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 مقدمه: آشنایی با شخصیت ها
 

در زمان و مکانی دور، اما آشنا با ایران  تاریخی سوگ گل نیلوفر، -دوگانه تخیلی
 ، دو امپراطوري بزرگ ایران و چین، از طریقمدتها پیشو ایرانیان نوشته شده است. از 

ابریشم با یکدیگر مراوداتی داشتند، چنان که تا به امروز اثرات شکوفایی فرهنگ  جاده
به  آنها هاي هنريهر یک در دیگري به وفور در نوشته ها، نقاشی ها و سایر زمینه 

چشم می خورد. امروزه نیز با گسترش فناوري و ارتباطات بین المللی، عالقه مندان به 
. به همین علت تصمیم ندفرهنگ، افسانه ها و زندگی روزمره مردم چین بیشتر شده ا

گرفتم تا داستانی تخیلی و تاریخی، بر اساس دیده ها، شنیده ها و دانسته هایم از مردم، 
جلد یکم از دوگانه سوگ گل  ،و زبان چینی بنویسم. کتابی که در دست دارید فرهنگ
که جلد دوم آن نیز به زودي در  ؛است )Morning Glory’s Lament Duology( نیلوفر

مخاطبان اي از اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. از آنجایی که ممکن است عده 
اروپایی نوشته شده است، آشنا نباشند؛  -نیکتاب، با فضاي آن که به سبک رمان هاي چی

  بدهم. اتیتوضیحالزم می دانم که درباره محیط داستان و شخصیت هاي آن پس 
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چین) و  سابق (شمال شرق 2منچوريحکومت ، واقع در 1داستان در ایالت هاربین
واقع شده که  3استان هی لونگ جیانگدر  شهر هاربین .رخ می دهد 1960در دهه 

 4للوئ :هاربین ساکنند شهردان جادویی در ندر مجموع دو خا .محل زندگی انسانهاست
که  هاربین وجود داردشهر  در 7تونگ هه و 6ژنگدو قصبه به نام هاي فانگ . 5و کائل

واقع شده اند. در میان  8سونگ هواکوهستان  دامنه شمالیو  به ترتیب در دامنه جنوبی
واقع شده است که به دریاچه هاي طاقی شکلش  رودخانه سونگ هوا این دو دهکده،

کائل بیست سال پیش از قبیله جدا شده و تحت نام قبیله افراد از  تعدادي .مشهور است
 .زندگی می کنند 11در ایالت لیائونینگ 10گشنیان در شهر بی قانون، واقع در ،9رن سو

اشاره کرد که در عمق  شیاطین سیاهاز دیگر خاندان هاي ساکن در منچوري می توان به 
به حساب می آیند و تعداد نادري  ها که گاه در شمار افسانه ،رهازمین ساکنند و یا اژد

شخصیتهاي  قدرت معنويو  ، هویتنام با صفحه هاي بعددر د. از آنان وجود دار
که ابتدا اشخاص خاندان لوئل، سپس اعضاي خاندان کائل و  آشنا خواهید شدداستان 

 بعد از آن نیز انسانها فهرست شده اند.
 
 

                                                                                                                                                  
1  Harbin 
2  Manchuria 
3  Hei Long Jiang 
4  Louel 
5  Kael 
6  Fang Zheng 
7  Tong He 
8  Song Hua 
9  Su Ren 
10 Shenyang 
11 Liaoning 
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  (Fang Jian Xiao): فانگ جیان شیائو کامل نام
 نام کوچک (جیان شیائو): به معناي ارباب لبخند

 لقب: ارباب لبخندها
 و باد قدرت ها: سپر معنوي از جنس آب

 )Fang Zhengفانگ ژنگ ( و ارباب دهکده )Louelلوئل ( منصب: فرمانرواي قبیله
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 )Xiao Zheng Yi: شیائو ژنگ یی (کامل نام
 نام کوچک (ژنگ یی): به معناي عدالت

 سایه ها لقب: ملکه
 قدرت ها: برقراري ارتباط ذهنی با نگاه، سحر کردن، سلطنت به تمامی سایه ها

 فانگ ژنگ منصب: ملکه قبیله لوئل و بانوي یکم دهکده
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 )Fang An Ningنام: فانگ آن نینگ (
 کوچک (آن نینگ): به معناي آرام و صلح جونام 

 قدرت ها: انتقال روح
 لوئل منصب: شاهدخت یکم قبیله
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 )Fang An Liangنام: فانگ آن لیانگ (
 نام کوچک (آن لیانگ): به معناي آرام و روشن ضمیر

 بدون محدودیت، سپر معنوي از جنس باد قدرت ها: سفر با سایه
 لوئل منصب: شاهدخت دوم قبیله
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  )Dao Xin Yingنام: دائو شین یینگ (
 نام کوچک (شین یینگ): به معناي قلب روشن و قدرتمند

 لوئل سابق قبیله منصب: از درباریان
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  )Tong Di Shanنام: تونگ دي شان (
 نام کوچک (دي شان): به معناي امپراطور کوهستان

 لقب: امپراطور کوهستان
 نگاه، کنترل خاك و رعد و برققدرت ها: برقراري ارتباط ذهنی با 

 )Tong heتونگ هه () و ارباب دهکده Kaelکائل ( منصب: فرمانرواي قبیله
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  )Ting chang Xingنام: تینگ چانگ شینگ (
 سفر ابديکوچک (چانگ شینگ): به معناي نام 

 لقب: بانوي اژدها
 شیاطینقدرت ها: احضار 

 تونگ هه کائل ها و بانوي دوم دهکده قبیله فعلی منصب: ملکه



 / سرنادي براي طلوع  16
 

 

 
  

 )Fang Shi Huiنام: فانگ شی هوئی (
 نام کوچک (شی هوئی): به معناي بخشایش 

 لقب: بانوي پریان
 قدرت ها: تنفس زیر آب

 تونگ ههیکم دهکده کائل ها و بانوي  درگذشته قبیله ملکهشاهدخت سابق قبیله لوئل ها، منصب: 
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  )Tong Yong Hanنام: تونگ یونگ هان (
 نام کوچک (یونگ هان): به معناي شجاع بودن

 قدرت ها: سپر معنوي از جنس باد
 کائل منصب: شاهزاده ارشد قبیله
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  )Tong Xiu Baiنام: تونگ شیو باي (
 نام کوچک (شیو باي): به معناي شب برفی

  )Su Renرن ( سوو بانوي یکم قبیله  شهر بی قانون منصب: ملکه
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  )tONG Xun Taoشون تائو (تونگ نام: 
 نام کوچک (شون تائو): به معناي اثر گذار

  رن سو شهر بی قانون و قبیلهمنصب: شاهدخت 
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  )Xi Xunنام چینی: شی شون (
 نام کوچک (شون): به معناي نور

  )Watanabe Shonنام ژاپنی: واتانابه شُون (
 نام کوچک (ُشون): به معناي لطف خداوند

 هویت: انسان
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  )Watanabe Tatsuoنام: واتانابه تاتسوئو (
 نام کوچک (تاتسوئو): به معناي فرزند اژدها

 مقام: ژنرالی بازنشسته در ارتش ژاپن که در گذشته در منچوري فعالیت می کرده است.
 هویت: انسان
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  )Watanabe Nagisaنام: واتانابه ناگیسا (

 ساحل نام کوچک (ناگیسا): به معناي
 هویت: انسان
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  )Marie Okazakiنام: ماریه اُکازاکی (
 نام کوچک (ماریه): به معناي شکفتن

 هویت: انسان
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 )Tong Chen Linچن لین (تونگ نام: 
 نام کوچک (چن لین): به معناي جنگل صبحگاه

 تونگ اخذ کرده است). خانوادهبه طور افتخاري نام خانوادگی تونگ را از وي ( هویت: انسان
 رن سواي شهر بی قانون و ارباب دهکده منصب: فرمانرو        
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  )Ma Zhan Shanنام: ما ژان شان (
 کوهستان اشغال کننده نام کوچک (ژان شان): به معناي

 فعالیت می کرده است. در منچوري که در گذشته منصب: ژنرالی
 هویت: انسان
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  )Ma Tian Shanنام: ما تیان شان (
 کوهستان بهشتی نام کوچک (تیان شان): به معناي

 منصب: ژنرالی که در گذشته در منچوري فعالیت می کرده است.
 هویت: انسان



 27/  : آشنایی با شخصیت هامقدمه

 

27 

 

 
 

 )Hong Niu Shenنام: هونگ نیوشن (
 نام کوچک (نیوشن): به معناي الهه

 سرخ است). به معناي الهه لقب: الهه سرخ (ترکیب نام و نام خانوادگی وي
 هویت: انسان
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 سرناد یکم: دو شاهدخت
 

 زیبایی دو خواهر در میان قبایل زبانزد خاص و عام بود.
از مردمان خوش  کمتر کسی بود که از کوهستان مرتفع و رود دره عمیق سونگ هوا گذشته و

زیبایی افسانه اي آن دو نشنیده باشد.  تونگ هه و فانگ ژنگ چیزي درباره خلق دو دهکده
دهکده  در شب نشینی ها و محافل درباره هر دو شاهدخت، نغمه ها و سرودهاي بسیاري

قصه هایی از چهره و خلق و خوي فرشته گون آنان بود که  نقل می شد و همه جا حرف
دهان به دهان می چرخید و حسرت دیدار آن دو خواهر را به دل هر شنونده اي می انداخت. 

د، به با این همه، شمار سعادتمندانی که چشمانشان به فانوس آن دو چهره روشن شده بو
تعداد انگشتان دست هم نمی رسید... و از میان آنان نیز کمتر کسی موفق شده بود که صداي 

 آواز حزن آلود و شهدآگین آن دو را بشنود.
پس از گذشت شانزده سال از دوران تاریک و خاموش اشغال منچوري توسط حکومت ژاپن، 

جشن و سرور می پرداختند. جمهوري  لوئل و کائل آزادانه بهخستین بار بود که دو قبیله این ن
خلق چین آنان را آزاد گذاشته بود تا میان انسانها رفت و آمد کنند و جان موجودات جادویی 

تونگ هه و فانگ ژنگ، در  مین منظور، تمام اهالی دو دهکدهرا به آنها بخشیده بود. به ه
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تمام تر چراغانی شده بود، دشت مشرف به کوه که با گلهاي پاییزي آراسته و به زیبایی هرچه 
گفته می شد امشب قرار است  جمع شده بودند تا روز آزادي قبایل خود را جشن بگیرند.

بود، دشمنی دیرینه اي که در بیست سال اخیر، توسط روساي قبایل اندك اندك کمرنگ شده 
ند و هیچ اثري ل با شادمانی در کنار مردم قبیله کائل نشسته بودبه اتمام برسد. مردم قبیله لوئ

از قهر و دشمنی در میان آنها به چشم نمی خورد. مردم دو روستا می خوردند و می آشامیدند 
و همانطور که زمزمه ها، صداي خنده و شوخی باال و باالتر می رفت، در انتظار غروب آفتاب 

ود بار قرار بو از راه رسیدن روساي دو قبیله بودند. امشب، شبی بود که براي نخستین 
خواهر  لوئل از کاخ کوچک نیلوفر پا به دنیاي بیرون بگذارند. دوشاهدخت هاي قبیله 

معدودي از درباریان خوش اقبال دیده شده بودند و سهم مردم  شاهدخت تنها توسط عده
قبایل، تنها شنیدن افسانه هایی بود که از آن دو زیباي آسمانی، سینه به سینه نقل می شد. 

دیدن شاهدخت ها بی تاب بودند؛ شاید یکی از آنان را دلباخته می کردند مردان جوان براي 
و راهی به کاخ نیلوفر بر آنها باز می شد... اما هیچ کدام از حاضرین جشن خبر نداشتند که 
قرار است فاجعه اي قریب الوقوع رخ دهد. اتفاقی که سرنوشت دو خاندان را به کلی تغییر 

یدن غروب، روساي دو قبیله، غرق در شکوه و جالل به همراه می داد. سرانجام با فرا رس
 همسران و مالزمان خود وارد شدند.

نگ یی، در حالی که شیائو؛ دست در دست همسرش شیائو ژلوئل، فانگ جیان  رئیس قبیله
هر دو تاجی از گلهاي سرخ نیلوفر ارغوانی و لباس هایی ارغوانی رنگ بر تن داشتند، به جلو 

کائل؛ تونگ دي شان، در هیبت و اندامی  مان با آنان، از سمت مخالف، رئیس قبیلهآمدند. همز
استوار که نشان می داد مرد جنگ است، به پیش می آمد. در پشت سر، همسر تازه اش، تینگ 

دي شان ارد کاخ کوهستان شده و به همسري چانگ شینگ ایستاده بود. زنی که به تازگی و
  ونگ هان ایستاده بود. کائل، تونگ ی قبیله تنها شاهزادهدرآمده بود. دوشادوش او، 
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نشان آنان که هایی سیاه رنگ پوشیده بودند و شمشیرهاي جواهر 12پدر و پسر هر دو هانفو
بنفش بر آن بود، نشان از اصالت و اشرافیتشان می داد. دي شان کمی  آویزي از گل نیلوفر

همزمان با تعظیم روساي قبایل به همدیگر،  ن شیائو ایستاد.دیگر جلو آمد و در برابر جیا
آنان و  مردم دو قبیله نیز به هم احترام گذاشتند. ژنگ یی سر بلند کرد و با نگاهی  همسران

سرشار از عطوفت به دي شان خیره شد؛ سالیان سال بود که این مرد را ندیده بود... در نگاه 
محبتی غریب خوانده می شد؛ اما ژنگ یی، مخلوطی از حس دلتنگی، صمیمیتی دوستانه و 

در پاسخ این نگاه و لبخند، تنها صورتی عبوس و نیم نگاهی سرد دریافت کرد. او بی توجه 
 به اخم عمیق آشناي قدیمی اش لبخند وسیعی زد و با صداي بلند گفت:

 کائل... مشتاق دیدار، عالیجناب تونگ.  درود بر رهبر قبیله -
 ازه بدید هرچه زودتر جشن رو آغاز کنیم، بانو شیائو.خاندان لوئل. اج درود بر ملکه -

هم صحبت شدن دي شان و ژنگ یی، اندکی جیان شیائو را رنجاند، اما در طول بیست سال 
ریاستش یادگرفته بود به خوبی بر احساساتش سرپوش بگذارد. از این رو به موسیقی دانان، 

آنجا فراخوانده شده بودند، فرمان داد  آوازخوان ها و شاعرانی که براي سرگرم کردن مردم به
 تا هرچه زودتر جشن را شروع کنند.

*** 
سرسبز و  عمارت اربابی شی در انتهاي خیابان طویل و پرپیچ و خم لُونگ بِی، در محله

گذشته  اشرافی چینگ الئو واقع شده بود. بناي عمارت به سبک خانه هاي ژاپنی سه دهه
ی ژاپنی با آبگیرهاي کوچک و متعدد که پلهاي چوبی و ساخته شده و در اطراف آن، باغ

گیاهان مینیاتوري آنان را احاطه کرده بودند، وجود داشت. هنگام غروب بود و در این لحظه، 
میهمانان ارباب زاده جوان، گروه گروه از راه می رسیدند. داخل خانه به سبک کلبه هاي 

                                                                                                                                                  
پوشیده  زنان و مردان): به لباس هاي باستانی و سنتی مردم چین گفته می شود که توسط Hanfuهانفو ( 12

با از یک رداي آستین بلند تشکیل شده که عموما شکلی متفاوت دارد. لباس مردان در هر یک می شود اما 
که با بندي بر روي قفسه سینه قابل بستن بر کمر بسته می شود و لباس زنان، از یک کت آستین دار یک شال 

 تشکیل می شود. در زیر آن و یک دامن بلنداست 
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بزرگ و یک آشپزخانه مجهز، به همراه سنگی شمال اروپا پرداخته شده بود و چند سالن 
چهار اتاق خواب اشرافی و سه اتاق میهمان، تمام فضاي آن را تشکیل می داد. نواي شیرین 
موسیقی همه جا طنین انداز بود. دسته دسته، گلهاي سرخ مخملین در گلدانهاي چینی اطراف 

اسر جهان، گرداگرد اتاق سالن پذیرایی چیده شده بود. عتیقه ها و اشیاي جالب توجهی از سر
چینی که  بر روي عسلی هاي کوتاهی گذاشته شده و تصاویري جوهري از نقاشی منظره

توسط استادان زبردست کشیده شده بود، در قابهاي طالیی بر دیواره هاي سنگی سالن پذیرایی 
مینی، در گوشه اي از سالن، دو دختر جوان با چهره هایی با زیبایی فراز جا خوش کرده بود.

با هانفوهایی اشرافی ایستاده بودند. گیسوان بلند خرمایی رنگ و چشمهاي طوسی روشنی 
داشتند. بینی هر دو کوچک، کوتاه و سر باال بود و باالي چانه هاي ظریفشان، لبهایی باریک 
و ستودنی جاي گرفته بود... تمام میهمانان با تعجب به ظاهر غیر متعارف آن دو دختر خیره 

ودند. برخالف ظاهر آسمانی شان، میهمانان به دیده شک و تردید به آنها نگاه می کردند شده ب
در این  و طوري زیر لب سرزنششان می کردند و به آنها می خندیدند، که گویی دیوانه اند!

، چنین ظاهري کامال از مد افتاده تلقی می شد... موهاي بلند و لباس 1961زمان، در پاییز سال 
و قدیمی آن دو با لباس هاي مد روز و اروپایی جمع، در تضاد آشکاري بود. آن  هاي سنتی

دختران نه تنها نمی توانستند ژاپنی صحبت کنند، نه تنها لباس هایی غریب به تن داشتند، که 
از نوشیدن شراب سرخ اعالیی که صاحبخانه تدارك دیده بود و از کشیدن تنباکوهاي دست 

مده بود نیز اجتناب می کردند. ظاهر و رفتارشان طوري بود که انگار سازي که از هندوستان آ
جوان، پوشیده در  از پانصد سال پیش به این زمان آمده اند! اندکی نگذشته بود که ارباب زاده

فراك سیاهرنگ، شلوار ابریشمی خوش دوخت، دستکش ها و کفش هاي چرم فرانسوي اش 
مانی در انتظار این بودند که ارباب زاده نیم نگاهی به از راه رسید. تمام بانوان زیباروي مه

آنها بیاندازد، اما ارباب جوان تنها نگاهی بی تفاوت به جمع انداخت و کمی بعد، چشمانش 
به سمت دو دختر فرشته روي با لباس هایی سنتی چرخید... طولی نکشید که اخمی کرد و 

موجی از حسادت در میان حاضرین بر  با شتاب خاصی به استقبال آنان رفت. استقبالی که
انگیخت. آن دو دختر که بودند و چرا ارباب زاده شی، بی آن که با شخص دیگري خوش و 
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بش کند مستقیما به استقبالشان رفته بود؟ ارباب جوان همانطور که به سمتشان می رفت، با 
خواهر باشند. ناگهان  خود اندیشید؛ از شباهت چهره، رفتار و اندامشان اینطور بر می آید که

کمی از آن دو متوقف شد. یکی از آن دو قد کوتاه تر بود و چهره اي پسرانه داشت.  در فاصله
خال کوچک زیر لبش و ابروهاي کشیده اش به او ظاهري جذاب می بخشید؛ و آن دیگري 

و درشت که قد بلندتر بود، چهره اي به زیبایی و ظرافت فرشته ها داشت با چشمانی آهومانند 
و پوستی مثل برف... ارباب جوان اخمی کرد و دختر قد کوتاه تر را به یاد آورد. ماه گذشته 
او را در جشن ازدواج ارباب جوان، دائو شین یینگ دیده بود. قدمی به سمت دختر برداشت. 
نامش را به خاطر نداشت اما می دانست که او را به خاطر دوستی اش با شین یینگ به اینجا 

 وت کرده است:دع
 عصر به خیر، دوشیزگان جوان. -

دختر قد کوتاه با شنیدن لحن رسمی مرد جوان که به پیرمردها شبیه بود، به خنده افتاد. خواهر 
 قد بلندتر سقلمه اي به بازویش زد. سپس به زیبایی و بی نقصی هرچه تمام تر به ارباب زاده

 جوان تعظیم کرد:

بپذیرید، ارباب زاده. خواهر من هنوز جوانه و از عصر به خیر. عذرخواهی من رو  -
 آداب معاشرت بی اطالع. متاسفم، من اون رو به خوبی تربیت نکردم.

شما دو خواهر اینطور  جوان. از ظاهر و چهره نیازي به عذرخواهی نیست دوشیزه -
 پیداست که ساکن شهر هاربین نیستید. شما رو به چه نامی خطاب کنم؟

ارباب زاده شی، با کلمات و طنین گرم صداي او در جنگ بود. خواهر سرد  نگاه و چهره
 بزرگتر که به خوبی توسط پدر و مادر اشراف زاده اش تربیت شده بود، مودبانه جواب داد:

فانگ ژنگ در کوهستان سونگ هوا، یکی از قصبه هاي  من و خواهرم در دهکده -
خواهر کوچکترم رو آن لیانگ  شهر هاربین بزرگ شده ایم. نام من فانگ آن نینگِ و
 صدا می کنند. از مالقات با شما مفتخرم، ارباب زاده.
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چشمان یخی شی شون، ناگهان با برقی آکنده از شیطنت درخشید. لبخندي محو بر لب هاي 
کودکانه و خوش حالتش نقش بست و همانطور که دست راستش را جلو می برد، در دل 

 زیبایی دو خواهر را ستود.

نجایی که میزبان این مهمانی هستم، شکی نیست که اسم من رو شنیده اید اما از او -
دور از ادبه که خودم رو معرفی نکنم. اسم رسمی من شی شونِ و دوستانم در ژاپن 
من رو واتانابه شُون صدا می کنند. البته به شما اجازه می دم هرطور که میل دارید 

 من رو صدا بزنید، دوشیزه فانگ.
 لطف شماست، ارباب زاده شی.این از  -

شی شون در حین گفتن این جمالت، دست کوچک و گرم آن نینگ را کمی بیش از حد 
معمول در دست نگه داشت و با شصت پوست لطیف و برفی او را نوازش کرد. آن نینگ 
سرخ شد و به ناگهان دستش را پس کشید. شی شون در دل به سادگی و معصومیت او 

که متوجه شده بود که ارباب زاده شی، سر به سر خواهر بزرگترش گذاشته خندید. آن لیانگ 
 است، جلو آمد و با شیطنتی آمیخته به گستاخی گفت:

ارباب شی... جدا که میزبان بدي هستید! حقیقتا که مهمانی باشکوهیه، شراب هاي  -
نگید که  اعال، تنباکو، مردان خوش قیافه... اما چیزي کم دارید. باور نمی کنم... بهم

ضعیف آخر شما رو به دردسر  خاطرات خوبمون رو فراموش کردید؟ این حافظه
 چان! -می اندازه... شون

آن لیانگ دلبرانه لبخند زد و در حین زدن این حرفها سرش را کج کرد و آهسته پلک زد. شی 
به یاد  شون سرانجام به خاطر آورد او از چه حرف می زند. با شنیدن این حرفها از زبان او،

آورد که بار پیش، تنها کسی که در مهمانی ازدواج دائو شین یینگ، به دلش نشسته بود و از 
او براي رقصیدن تقاضا کرده بود، این دختر بود. نیشخندي زد و بی توجه به آن نینگ که با 
چشم هایی گرد شده، مات و مبهوت به گفت و گوي آن دو گوش می داد، دستش را به 

 نگ دراز کرد:سمت آن لیا

 کوچک. رقصیدن مجدد با شما افتخاره، دوشیزه -
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شُون با دستانش عالمتی داد. خدمتکاران درها را باز کرده و چند موسیقی دان وارد سالن 
پذیرایی شدند. یکی از آنان ویالونی به دست گرفت و دیگري پشت پیانوي سلطنتی سیاهرنگ 

از ولفگانگ  فیگاروازدواج  ودي شاد و زیبايده بود، نشست. ملکه در گوشه اي از سالن لمی
آمادئوس موتزارت، در فضاي سنگی سالن طنین انداخت. آن لیانگ با شیطنت دست در کمر 
ارباب زاده شی انداخت و همانطور که به اطراف می چرخیدند، چشمکی به خواهرش آن 

زتاب پیدا نکرد و با نینگ زد. این کار از چشم شُون دور نماند. لبخندي زد که در نگاهش با
 حسادتی آشکار در صدایش پرسید:

 خواهران فوق العاده اي براي هم هستید، اینطور نیست، دوشیزه کوچک؟ -
 چه طور؟ به رابطه دوستانه ما غبطه می خورید؟ -

شی شون در جواب چیزي نگفت. در حین رقص، تالش زیادي به خرج داد تا نگاهش به 
یده نشود اما چندان موفق نبود. آن لیانگ زیرکانه چرخید سمت خواهر بزرگتر، آن نینگ، کش

تا اجازه بدهد شی شون، آن نینگ را ببیند. در همین زمان کوتاه فهمیده بود که ارباب جوان 
این عمارت، که به تازگی از ژاپن به منچوري برگشته است، از آن نینگ خوشش آمده است. 

خواهر بزرگترش که راهبه وار درهاي قلبش  آن لیانگ، با وجود سن کمش تجربه بیشتري از
را به روي دیگران بسته بود، داشت! او بیشتر از آداب و رسوم انسانها سر در می آورد. اگرچه 

شصت میالدي به تازگی شروع شده بود، اما قبایل موجودات جادویی هنوز مانند قرون  دهه
این موضوع در کاخ به پدر و و  باستان زندگی می کردند و روزي نبود که آن لیانگ، بر سر

 مادرش غرولند نکند!
حضور در بیرون از کاخ نیلوفر را  اگرچه آن لیانگ هنوز به سن قانونی نرسیده بود و اجازه

نداشت، اما چندین بار قوانین قبیله را شکسته و مخفیانه بین انسانها رفته بود. بار پیش، اولین 
شی شون را مالقات می کرد و از  -دائو شین یینگ-باري بود که در مهمانی ازدواج دوستش

او خوشش آمده بود... اما شین یینگ آن ها را به هم معرفی نکرده بود.  چهره و رفتار مردانه
آن لیانگ این بار خواهرش را نیز مخفیانه به میهمانی انسان ها آورده بود تا به این بهانه بیشتر 

می دید آن نینگ براي اولین بار به یک غریبه  با ارباب شی شون آشنا شود؛ اما حال که
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تمایالتی نشان می دهد، تصمیم گرفت به نفع خواهرش از خیرِ ارباب شی بگذرد. او با 
 شیطنت در فکر راهی بود که شُون را به سمت آن نینگ بکشاند! این بود که به دروغ گفت:

من به تازگی پیچ  چان. مچ پاي -این رقص معاف کنید، شُون لطفا من رو از ادامه -
خورده و هنوز کامال درمان نشده. ممکنه کمکم کنید تا کنار خواهر بزرگترم روي 

 یک صندلی بنشینم؟
شی شون که نمی دانست آن لیانگ در تالش است تا حقه اي سوار کند و باز شیطنت کند، 

شاند. آن تنها شانه اي باال انداخت و او را به سمت آن نینگ برد و روي صندلی کوتاهی ن
لیانگ دستی به مچ پایش کشید و آخ کوتاهی گفت. آن نینگ با مالیمت او را برانداز کرد و 

می دانست مچ پاي خواهرش واقعا پیچ  دقیقا چه فکري تو سرته، آن لیانگ...؟!لبخندي زد. 
ند. نخورده است. با اینهمه، سعی کرد از این بهانه سو استفاده کند تا بتواند مهمانی را ترك ک

باید تا نیمه شب به دهکده بازمی گشتند و به موقع به جشن آزادي می رسیدند وگرنه پدر 
 هردو را تنبیه می کرد. براي همین گفت:

عذرخواهی من رو بپذیرید ارباب زاده شی. خواهرم یک بار دیگه شما رو به دردسر  -
 بشی...انداخته... اجازه بدید از شما تشکر کنم و همینجا از هم جدا 

 شی شون فورا انگشت اشاره اش را باال آورد و بر روي لبهاي آن نینگ گذاشت:

چطور می تونم اجازه بدم میهمانان عزیزم به این زودي جشن رو ترك کنند؟ این  -
جشن بدون شما لذتی براي من نداره دوشیزگان جوان... چطوره که قدري بیشتر 

 بره؟کوچک رو به بهبودي  بمونید تا حال دوشیزه
چان،  -چانِ، خواهر! من اینجا می مونم و استراحت می کنم... شُون -حق با شُون -

لطفا معذرت خواهی من رو بپذیر و به جاي من، این رقص رو با خواهرم همراهی 
 کن... چطوره؟!

آن نینگ یک بار دیگر، با حواس پرتی به شی شون و آن لیانگ خیره شد. کمی بعد دریافت 
به جز وارد شدن در دامی که خواهر شیطانش برایش دوخته و ارباب زاده که هیچ چاره اي 

شی زیر پایش پهن کرده است، ندارد! از این رو سر خم کرد و دستش را در دستان قدرتمند 
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تشکر به آن  ارباب شی گذاشت. شی شون قبل از دور شدن، نیشخند و چشمکی به نشانه
لیانگ، در عینِ شیطنت هاي به ظاهر احمقانه اش، لیانگ تحویل داد. حال فهمیده بود که آن 

با وجود اینکه دختر باهوشی است... آن لیانگ نیز متقابال لبخندي زد و با خودش فکر کرد؛ 
از این مرد خوشم اومده بود اما... با این ظاهر عصا قورت داده اش بیشتر به آن نینگِ راهبه 

حالتی از خود راضی نشست و دست زیر  با مسلک میاد تا من... زوج خنده داري می شن!
چانه اش گذاشت تا آن دو را خوب تماشا کند. در دل بابت تصمیمی که گرفته بود از خودش 

 زیرکانه اش آفرین گفت! تشکر کرد و براي آشنا کردن آن دو، به خودش و نقشه

*** 
شاهدخت هاي تونگ دي شان نگاهی به ماه زردرنگ کرد که در آسمان پاییزي می درخشید. 

جوانِ قبیله لوئل هنوز از راه نرسیده بودند. چند ساعتی بیشتر از شروع جشن نگذشته بود، 
کمی از او نشسته بود و با همسر خودش  اما کامال خسته شده بود. فانگ جیان شیائو در فاصله

ژنگ یی خوش و بش می کرد. دي شان به سمت همسرش، چانگ شینگ سر چرخاند که 
ي ساز و آواز بود. زنی که با وجود ظاهر زیبایش، کوچکترین جایگاهی در قلب غرق در نوا

دي شان پیدا نکرده بود... ناخودآگاه به این اندیشید که همسر سابقش، مادرِ یونگ هان نیز 
 نتوانسته بود راهی به قلب سرد و سنگی اش بیابد.

ب، پس از بیست سال، دي شان قلب او باز نشده بود. امش دروازه سالها بود که قفل زنگ زده
صداي تکان خوردن زنجیرهاي آهنی را که به دور دیوارهاي مرتفع زندان قلبش کشیده بود... 
شنید. باور کردنی نبود؛ اما صورت خندانِ آشناي قدیمی اش، نیرویی قدرتمندتر از روح 

م جوانه و را با خود داشت! با خود اندیشید، هنوز ه امپراطور کوهستانمعنوي دي شان، 

ملکه زیبا؛ هنوز هم مثل سایه اي در تابستان فرح بخشه. بی دلیل نبود که به ژنگ یی، لقب 
داده شده بود. گویی با دیدنش سایه اي خنک و مطبوع بر قلبها می افتاد. ناگهان نگاه سایه ها 

مشتاق و گرم ژنگ یی با چشمان یخی و بی تفاوت دي شان برخورد کرد. پس از گذشت 
 لحظه، صدایی ظریف از تار و پود ذهن دي شان گذشت:یک 
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 به چه چیز اینطور خیره شدي، ارباب تونگ؟ -
به اینکه چه طور می تونی با وقاحت تمام به روي مردمانی که تا دیروز دشمنانت  -

 بودند لبخند بزنی! از این همه گستاخی متحیرم.

هرآلود کلمات تو هراسی زبانت هنوز هم تلخ و تندِ... اما می دونی که از شمشیر ز -
 ندارم. تو هیچوقت چیزي نیستی که وانمود می کنی، امپراطور کوهستان!

تو چطور؟ نگذار به مردمت بگم بیست سال پیش چطور با دستهاي آلوده به خون،  -
 سایه ها! اشک تمساح ریختی و تظاهر به بی گناهی کردي، ملکه

شاهدخت ها اهمیت می دي،  ندهبگذار گذشته در گذشته بمونه. اگر مثل من به آی -
 تنها براي امشب هم که شده از دشمنی بیهوده ات با من دست بردار!

مثل تو؟ اگر به شاهدخت هاي جوانت اهمیتی می دادي اونها رو بهتر تربیت می  -
 کردي تا وقت شناس باشند. نیمه شب شده اما هنوز...

 غرولند کافیه تونگ دي شان! -

دوخت. صداهاي ذهنی خاموش شدند. دي شان در دلش از جر ژنگ یی نگاهش را به زمین 
و بحثی که بینشان باال گرفته بود راضی نبود. دلش براي روزهاي خوشِ گذشته تنگ شده 
بود، اما ماهرانه ظاهري عبوس تر از پیش به خودش گرفت. اگرچه تالش او قابل ستایش 

مپراطور کوهستان، در اعماق قلبش بود، اما فایده اي نداشت: ملکه سایه ها می دانست که ا
 هنوز هم جایی براي او نگه داشته است!

*** 
نواي موسیقی به آرامی تغییر کرد. قطعه اي که در حال نواخته شدن بود، باعث شد لبخندي 
بر لبهاي فانگ آن نینگ نقش ببندد. همانطور که شی شون، دستان آن نینگ را گرفته بود و او 

 راف می چرخاند، گفت:را در سالن رقص به اط
 این قطعه براي شما آشناست؟ -
 درسته؟گلن میلر، از  سرناد طلوعکمابیش...  -
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شی شون سرش را تکان داد. چشمانش ماتم زده بودند؛ انگار یک شب برفی پشت آن دو 
گوي یخی پنهان شده بود که هرگز قصد ذوب شدن نداشت. دستان شی شون، بیشتر به دور 

ند. صورت برفی آن نینگ کم کم به سرخی مالیمی می گرایید و کمر آن نینگ حلقه شد
سینه اش را از شی شون پنهان  قفسه طولی نکشید که دیگر نمی توانست حرکات شتاب زده

کند. ارباب زاده شی، از اینکه توانسته است این دختر روستایی ساده دل را به این سرعت 
تحت تاثیر قرار دهد تعجب نمی کرد. در دلش کمی با تمسخر و کمی با حسرت به پاکی 

 قلب بی تجربه او می خندید. 
 گفت:پس از مدتی در جواب سوال آن نینگ سر تکان داد و 

از این موسیقی متنفرم. در عین حال با شنیدنش عشقی غم انگیز در تمام وجودم  -
 رخنه می کنه.

 چه طور ممکنه از چیزي متنفر باشید و در عین حال عاشقش باشید، ارباب زاده شی؟ -

تعجب و حیرتی که در چشم هاي گرد شده آن نینگ نشسته بود، حقیقی بود. شی شون براي 
ر صداقت چشمان آن نینگ قرار گرفت، اما فورا دست از تحسین او لحظه اي تحت تاثی

 برداشت. با لحنی حساب شده و سرشار از تاسف گفت:

 این آهنگ یادگار پدر و مادر مرحوم منه. خاطره اي از عشق اون دو به هم. -
 آن نینگ مودبانه سر تکان داد:

 براي فوت والدینتون متاسفم.  -

 ن سال پیش فوت کردند. متاسف نباش. والدین من سالیا -

شی شون با حالتی غم زده به سمت آن نینگ خم شد. اشک در چشمهاي آن نینگ حلقه زده 
بود. با خود اندیشید؛ تو واقعا براي مرگ والدین یک غریبه ناراحتی؟ سپس به سمت او خم 

 شد و در گوشش گفت: 

 گریه نکنید بانوي جوان. من حتی صورت اونها رو به یاد ندارم. -
 اشک ریختن من به این خاطر بود که...  -
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 راست آن نینگ چکید. شُون خونسردانه، مانند این که لکه قطره اي از اشک بر روي گونه
او کشید. آن نینگ از جا جهید  جوهري را از روي میز تحریري پاك می کند، دست بر گونه

ث شده بود، و خود را عقب کشید. حضور در این مهمانی و غرق شدن در این فضا باع
وظایف خود را در قبال قبیله و پدرش از یاد ببرد. او شاهدخت ارشد یک قبیله بود و باید به 
جایی که از آن آمده بود، باز می گشت. ناگهان نواي موسیقی به پایان رسید. آن نینگ تعظیم 

 کرد و گفت:

 شم.خدانگهدار. از مالقات شما خوشحال شدم. اجازه بدید از حضورتون مرخص ب -
 می تونید برید، دوشیزه فانگ آن نینگ. -

شی شون در دل گفت، اما فراموش نکن که برگردي! سپس نگاهی سرد به او انداخت و به 
 سمت باقی مهمانان رفت. آن نینگ به سمت آن لیانگ رفت. آن لیانگ با تعجب به چهره

که کامال سرد  آن نینگ خیره شد و سپس نگاهش را به سمت ارباب زاده شی سرخ و غم زده
و بی تفاوت به نظر می رسید، چرخاند؛ اما هرچه فکر کرد نتوانست معماي پیش رویش را 

 حل کند. 
آن نینگ با شتاب او را به دنبال خود کشید و طولی نکشید که آن دو از عمارت اربابی شی 

 بیرون رفتند و در میان سایه هاي تاریک آن شب پاییزي ناپدید شدند.

*** 
گران قیمت لباسش چنگ زد. احساس شومی در قلبش رخنه  با دستانش به پارچهژنگ یی 

کرد. هرچه تالش می کرد نمی توانست رد یا اثري از انرژي معنوي دخترانش پیدا کند. یکی 
از مالزمین چند دقیقه قبل به او خبر داده بود که یکی از اهالی دهکده، شاهدخت هاي جوان 

دیده  -شهري که محل اقامت انسانها بود -هر هاربین می رفترا در جاده اي که به سمت ش
است. فانگ جیان شیائو تالش می کرد تا اضطراب و نگرانی اش را مخفی کند، اما چندان 

 موفق نبود. به سمت ژنگ یی چرخید:
 بانوي من، هنوز نتونستید رد یا اثري از نیروي معنوي شاهدخت ها پیدا کنید؟ -
 بدي در این باره دارم. نگرانم که در خطر باشند.نه سرورم. احساس خیلی  -
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 جیان شیائو، علی رغم اضطراب درونی اش، چهره اي آرام از خود به نمایش گذاشت:

نگران نباشید بانو. خطري جان فرزندانمون رو تهدید نمی کنه... حتما آن لیانگ  -
و برگردونه. دوباره مشغول بازیگوشی شده و آن نینگ به دنبالش رفته تا آن لیانگ ر

 هرجا باشند مراقب هم هستند.
ژنگ یی به زحمت لبخندي زد و سري تکان داد. در عین اینکه تظاهر می کرد اتفاقی نیفتاده 
است، امواجی نورانی را مخفیانه به کار گرفت تا در منطقه بچرخند و نیز به خدمتکارانش 

ر بگیرند. به حالت مراقبه فرمان داد که سایه ها را براي جست و جوي دو شاهدخت به کا
فرو رفت تا شاید رد و نشانی از آنها پیدا کند، که ناگهان دو سایه بر روي تپه اي که روساي 
قبایل بر آن نشسته بودند ظاهر شدند. دي شان با احساس خطر از اینکه ناگهان به آنها حمله 

ا حرکت دست او را شده است، فورا از جا جهید و شمشیرش را بیرون کشید. جیان شیائو ب
از انجام هرکاري بازداشت و نفسی از سر آسودگی کشید. لحظه اي بعد، دو سایه تغییر شکل 
داده و ظاهري انسانی پیدا کردند. ژنگ یی با دیدن آن دو به سمتشان دوید و در آغوششان 
کشید. شاهدخت ها سرانجام رسیده بودند. دي شان شمشیرش را غالف کرد. جیان شیائو 

 خواست و با صدایی رسا اعالم کرد:بر
فانگ ژنگ و تونگ هه در کنار هم  امروز، براي نخستین بار، تمامی مردم دو دهکده -

جمع شده اند تا شاهد برقراري پیمان صلح و جشن آزادي باشند. تمایل دارم در این 
 لوئل رو به شما مردم شرافتمند و درستکار جمع، براي نخستین بار، شاهدختان قبیله

دو قبیله جادویی معرفی کنم... شاهدخت ارشد، فانگ آن نینگ و شاهدخت کوچک، 
 فانگ آن لیانگ... به مردم دو دهکده تعظیم کنید!

دو شاهدخت، با حالتی شتاب زده به سمت مردم خم شدند و تعظیم کردند. همهمه اي در 
هر اغراق نکرده بودند. میان مردم پیچید. به راستی که افسانه ها در مورد زیبایی آن دو خوا

اگرچه در سر و وضع و لباسهاي آنان اندکی آشفتگی که نشان از یک سفر کوتاه می داد، دیده 
می شد؛ اما هنوز چنان زیبا و موقر به نظر می رسیدند که گویی فرشتگانی هستند که با لبخند 

 بودا تقدیس شده و از آغوش جاودان آسمان بر زمین خاکی هبوط کرده اند.
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کائل ها به  ارشد قبیله ناگهان نگاه ها به سمت دیگري چرخید. دي شان، به همراه شاهزاده
پیش می آمد. همانند افسانه هایی که از خواهران فرشته روي فانگ نقل می شد، مردم خوش 

ارشد، تونگ یونگ هان نیز همه جا  داشتند از رشادتها و توانایی در هنرهاي رزمی شاهزاده
فته می شد او در میدان نبرد سال گذشته با شیاطین سیاه، به تنهایی نیمی از صحبت کنند. گ

آنان را قلع و قمع کرده و اژدهاي کوهستان سونگ هوا را با دستان خالی کشته است! یونگ 
مردانه و پوست محکم و تیره اش، با آن چشمان کشیده و موهاي سیاهرنگ  هان، با آن چهره

کائل به داشتن شاهزاده  بود، نماد مردانگی و شجاعت بود و قبیلهبلندش که بر پشتش آویخته 
 اي مانند او افتخار می کردند.

جیان شیائو و دي شان نگاهی با هم رد و بدل کردند. در دل اضطراب داشتند مبادا فرزندانشان 
از سر جوانی، با تصمیمی که روساي قبیله برایشان گرفته بودند مخالفت کنند و جشنی را که 
به مناسبت صلح برپا شده بود، به میدان جنگ مبدل کنند! این بود که دي شان مخفیانه به 

ن شیائو سري تکان داد. اکنون زمان آن رسیده بود که علت حقیقی برپایی این سمت جیا
 جشن بر همگان عیان گردد. روساي قبایل به سردي و از سر اجبار به همدیگر تعظیم کردند. 
فرزندان ارشد دو قبیله نیز جلو آمدند و مقابل یکدیگر ایستادند. یونگ هان از کودکی از قبیله 

او براي این تنفر دالیل خود را داشت؛ اگرچه امشب بیشتر احساس درماندگی رقیب متنفر بود. 
زیبایی او  می کرد. نمی توانست چشمانش را از شاهدخت ارشد قبیله لوئل ها بگیرد. درباره

بسیار شنیده بود، اما چهره اي که رو در رویش ایستاده بود و از خشم دندانهایش را به هم 
فسانه ها بود... دیدن خشم درون چشمان آن نینگ، حس لجاجت را می سائید، ماوراي تمام ا

در یونگ هان بر انگیخت. به نظر می رسید آن نینگ نیز خوش ندارد یونگ هان را جلوي 
چشمانش ببیند! دو جوان با جدیت تمام همدیگر را بر انداز می کردند. برق خشم در 

پس از بیست سال قهر و دشمنی،  چشمهاي هردو نفر می درخشید. اگر به خاطر مردمی که
براي اولین بار در جشنی که به پاس آزادي موجودات جادویی برپا شده بود گرد هم آمده 
بودند، نبود؛ دریاي خون به راه می انداختند. دي شان و جیان شیائو به خشم آنان پی برده 

ردنشان گذاشته بودند، بودند، اما چاره اي نداشتند. آن دو می بایست وظیفه اي که قبایل بر گ
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هر دو رئیس قبیله، جلو آمده و دستان آن دو را در دست همدیگر گذاشتند.  تقبل می کردند.
هر دو جوان بودند؛ یکی از آنان، پوست شیري رنگ و موهاي خرمایی داشت و دیگري، 

 آن دو در کنار همدیگر، به پوستی سبزه و موهایی به رنگ شب! قامت، اندام و حالت چهره
این می مانست که آهویی در کنار یک گرگ ایستاده باشد. هیچ یک از آنان نمی دانستند چه 
در انتظارشان است. یونگ هان با بی میلی دست آن نینگ را فشرد. آن نینگ از زیر چشم به 

سردِ ارباب شی افتاد و  جذاب اما سرد یونگ نگاهی انداخت. ناخودآگاه به یاد چهره چهره
گ گرفتند. یونگ هان به صورت آن نینگ نگاهی کرد و تصور کرد، از اینکه گونه هایش رن

البته... باید دستانش را در دست گرفته سرخ شده است. پوزخندي زد و با خودش فکر کرد، 
تمام دخترها آرزوشونه که من یک بار نگاهشون  هم از گرفتن دست من خوشحال باشی!
 احمقانه ست که دارم با یک مجسمهفکر می کرد،  کنم. آن نینگ نیز در این زمان با خودش

سنگی وقتم رو تلف می کنم! ظاهرا یکی از مردهایی هستی که هیچ چیز به جز فنون رزمی 
 بلد نیستند و قلبی آهنین دارند...

 افکار آن دو را برید: صداي جیان شیائو رشته
ه صلح رو امشب اینجا هستیم تا خبري خوش رو به همگان اعالم کنیم. خبري ک -

براي دو قبیله به ارمغان می آره و آرامش رو بر کوهستان سونگ هوا حکم فرما 
 خواهد کرد.

 دي شان سخنان او را اینطور ادامه داد:

این تصمیم در حدود پانزده سال پیش توسط ما، روساي قبایل گرفته شده و شکستن  -
لت مخفی این پیمان، توسط هیچ یک از طرفین معاهده ممکن نیست. تنها ع

نگهداشتن این عهد، حفظ صلح و جلوگیري از شورش مردم و اعتراض درباریان 
 لوئل و کائل! بانوان و آقایان محترم... لطفا همگی بایستید. بوده... مردمان قبیله

مردم دو قبیله به تمامی ایستادند. آن نینگ و یونگ هان، هر دو با اضطراب به پدرانشان خیره 
جیان شیائو در هم  صداي بم و رساي دي شان با صداي لطیف و پدرانه شده بودند. ناگهان

 آمیخت تا خبري غیر مترقبه و دور از ذهن را اعالم کند:
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مطابق آداب و رسوم هر دو قبیله، به خاطر منافع و آرمان هاي مشترك میان ما و در  -
جست و جوي صلح، در ضیافت امشب خبر خوش ازدواج قریب الوقوع دو فرزند 

 رشد قبایل لوئل و کائل را اعالم می کنیم!ا
آن نینگ بر خود لرزید. سعی کرد دهان باز کند و اعتراضی کند، اما ناگهان متوجه شد که 
بدنش کامال خشک شده است. درمانده، به یونگ هان نگاهی کرد. به نظر می رسید که او نیز 
نمی تواند کوچکترین حرکتی کند یا لب به سخن باز کند. یونگ هان با بدخلقی به دي شان 

فکر نکن نمی دونم... تو ما رو سنگ کردي تا نتونیم اعتراض دل گفت؛  نگاهی کرد و در
آن لیانگ نیز از دور خواهرش را نگاه می کرد و حس تاسف داشت. او نیز موقتا  کنیم، پدر.

 به سنگ بدل شده بود!

 در همان حال، جیان شیائو و دي شان به سمت آن دو آمدند. در مقابل چشمان حیرت زده
سرشار از خشم دو جوان، نیرویی جادویی به رنگ بنفش و ارغوانی در مردم و چشمان 

آسمانها شکل گرفت. این نیرو، تلفیقی از انرژي معنوي ارباب لبخندها و امپراطور کوهستان 
بود... نیروي معنوي، مانند یک مار به دور آن نینگ و یونگ هان چمبره زد، از لباس هاي آن 

شتان آن دو که در هم تنیده شده بودند، رساند. سپس از دو باال خزید و خود را به انگ
دستانشان باال رفت و یک حلقه بی نهایت شکل، بر دور مچ دست آنها شکل داد. ناگهان 
انرژي معنوي از هم گسست و به شکل دو دستبند سنگی زیبا درآمد. یونگ هان و آن نینگ 

ارغوانی و بنفش که از روح معنوي  با دیدن دستبندها به کلی ناامید شدند. این دستبندهاي
 پدرانشان، همانند تار عنکبوتی بر دستان آن دو تنیده شده بودند؛ کامال براي آنها آشنا بودند. 

 دستبند نامزدي.
دستبندهاي نامزدي میان قبایل موجودات جادویی مرسوم بودند و به جاي حلقه هاي ازدواج 

ن نمی رفتند، مگر مراسم ازدواج میان دو نامزد به انسانی استفاده می شدند. آنها هرگز از بی
تمامی انجام شده بود. همسران روساي قبایل، یعنی ژنگ یی و چانگ شینگ، جلو آمده و دو 
تاج از گلهاي سرخ و بنفش نیلوفر پیچ بر سر آن نینگ و یونگ هان گذاشتند. مردم تعظیم 

 کردند و آهسته آهسته متفرق شدند. 



 45/  سرناد یکم: دو شاهدخت

 

 

درباریان هریک هدایایی تقدیم کرده و پس از گفتن تبریک، محل جشن را ترك می کردند. 
آن نینگ و یونگ هان سرانجام از قید و بندي که دي شان بر روي آنان گذاشته بود آزاد 
شدند. بالفاصله از همدیگر فاصله گرفته و با خشم به پدرانشان نگاه کردند... سرماي 

، لرزي از سر نفرت بر تن دو جوان می انداخت. ناخواسته در دامی دستبندهاي سنگی نامزدي
که هرگز فکرش را هم نمی کردند گرفتار شده بودند: پیوندي ناخواسته، نامزدي اي شوم، 

 ازدواجی اجباري... 
 با کسی که تا روز پیش، دشمن خونی شان بود!
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 توضیحاتی در ارتباط با دنیاي داستان موخره:

 جغرافیاي داستان

واقع  ق چین، در استان هِی لُونگ جیانگدر شمال شرق کشور جمهوري خلشهر هاربین  
شده و یکی از شهرهاي مستقل و بزرگ آن است. هاربین مهم ترین شهر این منطقه بوده و 

از اهمیت و رونق اقتصادي بیشتري برخوردار  ، نسبت به همسایه اش، شهر شنیانگالبته
است و به  براي خشک کردن تور ماهی گیري محلیاست. هاربین در زمان مَنچو به معنی 

گردن قو خاطر شکل ظاهري استان هی لونگ جیانگ که به قو شبیه است؛ به نامِ مروارید بر 
) از میان هاربین عبور می کند. Song Huaطویل سونگ هوا ( مشهور شده است. رودخانه

بور کرده و به دریاچه رودخانه سونگ هوا دره اي عمیق داشته که از کوه هاي عظیم منطقه ع
آب و هواي شهر هاربین، سرد و مرطوب هاي طاقی شکل بزرگ و کوچکش مشهور است. 

است و به خاطر زمستان هاي پر برفش به شهر یخی شهرت داشته و تفرجگاه خوبی براي 
در حد شهرستان و بزرگ گردشگران است. شهر هاربین به نه منطقه تقسیم شده که دو شهر 

) و Tong heتونگ هه ( در دو دهکده سرنادي براي طلوع، رد که داستاندا قصبههفت 
 ) رخ می دهد.Fang Zhengفانگ ژنگ (
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 . نقشه شهر هاربین و قصبه هاي آن.1شکل 

 
تونگ هه بر باالي رود سونگ هوا (دامنه  مشاهده می شود، دهکدهباال همانطور که در نقشه 

فانگ ژنگ در پایین دست آن (دامنه جنوبی) بنا شده است که  و دهکدهشمالی کوهستان) 
دهکده تونگ هه آب و هواي سردتري دارد. زمستان هاي هاربین طوالنی، تابستان پر باران 
و پاییز و بهاري کوتاه دارد. شهر دیگري که در استان هِی لُونگ جیانگ واقع شده، شهر 

) واقع شده و در نزدیکی مرز چین Liaoningنینگ (مرکز ایالت لیائوشِنیانگ است که در 
) قرار دارد. همچنین بندرگاه یان Hyesanبا کره شمالی و شهر تجاري و مرزي هائه سان (

) و در نزدیکی Jilin) که در داستان ذکر شده است، در ایالت جی لین (Yanbianبیان (
زم الجیانگ واقع شده است. مرز دریایی چین در شمال شرق و پایین دست استان هِی لونگ 

به ذکر است که؛ محله ها و خیابانها و مکانهایی که در داستان در شهر هاربین نام برده شده 
رن و آداب و رسوم، هنر و غذاهاي آنان ی ندارند و قبایل لوئل، کائل، سو اند، وجود خارج

 . جزیی از تاریخ یا فرهنگ چین نیست و صرفا زاده تخیل نویسنده می باشد



 447 /موخره: توضیحاتی در ارتباط با دنیاي داستان 

 

 

 وقوع داستان تاریخ

دولت ژاپن براي تجاوز به شمال  آغاز شد. بهانه 1931اشغال منچوري توسط ژاپن در سال 
عده زیادي از سربازان  ن (شنیانگ امروزي) بود کهشرق چین، انفجار خط راه آهن موکدِ

انفجار توسط ستوان ژاپنی، کاواموتو سوئه موري انجام گرفت. این و  ژاپنی را حمل می کرد
موجب شد امپراطوري ژاپن، چین یب دیدن خط راه آهن نیز نشده بود، که حتی موجب آس

متهم کند و آن را دستمایه اي  و تالش براي ترور سربازان ژاپنی را به عنوان عامل انفجار
براي حمله و تصرف منچوري قرار دهد. در شش ماه آتی، امپراطوري ژاپن، مَنچوري را 

سازمان ملل، در سال  آن را دولت مَنچوئوکو گذاشت. با اینکه جامعه تصرف کرده و نام
ژاپن را به خاطر تجاوز به خاك چین محکوم کرد؛ اما ژاپن به میل خود از سازمان  1933

ملل کناره گرفته و به تصرف خاك کشور چین ادامه داد. مدتی پس از اشغال منچوري، 
ونگ جیانگ را تصرف ه و جیلین و هِی لُنیروهاي ژاپن شهرهاي بسیاري را تصرف نمود

بی شماري در جیلین و شهر هاربین تشکیل شد و پس از  کردند. جنبش هاي تجزیه طلبانه
مدتی ایالت لیائو نینگ جدایی خود را از حکومت چین اعالم نمود. سپس ژنرال چانگ پنگ 

؛ اما حادثه اي هاي راضی به پذیرش صلح مابین نیروهاي مقاومت چین و سربازان ژاپن شد
در نِن جیانگ موجب رویداد جنگی دیگر شد. پل نِن جیانگ که بر روي رودخانه نِن واقع 
شده بود محل انتقال نیروهاي ژاپنی و قطارهاي زرهی آنان بود. ژنرال ما ژان شان یکی از 
 ژنرال هاي مسلمان (در داستان وي پدر فرضی ما تیان شان بوده و مسیحی است) به بهانه

عمیر پل، آتش جنگ را در آن منطقه برافروخت و موجب شد نیروهاي زیادي به جنبش ت
مقاومت بپیوندند. با اینکه او نتوانست پل را حفظ کند و سرانجام پس از مدتها مقاومت 

وادار به ترك شهر چیچیهار (مرکز استان هی لونگ جیانگ) شد،  1931شجاعانه در نوامبر 
ردمی شناخته شده و مقاومت او و سربازانش در چین و جهان اما به عنوان یک قهرمان م

 مورد استقبال زیادي قرار گرفت. 
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، با روي کار آمدن دولت جدید ژاپن و تقویت قواي نیروهاي ژاپنی در 1931دسامبر  21در 
منچوري، عملیات بزرگ ضد راهزن جهت سرکوب نیروهاي مردمی جنبش مقاومت رو به 

دسامبر سقوط کرد و با روي  28لین آغاز شد. دولت نانجینگ در رشد در لیائونینگ و جی
کار آمدن دولت جدید در چین، نیروهاي نظامی آشوب شده و ارتش چین تا جنوب دیوار 
چین در استان خِه بِی عقب نشینی کرد. روز بعد با اشغال شان هاي گوان عملیات نظامی 

ژاپنی ها براي اشغال کامل منچوري به  خود را در منچوري جنوبی تکمیل کردند. در ادامه،
سمت شمال رفتند. ژاپن تالش کرد با ژنرال ما ژان شان و ژنرال تینگ چائو براي پیوستن به 
نیروهاي ژاپنی مذاکره کند، که با شکست مواجه شد (در داستان، پدربزرگ تینگ چانگ 

اساطیري است).  شینگ و عموي وزیر تینگ؛ وي در داستان یک کائل و جزیی از موجودات
، سرهنگ دویهارا کِنجی از ژنرال شی چیا (ناپدري فرضی 1932در نتیجه در اوایل ژانویه 

شی شون و همکار ژنرال ما تیان شان و واتانابه تاتسوئو) خواست تا نیروهاي خود را به 
توسط نیروهاي ژاپنی  1932فوریه  4سمت هاربین به پیش براند. در نهایت، شهر هاربین در 

، به مانچوکوئوتا پایان ماه فوریه، ژنرال ما ژانشان به دولت تازه شکل گرفته اشغال گردید. 
، 1932فوریه سال  27ر د .پیوست جیانگ و وزیر جنگ لونگ عنوان فرماندار استان هی

پیشنهاد توقف خصومت را با پایان دادن به مقاومت رسمی چین در منچوري چائو تینگ ژنرال 
سالهاي بسیاري را در  ی هام ادامه یافت و ژاپنو نامنظ نیروهاي چریکیداد. اگر چه مبارزه با 

کردند، چرا که جنبش مقاومت هنوز در میان توده هاي جبهه آرام کردن مانچوکوئو صرف 
؛ نیروهاي 1945مردم ادامه داشت.  سرانجام، با پایان یافتن جنگ جهانی در ماه مِه در سال 

تش ژاپن پاکسازي گردیده و تحت ژاپنی وادار به ترك مناطق اشغالی شدند و منچوري از ار
 بین المللی وادار به تسلیم و پایان دادن جنگ شد.  فشار جامعه

 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 نقاشی چینی

نقاشی چینی یکی از قدیمی ترین سنتهاي هنري مستمر در جهان است. نقاشی به سبک سنتی 
نقاشی ملی یا نقاشی بومی، در مقابل نقاشی غربی  )Guó huà( امروزه در چینی به عنوان

شناخته می شود. نقاشی سنتی اساساً همان فنون خوشنویسی را شامل می شود و با برس 
آغشته به جوهر سیاه یا رنگدانه هاي رنگی انجام می شود. روغن در آن استفاده نشده و 

و ابریشم است. نقاشی ها  مشهورترین وسایلی که نقاشی بر روي آنها ترسیم می شود، کاغذ
را می توان روي طومارها نصب کرد، مانند طومارهاي آویزي یا طومارهاي دستی که قابلیت 

 لوله شدن دارند. دو روش اصلی در نقاشی چینی عبارتند از: 

)؛ که به معناي دقیق، از ضربات قلم موي بسیار دقیق استفاده می Gongbiگونگبی ( .1
کند که جزئیات را بسیار دقیق رسم می کند. غالباً بسیار رنگی است و موضوعات 
فیگوراتیو یا داستانی را به تصویر می کشد. این کار اغلب توسط هنرمندانی که براي 

 نجام می شود.  ، ایا کارگاه هاي مستقل کار می کننددربار سلطنتی 

شو است که در چینی به آن نقاشی آب و و  دیگر روش، نقاشی جوهر و شست .2
) و همچنین نقاشی آبرنگ یا قلم مو گفته می شود و به عنوان Sui-moجوهر (

 نقاشی ادبی شناخته می شود. 

شیِه یی  توسط آقایان انجام می شد. از این سبک به عنوانعموما نقاشی، هنري بود که 
)XieYi( نقاشی منظره به عنوان باالترین شکل نقاشی چینی  .یا سبک آزاد نیز یاد می شود

نگ شمالی از دوره پنج سلسله تا دوره آهِهمینطور است. در نظر گرفته می شد و هنوز هم 
چین شناخته می شود. کشور )، تاریخ نقاشی به عنوان عصر بزرگ چشم انداز 1127–907(

فن کوآن و گوا شی با استفاده از ، لی چنگ ، مانند جینگ هائومال چین، هنرمندانی در ش
خطوط سیاه قوي ، شستشوي جوهر و ضربات قلم موي تیز و نقطه زدن، تصاویري از کوه 

، دونگ یوان، در جنوب. به نمایش می گذارندهاي سر به فلک کشیده اند که سنگ خشن را 
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تاهاي بومی خود را در صحنه هاي مسالمت ران و دیگر هنرمندان تپه و رودخانه هاي روس جو
آمیز با ضربه هاي قلم نرم و مالیم انجام دادند. این دو نوع صحنه و تکنیک بعدها به سبک 

 .کالسیک نقاشی منظره چینی تبدیل شد

 

 . نمونه اي از یک نقاشی منظره چینی2شکل 

  موسیقی چینی

 ) و به زبانZhōngguó chuántǒng yīnyuèچینی (زبان به (موسیقی سنتی چینی 
است که براي  موسیقیژانرهاي مختلف  ) شاملChinese Music Traditional( انگلیسی

 موسیقیطور خاص، این اصطالح به ژانرهاي به .است به ارث رسیده چینها در نسل

توان به گروه ، ژانرها را میدر ظاهر .اشاره داردسلسله چینگ  سرچشمه گرفته از قبل از
 .بندي کردطبقه آهنگو  موسیقی رقص، شوچانگ، تئاترتکنوازي،  سازهايها، موسیقی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C
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موسیقی ، ادبیاتموسیقی  آنها، بهیا هدف  فرهنگیتوانند با توجه به تعبیرات ژانرها می 
تعدادي از سازهایی که در داستان  .بندي شوندو موسیقی قصر طبقه مذهبی، موسیقی عامیانه

 از آنها نام برده شده است، عبارت است از: 

 ). Dong Xiao)، و دونگ شیائو (Erhu)، اِرهو (Guzhengگوژنگ (

سیم که ظاهري  26یا  25، 21با  ) یا زیتر، سازي است از چین باستانGu Zhengگوژنگ (
پایه قرار گرفته و با ده انگشت، یا با مضراب هایی  تور دارد، گاه بر روي میز و گاهشبیه سن

مثلثی و کوچک، نواخته می شود و صدایی شبیه چنگ دارد. گوژنگ هم به همراه سازهاي 
 دیگر (چند نوازي) و هم به صورت تک نوازي نواخته می شود. 

 
 . ساز گو ژِنگ؛ سمت راست: بدون پایه و سمت چپ: سوار بر پایه.3شکل 

 

)، سازي است از چین باستان با دسته اي بلند و کاسه اي شش ضلعی در انتهاي Erhuاِرهو (
آن، با دو سیم؛ به این شکل نواخته می شود که نوازنده بر زمین نشسته و با یک آرشه بلند 

د و صدایی زیر و نِی مانند دارد. ارهو هم به صورت تک نوازي و هم در نواخته می شو
 همراهی سازهاي دیگر نواخته می شود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 . ساز اِرهو؛ سمت راست: نماي کامل و سمت چپ: کاسه ساز.4شکل 

): نام باستانی سازي چینی به معناي فلوت عمودي است که Dong Xiaoدونگ شیائو (
برخالف فلوت هاي مرسوم، بر باالي بسته فلوت، حفره اي کوچک داشته و به صورت 

کوك  Fکوك شده اما برخی از آنها هم در کلید  Gعمودي نواخته می شود. شیائو در کلید 
امروزي هشت حفره دارند.  می شوند. ممکن است چهار و یا شش حفره داشته باشد. انواع

 .جنس آنها متغیر است اما از بیشتر از بامبو تراشیده می شوند
 

 
 . ساز دونگ شیائو؛ سمت راست: حفره باالي ساز و سمت چپ: نماي کامل.5شکل 
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 سبک لباس و پوشش

 مردمشده توسط  دهیلباس پوش یخیتار يسبک ها ياست که برا یاصطالح )Hanfuهانفو (
شد که  یم لیتشک یراهنیپ ایاز روپوش هانفو ، یشود. به طور سنت یاستفاده م نیهان در چ

 دهیپوش نییدار آن معموالً به عنوان لباس پا نیشد و دامن چ یم دهیپوش یبه عنوان لباس فوقان
با استفاده  در گذر زمان و دوره هاي مختلف تاریخی، لباس نیهان، ا سلسلهشد. به دنبال  یم

که  ییآنها ژهیمنسوجات، به و دیتول دهیچیپ يها کیاز تکن يکه شامل تعداد ییاز پارچه ها
 .است افتهیتوسعه  یشود، به انواع مختلف یاستفاده م شمیابر دیتول يبرا

 . اجزاي مختلف لباس هانفو.6شکل 

 فرهنگ و آداب و رسوم ازدواج

باستان بر مبناي آداب و رسوم و سنت ها برگذار می شد و انتخاب همسر، ازدواج در چین 
توسط خانواده صورت می گرفت. عروس یا داماد یک خانواده با دو معیار انتخاب می شدند: 

یا داراي موقعیت انواده هایی که قدرتمند، ثروتمند ثروت و طبقه اجتماعی. از این رو خ
با اشخاصی از خانواده هایی پایین دشان اجازه نمی دادند اجتماعی باال بودند هرگز به فرزن

تر از خود ازدواج کنند. فرآیند یافتن عروس یا داماد، به کمک واسطه ازدواج انجام می شد. 
یک واسطه ازدواج می بایست از مهارت هاي مناسبی براي تشخیص صالحیت عروس/ داماد 
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وصلت و مهارت هاي نوشتاري الزم براي احتمالی، راضی کردن خانواده ها براي سر گرفتن 
نوشتن قراردادهاي ازدواج برخوردار می بود. واسطه ها عمدتا بانوان سالخورده بودند چرا 
که مردان واسطه مسن شگون نداشتند و دختران جوان نیز براي واسطه گري از علم کافی 

یف می شد که مراحل توص سه نامه و شش رسمازدواج در چین باستان با برخوردار نبودند.  
 مختلف آن عمدتا به کمک واسطه ها صورت می گرفت. 

می شد  سه نامه ازدواج به ترتیب نامه نامزدي، نامه اي که با لیست هدایاي ازدواج فرستاده
و نامه ازدواج که در روزي که داماد، عروس را به خانه والدین خود می برد، نوشته می شد. 

سطه ازدواج را با خود براي خواستگاري به خانه دختر می بردند. در ابتدا والدین پسر یک وا
در اولین آشنایی، والدین دختر از والدین پسر با چاي پذیرایی نمی کردند، تا مبادا دخترشان 
را سبک بشمرند. در بیشتر ازدواج ها رسم بر این بود که دختر و پسر، همدیگر را تا روز 

وفقیت آمیز بود، هر دو خانواده هدایایی به واسطه تقدیم ازدواج نبینند. اگر خواستگاري م
کرده و براي تکریم او مهمانیهایی برگذار می کردند. پس از این والدین پسر به ستاره شناسها 
و طالع بینها مراجعه می کردند تا ببینند آیا تاریخ تولد زوجین با همدیگر مطابقت دارد و 

خیر؛ چرا که در میان مردم چین اعتقاد به طالع بینی بر  ازدواج آنها سعادتمند خواهد بود یا
 اساس ستارگان بسیار رواج داشت. 

اگر طالع بین خبر از فرخنده بودن ازدواج می داد، واسطه ازدواج به والدین دختر هدایایی 
تقدیم کرده و فرآیند ازدواج ادامه پیدا می کرد که به این هدیه، هدیه نامزدي می گفتند و نامه 
نامزدي نیز به همراه آن توسط واسطه نوشته و فرستاده می شد. در ادامه هدایاي بیشماري 
توسط خانواده پسر به خانواده دختر فرستاده می شد تا نظر خانواده عروس را جلب کنند و 
کمکی براي تامین هزینه هاي یک زندگی خوب براي دختر باشند. پس از آن خانواده پسر 

ن ها رجوع می کردند تا یک تاریخ خوب و سعادتمند براي روز ازدواج دوباره به طالع بی
 تعیین کند. 
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روز قبل از عروسی، خانواده دختر جهیزیه عروس را به خانه داماد می فرستادند؛ از وسایل 
مرسوم جهیزیه قیچی هایی به شکل پروانه بودند که هرگز از هم جدا نمی شد، خط کش 
هایی به نشانه جریب هاي بزرگ و وسعت زمین و کوزه هایی براي ثروت و آرامش. در روز 

به خانه عروس می رفت و موهاي او را با نخ هاي رنگی می بست و ازدواج، پیرزنی محترم 
به او در آراستن خود کمک می کرد. لباس عروس به رنگ سرخ و معموال با نقش سیمرغ یا 
 ققنوس بود چرا که رنگ سرخ در چین نماد خوشبختی است و سیمرغ نماد باروري است. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

您好，我叫鹿玛丽。 

您所读的书是《牵牛花哀叹》，1。 

下一本书即将推出。  

感谢您的爱与支持。 

 

花有重开日，人无再少年! 
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