابر دور شانه اشیدست لخت مشک کی یداشت. او با برداشتن نقاب خود از صورتش تمام موها

 نیگرد شده به ا یماند و با چشمان رتیدختر به ح نیا ییبایگذاشت. ثولن از ز شیرا از خود به نما یدو چندان ییبایز

م هم با تبس یحت "را بر لب خود نشاند ثولن در دلش گفت  ییبایکه دختر تبسم ز یماند. وقت رهیخ وا ییبایهمه ز

 کرد. نیو او را تحس ". یآوریکه مرا به وجد م یدار یخاص ییبایز

 زد و لب گشود: یکه دختر از لبخند او دوباره تبسم محو دیزد و خواست سخن بگو نیدلنش یلبخند ثولن

 سالم. -

 و خشک گفت: یو با لحن جد ستادیشد و در مقابل او ابلند  ثولن

 سالم. پرنسس! -

 ؟یهست یدرسته. و تو ک -

 !یفاِلرا باش دی. تو هم بانمیسرزم نیمن ثولن جادوگر ا -

 بله. -

 گرفت و مغرورانه گفت: یژست ثولن

 ؟یهست یجادو کنم. راض بایدختر پرنسس ز هیمثل سنبل  ییبایز یخوب توانستم از گل -

 بله. خب؟ -

 خب؟ یچ -

 ست؟یهدفت از به وجود آوردن من چ -

 جهان بشم. یبجنگم و مالک همه  ادیب شیپ یمدت یکه قرار است در ط یجنگ یاست که تو نیتنها هدفم ا -

 گرفت و گفت: یاژست متفکرانه فِالرا

 تونه باشه؟ یم یمن به عنوان همراه چ فهیوظ -
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 .یراه مبارز و همراهم باش نیتو رو آوردمت که تو ا -

 اون وقت اگه نخوام! -

 .یکه بخوا یمجبور -

 .رمیمیهه. حتماً آخرش به عنوان مبارز م -

 .شهیهم م ریازت تقد -

 هه، چه مسخره! -

 گل لجن هیکه دارم به  یداشت، با قدرت سِحر یگل سنبل رو نخواه ییبایصورت نه تنها مثل قبل ز نیا ریدر غ -

 .کنمیم لتیپژمرده تبد

 پاسخ داد و گفت: یبود اما، در کمال آرامش و خونسرد دهیکه ترس نیبا ا فِالرا

 ه؟یاسمت چ یگفت -

 ثولن -

 هست؟ ییخب ثولن به نظرت درون من چه استعدادها -

 .یدار ،یخواست یهر استعداد -

 تونم؟یخوبه. پس مبارزه هم م -

 بله. -

 مطمئن؟ -

 کنم. یاشتباه نم -

 .ینش مونیاز به وجود آوردن من پش دوارمیام -

 شم. ینم مونیپش زیچ چینه. من از ه -
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 شد و گفت: رهیباغ خ یانتها یبه کلبه چوب فِالرا

 رم بخوابم. یخسته ام. م یمن کم -

 و گفت: ستادیا شیرو به رو ثولن

 کجا؟ -

 داخل کلبه. -

 ؟یدی. فهمیاون جا متعلق به منه و حق رفتن به اونجا رو ندار -

 چرا ؟ -

 سازم. یبرات نم یسرنوشت خوب یکن یاز االن بگم از دستوراتم سرپبچ -

 پس کجا بخوابم؟ -

 ها.کنار بوته -

را پوشانده بود و  نیبود و زم ختهیر یبهار یهابرگ شیکه رو به رو دیرا د یشد و درخت رهیخ شیبه رو به رو فِالرا

 گفت:

 بخوابم. یندار یباشه. اگه کار -

 .میشروع به کار کن دیکه با کشهینم یاحت کن چون طولبرو استر -

 کمکت کنم؟ تونمیکه من م یدونیاز کجا م -

 گشت و گفت: رهیبه چشمانش خ ثولن

 .کنمیبا جادو درونت حل م یکه بخوا یزیچون خودم به وجودت آوردم و هر چ -

 ؟یواوو. اون وقت اگه من جا زدم چ -

 که رحم کنم. ستمین یاون وقت من مرد -
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 لب زمزمه کرد و گفت: ریز فِالرا

 .یرحمِ از خود راض یب -

 کرد و گفت: زیبود چشمانش را ر دهیهم که شن ثولن

 ؟یگفت یزیچ -

 آسوده بخوابم. یرم کم یم رینه. عصر بخ -

 .خوامیغذا م گهیچهار ساعت د -

 همش چهار ساعت وقت خواب دارم؟ یعنی -

 که هست. نهیهم -

 خودخواه. -

 یادست لخت فِالرا را در دستانش گرفت و سخت فشرد. فِالرا ذره کی یبه جلو نهاد و موها یشد و قدم یعصب ثولن

 کرد اما، غرورش را حفظ کرد و گفت: یسر احساس درد م هیکه از ناح نیناله نکرد با ا

 برو کنار. -

 و گفت: دیکش شتریرا ب شیموها نیخشمگ ثولن

کنم که راه برگشت نداشته  یجادوت م یبه چنان لجن یحواست به حرفات باشه دختر خانوم. دست از پا خطا کن -

 .یباش

ربخت  شیرا دور شانه ها اشیلخت مشک یخود حرکت کرد فِالرا موها یسپس او را رها کرد و به سمت آلونک چوب و

 و با خود زمزمه کرد: دیبر سرش کش یو دست

 کرده از پشت کوه اومده. الیپست. خ یود راضاز خ یپسره -

 یایو با رو دیها دراز کشبرگ یقرار داشت، دنباله لباسش را جمع کرد و رو یابعد به کنار درخت رفت که بوته و

 .دیپرنسس بودنش خواب
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 نبود. یزیچ چیشاخ و برگ درختان ه یرا در بر گرفته بود و جز صدا میعظ یسکوت باغ

به همراه  یزیروزها، ثولن مغرور چ نیا بیمرد غر یبرا یزیچ یو پر از درد و رنج که جز سختطاقت فرسا  یسکوت

 نداشت.

 پشت ابرها پنهان شده بود. دینبود. خورش گرید ییو روشنا زدیم یکیگذشته بود و هوا به تار یساعت

 و گفت: ستادیسر داد که فِالرا هل کرد و ا یبلند ادیو فر ستادیآمد و در کنارش ا کشیخواب بود ثولن نزد فِالرا

 شده؟ یچ -

 منو آماده کن. ی. برو غذایکه همش بخواب اوردمتین -

 گفت و بعد گفت: ییلب ناسزا ریز فِالرا

 باشه. -

در باغ  یدرست کند و بعد کم یزمیتا بتواند ه دیها را کنار هم چخشک بود آن یهارفت که پر از چوب یبه سمت و

آورد. و  دیپد یها آتشدر کنار چوب الیعر دیدو سنگ سف لهیکرد و به وس دایرا پ الیعر دیسنگ سفگشت و دو 

 به دست قرار گرفته بود و گفت: یشکار وانیبا ح شینگاهش به رو به رو افتاد که ثولن رو به رو

 ه؟یچ نیا -

 آهو. پوستش کن بذارش تو آتش. -

 مون بشه چه راحت تو دام تو افتاد.قراره شام امشب دونستی. نمیآخ -

 شکار کرد و نوش جان کرد. دیرو هم با واناتی. و ححهیمن تفر یشکار برا -

 .نیبله کالم شما مت -

جان کوچک را از دست ثولن گرفت و بعد از پوست کندن آن، در  یب یداد و آهو شیهابه لباس یفِالرا تکان سپس

 آتش قرار داد.
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درست شده را در مقابلش گذاشت و  یهانشست رفت و گوشت یکه ثولن م یایشگیهم یآماده شد در جا یوقت

 گفت:

 بفرما. -

 قمغمه را پر آب کردند و گوارا کردند. شانیکوچک رو به رو اچهیهر دو غذا را نوش جان کردند و از در و

 

 .نپ

 که با چوب ساخته شود. ی: کلبه کوچک آلونک

 بلند سوی: گ فِالرا

 هاست. (: اسطوره قدرت و عظمت. ) تنها پرستش او سنگ ها و بت ثولن

 شود. یاسم خوانده م نیبه ا یبزرگ و قدرتمند است که در زبان تابِر یِ: خدازگالیا

 ] سو + وِژ [  سهیجادوگران قد نیوِژ: سرزم سو

 = جادوگر سو

 کنن. ( یبا ارزش که آن را پرستش م ی) ش سهی= قدوِژ

را  نیشدند و ا جیانجمن جادوگران بس یبه همراه کردیم ییخدا یکه ادعا رکانیبه نام ه یرا مرد نیسرزم نیا نام

که  نیاز کوه پنهان است. با ا یمرده است . در غار کردندیم الیهزار ساله که همه خ یمرد رکانیانتخاب کردند . ه

 را دارد. اشبندهیو فر بایصورتش زو  امخوش اند کلیهنوز ه یهزاران سال از عمر او گذشته ول

 ـــــــــــــــــــــــــــ

در باغ  یگرفت کم می. تصمبردی. ثولن خوابش نمشدینم دهیدرختان د یهاهیو سا یکیجز تار زیچ جیبود و ه شب

 یابا آن حال بوته اش،یبا آن همه سنگدل دیقدم بزند. از کلبه خارج شد و سمت باغ رفت که فالرا را خواب د

را برداشت و به کمر بست و چشمانش  اشزهین ختاندر یگرفت به جنگل برود از ال میاو نهاد و تصم یبرداشت و رو

 کرد. دایشد و خود را در جنگل پ بیرا بست و غ



 رکانیه

 
15 

 

 ــــــــــــــــــــ

 نیناظر محترمِ ا یو حت نیخاطباز م یلیخ یکه قبال برا " اشرهیصورت س "رمان، نوشته شده  نیصفحات اول ا در

رو بازگو  اشیمعن زیعز نیمخاطب یاومده برا ادمیبودند. حاال که  اشیطلب و خواستار معن هایلیرمان گنگ بود و خ

 .کنمیم

که  ییو اونجا دهیم یمتفاوت یهایدر مصر معن ینداشته باشه، ول یخاص یممکنه معن رانیدر فرهنگ لغت ا رهیس

 میپس اگه بخواه یتیشده، به روا ریپُر نور و درخشان تعب یبه معنا رهیدر آنجا س اش،رهیمن نوشتم صورت س

 صورت پر نور و درخشانش. شهیم اشیبا توجه به معن میدوباره بخوان کهیتر در اون تراحت

 .دیاز ابهامات خارج شد یهمگ گهیکنم حاال د فکر

 ــــــــــــــــــــ

که در  یزد. جام یها قدم مدر دست داشت و داشت کنار گل نیها بود. جام بلورگل یکه ملکه بایز یدختر نیژاکل

طور داشت با جام قدم . هماندیارزیدرهم م اردهایلیداشت و م ییداشت و ارزش گرانبها یدست او بود قدمت طوالن

. ناگهان در آسمان دادیجام داشت به او هشدار م گار. اندیکه جام او درخش کردیو سمت کاخ خود حرکت م زدیم

چه  دانستینم نی. ژاکلزدیوارونه شالق م نیداد و باران بر زم لیرا تشک یگشت و رعد و برق داریپد میعظ یغرش

 کردن دایاز باران شده بود و نگهبانان قصر او همه جا را دنبال او گشته بودند و هنوز موفق به پ سیکند! بدنش خ

خبر نداشت. و سخت دنبال او  نیژاکل یطوالن بتیکس از غ چیبر پا بود. ه ییجوان نشده بودند. در قصر بلوا لکهم

ها او را به وحشت انداخته زوزه گرگ یبترسد. صدا یکم نیرعد و برق باعث شد ملکه جوان ژاکل ی. صداگشتندیم

 .دیکش یفیخف غیوضع بد ج نیاز ا دهیگرفت و او ترس یبود بدنش لرز

 غیج یکه از سمت غرب صدا رفتیکرده بود داشت سمت جنوب م ییشگویثولن که باران را از قبل پ گرید ییجا در

ظاهر شد و  شیو رو به رو دید یرا کنار درخت نیکرد و ژاکل دایآن جا را پ شییبا نماد جادو یو فور دیرا شن یدختر

 گفت:

 آد؟یاز دستم بر م یکمک -

 ؟یهست یتو ک -

 ؟یهست یتو خودت کمن؟  -



 رکانیه

 
16 

 

 .نیها هستم. ژاکلمن ملکه گل -

 گنگ! یکامالً واضح بود و البته کم شیاحساس عشق برا نیثولن شروع به تپش کرد و درک ا قلب

از دل فرار کرد و بر خود  ریناگز یول خواستیم یعشق باز یخورد، دلش کم کّهیِعشق خود در آن جا  دنید از

 و خونسرد گفت: افتیتسلط 

 ؟یمن. تو ملکه قصر بزرگ یآه. خدا -

 .یآر -

 ؟یکنیچه م نجایپس ا -

 ؟یهست یقدم زدن آمده بودم. تو ک یبرا -

 سو وِژ. نیثولن جادوگر سرزم -

 .یآه. تو بت پرست -

 .یپرست گانهیمتعال و  یتو هم خدا -

 ندارد. ریهمتاست که نظ یب یمن خالق یخدا -

 از او ندارد. یمن هم دست کم یخدا -

 اوه! -

 فراهم کنم. تانیبا آتش برا یچادر یمن رخصت ده یبانو -

 ممنون. -

 .دیستیکنار با یلطفا کم -

کرد  یاز او سپاس گذار نیآورد ژاکل دیخواند و چادر و آتش را پد یکنار رفت و ثولن در دل ورد نهیبا طمان نیژاکل

 که ثولن گفت:
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 خواهند کرد. داینگهبانان قصر، شما را پ گرید قهیبروم. تا ده دق دیمن با -

 ممنون از کمکت ثولن. -

دند که کردند و به کاخ بر دایرا پ نیکه نگهبانان ملکه جوان ژاکل دینکش یاو محو شد. و طول دگانیثولن از د بالفاصله

 .دندیکش یاز سر آسودگ ینفس دندیاو را سالم د یوقت اهویه نیهمه در ب

از آنجا که او بت پرست و ملکه خدا پرست است و  یملکه بوده و هست ول نیسال قبل عاشق ا نیچند یاز ط ثولن

 کردندیهم خاندان ملکه به شدت مخالفت م ی. از طرفدیبا او از عشقش بگو تواندینم کندیرا پرستش م گانهی یخدا

 .آمدیش میآن ها نزاع پ نیگناهکار! و ب کیجادوگر است و  کیچون او 

 

 .نپ

 . (پرستدیرا م نیآسمان ها و زم هیکه خدا ی. ملکه مغرور. ) کسدهیو آرم بایز ی: گلنیاکلژ

 جنگ ،ی: دشمننزاع

 

 ــــــــــــــــــــ

را سر دادند.  ینفس آرام دندیاو را سالم د یو وقت دیها به سمت او چرخنگاه یورود ملکه جوان به کاخ بزرگ همه با

رسا به  یهاحرکت کرد. با قدم گاهشیشمرده به سمت جا ییهابا قدم نهیآرام آرام، مغرورانه و با طمان نیژاکل

کند که  یلباسش را در دست فشرد و آهسته نشست. همه منتظر بودند او سخنران نهیو با طمان دیرس گاهشیجا

 آمد. نیبه سمت ژاکل نیپاورچ نیپاورچ یدختر

 بایاز ملکه هم ز یاو حت نیسر زم نیاز مردم ا یهست. و از نظر بعض بایز اریست و بسپو دیسف یاو سونگ دختر نام

 نیاکلرو به ژ یشدند. با نگران شانیبلندش پر یرا مقابل او قرار داد که موها شینشست و رو نیتر است. به کنار ژاکل

 گفت:

 ؟یخواهر کجا بود -
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 زدم. یتو جنگل قدم م -

 !کنمیدق م یگیبود. آخه نم ختهیبه خاطر تو به هم ر نیتمام سرزم -

 نباش. نجایکه سالمم. حاال برو ا ینیبیم -

 واه چرا؟ -

 پسرها نگات کنن. خوامینم نکهیبرا ا -

 .کنمیخب نگاه کنن. مهم منم که نگاهشون نم -

 حرف گوش کن سونگ. -

 منتظرمه. رسایاوهوم! من برم ا -

 برو. -

 خداحافظ خواهر. فعالً. -

 زانو زد و گفت: نیخدمت مرد جلو آمد و رو به ژاکل شیرفتن سونگ پ با

 ارم؟یبراتون ب نیندار لیم یزیمن چ یبانو -

 ره؟یزانو نزنه. حرف تو گوش شماها فرو نم یمن کس یصد بار گفتم جلو -

 من. یبانو دیریپوزش بنده را بپذ -

 گفت: ستادیخدمت ا شیبعد پ و

 .ارنیب وهیبراتون م گمیم -

 ممنون. -

 را از کنار خود برداشت و یبلند دیباد زن سف نی. ژاکلاورندیب وهیرا فرستاد تا از آشپزخانه قصر م یاخدمت عده شی

 شروع به باد زدن خودش کرد که مستخدم گفت:
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 .دیخوریهوا سرده سرما م دیمن باد نزن یبانو -

 .ستیمهم ن -

 یرا رو وهیوارد شد و م وهیپر از م یبا جام بزرگ یگریقرار داد و در همان موقع هم مستخدم د یکناربعد باد زن را  و

 دستور داد: نیکه ژاکل کَندیرا پوست م هاوهیم یگریقرار داد. مستخدم د نیژاکل یرو به رو یچوب زیم

 .نیهمه سربازها رو مرخص کن -

 یدستور داد تا سربازها را از کاخ خارج کنند. همگ یگریکرد و به شخص د "اطاعت  "از خدمتکاران  گرید یکی

 را خورد و سپس لب گشود: وهیاز م یاتکه نیرفتند. حاال قصر کامال در سکوت بود. ژاکل رونیب

 منطقه محروم میریفردا م -

 یگریرا با لباس د اشیسرش برداشت و لباس سلطنترا از  نیبلند شد و به اتاقش رفت و تاج زر شیبعد از جا و

 .دیخواب اشیتخت بزرگ و نرم سلطنت یعوض نمود و رو

 

 .نپ

 : ترانهسونگ

 رو. بایاز نژاد سرخ پوستان. ز ی: دختررسایا

 

 ــــــــــــــــــــ

 دهی. آفتاب از جنوب دمدیدرخش یدر آسمان طلوع کرده بود و چون مهتاب درخشان م دیشده بود. خورش صبح

 شد.

به رنگ  یبودند. آسمان رنگ آتش گرفته بود و از رنگ آرامشِ آب رتیدر ح دیاز نور سوزان خورش نیسر زم کل

 شده بود.  لیقرمز تبد نِیآتش
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شان  یهالهیو به زور وس کردندیبودند و داشتند مردم را قتلِ عام م دهیاز آبراه بزرگ به منطقه محروم رس هاراهزن

 .گرفتندیرا م

 بودند. یهم زخم گرید یمیراهزنان کشته شده بودند. ن یدست و پا ریاز مردم ز یمین

 .خواستندیمتعال کمک م یو از خدا ستندیگریو جوان، همه م ریو مرد، پ زن

ار کنند که فر کردندیم یاز مردم سع یمیبود و همه آشفته بودند و ن ختهیکوچک سوعِل توسط راهزنان به هم ر شهر

 .شدندیمؤفق نم

ها را با راهزن ییارویکس از مردم جرئت رو چیو شکسته بودند. ه ختهیشهر در هم ر یهاکاسب یهالیوسا شتریب

 نداشتند. 

یها کشته شده بود را در آغوش داشت و منشسته بود و نوزاد کوچکش را که توسط راهزن نیزم یرو یجوان زن

که مردم دهکده و شهر هم  ستیگرینوزادش م یبه دلش جوانه زده بود. چنان بلند برا یا. و حسرت تازهستیگر

خودشان که  یکشته شده بود. و هم برا هاراهزنرحمانه توسط  یش بآن زن که نوزاد ی. هم براستندیگریهمه با او م

 شان را از دست داده بودند. خانواده

ها را نداشتند. از مقابله با آن ییها انتقام خواهد گرفت. اما، تواناهزنکه از را کردیم ادیدر دلش سوگند  یکس هر

 شد و دهیتاب نیبر زم یو در آسمان نور دیها را شنآن یپناه برده بودند. خداوند صدا گانهی یترس و وحشت به خدا

 گرفت. شیدر پ یوارد شهر کوچک سوعِل شد و آشوب و جنگ انخود به همراه مُلزِم دیبا اسب سف نیملکه ژاکل

 

 .نپ

 : منطقه محروم/ دهکده کوچکسوعل

 : ملزم، افراد، همراهملزمان

 ــــــــــــــــــــ

ا راهزن ر نیبه هدف پرتاپ کرد و اول ریرا نشانه گرفت. ت یرا از کمرش برداشت و راهزن زهین یبا مهارت خاص نیژاکل

 سرنگون کرد. 



 رکانیه

 
21 

 

 . بردی. تمام شهر سوعِل در آشوب به سر مکردندیپناه برده بودند و جنگ را تماشا م ییهمه جا مردم

 یاش را از قالف آزاد کرد و سمت راهزنو برنده زیت ریشد و شمش ادهیاز اسب پ زیتند و ت یبا حرکت نیژاکل ناگهان

را انجام داد،  اشیحمله دفاع نینداشت. ژاکل یدو تمام نیا نیهجوم برد و راهزن هم سمت او حمله ور شد. جنگ ب

. شدیم دهیپاش نی. خون از گردن راهزن چکه چکه بر زمدیرا بر گردن راهزن قرار داد و گردنش را بر ریسپس شمش

 فرود آمد و جان داد. نیرا از دست داد و چشمانش بسته شد و بر زم اشیراهزن کم کم توان جسمان

راهزنان  فی. شهر با خون کثکردینابود و سرنگون م یگریپس از د یکیا ها رراهزن رشیطور با شمشهمان نیژاکل

 آغشته شده بود. 

یکمان هدف قرار م ریو ت زهیها را با نبود و راهزن ستادهیا یاتک شاخه یدرخت بر رو یسونگ باال گرید یقسمت در

 نیزم یزد و از درخت پَرِش کرد و رو یکه قصد فرار کرده. جهش دیرا از دور د ی. ناگهان راهزنکردیو نابود م داد

گشته و در خود  نیزم یرا رها کرد. راهزن ولو ریرا همزمان بر کمر راهزن نشانه قرار داد و ت ریفرود آمد و دو ت

 .دیچیپ

چون باد  زشیو تند و ت یجهش یهاکه سابح نام داشت با حرکت نیژاکل یاز شهر محافظ شخص گرید یقسمت در

 گرینابود کرد. د یها را در چشم به هم زدنها حرکت کرد و راهزنکرد و به سرعت سمت آن دنیزشروع به و یطوفان

 نمانده بود. به جز دو سه نفر که پا به فرار نهادند.  یباق یراهزن

رو به سابح  نی. افراد ملکه دور هم جمع شدند. ژاکلدندیکشیو هورا م غیج یمردم که از خوشحال قیتشو یصدا با

 گفت:

رو هم فراهم  شونتیاِسکان بده و خوراک و امن نجایا اریسابح به مردم توشه و اندوخته بده. برو شهر سربازها رو ب -

 ها.ها و نهنگخوراک کوسه ایتو در دیها رو هم  بندازکن. جنازه

 کرد و گفت: میزد و تعظ یچرخش سابح

 من. یاطاعت بانو -

 گرانه گفت: خیبعد رو به سونگ توب و

 ها نرو سونگ! هان!درخت یصدبار نگفتم باال -
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 برام راحت تره. یریآخه خواهر از باال نشانه گ -

 از دست تو سونگ.  -

 .دیببخش -

 رفت و گفت: یاچشم غره نیژاکل

 جنگل. میبر نیحرکت کن -

 

 .نپ

 : شناور، تندباد، تند روسابِح

 : ساکن کردن.اِسکان

 

 ــــــــــــــــــــ

 

 .ورندایسوعِل ب نیدستان دستور داد تا از قصر بزرگ چند سرباز به سرزم ریکرد و به ز جیمردم را کنار هم بس سابِح

 .رفتندیشان قدم رو مسامه حرکت کردند و سربازها هم به دنبال نیبه سمت سرزم شانیهاسواره نظام با اسب افراد

 

 .نپ

 ( یدوست نیسوگند. ) سرزم مان،ی: عهد و پسامه

 

 ــــــــــــــــــــ 
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او  نیو ملزم نیجنگل حرکت کرد تا به ملکه ژاکل یسوعِل، سابِح به سو نیو اِسکان دادن مردم سر زم یپناهندگ با

 برسد. 

از ماه در آسمان  ینور رفت،یم یکیهوا رو به تار کرد،یداشت غروب م دیخورش شد،یکم کم داشت محو م آفتاب

در دستش بود و دور و  زهیحرکت کرد ن ید جنگل شده بود و قصد شکار داشت. به سمتشد. ثولن تازه وار دهیتاب

به  یزیها چها و سگخرناس گرگ یو صدا هاو رو کرد. جز زوزه گرگ ری. تمام جنگل را ززدیم دیاطرافش را د

. دیرا شن یوانیح یکه صدا رفتیم رونی. داشت از جنگل بخوردیم دیبا یاهیگ یگوشش نخورد. احتماال امشب غذا

. او را هدف قرار خوردیکه داشت از لبه جو آب م دیرا د ییتر رفت و آهو کیرا آماده کرد. نزد زهیعقب گرد کرد و ن

 و شکار کرد. یگذار نشانهداد و قصد 

ا هرا به گل فشیدستان ظر نیتا به قصر بزرگ برسند. ژاکل کردندیداشتند از جنگل عبور م نیملکه ژاکل کاروان

 و رو به خواهرش گفت: دیکش

 سونگ؟ -

 گفت: ییبایرا پشت گوشش نهاد و با لبخند ز شیموها سونگ

 بله خواهر؟ -

 کنن. یاریها رو خوب آببگو فردا تمام گل -

 چشم خواهر. -

 سونگ؟ -

 بله خواهر؟ -

 .می. بریچیه -

 رو به سابح گفت: ی. فوررودیخورد که در هوا معلق است و به سمت آهو م یازهیقصد حرکت کرد. که چشمش به ن و

 .ریرو بگ زهیسابح ن -
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 من؟ یشده بانو یچ -

فرود  نیرا با دستش گرفت و آرام بر زم زهیچون تند باد حرکت کرد و ن یرا نشان داد و سابح با حرکت یقسمت نیژاکل

 آمد و گفت:

 من؟ یحل شد بانو -

 .یآر -

شد و رو به سابح  کینوازش داد ثولن به کاروان ملکه نزد فشیسمت آهو رفت و پوست او را با دو دست ظر نیژاکل

 گفت:

 .دیمردک؟ شام امشبم پر یآه، چه کرد -

 چهره ناراحت ثولن گفت: دنیآمد و با د کینزد نیژاکل

 ؟ییآه. تو -

 من کار شما بود؟ یبانو -

 شکار شود؟ ستین بایز یآهو نیا فیام. حمن دستور داده ،یآر -

 امشب گرسنه بخوابم. دیشکم گرسنه من است که با فیح -

 رو به سابح گفت: نیژاکل ملکه

 مرد جوان همان است که آن شب جان مرا نجات داد. نیسابح ا -

 از ثولن تشکر کرد و گفت: سابح

 کنم؟ یاز شما قدردان توانمیآه، چگونه م -

 .دیکن نیماه من رو تام کیخوراک  دی. بانیخوراک امشب منو پروند -

 حتما. -
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 همراه دستور داد و گفت: یهابعد سابح به ملزم و

 .اریرو ب هاسهیاز اون ک یکی -

 ها شد که سابح دوباره رو به سرباز گفت:آن کیرا بر دوشش نهاد و نزد یاسهیک سرباز

 .شونیبده به ا -

 را به دست ثولن داد و سابح دوباره گفت: سهیک سرباز

 گوشت گوزن خوراک سه ماه شما. نیا -

کرد و  یها خداحافظرا محکم بست و بر دوشش نهاد و از آن سهیو از او تشکر کرد و ک ،یابراز خوشحال اریبس ثولن

ب بود که خاموش نشود. روشن گذاشته بود و مواظ هازمیچشمانش را بست. و در باغ ظاهر شد. فِالرا آتش را با ه

 فالرا رفت و گفت: کینزد سهیثولن با ک

 به اندازه خودمون دو نفر از توش گوشت بردار و درست کن. -

 باشه. -

خارج کرد و درون آتش رها کرد. نور آتش همان قسمت از فضا را  سهیها را از کدست به کار شد و گوشت فالرا

 بود. دهیبخش یکم ییروشنا

داد بود. کنارش نشست و  هیتک یثولن برد که به درخت کیقرار داد و نزد یها آن را در جامدرست کردن گوشت بعد

 گفت:

 بفرما آماده شد. -

 خوردن شدند که فالرا گفت: مشغول

 ؟یهمه گوشت از کجا آورد نیا -

 ملکه جوان رو نجات دادم امروز بهم به اندازه سه ماه خوراک رو پاداش دادن. هیجون  شیچند روز پ -

 آهان.  -
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 .یبهتره آماده باش میدار شیدر پ یمیفردا جنگ عظ -

 کجا؟ -

 .یسان نیسرزم -

 کجاست؟ نیسرزم نیا -

 ها فاصله داره.جا فرسنگ نیاز ا -

 هست؟ ینی. چه طور سرزمدونمیم -

 خدا پرستن. شیهاکه آدم ینیسرزم -

 ؟یاونا رو بکش یخوایچرا م -

 منو نابود کردن. یچون اونا معبد گرانبها -

 ؟یدونیاز کجا م -

 .دمیخودم نابود شدنش رو د یهاچون با چشم -

 متاسفم. -

 .میمون رو بخورهوم! شام -

 شام را خوردند ثولن بلند شد و گفت: نکهیبعد مشغول شام خوردن شدند. بعد ا و

 مبارزه. یبرا میبر دیو با نجایا انیخواب که فردا افرادم مبرو ب -

 .ریباشه. شبت بخ -

 نشست. یتخت چوب یاش رفت و روکلبه یبدون جواب دادن به او به سو ثولن

که  رکانیبود اما، هنوز هم که هنوز است متوجه زنده ماندن معبودش ه یایقو یِشگویجادوگر و پ نکهیبا ا ثولن

در جنگ با خدا پرستان کشته شده  رکانیه شیهزاران سال پ کردیبت پرستان است نشده بود. او فکر م سهیقد
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به فکر انتقام است.  شهیاست. او هم یزندگ حالدرون غار در  یزنده مانده و در کوه رکانیه دانستینم یاست. ول

به  ییبایبه دختر ز بایکند. فالرا را از گل ز لیتبد زیبه همه چ شیبا قدرت جادو توانستیرا م یزیهر چ یاو به راحت

 وجود آورد. و از هزاران مورچه سرباز به وجود آورد. 

جنگ و مبارز برنده  دانیم روزیکه فردا حتما پ نیا دیو به ام دیکش یاو نفس آسوده دیتخت دراز کش یرو ثولن

 خواهد بود چشمانش را بست و به خواب رفت.

 داشتند خوابش برد. شیکه فردا در پ یو با فکر به جنگ دیدراز کش یادر باغ قدم زد و سپس کنار بوته یکم فالرا

که نه!  کندیاز درون تو را مصمم م ییرویشد اما ن یدر آن موفق خواه یدانیو م یقدم بگذار یاست در راه سخت

 یکه آرزوها یمتعال یادامه دارد با خدا یرد، زندگهم چنان ادامه دا یشد زندگ دینا ام دیاما نبا ،یادامه ده ینتوان

یهم م انیخدا یآن چه خواهد شد! حت یانتها میدانیکه هنوز نم یتان اندک اندک به استجابت برسند. در راه

 شکست بخورند. ممکن! توانند

است  اریبس بر شما سخت نخواهد شد. راه یزندگ دیرا به خود سخت نکن یتا خود زندگ د،یریرا سخت نگ یزندگ

 یپله ها دینتواند وجودت را غم آلود کند. با یکیتا تار دیو تنومند و پر از اراده باش ی. قودنیبه عظمت رس یبرا

تا به آن چه که  یبگذر زیخود از همه چ یهاستهخوا یبرا دی. بادیرس تیکرد تا به موفق یط یکی یکیصعود را 

به اهداف که مسلماً  دنیرس یمبارزه سخت و تنگ کرد برا شیهابا روزگار و آدم دی. بایبرس یاهدفش را نشانه کرده

 حق ماست.

 

 :یگراف ویب

 رکانیرمان: ه نام

 بانیپشت بای: شکسندهینو

 /ترانه خی: کوه لقب

 اسی: عطر گل تخلص

 یلی/ عاشقانه/ تخیخی: تارژانر
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 .ن پ

 کنند.( یرا پرستش م یتعال یو خدا دیتنها خورش شیکه انسان ها ینی. ) سرزمدی: خورشیسان

              ★★★★★★★★★★★★ 

. کنندیرا رد م یشن ی. تپه هاکنندیحرکت م یسان نیسرزم یفالرا به سو یخود و به همراه ارانیزود ثولن با  صبح

یم نیبه سرزم یاست. وقت ختهیر نیبر زم یو درشت فراوان زیر یها زهیکه سنگ ر رسندیم یبه جاده بزرگ خاک

به دست  زهین ستادهیا هاشانی. بعضنندیبیم نیهنزره پوش آ یخدا پرست را آماده با لباس ها یهاانسان رسند

 ینشسته بودند. لشکر نیدر دست دارند. سربازها همه در کم ریها شمش یسواره نظام هستند. بعض هایدارند. بعض

شان حرکت کرد و به آن ها ملحق شد. سواره گروه خداپرستان سمت دنیدر راه به آن سو در راه بود که با د میعظ

 قدم جلوتر رفتند. کیدادند و  یشان را هِ  یهااول اسب فیدنظام در ر

 انیدر وسط م میعظ یخواند و دستش را در آسمان دراز کرد. ناگهان آتش یجنگ ، آوانگارد شد. ورد یبرا ثولن

 لن آغاز شد.ثو یجنگ شعله انداخت. و جنگ با حمله 

 

 .نپ

 شروی: پآوانگارد

 : سپاه بزرگلشکر

 شود. یجادو اعمال م تیبه وجود آوردن ن یکه برا یی: دعاوِرد

 ــــــــــــــــــــ

 روزیشک در آن راه تو، تنها تو پ ی. بیکنیآن مبارزه م یو برا یاگرفته شیرا پ یمشخص راه یهدف یکه برا یوقت

 بود. یخواه دانیم
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گذشته باعث نزاع  یهاو کدورت نهیدر حال جنگ بودند. ک نیها تا بزرگان سرزمرخ داده بود. از سرباز یمیعظ جنگ

 یسو وِژ را به خداپرست نیداشت که سر زم نیدر ا یسع یسان نیها قبل سرزمشده بود. سال شاننیب یو دشمن

مختلف سووِژ هم با آن ها به مخالفت  یهادعوت کند. اما، بزرگان و انجمن سووِژ به شدت مخالفت کردند. و دهکده

 .یسان نیسرزم ل،یپرست. از قب گانهی یهانیسرزم نیشان ب یدشمن لیپرداختند. و آن شد دل

با  نیسووِژ. دود و خاک از سرزم نیسرزم ارانی. هم شدندیکشته م یسان نیسرزم یجنگ هم سربازها نیا در

 آمده بود.  دیشان به آسمان پدمحکم یهاقدم

 زیآورد و با تمام تنفر، نفرت انگ دیپد یاز سربازها سمت ثولن حمله ور شدند که ثولن از مشت خود آتش یاعده

بر وجودش  ی. خشمدید توانستیها پرتاب کرد. در آن لحظه به وضوح چشمان ثولن تنفر را مآن یآتش را سو

زد و دو سرباز را کنار هم نشانه  رکمانیزه بر تی. ثولن دو نسوزاند یکه وجودش را با آتش م یشکل گرفته بود. خشم

 ولو شدند.  یخاک نیدر هوا پرتاب شد و بر شکم دو سرباز فرود آمد و آن دو بر زم ریگرفت و ناگهان ت

مهمان صورت سرباز کرد که صورت او  یلختش شالق یزد و با موها یدور تر از ثولن، فِالرا چرخش گرید ییجا در

 افتاد. نیرا بر شکم او فرود آمد. سرباز خم شد و بر زم رشیو سپس شمش شد یزخم

 ثولن سرنگون و ارانی لهیدادند. سربازها همه داشتند به وس ینیدستور عقب نش یسان نیبزرگ سرزم یسِپَهبُدها

 یدر حال فرار بود. ثولن تمام نفرت را پروجود در چشمانش اندوخته کرد و سپس آتش یاز سان ی. بزرگشدندینابود م

حرکت متعجب  نی. فالرا از ازدیم ادیو فر دادیجان م شرا بر کمر آن بزرگ فرود آمد. مرد زنده زنده داشت در آت

 یچشمان هزاران انسان پودر شد و به خاکستر رو یکرد. مرد جلو دایبر خود تسلط کامل پ دینکش یطول یگشت. ول

 گفت: ادیسر داد و با فر یشد. ثولن از ته دل قهقه بلند لیتبد نیزم

 . مرگ بر شما. دیمرگ هست قیتون الشما همه -

از  نیزم یجا یکشته شده بودند. خون بر جا یادیز یکردند و فرار کردند. سربازها ینیعقب نش یسان نیسرزم افراد

 . دیچکیا مهآن

 ثولن دور هم جمع شدند که ثولن عامرانه گفت: افراد

. دیخودمون رو هم کمک شون کن یها. مسدومدیکن ستیدشمن رو سر به ن یهای. زخمدیها رو بسوزونتمام جنازه -

 هاشون.دهکده دیببر
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 و رو به فالرا گفت: دیکش یاطاعت کردند. ثولن نفس یهمگ

 !یروزیپ -

 . یروزیبله پ -

 :دیکش ادیبعد ثولن رو به آسمان فر و

 خودم را سپاس.  انیخدا -

خود را  نیدود کردند. و مسدوم شاننیدشمن را ب یها یها را گرد هم آوردند و سوزاندند و زخمبعد کم کم جنازه و

ا روانه دهکده ها رکرد و آن یدگیها رساز آن جا خارج کردند و سمت شهر خود بردند. فالرا به کمک افراد به زخم آن

 خودشان کرد. 

 

 .نپ

 :بزرگان، پادشاه، افراد بزرگسپهبد

 

 .دندینوشیآب م یها با قمقمه چرم یمشغول استراحت بودند. بعض ییدر باغ هر کدام در جا سربازها

د. و ها را مرخص کرگرانبها انعام به عنوان پاداش داد و بعد آن یسکه کیو به هر کدام  ستادیدر وسط جنگل ا ثولن

 بعد خودش ماند و فالرا.

 او رفت و گفت: سمت

 رم؟یبرا تو در نظر بگ یچه پاداش -

 و گفت: دیکرد و ناگهان او را در آغوش کش یابعد ژست متفکرانه و

 دختر کوچولو. -

 آمد و گفت: رونیش او باز آغو فالرا
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 .نمیات رو بببهم بذار برم تو کلبه یپاداش بد یخوایدوماً حاال که م ستم،یاوالً من کوچولو ن -

 گرفت و گفت: یژست ثولن

 خب برو. -

 زد و گفت: یاز خوشحال یچشمانش برق فالرا

 سوماً پس من رفتم.  -

 بلند گفت: ی. که ثولن با صدادیکلبه ثولن دو یبعد به سو و

 .یافتیآروم برو م -

افتاد و ثولن به کمکش رفت و کمک کرد تا بلند شود که  نیزم یخورد و رو یزبر زیفالرا بر چ یهمان لحظه پا در

 فالرا گفت:

 بهتر بگم جادوگر ماهر هستم. ای شگویپ هیخوشحالم که کنار  -

 اوه. بله مادمازل. -

ن زد. ثول دیبار آرام تر به سمت کلبه قدم برداشت و حرکت کرد. به داخل کلبه رفت و همه جا را د نیو ا دیخند فالرا

که  یزی. او را به حالش رها گذاشت. فالرا از هر چدیزدن درون کلبه د دیکلبه رفت. و فالرا را مشغول د هم به داخل

طور که گشت زد. همان گرید ی. کمدادیهم با دقت جواب م ن. و ثولدیپرسیاز ثولن سوال م کردیم یکنجکاو

 برطرف شد از کلبه خارج شد. اشیکنجکاو

            ★★★   ★★★   ★★★ 

 

 بود. ثولن درون کلبه اش بود.  غروب

پنجره نشسته بود. و از پنجره باز به  یکه مدام در حال تکان خوردن بود. رو به رو یچرخدار یچوب یصندل یرو

 دهید رهیت یلیخ یبودند. و رنگ آب نیو قرمز آتش یکه از غروب رنگش به مشک یبود. آسمان رهیآسمان را خ رون،یب

 کرد.  کیارت یگشت و هوا را کم داریاز ماه از پشت ابر پد یمی. نشدیم
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گوشت ها  خواستیها شده بود. و م زمیکه مشغول آتش زدن با ه دیشد و فالرا را د رهیاز باغ خ یپنجره به قسمت از

 را آتش کند. 

 . دیرسیتر به نظر م بایشده بود. درخشان تر و ز دهینور آتش که به او تاب قیفالرا از طر صورت

تر شوند تا  یها آتش زمیدورش گرم شود و ه ی. و بعد منتظر ماند تا کمگذاشتیرا درون آتش م زمیه یکی یکی او

 تا آماده کند. اندازدیبتواند گوشت ها را درون آتش ب

================ 

را با هم  زهیدر محوطه باغ بودند. و داشتند پرتاب ن رسایسونگ و ا روانایا نیدر کاخ بزرگ سرزم گرید ییجا در

 . کردندیامتحان م

 . کردندیاز آن جا محافظت م یآهن یهاتن سرباز با لباس چند

 گفت: رسایرو به ا دادیرا داشت در کمان قرار م زهیطور که نهمان سونگ

 رسا؟یا -

 بله سونگ؟ -

 ییاونجا رو تحت فرمانروا خوادیاز هم مراقبت کنن. دلم م دیبا طور کهاون توننیسوعِل مردمانش نم نیسر زم -

 و بعدها بتونم ملکه بشم. ارمیخودم در ب

 خواهم کرد. یراه تو را همراه نیاوه! خوبه. من هم در ا -

 .یدوست من هست نی. تو بهتررسایمچکرم ا -

 من! یاوه! بانو -

 بله؟ -

 اونجا رو؟ -

 و گفت: دیسونگ هم د رفتندیرا نشان داد که سربازها داشتند م ییبعد جا و
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 خب؟ -

 رن؟یکجا دارن م -

 یکل ریاخ یهاجنگ ی. طرنیم یسان نیخدمت به سرزم یها برامحافظ نیبرسه. ا یخواسته به مردم سان نیژاکل -

 تلفات از دست دادن.

 . بانو سونگ!میاریاون وقت ممکنه خودمون آذوقه کم ب -

 .میکه محتاج نباش میدار یاون قدر -

 اوه. بله. -

قرمز بود پرتاپ کرد. همان لحظه سابح که بر کمرش  یبا نماد ها یارهیدا یرا آماده کرد و به رو به رو که ش زهیبعد ن و

شان شد و کمر خم کرد و احترام گذاشت و  کیو کمان قرار داشت نزد ریو قالف نصب بود و بر ساقدوشش ت ریشمش

 فت:گ

 اوه سالم و درود بر شما بانو سونگ. -

 شده؟ یدرود خدا بر تو. طور -

 شما را فرا خواندن. انگیاعظم آعو یبانو -

 .میخب بر اریبس -

 حرکت کردند. انگیبعد با هم به سمت قصر آعو و

 

  ***      ***      *** 

 .نپ

 نیو چ رانیا نی: مرز بروانایا

 دربار یشگوی: نام پانگیآعو
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 [ انگی] آعو + 

 ی: روشنآعو

 یکی: تارانگی

========================== 

 

هم با او وارد شد و سابح در  رسایدر را باز کردند و سونگ وارد کاخ او شد و ا انگیآعو  نیبه قصر ملزم دنیرس با

 .ستادیاز کاخ منتظر ا رونیب

و قد بلند و چهره سبزه و  بندهیفر یکه زن انگیشمع و عود قرار داشت. آعو  زینشستند. وسط م یچوب یصندل یرو

 لب گشود و گفت: رساندیبه نظر م یطانیبه صورت هشت داشت و او را ش ییسبز رنگ و ابروها یچشمان

 بانو سونگ. دیخوش اومد -

 .دیبا من کار دار ایسابح گفت گومچکرم.  -

 بله.  -

 که زن بود دستور داد و گفت: نشیاز ملزم یکیرو به  انگیآعو

 .اریاون جعبه رو ب -

زرد رنگ  یآورد و پارچه تاشو رونیرا ب ییقرار داد آن را باز کرد و پارچه تاشو زیم یرا آورد و رو یجعبه کوچک ملزم

و ر تعجب کرد و یآن نوشته بود سوعِل. کم یرو یسونگ قرار داد. سونگ آن را باز کرد که با قلم مشک یرا رو به رو

 گفت: انگیبه آعو

 ه؟یمنظورتون چ انگ؟یبانو  -

 .دیکن یسپر نیسرزم نیدر ا دیمن شما با یبانو -

 ؟یچ یعنی -
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 .دیسوعل بش نیپادشاه سرزم دی. شما باشهیم دهید یدر طالع شما پادشاه -

 کم هستند. اریهمراهان من بس یول -

 کارهاتون رو انجام خواهند داد. یتمام نی. ملکه ژاکلدینگران نباش -

 !رانهیاوه. مچکرم. چه غافلگ -

 و گفت: دیخند انگی آعو

 من. یبانو کیتبر -

 زد و گفت: یاانهیگفتند و احترام گذاشتند و در مقابل سونگ لبخند موز کیبه او تبر همه

 برم؟ دیبا یاز کِ -

. کشهیماه طول م کیبشه. حدود  ین و تا شهر بازسازساخت و ساز قصر انجام بشه. و تا مردم آگاه بش یتا کارها -

است. تا اون موقع  گهیماه د هیتون از  ییزمان فرمانروا ی. ولدیشخصاً نظارت داشته باش دیتونیمدت م نیا یدر ط

 .دیآماده باش دیکن یسع

 گفت: یایو قو یدرون یبا اعتماد به نفس سونگ

 آماده هستم. شهیمن هم -

 خوبه. -

 پارچه را درون جعبه قرار داد و گفت: سونگ

 رسا؟یا -

 بله بانو سونگ؟ -

 .اریب نویا -

 چشم. -
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 گفت: انگیبعد سونگ رو به آعو و

 برم. گهیمن د -

د. خارج ش انگیآعو شگویاز قصر پ رسایاحترام گذاشتند. و سپس سونگ به همراه ا گرید کیدو بلند شدند و به  هر

 سابح گفت: دیسونگ به قصر خود رس یقتها حرکت کرد. وسابح دنبال آن

 ملکه؟ شیبرم پ دییفرمایمن اجازه م یبانو -

 .یبر یتونیم -

 رسایرفت و به ا اشیگرفت. سونگ خوشحال به تخت سلطنت شیهم عقب گرد کرد و راه قصر ملکه را در پ سابح

 گفت:

 .رسایبرو بخواب ا -

 بله بانو سونگ. -

قصر سونگ مطمئن شد. دو محافظ مبارز را در آنجا قرار داد و به اتاقش  تیاز امن یهم وقت رسای. ادیخودش خواب و

 رفت تا بخوابد.

■■■■■■■■■■■■■■■ 

 بعد. روز

 

 . دیتابیم نیبر زم دیخورش

 در حرکت بود. روانایا نیبه سمت سرزم میعظ یصبح بود. از سمت کوهستان کاروان 10به  کینزد ساعت

 استراحت بدهند.  یرا برا یها مکانملکه دستور داد که به آن روانایا نیها به سر زمآن دنیرس با

شان توشه فراهم کردند. افراد  یکردند. و برا ییرایاز آن افراد پذ یاز اسکان دادن آن ها افراد ملکه به خوب بعد

 ادند.د هیهد گانیرا را شمیاز افراد ملکه، به آن ها صد تاشو ابر یتشکر و قدر دان یبرا یکوهستان
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 مستقر شدند.  نیرا باز کردند. و در سر زم شانیبارها کاروان

■■■■■■■■■■■■■■■ 

 ساعت بعد. دو

 

مردم آزاد کرده بودند. و دروازه  یرا بر پا کرده بود. سربازان راه ورود را برا یدرون قصر بزرگ، ملکه جشن بزرگ در

 قصر را باز گذاشته بودند. یاصل

و هلهله کنان حضور داشتند و به نحو  یبزم شاد نیو جوان، بچه و نوجوان، در ا ریپ یاها و مردهاعم از زن مردم

 . شدیم ییرایها پذاحسن از آن

 شده بود.  نییآن جا تع تیاز هزار سرباز بود و امن شیچهار گوشه قصر بزرگ ب در

 شدیباعث م نیکاشته بود. ا نشیسرزم یعاد نیرا به دل مقامات و مردم یبذر شاد نیجشن ملکه ژاکل نیا در

 !ادیمردمش محبوب بود. آن هم ز نیاو را دوست بدارند. او در ب شیاز پ شیب یهمگ

================ 

قصد  کردیجنگ م نیدر راه بود. ثولن داشت با افرادش با آن سرزم میعظ یسوناژ جنگ نیدر سرزم گرید ییجا در

سو وِژ است و ثولن آن را از آنِ خود  نیخاک سوناژ وابسته به سرزم را به تصرف خودش در آورد. نیداشت آن سرزم

 .داندیم

 

==================== 

 .نپ

 : غذا، آذوقهتوشه

 جادوگران یخدا نی: سرزمسوناژ

 ] سو + ناژ [
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 نی: سرزمسو

 جادوگران / خباثت ی: خداناژ

================ 

سوناژ باعث شد ثولن به آنجا حمله کند و خاک  یِفرمانروا انتِیخ ن،یوطن در دو سر زمهم کی نیتن تا تن ب جنگ

و به  نوشتیم گانهی یِخدا یهانیاز صلح با سرزم یاآنجا داشت عهد نامه یِکه فرمانروا رای. زردیرا پس گ نشیسرزم

 آورده بود.  یرو یخداپرست

را کُشت و به  نیآن سرزم ی. فرمانروارا تحت سلطه خود در آورد نیآن سرزم نِیبعد از آنکه سوناژ و مردم ثولن

 اعمالش رساند.  یسزا

 .شودیخواهد آمد که خدا پرست م ندهیدر آ یندانست که خودش هم روز اما،

================ 

 * سه روز بعد. *

ا ها ر نیآن سر زم ندهیرا با جنگ تصاحب کند و موفق شده بود نما نیسه روز موفق شده بود سه سر زم نیدر ا ثولن

 یرا برا یبه کمک فالرا و همراهان خود توانسته بود مکان ادیماه تالش ز کیتحت سلطه خود در آورد. او بعد از 

خرسند گشت و به افراد خود  اریآوردن آن مکان بس دخود فراهم کند. او با به وجو یقصر بزرگ برا کی ییبرپا

 کنند.  ین قصر همراهدارند در ساختن آ ییکه توانا یدستور داد که از مردم

ساخته شد. و  دیکشیکه ثولن تمام مدت انتظارش را م یمیوقفه باالخره قصر عظ یاز گذشت شش ماه تالش ب بعد

خود را در  یهابوده که ثولن در آنجا بزرگ شده و تمام مهارت یی. سو وژ قبال جادندینام آن مکان را سو سووِژ نام

 خته است.آمو رکانیآنجا توسط استاد بزرگش ه

==================== 

 :نکته

 سووِژ قبال ذکر شده است. یمعن
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===================== 

قصر خود. فالرا را  یبرا ییرهایکرد. صد هزار تن سرباز. وز یخاص یرا ملزم به استعداد ها یدر قصر خود افراد ثولن

 .گریمشاور خود قرار داد. و هزاران ... د

مرز  قیمدت از طر نیشده بود نظر و اعتماد ثولن را به خود جلب کند. او توانست در ا مدت موفق نیا یدر ط فالرا

ودند کرده ب انتیکه خ ییها نیسرزم لیاز قب نیاو گذاشته بود چند سرزم اریکه ثولن در اخت یبه کمک افراد ییایدر

کرد ثولن را عاشق خود  یم یسع شهیکه داشت هم یخاص ییبایرو برده بودند را فتح کند. فالرا با ز یگانگیو به 

 یبود. او حت نیها به فکر ژاکلروزها و شب نیاست. ثولن در تمام ا یگریثولن خود عاشق کس د دانستیکند. اما، نم

 ادی ار نینبود که ثولن ژاکل یا. لحظه کردیرا در ذهن خود هک و در قلب خود رسم م نیژاکل ادیدر هنگام جنگ هم 

 به یبود. دسترس گانهی یتنها پرستشش خدا نیکه ژاکل یی. اما، از آنجاکردیم ادیهمه حال او را  نکرده باشد. او در

داشته باشد. و قطعا هم  میعظ یهم جنگ روانایا نیکه با سرزم یاز روز دیترس ینا ممکن بود. م اشیتنها عشق زندگ

 یرخ خواهد داد. ثولن با تمام مهارت جادوگر روانایکه جنگ سو وژ با ا دیخواهد رس یروز ،ی. آردانستیخودش نم

او رنج  شدیامر هم مسبب م نیبزرگ نخواهد بود. هم یزهایچ ییشگویکه داشت اما، هرگز قادر به پ یاییشگویو پ

که  نیا یکار باشد. او برا بیکار نشان دهد هر کس نتوانست فر بیخود را فر کردیم یببرد. ابن مرد که به ظاهر سع

 ینشان دهد. و چه راز یطانیو ش بندهیگرفت که ظاهرش را فر میاو سؤ استفاده نکند تصم یواال تیوقعاز م یکس

 !نیمردک سو وژ نش نیدارد ا

==================== 

 ♢. بعد سال دو ♢

 

 انتقال دهد.  دیخواست مقبره استادش را به مکان جد یخود را گرفته بود و م میتصم او

شده بود که شش ماه در آن پا  یبود رفت. وارد باغ میکه همان سو وژ قد اشیفالرا به مکان قبل یبه همراه او

و دوباره به همراه فالرا حرکت  ستادیا یکرد. کم شیهاهیو وارد ر دیباغ را به مشام کش یبو ینگذاشته بود. به آرام

ادش دستور داد که مقبره را جدا کنند. افرادش وجود داشت رفت. به افر رکانیباغ که مقبره ه یکرد و به سمت انتها

چهره  دیکه د یزیچ دنیشده بود. با د نیمقبره گشته و آن را از هم گسستند. ثولن که ناراحت و غمگ کینزد

 !یبه عالمت تعجب شکل گرفت. مقبره خال نشیغمگ
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که متعلق به استاد  یکه چرا مقبره ا کردی. درک نمکردیباز به مقبره نگاه م یدرشت و با دهان یبود و با چشمان جیگ

 است! یبزرگش است حال خال

مثبت فکر کند اما،  یزهایکرد به چ یم یرا از ذهنش دور کرد. هر چه سع یبار سرش را تکان داد و افکار منف چند

و دستور داد همه آنجا را ترک کنند.  دیداد کش دیکش ادی. فرآوردندیهجوم م یاز ذهنش افکار منف یاباز در گوشه

 نیکه تمام ا یاما فالرا از رو نرفت و آنجا ماند. ثولن مات و مبهوت و نگران و ناراحت کنار مقبره نشست. مقبره ا

به خود مسلط  یبوده! به سخت یسال ها مقبره خال نیدر تمام ا دانستی. و حقا که نمدیپرستیها ثولن آن را مسال

کرد استاد یرا که فکر م یرا به زبان آورد و هر مکان اشییشگویپ یکرد. ورد و دعا یزیاز هر چ یا خالشد و ذهنش ر

افتاد. سرش به  نیاز ذهنش خارج شد و بر زم زیگفت. ناگهان همه چ شیوردها انیبزرگش در آنجا باشد را در م

را هائل سرش کرد و سخت به  شیهاستچه خبر شده؟! د دانستیشدت درد گرفته بود و در حال انفجار بود. نم

شد  هوشیبود. ثولن ب دهیفا یو بارها او را صدا زد. اما ب ارهاجلو رفت و ب دیسرش فشار آورد. فالرا که حال او را بد د

یبود که روح او را سمت آن کوهستان م یو روح از کالبد او جدا گشت و سمت کوهستان به راه افتاد. انگار قدرت

 .کشاند

مکان دور کرده و به قصر ببرند.  نیاز ا ترعیثولن را هر چه سر هوشیافراد را صدا زد و دستور داد جسم ب یفور افالر

به  کرد و رو زیتجو ییثولن به قصر پزشک قصر را خبر کردند و پزشک پس از معالجه او دارو هوشیبا انتقال جسم ب

 گفت: بود ستادهیثولن نگران ا هوشیفالرا که کنار جسم ب

 جوشانده به هوش خواهد آمد. یدارو نیمن. با ا یبانو دینگران نباش -

 بر لب نشاند و گفت: ینینگران لبخند دلنش فالرا

 بخوره. شما برو. دمیمچکرم. خودم بهش م -

 کرد به ثولن بخوراند.  یکرد و سع کیاحترام گذاشت و رفت. فالرا جوشانده را بر لب او نزد پزشک

========== 

او را سمت غار  یی. ناگهان صداکردیو سر در گم به دور و برش نگاه م زدیثولن در اطراف کوهستان پرسه م وحر

 فرا خواند.  یبزرگ

 سمت غار. ایثولن ب -
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 ؟یهست یتو ک -

 .یفهم یحرکت کن سمت غار م -

 خودت و نشون بده. -

 .یفهم یحرکت کن برو تو غار م -

 باشه. -

 .یایباش. هر لحظه ممکنه به هوش ب عیسر -

 یبود و از داخل غار صدا کیعنکبوت را کنار زد و وارد غار شد. تار یثولن سمت غار حرکت کرد. تارها روح

مرد او را سمت چپ غار فرا خواند. روح ثولن به سرعت سمت همان طرف  ی. صدادیرسیبه گوش م رکیرجیج

 :دیمرد باعث شد که او توقف کند و بگو یحرکت کرد. صدا

 نجا؟یا یمن و چرا آورد ه؟یکارات چ نیا لیدل یبگ شهیم -

 .یفهمیم -

 تو کارت نباشه. یکلک دوارمیام -

 .ستین -

 ؟یدیچرا خودت و نشون نم -

 .ینیب یحاال برو جلو منو م -

 باشه. -

 کی یهی. جلو رفت و سادیانسان را د کیاز جسم  یاهیکه سا دیرس کیبار ییرفت و به تنگنا میراه را مستق ثولن

 با اخم جلوتر رفت و گفت: دیمرد جوان را د

 تو؟ یه -

 شد و گفت: رهیبرگشت و به ثولن خ او
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 ثولن. یخوش اومد -

 ؟یدونیتو اسم منو از کجا م -

 از اونجا ! -

و ترسناک به  کیغار که تار یشد. نسبت به همه جا رهیبرگشت و به سمت راستش که مرد نشان داده بود خ ثولن

. ثولن دلش آرام شد و دیرسیروشن به نظر م ینشاند. آنجا کم یترس را بر دل م هارکیرجیج یو صدا دیرسینظر م

یم فی! هر چه به سمت آن نور ضعدادیرا م ترسبا آن همه  یدلش گواه خوب ییآن روشنا دنیندانست که چرا با د

رفت تا  کیبود. نزد ستادهیکه پشت به او ا دیرا د یجسم مرد شدیتر مو پر رنگ کردیم ییخودنما شتریب . نوررفت

شد. ثولن سرش را بلند کرد و به  کشیاو را سمت خود برگرداند. که ناگهان جسم آن انسان سمت او برگشت و نزد

از جنس آرامش و آشوب را داشت. او  یجهان در او هجوم برد. حس یهاحس یره شد. ناگهان همهیصورت او خ

را که در  ی. اشکزدیم یحال چشمانش برق شاد نیناراحت بود. در ع ،یمتعجب، خوشحال، نگران، شادمند، عصب

 ی. اشکی. اشک شادختیررا  کندیم فیرا ضع یانسان قو کیبود و متعقد بود که اشک  ختهیهمه سال نر نیا یط

 ! معبود!ینداشت جز شاد ییمعنا چیمرد معبودش ه نیکه با وجود ا

 . استادش!دیپرستیکه تمام سال آن را خالصانه م یمرد یزد رو به رو زانو

 لب زد: ثولن

 ... کا... نری... هی... هیه -

 سجده شکر کرد و زمزمه کرد. شیبر آن مرد معبود روز و شب ها و

 استاد! -

کم پشت و کوتاه که به  ییصد ساله ، الغر اندام، موها یاو مرد کامال در مقابل او قرار گرفت و ثولن را بلند کرد. جسم

! دیهم سف شیهاشی. رداشتیو تاب بر م دیرسیاش م نهیآن قدر بلند بودند که تا س شیهاشی. رزدیم یدیسف

. با دستان کردیم انیاز چروک را کامالً واضح ب ییهاخط  اشیشانی. صورتش چروک داشت و پدیابروانش هم سف

 و گفت: دیزده اش ثولن را در آغوش کش نهیپ

 .میپسرک تنها -
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 دم؟یهمه سال نفهم نیآخه چطور؟ من احمق چطور در ا ؟یاتو؟ تو استاد؟ زنده -

به قصرت خواهم آمد و تو را در  ی. به زودمیبگو توانمیکه حاال نم میباهم دار یاریبس یهاآرام باش ثولن. حرف -

 کرد. میبت خواهو صح دیخواهم د تیجسم واقع

 استاد؟ -

 باشه ثولن؟ امیب دارتینفهمه تا من شخصاً به د یزیچ یکس یقول بد دیبا -

 . یگیرو تا االن برام م زیاستاد. بگو که همه چ یایفقط بگو که م دمیقول م -

 .گمیهمه رو م -

 و گفت: دیرا بوس رکانیزده ه نهیاو را از آغوش جدا کرد. ثولن دستان پ و

 من منتظر اون روز هستم.  -

 .یبش داریهر لحظه ممکنه ب یبر دیبا گهید -

 !ستین ایرو نیو ا ستمیکه خواب ن دیفقط بگ -

 .تیمطمئن باش واقع -

 که ... دیبگ -

 .امیم دارتیبه د ی. به زودمیدار یادیز ی. کارهایباش یقو دیثولن تو با -

 .گمیها تو دلم انباشته شده رو برات مسال نیا یکه ط ییهاتو رو. استاد؟ تمام عقده نمیبب یواقع یایفقط که تو دن -

 حتما ثولن. -

اش  یتخت سلطنت یهل داد. ناگهان ثولن به جسمش برگشت و به هوش آمد. رو ییثولن را سمت روشنا رکانیه

 گفت: یاو به هوش آمده با شاد دید ینشست. فالرا وقت

 نگرانت بودم. یلی. خیش اومدثولن باالخره به هو -
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 ساعت چنده؟ -

 به هفت شب. کینزد -

 اوه. -

 لب زمزمه کرد. ریاز اعماق قلبش بر تمام وجودش رخنه کرد. و ز یآمد و حس آرامش ادشی زیثولن همه چ ناگهان

 استاد. یمنتظرم که برگرد -

 ؟یگفت یزیچ -

 گرسنمه. ارینه. برام غذا ب -

 دارو رو بخور. نیاول ا -

 فالرا؟ -

 .ستین یاز غذا خبر یدارو رو نخور نیتا ا -

 و گفت: دیجام دارو را از دست او گرفت و الجرعه نوش ثولن

 بود؟ یچ نیچه تلخ! ا -

 .یاهیجوشونده گ -

 اَه. -

 .ارمیبرات غذا ب رمیم -

د شد و بلن دیکش یاز سر آسودگ یقیبلند شد و از آنجا رفت و سمت آشپزخانه قصر حرکت کرد. ثولن نفس عم فالرا

دست  دیو نا ام دیپر کش نیو در اتاقش شروع به قدم زدن کرد و در افکارش غوطه ور شد. ناگهان ذهنش سمت ژاکل

جادوگران و تنها  سهیقد رکانیکرد به ه یعآن نشست و س یاز قدم زدن برداشت و به سمت تخت خود رفت و رو

 معبودش فکر کند.

==================== 
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 ■■هفته بعد.  کی ■■

 دو سال که گذشته بود... نیا یط در

 را کسب کرده بود.  یبزرگ یهاتیمؤفق روانایا یگانهی نیملکه قصر بزرگ در سرزم نیاز گذشت دو سال، ژاکل پس

 ندعوت کند و بدو یگانگیدشمن را به  نیاز سرزم یبعض یگونه جنگ چیها توانسته بود بدون هسال نیا یدر ط او

د از ح شیاو را ب نیمردم محبوب گشته بود و ا نیاز قبل در ب شتری. او برفتندیرا پذ نیها درخواست ژاکلجنگ آن

 کرده بود. یخرسند و شادمند و راض

================ 

سوعل،  نیاو در سرزم یرا با هم متحد کند. با شروع پادشاه نیها موفق شده بود چند سر زمسال نیدر ا سونگ

 و سونگ! شیهاکرد. شهر، آدم رییتغ زیهمه چ

. سونگ انددهیها هم به آرامش رسکه آن نیو خوشحال بودند از ا گرفتندیسوعل هر روز جشن م نیسرزم مردم

یم یاحساس خوشبخت شهیها محبوب بود. او همآن نیو در ب شدیخود قائل م نیمردم سرزم یبرا یادیاحترام ز

طور زنده نگه را در دل مردمش به وجود آورد و تا ابد هم همان یکه توانسته بود بذر شاد نیود از او خوشحال ب کرد

بود توانست  اشیفرد زندگ نیو قابل اعتماد تر نیکه او را محرم تر شیروزها نیدوست ا نیبهتر یدارد. او به همراه

سونگ او را مثل خواهرش قبول داشت.  یرا کسب کند. آن شخص که حت یروز افزون یهاتیمثل خواهرش موفق

 ینام داشت. سونگ به او مقام مشاور داده بود و همه جا او را با خود داشت. و چه خوب بود که کنار او غم رسایا

 ندارد. ییو او با غم آشنا کندیدرونش غلغله م یبه نام شاد یزینداشت. در واقع انگار چ

در رابطه با آن خواستگار با سونگ  نیتعلق به خواهرش بود داشت. ژاکلکه م روانایا نیاز سرزم یخواستگار سونگ

سو وژ متحد  نیکه به سرزم ییهانیازدواج خواهد کرد که سرزم یصحبت کرده بود و سونگ هم گفته بود که زمان

ه و مجسممقبره  دنیاو بردارند. او معتقد بود پرست ریآورند و دست از تحق یمتعال رو یخدا یگانگیهستند هم به 

 .کندیرا دوا نم زیچ چیاست و ه یمسخره ا زیچ

 نیب نیبزرگ را فتح کنند. و در ا نیسرزم کیتوانست به او کمک کند تا  نیخواهرش ژاکل یبه رهبر شیماه پ او

 کشته شدند و جان باختند.  هایلیخ

 خواهرش بود. یِ شگیهم یها تیحما ونیسوعل را مد نیاالن خود در سرزم یشاهپاد سونگ
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 ******      ******      ****** 

 گذشت. هاسال

 بود. شرفتیتازه ساخت سو وژ با هزاران فرهنگ و سنت پابرجا و قدرتمند در حال پ نیسرزم

 ساخته شدند. یبیو عج لیاص یِهایبا معمار بایز اریبس یشهرها

 انیاو ب یرا برا قیر قصر سو وژ با ثولن داشت و حقاکه د یداریهم عمر جاودانه نداشت و بعد از د رکانیه یط نیا در

 را بر پا کرد. یاو مراسم بزرگ و با شکوه یو ثولن برا وستیپ یزدیکرد. دو سال بعد به رحمت ا

 را فتح کند. روانایا نیشده بود و آماده بود تا سرزم ادیاز حد ز شیثولن ب قدرت

( گذاشته بود. که در آن اسرار و رموز همه جادوها،  رکانینوشته بود و نام آن کتاب را ) ه یدوران کتاب نیدر طول ا او

در آن نگاشته  یاش هم اطالعاتِ کافرا نوشته بود. و در مورد سو وژ و موجودات ناشناخته هاییشگویو پ هاخیتار

 بود...

که ثولن را  کردندیم یو پا و پس افتاده خود سع شیپ یهابا استعداد گریجادوگرانِ مغرور د رکانیپس از مرگِ ه اما

 شکست دهند. اما ، موفق نشدند.

 

******      ******      ****** 

 شد و جان باخت. ریها اساز جنگ یکیجان داد و در  نیو وفادار ملکه ژاکل یسابح مبارز شخص روانایا نیسرزم در

 ند.ک ییبود که خودنما نیبار نوبتِ ژاکل نیا یکردند ول دنیپدوباره شروع به ت رهیت یِهااز مرگ سابح، قلب پس

هرج و مرج به وجود آمد.که  هانیسرزم نیانتخاب کرد ب هانیسرزم یبرا نیکه ژاکل یاندهیاز انتخابِ نما پس

رو هر کدام از  نیها را از آن خود کرد. و از ابه شش مرزِ بزرگ حمله کرد و آن روانایا نیحکومت طلب نبود، سرزم

 یگریشخص د چیمخصوص خودشان را داشتند و ه نیمخود و سرز رشاخهیز یِروهایافرادش و تمامِ ن هانیسرزم

 را نداشت. ییایدر یهانژادها و راه گرید یِدر مرزها یقانون ریورودِ غ ایحق تجاوز و 
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جدا گانه  یهاندهینما نیبه هر مرز و سرزم شتریمحافظت ب یبار برا نیا یبرد ول شیکار خود را پ نیژاکل سپس

 به صلح با چند کشور کرد. میتصم نیژاکل هاندهیفرستاد. پس از مشخص شدن نما

 یجنگ چیه گریها امضا گرفت که دنوشت و از هر کدام از پادشاهان و ملکه یاو صلح نامه ا یپس از مدت سپس

 رخ ندهد. شاننیب

 

******      ******      ****** 

 گذشت. گرید یهاسال

 را به وجود آورد. یمحکم مانیها پسال نیدر ا صلح،

 .وستیبه وقوع پ یادیز راتِییاتفاقات و تغ روانایا نیدر سرزم نیب نیا در

ند. و بود دهیرا د یکاف میسو وژ بودند. و حاال مبارزان تعل نیتن تا تن با سرزم یکدام از پادشاهان، به دنبالِ جنگ هر

 آماده جنگ بودند.

 

 ******      ******      ****** 

 داده بود. ادیها به همراه فالرا را به آن یو ضرور یکاف ماتیها ثولن هم تعلسال نیا یط در

 ها تحت نظر خود در آورد. حمله کرد و آن نیبه چند سرزم و

ها را بدون جنگ متقاعد به آن نیو خواستارِ جنگ بودند و ژاکل طرفیاز  جادوگران که ب یگروه انیم نیدر ا اما،

که ثولن به همراه فالرا انجام داده بود که با  ییبه خدا کرده بود. شروع به جنگ با ثولن شدند. رموز و کارها یِگانگی

 کرده بودند. نیژاکل میبودند و تقد دهیگسسته کنند را فهم ورا نابود  روانایا نیسرزم توانستندیها مآن

 و سو وژ در حالِ شُرُف بود. روانایا نیسرزم نِیدر ب ییجنگِ نها کی نیرأس ا در
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را  میآن جنگِ عظ یِکرده بود توانست جلو دایدست پ رکانیکه از جانب ه یایپنهان ییرویثولن که با ن یط نیا در

 یکار نشود. سپس دوباره به همراه انتیخ یا. تا طعمه عدهردیکرده بود را توانست بگ یشرویافرادش پ انتیکه با خ

 دادند. لیتشک انهیخفم یاکردند. و جلسه یپنهان یاشروع به نقشه رانشیوز

 نیجنگ با سرزم یبرا یدرست میتا تصم افت،ی لیوژ و سوناژ تشک وی یهانیبزرگان سرزم نِیب ییاز آن ، شورا بعد

تمند قدر ندهیچند نما یدرست را نداشت ثولن به همراه میتصم کی اقتِیل کسچیکه ه یی. اما، از آنجارندیبگ روانایا

 به وجود آمد. هاندهینما نِیب یدیشد یِکرد. و شاد شرفتیپ یبرد. کارِ شورا به خوب شیکارش به نحو احسنت پ

 

 ******      ******      ****** 

 ها دوباره بهار آمد!که پس از سال یوقت

 آورد. گرید ییرنگ و بو و

 !ایرنگ از جنس در یاحساس آب یو بو رنگ

 فالرا! یبایاز جنس ز یرنگ دیبنفش و سف یرنگ و بو و

 .آمدیبه شمار م هاییبایالحق هم که ملکه ز که

 تر.و گلگون باتریز یکیاز  یکیبه وجود آوردند  ییایو دختران رو دندییرو هاگل

 یبیعج یرویکه ثولن با ن دیخود د گاندهیبود و مبهوت مانده بود و با دشده  رهیخ یرو یبایبه دختران ز فِالرا

 کرد. لیتبد بایز یهاها را به گلدوباره آن

 که بر اثر طلسم شکسته شد! ییجادو

 توانا و توانمند است. یبود که او الحق جادوگر دهیرس نیقیآورده بود و به  مانیجادوگر ماهر ا نیحاال فالرا به ا و

 ایرفت و کنار در ایپنج عصر است، ثولن به اصرار فالرا با او در یِکیمعلوم بود که ساعت نزد دیجهت و نور خورش از

 حال ترسناک را به نظاره نشستند. نیو در ع بایزالل و ز یاینشستند و در
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 رونیدر مثابل چشمان ثولن و فالرا از آب به ب یبه جوشش در آمدند و نهنگ یشان چون موج خروشانامواج هااچهیدر

 به آب برگشت. یگرفت و باز با جهش دنیجه

 .دیغلت بایز ییِایدر یِبا پر اچهیبه هنگام در نا

 یِ، پربرقرار کند یارتباط کوتاه یبود توانست با آن پر دهیکه از جانب ثولن به او رس بیو غر بیعج ییرویبا ن فالرا

 بازگشت. ایدرنگ به در یپس از کم ییایدر

کردند، درختان با شاخ و  شیرو اهانیکه گ دندیو د دیشان به اطراف چرخگرفتند و نگاه ایو ثولن چشم از در فالرا

 شروع به تکان خوردن کردند. اریو بس اریشان بسبرگ

 قاًیها شکست و عمسال بود که پس از یبلکه طلسم زگال،یا انیکه خالق آن نه تنها خدا ییبایهمه ز نیا انیدر م و

 فراوان شد.

 آشنا! یصدا کی

 یکی عتیناهنجار در طب یبا صداها ختهیپرندگان در آسمان آم یآوا یبه وجود آمد، صدا عتیکه در دل طب ییصدا

 ترسناک نشان یکه او را کم ینارنج یو با چشمان یسبز و مشک یهاالیبا  ییبایز یشده بود. و در آن لحظه پرستو

زد که پرستو در مقابل چشمان بهت زده و  یهرخندشد و ز رهیچپ ثولن نشست. ثولن به او خ یشانه یرو داد،یم

شد و نشست و گرم  رهیشد و به ثولن خ لیتبد یشکل یکلیخونسرد ثولن قامت گرفت و به انسان قد بلند و ه

 صحبت با او شد:

 دوست من؟ یچطور -

 رد و گفت:با او دست داد و بعد دستش را جدا ک ثولن

 خوبم. -

 چه خبر؟ -

 امن و امان؟ -

 !یاکوالک کرده امدهیشن -
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 .یآر -

 مرد. یاتو معرکه -

 .یلطف دار -

 ؟یکنیچه م نجایا -

 به اصرار فالرا آمدم. -

او را بر انداز کرد و سپس  ینمود و کم نشیاو کرد و تحس یبرا یافالرا ثابت شد و در دل قربان صدقه یمرد رو نگاه

 زد و گفت: یمانش برقچش

 ؟یکنیم ی. معرفیدار ییبایز یواو ثولن چه بانو -

 و مبارز من. اریفالرا.  شانیا -

 .یدر کنارت دار ییبایز یبانو نیخوشا به حال تو که چن -

 زد و بعد رو به فالرا گفت: یلبخند ثولن

 .نیهم دوست من هام شانیا -

از  نیبا او گرم صحبت شد. هام ییکرد و با خوشرو ینام داشت با فالرا دست داد و اظهار خوشنود نیکه حاال هام مرد

است  یکلیو خوش ه بایکه او مرد ز نیمنکر ا ی. ولدیآیفالرا از او خوشش نم آمدیفالرا خوشش آمده بود و به نظر م

 نشد و گفت:

 .دیهست یکلیو خوش ه بایشما هم به نظر من مرد ز -

 من. یه. متشکرم بانواو -

ه ب لیدر تنگنا قرار گرفته و چندان ما نیبا هام یاو از هم صحبت دیزد که ثولن کامال فهم یتصنع یلبخند فالرا

 رو به فالرا گفت: نی. هامستیصحبت با او ن

 .یدار ییبایخوش آهنگ و ز یشما صدا -
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 کوچک که پشت گوشش گذاشته بود را لمس کرد و گفت: یالهیدست م کیبا  فالرا

 ممنون. -

 ؟یاکنار گوش قرار داده ستیچ لهیآن م -

 اما خطرناک. یشخص لهیوس کی -

 بعد هم با حرص ثولن را صدا زد و گفت: و

 دوست توست نه من. هوم! ؟یاستادهیتو چرا ساکت ا -

 گفت: نیپر صدا قهقه زد و رو به هام د،یخند ثولن

 ؟یندار ی. تو کارمیرویم گریما د -

 کوتاه به فالرا که حاال در دلش جا باز کرده بود گفت: یبا نگاه نیهام

 همسر تو باشد؟! ستیقرار ن اناًیکه اح شانیا -

ثولن از شوک خارج شد و  یول "چرا که نه!  " دیثولن بگو خواستیمتعجب شد و فالرا خوشحال و دلش م ثولن

 گفت:

 همسر نه. یفالرا محرم راز من است. ول -

 از او خدمت برسم. یخواستگار یبرا گرید یروز یپس اگر رخصت ده -

 .میرویم گریحتماً. ما د -

که فالرا حاضر است  دانستیم یبود. او به خوب یحس چیخوشحال بود و ثولن بدون ه نیهام خورد،یحرص م فالرا

 نشود. دهیبرگز نیهام یبه همسر یها تنها باشد ولسال

آن جا نشستند و باز هم به اطراف  گرید یدر آمد و رفت و ثولن و فالرا کم ییمثل قبل شد و به شکل پرستو نیهام

 شدند. رهیخ
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 ییطال یهاکه درونش نقره بایرا کنار رودخانه ز ییبایز یبر کمند رشد کرده بودند و سمفون سویها گو گل درختان

 را ساخته بودند. دیدرخشیم

 ...نکیا و

 نخواهد شد.  دهیآن در جهان د ریکه نظ الیاز خ ییاند، در آنسوآورده دیپد یادر وهم، افسانه هانیا

 !رکانیبه نامِ، ه یاافسانه

 !رکانیه یافسانه

روزش  نیودن بهتراو در کنار ثولن ب یبرا زدیرا خط م نیفالرا اگر هام یروز بود و برا نیبهتر نیهام یروز برا آن

 .کردیم دادیب دیجز نبودِ عشق که شد کردیاحساس نم یبود و خألا یاو عاد یروزها برا یبود. و اما ثولن، انگار همه

 

 .نپ

 داشت.( یزیو چشمان ت آمدیبه نظر م یکلیقد بلند و ه اریبس یبرابر با صد استار ) و او هم مرد ی: وزننیهام

******   ******   ****** 

 ماه بعد. کی

در مرز  روانایا نیو کشتن افراد در سرزم دنیو گرد و خاک پاش هاانهیشروع شد و جنگ اول با تاز زیکم همه چ کم

کرد و رفته رفته  دایادامه پ هایریو سپس درگ دیکردن و پنهان شدن کش نیدو کشور شروع شد، بعد کار به کم نیب

 جنگ آغاز شد.

در  گرفتندیها مآن یکه از سربازها ی. هر جاندندیبریو وحشتناک، سر از افراد م نیخون اریو بس بیعج ییهاجنگ

 .دادیرا از دست م ییها هم سربازهامقابل آن

 شتریب شاننیباعث شد نزاع و حمله ب نیآمدند. هم یهم کوتاه نم چکدامیحق خود بودند و ه یِها مدعاز آن کی هر

 شود.
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   ******   *****  ****** 

 لیکه خود تبد یافرادش به جهنم یو از دست دادن تمام روانایا نیپس از شکست خوردن ثولن از سرزم سرانجام

 د.ردبرگ نشیفرو رفت. و فقط توانست به همراه فالرا فرار کند و به سرزم یکیمحض و به اعماق تار یکرده به نابود

 .دیآفر روانایا نیسرزم یِمخلوقات خود را بر رو گانهی خداوند

 ...گریاز امکانات د یاریو رفاه، بس یسرسبز، پرندگان، توشه و آذوقه، آزاد اهانِیگ

 .ردیو خصلت پاک را بپذ یکرد در دل ثولن بندگ یخداوند سع نیب نیا در

 تیعنا یاریبس یپاک بندگانش روشن یهاهر کدام از دل یِگانش برامخلوقات و بنده نیآرامش خاطر ب یبرا زگالیا

 .ِ دیبخش

با هر نوع  توانستیکه از خود در بر داشت م یاستیبود و با قدرت و س یو زندگ اتیح یِهنوز هم سرشار از انرژ ثولن

 ارتباط برقرار کند. یگریجادوگرانِ د

 ییایدر یِفوق العاده خود طوفان ها اریبا قدرت بس توانستیکه م یانتخاب کرد. کس اهایدر یِفالرا را به عنوان پر او

 کند.  جادیرا ا ایرا در دل در یجذر و مد طورنیکند و هم یکنترل و جار را

. هر موقع کندیقلب او را آکنده از درد م نیچرا عشق به ژاکل دانستیداد، اما، نم میرا تعل یدیاز نو افراد جد ثولن

در دل فکر  نیه عشقش ژاکل. در همان حال هر موقع بکردیکه جنگ را رها کند. اما، باز به آن فکر م شدیمنصرف م

به  یبپردازد. اما، وقت یگانگیرا بزند و به  زیهمه چ دیخواست قیدلش م کردیاو را در قلب زنده م ادیو  کردیم

 .کردیو نفرت م نهیحس انتقام تمام وجودش را پر از ک کردیفکر م رکانیه

 

 ******     ******      ****** 

سو وژ برود تا با  نیبستن صلح به سرزم یکرد برا یسع رسایا یکه اتفاق افتاد. سونگ به همراه ییهایریدرگ بعد

و کاروانش را ر نی. از ادوندیبپ روانایا نیسرزم یگانگیو به  سدیبنو یانامهمانیپ نیثولن صحبت کند که با ملکه ژاکل

یسو وژ حرکت کرد. چنان چه که اگر موفق نم نیافرادش به سمت سرزم یداد و به همراه یحرکت داد و اسب را ه

 تا نظر ثولن را جلب کند. ماندیهمان جا م شد



 رکانیه

 
54 

 

 

******      ******      ****** 

ه شد و ب ادهیزد و نگه داشت و از آن پ انهیبرخورد. اسب را تاز یو به نگهبانان مرز دیسونگ به مرز سو وِژ رس کاروان

 را به نگهبانان نشان داد و گفت: ینشان سلطنت رساینزد نگهبانان رفت. ا رسایهمراه ا

 صلح اومدن تا با پادشاه شما صحبت کنن. یسوعل هستن و برا نیملکه سونگ از سرزم شونیا -

 گفت: نگهبان

 .میتا اطالع بد نیصبر کن دیبا -

 .آدیشون نمطول نکشه ملکه از انتظار خوش ادیز یباشه. ول -

ها با اجازه ثولن فراهم شده بود. ساعت بعد اجازه ورود آن کیلن فرستاد و حدود را سمت دربار ثو یکیپ نگهبان

 رسایبه خاک سو وژ ا دنی. با رسدندیکاروانِ سونگ دوباره حرکت کردند و از مرز عبور کردند و به خاک سو وژ رس

 گفت: دادیم یطور که اسب را ههمان

 باشن. دهیکش یشه شوم. ممکنه نقدیمراقب خودتون باش یلیخ دیملکه با -

 گفت: ییبایبا تبسم ز سونگ

 .دیصلح به انجام خواهد رس نیدارم که ا دینگران نباش. حواسم هست. من ام -

 خدا کنه. -

 کردند. شهیبه قصر اعظم ثولن سکوت پ دنیکردند و تا رس شتریبعد سرعت اسب را ب و

 

 تان.کلمات دیده اجازه

 شود ، گرانیقوت قلب د باعث

 بخش شان باشد . الهام
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 را روشن کند . رشانیمس و

 تان.اعمال دیده اجازه

 را باز کند . گرانید یرهایزنج

 . تانیهادست دیده اجازه

 کنار بزند . گرانید دیبند را از د چشم

 تان.عشق دیده اجازه

 باشد . گرانید یدرخشان برا ینمونه  کی

 محبت شما ، دیاجازه ده انیدر پا و

 ت خدا باشد .از محب یشینما

 

******      ******      ****** 

 بودند. که سونگ ستادهیو فالرا ا رساینشسته بود و سونگ در مقابل او نشسته بود و ا اشیسلطنت یصندل یرو ثولن

 لب گشود:

 ها خاتمه بدم.اومدم به جنگ -

 ؟یطورچه -

 .میببند یو دوست یکرنگی مانیو باهم عهد و پ میصلح کن -

 نابود بشه. روانایهستم که ا یمن منتظر روز -

 .یبازیم شهیو هم یرسینم ییو جنگ به جا نهیو ک یمطمئن باش که با دشمن -

 .روزمیپ شهیمن هم -
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 روزیپ ی. تو زمانرسانندیم یروزیافرادت هستند که تو را به پ نیو ا یستین روزیاشتباه نکن جناب ثولن تو پ -

 توش نباشه. یانهیک چیباشه و هبود که قلبت پاک  یخواه

 زد و گفت: یپوزخند ثولن

 ؟یهست نیاوه. شما استاد د -

 .دمیم صیراهم رو درست تشخ ،یول ستمینه استاد ن -

 !رمیگیم شیالبد من دارم راه اشتباه رو پ -

 .ستین یکه شک نیدر ا -

 ملکه جوان. رمیگیم دهیحرف شما رو ناد نیمن ا -

 خواهد رساند. یصورت خودت را به تباه نیپادشاه جوان. چون در ا یرینگ دیبهتره ناد -

 .رسمینم ینرسانم به تباه یرا به تباه روانایمن تا ا -

 .یشویم مانیمطمئن باش پش -

 باطل. الیخ یزه -

 رو به ثولن گفت: کردینگاه م رسایکه به ا یدورش صاف شدند. در حال شانیبلندش پر یبلند شد و موها سونگ

 شما و کل افرادت هست. یته اون نابود یگرفت شیکه شما پ یراه -

 گفت: رسایمحکم به ا فشینازک ظر یبعد با صدا و

 .میبر -

 گفت: رسایرفت و رو به ا نیاز قصر او خارج شد و سمت محافظ یفور و

 به استراحت دارم. ازیکن ن دایپ ییبگرد جا -

 ملکه. شهیاطاعت م -
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استراحت  یرا برا یدو محافظ داخل شهر را گشت و مکان یبه همراه رسایاز دربار بزرگ ثولن خارج شدند. ا سپس

 را به یها را به قصر برگرداند و مکانملکه و افرادش در آن مکان ثولن به آن جا رفته و آن ییفراهم آورد. با جا به جا

 توانستیگرفت. ثولن با آن که م شیبه پ یبزرگ ییرایپذ دشها اختصاص داد و به نحو احسنت از سونگ و افراآن

به عمل  ییرایها به عنوان مهمان پذداد که از آن حیترج تشیموقع یادآوریسونگ را همان جا به قتل برساند اما، با 

 ها در خاک خود جان دهند.آن خواستیآورد. چنان که م

 

******      ******      ****** 

 را حس کرد. ریوصف ناپذ یانش را باز کرد در خود احساس آرامشچشم یبه آرام ثولن

ناب  یهجوم آورده بود. حس قرارشیبر قلب ب یعاشق بیدر دلش رشد کرده بود و باز هم حس غر یاجوانه حس

و  خوردندیبر هم تاب م ینیکه از فرط سنگ ییهاکه از درختان رنگارنگ با شاخ و برگ ییهاشهیداشت. همانند ر

 بود. کردهبزرگ را گسترده بودند. عشق در دلش گسترده شده و رشد  یبان هیسا

 .کردیاو را دو چندان م ییبایبر صورت جذابش ز دیشد تابش نور خورش رهیشد و پنجره باز کرد و به آسمان خ بلند

دل عاشق ثولن هم  .دندیرقصیداشت، در هوا م انیکه در آن جر یمیسبزِ درختان، با نس یِو کمرنگ ینارنج یهابرگ

 .دیپرستیم شیاز خدا شتریدلش را ب یی. گودیتپیاز تپش فراوان به رقص آمده بود و محکم م

 .دیکش یقیداد و نفس عم یرا تکان خود

 .دیدر مشام کش یمنتقل کرد و به خوب شیهانهیرا از پنجره به س رونیب یخوش فضا عطر

 !نیاز جنس عشق! ژاکل یشگیهم یمیآرامش قد کیخاص سراسر وجودش را فرا گرفت.  یآرامش

را پرورش  اشیمیرا فراموش کرده بود و فقط در دل عشق قد شیخدا داًینسبت به خود داشت. جد یبیعج احساس

. و هر لحظه عشقش به رفتیبرده بود و از ذهن و قلبش برون نم شیاو را تا مرز جنون پ نیژاکل اریفکر بس دادیم

 .شدیم دیو تشد ادیز نیژاکل

 قایانداخت. دق ینگاه شیپا ریرا ضرب کرد ناگهان به ز شیداد و پاها هیانجام داد به پنجره تک شیآرام با پاها یحرکت

را  یشکافت و بعد سنگ یبه راحت نیرا از زم یدر منشا خاطراتش قرار داشت. نشست. فرش را کنار زد و کاش
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آورد  رونیاز درون حفره کوچک اسرارش ب اشیقو ستو زرنگار را با دو د ییطال یابرداشت بعد از آن صندوقچه

و چند انگشتر.  ریداشت چشم دوخت زنج رکانیکه از ه ییهایادگاریصندوقچه را تکاند و بازش کرد و به  یهاخاک

 شده بود. ادیز اریبس اشیسرش را چند بار تکان داد. افکارش منحرف شده بود و دغدغه ذهن

پراند.  رونیتفکرات را از ذهنش به ب یکه گرفت تمام یقیبلند کرد. چشمانش را بست و با نفس عمرا  سرش

 صندوقچه را بست و دوباره به حفره برگرداند و آن را مثل قبل کرد.

 بود. ریروزها درگ نیا ثولن

 ...هاهیثان

 ...هاقهیدق

 ...هاساعت

 تر...عقب یکم

 ...هالحظه

 .کردیگذر زمان را حس نم او

 کجا بود؟ یراست به

صورتش را نوازش داد.  یمیفرود آمد که باد مال نیمتر فاصله داشت به زم کی نیگرفت و از پنجره که با زم دنیجه

 به او دست داد. یحس خوب

 خودش آمد. به

 ختهیآم در هم اهانیبا گ دهیو پوش یشد که سرسبز رهیچشمانش بود، و به باغ خ یو پر از گل، در جلو بایز یباغ

 شده بود.

محو در گوشه  یرا در آنجا گذرانده بود. لبخند اشیسال از زندگ نیها قبل چندسال یلیافتاد که خ یباغ ادی ناگهان

 لبش جا خوش کرد.
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آن شاخه گذاشت و به  یدرختان افتاد دستش را رو یبر رو ینارنج یو کم یسبز چمن یهابا برگ یبه درخت نگاهش

 لمسش کرد. یآرام

نشسته بود. به سمت آن حرکت کرد. ناگهان همان لحظه  یدرخت یماند که رو رهیخ یاچشمش به پرنده گهاننا

 در هوا در حال رقص بود، به لشیکه دم طو یشده بود در حال نیتزئ بایز یکه هر کدام، به رنگ ییبا پرها بایز یاپرنده

که پرنده کامال در آسمان  ییشد تا جا رهیاو خ پروازشد و سپس در دل آسمان پرواز کرد و ثولن به  کینزد نیزم

 محو شد.

 آمده و نشست. نییدرخت پا یسُر خورد. در پا آهسته

 داد. هیرا به هم چسباند و به درخت تک شیپاها یکم

 . از جا بلند شد و از باغ خارج شد.دیرا که قبال پرنده در آنجا بود  را د ییبلند کرد و جا سر

ها آن یو خنده یاز خوشحال دیو سونگ را با افرادش مشغول گشت و گذار در دربار د دیمحوطه قصر رس سمت

 ها رفت و گفت:آن کی! نزددیزد و ندانست چرا خند نیآرام و دلنش یلبخند

 !شتر؟یب نیاز ا یآه ملکه سونگ! افتخار-

 یاز دختران شهیها را به رقص آورده بود. همبودند و باد آن ختهیسونگ کرد که بر دور کمرش آزاد ر یبه موها ینگاه

بر کمر  ی. سونگ دستشدینم شیبرا نیمانند ژاکل زیچ چیه ،یو هنوز هم! ول آمدیبلند داشتند خوشش م یکه موها

 و لباس پرنسس وارِ خود را صاف کرد و گفت: دینازک و خوش فرم خودش کش

 ن.ثول جنابیمنه عال یِباعث خوشحال -

 !یابست. لحظه یالحظه یخود را برا یهاچشم ثولن

 که گرفته بود مطمئن بود. چشم گشود. یمیتصم از

. دیخوش حالت خود کش یبه موها یانداخت، سپس دست یلبش داشت نگاه یکوچک رو یسونگ که تبسم به

 فت.را فرا گر طیآن قسمت از مح دیبودن هوا از جانب خورش یبه خاطر آفتاب بیعج یدرخشش

 کم محو شد. یلینور ساتع شده از آن جا کم شد و خ یاهیاز گذشت ثان پس
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 رد.بود سکوت ک دهی. سونگ که فهمستینگر شیرو شیشد و به افق پ مانیکه پش دیبگو یزیلب باز کرد چ ثولن

 بودن به او دست داد. یتوخال حس و گرفت فرا را وجودش سر تا سر ٔ  احساس خال ثولن

 بود که سونگ در امتداد نگاهش، از مقابل او محو شد و رفت. یدر حال نیا و

 را دوباره بست و. شیهاچشم دیو نا ام دینرس دیبگو خواستیکه م یزیبه چ ثولن

******      ******     ****** 

 هفته بعد. کی

 

 است. کینزد غروب

پشت ابرها پنهان شد و  دیخورش شهی. مثل همکندیخود را م یوداع هر روزه نیآسمان، آخر یِدر پهنا دیخورش

 .دیبخش کیتار یمضاعف به فضا یداد و نور دیرا به خورش شیپنهانِ ماه فروزنده جا مهین

 در حال شام خوردن بودند. هایخواب بودند و بعض هایدر کاخ خود بود و بعض یو هر کس دیآرام آرام فرا رس شب

 در آسمان شهر کم کم رنگ گرفتند و مشخص شدند. رهیت یِابرها

 و آسمان در بر گرفت. نیزم نیب یجدال ناگهان،

 زیر یهاگشت. و قطره داریدرونش پد یدیرا در بر گرفت و غرّش شد میعظ یآسمان بود که رعد و برق نیا تینها در

 فرود آمدند. نیاز آسمان بر زم یباران شالق

بود محو شد و در دل شب فرو  نیکه در زم یو مرطوب بود. نور مضاعف سیو خ بردیبه سر م یحال در خاموش نیزم

 نم نم باران! یبر تمام منطقه حاکم گشت. به جز صدا نیسنگ یرفت. و سکوت

 سونگ که عاشق باران بود.  یبرا نیو دلنش بایز یسکوت

 .دیثولن عاشقانه کرده بود و او باز ذهنش به فکر عشقش پر کش یسرد که مکان قصر را برا ییو هوا بایز یباران

 داشت. ازیبه آن ن شیهاییدر تنها رسایکه ا یسکوت



 رکانیه

 
61 

 

 ییخود را در کل دربار بزرگ ثولن روشنا اتیها بود که حنور مشعل نی، تنها و تنها ا کیقصر تار نیدل ا انیم در

 بودند. دهیبخش

و  دلبر یو به انتظار عشق نشسته بود. عشق رهیها خپنجره به نور مشعل از پشت یکیدر آن تار یلجن ییهاچشم

 که او را نداشت! ینیریش

 و البته، سخت و طاقت فرسا! نیریبس ش یانتظار

 .گذشتیسونگ زود م یبه شمارش افتاده بود. اما، برا ز،یمردم سو وِژ و ثولن ن یاهال یبرا زمان

 یمدت عشقش در امان نبود، و چه قدر هم دوست داشت دغدغه یاز فکر طوالن گاهچیساعاتش ه یدر تمام ثولن

 باشد و بس! نیژاکل یکه فقط برا یایذهن

 .بردیمبهم به سر م یحال در سکوت دربار

 یهاسرسبز که شاخه یها، با درختانبرگ یهاو شاخه نیو رطوبت باران بر زم عتیاز طب یانبوه انیدر م قصر

افراد قصر  یفرو رفته بود. برا یقی. در سکوت عمکردیم ییبلندتر رونما زیقصر ن یهاآن از برج ینداکه بل اشدهیخم

 دشمنان بک اعالن جنگ! یبود و برا یآرامش

ه ب شیو بزرگ بود و انتها میعظ یقصر را که برج یکه ثولن قسمت شرق گر،یدکیبا دو مکان جدا و مجهز از  یقصر

 را به افراد سونگ اختصاص داده بود. دیرسیباغ م

 میتقس یبه دو قسمت مساو ه،یحاش نیبود که به هنگام ورود افراد به ا یسلطنت یدو قصر جدا یدارا یغرب قسمت

 .شدیم

پادشاه ثولن را به همراه  یکه شاهکار طراح ران،یو وز انیثولن و سمت راست سالن دربار یچپ قصر اصل سمت

 داشت.

هر روزه افراد  کهیبه طور نمود،یرا جذب و مست م یکه مشام آن هر کس بایرنگارنگ و ز یهاز گلبزرگ و ا یباغ

 شدند. یسو وژ م نیکوتاه ترک گفته، و عازم سرزم یخود را به مدت اریباغ شهر و د نیاز ا دنید یبرا یادیز

 یاهلبه یآب رو دنینوش یبود و پرندگان برا بایز اریوجود داشت که بس یدو قصر و دربار اصل نیب یکوچک حوض

 .آمدندیفرود م دنینوش یآن برا یآب
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. و همه را زدیو به سمت باال فواره م شدیشد، که آب از وسط آن شناور م یحوض دو چندان م نیا ییبایز یزمان و

 .کردیدر شب شگفت زده م

 بخش بود.لذت اریان بسپرندگ نیآهنگ یبه همراه صدا ییبایآن همه شکوه و ز یتماشا

 گشته و معروف شده بود. یخود واقعا بر سر زبان مردم جار یو منحصر به فرد عال بایز یقصر ثولن با طراح ،یآر

 ندهی. که آبردندیگفته به سر م کیبه انتظار تحقق  گر،ید نیاکنون ساکنان قصر و مردم شهر به همراه مردم سرزم و

 ست؟یچ

 !نی. سرنوشت ثولن و سر زمنیسرزم کیرقم زدن سرنوشت  یساده، برا ییشگویپ کی

 ییخود به خدا دیحال چگونه با ش،یبه خدا یکرنگیاتحاد و  یثولن برا یدر پ یها، و زحمات پاز گذشت سال پس

فکرها مثل رعشه بر اندامش لرزه  نیا شد؟یپس چه م یپارچگکی یبرا شیهاآورد؟ تالش یفرود م میسر تعظ گانهی

 .دادیو آزارش م اختاندیم

 !رکانیبود. بعد از ه یتاج و تخت پادشاه وارث

 چند انتظارِ نیا خرهٔ  گرفته بودند. باال یرا در پ شهیکه همه سکوت و اند یکرده بودند که امشب، شب دایپ نیقی همه

د. و انتقام بودن یتوز نهینو و تازه بود. دشمنان هم منتظر ک نیریاتفاق ش کیمنتظر  ی. هر کسرسدیم انیساله به پا

و او را از سر راه بردارند و خودشان  زندیپناه بردند به مخالفت برخ یگانگیو منتظر بودند که اگر ثولن و افرادش به 

 دار و ندار ثولن شوند. یوارث همه

******      ******      ****** 

 

یداشت در اطراف قصر م نیژاکل                                                                                                                               

 واریبه خرج داد و از د یرکیز ندیبدون آنکه سرباز او را بب یاو ملزمان پشت او در حال حرکت بودند. پسر بچه گشت

 ناگهان چشمش به آن بچه خورد و رو به ملزم گفت:که  زدیرا کنار م شیداشت موها نیقصر وارد دربار شد. ژاکل

 .شمیپ اریبرو اون بچه رو ب -

 آورد و گفت: نیرفت و بچه را کشان کشان سمت ژاکل یگریبا همراه د ملزم
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 ملکه. دییبفرما -

 گفت: یعصب نیژاکل

 است؟چه طرز برخورد با بچه نیا -

 بانو؟ -

 تکرار نشه. گهید -

 اطاعت سرورم. -

 خم شد و دو زانو کنار پسرک نشست و گفت: نیو ژاکلعقب رفت  و

 تو قصر؟ یاز کجا اومد -

 احترام کرد و با لحن بچگانه گفت: یادا پسر

 .واریاز د -

 ؟یِاجازه وارد شدن کار بد یب یدونیم -

 آره.  -

 خب؟ -

 .نمشیبب امیب یواشکیو مهربونه خواستم  بایز یلیخ نیآخه گفتن ملکه ژاکل -

 ؟یچ ینیبیمنو م یخب االن که دار -

 من تو قصر بمونم؟ شهیم -

 ات.خانواده شیپ یبر دیپسرخوب با شهینم -

 کرد و گفت: هیمظلوم گر پسرک

 ندارم. یاآخه من خانواده -
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 که متوجه حال بد پسرک شده بود از لحن کالم او متأثر شد و لب زد. نیژاکل

 ات کجان؟خانواده -

 راهزنا کشتن. -

 نیاز ملزم یکیکرد و دست  شیاو را در آغوش گرفت و نوازش داد و رها یاو سوخت و به آرام یدلش برا نیژاکل

 سپرد و گفت:

 .نیخواب و آب و غذا بد یبهش جا -

 گفت: زیاعتراض آم ملزم

 ...یملکه؟ ول -

 .نیکن هینشنوم. براش لباس هم ته یااضافه زیچ -

 اطاعت. -

 یشمیاز جنس ابر بایو ز زینو و تم یکرد و لباس زشیکرد و او را به حمام برد و تم یها پسر را همراهاز ملزم یکی

سر پ میداد و آن را تقد یرا شانه زد و به او قصر کوچک شیگشت. موها بایخالص به او پوشاند. پسرک آراسته شد و ز

او  یبرا یاندهیبچه را داخل قصر نگه دارد و بتواند آ آنگرفت  میاو خوشحال شد و تصم یبرا نیبچه کرد. ژاکل

او انتخاب کرد. سپس بعد از  یرا برا " هانیآ "نام  نیندارد و ژاکل یپسرک گفت که نام دینام او را پرس یبسازد. وقت

تا  تادفرس رونیرا به ب نیولو شد و ملزم اشیتخت سلطنت یگشت و گذار به کاخ برگشت و به اتاقش رفت و رو یکم

بود سونگ همچنان بر  دهیخوانده بود و فهم نیاو نامه داده بود و ژاکل یکه سونگ برا یبتواند استراحت کند. از روز

که  کردیمردم سوعل را م یگذارتا نظر ثولن را جلب کند خدمت دگردیکه گرفته پابرجا است و بر نم یمیتصم

 .کردینم شانتیاذ یغم چیه گریو انگار د دودنب یحس نکنند. مردم سوعل از وضع خود راض یکمبود

*************** 

 هفته بعد. کی

که  یمتی. به هر قخواستی. او عشقش را مکردیدست و پنجه نرم م یفکر بود و داشت با سخت ریسخت درگ ثولن

 .بودیجانش م متیاگر به ق یشده. حت
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 کنم. تیدایو گذر گشتم که پ یبه هر کو یعمر

 کنم. تیتماشا نیام ، بنشکرده دایکه پ اکنون

 

وب و خ ندیرا تا ابد به تماشا بنش شیبایتا عمر دارد آن صورتک ز دیکه به عشقش رسبعد از آن خواستیثولن م دل

 .شدیخسته نم چوقتیعشق ه دنیاز د دانستیم

 

 نهم. تیسویبه گ یاشک شوق را تاج الماس

 کنم. تیسراپا بیباغ شعر را ز یهاگل

 

آزارش  یفکر ،یرا داشته باشد. ول نیکه به دست آورده را از دست دهد اما ژاکل ییزهایو چ ییحاضر بود تمام دارا او

که در  یگشت. اشک انیاشک نما اشیلجن یدو گو ینِ یاو زند چه؟ ناگهان در نِ نهیدست رد بر س نیاگر ژاکل داد،یم

بار  یو تنومند ماند. آن هم برا یو خود را نباخت و قو ختینر بار هم کی یکرد حت یکه زندگ ییهاسال یِتمام یط

 شد؟! میتسل نیژاکل یدوم! پس چه شد در عشق آن هم برا

 

 که با من هر نظر ،  نیبنش

 چشم دل ، با چشم سر با

 تر ، لحظه خود را مست هر

 کنم. تیبایز یرو از
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لن در ذهن ثو نیژاکل یبایکه او در جنگل تنها بود و ثولن او را نجات داده بود. چشمان ز یفکر کرد به روز نیژاکل به

 آورد. ادیجان گرفت و ثولن تک تک لحظات صحبتش با او را به 

 

 سان که خواهم خوانمت.و بنشانمت آن نمیبنش

 کنم. تیهاجان بر لب مانده را مهمان لب نیو

 

 در گذشته (( یی)) از جا

 غیج یکه از سمت غرب صدا رفتیکرده بود داشت سمت جنوب م ییشگویثولن که باران را از قبل پ گرید ییجا در

ظاهر شد و  شیو رو به رو دید یرا کنار درخت نیکرد و ژاکل دایآن جا را پ شییبا نماد جادو یو فور دیرا شن یدختر

 گفت:

 آد؟یاز دستم بر م یکمک -

 ؟یهست یتو ک -

 ؟یهست یمن؟ تو خودت ک -

 .نیمن ملکه گل ها هستم. ژاکل -

 ؟یمن. تو ملکه قصر بزرگ یآه. خدا -

 .یآر -

 ؟یکنیچه م نجایپس ا -

 ؟یهست یقدم زدن آمده بودم. تو ک یبرا -

 سو وِژ. نیثولن جادوگر سرزم -

 .یآه. تو بت پرست -
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 .یپرست گانهیمتعال و  یتو هم خدا -

 ارد.ند ریهمتاست که نظ یب یمن خالق یخدا -

 از او ندارد. یمن هم دست کم یخدا -

 اوه! -

 فراهم کنم. تانیبا آتش برا یچادر یمن رخصت ده یبانو -

 ممنون. -

 کرد که ثولن گفت: یاز او سپاس گذار نیآورد ژاکل دیخواند و چادر و آتش را پد یدر دل ورد ثولن

 خواهند کرد. داینگهبانان قصر شما را پ گرید قهیبروم. تا ده دق دیمن با -

 ممنون از کمکت ثولن. -

 او محو شد.  دگانیثولن از د بالفاصله

 

 بخت دور از دسترس یتو را با هر نفس ، ا بوسم

 کنم. تیتماشا نیکه بس ، غمگ یبردار وربانگ

 

 تخت وول خورد و لب زد. یرو ثولن

 من؟ یِتمامِ هست یا دیبه تو خواهم رس یپس ک -

 

 دهم. تینشان ، بازو به بازو یکهکشان ، تا ب تا

 کنم. تی، جان را هم آوا ی، همدل یزمانهم با
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 چشمش را دو بار باز و بسته کرد و با خودش حرف زد و گفت: ثولن

مالک وجودت خواهم شد و تمامت را  دیخواهد رس یو من قول خواهم داد روز ی. در قلبم. ملکه قلبم شدیتو آمد -

 رو خواهم رفت.صاحب خواهم شد و در بطنت ف

 

 امان. ابمیدم اگر  کیعطر و نور تو امان  یا

 کنم. تیایرو یکمان با نو نیاز رنگ یشعر در

 

با او  شهیفالرا عاشق اوست اما هم دانستیم یبه خوب نکهیبا ا ،ییخسته بود از تنها خواستیدلش همدم م ثولن

لبر و د بایز یکه خود از گُل به انسان یآن دخترک دیپا فراتر نگذارد. اما، هرگز نفهم شتریب یسرد بوده که از موضع

داشت از  یآن دختر را قبول کند. چون خود عشق شققدر عاشق است. و هرگز نخواست عکرده بود چه لشیتبد

 .دیپرستیو قطرات باران آن را م ایکه به اندازه وسعت در ا،یجنس بلور و پر

 

 من یاهایدن دیمن ، خورش یهاایرو یبانو

 کنم ؟ تیتمنا یمن ، تا ک یفرداها دیام

 

 دهیکه عشقش کنارش خواب ندیمطلق برود و بب ییتمام شود و به روشنا شیهارسد کابوس شب یچه خوب که روز و

 است!

  

 یریمش_دونیفر# 
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========================== 

 سالم. با

 یرمان من و همراه نیکه در ا یممنون از کسان یلیرمان رو خوب و بدون نقص نوشته باشم. خ ینجایکه تا ا دوارمیام

 تمومش کنم. یو به خوب رمیبگ یخوب یجهیو من بتونم نت دینش مونیرمان پش نیکه از خوندن ا دوارمیو ام کنندیم

 تشکر. با

 بانیپشت_بایشک# ارادتمند

========================== 

 فـصـل آخـر.          

 

 ثولن با سونگ خبر نداشت. یو قرار و مالقات پنهان یپنهان میاز تصم کسچیسال گذشته بود و ه کی

. کردیم یسوعل زندگ نیسو وِژ به دور از خانواده و سر زم نیکه سونگ به عنوان مهمان در سر زم یسال کی نیا در

چه  هر نیسال ژاکل کی نیا یدعوت کند. در ط یگانگیاز سو وژ را به  نیبا اتحاد چند سرزم نیسرزم نیتوانست در ا

 دلتنگ هم دیشد یدو خواهر تن نیکنار هم نبودند. ا که یسال کی نیکرد سونگ را برگرداند موفق نشد. در ا یسع

 . نوشتندیطومار مانند م یاهم نامه یبرا کیبودند. و با پ

را  نیپر کرد و توانست اعتماد ژاکل نیژاکل یپدر مرحوم خود را برا یها سداد که پسر سابح بود جاسال نیا یط

 نیشد. ژاکل نیو مبارز ژاکل یرو، نه تنها محافظ شخص نینسبت به خود به دست آورد و محافظ او همراه او باشد. از ا

و  کردیرا دقت م زیهمه چ یو به او سپرد. سداد به خوب کرد یرا به سداد واگذار روانایکل دربار بزرگ ا یسرپرست

دارد و  یو خوب یقو یلیعقل و هوش خ اشیبرود. او در اوج جوان راههیبه ب یکس ایگم شود  یزیچ گذاشتینم

 و در همه جا محکم و استوار است. شهیهم

 

 .نپ
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 : محکم، استوار، استقامت.سداد

========================== 

و  شدیروز آشکار م کی هایپنهان نیا دیدعوت کردند و حال با یانگگیرا به  هاتیها و مل تیو سونگ همه قوم ثولن

با او همگام و امانت دار و راز دار  دیرا از زبان ثولن شن قتیکه فالرا حق ی. از روزدندیفهمیثولن را م یقصد اصل همه

است که او عاشق  نی. مهم استیگرچه به عنوان عشق در قلب ثولن ن کهثولن شد. فالرا در دلش به خودش قول داد. 

در  شهیهم یعشق را در دلش پنهان نگه دارد و آن عشق پاک و مقدس را برا شهیداد که هم حیو مفتون اوست. ترج

 در کنار ثولن بماند.  شهیقلب خود حفظ کند و در عوض هم

 خواهد ماند. یدخترک وفادار ثولن باق شهیهم فالرا

 

 .نپ

 فتهی: دلباخته، شمفتون

========================== 

ها را به قصر فراخوان فرستاده بود و آن هانیدو عصر بود. ثولن به همه سرزم یِهوا خوب بود. ساعت حوال امروز

 احظار کرده بود.

ها و فالرا کنار آن رسایکنار هم نشسته بودند و ا یصندل زیم یسکو رو یدر باال یو سونگ حاال در سالن اصل ثولن

و  دیبودند. هر کدام منتظر بودند تا ثولن لب بگشا یادیز تیها احاطه شده بود. جمعدور آن یادیان زبودند. محافظ

 ساکت شدند. یناوِل توسط شخص دنیکوب یصدا ا. که بکردندیبا هم پِچ پِچ م هایبزند. بعض یحرف

 

 .نپ

 گرد همانند طبل است. یاست چوب یایاست و ش یزبان روس کی: ناوِل
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دستش را در هوا تکان داد و مهر سکوت را شکست و  زدیخالص خود را کنار م یشمیکه لباس ابر یدر حال ثولن

 شروع به حرف زدن کرد.

 یکار مهم یفراخوان مهم هست و من شما رو برا کی نیا دیهست انیطور که در جرسالم و درود همه به شما. همان -

 جمع کردم. نجایو بستن عهد نامه و اتحاد ا

 ادامه داد. یو پس از اندک دیسونگ پاش یبه رو یزد و سرش را تکان داد. ثولن لبخند یلبخند سونگ

 و عشق. یاتحاد دوست -

را که در ذهن همه نقش  یاعظم سوال ری. که وزشدندینداشت و هر لحظه شوکه و متعجب م یجمع تمام یپچ ها پچ

 ساخت. یبسته بود را بر زبان جار

 ز؟یامپراطور پادشاه عز -

 شد و گفت: رهیبه او خ ثولن

 شده؟ یزیچ -

 نمونده! یو عشق؟ با کدوم کشور؟ کشور یاتحاد دوست -

 چرا مانده! -

 :دیپرس یامور مال ریوز

 م؟یدانیپادشاه کجاست آن کشور که ما نم -

 شد و گفت: رهیبه آسمان خ ثولن

 .اشیگانگی. خدا و شیهاکشور آن باالست. آسمان و ابر -

و  تادسیو فالرا، که از قبل آگاه بودند. ثولن بلند شد و ا رسایشده بودند. به جز ا جیگ یو مردم همگ تیو جمع رانیوز

 محکم و رسا و آرام آرام گفت: ییو مبهوت بودند. با صدا جیکه گ کردینگاه م یبه کسان

 .دیو آسمان است و ما را آفر نیزم گانهیکه  یی. اومیمن شما رو جمع کردم. که اتحاد با خدا ببند -
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 زد: ادیفر تیاز جمع یمرد

 شود؟یچه م رکانیه انیپس خدا -

 گفت: یبا اخم ثولن

 خدا پناه برده. گانهیبه  زیخودش ن رکانیه -

 گفت: یگرید مرد

 پرستش بسازند چه شود؟ یبرا دیکه دستور داد ییهاپس مجسمه -

 زد و رو به او گفت: یلبخند ثولن

 نابود شدند. ریسال اخ کی یها ط. همه آنستیپرستش ن یبرا یامجسمه گرید -

 امور خارجه گفت: ریوز

 چگونه؟ -

 .زیملکه سونگ عز یو به همراه یبه صورت پنهان -

 گشت. داریپد یظیدربار زد سونگ متعجب و در ابروان ثولن اخم غل ریکه وز یبا حرف ناگهان

 پادشاه؟ دیبه ملکه سونگ دار یاقهعال ایآ -

 گفت: یعصب ثولن

 .رینخ -

رد او را مو یگریبود و فکر به دختر د یکی نیتصور کند و فقط دلش با ژاکل نیرا ژاکل یکس خواستینم یحت چون

 .دادیآزار قرار م

 قصد جسارت نداشتم. دیببخش -

 .رفتندیکه با او دشمن بودند پذ یالهیدعوت کرد و همه به جز قب یگانگیرا به  یسپس ثولن همگ و
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ها را به ها محاصره کردند و سپس به دستور ثولن آندست به اعتراض زدند و قصد حمله کردند که سربازان آن هاآن

 بود بردند.  یکه همانند تونل ترسناک یکیزندان تار

 گفت: ییبایو رو به ثولن با تبسم ز ستادیها اهم در مقابل آن سونگ

 .میاریسجده شکر به جا ب دی. باگمیم کیتبر -

 آوردند. مانیشکر کردند و ا گانهی یسجده کردند و به خدا نیبر زم یهمگ رانیو وز مردم

 با صلح و بدون جنگ.  مانیا

 نبوده. انیدر م یامداخله چیبر دست دل بوده و ه ارشانیکه اخت یمانیا

 .نیمانده بود. اعتراف عشق ثولن به ژاکل زیچ کیفقط  حاال

 دعوت کرد.  یرا جشن گرفت و مردم را به شاد یگانگی نیداد و ا بیترت یجشن بزرگ ثولن

 دو دوست قابل شده بودند. گرید کی یو فالرا برا رسایسال ا نیا یط در

========================== 

سفر  نیا یرگشت. ثولن هم مقدمات و تدارکات الزم را براسوعل ب نیخود به سرزم نیبا همراهان و محافظ سونگ

 انهیاسب را تاز وقفهیاستراحت ب یا. بدون لحظهرفتیم روانایبود و داشت از راه کوهستان دماوند به ا دهیچ یابد

ها آن یکه پا ی. وقتدندیرس روانایعبور کردند. به شهر بزرگ ا رز. از مدندیرس روانایپس از دو روز به ا نکهیزدند و تا ا

خود به سمت قصر  کینزد ارانیکردند. ثولن با  ییرایها پذاز آن یخورد. مردم به خوب روانایا نیبه خاک سرزم

 کردند. أرا امض یگانگی یساعت مذاکره باالخره عهدنامه کیبا او و  ینیحرکت کرد. پس از مالقات و هم نش نیژاکل

 زد و گفت: ییبایتبسم ز نیژاکل

 روردگار بر تو.درود پ -

 .زدیبه هدف م زیآخر را ن ریت دیحاال با ثولن

 دارم. زین یگریهدف د -
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 ؟یچ -

 دهم. لیعاشقانه را تشک یزندگ کیدارم با او  میدارم که تصم یعشق -

 ست؟یاو ک -

 بداند. قیالبته اگر ال -

 چون تو را قبول نکند. ییبایاحمق است که مرد جذاب و ز کیآن دختر  شکیب -

 به من است. نیبه او توه نیکرد. توه نیتوه دی. به عشق من نبایآ یآ -

 ثولن. دیآه. ببخش -

 ی. لبخندکدامچیه شکیکرد؟ ب انیب بایقدر زاسمش را آن نیژاکل نکهیا ای باست؟یقدر زثولن فکر کرد اسمش آن و

با  دیثولن را د یِسکوت طوالنکه  نیژاکل "که اسمم را رسا گفت.  باستیعشق من ز یصدا "زد و در دل گفت 

 محو گفت: یلبخند

 نم؟یکه او را بب ستیحال آن عشق تو ک -

که قرار است با ثولن  یکه چرا به دختر دانستیکند. نم انیجمله را ب نیسخت بود که ا شیبرا نیقدر ژاکلچه و

که  ییهافیبود و با تعر دهیکه ثولن را د یمدت کم ی! در طکندیم یبود حسود دهیازدواج کند و هنوز او را ند

او باشد و او را تماماً مال خود کند.  یِثولن مردِ زندگ خواستیسونگ از ثولن کرده بود دلباخته او شده بود. دلش م

خجالت تمام  دیهجوم خون را به خود خو گرفتند و اس شیهاشد که گونه نیثولن بهت زده و شرمگ یناگهان با جمله

 .وجودش را در بر گرفت

 .نیمنه. اسمش هم ژاکل یاون دختر االن رو به رو -

 او رفت و گفت: کیبلند شد نزد ثولن

 م؟یعشق رو باهم داشته باش دهیاجازه م بایز یبانو نیا ایآ -

 شد و آهسته لب زد. رهیبه چشمان ثولن خ نیشرمگ نیژاکل

 .یآر -
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 . دیدرخش نیبرق زد و ژاکل ادیز یِثولن از خوش چشمان

 .نیریاعتراف ش کی

 .نیریعشق ش کی

 .وستیپ تیکه به واقع نیریش یایرو کی

========================== 

نگاه آن دو بود. ثولن دست مردانه خود را دور کمر  ررأسیدر ت هانیکوه بودند و همه سرزم یو ثولن باال نیژاکل

پر حرارت گرم کرد.  یوجودش را چون آتشرا از عمق سوزاند و  نیدست او کمر ژاکل یقرار داد که گرما نیژاکل

 رسا لب زد. ییاعاشقانه و با صد یکرد. پس از اندک کیسپس او را به خود نزد

 تو؟ -

 ؟یمن چ -

 . یمن یِتمامِ هست -

 با لبخند گفت: نیژاکل

 مردِ من. باستیامروز هوا با تو ز -

خوشفرم  یهاداغ ثولن بر ل*ب یهاد و ل*بشان تنگ شفاصله نکهیکرد. تا ا کیآرام آرام سرش را به او نزد و

 قرار گرفت. نیژاکل

 تجربه عمرشان بوده و است. نیتجربه و بهتر نیهر دو اول یکه برا بایز یعاشقانه یبوسه کی

 

 من امسال یچله توو

 شعر و کدوم فال کدوم

 اون و زنده کرده؟ ادی باز
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 بگو کدوم فال حافظ

 روز و کدوم سال کدوم

 گرده؟یکه رفته بر م یاون

 

 کدوم ستاره امشب

 و داره؟ هامدلشوره

 لبخند اونه دلواپسِ

 

 جاده دوباره کدوم

 اشاره کیو با  اون

 رسونه؟ یدر م نیپشت ا تا

 

 هر سالِ من یچله  توو

 .شهیکه پر نم هیخال یجا هی

 نگو توو فالِ من حافظ

 .شهیافتاده برا هم ییجدا

 

 .لرزهیچله صدام م یهاشب
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 .رهیگیم دلم

 هاش و...چله خاطره یهاشب

 رهیگیم ازم

 دوباره نبودنش رو بهونه کرده. دلم

 .گردهیکه رفته بر نم یاون گنیعمره م هی

 

 : تو چله من امسالشعر

 ی: محمد معتمدخواننده

 .یرانیا یِسنت شعر

 

 دادند. بیرا ترت یبا ثولن ازدواج کرد و جشن بزرگ نیروز بعد ژاکل دو

 راحت بود. زیاز بابت همه چ الشیاش بود ازدواج کرد. حاال خساله نیچند یکه آرزو یبعد سونگ با مرد هفته

 تر شده بود.و افزون شتریب یهمگ یو شاد رفتیم شیپ یبه خوش زیهمه چ گرید

 کرد. یمعرف رونایا نیسرزم عهدیآورد و او را ول ایاز ثمره عشقش به دن یپسر نیسال بعد ژاکل کی

 یخود معرف نیو پسر دوم را شاهزاده سرزم عهدیدو پسر دوقلو شد و پسر اولش را به عنوان ول یهم دارا سونگ

 کرد.

 

 .ستیهمچنان باق تیحکا یرمان. ول نیا دیرس انیبه پا و

 خی/ کوه  بانیپشت بای: شکسندهینو
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 سالم.  با

رو بد  ییتون بوده باشه و خوشتون اومده باشه. اگر جا لیباب م رکانیکه رمان ه دوارمیدوستان رمان. ام خدمت

 یخیارهست که ت یبار نیاول نینوشتن نداشتم. ا یخیدر ژانر تار یابنده تجربه دیخودتون ببخش ینوشتم به بزرگ

 . سمیبنو باتریز کنمیم یسع سمیبنو یخیتار ماهلل اگر باز هم خواستبد نشده باشه. انشا دوارمینوشتم ام

 .رسمیخدمت م یبعد یرمان با

 بانیپشت_بایشک#شما  دوستدار

 .خیکوه  

 1396/06/06  خیرمان در تار شروع

 

 20:29رمان ساعت  انیپا

 1396/10/14  خیتار در

 شب 21:47در ساعت  1397/04/13: یسیبازنو شروع

و  یها طوالنز قسمتا یها حذف و بعضاز قسمت یشده و حاال بعض یسیبازنو رکانیعنوان حرف آخر رمان ه به

 .ادیتون بخوش دوارمی. امافتهی شیبه صورت متداول افزا گرید یهااز قسمت یبعض

 

 1397/04/14: یسیبازنو انیپا

 عصر 14:00ساعت:  در
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 .انیپا            

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
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