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 خود چه کنند می محافظت ازکهکشان ها انسان چشم از دور که ها جادوگر چه هستی همه
 لوسیفر توی رو شر میکنن نفرخالصه دو توی رو نیکی و شر موجودات تمامی و ها انسان

  ..... ایه دیگه چیز دنیا واقعیت ولی بهشت پادشاه آنجلوس  توی رو خیر و جهنم پادشاه

 از بتواند وقت هر را خود جادوگر که سیاه جادوی نام به هست جادو یک میگویم خالصه 
 پرید اهداف او به دادن نیرو با و انتخاب سفید جادوی جادوگران بین از بیاید بیرون قفس

 سیاه جادوی با مقابله قدرت دونفره فقط گرها جادو دنیای در رساندمی سرانجام به را خودش

 کهکشان ماه و خورشید .آنجلوس دیگری و جهمنم پادشاه لوسیفر یکی دارند شرور جادوگر و

 را آن و حکومت دا را لینون کهکشان به هم با ها سال یوالیا مادر و پدر یعنی رادا لینون
هست بانو سال بزرگتر از ۵که توالگراد ویو ا لیا   یعنیفرزندانشان  نوبت حاال کردند کنترل

 دیشا

که  نگونهیخوب بد کندیو ماه کهکشان را انتخاب م دیسوال باشد که چطور خورش تیبرا

 یرده سن کی درکه  فرزاندان ماه ها و خورشید هاآمدن تک تک  ایجادو از زمان به دن

 یها چه کسان دیکه آن خورش نیاز ا یکس یول کندیهر کهکشان را انتخاب م دیخورشند هست

به  شاننوجوانان به همراه پدر و مادر یروز خاص تمام کیدر  نکهیا تاندارد  یهستند خبر

 ندیگو یندارد در جادو به آنجا م یربط یکهکشان چیکه به ه ییجاند رو یمرکز کهکشان م

 جشن آن به نشد دیخورش یکه برا یدر مدت جشن تمام کسان اهیو س دیسف یمرکز ثقل جادو

هر کهکشان ماه خود را  دیگردند و بعد از مشخص شدن خورش یخود م ماه دنبال آمدن

 قیهماه شدن را داشته باشد توسط جادو انتخاب و ب تیاگر آن بانو صالح کندیم یمعرف

تا  را دا وننیتمام جادوگران کهکشان ل رندیگ یماه ها قرار م ردستیبانوان در خدمت و ز

مثل  یسالگ ۵هست و تا  پسر پادشاه ما  دیرشمطمئن بودند که خو یوالیاآمدن  ایبه دن زقبل ا

موضوع  نیراجع به ا یکسدختر ایشون آمدن  ایبزرگ شد اما بعد از به دن دیخورش کی

 دیبه جز خورش یبحث چیهایشان  آمد ایتا قبل از به دن دیگو یم محافظ بانو زندینم یحرف

 بانوپدر و مادر  یکرده و حت رییتغ زیهمه چ کبارهیبعد به  یوجود نداشت ول توالگرادشدن 

محافظشان وینا زبان  ریرا از ز نهایو تمام اکردند  یصحبت نم ایشانباره با  نیهم در ا

قلب  میاز صم بانو یول بودندن گرید برادران و خواهر مثلرشان رادوب بود بانو دیکش

 یجلو ستندخوایچطور م ستیماه ن نکهیا دیخودتان گفت شیخوب االن پ شتدوستش دار

هستند که بتوانند  یافراد میکردندفکر یول دانمیراستش خودم هم نم ستدیبا اهیس یجادو

سرما گرما کردند ها  مالقات گردان ایبفهمند با دنامپراطور وملکه  نکهیکمک کنند بدون ا

خوب باالخره  یآنها هستند ول نانیفقط جانش ستندین یاصل یهاگردان ایالبته که دن عتیطب

گلوله  یو برادرم توال گراد به معنان یوا لیان اسم م یراست دیآ یدستشان بر م زا یرکا کی

 مما اس یرو تمانیکه جادو مطابق با شخص ستیهم ن هیشب لیدل نیبه اما هست اسم  نیآتش



را نداشتم حاال  دنشیاجازه فهم یعنی دمیاسم خودم را نفهم یوقت معن چیمن ه یرد ولزاگ یم

 منتظر اون سه نفر باشم دیاب یباغ مخف یتو الشیخیب

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

زدند دلم  یاصالً ادب نداشتند انگار نه انگار با پرنسس خودشان حرف م میبگو دیبا

جادو را ندادند و  یریادگیشان هم بشنوم پدرم تا االن به من اجازه اسم یحت گرید خواهدینم

شود  یناگهان وارد اتاق م مهیند میایاز پسش برب توانستمیگرنه بدون اون سه تا  احمق هم م

از دست آن سه تا گستاخ  نکهیکند من به خاطر ا یبه من نگاه م شانیپر یاو با چهره

اعصابم  کمی نکهیاو طلب بخشش کرد راستش بعد از ا دمیسرش داد کش یبودم حساب یعصب

 نشدم اما به عنوا مانیو آن حرفها رو زدم پش دمیاون جو سرش داد کش نکهیآرام شد از ا

من آرامش خودم را به د تا ستایداشتن او چند لحظه ا یاجازه عذرخواه ختهیفره یبانو کی

کس گفتند که من  چیه دنیو بدون فهم انهیمخف اریدست آوردم و بعد گفت که پدرم به طور بس

به دانه  گریبودم انقدر شوکه شده بودم که که د دهیبروم واقعا ترس شانیا دارینصف شب به د

وجود داشت و  یشهرجادو قهوه به اندازه کاف درکه ویم هم بگرا  نیکردم ا یقهوه فکر نم

خبر تا چند  نیا دنیشده بعد از شن ابیقهوه انقدر کم نیدانست که در زم ینم یهنوز کس

 ستوانستم بخورم تا نصف شب مدام در ترا ینم زیچ چیه دمیشن یو نه م دمید ینه م قهیدق

پشت امارت  یبه باغ مخف دیدر اونور باالخره زمانش رس نیور اونور ا نیا رفتمیاتاقم راه م

کنار پدرم بودند  شناختمشیکه نم گرید ریآدم پ کیبه عالوه آن سه نفرپدرم رفتم شوکه شدم 

قرارمان را به  ازیرتاپیکه احمق و گستاخ بودند دهن لق هم بودند س نیدر کنار اآن ها 

را کف دست پدرم گذاشته بود چند لحظه اول  نهایهم تمام ا رمردیاستادشان گفته بودند و آن پ

که  یکند زمانم ننزن و مجازات آنها سرم داد یچشمانم را بستم و فقط دعا کردم پدرم جلو

پدرم با  یول رهینگ میرا مشت کردم که گر من دستانم کرد پدرش شروع به صحبت کردن 

 یخودسرانه و بدون هماهنگ یلیکه تو خ نیمتعجبم کرد پدرم گفت در ا هایریگتمام سخت

 هتیو مطمئن باش تنب میعصب یلیخو من  ستین یشک کردیقصروارد گردآنها را  ایمن دن

 ریاما ز دیرا شروع بکن یکردند که آموزش جادوگر یخوب آنها من را راض یول ی کنمم

و  ندبرد اننفر را مرخص کرد و من رو به عمارت خودش ۴نظر استاد و شبها و بعد آن 

 کنواختی یزندگ ندگرفت میو در آخر تصم مکار نیشروع کرد به داد زدن و گفتن عاقبت ا

شبها  ومادرم  / وینا/ان کس بجز خودش چیه گریدکه گفتند  مند به نتر بکن کنواختیمن رو 

 نیحق ورود به عمارت مرا ندارد و البته من هم حق خروج ندارم و ا یآن استاد کس

 الیخیب دیبا کال که معلوم است نطوریاعالم نکردند ادامه دارد ا شانیکه ا یمجازات تا زمان

حس  نیا یشوم ول یمخارج نم م از امارات یلیخ یباشم البته من هم حالت عاد نینجات زم

شروع آموزش  یبرا یکرد اما از طرف یام م وانهید ه ایافتاد ریقفس گ کیکه در 



 یداشتم و دوباره شب تا صبح چشم بر هم نداشتم تمام شب داشتم به اتفاقات جانیه یجادوگر

بعد از  یکردم ول یم یاپردازیخودم رو یو برا کردمیفکر م فتدیکه قرار است فردا شب ب

پر از اندوه  یپوزخند تلخ با چشمان کیبه  یش روو جا چند لحظه لبخند از صورتم محو شد

یا داد  یبه من آموزش م یداد با خودم گفتم چقدر قشنگ بود اگر برادرم از همان کودک

آسون  میآن مجازات را برا ای کردیم یگریانجیکردند م یم م مادر مجازات ایبار که پدر هر

 دیایب م دنیدای کاش فردا به من فقط ازش انتظار داشتم برادرم باشد نه هم خونم  کردیم تر

 باً یتقر دیکنیرا مالقات م گریکم همد یلیتنگ شده ما خ اش یچهره عبوس و جد یدلم برا

در  یخانواده واقع کیکاش ما هم مثل  یمتر ۳فاصله با ها بار آن هم در جشن کی یماه

را نشان  گرفتمیم ادیکه  یزیهم هر چ منو  راندیم گذیوقت م میخور یکنار هم غذا م

 یخانوادگ یکه من در جمع ها میرا هم بگو نیالبته ا کردیم قیو آن هم تشو دادمیبرادرم م

که اون  هخام الیخ کیفقط این رو برادر صدا بزنم و  الگراد اجازه ندارم تو  جشن هاو 

استاد منتخب  یخواهم جلو یاسترس دارم نم یلیفردا شب خ یمن باشه برا یبرادر واقع

 تازه شروع یسالگ ۱۶که در  است شاهزاده جادوگر خنده دار کی یبرا نیپدرم گند بزنم ا
 کیجادو کرد و االن  یریادگی به شروع یجادو کند برادر من از  سه  سالگ یریادگیبه 

احساس تر است  مایش سخو و تر قدرتمند کهکشان جادوگران تمام و از جادوگر ماهر است

به همراه شکوفه  یمیمال میدارم رفتم دم پنجره و تا بازش کردم نس ازهت یبه هوا ازین مکرد

بود که در آن لحظه بتواند حال دل من رو  زیچ کیبه صورتم خورد اگر فقط  السیگ یها

 یشکوفه ها کهینور مهتاب در حال ریز خواستیهستند دلم م السیگ یبهتر کند شکوفه ها

شماره  یتا با وجود نگهبانان ب زنمیصدا م ور نایقدم بزنم و زدیر یسرم م یرو السیگ

ها با من اختالف  مهیند هیمن برعکس بق مهیببرد ند السیباغ گبه  انهیاقامتگاه  من را مخف

اسم شغل او  کنند طنتیبه همراه من ش شهیشود که هم یباعث م نیدارد و هم یکم یسن

فرصت به  نیا از خواستمندیمه است ولی در واقع محافظ و تنها دوست من است من مي 

طور که  نیرو ببرم هم یلذت کاف دیآیبه دست نم یبه زود گریدست آمده که مطمئن بودم د

درنگ  یب دمیشن ییناگهان صدا بردمیلذت م السیگ یعطر شکوفه ها اززدم و یقدم م

تعجب  یبود همان استاد جادوگر یمودرف صدا چرخاندن آن مرد استاد چشمانم رو به طر

کردم مطمئن  یچیسرپ شانیکه من از دستور ا دیبه پدرم بگو نکهیاز ا دمیکردم و بعد ترس

کرد و جلو آمد و با  تعظیمباز عمارت هم بروم  ید در فضانراگذ ینم یحت گریبودم که د

وقت شب خارج  نیکه ا ستیشاهدخت جوان ن کیگفت مناسب  زیرآمیتحقکمي آرام و  یلحن

نه  دیوقت از شب در باغ هست نیکردم و گفتم شما چرا ا دییتارا از اقامتگاه شان باشند مرد 

و  مایجوان و خوش س یبه من الهام کرد که بانو یدر بستربودم ناگهان حس فتدر بستر گ

دارد پس خودم  اجیکمک من احتکه به  زندیقدم م السیدر باغ گ شانیبا افکار پر رخواهیخ

با ؟من  یبانو دیآ یاز دست من بر م یچه کار.رساندم تا در خدمت شما باشم  عیرو سر



زود به  یلیبه فکر من بود تشکر کرد و قول دادم که خ نکهیلبخند نگاهش کردم و از ا

و  یدیدروتو هم ات مرد کردم و گفتم  انیبه و یشد نگاه دیاقامتگاه هم بروم و ناگهان ناپد

من بود و پر بود از اتفاقات  یشب زندگ نیتر بیشده بودم امشب عجشکه  مرد ام گفت کد

 کی یتا من رو برا دها آمده بودن مهیفکر کنم فقط تونستم دو ساعت بخوابم صبح شد ند دیجد

بعد از  شهیمن هم.  دیساعت طول کش کیحدود  م د آماده شدننآماده کن گریروز کسل کننده د

 یبیعج ترساما آن روز  زنمیمحوطه عمارت مقدم م درساعت  میصبحانه رو خوردم ن هنکیا

اتاقم  رونیب یباعث شد که به سر و صدا نیبودم هم دهیوقت ند چیود که هب نایدر صورت و

عمارت باز شد با  یدر اصلوفتی  مبه سرعت برق و باد از اتاقم خارج شو دهمگوش 

بود انقدر  شتریزندان هم ب یتعدادشان از سربازها یحت ماز سربازها روبرو شد یاجتماع

چه خبره  سرگروهبان شان حکم پدرم را نشان داد که  نجایا دندیبودم که فقط داد کش یعصبان

سرباز رتبه اول  بین ان ها اقامتگاه من محافظت کنند  ازسربازان  نیسرباز از بهتر 20

 عیسر کردیتر م یمنو نگران و عصبان یلیخ نیهم بود که ا ایگارد یزن ریشمش یآزمون ها

که  دیایهر وقت توانستند به مالقات من ب دینفر را بفرستد تا به پدرم بگو کیبه او گفتم که 

همه سرباز نزنم  نیا یآمدند به زور خودم را نگه داشتم تا جلو دارمیبه د ماه کهکشان دمید

نتوانستم  گریپدرم د شبید یهاامارت دعوت کردم همان حرف داخل بانو رو به هیگر ریز

قانون را  نیپدرم ا نمیعمارت بب یسخت بود که آن همه سرباز را جلو میبرا یلیتحمل کنم خ

نمی د نکن یهم بودند بسنده م یکه حالت عاد یکردم به همان تعداد سرباز من فکر گذاشتند 

من با چهره عبوس وارد اتاق من  یدلدار یجا به درمما فرستد یسرباز مدانستم که این همه 

بغض در  شدیم ریحال که اشک از چشمانم سراز نیشدند و حال من را بدتر کردن با ا

 دثابت شده بو گریدد رفتم و بعد سر کوفت زدن من ملکه هم مثل پدرم به دیترکیمنمن  یگلو

کس هستم  یا و بدانستم که چقدر تنه یم یفرد کهکشانم از بچگ نیپناه تر یو ب نیکه تنها تر

با با خودم نه با پدرم و نه  نه تا خودم را قانع کنم اما امروز  مآوردیم یالک یبهانه ها یول

شده بودم  دیناام یاطاعت کردم واقعا از زندگ عیمط  یبانو کیفقط مثل  دمیسربازان نجنگ

بودم که فقط با سته خکنن واقعاً انقدر از فکر کردن نها گفتم رختخوابم رو جمع  مهیبه ند

من رو درآوردند تا راحت بخوابم تا سرم  یتوانستم درمانش کنم اونها هم لباس ها یخواب م

دوباره تا شب  یزیشدم و بدون خوردن چ گرید دنیای کیبالشت گذاشتم وارد  یرو رو

 یایوارد دن یالیخ یب یایمن و از دن نایکرد که و یغروب م تداش دیکم کم خورش دمیخواب

 یسر کی گرید مهیدکرد و با چند ن یادآوریبهم کالس شبم رو . و فکر کرد یدیپر از ناام

استادم وارد عمارت  ندکن نیلباس که حرکت در آنها راحت بود آوردند تا من را آماده تمر

هر  یالوس چیه دنیبود من بدون پرس نیزم یرو ریحص کیو  لیوسا یسر کیشده بود 

داشتم  رویتمام هرچه ن یدیمن ناامبا و  ریحص یم دادم نشستم روانجا فتکه استاد گ یکار

از  گریسخت بود بعد چند بار د یلیدرون خودم را حس کنم خ یجادو او جمع کردم تر



کنده  نیبعد از چند لحظه احساس کردم دارم از زم نکهیشده بودم تا ا دیجادو هم ناام یریادگی

 ینم گریشود د یم یکردم بدنم دارد متالش یاحساس ممي روم و به طرف آسمان م شویم

 . توانم تحمل کنم

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

به طرف بانو  ایگارد دیشود در صورت همه د یرو م یبانو باال و باال و باالتر رفتن نگران

 رهیها خجلوتر برود همه چشم گذاشتیگرفت و نم یرا م شیهر بار استاد جلو ولی دمیدو

 دنکنیبرخورد م نیو به سرعت برق و باد به زم شودیبانو قطع م یبانو بود که ناگهان صدا

 یلیخ یول کنندیم باز را مانشاندوند بانو لحظه ای چش یم ایشانطرف  بهو استاد  گاردیا

برد و به نگهبانان دستور  یرا بغل کرده و به اتاق شان م بانو را گاردیا شودیزود بسته م

روبرو  نایبا و ایخبر کنند که ناگهان گاردو طبیب را  ریرا دستگ یودردهد که استاد م یم

سرشان  ییسپردم چه بالتوروبه بانو ساعت  میافتاده فقط ن یتفاقچه ا کشدیداد موینا  شودیم

 یکرد نم رونینو باز اتاق با عیسر اون روو ایشونقاتل  ایشون هستینشما محافظ   یآورد

دل بانو جا  یکه خودش رو تو نیا یدانست که برا یچون م دیبگو به وینا چیزی توانست

 یراه ول نیررا داشته باشد پس گفت که در ظاهر سکوت کند بهت نایو تیرضا دیکند اول با

سرش داد بزند  یکیسخت است  یلیمحافظ خ کی یچطور خاموش کند براش را آتش درون

 یکنند ول یآن خال یرو رو تشیعصبان ودری رفت تاطرف استاد م به کنم پس رشیو تحق

که سربازها دست استاد  دمید یمارت شدند و وقتعامپراطور با عجله وارد  گریاز طرف د

با  ایگارد و کند آزاد را استاد حاال نیدستور دارند که هم تیبا عصبان ایردگارا بستند به 

نشوند خودش  دارینکرده بانو بیی در گوشه استاد گفت اگر خدا  یاطاعت کرد ول یلیمیب

نشدن  نکند امپراطور وارد اتاق دخترشا یسر از تن استاد جدا م یحکم چیبدون درنگ و ه

از  عیدر چشمانش حلقه زد سر کاش دنیتخت د یجان دخترشان رو رو یبدن ب یو وقت

مثل   ایمانده بود و گارد نایو بانومارت خارج شدند و به طرف قصر خودشان رفتند حاال ع

بود آن شب یوالیا  مهمتر حال بانو زیهم بودند از همه چ یدنکه هر لحظه آماده در وزیدو تا 

رفته اطبا  چونچشم برهم نگذاشته و فقط کنار بانو بود که حالشان بد تر نشود وینا بانو 

ها و سربازها و  مهیند مثلفقط چند نفر اوردیکار ب یرا برا ازشانیمورد ن لیبودند تا وسا

همه قصر  دهینرس ظهربه  یاتفاق خبر داشتند ول نیاز اکه بودن  بقیه افراد قصر بانو

به دخترشان  توانندیمه ن شانیسوزد چون ا یماه کهکشان م یشدند دلم برا یخبردار م

آنها رو از  خودشان دور کند  یمدام هر دو دیبه پسرشان و بانه  دهدهن هیهد یمحبت مادر

بگذراند باالخره  ریهستند خدا فردا رو به به خ شانیشود ا یکه خبردار م ینفر نیاول ۱00%

که  یادیافراد ز یپا یصدا دنیشب صبح شد و همه قصد خبردار شدند اما به محض شن

ن ملکه قبل از وارد شد عیاز اقامتگاه ملکه آمدند سر رونیکه ب دیآوردن فهم یجلوتر م



که خبر دار شدن تا  یاز وقت  دادیمحوطه اقامتگاه از اتاق خارج شد چشمان ملکه نشان م

به سمت اتاق  دنیدو یحرف چیهایشان بدون  ختنیبرسند مدام اشک ر نجایکه به ا یزمان

 بیطب گذاشتندیکردند نم یم یمعذرت خواه شانیرا بغل کردن و فقط از ا و اودختر شان 

صحنه اشک  نیا دنیکرد با د ینم هیاصالً گر کهوینا را اجرا کنند بانو  یها طب سوزن

اجازه استفاده از  یدرمان دخترشان را داشت ول یروین ملکهشده بود  ریچشمانشان سرازاز

چند ساعت به اندازه چند قرن گذشت  نیکرد ا یرا بدتر م شانیبود که حال ا نیارا نه آن 

 هر آرامشکه در  کردندیکمتر و کمتر شد همه تالش م ونتشنج کاخ با عددو ساعت ب یکی

و بدتر  بدبانو  بانو انجام بدم هر لحظه حال یسالمت یبرا دیآیکه از دستشان برم یکار

 گرید بانو دنرا صدا کن بیبود رفتند و دوباره طب دهیدرجه رس ۴۱درجه تب شان به  شدیم

 صیقدرت تشخاطبا بدنشآن کامالً سالم بود و  یااجز یتوانست درست نفس بکشد ول ینم

توانستند نفس  ین زد یم فیسوخت نفسشان ضع یدر تب مواصال آرامش نداشت .نداشتن 

 نییپا جه طب رودر یو طب سوزن یاهیگ یبا دادن داروها کردیم یبکشند اطبا سع

 مک شدن کم ترو بانو آرام  دادیجواب م یتا حدند و کمک کنند که راحت نفس بکش اورندیب

 بانو  فردا استراحت کنند اما با یرفتند تا برا یاقامتگاه شان مبه از اطبا  یملکه و  بعض

و بعد از چند لحظه دوباره آرام  هیدر خواب گر ایکردند  یناله م ایو شب ها ند گرفتینم آرام

ف را آرام از غال رشیشنود شمش یپا م ینصف شب از پشت در اتاق صداوینا  شدندیم

 ایگارد،به محض ورود  ستادهیپشت در ا یکه چه کس دانستیکشد و چون میم رونیب

به  یکه حت یدر حال نایوقدم به عقب رفت  کیخودش حس کرد و  یگلو یرو نایو ریشمش

کنم که محافظ عمارت اجازه ورود به اتاق  یمفر نکرد گفت که  ینگاه نم ایصورت گارد

 یاحترام یب ایگفت  قصد مزاحمت  یبا لبخند ایگارد؟ درسته نه  داشته باشدمن را  یبانو

گفت بله  کردیم کینزدشمشیر رو که  یدر حال دیدار ییبایو ز چه شمشیر برنده،نداشتم 

را داشته باشه  ار دادن ایشانقصد آز ایمن بشه  ویمزاحم بانکه  سر هر کس دنیرب یبرا

 ؟ یشیخارج م  این اتاقحاال از  نیهم ایحاال دوست داری طعمش رو بچشی  .ساخته شده

 رو ریشمشینا برداشته بود از اتاق خارج شد و یکوچکراش که خ یهم با گردن ایگارد

حال  یگذشتند و بانو ه یدوباره به غالف برگرداند و کنار بانو تا صبح نشست روزها م

استاد گفتند که صحبت کردن ودری که امپراطور با استاد م یزمان کردندیم دایپ یبدتر

 دیدار نشدن بایحدود سه هفته بوده اگر تا صبح هفته چهارم باین خواب  یزمان برا نیشتریب

د نکن دایرا پ اهانیگتا اطبا و دستور زهرا نوشتن  میدرد خالص کن نیرا از ا شانیا

ماجرا نگاه نکرده بودند که مجبور شوند دستور ساخت  ینجایوقت به ا چیامپراطور ه

واقعاً داشتن ،جادو  یریادگی یببرد برا نیاز ب شهیهم یکه دخترشان را براهد را بد یدارو

خواسته  کی ینکند رو برا دشیتهد یسالها ازش محافظت کردند تا خطر هرو ک یدختر

تر از  شانیامپراطور و ملکه هر روز پر ، گذشت یروزها م دادندیاحمقانه از دست  م



ساعت از هفته سوم مانده بود کم  ۶فقط  شدیبدتر و بدتر م یبودند حال بانوهم که ه روزید

از  یو جمع کردندیرا آماده م یمراسم عزادار لیاو وس بردندیبه اتاق بانو مرو زهر کم

و ملکه  میشدیم کترینزدهفته  انیطور به پا نیو هم کردندیم یو زار هیگر یهاندیمه 

را به  شانیگردند که امپراتور وارد اتاق شدند و ا یم یهمچنان در کنار دختر دلبندشان زار

باز  ن رومن چشماتو یوبان شودیم بلند نایوبانو  ادیفر یاز اتاق بردند که ناگهان صدا رونیب

زود تر اون زهر رو از اتاق ببرید بیرون و همه افراد رو به بانو بهوش اومدن د یکرد

 دهیشن سختی  به شیهم صدا کیاز نزد یکه حتبانویی کرد  رونیاعظم از اتاق بجزطبیب 

درنگ وارد اتاق شدند و کنار دخترش نشستند اما  یجور داد زد و امپراطور ب نیا شدیم

سه هفته  در  نیبه قصر شان برگشتند انگار  نفس قصر در ا عیزود و سر یلیامپراطور خ

ساعت  کیدر عرض  دیتازه کش یحبس شده بود و با به هوش آمدن بانو دوباره نفس نهیس

از  نوتا با دیو جشن برپا شد دو هفته طول کش یجمع شدند و بساط شاد یعزادار لیتمام وسا

 چیمدت ه نیو بعد از ا ارنیکامل خودشون رو بدست ب یو سالمت ادیب رونیب یماریبستر ب

اقامتگاه و  منع ورود و خروج ،او امپراطورسرد ملکه  یر نکرده و همان رفتارهاییتغ زیچ

 یافراد رده باال یاز شکار چهره تمامن برگشتتوالگراد همه مدت شاهزاده  نیبعد از ا رهیغ

 شد شانیخبر پر نیا دنیبه محض شن صرق

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

که غم  یشو یایو غم وارد دن ردد یواقعا سخت بود که بعد از سه هفته خواب آرام و ب

 یهاهفته نیدو هفته از زجر آورتر میهم نداشته باش یجسم یسالمتو  زندیدرش موج م

و چند بار با  نیخواب بودن چند یتفاوت پدر و مادرم را گذراندم وقت یب یعمرم با نگاهها

 یاز جنس اشک ها یریهربار زنج یجسمم را رها کنم ول وخودم عهد کردم برنگردم 

من رو به جسم  دادندیچشمانشان جان م یکه پدر و مادرشان جلو گناهیکودکان ب

رو به خاطر  نیزدم فقط هم یم ادیو فر چدیپ یسرم م یاونها تو هیگر یصدا گرداندیبرم

استاد  کردمیم یگر زندگید ییایسه هفته من داشتم در دن نیکه کل ا یدر حال آورمیم

من باخبر شوند  یتا از سالمت جسم آمدندیهر روز به اتاق من م بیبه همراه طبدری مو

 یدرمان من بود که ناگهان پدرم استاد را احضار کردند استاد وقت یروزها نیآخر بایتقر

 یشدم وقت یبرافروخته بود داشتم کم کم نگران مو  شانیپر اریبس شانیبرگشتند چهره ا

ی م ناگهان حس کردم خنجروبلند شتخت تم ازبرادرم برگشت خوشحال شدم و تا خواس دمیشن

 یسر بیو طب دمیکشآهی و استاد مشغول حرف زدن بودند که من  بیبه قلبم وارد شده طب

 بیدرد ها از صد بار مرگ بدتر بود طب نیبلند شدن نداشتم ااند توان من رو دوباره خواب

آن  یدر حال رخ دادن است فردا یچه اتفاق دمینفهم گرید تصورتم گذاش یرو یدستمال

 فیضع یلیبه برادرم بزنم بدنم خ یآرام بلند شدم تا  سر ناویشدم با کمک  داریروز که ب



ا یدر اتاق باز شد با گارد یمن وجود داشت وقت یشدن ناگهان هوشیلحظه امکان بهر بوده 

 داشتمشدن هم ن یتوان عصبان یحتداخل  میمن برگرد یبانو گفت یروبرو شدم که م

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

 شانیا داریبه د دیکه به برادر بانو بگو دهدیدستور م  ایگارد یحرفها دنیبانو بعد از شن

که  ییکننده دردها انینما بانو یضعف جسمان گرددیبرود و بعد با آرامش به اتاق شان برم

او و که  یببرد کس نیضعف را کامل از ب نیا دیتوان ینفر م کیو فقط بود بودند  دهیکش

فعال تنها کس با این قدرت ملکه هستند ایشان هم اجازه د نشرط عاشق هم باش و دیق یبانوب

بود بهبود استاد خودش مشکل را حل کند حال بانو رو به  دیپس با انجام این کار را ندارند

اده گراد میرود تا هم پیغام بانو رو به ایشان برساند و هم گزارش گاردیا به اقامت گاه شاهز

این چند وقت را بدهد به محض ورود گاردیا به اتاق شاهزاده با چهره ای خشمگین از اون 

می پرسد که ماموریتش را انجام داده یا نه و گاردیا با تاسف می گوید که خواستم انجام دهم 

تر رو روی گلوم حس کردم حتی یه لحظه ام از کنار ولی به محض ورودم شمشیر اون دخ

 بانو بلند نمی شد 

شاهزاده گراد داد زد مگه ازت چی خواستم فقط گفتم این سوزن رو بکن توی دستش که 

انقدر سخت بود باید در اولین فرصت این زهر وارد بدن خواهرم بشه که ضعیفش کنه 

 ضعف جسمانیش بهبود پیدا نکنه اون وقت تو حتی از پس یه دختر برنیومدی 

گاردیا یاد آوری کرد که بانو لیا مي خواهد برادرش شاهزاده گراد را ببیند و با نگاهی 

                                                           شرورانه گفت که این بهترین فرصت است.

میگفت من در باغ گیالس منتظرت  بانو داد که شاهزاده گراد بهگاردیا پیغام رو از طرف 

زدند وینا اصال موافق این مالقات مخفی نبود ولی  نیش خندیهستم بانو باشنیدن این پیغام 

       .نمی توانست حرفی بزند

 گاردیا واردشد و  کیباالخره هوا تاروت کردند دع السیرا به باغ گ انوشاهزاده گراد ب 

  توالگراد   ند یوالیابود السینفر در باغ بزرگ گ 4شد و گفت که وقت رفتن است  بانواتاق 

 گاردیا  گراد یمحافظ شخص  ناوی

 توالگراد گفت:خوب مثل این که توي این چند وقتکه من به شکار رفته بودم شما شرایط

 سختي رو تجربه کردین االن حال شما چطوره؟بهبودی کامل رو به دست آوردید؟

:ممنون از ابراز نگراني تون بعد از اون همه سختي که کشیدم االن بهترم وبه زودی  یوالیا

نسبت به سختي هایی که قبال کشیدم این فقط یه زخم کوچک بهبودی کامل رو به دست میارم 



چون شما من رو  ت ها و مشکالت جسمی من رو ندونید کامال عادیهه شما عادکالبته اینبود 

 رغیب خودتون مي دونید واین حقیقت اجتناب ناپزیره درست نمي گم......

 پذ یرفتید توالگراد :خوشحالم که باالخره بااین حقیقت روبروشد ید و

 یوالیا:من توي اون خواب خیلي چیزها دیدم 

 ناگهانبعد از سکوت طوالنی گراد که نشون میداد با حرف های بانو به فکر فرو رفته 

در گراد یوالیا رو  دست داد و تعادل خودش رو ازنبابانو فرود آمد  کتف یرو یسوزن

کوچک بود  اریبسد سوزن کن رجخا ش تالش کرد آرام سوزن را از بدن وینا آغوش گرفت و

استاد خبر  بردن و را به اتاق انو رو فلج کرده بود یو الیاچون آغشته به زهر بود ب یول

از اقامتگاه  ایبه همراه گارد انهیمخف اونباشند و نجایاگراد  ستیکردن استاد گفت که صالح ن

 خارج شد بانو

را مشغول کرده بود چرا  شانیفکر ا یزیچ یبه اقامتگاه خودشان رفتند ول شاهزاده گراد 

ابت نمي زد امشب اون حرف هاي زننده رو تحویل غحرفی از رهیچ وقت خواهرشان که 

شاهزاده برای وارد کردن زهر به بدن خواهرشان ایشون  درسته که اون کمانداراون داده 

اون روز  یدارف رو به باغ گیالس بردن ولي زخم اصلي رو خواهرشان به اون وارد کرد

ادعا مي بدن شاهزاده  شانیبه اقامتگاه بانو رفتند تا پادزهر را به ا یشاهزاده به طور رسم

خواستند تا کرد که تمام شب رو با چند تا از دوستانش و استاد روي پادزهر کار کردند و 

 که نن بپرسشواز یبه خواهرشان بدن تا به محض بهبود این افتخار روخودشون 

بانو بسیار شدن ارد عمارت خواهرشون شاهزاده و.منظورشان از اون حرف ها چه بود 

وینا با دیدن دوباره ایشون .ولی هیچ پشیمانیی در صورت ایشون دیده نمی شد ضعیف بودن 

خیلی عصبی شده بود ولی تالش مي کرد این رو نشان نده شاهزاده کنار تخت خواهرشون 

خطا کردن  نشستن و دارو رو به ایشون دادن وینا تک تک لحظات آماده بود که به محض

م روی زخم هگراد شمشیر رو روی گردنش بزارد گراد تالش میکرد که به بهانه گزاشتن مر

گفت که طبیب گفتن که زخم باز نشه و  ونپوشش زخم بانو رو وردارن ولی وینا سریع به ا

تی اگر ایشون حاین که شما یک مردین و اجازه ندارید تا این حد به بانو نزدیک بشید 

وینا می شاهزاده فهمیدن که وینا می خواهد چیزی رو از ایشان مخفی کند باشن .خواهر شما 

دانست که با این کار شک و کنجکاوی عظیمی در سر شاهزاده انداخته ولی این شک بهتر 

بانو بعد از خروج برادرشان از اتاق سعی کردند بلندشن بود. از افشا شدن راز بزرگ بانو

اون هیچوقت برادر من نمی شود تا توی هر کاری به من یه  : بعد روبه وینا کردند و گفتن

فعال باید به بهترین  آسیبی نرساند آرام نخواهد گرفت خوب حاال که او اعالم جنگ کرده من

 . نحو ممکن از خودم دفاع کنم تا نیرویکافی برای نبرد رو پیدا کنم



من رو خنگ فرض کرده نمی داند که ما می فهمیم روی تیر نشان مخصوص او حک شده 

اون تمام تالشش رو کرد که من رو ضعیف جلوه بده ولی من نمی زارم به اهدافش برسد 

شهر مالقات کن و خوب امروز کلی کارباید انجام دهی وینا اول برو و با بهترین استاد 

 .بعد....مهارت هاشون رو بررسی

 وینا :اما بانوی من 

یوالیا :وسط حرفم نپر. یادت نرود که گزارش کار های امروزت رو من شب می خواهم و 

 هرجور شده خودت رو قبل از نیمه شب به این جا برسانی و پیش من باشی  

بانوی من :من تمامی دستورات شما رواجرا خواهم کرد ولی از من نخواهید که با کسی که 

 تاج و تخت پدرتون بوده مالقات کنم و شما شاگرد اون موجود بشید  بزرگ ترین تهدید

ر و دستورات من نیار حتی اگر گفتم قبر من رو بکن بعد هم فقط ایوالیا :اوال که نه در ک

دونفر قدرت و دانایی الزم رو برای آوزش دادن به من دارن یکی استاد مودری که استاد 

و برای من گزینه  ی هم که چنگ مکتیک هستشبرادم و تحت فرمان پدرم هست و دیگر

 مناسب نفر دومه 

 وینا :اما

 یوالیا:مخالفت بسه کاری که میگم رو انجام میدی یا خودم انجام بدم؟

راستي چرا نزاشتي روی زخمم مرهم بزاره چرا اون نشان رو ازش مخفی کردي من چي 

 دارم که اون نباید ببینه؟

ربطی هم به اون عالمت نداره فقط احساس کردم برای شما وینا:نه چیزخاصي نیست و هیچ 

 اینکه اون بدنتون رو ببینه شاید خوش آیند نباشه

یوالیا :آها پس دفعی بعد حتما باید این عالمت رو بهش نشون بدم شاید اون فهمید که این 

 عالمت برای چیه

مت چیزي بدونه جون وینا:نه بانوي من این کار رو نکنید هیچ کس نباید راجع به اون عال

 شما به خطر میوفته 

 یواالیا : منظورت چیه 

 من چیزي نمي دونم فقط اینو مي دونم که کسي نیاید این نشان رو ببینه........ وینا:

 بانوي من نزدیک به ظهره من باید زود تر برم که بتونم قبل از نیمه شب برگردم 

 یواالیا :االن داری فرار میکني نه؟



 

بانو  یرا از رو یتفاوت یکه اون خواب نه تنها طلسم ب دانستندیامپراطور نمستاد و ا

آن دختر  ایولیو براشون روشن کرده  دانستندیم دیکه بانوان نبا قتیحق یکسریبرداشته بلکه 

به هر  واهدخ یو فقط م ترسدیطرد بشود نم کهنیاز ا گرید ستیتفاوت ن یو ب فیضع

 ردیگیموضوع آرام نم نیتا مشخص نشدن ا ردیقتل عام مردم را بگ یکه شده جلو یمتیق

بار درخواست لغو  نیرو رد کردند ا شونیا یدرخواست مالقات با امپراتور رو داد ول ایولی

نه  گهیگرفت تا د میتصم نیباز هم رد شد و ا یمارت را داد ولعمنع ورود و خروج از 

 یکار دل پدرش نم نیدانست با ا یم ردیرا نپذ یو پرستار بیطب چیهوغذا نه  دداروبخور

است و جان شاهزاده اش  یخوب استمداریدانست که پدرش س یرو هم م نیسوزد  اما ا

 دارد تیاهم شیبرا

مکرر دخترش که رد کرده بود و اعتصاب غذا و دارو  یامپراطور بعد از درخواست ها

 لکه رفتم شیمشورت پ یشده بود و برا یاز دست او عصبان اریبس

کرده پس بهتره برم سر اصل مطلب در  شانیافکارتان را پر یزیدانم چه چ یم:ملکه 

را هم در  نیا دیبا یعالمت در خطر باشد ول نیدخترمون با ا قصرممکنه خارج از درسته 

 دیسف یکه اگر به دست گارد جادو میدونست یرو م نیآمد ما ا ایبه دن یکه وقت میرینظر بگ

 هیطانیش یلیمقدس و هم خ یلیکه اون داره هم خ یو قدرتو اون نشان  کنندیاعدامش م فتهیب

نمونده و  اهیس یتا آزاد شدن جادو یادیبا خبر بشه مدت زمان ز شیطانیش تیاز ماه دینبا

 گن یهم نم راهیجادوگر از کهکشان ماست و ب که ندیگو یها م شگویتمام پ

 دیسف یبه دست گارد جادو تونمیم ادیب ایبا آن نشان به دن ایولیکه  کردمیفکر م :امپراطور

کرد خودم رو بد  یبا چشمان معصومش به من نگاه م یوقت یاعدامش کنند ول بسپرمش تا

 دونمینم یبدمش حت دیسف یگارد جادو لیو نتونستم تحو کردمیتصور م ایآدم دن نیتر

دونند دروغ  یو ماه م دیکه راجع به انتخاب خورش یزیبهشون بگم که هر چ یچطور

 محضه

نکنه اون  ترسمیم نیاز ااد الگرتوباشم نگران  ایولینگران  نکهیاز ا شتریچرا ب دونمینم :ملکه

 بشه یبعد اهیجادوگر س

 عنصر عمیقی  اون یباشه ول یخوب شاید اون طعمه فتهیب یاتفاق ذارمینه من نم :امپراطور 

 اون رو جذب کنه اهیس یوجودش نداره که جادو یتو

ونم خطرناک من  نگرانش یلیخ شهیم یواقعا جادوگر ترسناک و خطرناک یول: ملکه 

 نیبزرگتر میاز هم دور کرد ریدو سه سال اخ نیا یتو رو اونها ما نکهای کنم یاحساس م.



وجود  یتونهیاست که عنصر ک اون موقع  میاشتباه ادامه بد نیبه ا دیاشتباه ما بود نبا

 رسهیجفتشون به اوج خودش م

 با هم وقت بگذرونم میکن یکار میبفرست دیبهتر است آنها را با هم به بازد :امپراتور

و اگر اون  هیبه نظرم مدتش کاف یرو تموم کن ایولی هیتنب دیدر درجه اول با یموافقم ول:ملکه 

و باهاش  میشه بهتره به حرفش گوش بد یم ماریاز خوردن دارو و غذا امتناع کنه دوباره ب

 دلم مونده یتو شدر آغوش گرفتن یتیمحدود چیبار بدون ه کی یآرزو. میمهربان تر باش

که اون رو از خودمون  میمعصوم بود و ما مجبور بود یموافقم تا حاال کودک :امپراطور

ا فرقه ها و مقابله ب یاون ها رو برا میگرفت میحاال تصم یتا وابسته نشه ول رونیمب

ن یگراد راجع به جنگ و محافظت و همچن من تا حاال با دیآماده کن گهید یهاحکومت

با آنها  دیو نبا کردیم لیتحص دیسف یدر مدرسه جادو دیخواهرش صحبت نکردم چون با

را بدون خوب پس فردا صبح  زیهمه چ دیشده با لیحاال که فارغ التحص یول شدیدشمن م

م با ه شبش میرو بهشون بگ تیتا واقع دیکن یمن با پسرمون و شما با دخترمون صحبت م

 میخوریهم شام م

 

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

 

گذشته شما هنوز بخش  مهیمن شب از ن یبانو :شد و گفت ایولیارشاد وارد اتاق  مهیند

 .دیاستراحت کن دیقصد ندار دیخواب نباشلباس

برن اقامتگاه شان خودم آماده  توننیها هم م مهیتو ند اریذهنم مشغول لباسها رو ب: ایولی 

  شمیم

آن ها را  دیاستراحت کن دیهر وقت خواست موننیها م مهیمن دو تا از ند یبانوندیمه ارشد:

  ریشب بخ. دیصدا کن

 ریشب بخیوالیا:

 وارد عمارت شد  وینا

  میفردا حرف بزن دیشما استراحت کن نیبهتر ریبابت تاخ دیمن ببخش یسالم بانو: نایو

خوب  یایصبح زود ب ستین یازیفردا ن میامشب حرف بزن دیاره بااشکال ندسالم : ایولی

  نمیبگو بب.خوب  ایب داستراحت کن بع



 به دیدار استاد رفتم میهمونجور که دست داده بود: نایو

 بگه  یزیتونه چ ینم نهیکه تا شما رو نب فتگ: ناوی

 خب یوالیا:

خیلی کم از خونه بیرون میاد و سال هاست که تنها  گفتنیم دمیز مردم اطراف که پرسوینا:ا

 زندگی می کنه

 مرموزه: ایلاوی

 یخسته برو استراحت کن منم م یلیکار خودمه خوب حتماً خ استاد کردمیفکرش را میوالیا:

 خوام بخوابم

 ریشب بخ :نایو 

 سیزد و رئ یلبخند بانورفته بودن  یمحافظ سلطنت یشد سرباز ها داریب ایولی یصبح وقت 

دختر  هیاز تنب یمشکالت بزرگتر گهیگارد سربازان دستور پدرشون رو خوند امپراطور د

 سرکش خود داشتند

بعد از ظهر  ۳که بانو ساعت  دیآمده بود تا بگو ایلاویملکه به عمارت  یها مهیاز ند یکی

با چهره متعجب  ایالیوملکه بروند و بانو اطاعت کرد و داریقصر به د یبعد از اتمام  کارها

به اطراف نگاه مي سرزنش شود  یبه خاطر چه کار اشتباه دیداند باز با ینم دادیکه نشان م

 کرد

 نشده او که متوجه حضور  دیبه فکر فرو رفته را د اییواوارد اتاق شد و  نایب

  امیب گهیزمان د کیاگر مزاحمم برم و  ریمن صبح بخ یسالم بانو: نایو

 :نه بگو مشکلی پیش اومده؟ایلاوی

 که من مقدمات رو آماده کنم؟نه  ای دیریاستاد مداریبدونم امروز به د خواستمیموینا:نه فقط 

که  ستیملکه برم به شب هم معلوم ن شیپ دیبا هرچون من بعد از ظ شهیامروز نم یوالیا:

 یم یوگرنه دوباره پدرم عصبان رمیبرگردم در رابطه با خروج از قصر هم بهتره اجازه بگ

 شه

 دیدونیخودتون صالح م یهرچ :ناوی 

  دمشیچه خبر دوسه روز هست که ند دگراالواز ت یراست :ایلاوی 



ند وامپراطور بر داریبه د دیوزرا با جلسههم امروز بعد از اتمام  شانیا نکهیخوب مثل ا: نایو

 بعد از ظهر  2حدود ساعت 

و حتماً مثل  ه میسالگ ۱۶ من هفته دیگه جشن تواد.فهمیدم اختالف اعتس کیفقط با یوالیا: 

 ۱۷که برادرم  شیسه سال پ یدعوت نامه فرستادم وقت دیسف ادویاز مدرسه ج میبرادرم برا

ارسال شده اون  یسالگ ۱۶دعوتنامه تولد  یلومدرسه رفت وبه داشت قصر ترک کرد سال 

 گهیه سال دیبار هست  کیمدرسه هر دو سال ناماز دوسال دوباره برگشت ثبت عدبود ب

شش ماه برادرم از مدرسه برگشته و  دمیرس یمن هم به شانزده سالگ شهیمدرسه شروع م

 یخدا یبه طور کامل تمام نشده واز آموزش اون چون هنو ادیاون هم به مدرسه ب دیحتماً با

 هیعال نیا رمیبگ ادیجادو  تونمیمن باالخره م یعنی نیمن ا

 دیرینم بیطبو  نیاستاد چ دنیبه د گهیشما د یعنی نیا: ناوی 

باز هم  یمن باشه ولکه طبیب  ستین یازین گهید دیشا رمیحتما م بیطب دنید یبرا: ایلاوی 

که  یجور سمینویراجع به استاد هم براشون نامه م رمیبدن م تیچک کردن وضع یبرا

 کنم  یم دشییتانشون ندم ناراحت شدم 

  هیعال نیاوینا:

 ملکه رفته داریبه د یکه با سفر فور دادیپس از چند قدم محو شد و نشون م ایولی

سال  ۱۶دخترشان حال  کندیم افتیدر دیسف یاز طرف گارد جادو یانامهدعوتامپراطور 

دعوتنامه هم دعوت  نیشروع کند و ااش را مثل برادر  دیسف یجادو لیتحص دیدارد و با

بفرستد  ادخترشان است امپراطور و قصد ندارد دخترشان ر یبرا دیسف ینامه مدرسه جادو

  شوندیمشکوک م ایولی به دیسف یجادو گارداگر هم نفرستد  یول

 من یخدابشه .دعوتنامه فرستاده  نیاصال انتظار نداشتم امن .......من :امپراطور 

 یسالگ ۱۶تولد  یکادو نیا میدونستیما م یهر دو میبهتر خودمونو گول نزن:لکه م 

 مثل برادرش ونه دخترم

واقعاً سخت اگر قبلش کنم ؟کنم  لنامه را قبوکنم دعوت کاریچ تبه نظر :امپراطور

 ریدهن ش یفرستادمش تو

 میبردن را فرستاد یاون بو یطانیش تیکه از ماه ییرهایش دیاگر هم قبولش نکن :ملکه 

 طرفش

دعوت  دیبا نکهیمثل ا هیاون چ میبگ رادبه گ نکهیبه جز ا میندار یا گهیچاره د :امپراطور 

شب هم بهتره راجع  نیبه اون نشان نگ راجع یزیملکه من شما امروز چ .نامه را قبول کنم



نشان راجع به دعوت نامه مدرسه با او صحبت  یبه جا میصحبت کن یگریبه موضوع د

 د یکن

 ؟ یبگ  توالگرادرا به  زیهمه چ یکن کاریچ یخوایتو م یباشه ول:ملکه 

که بهش ثابت بشه اون خواهرش نه  گمیرو م ییزهایفقط چ ومنزینه همه چ :امپراطور

 بده  ادیمهارت والیا یو مثل قبل از ورودش به مدرسه با هم باشن و گراد به  بشیرق

زودتر یوالیا گفتم  من به .منتظرش نذار شتریبه حتما پسرمون منتظرتون دیبهتره بر:ملکه 

  ادیب

 پس فعالً تا شب :امپراطور

 دییپدر جان سالم من اومدم بفرما توالگراد:

اختالفات تو و خواهرت  بهکه راجع  نجایا دییایگفتم ب یخوش اومد ن.یپسرم بش:امپراطور  

 یدیتهد چیکه اون ه دمیم نانیاما اطم یکن یراجع بهش م یچه فکر دونمینم میصحبت کن

  ستیتو ن ینیجانش یبرا

 ؟پدر هیمنظورتون چ:راد توالگ

راز و با خودت  نیکه ا یبهم قول بد دیبگم با نکهیبگم قبل از ا یچطور دونمینم :ورطامپرا 

الق در همان لحظه تا حد مرگ ش دیبا شیکه اگر فاش کن یو سوگند بخور یببربه قبر

 ؟یبشو یحاضر رهیگیتو قرار م یطلسم که رو هی نیا یبخور ییجادو

 خورمیاالن سوگند م نیمن هم توالگراد:

  ستیتو ن یخواهر واقع ایل یعنی تو خواهرامپراطوذ:

 شوخي مي کنید نه منظورتون چیهچی پدر دارید توالگراد:

 ؟ماهه حامله بود چطور ممکنه  ۸که مادر  میشاهد همه

نجات مردم با  یبرا یاز پادشاهان آسمان یکیبود  شکسالی خ یفرقه ما تو یوقت :امپراطور

 نیجن دیابدر ازاش همسرم  یول برهیم نیبکه خشکسالی رو ازگفته  نوا بستمن قرارداد 

من  میتا از آن محافظت کن میدار فهیماه تو شکمش نگهدار ما وظ ۸ماهه اش را به مدت  کی

کنند به خودش هم نگفتم چون فرشته نجات ما یوالیا آزار نبینه و احساس غریبی ن نکهیا یبرا

 گهیسال د کیمدرسه  یفهم یم قول دادیمچون به پدرش  میازش محافظت کن دیبود ما با

مهارت  اونسال به  کی نیتو ا دیتو با مونهیم ریقفس ش لمث ایولی یرااونجا ب شهیشروع م

 . یمحافظت کنازش مدرسه  یو تو دیبد ادی



 توی اون مدرسه یکرد یازش محافظت م شهیهمتو بودید کودکوقتی سوال ازت دارم  هی

 ؟کرد  رییقدر تغاین توافتاده که رفتار یچه اتفاق

 ونخواهر داشتن همه ا کیمن مثل من  یدوره ها اما اکثر هم شرمسارماز گفتنش توالگراد:

 یبه هنرها یاجواهرات هستند و عالقه یآشپز یگلدوزعاشق گفتند که خواهرانشان  یها م

عاشق  ایولیاما  رمیبگ ادیها را مهارت نیندارند که ا یازیماه بشن نندارن چون اگر  یرزم

گرفتم  ادیسال  کی یکه من تو وری روسفر ف کیتکن.اون  ییجادو یو کارها یربازیشمش

مدرسه براش  نیهم یبرا ستین گهیدختره د هیاصال شب نگرفته او یاد ماه کی توی

  رمیم دنشیبه د افرد من ستین ما لثم یانسان فان هیاون  دونستمیدعوتنامه فرستاده من نم

 دینبا گهیکس د چیه میموضوع خبر دار نیباشه فقط من مادرت و تو از ا ادتی: راطورامپ

آنها را اعدام و  ترسندیها م ههالاز چقدر  دیگارد سف یکه استاد ها یدونیمه چون بفهم

  کنندیم

توالگراد:پدر یوالیا چرا خوابید اونم این مدت طوالنی من ندیدم کسی که می خواد جادو رو 

 هفته بخوابه عموما یک شبانه روزه  ۳توی وجودش پیدا کنه 

 گه الزم نیست بیشتر بدونی اونوقت خودت لو میدیشامپراطور:دی

 دیریاحترام من را بپذ یمن ادا یسالم بانو: ایولی

 دخترم  نیبش :ملکه 

 شده  یچ دونمیفکر کنم میوالیا:

  شومیم ملکه:

ارتقا  م خوام جادو یکنم من واقعا م یخواهش م دینامه را قبول کنبرم دعوت دیبزار یوالیا:

 نشون بدم به اندازه برادرم قدرتمند  و بدم

 .....نکنه  دونهینم یکس هیچ یدیکجا فهم از :لکهم

 ۱۶تولد  گهیهفته د2 سخت نبودبرم اتاق پدر فهمیدنش  تونمیمن چطور منه نه  یوالیا:

 دعوتنامه  نیمن چند سال منتظر ا.و جادو ام یربازیعاشق شمش ممثل برادره ومیسالگ

جلب توجه  دیاونجا مراقب باش دیبا یول یدعوتنامه خوشحال نیا یدونم چقدر برا یم:ملکه 

 ستین یادیخواسته ز دیرفتار کنکه اینجوری  نیا نهینشان رو بب ونا یکس دیو نذار دینکن

تاکید می کنم جلب توجه نکنید لطفا اونجا از سرکش بودنت کم کن  دیبر میبزار یخوایاگر م



ازت فاصله گرفت تو چرا برای اون واقعا برام جالبه برادر تو وقتی وارد اون مدرسه شد 

 جا هیجان داری

یوالیا:خودم می دونم اونجا این اتفاق افتاد برای همین می خوام ثابت کنم همون قدر که قدرت 

 مندم عاشق برادرم هستم مشخصه که اونجا از من توی ذهن توالگراد یه دیو ساختن 

 که زیر لب  می گوید)همین هوش و زکاوتت من رو می ترسونه(مل

 یوالیا:چیزي گفتید؟

ملکه:نه .خوب بهتره بریم تاالر برای شام راستی فردا چند نفر از افراد اداره تشریفات میان 

 تا راجع به تولد صحبت کنن 

 یوالیا:مادر واقعا الزم نیست انقدر تشریفات و ولخرجی

نزاشتی یه تولد بی نقص برات بگیریم ولی امسال فرق می کنه این مهم ملکه: هیچ سالی 

ترین تولد تو و محض اطالعت من تمام رهبران شاهان و تجارمعروف رو با خانواده 

 هاشون دعوت کردم پس باید بی نقص باشه

 یوالیا : دارید شوخی می کنید نه

ماه قبل برنامه ریزی  2از  ملکه :چون که که می دونستم تو مخالفت می کنی همه چیز رو

کردم و میهمان ها رو دعوت تو فردا هیچی رو کم نمی کنی از لیست فقط و فقط هرچی که 

که بهترین خیاط ها دوختن فردا میاد و جواهرات لباس چند دوست داری رو اضافه کن 

جواهرات فوق العاده  نداری سریع بگو که من بگم یکی دیگه بدوزن وناتاقت اگر دوسش

 رزش مندن باید ازشون استفاده کنی ا

 یوالیا:بعضی از مردم نون شب ندارن ما داریم میلیون ها سکه طال خرج هیچی می کنیم

ملکه: نگران نباش من دستور دادم تمام محله های فقیر در تمام مدت جشن ازشون پزیرایی 

 شه ب

 ..........مدت جشن؟مگه چقدره:یوالیا 

 شبانه روز   ۳:ملکه 

 بلهههههههه؟ا :بوالی

 واقعا چقدر خرج کردید

 ملکه :میشه یکم شبیه پرنسس ها رفتار کني حداقل توی مدت جشن



 یوالیا:یعنی چطور رفتار کنم؟

ملکه:یعنی از جواهرات و لباس های زیبا و گرون قیمت استفاده کن خودت زیبا کن و کتاب 

رقص و داستان عاشقانه بخون و عشوه داشته باش  نمی خوام واقعا این کار ها رو انجام 

 بدی من فقط میخوام وانمود کنی که اساتید شک نکنن 

 م فقط قول بدین مخالفت نکنید یوالیا : چشم راستی من فقط یه خواهش دارم برای تولد

 ملکه :بستگی داره چی باشه

یوالیا : میشه یه لباس نظامی زیبا هم برام بدوزن و اجازه بدین توی دِوئل شمشیر بازی 

 شرکت کنم؟

ملکه :نه به هیچ وجه من میگم دخترونه رفتار کن تو میخوای شمشیر بازی کنی و لباس 

 نظامی بپوشی عمرا

 من . ببخشید قبل از این که فکر کنم حرف زدمیوالیا:اما بانوی 

ملکه :من می دونم چقدر این کار هارو دوست داری من وپدرتم تشفیقت می کنیم و اگر االن 

 مخالفت می کنیم برای امنیت خودته و نمی خوایم خطری تهدیدت کنه می فهمی درسته 

 یوالیا :بله بانوی من 

 ملکه :خوب بهتره بریم تاالر برای شام 

 یوالیا : بفرمایید

 یوالیا وملکه به طرف تاالر رفتن

 یوالیا: برادر امپراطور امید وارم حالتون خوب باشه خیلي وقته دور هم جمع نشدیم 

امپراطور :بله وضعیت جسمی دخترم خیلی بهتره و جادو رو یاد گرفته پسرم از شکار 

هم به مشکالت قصر برگشته و به فکر خواهرشه و خصومت هارو کنار گزاشته ملکه 

رسیدگی کامل کردن منجمین هم گفتن که در همفته پیشه رو مشکلی پیش نمیاد پس بهتره 

 کنار هم جشن بگیریم درسته ملکه من؟

 ملکه:بله 

 

 یوالیا:پدر جان با دعوتنامه موافقت میکنید؟



 ملکه :یوالیا بزار برسی بعد حرفش پیش بکش 

 یوالیا باید خیلی سخت بوده باشه درسته؟امپراطور: ملکه گفتن این موضوع به 

 ملکه : نه اصال همچی خودش از قبل می دونست من شکه شده بودم

 ساله منتظر این دعوتنامم 2یوالیا:پدر من 

 امپراطور :شامتون بخورید 

 یوالیا:برادر تو یه چیزی بگو 

کنی باید همه  توالگراد توی گوش یوالیا میگه نگران نباش موافقت کردن اگر بیشتر اصرار

 شرطاشون بپزیري 

 امپراطور :توالگرا من می دونم با تو 

 و لبخند روی صورت یوالیا و ملکه نشست 

 امپراطور بسه بسه شامتون بخورید

 بعد از نیم ساعت همه غذاها جمع شد 

امپراطور :یوالیا توالگراد براتون معموریت دارم که اگر درست انجام بدید مي تونید یه 

 من بخواید چیزي از

 توالگراد : گوش به فرمان شماییم پدر 

امپراطور : طبیب سلطنی پیر شده و می خواد کناره گیري کنه بهش حق میدم خیلي وقته که 

اون طبیب خانواده ماست چند نفر رو توی لیست نوشتم  شماباید به طور ناشناس برید خارج 

 نید و یک نفر رو انتخاب کنید راجع به مهارت ها و علم این افراد تحقیق کاز قصر و

یوالیا:پدر جان ما حتما این کار رو انجام مي دیم ولي ما اطالعات کوچکی از طب داریم به 

نظر من بهتره ما روابط و برخورد و کمی از مهارت هاشون بسنجیم و این ها رو با یک 

ریم هر کس امتحان پزشکی که طراح سواالت آن اطبای فعلی قصر هستن از اون افراد بگی

 امتیاز بیشتري گرفت اون رو بپزیرید

 توالگراد :موافقم 

 

 امپراطور :اگرسواالت لو بره چی ؟



یوالیا:سواالت پزشکی هیچ وقت یک جواب نداشتند و ندارند در کنار اون شرکت کنندگان 

باید اون دارو رو به ما تحویل بدن و این که سواالت نباید یکی باشه هر نفر یک سوال 

 وت متفا

امپراطور :آفرین فکر همه جا رو کردی توالگراد فکر خواهرت ساده اما فریبندس وظیفه تو 

اینه که در این مسیر کمکش کنی خالصه میگم نه من نه مادرتون توی این قضیه هیچ 

چطور از پس این معموریت یم ببین یمدخالتی نداریم همه چی به عهده شماست می خوا

 برمیاید 

 الشمون رو میکنیمیوالیا :تمام ت

ملکه:خوب دیر وقته بهتره همه بریم استراحت کنیم شاهزاده ها فردا روز سختی رو خواهند 

 داشت 

 امپراطور :بله درسته

 یوالیا:شبتون بخیر

 توالگراد :شب بخیر ملکه شب بخیر امپراطور 

 یوالیا صبر کن

 یوالیا:بله؟

و مسیرمون یکی بیا با هم از مسیر باغ گیالس بریم طوالنی میشه ولی قشنگه  توالگراد:

 میشه

 یوالیا:امممم دیر وقته بهتره زود تر برید استراحت کنید شاهزاده

 توالگراد :هنوزم از دستم ناراحتی بخاطر اتفاقی که افتاد و میترسی بهت صدمه بزنم

 باید انجام بدیم بهتره زود تر استراحت کنیم یوالیا :خودت بودی نمی ترسیدی فردا کار مهمی 

توالگراد:بهم اعتماد کن قول میدم اتفاقی نیوفته وقتی که االن نتونی بهم اعتماد کنی من 

 چطوری توی مدرسه ازت مراقبت کنم 

 یوالیا :نیازی نیست ازم مراقبت کنی 

 

توالگراد :من میخوام بشیم همون خواهر برادر قبلی همون طوری که قبل از رفتن من به 

 اون مدرسه بودیم 



 دوباره بهم اعتماد کن قول میدم هیچ وقت این چند سال دوباره تجربه نکنی 

 از کدوم مسیر باید بریم؟یوالیا :خوب 

 توالگراد : از این طرف 

 ظرت در مورد داوطلبین چیهفردا قراره کل روز کنار هم باشیم ن

 یوالیا:یه مشت احق قدرت طلب که هیچی از طبابت نمی دونن و فقط پارتیشون کلفته 

 سیاهی لشگرنمشاور درجه دوم بقیه ام که پسر عموی وزیر اعظم یا  برادر مثل

 ولی من نمی زارم هیچ کدوم از اون ها مفت و مجانی این جایگاه رو به دست بیارن 

 :چه نقشه ای داری؟توالگراد 

 یوالیا:هیچ نویسنده ای فیلم نامش رو توضیح نمی ده چون دیدنش خیلی جذاب تره

 توالگراد : باشه تو بردی 

یوالیا میدونی من واقعا بخاطر این دوسال متاسفم من نباید انقدر حرف های اون ها رو باور 

 می کردم 

اقی افتاد که تو بعد از اومدن انقدر ازم یوالیا : من ناراحت نیستم ولی یه سوال دارم چه اتف

فاصله گرفتی؟برام واقعا اون روز ها مثل کابوس بی پایان بود فاصله گرفتن تو کارها و 

حرف های ملکه و امپراطور واون خواب لعنتی و بیماری بعدش مثل یه باتالق ترس بود که 

 ش هم حالم بد می کنه هرچی بیشتر دست وپا میزدم بیشتر فرو می رفتم حتی فکر کردن به

توالگراد:ببخشید بابت یاد آوری اون روز های تلخ مهم نیست چه اتفاقی افتاده من بهت قول 

 میدم که دیگه تجربشون نکنی فقط بهم یه بار دیگه اعتماد کن

 یوالیا: خوب بیخیال لیست مهمونا رو دیدی از دوستات کسی دعوته؟

 ننفرم از قلم ننداخت توالگراد :به لطف ملکه همشون دعوتن یه

 تماحیوالیا:اونایی که از من بدشون میادم دعوتن 

 توالگراد :یادم نیار باید کل جشن قیافه اونارو تحمل کنم

 لبخند زد و گفت خوب راستی فردا اول از کجا شروع کنیم یوالیا



 وزیر اعظمبردادر میریم درمانگاه صبح جزیات رو بهت میگم ولی اول از همه توالگراد:

بعد هم ا برمیگردیم که توی شماله شهره بعد هم هرکدوم از خونه ها که نزدیک تر بود 

 قصر تا لیست افراد الیق رو بدیم به امپراطور چطوره؟

 یوالیا:خوبه 

 وینا:بانوی من رسیدیم به اقامت گاهتون

توالگراد:اصال نفهمیدم کی رسیدیم خوب بهتره بیشتر از این وقتت رو نگیرم و بری 

 استراحت کنی شب بخیر فردا میبینمت

 یوالیا:شب بخیر 

 وینا :بانوی من میدونم به من ربطی نداره ولی میشه یه سوالی بپرسم

 یوالیا:بپرس

 وینا:دوباره می خواید بهشون اعتماد کنید

 یوالیا:نمی دونم 

 وینا:ببخشید دخالت کردم

 قدماتش رو آماده کن بانوی ارشد برنامه فردای من رو به خاطر بسپر و میوالیا:

 بانوی ارشد:بله شاهزاده

صبح من باید صبحانم آماده 6یوالیا:فردا کارهای زیادی باید انجام بدم اول از همه ساعت 

آماده رفتن باشم به ملکه خبر بدین که فردا وقت نمی کنم لباس ها رو ببینم  ۷باشه و ساعت 

فردا  دازم به وزیر تشریفاتم بگو پساون ها رو بفرستن اتاقم شب یا فرداش یه نگاهی مین

ن ها بگید بیان ابیاد برای انجام کار های جشن فردا چون خودم نیستم راحت میتونید به باغ ب

و کارها رو انجام بدن ولی تا قبل از برگشتن من تموم شده باشه بگو اتاقم گردگیری کامل 

 کنن 

قراره انجام بشه چرا زود تر از  بانوی ارشد اطاعت میشه ولی هفته دیگه همه این کار ها

 زمان همیشگیش می خواید انجام بدیم این کار ها رو 

ر باید تمییز بشه ومن از کار های هول صیوالیا :فقط انجام بدین بعد هم هفته دیگه همه ق

هولی خوشم نمیاد پس بهتره اون زمان اتاقم فقط یه تمیز کاری کوچیک الزم داشته باشه 

 فهمیدید؟



 

 ارشد :بله بانوی منبانوی 

 یوالیا:راستی فردا فقط وینا من رو همراهی میکنه و نیازی به ندیمه اضافه نیست 

 وینا امشب خوب استراحت کن 

 وینا:چشم بانوی من

 های اتاق خاموش شدنوریوالیا وارداتاقش شد و چند دقیقه بعد 

 گاردیا:صبح بخیر عالیجناب

 چه خبره این همه آدم میان و میرنتوالگراد :صبح بخیر اقامت گاه خواهرم 

 گاردیا:من شنیدم بانو دستور دادن که اقامت گاه به طور اساسی گرد گیری و باغبانی بشه

 روز تا روز تمیز کاری قصر مونده ۳توالگراد: االن االن چه وقت گرد گیریه هنوز 

 گاردیا:مثل این که دستور ملکه بوده و بانو فقط برنامه ریزی کردن 

 توالگراد:من فقط فکر میکنم کاسه ای زیر نیم کاسه هست یا تو ام باهام هم نظری؟

 گاردیا:راستش من هم فکر می کنم گرد گیری عادی نیست

 

 

کاالسکه از قصر یوالیا و توالگراد با لباس های ساده و فقط با محافظ های شخصیشون با 

 خارج شدن

 

 میشه ؟ یوالیا در گوش وینا گفت:مرتب سازی کی شروع

 وینا:فک کنم نیم ساعت دیگه 

 یوالیا:بهشون فهموندی باید چیکار کنن

وینا:بله گفتم که هرچی طلسم و چیز مشکوک دیدن اول لیست کنن بعد خودشون بزنن به بی 

 خیالی که مثال نمی دونن اینا چیه تا ندیمه های استاد کار خودشون بکنن



استاد و هرکس دیگه ای نباید  ید مراقب باشنیوالیا:خوبه ولی این کار خیلی خطر ناک با

 بفهمه که ما از این قضیه بویی بردیم

وینا:نگران نباشید بانوی من یکی از ندیمه ها ساحرست و اون به طور مخفی این کار رو  

 انجام میده

م یه چیزی نکی م احساس مبین تا صبح فقط کابوس می چند شبهیوالیا:چطور نگران نباشم 

 وایسادهروی گلوم 

 وینا:این اتفاق دوباره نمی افته 

 توالگراد:پریشون به نظر میرسی مشکلی پیش اومده؟

 یوالیا:نه فقط فکرم مشغوله

 ثل اینکه دیشب اصال خوب نخوابیدید متوالگراد :

 انقدر مشخصه؟؟؟یوالیا:

تون توالگراد :نه خوب بلدید احساساتتون رو مخفی کنید ولی نه برای من که از بچگی باها

 بزرگ شدم

 یوالیا:چیز خاصی نیست خوبم

توالگراد:نمی خوام دخالت کنم ولی اگر چیزی توی اتاق یا توی باغچت دیدی و ترسوندتت 

خیلی سخت مریض شدم فک کنم یادت باشه اون موقع هم من یه  عادیه منم وقتی بچه بودم

ه و این جور چیزا سری چیز عجیب تو اتاقم دیدم وقتی از ملکه پرسیدم گفتن که شفابخش

 چیز خاصی نیست نگران نباش 

نم همین فقط نگرا ستین یزیکه چ کیطلسم کوچ هی دمی:نه نه من نترس ایوالی  

بهش فکر نکن به محض برگشتن همچی حل می شه   : توالگراد  

من  یخدا هیچه شکل ریوز افهیق میکنیاعظم رو رد م ریبرادر وز میدار یفکر کن وقت یوا

اون صحنم دنیمن منتظر د   

نیآفر ی:خوب بحث عوض کردایوالی   

میشیم کینزد میدار جنابی:عالایگارد    

دیستی:باایوالی   



اومده ؟ شیپ ی:مشکلتوالگراد  

شهی:نقشه داره شروع م ایوالی   

میخوا یاحوال باشه م ضیبچه که مر هی نایو  

:چشمنایو  

 بهش فکر نکن به محض برگشتن همچی حل می شه  

گیاه دارویی می خوایم بیا اینم لیست تا ما داوطلب اول رو آزمایش می کنیم  گاردیا چند تا

 بریم سراغ بعدی خوب گاردیا امروز می بینی که اینا چقدر ظالمن

خوب برادر بهتره بریم توی کاالسکه و از اون جا بقیه ماجرا رو تماشا کنیم با این حال که 

  لباسامون سادس بازم نباید کسی بشناستمون

 نا به اون کودک گفت که برود و جلوی در درمانگاه بنشیند وی

نیم ساعت بعد برادر وزیر اعظم با ندیمه هایش از در خارج شد کودک لباس برادر وزیر 

اعظم را گرفت و گفت که خیلی بیمار است و شکم درد دارد و طلب کمک کرد ولی برادر 

فت که دست های کثیفش را به وزیر اعظم به او لگد زد و اون کودک رو پرت کرد و گ

لباس اونزند ولی داستان هنوز تموم نشده بود و چون لباس ان مرد کثیف شده بود دستور داد 

 تا کودک رو ببرند تا به جای پول لباس کار کند

 که ناگهان یوالیا و توالگراد که کاسه صبراشان لبریز شده بود از کاالسکه بیرون آمدن 

 یدم اون بچه رو ول کنی یوالیا:بسه بهت دستور م

 میدونی من کیم تور بدی سبرادروزیر اعظم:اوووو تو کی باشی که به من د

 

 وینا :ساکت شو وسریع به شاهزاده های کشورت احترام بزار

 اشراف زاده قهقهه بلندی زد و گفت اگر این طوریه پس منم امپراطورم 

که ناگهان توالگراد با سرعت نور اون مرد رو به زمین زد و مهر سلطنتی رو به اون ها 

 نشان داد 

مرد زانوزد و طلب بخشش کرد ولی دیر شده بود چون سرباز ها به دستور توالگراد اون 

مرد رو به جرم بی احترامی به شاهزاده دستگیر کردن اون مرد چهار دست و پا به طرف 

باس اون رو گرفت و خواهش کرد کمکش کنه ولی یوالیا با یه لگد مرد رو یوالیا رفت ول



پرت کرد و گفت که دست های کثیفش رو به لباسش نزنه توالگراد روبه مرد کرد و گفت 

ابش رو واون موقع که اون بچه بیچاره ازت درخواست کمک کرد تو ردش کردی حاال ج

 بگیر

یوالیا: و این رو آویزه گوشت کن که هروقت اسم خودت گزاشتی پزشک وظیفت درمان درد 

 حاال این درد مال هر کسی باشه 

 راغ بعدیستوالگراد :خوب این رد شد بریم 

 بهت حسودیم شد به خاطر همینه پدر انقدر با خیال راحت این کار رو به تو سپرده 

 پوشیم چون نباید شناسایی بشیم یوالیا لبخندی زد و گفت :باید  شنل ب

 گاردیا:بانوی من اون گیاهان رو تهیه کردم 

یوالیا:خوبه بدتشون به وینا برادر شما این حا منتظر بمونید یا چیزی بخورید من و وینا باید 

 جایی بریم نیم ساعت دیگه برمی گردیم 

 الگراد: نیازی هست ما هم بیایم ؟تو

 شما نفسی تازه کنید هم به این بچه یه پول و غدایی بدیم گاردیا:بهتره ما بمونیم که هم

 وینا:موافقم نگران نباشید من همراه بانو هستم شما خودتون روخسته نکنید

 یوالیا: پس ما میریم

 و یوالیا به همراه وینا به طرف بازار رفتن

 توالگرا:گاردیا بگو ببینم چی شده که نزاشتی برم

 

قصر رسید و کسی که نامه رو آورد گفت که بانو یوالیا از نامه  گاردیا:عالیجناب نامه ای از

 خبر دار نشه

 توالگراد : بده ببینم

جوری که خواهرت نفهمه یه اتفاقی رو بهانه کنید و نوشته پسرم امشب به قصر برنگردید 

 به قصر بر نگردید بعدن برات توضیح میدم

 گاردیا:چیکار کنیم ؟

 هفت راز باید باشه چادر و وسایل اسکان توی کالسکه هست؟توالگراد :برگشتمون از جنگل 



 گوی آتش و مقداری غذا۱گوی چادر و 2گاردیا:بله 

 توالگراد :خوبه امشبمون بگزره 

نفر را 5و از بین آن ها اون ها تمام روز با روش های مختلف افراد رو امتحان می کردن 

 که بهتر بودن انتخاب کردند 

 قصر یوالیا:بهتره برگردیم 

توالگراد:موافقم مسیر شهر شلوغ و خطر ناکه جن نزدیک قصر هستیم تقریبا افراد اینجا 

 مارو میشناسن من یه میانبر بلدم که از جنگل می گزره

 یوالیا:خوب باشه بریم جنگل محیط زیبایی داره 

نیم ساعت از ورودشون به جنگل میگزده و چهره یوالیا پریشانتر و پریشانتر میشود که 

به ایستید عالیجناب بانو نمی تونن نفس بکشن توالگراد سریع یوالیا را ناگهان وینا داد میزند 

از کاالسکه خارج می کند و تالش می کند گردن یو الیا را آزاد کندتا بتواند راحت تر نفس 

دارو دارو هاش کجاستتتتتتتتت وینا می گوید هرچی میگردم :ه وینا می گوید بکشد  ب

پیداشون نمی کنم توالگراد به گاردیا می گوید تا برود و کمک بیارد که نا گهان یک پسر 

ساله از پشت درخت به طرف آن ها می آید و میگوید دور اون رو خلوت کنن  ۱۸ ۱۷

 ی گزارد نزدیک تر برود که گاردیا جلوی اون پسر رو میگیره و نم

 دیگه نجاتش ندم میمیره  دقیقه 4می گوید :اگر تا ورنااون 

توالگراد:پس منتظر چی هستی بهت گفته باشم اگر یه مو از سرش کم بشه کاری میکنم که  

 از تصوراتت خیلی ترسناک تره پس درست انجامش بده

 

یه محلول از کیفش در آورد دو  آن جوان نبشخندی زد و سوزن های نقره اش را به همراه

سوزن را درون محلول گزاشت و اولی را به گردن و دیگری را به شانه یوالیا زد که بال 

 فاصله یوالیا به هوش اومد 

 توالگراد:حالت خوبه؟ یه هو چی شد ؟

و اصال هم کشنده نیست ببخشید که بهتون :چیزی نیست فقط یه مسمومیت کوچیکه ورنا

 دروغ گفتم چون این تنها راهی بود که بتونم نجاتش بدم 

توالگراد : باید به خاطر دروغی که گفتی مجازاتت کنم ولی جون خواهرم رو نجات دادی 

 ممنونم



 :یوالیا

ار تا توالگراد ببخشید ترسوندمت ولی همش یه نقشه بود و من به خاطرهمین رفتم توی باز

 این سم خفیف رو تهیه کنم

توالگراد:چرا این کار رو کردی اگر کسی نبود که نجاتت بده چی من از ترس سکته می 

 کردم 

و این نوع گیاه به طور وحشی در نمیاد پس تازه هستن یوالیا:به اون گیاهان نگاه کن اون ها 

کاری کنه چون همون قدر رکسی نمی تونه با اون گیاهان هحتما یکی اون ها رو کاشته تاره 

 بکنم وکه مفیدن اگر در تهیشون اشتباه کنی می تونن سمی باشن پس به سرم زد این کار ر

بیشتر از این حرکت نکنید چون  هوا داره تاریک میشه و مه همه جا رو گرفته بهتره: ورنا

ب سم رو از گم می شید به خونه من بیاید شاید برازنده نباشه ولی یه سقف داره من باید امش

 بدن بانو خارج کنم بهتره امشب خونه من بمونید 

توالگراد:ممنون از مهمان نوازیت ولی ما چادر و وسایل اسکان داریم مزاحم شما هم نمی 

 شیم 

 من اهل تارف نیستم نمی تونید چادر بزنید پس بیاید تو :ورنا

 یوالیا:بهتره بریم تو 

اتاق ها برد و مقداری غذا و چای گزاشت و یوالیا رو گاردیا و توالگراد رو به یکی از  ورنا

 به اتاق درمان خود برد 

:هر دوی ما می دونیم که شما خودتون اون دارو رو نخوردید و اتفاق توی جنگل ورنا

 برنامه ریزی نشده بوده چرا ازشون مخفی کردید؟

 یوالیا:مشکل چی بوده؟

چیزی نیست فقط بدنتون خیلی ضعیفه و اون اتفاقم  ………رو چک کنم وننبضت یدبزار: ورنا

به خاطر هوای گرفته جنگل بود نگران نباشید چند تا دارو میدم که قوت بدنتون رو 

 برگردونه 

 یوالیا:تو حتی نمی دونی ما کی هستیم چرا داری درمانم می کنی 

دارو هاتون رو بیماری قبلیتون خیلی زجر آور بوده وهنوز کامل درمان نشده چون : ورنا

 نمی خورید می خواید دوباره برید برزخ

 طبیبی یا پیش گو : یوالیا



 طبیب :  ورنا

 من سوالم رو دوبار نمی پرسم چرا یه غریبه رو درمان می کنی 

 ورنا:از لحنه دستوری و غرور شما مشخصه شاهزاده این کشور هستین 

 یوالیا:خوب حاال که فهمیدی حاظری طبیب قصر باشي

 ساله رو به عنوان طبیب می پزیره  ۱۸:من نمی خوام سر زبان ها باشم و کی یه پسر ورنا

 وینا ناگهان وارد اتاق شد و گفت: ........بهتره این پوست رو قبول کنی 

 :وینا تو اینجا چیکار می کنی ؟ورنا

 یوالیا:شما از کجا همدیگه رو میشناسید

شدم و تا به حال کسی از خانوادم رو ندیدم  وینا: بانوی من من وقتی کودک بودم وارد قصر

 چون فکر می کردم مردن این پسر برادر منه ما تنها بازمانده های خشکسالی هستیم

 خوشحالم زنده می بینمت 

 یوالیا:خوب دوست داری پیش خواهرت زندگی کنی نه؟

 :فرض کنیم من قبول کردم چطور می خواید من رو بین کاندیدا بزارید ورنا

 ا:خودم حلش میکنم یوالی

 یوالیا به وینا گفت تا توالگراد رو به این اتاق بیاره 

هیچ از بقیه  ۱یوالیا:امتحان ورودی حدود یک ماه دیگس ولی فکر نکنم نیازی باشه تو 

 وییشرکت کننده ها جل

 توالگراد:حالت خوبه؟

 ی برادرم رو هم چک کنی میوالیا:من خوبم میشه شرایط جس

   درش کرد و گفت که باالخره طبیب الیق رو پیدا کرده یوالیا روبه برا

 جوری به یوالیا نگاه می کرد انگار چیزی در وجودش باشد  ورنا

 توالگراد یوالیا رو به اتاقی دیگر برد و به گاردیا دستور داد تا اسب ها را ببندد

 وینا با پسر در اتاق ماند 

 وینا:خوشحالم دوباره می بینمت 



 سال پیش زیبا قدرتمند و مغرور۸0الیال اصال تغییر نکرده دقیقا مثل طور . :منم همینورنا

هیچ وقت خودت رو  که الش بد شده و خودتو رسوندی توحوینا: تو چطور فهمیدی که اون 

 نشون نمی دادی

که به دستور امپراطور باید منتظر دختر  :دیوان آسمانی من رو احضار کرد و گفتورنا

 امپراطورمون باشم 

 وینا:به نظرت کی می تونیم برگردیم جهان خودمون منواقعا دلم براش تنگ شده 

روش چیزی روزم   دسال صبر کردی این چن ۱6:خواهر عزیزم چیزی نمونده تو که ورنا

نمونده قلبم میگه  به زودی با ملکه شهرمون که توی اون اتاق کنار برادر ناتنیش نشسته 

 برمی گردیم

 الش بدشد نه وینا:به خاطر همین ح

 :اون یه نشانه بود که من رو به شما کشوند ورنا

 یگه از این به بعد به هم نزدیک می شیمدوینا:دیگه بسه ممکنه کسی صدای ما رو بشنوه 

 ار اتاق بیرون رفت تا در اتاقی دیگر استراحت کند وینا 

ب و اولین همه آنها صبح به سمت قصر حرکت کردن یوالیا به خاطر پیدا کردن اون طبی

موفقیتش در قصر بسیار خوشحال بود و امپراطور وپزشکان در تاالر بزرگ منتظر ورود 

اشاهزاده ها بودند یوالیا و توالگراد تعظیم کردن وبعد امپراطور گفت که شنیده است 

 دخترش سر بلند بیرون امده  حقهفرزندانش یک طبیب بسیار ماهر به همراه دارند که از

 یوالیا به وینا اشاره کرد تا ورنا رو به داخل بیاره 

با نارضایتی پچ پچ می کردند که یکی از بزرگان گفت عالیجناب بعد از دیدن ورنا همه اطبا 

 این یک کودک است او چطور می تواند طبیب دربار شود آن هم یکی از طبیبان سلطنتی 

اطبای حاضر در این مکان که یوالیا اجازه صحبت خواست و گفت که از بسیاری از 

 سالخرده هستن حازق تر است 

 آن بزرگ با عصبانیت گفت که دیگر نمی تواند تحمل کند 

که امپراطور برای خواباندن هرج و مرج در تاالر دستور دادن که ترتیب یک آزمون را 

نبودن  دهند که در آن چند نفر با بیماری هایی که اطبای دربار قادر به تشخیص دقیق آن ها

می تواند به عنوان طبیب در  کند آن پسر درمان شود و اگر توانست آنهارا درمان به دستان

 قصر بماند 



یوالیا بعد از دوروز خسته کننده به اتاقش بازگشت تا کمی استراحت کند اما به محض ورود 

اداره  با انبوهی از جواهرات و لباس ها روبرو شد و با چرخاندن سرش دید که چند نفر از

تشریفات به آنجا آمده بودند و این روز خسته کننده پایانی نزدیک ندارد به وینا دستور داد تا 

ساعت طول کشید و ۱افراد رو به اتاق بیاورد و کارشون رو شروع کردن این کار حدود 

بعد از تمام شدن کار ها یوالیا به آرامی به خواب ه یوالیا خسته و خسته تر می شد ظهر لح

ت وینا مشغول جمع کردن وسایل بود که نا گهان یادش افتاد امروز الهه یوالیا بیدار میشه رف

و سریع به طرف یوالیا رفت و سعی کرد بیدارش کند اما خواب یوالیا بسیار عمیق بود یوالیا 

ولی اگر بیدار م می رود جهننباید می خوابید چون اگر در این روز خواب باشد روهش به 

دیدن شیاطین رو به آرامی پیدا میکند ولی اگر ناگهان چشمانش را باز کند تمام باشد قدرت 

 شیاطین برایش قابل رویت هستند پس سریع برادرش را صدا زد 

 :باالخره زمانش فرا رسید ملکه داره بیدار میشهورنا

 خواهش میکنم بیدارش کن اینجوری یوالیا خیلی درد می کشه : وینا

یوالیا یعنی چی مثل این که یادت رفته که اون واقعا کیه یوالیا ای وجود نداره اون :  ورنا

 فقط شخصیتی بود که الیال بازی می کرد 

وینا:می دونم ولی اون دیگه الیالی قبلی نیست اون تا االن هم خیلی درد کشیده بی خیال 

ن خیلی ضعیفه تحمل برگردوندن جادوش شو بزار توی جلد یوالیا بمونه خواهش می کنم او

 این درد رو نداره 

 ورنا:وینا اگر نمی تونی ببینی برو بیرون جلوی کارش رو نگیر

 وینا:اگر تو بیدارش نکنی خودم بیدارش می کنم 

اس میکرد تمام صحنه های زندگیش جلوی چشماش ظاهر می شد که ناگهان سیوالیا اح

ومیان آتش بزرگ می شود و بال در می تصویر نوزادی رو دید که میان آتش به دنیا می آید 

و همه  به شکل نوزاد همان دختر ظاهر می شوددرآغوش مادرش آورد به زنجیر کشیده و

کم کم هرچیزی رو که از خاطر برده بود به خاطر میاورد اون رو یوالیا صدا می کنند 

ادرش کشتن تک تک ماموران جهنمی خداوند که برای مکشتار شهروندان جهنم مرگ 

معموریت به زمین رفته بودن توسط بهشتیان و قفل و زنجیر شدن پدرش و خودش توسط 

 ها اون

نوع الهه آفرید دسته اول شیاطین با قدرت گمراه کردن 2درزمان های خیلی دورخداوند 

برای دسته دوم فرشتگان با قدرت رستگاری یک ملت ساکن جهنم و دیگری ساکت بهشت 

وظیفه شیاطین گمراه کردن انسان ها بود و هرکدام از این دو ملت یک پادشاه انتخاب کرد 



وظیفه فرشتگان برگرداندن آن ها به راه راست اما پادشاه بهشت نمی توانست به خوبی 

پادشاه جهنم به وظیفه اش عمل کند پس به فرشتگان دستور داد تا شیاطینی که به زمین می 

د و این خالف قوانین بود پادشاه جهنم که از هیچ چیز خبر نداشت فقط نام روند را بکشن

و همسرش افرادی را می شنید که به زمین می روند اما هرگز برنمی گردند یک شب او 

همسر اورا به خانه پادشاه بهشت دعوت شدند اما به جای استقبال از آن ها آنها الیال دخترش 

و به مرکز ثقل جادو فرستادند و جشنی برای  نجیر کشیدندبه زرا و دخترش کشتند و خودش 

تمام این سال ها تالش کرده بود الیال این جشن سال ها تکرار می شد و تمام شدن بدی گرفتند

یاطین انسان ها باز هم کار های جالب این جا بود که با وجد نبود ش که بند را از بین ببرد

شد اما امپراطور لینون رادا شکاندن زنجیر  به موفق الیال سال60بعد  نادرست می کردند

خودش که مرده به دنیا  اورا از بند در آورد ونیروی شیطانیش را مهر و موم کرد و دختر

با از  قول داد که از دخترش مراقبت کند اما الیال الیالبه پدرجایگزین او کرد و آمده بود را

امپراطور اورا به اسم دختر خودش  بین رفتن جادوی ارزشمندش تبدیل به یک جنین شد و

د تمام این سال ها پادشاه جهنم در روزی مشخص مقداری جادو آزاد می کرد تا بزرگ کر

او دوتا از دوستان بتواند افراد رابه جادوگر سیاه تبدیل کند و خودش را از بند نجات دهد 

نا تا در روز مشخص ا و ورکودکی الیال را برای محافظت از او به لینون رادا فرستاد وین

یوالیا دوباره تبدیل به الیال شود و جهنم را نجات دهد همه بهشتیان وقتی با جسد مرده یک 

دختر فکر کردند جسد الیالس و پدرش نیروی اورا جذب کرده و الیال به جنین تبدیل 

    شده  

 یوالیا تمام این ها رو دوباره با چشم دید 

 

ناگهان پارشاه توماس وارد اتاق شد و گفت که بهتره یوالیا رو بیدار کنید چون با این خواب 

 فقط خاطراتش بر می گردد نه نیرو های شیطانی اون 

از بین رفته بودند و تمامی شیاطین  ادشاه جوابی نداد تمامی طلسم هاپکه دیر شده بود و حقه 

 ه جز خود شیاطین قادر به دیدن آن ها نبود دور ملکه یشان جمع شده بوندند اما کسی ب

چهره های نگران افراد داخل اتاق مواجه شد اما وینا از خواب پرید که با  با ترس از ایوالی

نگزاشت برادرش چیزی بگوید و اون رو سریع از اتاق بیرون کرد یوالیا روبه وینا گفت که 

لی با سرعت چند برابر و نمیدونه که دوباره تمامی خوابی که توی خلسه دیده بود رو دیده و

دوست داری با هم  گفت:دخترم نترس فقط یه خواب بوداین خواب چه معنایی میده که پادشاه 

 صحبت کنیم 

 که یوالیا سرش رو به نشانه منفی تکون داد 



پادشاه گفت : باشه االن چی می خوای می خوای بگم برات آب بیارن یا اصال دوست داری 

 حمام کنی 

فقط میشه ه یوالیا با یاد آوری قفس که از اشک کودکان ساخته شده بود سریع گفت نه نه ک

 برم توی باغ دارم خفه میشم 

اما امپراطور نمی تونست چنین اجازه ای رو بده چون فقط توی محوطه عمارت الیال قدرت 

عرق کردی شیطانی رو از دست میده پس پادشاه با ناراحتی میگه نه عزیزم نمی شه االن 

 هوای باغ هم سرده بزار می خوای پنجره رو باز کنم هوای اتاق عوض شه ؟

و به یکی از خدمتکار ها دستور میدن پنجره  یوالیا سرش رو به نشانه مثبت تکون میده

 روباز کنه

د و می گوید:نگران نباش عزیزم من به سمت یوالیا میره و اون رو به آغوش میکشپادشاه 

اینجام امروز روز قدرت شیاطینه به خاطر همین کابوس دیدی منو ببخش من باعث و بانی 

این اتفاقاتم عزیزم .یوالیا آرام بی صدا در آغوش پدرش اشک می ریخت هر قطره از اشک 

یوالیا می پرسد او تیری بود که به قلب پدرش می خورد  پادشاه گونه های دخترش را بوسید 

:پدر اونا کی بودن چه اتفاقی افتاد بابا خیلی ترسناک بود پادشاه:دخترم فقط یه خواب بود که 

اینجا پره تموم شد و رفت نگران نباش هیچ جادوی سیاهی نمی تونه وارد عمارت تو بشه 

پادشاه طلسمه پادشاه مو های دخترش را نوازش می کرد که یوالیا آرام شد و دوباره خوابید 

 وقتی زد صدا رو وینا و کرد باز رو چشمانش الیال امپراطور خروج ازاز اتاق خارج شد 
 الیال کنند می تعظیم الیال به و شدن جمع یوالیا اتاق توی شیاطین تمامی که دید شد وارد وینا

 میبینی اما نه شم بیدار کردی نمی فکر گفت و زد پوزخندی دید رو وینا متعجب چهره وقتی

 .  کردن بدی بهم که هستش افرادی تمامی پایان این و برگشتم من که
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