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را در این دنیا از همه واقعیت های نا خوشااای د و چه خوشااای د به چیزهایت د اات  چه چیزی ما
نیافت ت مت ر اند.من یک حکیم و یا ریش  فید قبیله نیستم اما دنیایت بسیار ک جکاو و  یری 

 ر یدن به همه چیزه.ناپذیر دارم که همواره در تالش برای 

در تمام این زندگت  اااده و کالفه ک  ده نمیدانسااتم به دنبا  چه چیزی باید میرفتم تا هر چیزی 
 که گمان میکردم بیرون ز این دنیای کوتاه وجود دارد را یافت میکردم.

ک ، گرگ ما ها ، خون  مردم زیادی در مورد جادوگر ها و مردمان عجیب ، شیاطین ، اشیاع تر  ا
آشاااام ها ، و مردمان آ ااامانت و یا فرشاااتلان ، ج ل  اروان و درختان زنده و یا هر چیزی که 
شد دا تان های زیادی زمان تا زمان برای گفتن  رهم مت  شته با دا تان عجیبت برای گفتن دا

 کردند اما در میان آن همه هیچ گاه هیچ اتفاق عجیبت برای رخ دادن نبود.

اد هساات د که در گذشااته ای بساایار دور چ ین چیز هایت همه قا ب مردمان زیادی بر این اعتق
شت د اما من بر این اعتقاد هستم که در ای ده ای دور نیز مردمان زیادی بر این اعتقاد  واقعیت دا
خواه د بود که چ ین چیزی در مورد این زمان نیز خواهد بود.پس همیشااه همی رور خواهد بود 

 وجود خواه د داشت. و دا تان ها همیشه برای گفتن

زندگت برای کشااورز  ااده ای که همیشاه هر انبه برای دخ  زندگت اش در مت اورد و همیشاه 
هم باید نیمت از دخلش را با کما  می  به دو ت پادشاااه تقماایم ک د زجر اور و انقدر واقعیت و 

ک ده از بدبختت ا اااات که به  اااختت حتت فکر ان را مت ک د روزی اتفاق خوشااات خوا هد ا
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افتاد.برای خوانواده ای کوچک که مرد خانه اش جوان کم تجربه ای مث  من باشاااد به  اااختت 
 میتوان گفت هیچ گاه پیشرفتت در آن خواهد بود.

با وجود آن که  اااه خواهر کوچک تر و مادری مریه که بعد از مرد پدرم به د ااات ماموران 
ن فکر میکردم که روزی باید انتقام داشتم هر روز به اپادشاه دیلر شرایرش  خت تر شده بود 

مادرم را از پادشااااه حریی میلرفتم ، اما بعد از آن به آن فکر میکردم که در نتایت کشاااته مت 
ست نبود که بعد از من آن خوانواده را  ر هم نله دارد.ای تا گذرا بودند و روزی ر ید  شدم و ک

 گت من قب  از انقالب بزرد من.که یک اتفاق متحو  ک  ده رخ داد و این بود دا تان زند 

شااروعش را نمیدانم از کجا بود اما در آن بودم که گله را به  اامت کوهسااتان برای چراندن مت 
بردم و پس از  اااااعت ها ای ور و آنور کردن به ج للت که همیشااااه مادرم درموردش میلفت 

افتادم که همیشه  ج ل  کوهستان  رد متو آن جا بود که به یاد دا تان هایش در مورد  ر یدم
 مت گفت از ان کوهستان دوری کن.

نه اعتقادی به آن خرافات داشااتم و نه برایم متم بود ، ت تا چیزی که میدانسااتم این بود که یکت 
شتم آن  ممیم دا شیر ت  ر به آن ج ل  در هم پیبیده برده بود و ت از بزچه های بازیلوش با 

ک م اما رفته رفته تر هر چه قدر که جلو مت رفتم را از پیشااارفتن به درون آن ج ل  جلو گیری 
 بر روی پو تم احسا ش میکردم. وزش  رمایت که بیشتر و بیشتر میشد.

ستان  ستاد و انجا بود که کوه گاه در حا ت که به  متش مت دویدم ای بزچه نادان باالخره ناخودا
و ج ل  تبدی  به یخ زده را دیدم و در همان حا  اطرافم را  ااارمای بیشاااتری پوشاااش گرفت 

 زمستان یخ زده ای میشد که  ا  ها برف و  رما را تجربه کرده بود.
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مه غلیظت میلرفت  را بزچه ای که به دنبا ش بودم آرام آرام ایستاده میشد و در حا ت که دورش
با اما  ، شااد که شااباهت بساایار زیادی به دختر عریان و پری مان دمت تبدی  به آدمیزاد اندامت 

ی  فید و پیچ خورده ای داشت پدیدار شد و در همان جا تسلیم مرد شدم و میدانستم شاخ ها
 که دیلر باید غز  مرد را میخواندم.

ترس  رتا ر وجودم را گرفت ، موجود پری  ان با اشاره ای بر من ، من را به  ویت خواند و در 
میکردم کار در ااات را حا ت که هم ترس از جان مرا بت اراده کرده بود و هم در د  احسااااس 

 انجام میدادم که به دنبا  او مت رفتم.

 ااارمای زیادی ک  وجود من را به خود پیبانده بود و درحا ت که به خود میلرزیدم به رودخانه 
مردمان شتر که میلفت د  خیلت قبلتر بزرد و یخ زده ای که در قعر ج ل  بود ر یدم و به گفته 

د داشت که آنسوی آن یک خانواده ت تا زندگت میکردند و یک پ  بزرد روی این رودخانه وجو 
مردم آنتا را جادوگر خراب میکردند و پس از آن که مردم گذشاااته آنتا را بر روی این پ  اعدام 
کرده بودند پ  را خراب کردند و بعد از آن این کوهسااتان و رودخانه غرق در  اارمای بت اندازه 

شد و همه چیز درهم یخ زد و از تر ستان نیامده بود.ظاهرا ای  ست دیلر به  مت این کوه س ک
دا تان ها حقیقت داشت د.اما دیلر اهمیتت نداشت.زیرا که امیدی به زنده ماندن نداشتم و ت تا 

 به ان فکر بودم که چه مرگت در انتظارم بود.

شدت  ک بود و به  شده ه وز اندکت بر جای مانده بود ، تر  ا .در خود خور ک  دهآثار پ  خراب 
آن  حظه ارزوی مرد بتترین راه برای خاطمه همه چیز بود.اما تمام نمیشد.باالخره  روکله آن 
با   تا او را دن باز از من خوا اااات  باره پیداش شااااد و  با شاااااخ های بل د و  ااافید دو دختر 
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ک م.نمیدانستم چرا اما باز او را دنبا  کردم و به  وی ان طرف رودخانه یخ زده بر روی یخ های 
 پایدار حرکت کردم و باالخره به انسوی رودخانه خود را ر اندم.نا

شد.پ  وجود داشت و عده زیادی  در همان حا  تمویر غیر عقالنت ای جلوی چشمانم پدیدار 
سته  از مردم روی آن تجمع کرده بودند و چ دین زن و ببه و مرد بت گ اه را روی آن د ت وپا ب

 ا یر کرده بودند.

این  اااوی رودخانه دختر ببه کوچکت پشااات بوته هایت خود را پ تان کرده بود و درحا ت که 
اشااک از چشاامانش جاری بود به ماجرای در حا  وقوع خیره شااده بود.درحا ت که ط اب های 

شدند و پس بل د بر گردن ان  ضربه ای متلک به  مت رودخانه پرتاب  بیل اهان اویخته بود با 
شدن آن را بر روی  ر آن از آن مردم پ  را  شدند و خراب  به آتش کشیدند و از روی آن خارج 

 خانواده بیل اه و اعدام شده تماشا میکردند.

پس از آن که پ  کامال خراب شد آتش شروع به خاموش شدن کرد و  رمای نا به وقوعت شروع 
آن دختر کوچک و به پدیدار شدن کرد و رودخانه شروع به یخ زدن کرد و در این  وی رودخانه 

شاخ  شده بود به  متت مت رفت که آن دختر  فید  شوبت که درونش ایجاد  شم و آ بت گ اه با خ
 من را میخواند.

به دنبا  آن دختر ببه و دختر  ااافید شااااخ روی  ااار راه افتادم تا ای که به یک کلبه یخ زده 
ازه به نظر مت ر ید و کوچک ر یدم و وقتت وارد آن شدم متوجه شدم درون خانه کامال گرم و ت

 شوئمی ه آن را گرم نله داشته بود.ای به نظر مت ر ید که گویا کست تازه  به گونه
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شاید به هر حا   شتم اما به هر  ویت نلاه میکردم تا  با وجود آن که درون خود ترس فراوانت دا
ک من را به  و ی راه پله های ادامه دا تان را مت فتمیدم و باالخره آن دختر  فید شاخ و تر  ا

پو یده که به طبقه باال میرفت خوا ت و بعد از آن که از راه پله های ناامن به طبقه باال ر یدم 
درون یک اتاق بر روی تخت در هم پو اایده ای جسااد کوچک که ا ااتخوان های بیش ، از آن 

جسد پو یده  نمانده بود پیدا کردم و در همان حا  طوفانت در اتاق به راه افتاد که باعث مت شد
طو ت نکشااید که آن دختر بازمانده احیا شااد و در اات مقاب  من ایسااتاد و بر هم احیا شااود و 

درحا ت که آشااوبت از ترس درونم داشااتم از آن  ااوی دیلر آن دختر  اافید شاااخ احظار شااد و 
 را زیبا میبی ت؟نوراب  یلباره شروع به  خن گفتن کرد : جوان شجاع ! آیا دختر من 

وب من را در هم ا یر کرده بود و در آن موقعیت مع ایت زیبایت و زشتت را نمیدانستم ترس و آش
 اما جوابت که برای زنده ماندنم صحیح میدانستم چیزی بود که آنتا انتظارش را مت کشیدند.

ک ون دیده ام. -  در ته ! او زیبا ترین دختری هست که تا

ممم رو به من  شاخ با چتره ای جدی و م ستاد و مجددا از من پر ید: ایا او را برازنده  فید  ای
 آن میدانت که او را خوا تار شوی؟

) نمیدانسااتم که آخر عاقبتم قرار بود چه شااود اما از حرف های آن موجود عجیب میخواندم که 
بر روی حرف هایش کامال مممم بود.اما نمیدانستم م ظورش از آن حرف ها چه بود ، ازدواج با 
شت؟در  شت برای او میدا صال چه ارز شد و ا شته با ست دا یک مرده و یا رون چه مع ایت میتوان

ستم اد هر صورت  شت د و میدان ستم بدهم جوابت بود که آنتا انتظارش را میدا جوابت که میتوان
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کسااات دیلر هم در این موقعیت مت بود به خاطر جواب نادر اااات مرده بود و یا بدتر از آن به 
  رش آمده بود.

در ااات ا ااات ! در حقیقت من برازنده او نیساااتم و خود را در حدی نمیدانم که از او  -
 .خا تلاری ک م

شتباه  ستاد و بار دیلر گفت:جوابت ا شملین مجددا رو به من ای شاخ با چتره ای خ رون  فید 
 بود جوان نادان !

) آشوب را کامال احساس میکردم و میدانستم که  رنوشتم مرد بود و در حا ت که دهانه ای از 
ر احیا شااده جتشاات کردم و رو به آن دختدرون کف اتاق پدیدار مت شااد تا من را ببلعد یکباره 

 بل د پر یدم : من تو را خوا تار هستم آیا من را پذیرا هستت؟

شید و یکباره رو به من قرار گرفت و  شاخ رون مان د د ت از تبعید من به درون زمین ک  فید 
 یک جام کوچک را رو به من گرفت و گفت: این جام را با خونت پر کن و به او هدیه کن ! 

وج میلرفت و با ترس فراوان کف د اااتم را با تکه ای چوب در همان حا  ترس به شاااادت ا
ک تر نبود جام را پر کردم و آرام به  مت آن دختر احیا  خراش دادم و با دردی که از تر م دردنا

شاخ نلاه مت انداختم یکباره رو به من گفت : آن را شده نوراب   بردم و درحا ت که به آن  فید 
 درخوا تت کام  شود.با د تان خودت به او بخوران تا 

نمیدانستم چه وضعیت شومت در انتظارم بود اما نمت توانستم غیر از آن چیزی که او میخوا ت 
شیدن  شروع به  رک شک آن دختر نتادم و او  هم عم  ک م که جام را به ارامت بر روی  بان خ
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شااد که  از آن که کامال خون را  اارکشااید به طرز شاالفت انلیزی جوان و زیباخون کرد و پس 
به  خن در آمد و گفت " زیبا  نوراب  با چتره ایدر همان حا   ک م ،تمورش را هم  منمیتوانست

ک ون که تو به من هدیه ای دادی نوبت به من ا اااات تا هدیه ای به تو بدهم ! بلو ببی م چه  : ا
 را شخوا ته ای داری که تو را خوشحا  میک د؟ هر چیزی که در این دنیا میدانت و حتت فکر

 میک ت ناممکن ا ت! هیچ خوا ته ای از من مبرا نیست ! درخوا ت کن معشوقه ام ! 

) نه میتوا اااتم درک ک م که چرور از مرد در رفته بودم و نه ای که در خود مت گ جیدم که قرار 
بود به یکت از آرزوهای د ااات نیافت ت ام بر ااام که آن جادوگر ا ااارار آمیز بر من شااافاف مت 

دیلر در آن موقعیت نمیدا ااتم باید چه آرزویت میکردم و ت تا چیزی که به نظرم  نمود.از طرفت
مت ر ید این بود که پادشاه بمیرد و همین بود که یکباره از او درخوا ت کردم مت خواهم پادشاه 

 شتر حکومت مت ک د بمیرد. این ظا مت که بر

کباره د تت بر  ر من کشید که  بخ دی  تر انلیز زد و ی وقدرت من نوراب  جادوگر احیا شده
 خواب رفته بودم.دم تا درون اتاق خودم در همان حا  بت هوش گشتم و وقتت چشمانم را باز کر 

شوم چه بر  ر  ه لامت که از روی تختم برخا تم به  رعت به  مت گله دانت رفتم تا متوجه 
 گله آمده بود که در کما  تعجب گله را نیز درون حسار دیدم.

حا  صدای تب  هایت به صدا در امد که  رتا  ر شتر را گرفته بود.به  رعت به  مت درهمان 
صدا  ش وم که موضوع تب  از چه قرار بود.معمال ه لامت که این تب  هارا به   خن ران رفتم تا ب
در مت آوردند برای این بود که پیشکش هایت از مردم بلیرند اما ای بار موضوع چیز دیلری بود. 

ه تب  به صاادا در مت آمد  ااخن ران فریاد مت زد که پادشاااه در  ااکوت کام  آرمیده همب ان ک
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ا اات و در همان حا  موضااوع را گرفته بودم که جادوگر او را برایم به طریقت به کام مرد برده 
 بود. اما جای  وا  برایم داشت که چرور من را آزاد کرده بود تا بروم.

ت ها کمتر میشدند اما ظاهرا کمتر نشدند که هیچ بیشتر هم گمان میکردم با مردن پادشاه ما یا
قرار بود بلیرند که جای  ااوا  شااده بودند و ای بار بتانه اشااان این بود که ظیافتت برای پادشاااه 

داشاات که ایا پادشاااه آنقدر دیلر حقیر و فقیر شااده بود که نمیتوانساات یک  ااوگواری داشااته 
سه های  شد.درحقیقت ای تا ت تا د ی زیر د ت هایش بود که ک  دو تش را بر د ت گرفته با

 بودند.

شامت در  شب ه لام در حا ت که بدون آنکه حتت  شد و  کت  پری  روز  ختت بود که به فال
انتظارمان باشد به تخت خوابم رفتم و همانکه بر روی تخت دراز کشیدم یکباره  رمای عجیب 

  پیدا شااد که با چتره ای خشااملین رو به من و نابه ه لامت اتاق را فرا گرفت و  ااروکله نوراب
 ایستاده بود.

 در همان ه لام با ترس رو به او گفتم : تو ای جا چه کار میک ت ؟ تو نباید ای جا باشت ! 

نوراب  با چتره ای خشااملین رو به من گفت : تو برای من نیامدی ! من به تو اعتماد کردم و به 
 ها کردی ! فراموش کردی بر من متعد شدی؟خانه ات رهایت کردم اما تو من را ر 

با چتره ای تر  ان و وحشت زده درحا ت میخوا تم او را از خانواده ام دور ک م رو به او گفتم : 
خیر من تو را فراموش نکرده ام زیبای من ! فقط من را به قمااار خودت ببر تا آنجا با همدیلر 

  خن بلویم!
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بود طوفانت را به دورمان به راه انداخت و یکباره درون  نوراب  که گویا بار دیلر دگرگون شااااده
اتاق او ظاهر شاااادیم و با چتره ای داغون و در هم فرو رفته از من خوا اااات تا جامت از خونم 

 برایش پر ک م و به او بدهم !

در همان حا  با خود گفتم این ممیبت شاید تا آخر عمرم ادامه پیدا خواهد کرد اما راه چاره ای 
شم! بار دیلر چوب تیزی بر کف د تم زدم و جامت از خون برای او  بریز  شته با ستم دا نمیتوان
کردم و بر او نوشاندم که چتره اش جوان گشت و زیبایت اش برگشت و در همان حا  نوراب  با 
چتره ای جوان و زیبا رو به من کرد و گفت : از من چه میخواهت معشااوقه ام ؟ چه چیزی تو را 

   میک د؟خوشحا

) این فرصااتت دیلر بود که مت توانساات زندگیمن را برای همیشااه تدییر بدهد ! شاااید باید از او 
گر ثروتت از او میخوا اااتم نمیتوانساااتم از ان ثروت و از  درخوا ااات ثروت عظیم میکردم .اما ا
مه آن ثروت را از من پادشاااااه ه که دو ت  ظت ک م زیرا  حاف  خوانواده ام در برابر ان ثروت م

ایا میتوانت یک حلقه انلشتر بر میلرفت.از همین رو رو به او کردم و با  بخ دی رو به او گفتم 
 من دهت تا د ت بر هر چه بزنم به طال تبدی  شود ؟

 نوراب   بخ دی زد و رو به من گفت : چیزی که تو میخواهت چیز کوچکت ا ت معشوقعه ام !

یلر بت هوش خود را بر روی تخت خوابم پیدا ) در همان حا  د ااتت بر  اار من کشااید و بار د
کردم.صبح روز دیلری مث  تمام روز های دیلرم بیدار شده بودم با این تفاوت که ای بار بر روی 
انلشااات اشااااره ام یک حلقه یخت مان د اما قدرت م د پیدا کرده بودم که ظاهرا آن حلقه وعده 

 داده شده ام بود.
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روی کمد و ااایلم بود رفتم و د ااتم را بر روی آن کشاایدم و  بالفاصااله به  اامت جام ابت که بر
یکباره تبدی  به جام طالیت رنلت شاااد که طالی خا ی و بسااایار زیبایت بود.طو ت نکشاااید که 
 که های آهن را به طالی خا ی تبدی  کردم و هرچه نیاز داشتیم را به وصیله آن از شتر تتیه 

 کردم.

ه به خانواده ام در مورد زندگت جدیدمان بلویم یکباره وقتت به خانه برگشاااتم طو ت نکشاااید ک
ما برای اجرای حکمش آمده  شخ شد و داروغه  شاه جلوی خانه امان پیدا   روکله ماموران پاد
بود که با صادای خشاملی ت رو به من گفت : توماس رونا د ! تو به جرم فریب پادشااه به ای که 

ا  محکوم نیشاا ت و تمام اموا ت به دو ت تعل  غ ائمت را با پادشاااه تقماایم نکردی به  اایاه چ
 خواهد گرفت.

در همان حا  با عمااابانیت فریاد زدم من چیزی را از پادشااااه پ تان نکردم.این ها تتمتت بیش 
نیساات د.شااما نمیتوانید اموا م را از من بلیرید ! خوانواده ام ت تا چیزی هساات که دارند همین 

 ا ت !

اما تالش بت فایده بود ، دو ت پادشااااه ه لامت که تمااامیمت را ) هر چه قدر که تالش میکردم 
شت . در حا ت که  شتت از آن نبود.هر چه قدر تالش میکردم فایده ای ندا میلرفت د دیلر را برگ

 با خشم فریاد میزدم " نوراب  " من را د ت بسته به  یاه چا  قلعه مت بردند 

میکردم اما در ان موقعیت چاره ای دیلر به  این برایم غیر عادی بود که از او درخوا اات کمک
نظرم نمیر ااید. به هر حا  باز هم بت نتیجه بود و محا  بود دیلر او من را پیدا ک د. زیرا  اایاه 

شاااک جه های مکرر برای عذاب  چا  های قلعه جایت بودند که حتت موش ها هم پر نمیزدند.
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شک جه ها از حا  شت و درحا ت که زیر  میرفتم احساس  رمای عجیبت درونم  من انتتایت ندا
کردم که ابتدا گمان میکردم به خاطر آن بود که خون زیادی از د ااات داده بودم اما بعد متوجه 

 شدم نوراب  من را بار دیلر پیدا کرده بود.

ه لامت که نوراب  در نزد من احظار شاااد با دیدن من که آنلونه آ ااایب دیده بودم  به شااادت 
کت آن ها غرق در خشااملین شااد و تمام آ ن  ااربازان را خا ت از جان کرد و به طرز وحشاات ا

  یاهت و از درون پو یدند که گویا خیلت وقت بود دچار مرد شده بودند.در همان حا  طوفانت
گاه به درون اتاق مرموز خود را یافتیم.  دور من را احاطه کرد و نا

زمین برداشتم و آن را از خون خود  وقتت خودم را در آن وضعیت دیدم به  رعت جام را از روی
کت نجات بده ! انتا  پر کردم و رو به نوراب  گرفتم و گفتم : خواهش میک م خوانواده ام را از فال

 بدون ان مزرعه دوام نخواه د آورد.

نوراب  با عماابانیت یکباره د ااتش را به جام زد و آن را به زمین انداخت و با خشاام گفت: تو 
 خاطر این جام خون که تو به من میدهت درخوا ت تو را میپذیرم؟گمان میک ت من به 

شد و  شد و مدتت بعد  روکله اش پیدا  در همان حا  یکباره غباری به دورش را گرفت و ناپدید 
غباری هرویمان را ناپدید کرد و خود را به درون ملک بسیار نورانت و بسیار زیبا پیدا کردم ! این 

شد ! آیا آن بتشت بود؟ در گوشه ای خواهرانم را دیدم که با شوق و یکخواب بیش نمیتوانست با
 زوق به هر طرف مت دویدند و به خود نمت گ جیدند .
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در طرف دیلری مادرم که به به انتا گوش زد میکرد ممکن ا ااات صااااحب آنجا از ای که میوه 
م جمع شده مت چیدند خوشش نیاید که با نلاهت که اشک در چشمانهای باغش را همی جوری 

 بود به  مت او رفتم و گفتم ای تا همه برای شما ا ت مادر .

 اارم را برگرداندم و ه لامت که خوا ااتم نوراب  را به مادرم معرفت ک م و بلویم که این ثروت از 
نوراب  ا ت که به د ی  ای که با او ازدواج کرده ام به ما ر یده ا ت ! اما ظاهرا نورا کامال ناپدیده 

 مال مشخی بود که او از د ت من عمبانت بود اما همب ین او ترس م را درک نمیکرد.بود.کا

نمیتوانسااتم به خودم درک ک م که چرا ه وز احساااس میکردم باید او را خوشااحا  میکردم.او با 
چتره ای من را ترک کرده بود که مشااخی بود دیلر نمیخوا اات برگردد و من میتوانسااتم با ان 

ه بود دیلر او را دنبا  نک م و همراه خانواده ام زندگت خوبت را شروع ک م. اما ثروتت که به ماداد
در د م احسااا اات نساابت به او پیدا کرده بودم که هم احساااس حماقت میکردم و هم احساااس 

مدتت را درون ملک بزرد همراه خانواده ام ماندم و وقتت کامال مرم ن شاادم که  شاارمساااری !
احساااس دوگانلت  اار ک م به  اامت کوهسااتان ا اابت را تازاندم و از نمیتوانسااتم آنلونه با ان 

ستادم که در همان حا   رو کله ج ل   رد و رودخانه یخ زده عبور کردم و ک ار کلبه  نوراب  ای
شد و با همان خشمت که در چتره اش داشت جلوی من  شاخ که مادر نورا بود پیدا  ملکه  فید 

 فریاد زد : جوان گستاخ ! به چه جرعتت او را آزار داده ای ؟را گفت و من را بر زمین انداخت و 

ستم !  شما را نمیدان ستم ! من راه و ر م  سار ه شرم شیمانت رو به او گفتم :  با ترس و اندوه از پ
ک ون ت تا میخواهم او را خوش حا  ک م !  ا
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شم گفت : دیلر دیر ا ت : من قبال هم به او گفته ام که ان شاخ با خ سان ها قاب  ملکه  فید 
ممیم  ست د و قبال هم به ما خیانت کرده اند اما او به حرف من گوش نکرده ا ت و ت اعتماد نی
ک ون به حرف من ر یده ا ت و دیلر به دنیای من برگشته ا ت ! تو را  خودش را گرفته بود ! ا

 فم ک م.کردی که او را مجاب بر حر نخواهم کشت ت تا به این د ی  که برایم این را آ ان تر 

) این که انسان ها در میانشان بسیاری هست د که  یاقت نفس کشیدن را هم ندارد ح  با آن رون 
کثر انسان ها به خاطر ترس این کار ها را میک  د و زمانت که بدان د نیازی به   فید شاخ بود اما ا

م داشتم به  مت با هر فکری که در  ر  ترس ندارند  عت میک  د آنتا را وارد زندگت اشان ک  د.
 اتاق نوراب  رفتم و او را در حا ت یافتم که اندکت پو یده بر روی تختش دراز کشیده بود .

ملکه  اافید شاااخ در حا ت که ک ار تخت نورا ایسااتاده بودم با  بخ دی مرموز گفت : دیلر دیر 
شاات ت تدییر ا اات جوان نادان ! بتتر ا اات این جا را ترک ک ت قب  از ای که نظرم را در مورد ک

 بدهت !

 حن نامجابت پا خ دادم : ه وز مت توانم او را بر گردانم ! ) در حا ت که از خون خودم بر روی با 
 بتای نورا میبکاندم  فید شاخ با قتقته ای گفت : تو جوان کله شقت هستت ! برای این که او 

به جز خو ند او را را بر گردانت دیلر این ذره خون کافت نیساااات و هیچ خونت هم  ن تو نمیتوا
 برگرداند.

) ه لامت که ملکه  فید شاخ آن حرف را زد به خودم آمدم که نیاز به خون بیشتری دارد و باید 
کاری میکردم ! همین شااد که رد بزرگت از د ااتم را به ارامت خراش زدم و آن را مسااتقیما بر 
شید که با د تان قدرت م دش د ت من را متار  شتم و طو ت نک روی دندان های نورا قرار گذا
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ستم خودم را از او مرد و ه شمانم تاریکت به وجود امد و دیلر نمیتوان مان موقع بود که جلوی چ
 جدا ک م !

خواب نمیدانم چقدر طو  کشااایده بود اما وقتت چشااامانم را باز کردم خودم را بر روی تخت 
راحتت میدیدم که هیبلاه به عمرم هم آن را تجربه نکرده بودم! ه لامت بیدار شاادم به آرامت از 

وی تختم جدا شااادم و به اطراف پلکت زدم و متوجه شااادم که درون همان ملک مجل  بودم که ر 
 نوراب   اخته بود و خانواده ام در آن بودند .

با چتره ای هم خوشااحا  و هم ک جکاو به هر طرف چرخ مت خوردم که  اارو کله خواهرم نیال 
حا  با تعجب از او پر یدم چرا  را پیدا کردم که چتره اش به نظر خوشحا  نمت آمد ! در همان

ک ون از خوشحا ت درون پو ت خود بل جت؟ ستت؟ ملر نباید ا ملونا یکت دیلر  اندوهلین ه
از خواهرانم با چتره ای پریشااان به  اامت من امد و گفت : نمیدانم چرور این را توضاایح بدهم 

فت چیکار بک یم و نمیدانم چرور بعد از این باید  ااار ک یم ! اون همیشااااه به ما میلتوماس !
 چیکار نک یم !

ستم بپذیرم و  ستم چه اتفاقت افتاده بود ، اما نمیتوانت ش یدم میدان در د  ه لامت که آن حرف را 
از ملونا پر یدم چه شده ملونا؟ خواهش  پر از آشوبیا آرزو میکردم که دروغ باشد !با چتره ای 

 هر حرفت داری راجب به مادرم نیست؟ که میک م بلو 

همان حا  نیال با گریه ای از آنجا رفت و ملونا به دنبا  او برای د داری اش رفت و من با  در
شم درون  مور ک م که چه اندازه خ ستم ت شوب.نمیتوان شده و آ خودم مانده بودم با دنیایت ویران 
گر میلفتم توانش را میداشتم تمام هستت را در هم فرو میریختم ! به  وجودم بود !در همان حا  ا
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بار دیلر به راه افتادم و پس از  با اندوه بت انتتایت به  مت نورا جرعت این کار را انجام میدادم.
شده بودند به ان اتاق رفتم و ه لامت که به اتاق او وارد  ست  شدت    اعتت که ای بار پاهایم به 

و نا امید  ماندهدرشاادم با پا هایت  ااساات شااده بر روی زانو هایم افتادم و با چتره ای بت نتایت 
 فریاد مت کشیدم نوراب  ! ؟

با  امیدنا ه او نیز خبری نبود ! در حا ت کههیچ اثری از او یافت نمت شااد ! حتت از اثار باقت ماند
درماندگت بت انتتایت از خانه بیرون میزدم احساس  رمای پو تت ای پو تم را شروع به  وزاندن 

گتانت ای از نوری آرام آرام همراه با  ااارمای  کرد و بیرون آمد و نوراب  با  زیر پو اااته زمیننا
شت اما ای بار همان د روحت  شد ! گرچه زیبایت اش اندازه ندا چتره ای عجیب و متفاوت ظاهر 

با خشاامت  بود ! ت و کامال دورش را غبار  ااردی پوشاااندهبود که شاااخ های  اافید بر  اار داشاا
شید : تو نباید به ای جا بر میل ست ! باید راهت را درونش فریاد ک شتت ! تعتدی دیلر بین ما نی

 از ای جا جدا ک ت ، دیلر این اخرین باری ا ت که از جانت میلزرم.

 



 

 اا18 

 Dark Fate سرنوشت تاریک
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اهمیتت در آن  حظه نمت دادم که چه اتفاقت افتاده بود ت تا زخم روحت که در وجودم بود من ) 
را مانع از دانساااتن ماجرا مت کرد و با تمام درماندگت ای که در وجودم بود رو به نوراب  کردم 

 میک م.از تو تم ا میک م او را بر گردان ! تا ابد برده ات خواهم شد .تم ا ا تماس وارانه گفتم : 

شده بود چرخت به دور من خورد و یکباره با چتره ای اندوهلین رو به  نوراب  که همان د روحت 
 من گفت : دردی بت اندازه درونت میبی م توماس ! این چه زخم بت اندازه ای ا ت که داری ؟

تت ) اشک از چشمانم  رازیر شده بود و نمدانستم چرور زبانم را به  خن ب د مت اوردم.به  خ
بار دیلر با اندوه تکرار کردم : او را به من بر گردان ! هر کاری بخواهت انجام میدهم ! جانم را 

 بلیر !

شد و گفت : تو قبال یک بار جانت  نوراب  با اندوهت که درونش او را خاموش کرده بود نزدیک 
لر ظاهر و به همین خاطر ا اااات که دی را برایم فدا کرده ای و من آن را به خودت بخشااایدم

انسااانت را ندارم ! اما برای آخرین بار از من درخوا ااتت کن تا شاااید تساالت ای برایت باشاام ! اما 
 میخواهم دیلر به ای جا بر نلردی ! این قو  را میدهت؟

با اندوه فراوانت رو به نوراب  اندوه وار گفتم : هیچ چیزی من را تسلت نمت دهد ! یک بار پدرم را 
ت ام را از د ت دادم و ای بار مادرم را بت رحمانه از د ت دادم و روحم را از د ت دادم و خوش

ک ون تو هم میخواهت بروی و تو را از د ااات بدهم و زندگت  ام را هم از  هم از د ااات دادم ، ا
 چه بخواهم دیلر ؟ ملر چیزی به غیر از ای تا هم وجود دارد ؟د ت بدهم ! 
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شده  بود با اندوه فراوان پا خ داد : نمیدانم چرور مت توانم تو نوراب  که تا ف بار بر من خیره 
را هر بار در وجودم احسااااس ک م ! اما من نمیتوانم چیزی که تو میخواهت را به تو بدهم ! از من 

 چیزی را بخواه که بتوانم به تو بدهم !

ران ک م ! ) احساس خشم درونم من را دگرگون کرده بود .چه مت خوا تم ؟ میخوا تم دنیا را وی
خشم درون وجودم من را به اشباع ر انیده بود ، با چتره ای آرام اما مملوء از خشم بر خا تم و 

 دیلر ان را بستان !برای یک روز قدرتت را به من ده و رو به نوراب  گفتم : 

نوراب  با حیرتت که در چتره اش بیدار شااده بود گفت : تمام قدرتم را درون وجودت نتوانت نله 
شت ! اما  ساس خواهت کرد که اندازه  اش برایت حدی نخواهد دا داری ! اما قدرتت را درونت اح
شااارطت برایت دارد که هرگز ویرانت را از ان به بار نیاوری ! در آن صاااورت همان  حظه آن را 

 خواهم گرفت !

اتاقت که در  با  بخ دی حرفش را تایید کردم و یکباره غباری  به دورم را احاطه کرد و من را به
ان ملک مجل  متعل  به من بود فر تاد . ه لامت که خودم را در آن اتاق یافتم ک  روز را در آن 

 اتاق ماندم و بیرون نیامدم.

دم دم های غروب که  ر و کله نوراب  پیدا شد و در حا ت که شلفت زده از هیچ کاری نکردنم 
اختیار داشاااتت که حتت میتوانساااتت تمام  مانده بود با شااالفت واری پر اااید : تو قدرتت را در

 رزمین را از آن خودت ک ت اما به جایش ای جا نشستت و تمویری از خاطره مادرت را به درون 
مام  گر این را میخوا اااتت همان او  آن را ازخودم میخوا اااتت ، من ت نداخته ای؟ ا این آی ه ا

 خاطراتت را به درون آن مت انداختم ! 
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نلاه کردن به آن ای ه در د م به وجود آمده بود در آن  اااوی دیلر دیوار آی ه ) با اندوهت که با 
دیلری پدید آوردم و تماااویری از نوراب  را روی آن خل  کردم و با  بخ دی خشاااک رو به او 

: قدرتت را پس بلیر ، گرچه داشاات ش به قدری شاایرین ا اات که  پس دادنش را دشااوار گفتم 
 هم تحم  بت اندازه ای را در مقاب  حرص و تمع ازمن گرفت.میک د . هر چ د همین یک روز 

نوراب  که گویا از چیزی مردد بود با اندکت تام  پا ااخ داد : خوشااحا  هسااتم که توانسااتت در 
ک ون دیلر وقت آن ا ت که  مقاب  و و ه هایت تام  ک ت و برایت آرزوی موفقیت میک م ! ا

ین احساااااس قدرتم د را به تو دارم. خدا نله دارت تو را به خود بساااپارم ، گرچه درونم ه وز ا
 توماس رونا د.

کامال ) غباری به آرامت دورم را احاطه  کرد و در همان حا  همه چیز به احوا  او ش برگشت و 
ساس  میکردم که همان د این بود که نیمت از روحم  را از د ت  شدن آن نیرو را درونم اح ک ده 

 داده بودم

نا خوشاااای دی از ای که شااااید نوراب  را فریب داده بودم داشاااتم اما الزم  گرچه درونم احسااااس
 میدانستم تا آن کار را انجام دهم.

صاادا کردن ما برای جمع شاادن صاابح دیلری طلوعت غم انلیز را بدون ای که مادرم را ه لام 
نشسته روی میز صبحانه بیدار شدم و در حا ت که خواهر هایم با افسوس بر روی میز صبحانه 

 بودند و گویا م تظر من بودند تا بر روی میز به انتا ملح  شوم.

شتر رفتم تا اخرین کاری که در زندگت ام قرار  بدون هیچ  خ ت از خانه بیرون زدم و به  مت 
به انجام داشتم شروع میکردم.مامور های دو ت پادشاه همیشه مدام در شتر پر ه میزدند و بعد 
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بود و پسر و یعتدش بر روی تخت نشسته بود مامور های پادشاه جستجوی از ای که پادشاه مرده 
بیشااتری را برای گرفتن ما یات انجام میدادند. میدانسااتم که مامور های پادشاااه مدت زیادی به 
دنبا  من بودند و اعالمیه های زیادی از من توی شتر چسپانده بودند و اهمیتت نمیدادم که انتا 

شت د که صورت کاری که میخوا تم را انجام  چه انتظاری دا من را د تلیر ک  د یا خیر.در هر 
 میدادم.

به طرف دروازه قمر مستقیم به راه افتادم و طو ت نکشید که  رو کله ماموران پیدا شد و شروع 
به محا اااره کردن من کردند.هیچ واهمه ای درونم نبود ، زیرا او ین د اااتت که به من میخورد 

یشد که همه را در هم همه گیر میکرد.نفرین  یاهت که همان د غبار  یاهت تبدی  به طاعونت م
گوش ماموران بر جان هر کساات که در ان نزدیکت دیده میشااد مت  به جان همه مت افتاد از  اارا
افتاد و گرچه بت رحمانه و نا مردانه بود اما خشااامت  که در وجودم داشاااتم محا  بود مانع کارم 

 میشد.

مام قلعه پادشاااه را نفرین  اایاه گرفت و باعث شااد تمام اشااراف ها و  اااعتت نلذشاات که ت
گوشااه قلعه هر کدام ناتوان درباریان و اربابان به درون نفرین بت رحم بیمار و کو  ر شااوند و  اارا

 بیافت د.

قلعه را رها کردم و از دروازه شاااتر بیرون زدم و به  ااامت ملکت که نوراب  به من هدیه داده بود 
ر هایم را از آنجا خارج ک م و به شااتری دیلر برویم. کا سااکه ای آماده کردم و دو رفتم تا خواه

ا اااب ت د رو را ک ار ملک نلاه داشاااتم و به  ااارعت در ملک را کوبیدم و طو ت نکشاااید که 
  روکله نیال پیدا شد ! 
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شده بودند و ممکن بود تا آن موقع دچار بیما شتر  ری در کما  ناباوری دو خواهر دیلرم راهت 
نفرین  اایاه شااده بودند ، هیچ گاه فکرش را نمت کردم که آنتا ممکن بود به  اامت شااتر آمده 
ک ون راهت به جز آنکه نفرین را باط  میکردم برایم  شدار میدادم. ا بودند و باید از قب به آنتا ه

 نمانده بود و حتت نمیدانستم که چرور باید از شر آن نفرین تاریک خالص میشدم.

شیمانت  یکبار  رنوشتخودم باز کاری کرده بودم که با د تان  ک ون پ در خانه امان زده بود و ا
از کجا باید دو خواهرم را پیدا  و خشاام هر دو وجودم را در هم شااکسااته بود و حتت نمیدانسااتم

راهت شااتر شاادم و ک  شااتر را به دنبا  آن دو جسااتوجو مت اندوه فراوان میکردم. با احساااس 
انتا پیدا نمیشااد.نفرین  ااریع تر از انبه فکرش را میکردم همه را گرفته بود  کردم اما خبری از

و باعث شده بود تمام مردم هر یک گوشه ای خود را کز کرده بودند و نمدانستم کجا را باید مت 
 گشتم.چه بالیت به  ر آنتا اورده بودم ؟

انداختم.با اندوه با خودم فکر با اندوه ک ار دیوار بل دی با پشااایمانت زانو زدم و  ااارم را پایین 
ساخته بودم ؟ چرور  میکردم چرا آن ه لام که نفرین را  اخته بودم راه از بین بردن آن را هم ن

 به این فکر نکرده بودم که ممکن بود گریبان خودم را نیز بلیرد ؟

خواهد باد  ااردی آرام روی پو ااتم نوازش میکرد و آنجا بود که میدانسااتم  اارو کله نوراب  پیدا 
با خشمت که  شد و آنرور هم شد ، نوراب  در حا ت که میان غبار  ردی در حا  ظاهر شدن بود

 چتره اش را دگرگون کرده بود فریاد کشید: تو چه ممیبتت را به بار آورده ای ؟
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شرمانه از  ک ون  شیمانت رو به او پا خ دادم : من را ببخش ، من تو را فریب دادم و ا با اندوه و پ
یخواهم که خواهر هایم را نجات بدهت ! آنتا را با د اااتان خودم غرق در نفرین کرده ام ! از تو م

 توخواهش میک م جان من را بلیر اما این نفرین را بردار !

نوراب  با اندوهت نزدیک تر امد و پا خ داد : تو چه کرده ای توماس ؟ من نمیتوانم این نفرین را 
سون دیلری را باط  ک د  بردارم! زیرا این نفرین را تو سونلری نمیتواند اف ب ا کرده ای ! هیچ اف

. این کاری ا ااتکه خودت انجام داده ای و ت تا خودت قادر به تدییرش هسااتت ! نباید در حا ت 
ک ون خودت  هستت و خودت!  که هیچ چیزی از افسون نمیدانت طلسمت را اجرا میکردی ! ا

گر جانم آن را باط  خواهد کرد انجام ) با احسااااس پشااایمانت  ااارم را پایین ان داختم و گفتم : ا
 خواهم داد ! 

نوراب  در حا ت که به وضااعیت پیش آمده نلاهت مت انداخت با شاا یدن آن  ااخن نلاهش را 
اصال میدانت چت هست ؟ مردمم برگرداند و یکباره با خشمت گفت : هرگز فکرش را هم نکن ! 

میبتت که تو به وج ود آورده ای رانده اند و از من خوا ته اند تا تو را خاموش من ، من را برای م
گر  نک م بر نلردم ! با کشاااتن خودت من را نیز راحت میک ت ! تو نادان هساااتت و نمیدانت ا
میخوا اااتم تو مرده باشااات همان روز میلذاشاااتم تا خودت را حالک ک ت ! حا  هر غلتت مت 

 خواهت بکن ! اصال دیلر برایم متم نیست !

میبت پس گفتم : تا فت در وجودم و اندوهت  ) با ست ! م من را ببخش ! اما دیلر برایم متم نی
شد چه زود ! دیلر چیز زیادی برایم نمانده تا از د ت بدهم!  میبت خواهد امد و چه دیر با از م
تا تو خودت را  نه ت  ما  به آن خوش بود تو جای او را پر خواهت کرد ا عد د م  پدرم بود و ب او  
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ک ون نیز که خواهرانم را از  اار گردن خودم از د اات گرفت ت بلکه مادرم نیز من را ترک کرد ! ا
داده ام ! من ت تا یک نفرین هساااتم ! الزمت به این نفرین نبود تا تمام اطرافیانم حالک شاااوند . 

در حا ت که اشاااک در همش از  ااار گردن خودم ا ااات ! پس خودم نیز تمامش خواهم  کرد ! 
آ مان به  رعت در هم فرو رفت و همه جا ر بود ا مان در تاریکت فرو رفت ! چشمانم  رازی

شروع به بیرون زدن  شروع به باریدن کرد  .  ی  از زیر زمین  شد و باران  ی  آ ایت  تاریک 
شت کت فرو رفت و شد !  ر به  رعت غرق در دریایت از آبکرد و  همه چیز در  کابوس تر  ا

  یاهت همه جارا فرو بست ! 

 تمام
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