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دنیا چرخید، سوزن بر های درخت صنوبر کهن سا مقاب آسمان 
ی دلهره آور، زمین به سمتش  دند و بعد ه با احساس ب محو 
ده ا را  تافت. سورن دیوانه وار سعی کرد با های کوچ سی 
می میرم. می  یه  ر کرد:  ند. بی فایده بود با خود ف به ه ب
ت که از تخ دراومده م و زندگی م  ه هفته س ه ی مرده. تازه س بوف
ریان نسی بود  ی سقوطش را آرام کرد...  سر اومده ناگهان چی
م  تش  اد هوایی پف کرده که میان کرک پرهای ز توده ای ب
د. زندگی کوتاهش از مقاب  ده بود همین بود زمان آهسته 
مر از همان اولین خاطره  انیه های  ت... ت ت  چش هایش گ

لوی چشمش آمد...

ار کوچ و کوچ و کوچ تر و در د  اهی تایتو ان ن پاد ... و بعد ه 
د... ب تار و تارتر 
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فصل یک

خاطره ی آشیانه

ر می کن سومین  ه بیایی اینجا ف ه چند لح م، می  ی  نوکتوس1، 
کوچولومون ه داره از راه می رسه. تخمش داره ترک می خوره.

دوباره نه کالد آه کشید: 
ه یه  ه م دوباره ن ور چیه که  الد، من ک در گفت:  پ

ه نمی خواهی لحنش سرزنش آمی بود. برادرکوچولوی دی
اری  دهای ان و مانند و مالی  ین س مادر با صدای آهن

یا یه خواهر گفت: 
من خواهر می خواه سورن3 سرک کشید. 

تو که همین  ، برگشت.  کالد به سمت سورن، برادر کوچ تر
تن چی  ه پیش از تخ بیرون اومدی. درباره ی خواهردا دو هفت

می دونی

1. Noctos
2. Kludd
3. Soren

د خردمند و مربی پرواز معرکه برای آنه ریت، 
  . ک. 
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کوچ از آن بیرون زد.
1، دندان  قس به گالوک فت:  ان زده گ ورن هیج در س پ

نه تخ 
ه نه بابا کالد، سورن را  ر تر بود، م ن من ب دندان تخ 
ا کند، اما سورن دوباره از زیر با پدر سرک  کنار زد تا بهتر تما

کشید.
جب نوک کوچولوی خو و  رم. ولی  ، پس ه، نمی دون  اه
ه  و ی  وق می آره. با چنین چی کوچی براقی. همیشه من رو سر 
ر و پهناور باز می کنه. آه رحمت به  راه خود رو به این دنیای ب

ی دان باد، چه حیر ان سن
ت دوسه  ی بود. سورن به سورا که ک ک دا واقعاً ه حیر ان
ت، چش دوخت. تخ آرام لرزید و ترک ها بلندتر  تا ترک برمی دا
ه پیش همین کار را کرده بود.  دند. خود ه دو هفت و پهن تر 

ی بود. هیجان ان
ن چی اومد  مامان، سر دندون تخ 

1. Glaux
۲. در بعضی جانوراِن تخم گذار، اندامی کوچک، تیز و جمجمه ای است که جوجه حین بیرون آمدن از تخم، 
با آن سطح داخلی تخم را پاره می کند یا می شکند. چند روز بعد از بیرون آمدن از تخم، دندان تخم شکن 

می افتد. م.

د.  اید خواهر از برادر بهتر با ر کرد که  سورن پیش خود ف
ار کالد  ه ای که سورن سر از تخ بیرون آورد، ان از همان اولین لح

از او متنفر بود.
اخه پری کنی، خواهر یا  وقتی تازه قراره  کالد با ک خلقی گفت: 

زم نداری. برادر 
رواز بود.  مت پ ای واقعی اولین قدم به س ه معن اخه پری ب
اخه ی  اخه ای به  ه های کوچ پرواز را با پریدن از روی  بوف

رو می کردند. ر و به ه زدن با هایشان  دی
. وقت  ا جو ن ب، کالد.  خب، خ ش کرد:  پدر نصیحت
ی دو ماه  ه که حداق تا ی اخه ها زیاده. یاد با برای پریدن روی 

ه پرها برای پرواز مناسب نیستن. دی
دای  یست که ص اه چ د ی م رس واست ب ورن تازه می خ س
ان زد.  ش ار خش دها همه ان نید. خانواده ی  ترک خوردن را 
ی و نامحسوس بود. اما  ، صدا خیلی  ن ودا  برای بقیه ی مو

تند. نوایی خارق العاده ای دا ت  اری موه دهای ان
داره می آد خیلی هیجان زده م  مادر سورن نفسش را ح کرد. 
اه کرد که  فید ن وق به تخ کاماًل س وق و ید. با  دوباره آه کش
ی  د و مهمی د. سوراخی کوچ پدیدار  لو می  قب و  ت  دا
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، خرفت. افتاد کالد گفت: 
ستن  وب  آها. پدر و مادر چنان مج سورن آهسته گفت: 

ردند. تخ بودند که کالد را به خاطر بی تربیتی ا سرزنش ن
خان پی کجاست خان پی مادر بی قرار گفت: 

ر1، کورمار پیری که چندین و  . خان پلی وی ام، خان همین 
ید.  دها زندگی کرده بود، داخ حفره خ ا با خانواده ی  چند س
یانه ی خیلی  وند، مستخدم آ کورمارها که بدون چش متولد می 
ه  اری از کرم ها و حشراتی ن یانه را تمی و  دها بودند و آ از 

د. یانه باز می  تند که پایشان به آ می دا
اید کرم  ته، ن ا  خان پی، توی اون کنجی که نوکتوس پر تازه گ

ه. ی با یا حشره ای مو
ه  . یادتون رفته موق تولد چند تا بوف ت خان  معلومه که نیس

باهاتون بودم
ور بهت  کردم همیشه  خشید، خان پی. آخه چ  ای وای، ب
ه، هی وقت  ار که اولی با اچه م. هرکدوم ان ستن تخ دست موق 

. اد نمی کن بهش 
. خیا می کنین باقی پرنده ها  ر بخواهین، خان زم نیست مع  

1. Mrs. Plithiver

ه وای که چه  ون تمی با یانه  ون مهمه که آ ره ه برا یه 
نیده م وای، ای وای من  تان هایی درباره ی مر های دریایی  داس

ون. یانه  خب من که محاله برم توی آ
ان نجیب ترین  ر دها که به ن مارهای کور برای خدمت به 

ان افتخار می کردند. پرنده ها بودند، به خود
ان  واس، از بقیه ی پرنده ها خیلی بد ا با آن همه وس کورماره
ای  ان به  ی سف ان وار ت ون به خاطر فرآیند گ می آمد، چ
ی دف می کردند  و خی و آب توده های تمی و مرتب، فقط ف
دها همین  ر کورمارها کمتر تمی می آمدند،  و برای همین ه به ن
دها  و را به  ریمه قی یا بیرون تف می کردند. هرچند  ف
مت های نرم خوراکشان  یوه ای مشابه بقیه ی پرنده ها قس ه به 
را ه می کردند و به  مای درمی آوردند و کورمارها ه به 
تند.  روکاری ندا مه س یلی هی وقت با این مراح پست تر ها د
ای ری طعمه هایی م مو که  وان و دندان ه تخ تمام خ و اس
د، به  ریمه هایی کوچ درست  یوه ی معمولی ه نمی  به 
ت بعد  ند سا د. چ د فشرده می  دان  ن به  و اندازه ی س
ا را قی می کردند بیرون. خیلی از مارهای  ا ریمه ه ده وردن،  خ

 . ی ها تاپاله آب یانه به بقیه ی پرنده ها می گفتند:  مستخدم آ
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نین حر  ود که چ ان پلی ویر آداب دان تر از آن ب ته خ ال
ند. بی ادبانه ای ب

ار  اهش کن ناگهان ان مامان ن ورن نفسش را ح کرد.  س
ته این صدا باز  یانه از صدای ترک خوردن مهیب به لرزه افتاد. ال آ
اری مهیب می آمد. تخ  دهای ان افی  ه فقط به گو های 

ابی ل پقی بیرون زد. ت و ح ا بردا
ش  ی دختره  ی تی و کش دار از گلوی مادر سورن درآمد.  ی

چه ملوسه ادی مح بود. مادر سورن آه کشید.  از سر 
مسحورکننده ست پدر سورن گفت: 

هو ز زد به آن چی  ورن ما و م ید و س کالد خمیازه کش
یده ی بسته. ریان با چش های ورقلم خی 

ده مامان، سر چی  سورن پرسید: 
رگی دارن. یه مد طو  ر خیلی ب ه ها س و م.  ی ی   هی

ون برسه. می کشه تا بدنشون به اندازه ی سر
و. ون رو که ن تازه م کالد زیر لب پ پ کرد: 

 . یرن با ون رو ب برای همین نمی تونن فوراً سر مادر گفت: 
تو ه همین طوری بودی.

اری کوچولومون رو چی ب ی اس این  پدر سورن پرسید: 

میشه یه  النتین1. دل ه اگ واب داد:  ا  ورن در ادر س م
واسته. اگالنتین کوچولو می خ

رار  . آرام اس را ت ا این اسم واااای مامان،  سورن گفت: 
ه ی کوچ سفید  کرد. بعد روی سرپنجه آهسته آهسته به سمت ک
ی ی  اگالنتین. بعد دید که  مه کرد:  و ن دار رفت. آرام زم

سالم. ار گفت:  د و صدایی یوا ان ش کمی باز  چش کوچ
د. ش  ا خواهر کوچ ا  سورن همان 

رزان بود و چند دقیقه بعد  ی ل اب کوچ ه اگالنتین ح ی لح
ان گرفت یا  د گلوله ای پری، سفید و پف کرده. سری ه  ار  ان

ر سورن که این طور آمد. به ن
ان کارها را کرده بود. آن  ادر گفتند او ه درست هم پدر و م
شن اولین حشره خوران را گرفتند. چش هایش  ب برای اگالنتین 
ی قی وقا می کرد. اگالنتین طاقت سخنرانی  باز باز بود و از گرسن

ت. به تایتو خو آمدی پدر را ندا
دهای  ن  ن تایتو خو اومدی، به   اگالنتین کوچولو، به 
ا3.  ن تایتو آل می به ما می گن،  ار یا اون طور که در زبان رس ان

1. Eglantine
2. Tyto
3. Tyto Alba
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اری ها زندگی  ود، خیلی وقت پیش ها، ما واقعاً توی ان ی ن ی بود ی ی
ای تایتو، توی قلمروی  موزاده ه ی حا ما و بقیه ی  . ول می کردی
اید  . ما خیلی نایاب هستی و  لی به اس تایتو زندگی می کنی ن
 ، . هرچند راستش رو ب ی دها، از همه کمتر با توی قلمروهای 
دی، وقتی  ر  . یه روز وقتی ب تی اهی ندا ه  خیلی وقت می 
تی، تو ه از این حفره پر می کشی بیرون و یه  ا ا دوم گ پا به س
فتت تو زندگی می کنی. حفره برای خود پیدا می کنی و همراه 

رد.  فته می ک یر و آ ورن را متح شی از سخنرانی بود که س این بخ
ته  نه ای دا ر بشود و برای خود  نمی توانست تصور کند که ب
دا بشود هرچند  ور می توانست از پدر و مادر  د. آخر چ با
نش ه با با های کوتاه و کرک دار که کوچ ترین نشانه ای از  ا

ت. تند، می پرواز دا پر پرواز واقعی ندا
ره خوران  ن اولین حش ش و حا وقت  ورن ادامه داد:  پدر س
یرک  یر ه  ندم، می  1، دل مار ورن.  ه. رو کرد به مادر س تو

رو بیاری
یرک های تابستان را  یر ی از آخرین  لو. ی مادر سورن رفت 
بخورکوچولو از سر بخور. آره، از منقار بده  به منقار گرفته بود. 

1. Marella

یرک  یر پایین. آره، همیشه او سر... راه درستش همینه، حا چه 
.1 ه، چه مو یا و با

یرک را قور  یر ت  ای دختر که دا پدر سورن حین تما
ه نه و می کنه، م لی ه ار داره ه هووو م. ان می داد، آهی کشید. 

ید. گاهی وقت ها والدینش واقعاً او را  کالد پل زد و خمیازه کش
 . وخی های احمقانه  ا خجالت زده می کردند، مخصوصاً پدر با آن 

. ن دلق  کالد زیر لب گفت: 
***

یدن  نان از رس ورن هم دها آرام گرفتند، س ، وقتی  دم ص
ش چنان هیجان زده بود که خوابش نمی برد. والدینش به  خواهر کوچ
ای خوابشان بود، ولی سورن میان  ی سر رفته بودند که  ر با

نید. د، صدایشان را می  اهی اندکی که وارد حفره می  ح نور ص
ش  ه ه غی ه ی دی ه... یعنی یه بوف جی  وای، نوکتوس، خیلی 

زده
سفانه همین طوره. م، مت ی  آره 

ده ن ی، توی این چند روز چند تا گ   با احتساب این ی
ده تا گمشده. ه پون  گمون می 

۱. جونده ای شبیه موش، با پوزه ی صاف و گوش های کوچک. م.
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درباره ی نویسنده

دهاست. چندین سا پیش  وب  ی مد هاست مج کاترین لس
اد هایشان دست زد.  به تحقیقی گسترده درباره ی این پرندگان و 
دها و با  های  می خواست روزی کتابی غیرداستانی درباره ی 
د این کار بسیار  ه  د. اما متو ، کریستوفر نایت بنویس وهر
ب زی هستند. برای  ودا ک رو و  دها مو وار است چون  د
دها داستانی خیالی بنویسد.  همین تصمی گرفت درباره ی دنیای 
ر  دها در آن حر می زنند و ف ت که  هرچند دنیایی خیالی اس
ت هرچقدر که می تواند تاری  می کنند و خواب می بینند، می خواس

ان را ه در آن بیاورد. یعی خود ط
ته که  ی کتاب های داستانی و غیرداستانی بسیاری نو کاترین لس
ه ی افتخاری  ای هدگیری است و برای آن  ی از آن ها دوران  ی
ه ی کتاب ملی یهود، و ورای  ای انه، برنده ی  نیوبری را برد. سفر 
ا  و فهرست کتاب های برتر کتابخانه ی ملی آمری وزان،  زمان س

ای دختران دریا و گر های  ه ه نین مجمو وانان و هم رای نو ب
ی برای  تند. کاترین لس تانی او هس ر کتاب های داس ماورا از دی
ور طالیی کتاب  ی ه ی  ای تانی  ش در ادبیا غیرداس خدمات
تون پست را نی گرفته است. ین ه ی کتاب کودک وا ای بوستون و 

ری ماساچوست زندگی می کنند. وهر در کم ی و  لس
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