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 مقدمه

 ـاهیبـا صـورتــ سـ یـیـولـایهـ

 کـودکـ را بـا خـودت بـبر ـنیا

 .کـنـدیمـ ـهیکـه گـر یکـودکـ

واقعه تلخ را درک نکردم...  نی... من هنوز ایآر ،یطرد شو لهیسخت است که به دستان پدرت از قب باورش
 .ستیقابل درک ن رایز

وحشت رها کند...  یواد کیاو چگونه توانست مرا به داخل  اورم،یخانه دوام ب نیاز ا رونیب توانمیم چگونه
 .نسبت به خود ندارند یرحم یاست که حت یجنگ موجودات سنگ دل دانیکه م ییجا

 ییتوانا چیمن ه کهیخونآشام است، درحال گرید یمیو ن نهیاز آنها گرگ یمیهستم که ن ییاعضو خانواده من
من  دنیمصرف نام یآزار و ب یبرا یا لهیموضوع را وس نیا گرانیو د برمیموضوع رنج م نیندارم و از ا یبدن

 .دهندیقرار م

از او نسبت به خود  یرحم و مروت چیتا به حال ه میاز کودک کهیاسم او را پدر بگذارم درحال توانمیم چگونه
مصرف  یه کنم که نام من نزد او برا اضاف نیمفت خور اضافه بودم و ا کیبه چشم او  شهیو هم امدهیند

 .است

از خود محافظت کنم و  ز،یوهم انگ یاز خانه در آن واد رونیدر ب توانمیکه چگونه م شمیاندیم نیبه ا اکنون
 شهیمصرف من تمام شده و ش یب یفکر کنم که زندگ نیکه به ا دهیزمانش رس دیجان سالم بدر ببرم، شا
 .عمرم روبه اتمام است

 .من باشد یزندگ انیپا تواندیم نیا یآر

ها پشت من بود با او از در بسته هنوز به گوش  یسخت که همچون کوه در تمام یو مشاجره مادرم زن دعوا
 .رسدیم

به  یکه حت یآدم پست هی! تو ؟یطرد کن لهیبچه خودت رو از قب ی... هان؟ چطور تونستانیبرا یچطور تونست -
 .یرندا یخانواده خودت هم رحم

ها صداشون در اومده  لهیقب یصدتا فشار از هر طرف رو دوشمه همه  یدونیکنم زن؟ خودت م کاریچ یگیم -
کنم  یچیمن از دستور سر پ یوقت یفهمیگروهم م یمن آلفا ،یجا دور کن نیدخترت رو قراره از ا یپس ک

 .ستین گرانیاز د یتوقع گهید

همدست  یها لهینه اون قب ییجا بره تو نیکه کالرنس از ا خوادیاز همه م شتریکه ب یاون کس اریبهونه ن -
 .تیعوض

 ...مصرفه ودختر ما یب هیاون  کهیدرحال یدختر دل بست نیا هیبه چ دونمینم -
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 دیمصرفت یمصرفه تو و اون خانواده ب یکه ب یاون یکن نیبه دخترم توه یخفه شو حق ندار انیخفه شو برا -
 .نیکرد شهیبچه هام رو تو شکه خون منو 

 .و من دوباره در افکار خود غرق شدم افتی انیپا یزیشکسته شدن چ یبحث با صدا و

 .کندیموضوع به شدت مرا ناراحت م نیو ا کنندیم یرا از من مخف یزیام چکه خانواده دانمیم

کلمه  کیکه به مادرم گفتم جوابم فقط  یکمرم را پوشانده که زمان یرو یهمچون ماه گرفتگ یکوچک یها لکه
 .ستیبود نشانه خانوادگ

 .شدیچشمانش از اندوه پر م دیدیرا م یهر زمان که مادر ماه گرفتگ اما

 .ها ندارند نهیگرگ میدر خاندان عظ ییمصرف ها جا یاست که ب نیا گریموضوع به کنار، موضوع د نیا

موضوع  نیها با ا نهیگرگ لهیاز قب یشوم، گروه لیتبد توانمیموضوع مطرح شد که من م نیکه ا یزمان و
 .ورود به خاندان ما را ندارند اقتیمصرف ها ل یمخالفت کردند و گفتند که ب

 .رحمانه قلب کوچک مرا شکستند یچه ب و

 .مرتکب شده ام ییکه انگار ندانسته خطا کنندینگاه م یمرا جور آنها

دهد اما  ادیرا  ییدارو اهانیکار با گ و یکه مرا با راز رمز جادوگر کردیتالش م یلیهست که مادربزرگم خ ادمی
 خواندندیم یافسانه ا نیاطیو جادوگران را ش دادندیمورد تمسخر قرار م ها جادوگران را نهیگرگ نکهیبه خاطر ا
 .رفت نیکار داشتم از ب نیهم که به ا یکم لیهمان م

 .از او فرا گرفتم یزیبه زور متوصل کرد و دست و پا شکسته چ آخر مادر بزرگ مرا در اما

ها را  نهیگرگ یدسته جمع توانیکه چگونه م دانمیرا م نیرا بلد هستم و من ا ییدارو اهانیاکنون کار با گ اما
که  میرا هم بگو نیرا خودم کشف کردم و ا نیبروند. البته اضافه کنم که ا یمسموم کرد و به خواب کوتاه مدت

 .خبر است یموضوع ب نیاز ا زرگمدارم و مادر ب ییتوانا یدر جادوگر یاندک یمن اکنون پنهان

که در  یو قدردان نعمت دیها احمق نهیشما گرگ ندیگویو م دیآ یاز جادوگران خوششان م یلیخوناشام ها خ اما
 .دیستین دیخود دار شیپ

 .کردند و او را نجات دادند دایپ شدیم تیاذ نیاطیکه توسط ش یدر جنگل هنگام یرا در کودک مادربزرگم

توانا وقابل  یکه جادوگر نیاو بزرگ شده بود آموخته بود. او از ا شیکه پ یرا نزد کس یبود و جادوگر نهیگرگ او
 .خرسند و شادمان بود اریبود بس

از درک و فهم آن عاجز هستند و من خوشحالم که  گریاست که موجودات د یرمز و راز یدر جادوگر گفتیم او
خوب و بد  یمحافطت کنم، جادوگر نمیاون از سرزم ی لهیبه وس تونمیرو در خودم دارم که م ییاندک توانا

 ینابود یو از جنبه بدش برا یبربه کار ب نتیمحافظت از خودت و سرزم یخوبش برا یاز جنبه  یتونیداره م
 .نتیخودت و سرزم
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همون  نیو ا یدار اریقدرت اخت . تویو ازش استفاده کن یدست خودته که کدوم جنبه رو انتخاب کن نیا
 .بکشه یو نابود یاهیبه قعر س ای یو پاک یتو رو به سمت خوب تونهیکه م ارتهیاخت

دانه در آرام و جاو یزندگ کیو  یخودت انتخاب کن یراه و برا نیو بهتر یعقلت رو به کار ببر یتونیتو م پس
 .یداشته باش تیبعد یزندگ

 .میآیدر به خود م یغرق بودم که با صدا شانمیپر درافکار

 .کندیانداز مادرم بود که آمدن خواهر و برادرانم را اعالم م نیتن یصدا

 .دور کند هودهیاز افکار ب یساعات یذهن آشفته ام رو برا تونهیخوبه م یلیخ نی... ااووم

 یهنگام ورودش پس گردن لیو برادرم دن شودیم یو برادرانم اشک شوق از چشمانم جار ورود خواهر با
 دیگویمخصوص خودش م یبا لودگ کندیمهمانم م

 شتریدماغو ب یدختر زر زرو هی کهیدرحال یشیخوشکل م یکنیم هیگر یوقت یکنیجمع کن خودت و چرا فکر م -
 .یستین

 زندیم لیمحکم پشت گردن دن هکتور

 .یکنیباره آخرته دست روش بلند م یزدم تابفهم نمیا یکن نیبهار من توه شهیبه گل هم یحق ندار -

و تو هکتور برادر مهربانم که همچون کوه از من  یزنیاست که به من م یکتک نیآخر نیا دیبرادر که شا بزن
 .سپاسگذارم یکنیم یبانیپشت

 دیگویخطاب به هکتور م نهیدست به س لیدن

 بهار شهیچه برسه گل هم ستیهم ن مونیگل م نیا فهیچشمت ضع ای یهکتور تو کودن یه -

 دیگویو م چونهیپیرو م لیدست دن هکتور

 کور یگیم یکودنه هان... به ک یک -

 دیگویمظلوم و همراه با درد م یبا چهر لیدن

 فهینگفتم کور گفتم چشمت ضع گهینکن د یانصاف یمعلومه که با تو بودم اما ب -

 چونهیپیرو محکم تر م لیدست دن هکتور

 .کن یبا دست سالمت خداحافظ ای یریگیحرفت رو پس م ای -

 دیگویبود اما همچنان موضع خود را حفظ کرده بود م دهیکه از درد رنگش پر لیدن

 .من سر حرفم هستم یتو اصال دست و قعطش کن ول -

 دیگویو م کندیحواله او م یپس گردن کیهمراه با  یحشف هکتور
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 میینایبا سررفت تو درخت. خوبه حداقل من ب رهیکه اون راکن و بگ نیا یعمه من بود به جا روزیحتما د -
 .رودیبه هوا م لیخنده همه ما با گفته هکتور از دن ،یتو که کال کور فهیضع

 .زدیبود و چرت م دهیچمن دراز کش یدرحالت گرگ بر رو لیو دن میبه همراه بچه ها به جنگل رفته بود روزید

 .پرتاب کرد لیشده بود چند کاج به سمت دن تیکله خراب اذ لیهم که چند دفعه توسط دن یگوشیباز راکن

به  شیو پا دیرا ند شیپا یراکن سنگ جلو یقدم کیاما در  دیشد و به دنبال راکن دو یهم عصبان لیدن
باقدرت هرچه تمام تر به  گریکاج د کیکرد و با سر به تنه درخت برخورد کرد و آخر سرهم راکن  ریسنگ گ

 .پرت کرد لیسمت کله دن

 .کندینثار ما م یاز حرص قرمز شده بود و از ته دل زهرمار لیاما دن میبود دنیهمچنان مشغول خند ما

 کندیبه ما م رو بایز یو با لبخند گذاردیپا به داخل اتاق م زندیکه اندوه در آن موج م یبا چشمان مادر

تنها  رم،یگیم یباشه که من با خنده هاتون انرژ یشگیخنده هاتون کل خونه رو برداشته، خنده هاتون هم -
 .نیشام بخور نیایشماست... شام حاضره ب یبعد از خدا خنده ها میدل خوش

 مامان یکرد فیما باالخره خوشت اومده و تعر زیچ هیآفتاب از کدوم طرف در اومده از  - لیدن

 دیآیم لیحرف دن انیبه م ردیگیمادر را در آغوش خود م کارن

 .کنه فیکه مامان ازت تعر یندار اقتیاما تو ل کنهیم فیاز ما تعر شهیمامان هم گهید یدیند یکور بود -

 دیگویو م اندازدیم یکارن زبونک یبرا لیدن

 نیریش یبرو بابا چا -

 .کنندیاتاق رو ترک م بیو به ترت رنیگیها مامان رو در آغوش خود م بچه

 گرددیکه آخر از همه بود به طرفم بر م لیدن

ممکنه افتاده باشه... هومممم، نکنه اون  یچه اتفاق یعنیمن امشب چش شده که ساکت و ناراحته،  یوحش -
 .گفته هان برم حقش رو بزارم کف دستش یزیز چبا یعوض

 شنونیتر االن م واشی... لیدن -

پدرت  یو بعد خودم بفهمم پدر ب یگیشده که به من نم یزیاگه چ نیگفته هان... من و بب یزینکنه واقعا چ -
 آرم یو در م

 بدونم و به تو نگم... اونم من عمراااا یزیمن...من چ -

 فهممیکن... من که به وقتش م اهیبرو جونور خودت و س...یخر خودت -

 تر واشیبابا  سیه -
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کنه  تتیاذ یرو خوب تو گوشت فرو کن حواسم بهت هست هرک نیا نیتر... بب واشی یذاریمگه تو م -
 .حاال برو رد کارت یدیفهم شونمیپدرش رو به عذاش م

 میگویو م رمیگیمحکم در آغوش م و لیدن

 .دوست دارم یلیخ ایداداش دن نیبهتر یسمر  -

 شودیم رهیو در چشمانم خ کنهیمن و از بغلش جدا م لیدن

 هست زتیچ هیکن امشب  اهیبرو خودت و س ی... ولدونمیم -

 که فقط خواستم داداشم و بغل کنم جرمه؟ ستین میزیچ -

 شودیم هیشده اش به من خ زیر یو با چشم ها کشدینداشته اش م شیبه ر یدست لیدن

 مشکوک چرا یجرم که نه ول -

 خر کهیمرت یندار اقتیل -

 .خانم ینشونت بدم من وحش یاقتیل هیخر باباته...  کهیمرت -

... یکن یتا تو تالف دمیتوبود... جونم رو م یکردنا یتالف یوقت برا شهیتو هستم کاش هم یایعاشق تالف من
 .رو تو دل خودم گفتم نایو همه ا

 گذرهیم یچ کتیاون مغز کوچمن اگه بدونم تو  -

 به منم بگو یدیاگه فهم -

 کنمیترک م یاتاق رو به سمت سالن غذا خور و

 بوسمیاش را م ینرم و گل یو گونه ها کنمیسمت مامان حرکت م به

 ... مامان خانم چه کردهنجایچخبره ا ننیبب یوا -

 زدلمینوش جونت عز -

 دیآیمن و مامان هست به حرف م یگفت و گو دیو شا دهیکه تازه رس لیدن

 .شهیپرو م نیو لوسش نکن مونیم نیا قدرنی... اشیا -

 چونهیپیرو م لیگوش دن مامان

 .کنهیم یحسود نجایداره ا یکی ادیم یحسود یبو -

 کشدیبه گوش قرمز شده اش م یدست لیدن

واسه آدم  تیثیکارتون ح نیبزرگ شدم با ا گهیمن د دیاه مامان مگه صد بار بهتون نگفتم گوشم رو نکش -
 .نیدیذره جذبه هم به باد م هی نیهم نیذارینم
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 .قهر کرد لیبود که دن بیترت نیبه ا و

 دیگویم آوردیدر م ییادا لیدن یبرا هکتور

 کوچولو ین یبابا... ن نیقهرش و بب -

 دیگویم رودیبه او م یاغره هم چشم لیدن

 خفه بابا -

 دیآیبحث م انیاِما هم م و

 ارنیادات رو در م هیقی ییبه جون خودت پادشاه جذبه تو -

 دیگویم و خنددیهم بلند م کارن

 هم عمه من یکیجذبه داره  نیا یکی -

 .میکنیخودمون رو کنترل م لیاما از ترس دن میاز زور خنده سرخ شده بود همه

 دیگویم لیو خطاب به دن رودیما م یبه همه یاهم چشم غره مامان

 .و پختم یکه دوست دار ییبرات غذا نیقند عسل مامان حاال قهر نکن بب -

و به سمت مامان حرکت  کندیو قهر رو فراموش م شودیم یحرف مامان چشمانش چراغون نیبا ا لیدن
 .ندینشیذوق کنارش م و با کندیم

 .میشویپهن م زیم یو از خنده بر رو رمیرا بگ مانیجلو خند مینتوانست گهید لیحرکت دن نیا با

ساعت نگه دار،  نیساعت تموم نشه من و تو ا نیوقت ا چیه ایخدا شود،یلحظه ها تنگ م نیا یدلم برا من
تا بتوانم بغضم رو فور برم تا به  کنمیرا پاک و شروع به خوردن غذا م شودیم یکه از چشمم جار یقطره اشک

 .نشود لیتبد هیگر

 دیگویو م کندینگاه م لیدن یاداها و یباز به لوس هکتور

 عسل مامان میدیلوس بودن هم فهم یو معن مینمرد -

 میشویهمه ساکت و مشغول خوردن شام م دیگویکه مامان م ییو بسه بچه ها لیکوفت دن با

 پرسدیم و ردیگیشام خوردن لورن سرش را باال م نیدرح و

 امشب ستیمامان پدر کجاست ن یراست -

 دهدیجوابش را م ییهم با خوش رو مامان

 یکردن رفته سرکش یاز گرگا رو زخم یبهش خبر دادن که چندتا شکارچ -

 .کننیمنطقه و جرمه و مجازات داره بازم شکار م نیشکار تو ا دوننیکه م نیچرا با ا دونمینم -
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 دهدیجوابم را م یعصب هکتور

چون بعد از  شهیکارهم محسوب م یاست و شکار ما واسشون عالوه بر سرگرم نهیپر از گرگ نجایا نکهیا یبرا -
 .ایعوض کننیم یشگاهیموش آزما هیبه  لیشکار ما رو تبد

 دیگویم گذاردیقاشق و چنگالش را کنار م اِما

 کهیسرخه رو گاز بزنم ت بیو قلب خوشکل و قرمزشون رو که مثل س نشونیدست بکنم تو س خوادیدلم م -
 .خون دارن و بمکم یو هرچ رمیکنم بعد گردنشون رو بگ کهیت

 .میکنیاِما نگاه م یقرمز شده  یبا بهت و تعجب به چشما همه

 دیگویو م دیآیم رونیاز حالت تب خونش ب اِما

 .دیکردم ببخش یرو ادهیمن فکر کنم ز یاوه... خدا -

 دیگویبه اِما م رهیخ لیدن

 .ادیکه از خون بدش م یخوناشام زنهیداره از کشتن و خوردن خون حرف م یک نیبب -

 دهدیجوابش را م الیخ یب اِما

 .یو غذات رو بخور اگه قلب و گردنت رو دوست دار نیدر موردش صحبت کنم پس ساکت بش خوامینم -

 دیگویو م دهدیرا قورت م شیبا ترس غذا لیدن

 ؟یخوریخون م یبپرسم کارن جون چجور خواستمیبا تو بود من با کارن بودم، م یک زمینه عز -

 دیگویو م شودیبلند م شیاز صندل کارن

 .میخوریخون م یتا بهت بگم چجوربلند شو  -

 دیگویو م کندیحواله کارن م یپس گردن هی لیدن

 علفت و بخور نیبچه واس من شاخ شده بش نیبش -

 .ندینشیم شیو سرجا کندیم لیبه دن ینگاه بد کارن

 دیگویو م آوردیفرود م زیم یمشتش را بر روو  شودیم یعصبان هکتور

ندونه من  یلورن تو هم ساکت باش هرک م،یکنیکوفت م میدار یچ مینیبب دیبزار دیخفه ش گهیاه...بسه د -
نشد  نمیازش نزن و غذات و بخور ا یپس ساکت باش و حرف ادیاز اون مثال پدر چقدر بدت م دونمیکه م
لقمه غذا درست  هیو  میکشنفس ب کمی میتا بتون ستین ینداره حاال که اون عوض یفرق چیبا جهنم ه یزندگ

 .شودیاز جاش بلند م تیاه، و با عصبان ذارنینم نایا میکوفت کن

 دیگویگل کرده است که م اشیباز نمک باز لیدن
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 .زده حتما سیعمه نداشته منه پس ته بشقابم ل -

 .ایزنیحرف م یلی: مواظب خودت باش امشب خدیگویو م کندیم لینثار دن یچشم غره ا هکتور

 دیگویو م کندیم شیبه غذا یبغ کرده نگاه ناراحت لیدن

 شمیو خفه م زنمیحرف نم گهید ایب -

 .کوبدیو در را محکم به هم م کندیو به طرف اتاقش حرکت م شودیاز جاش بلند م و

 کندیبا حرص به لورن نگاه م کارن

 یاریرو ن یاسم نحس اون عوض یذاشتیم گرتیدندون رو ج قهیدق کیامشب واسه  یتونینم -

 .شودیم شیمشغول غذا یبا ناراحت و

 دیگویو م دهدیتکان م یناراحت سر لورن

 بشه یجور نیا خواستمینم خوامیمعذرت م -

 دیگویو م دهدیتاسف تکان م یاز رو یسر اِما

 یبه عواقبش فکر کن که نه کس یبزن یحرف نکهیقبل از ا دیببخش یگیو م یکنیکار اشتباه و م شهیاره هم -
 .یمعذرت بخوا یناراحت بشه نه تو بخوا

 بوسدیمامان را م یگل یو لپاها کشدیآبش رو سر م وانیل اِما

 .مامان پزت رو نخورده بودم یوقت بود غذاها یلیخ دیچسب یلیبه خاطر شام خوشمزت ممنونم خ -

 .شودیبلند م زیو اِما از پشت م دیگویم ینوش جان مامان

 یخورده بود و من هم از آن ب یزخم کیاز آن مثال پدر  ینشسته بود به نحو زیم نیکه به دور ا یهرکس
 .نبودم بینص

 میگویو م زنمیم یدلگرم کننده ا یمامان لبخند به

 .دادن و شروع کنم یآشت ریخط فهیوظ دیباز با نکهیمثل ا -

 دیگویو م کندینگاهم م اشیذات یبا مهربان مامان

 .بده قربون دل مهربون دخترکم که شکسته برم یآشت نارویا یک گهید یاگه تو بر -

ناراحت نباش مامانم سرنوشت منم  - کنمیپاک م میشده رو صورت مامان رو با نوک انگشت ها یجار یاشکا
قشنگت و به  یدایلطفا مروار کنمیم یشما هستم و زندگ ادیبه  شهیمن هرجا برم هرجا باشم هم هیجور نیا

 .ستمین یهمه مهربون نیا قیخاطر من حروم نکن من ال
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و پا به  کنمیبه سمت اتاق دوقلوها حرکت م شومیبلند م میشده از چشمانم را پاک و از جا یجار یاشکها
 هیو به تاج تخت تک نمینشیداده بود م هیو کنار هکتور که غم زده به تاج تخت تک گذارمیدرون اتاق پسر ها م

 .دهمیم

از ربع ساعت  شترینگفت تازه تو که ب یزیاون که چ یبا اون کله خراب قهر کن ادیهکتور چطور دلت م یه
 گهیکن د یکله خرابه، برو آشت یدونیباهاش خودت که م یکنیقهر م یچجور یباهاش قهر باش یتونینم

 .بخاطر من

 دیگویو م اندازدیبه من م ینگاه هکتور

 فقط به خاطر تو -

 دیآیدر م شیصدا لیکه دن ردیگیو بغلش م کندیحواله او م یپس گردن کیو  رودیم لیاو به سمت دن و

 از پهنا تو حلقم ستیابراز احساساتتم مثل آدم ن -

 دیگویدر جواب او م هکتور

 .یشیخفه م کنهیم ریتو گلوت گ ادهیپهناش ز ی... راستشهیگرگ که آدم نم م،یآدم ما گرگ یگیخوبه م -

 .پردیم لیسر دن یبر رو دهدیم فتیو ش دیگویرا م نیا هکتور

را مردانه بغل  گرید کیکه گرفتند  یمفصل یبعد از کشت افتند،یم گرید کیو به جان  شودیم لیهم تبد لیدن
 گرید کیچموش که سخت  یدو گرگ خاکستر نم،یبیچشمانم م یعمرم را جلو یلحظه  نیقشنگ تر کنند،یم

 دیگویو لورن م شوندیرا در آغوش گرفته اند، إما و لورن وارد اتاق م

 کردن؟ یدوتا کله خر باهم آشت نیا -

 دیگویو م شودیهم وارد بحث م اِما

 کردنیبغل نم گرویدوتا کله خر که هم د نیکردن وگرنه ا یمعلومه که آشت -

 یهو ندیگویو همزمان رو به دخترا م شوندیم لیانسان تبد به لیدن هکتور

 دیگویو م رودیبه آنها م یاچشم غره اِما

 .کندیچشم غره اتاق را ترک م کیو با  کندیرا به هوا پرت م شیتو کالت و با عشوه موها یهو -

 دیگویم کندیم نازک یلورن هم پشت چشم و

 نیهم و بغل کرد میدیاره مثال ما ند -

 .دمش و گذاشت رو کولش و اتاق را ترک کرد و

 میگویو م کنمیم یپسرا نگاه به

 بغلم نیایمن ب یگوگول یگرگا -
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 دادن و با حالت گرگ اومدن بغلم فتیاز خدا خواسته زود ش اوناهم

 من یای... گوگولی... نازیاوخ یاوخ -

 یو باحالت ترسناک کشدیزوه م لیو دن دهدیرو تو گردنم فشار م زشیت یبه نشانه اعتراض دندان ها هکتور
 .شودیم رهیدر چشمانم خ

 بچه ها ی... اوکیاوک -

 دیگویو م کندیم یغرش هکتور

 .یجملت رو اصالح کن دیبا -

 دیگویاش مشده دیکل یدندان ها نیو ب کندیم زیرا ت شیهم دندان ها لیدن

 زززززززیچه خشن چه ترسناک وهم انگ یچه وحش یبگ دیاره با -

 کنمیآنها نگاه م یمن به هر دو و

 .برف هوم دوست دارم یبارون... بو یبو ن،یکردیپاره م کهیگردنم رو ت نیداشت دیرحمم اضافه کن یالبته ب -

 فشاردیآغوشش م انیمرا در م یبا شاد هکتور

 .یر به ما نگفت!چند وقته؟ چطو؟یکنیگرگ مارو حس م یتو بو یه -

 .کندیمشتاق به من نگاه م لیو دن دیگویفراوان م یحرف ها رو با شور و شوق نیتمام ا او

 دمیاوووم... خب خودمم تازه فهم -

 هیعال نی: اندیگویباهم م لیهکتور و دن همزمان

 میگویو م گذارمیم امینیب یرا بر رو دستم

 بفهمه یکس خوامیپسرا فعال نم واشی... سیه -

 میگویم کنمیبلندم رو تو گوشتشون فرو م یکنم ناخونا تشونیکه حواسشون از ماجرا پرت شه و اذ نیا واسه

صورت آب کشتون  نیا ریدر غ نشیاریب نیتپه، بر یکارن رفته باال نیکن یمونده که باهاش آشت یکیهنوز  -
 .کنمیم

وصدا از پنجره به با سر قهیو بعد از چند دق پرندیم نییو از آن پا روندیبا حالت گرگ به سمت پنجره م پسرا
 .ندیآیداخل م

 نیایدر نداره که از پنجره م نجایمگه ا یه -

 دیگویحوصله خطاب به من م یب لیدن

 .هوم میخونه چرا راه و دورتر کن یرسیزودتر م یوقت -
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 تنبل بد یپسرا

 کنمیآنها بازگو م یبرا را شنهادمیپ و کنمیبه آنها م رو

 میکنار هم بخواب نجایخب چطوره امشب همه ا -

 دیگویو م رودیصورتش درهم م کارن

 .گفته باشم خوابمینم یدوتا وحش نیا شیمن پ یه -

 دیگویو م زندیپشت گردن کارن م لیدن

 .یجا رزرو کن دیقبلش با دنیما خواب شیپ ،یبخواب شمونیکه پ میدیافتخار نم -

 دیگویو م کندیرا نگاه م لیچپ چپ دن کارن

 .اندازدیم لیدن یبه سو ینه بابا... جمع کن خودت رو بچه پرو، و بالشت -

 .اندازدیبه من م ینگاه لیدن

 .کنهیهمش به من خدشه وارد م کنهیم کاریمن چ فی... با روح لطنشیبب -

 گرددیو به سمتش بر م آوردیرا در م شیادا کارن

 اون دختره احمق رنه یکی یفیتو لط یکی -

آنقدر تابلو بود که از  لیاما دن میکرد که ما نفهم یرفتار م یهم جور لیبود و دن لیمثال دوست دختره دن رنه
 .میدونستیموضوع رو م نیو ما ا رفتیلو م یصد فرسخ

 .نه اصال مگه آدمه... مگه دختر قعطه نه من... رنه... تگفیم یاوردیم لیدن یرو به رو نیکه ا یزمان و

 دیگویم یحق به جانب افهیق هیو با  ردیگیزود جبهه م شنودیکارن و م یکه حرفا لیدن

گفته، آخه مگه اون آدمه...مگه دختر  ی... من... نه... من و رنه... اونم دوست دختر... نه اصال... کیچ -
 .قعطه

 نیو ا هینیب شیکه رفتارش واسه همه قابل پ هیمثل کف دسته جور قایدق لیدن گه،یرو م نیاالن هم نگفتم
 .دهیاخالقش به خودش فحش م نیبخاطر ا شهینقطه ضعفه که خودش هم ازش خبر داره و هم هیبراش 

 شومیم رهیو به او خ کنمیکارن حواسم را جمع م یصدا با

االن  یکه تو در آورد یباز عهیبا اون ضا یاحمق یلی... خدونهینم یکس یکنیفکرم یعنیپسر  یاره خود تو، ه -
 .رنه یاونم ک یدوست یتو با ک دوننیهم م یجنوب یگرگا

 دیگویو م پردیحرف م انیم هکتور

 یبوده که با اون دوست شد یبه قول تو حتما دختر قحط -
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 یا نهیرید یو دشمن اهیکه نصفش خوناشام س یبا دختر رهیم یک شهیم تیدانا یعقل کل تو که ادعا آخه
و شوهرشو کشته و خود دختره هم که عصاب  اههیخوناشام س هیکه  شیداره و از اون طرف مادر روان نهیباگرگ

 .شهینداره دوست م یمصاب درست

بس  گمون نکنم به تو پا بده چون از یول یهم عال یلیدوست شو، خ یبرو با اون گرگ ملوسه ناتال حداقل
 .یخوریچَک م دهینکش هیتو قرار اول به ثان یگند اخالق

 زندیم ادیفر و شودیدفعه از جاش بلند م کی لیدن

 .دیکنیم تیشخص بیشما تخر گمینم یچیمن ه یه گهیاه بسه د -

 کشدیپشت به مادراز م و

 میگویم لیرو به کارن و دن یآرام یهم با صدا من

که همش اون  دینبا یول میکن ییاون رو راهنما دیو ما با کنهیوقتا اشتباه م یبعض لیبچه ها درسته دن یه -
 .میکن یتیرو ترور شخص

 .ردیگیدوباره رشته حرف را به دست م انیمسخره گو کارن

 .کنهیوقتا اشتباه م یفقط بعض ی... تو مطمئنیه -

 میگویو خطاب به او م زنمیمن معترضانه کارن را صدا م و

 یتو رود خونه با اون دختره چه غلط ،یکله خراب ندار لیدن نیاز ا یتو خودت دست کم ؟یگیم یتو اصال چ-
 ؟یکردیم

 یو با چشما رساندیپرش خودش را به من م کیو با  گرددیبه سمت من برم یگرفتگ حالت برق با کارن
 دیگویو م کندینگاهم م یقورباغه ا

 دمت؟یکه من ند یکجا بود یدیکجا داز ؟یدونیتو از کجا م یه -

 .یدیکه ترس یکردیم ی... چه غلطبابا آروم... نفس بکش -

 دهدیو تکان م ردیگیرا م میبازوها کارن

 جواب سوال منو بده -

در رفتم از  یوقت کردمیگرگ افتاده بود دنبالم و فرار م یعنیخب اون دفعه که داشتم با گرگ باز... اومم،  -
 .دمیدستش شما رو تو رود خونه د

 کردمایم یگرگ داشتم باز هیبا دادمیداشتم لو م ششیاوخ

 میو فرار ترسمیکه من با گرگ ها مشکل دارم و از آنها م کنندیفکرم آنها

 .ههه... بعلیفکر کرد یخودم... چ یپا گرگ هستم برا هیو  کنمیکه من گرگ ها را رام م دانندینم اما
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 دهدیکارن تکان م یسرش را به نشانه افسوس برا هکتور

 .نیرفت شیول حاال تا کجا پ یراه حل من جواب داد ا یدیاره د یانداخت رشیپسر پس باالخره گ یه -

 .نیهست یعوض یلیشما سه تا خ ؟یدونستیهکتور توهم م ،یه -

 .کنمیبا حالت چندش اتاق را ترک م و

 شنومیم کردیاو را شماتت م و زدیاِما که داشت با لورن حرف م یکه صدا کنمیطرف اتاق اِما حرکت م به

ازش خوشم اومده و  یگیاون وقت م یو به پدر نگفت یدیتو جنگل د طانیش هی یگیم یچ یمعلومه دار یه -
 !و قرار بزارم؟ نمشیبب شتریب خوامیم

درحد  یحت طانیبا ش دینبا یدونیکودن که نم ای یتو بچه ا ی... هکنمیکم دارم به عقل نداشتت شک م کم
 سالم هم رابطه برقرار کرد

 .ببوستت واقعا که یتو گذاشت بعد

 دیگویو م پردیسخنان اِما م انیبه م لورن

 دونمیاوال من از تو بزرگ ترم دوما خودم م یکن یو برام بزرگ تر یکن دادیرو نگفتم که تو داد و ب نایمن ا -
 .کنم کاریچ

 دیگویو م کشدیم یپوف اِما

 .یندار ازین یو به کمک کس یبکن یتونیکه همه کار م یهست ایفقط تو تنها تو دن دونم،یرو خوب م نایآره ا -

 دیگویم یعصب لورن

 ؟یکنیمسخرم م یدار یه -

به عقله که تو  یبزرگ ست،ین یگیکه تو م ییزایچ نیبه ا یخه دختره احمق بزرگ... آکنمیم قتینه دارم تشو -
بعد که خراب کرد و گندش دراومد از  کنهیعمل م یو سرسر کنهیفکر نمکه به عواقب کارش  هیاون ک ،یندار

 .که کمکت کنه بفهم ستین یگه کسید یتو چاه و گند بزن یفتیدفعه اگه ب نیو اون کمک بخواد؟ ا نیا

 .رمیگیاجازه ورود م زنمیحرفاشون رو بشنوم و در م هیتا بق کنمیصبر نم گهید

 تو امیب شهیم -

 دیگویو م گرددیبه طرفم برم ییبا خوش رو اِما

 تو ایب زمیاره عز -

 .ستین یکه از بودن من چندان راز دمیو فهم رودیلورن درهم م یاخم ها اما

 .امیبعد م رمیم ستنین یاز بودن من راض ایفکر کنم بعض -
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 .شنوم یرا م یدرست فکر کرد دیگویلورن را که م یبا بسته شدن در صدا همزمان

 .دهمیم هیو به درخت تک رومیجنگل م یسمت ورود به

ق به تمام معنا احم کیکه خواهر بزرگم بود، اما  نیبا ا دمیخصومت لورن را با خودم نفهم لیوقت دل چیه
 .کار خالف قانون است نیکه ا یدوست شود درحال منیاهر کیبا  تواندیاست، او چطور م

منحرف کردن موجوداته  یبرا یالهیاست و وس طانیش کی منیبفهمد که اهر دیهم در کار نباشه او با یقانون
 .فهمدیرا نم زهایچ نیاحمق است که ا کیو او 

و از  لرزمیو از ترس به خودم م کنمیشانه ام احساس م یرا بر رو یخود بودم که حرکت دست یحال و هوا در
 .پرمیم میجا

 کندیمرموز نگاهم م لیدن

 .گرگه ینکنه فکر کرد یدیترس یه -

 ونهیبرو بابا د -

 .شوندیم کیکه به ما نزد نمیبیبچه ها را م هیکه بق گردانمیرا بر م میرو

 دیگویکه به لب دارد م یبا لبخند اِما

... چطوره... تا آخر ماه هم که میکن یباز هی نیایتو جنگل... ب دنیدو یبرا چسبهیم ه،یخوب یاوم چه هوا -
و گردش تو  یهم باز میکنیاستفاده رو م تیخوب هم نها یهوا نیخونه، پس از ا مییایب میتونینم گهید

 .هومجنگل...

 دیگویو م زندیم یپوزخند لیدن

 .دیکنیاستفاده م یفوضول یمسخره که شما ازش برا یحتما او باز -

 تونیکه فوضول دیکنیرو انتخاب م یباز نیشما ا گنیو م دوننیما دخترا م یرفع فوضول یرو برا یباز نیا پسرا
 .نینترک یتا از فوضول میکنیبرطرف شه و ماهم به بر طرف کردنش بهتون کمک م

 یو از شما پسرا خوادیو دلمون م میو کنجکاو میستیباال بود که ما فوضول ن غشونیلورن و اِما ج شهیهم و
 .میچندش بهتر

 اومدیبدشون م یباز نیپسرا از ا نیخاطرهم به

 دیگویو م آوردیم رونیهم زبانش را ب اِما

 تو یبود یباهوش ک -

 دیگویم یبا لحن مسخره ا لیدن

 باهوش تو -
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 کندیغرغر م انیهم در آن م رنلو

 .مسخره یباز نیا یبه جا مییتو جنگل بدو میریچرا نم یه -

 دیگویو م کندیم یزیتمسخر آم یو بعد به من نگاه اندازدیم هینگاه به بق هیاو  و

 .زمیعز دیناقصه ببخش نجایا یکیرفته بود  ادمی یوا -

 دیگویرو به او م یعصب لیدن

 ؟یچند ساعت ببند یاون دهن گشادت رو برا شهینم -

 دیگویمو  اندازدیهم نگاه مهربانش را به من م هکتور

 ینکنه تو هم سوار یقدر حسود شد نی... تو چرا ادمیم یبهش سوار کنمیخودم خواهر کوچولم و سوار م -
 .دهینم یبهت سوار یتقال نکن کس ؟یخوایپشت گرگ م

 دیگویدر جواب هکتور م نهیهم دست به س لورن

کنه  یحسود دیکه با یاون ستین یبه حسود ترم الزم عیرفته من خوناشامم، پس از تو سر ادتی یه -
 .نه من دییشما

 .زندیمسخره پوزخند م یلیخ یبا حالت و

 دیگویکند و م یکه از حرف ها و حرکات لورن به ستوه آمده بود رو به او م لیدن

 ؟یزنیپوزخنده م ینداشته بابات ه شیکه راه به راه به ر یشیخوشکل م یپوزخند بزنبه تو گفته  یک -

 دیگویکالفه از بحث م اِما

 دیگویو م اندازدیم یو به لورن نگاه دیمگه بچه ا گهید دیاه بس کن -

 .نیستیبچه باشه شما نره خرا که ن نیا دیشا

 دیگویو م زندیم یپوزخند لورن

 .میدیبچه بودن از زبون اِما خانوم شن یو معن مینمرد -

 دیگویو م پردیدفعه به سمتش م کی هکتور

 .خفت کنم ای یشیخفه م یرو اعصاب یلیخ -

 .گونه بود که لورن گالشو بست نیا و

 ... اره... دارم براتیندازیو دست م یکنیم تیخانوما حاال من و اذ خانوم

 .کالرنس رو یو تماشا کن هنوز نشناخت نیبش
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 میگویو م کنمیبه بچه ها م رو

 زنه؟یپرسه م یشمال یتو جنگال منیاهر هی نیدیبچه ها شن یه -

 پردیحرفم رنگ لورن به شدت م نیا با

 ندیگویصدا م کیبا هم و  پسرا

 ؟یدونی! ... تو از کجا م؟یچ -

 کردهیبودم و گفتم که گرگ دنبالم بود فکر کنم گرگه دنبال من نم دهیرو درحال شنا د ایاون روز که بعض -
 .و حس کرده بود و دنبال اون بوده منیاهر

 دیگویو خطاب به من م کندیم یاخم لیدن

اونا خطرناکن و ما چهارنفر هم  کننیبه خودشونم رحم نم یبشه، اونا حت داتیاونا هم پ یلومتریک کی نمینب -
 .میستین فشونیحر

 پخ چون پخ یبش کشونینزد دیفعال نشده اصال نبا روهاتمیکه فعال هنوز ن تو

 یکنیم فیمن تعر یبرا یچرا دار دونهیرو م نایبچه دوساله هم ا یه -

 میگویو آروم حرکت دادم و به سمت گردنش رفتم و م لیدن ی نهیس یرو گذاشتم رو دستم

که تونستن اعتمادت رو جلب کنن گردنت و  یوقت کننیتباط برقرار مو ار  شنیوارد م یاونا از در دوست -
 .کننیو خوش تراششون رو تو گردنت فرو م زیت یچشم به هم زدن اون دندونا هیو تو رنیگیم

 میگویدهم و م یگلوش فشار م یو گرفتم و دندونام رو رو لیمن همون موقع گردن دن و

 یبا یگوشه و با هی ندازنتیم یدستمال کاغذ کهیت کیتموم بعدشم مثل  -

 .دمیتکون م لیدن یبرا یگوشه و دستم رو به حالت خداحافظ هی دمیو هل م لیمن دن و

 دیگویم کندیمن را نگاه م شیوزق یکه با چشا لیدن

 یطانیش هیتو  -

 .شودیبا ترس از من دور م و

 دیگویم لیو خطاب به دن کندیم یاخنده کارن

 .ستیجلو دارت ن یوگرنه کس یو بترس یکالرنس حساب ببر نیتو فقط از هم -

 دیگویدگرگون م یبا حال لیدن

 .ارنیادات و درم هیبق ییتو طانیش دیدختر روح از سرم پر یبود کرد یچه کار -

 .کندینثارمان م یحرص کوفت جانانه ا یو او از رو میزنیخنده م ریبه ز لیهمه به خاطر حالت دن و
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 دیگویگرفته م یابا چهره لورن

 ستین نیگیکه م مینجوریا یه -

 ( که دادیبدبخت داشت خودش و لو م )

 دیگویو م اندازدیرا باال م شیابرو کارن

 ؟یکنیم یطرفدار طانیش هیاز  هیچ -

 دیگویو م رودیبه کارن م یاچشم غره لورن

 میکه ما از کجا بدون نهی... من منظورم اشهیدوست م طانیش هیبا  یکدوم آدم عاقل هیمنطق ریغ نی... ایه -
 .نباشه... از کجا معلوم میگیکه ما م میجور نیا دیشا

 ( آدم عاقل یگیم یخوبه خودت دار )

 دیگویو م دیآیبحث م انیبه م هکتور

کرد و  یهست که خداوند اون رو دشمن انسان معرف یکس طانی... شطانیخواهر من اسمش روشه ش -
 .یگمراه میمستق یعنی طان،یارتباط با اون و گرفتار شدن توسط ش

 دیگویو م زندیم یپوزخند لیدن

 .هست یچ یفکر کنم اصال ندون یمن شک دارم کتاب مقدس رو خونده باش -

 کند یگر یانجیبچه ها م انیکه م کندیم یو سع شودیهم وارد بحث م اِما

 .میرو شروع کن مونیباز نیایب میبحث کرد یبسه بچه ها به انداره کاف گهیخب د -

 دیگویو م کندیاش را جمع مچهره کارن

 یباز نیشما دخترا چرا از ا میرو نکن یباز نیا یول مییبدو میبر ای... بابا بیدربر رشیراه نداره از ز یعنیاهه  -
 .نیشیخسته نم یمسخره و تکرار

 دیگویم هیکالفه از دست غرغر بق هکتور

 .یمادمازال ندار نیآش کشک خالته که فعال راه فرار هم از دست ا رمردیکم غر بزن پ -

 دیگویم زدیدر آن موج م طنتیکه ش یابا چهره لیدن

 .داداش یدر بر یخوایم یواس چ دونمیندونه من که م یهرک -

 کندیو ما را به نشستن دعوت م ندینشیم نیزم یرو اِما

 میرو شروع کن یتا باز نیرو زم دینیبش -

 میبنداز یچیتا سنگ کاغذ ق مینشست همه
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از بازنده  دینفر برنده با موندنیو دونفر آخر که م یدادیانجام م یچیصورت بود که سنگ کاغذ ق نیبه ا یباز
 .دیپرسیسوال م

 تا انجام بده یبخوا یکارهم ازش  یسوال بپرس یتونینداره هم م یفرق و

 .ازهکتور سوال کنه دیجا اِما با نیا و

 دیگویو م کوبدیدستانش را به هم م اِما

 پرسدیو م کندیفکر م ی... و کممیبپرس یخب خب چ -

 ه؟یک یانداخته بود رشیتو جنگل گ روزیاووم خب اون دختره که د -

 دیگویم یعصب هکتور

 .هیبه شما چه که ک نیهمتون فوضول نیزیریشما دخترا همه معادالت آدم و بهم م یه -

 لیلورن و دن نیب یبعد یچیو سنگ کاغذ ق رهیگیکه بهش برخورده بود با حالت قهر روش رو از هکتور م اِما
 .افتهیم

 دیگویو م کشدیم یپوف کارن

 الیدوتا گودز نیکنه با ا ریخدا به خ -

 شودیم نهیو دست به س اندازدیم لیبه دن یهنگا لورن

 بپرسم ازت بزغاله یچ نمیاووم... بزار بب -

 دیگویکالفه خطاب به لورن م لیدن

 .... زود سوالت رو بپرس حوصلت و ندارممونیدختره م افتهیبزغاله ق -

 دیگویم لیهم بدجنسانه خطاب به دن لورن

 .االن رنه رو صدا بزن و باهاش کات کن نیهم -

 افتدیو به لکنت م شودیهم شوکه م لیدن

 .وقته شب نی... االن... ایچ -

 دیگویمرموز م لورن

 دارهیخوناشامه و شبا ب هیاون  دوننیهمه م اریبهونه ن یه -

 دیگویو کالفه م بردیم شیدر موها یدست لیدن

 ندارم ی... االن آمادگگهیوقت د هی شهینم -
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 دیگویو م کندیمرموزانه م یاخنده کارن

 .... زود باش پسریندار یکه آمادگ یبله بد یخوایمگه م -

 دیگویم اقیهم با اشت هکتور

 من منتظرم -

 .شودیظاهر م شیو رنه جلو زندیرنه م یو با زوزه صدا ردیگیاز ما فاصله م کمی لیدن

 دیگویدستپاچه م لیدن

 زمیعز یرنه...خوب -

 دیگویو م کندیم یاخنده هکتور

 هیچ زمشیوسط کات کردن عز -

 هینی: مقدمه چدیگویهم در جواب او م کارن

 دیگویو م کندیچپ چپ نگاهش م هکتور

 باشه؟ یچ نششیکه چ هیمقدمه چ یدونیاصال تو م -

 دیگویو م آوردیدر م یزبانک شیبرا کارن

 کنمی... ساکت دارم نگاه مینه فقط تو بلد -

 زندیم یپوزخند هکتور

 برات تعارف نکن ارمیقهوه ب یچا وهیم -

 .باشه یوانیل یاره داداش دستت درد نکنه فقط چا -

 گرددیو برم دیگویم ییبچه پرووو  کندینثار کارن م یپس گردن هکتور

 گفت یچ دمینفهم یاه حواسم و پرت کرد -

 دیگویم اندازدیم یبه کارن نگاه اِما

خنگ  هیکات کردنه خنگ از  ستایعاشقانه ن کیصحنه رمانت ینیبیم یکه دار ییصحنه ا نیا انایداداش اح -
 .تره

 ردیگیبه همراه رنه از ما فاصله م لیدن

 دیگویو م کندیم لیبه دن ینگاه رنه

 .... راستش من هم کارت داشتمیصدام زد یداشت یکار -
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 رنه... من -

 دیگویو م پردیم لیدن انیبه م رنه

 تونمی... نمتونمیمن نم یعنی... یعنی میاز هم جداش ای... بایبگم... ب یبزار اول من بگم... راستش جچور -
 .رابطه ادامه بدم نیبه ا گهید

 .... متاسفمیبهتر از من آشنا بش ییبا دخترا یتونیمن نه... مطمئنم م یول ،یهست یعال دهیپسر خوب و ا تو

 دیگویو م کندیهاج و واج به او نگاه م لیدن

 ؟یگیم یو جد نیا ی... داری... داریچ یعنی -

 .بار ببوسمت نیآخر یبرا شهی... اومم مزهی... چلیرابطمونه... دن انهیپا نیمتاسفانه آره... ا -

 لینزبان د از

 میگویم یپرت باهواس

 ... آره... آرهیهان... چ -

 .شودیو بعد با تمام سرعت از من دور م کندیم دنمیو شروع به بوس شودیپاش بلند م یپنجه ها یرنه رو و

 بدیچسیمُصر بود و مثل کنه م نقدریتو با من بودن ا شهیکه هم یدختر شهینم در شوک بودم، باورم هنوز
 .گذاشت و رفت یآسون نیبهت به هم

 و مبهوت بودم جیهنوز گ یبه خودم اومدم ول دیهکتور که از پشت سرم به گوشم رس یصدا با

 رفت؟ -

 رفت؟ ی: کمیگویخطاب به هکتور م یجیبا حالت گ من

 گهید گمیدختر رو م -

 کردم فیهکتور تعر یرو برا زیاره رفت و همه چ -

 دیگویمتعجب م هکتور

 !خودش تموم کرد و رفت؟ یعنی یگیم یجد یچ -

 ...شهیم شیزیچ هیدختره سرش خورده به سنگ آخر  نیا یه

 ادتی توینگلیس ینیریش یراست یاز خدات باشه ه دیتازه با یشیعمقش نرو غرق م تو ادیز زنه،یم مشکوک
 .نره

 .نمینشیم نیزم یو رو رومیتوجه به هکتور به طرف بچه ها م یب

 پرسدیکنجکاو م اِما
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 ؟یکار کرد یشد... چ یچ -

 میگویحوصله م یاو ب یدر جوا و

 دیحوصله جواب دادن ندارم بعد از هکتور بپرس -

 نگفتن یزیچ گهیساکت شدن و د دنیمنو د یبچه ها که حال گرفته  و

 نشست نیزم یاومد و کنارمون رو هکتور

 میمزخرف رو ادامه بد یباز هیبق میبر -

 .کالرنس و کارن افتاد نیب یبار باز نیا و

 ازت سوال کنه دیکالرنس با یکارن به فنا رفت -

 زبان کالرنس از

 دیگویحرفم و م پردیسوال بپرسم که کارن وسط حرفم م خواستمیم

 .یبپرس یخوایرو م هیچ دونمیکه م ینگو اون -

 دیگویو م کندیم یطانیخنده ش هکتور

 .یبه... رفت داداش -

 دیگویم یعصب لیدن

 یکه چه گ... خورد گهیبنال د -

 دیگویو م کندیبه ما نگاه م یچشم ریز اِما

 شده یچ نیبگ عیزود تند سر نیشما چهارتا....مشکوک -

 دیگویم یطانیش یابا چهره لورن

 .یشنا کرد اچهیدختر تو در هیشده با  یفکر کنم بدونم چ -

 .مهم باشه ادیز دینبا یدیرو بوس منیاهر هیتو که  یبرا اره

 دیگویطرف لورن و م کنهیکه چندشش شده رو م یحالت هیبا  اِما

 ؟یگی... تو که راست نمیه -

 دیگویخطاب به لورن م یدستپاچه و عصب کارن

 ؟یکردیم کاریچ اچهی... طرف دریدیاصال از کجا د ؟یدونیتو از کجا م -

 ( آخه لورن خانومم همون روز همون جا قرار عاشقانه داشته... هه )
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 دیگویم یبا دستپاچگ لورن

 یخب راستش اومده بودم سرکش -

 دیگویو م کشدیاش مچانه یبر رو یدست لیدن

 ی... اونم منطقه جنوبیتو و سرکش -

 دهدیحق به جانب جوابش را م لورن

 اصرار کرد منم ناچارا قبول کردم یلیمگه... چون پدر خ هیآره چ -

 دیگویو م کندیدر چشمان لورن نگاه م یحالت مشکوک هیبا  هکتور

 طور نیکه ا -

 دیگویکارن م یکالفه از کار ها لیدن

 اچهیدر یبر دیبفهمن بهت گفتم که با دیهمه با ؟یایهم برنم کیکار کوچ هیفهممت پسر آخه از پس  ینم -
 .یشرق ی

 دیگویجمع شده م یابا چهره اِما

 .دیزنیشماها حالم و به هم م -

 .دیپرسیاز من م دیبا لیدن نباریکه ا د،یآیاز آن در م لیو اسم من و دن کندیمکارن دستش رو داخل ظرف  و

 دیگویبدجنس م یبا لحن کارن

 لیدن ریانتقام من و ازش بگ -

 دیگویو م کندیمشکوک به من م ینگاه لیدن

و  ریگرگ بگ هیگمشو برو  یغرب یبانو یحساسش... کالرنس ا یبه جاها میرسیم میخب خب خب تازه دار -
 .بده یازش بخواه بهت سوار

 ؟ی: چندیگویصدا با بهت و تعجب م کیبچه ها  همه

 دیگویو م زندیرو کتک م لیدن هکتور

 .خطرناکه واسش عوضش کن یکه تو گفت هیچ نیا -

 دیگویو م خاراندیسرش را م لیدن

 .دست بکن تو دماغ من ایباش... پس ب -

 ادیدر صورتش فر بایو تقر کندیبرخورد م شیکه به بازو کنمیپرت م لیو به طرف دن دارمیسنگ برم کی
 .زنمیم
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 رومیم کیچندش و به طرف جنگل تار ریبرو بم -

جنگل نظرم را به  یدر پشت درخت و بوته ها ییپا دنیدو یبودم که صدا دهیرس یجنگل اصل یبه اوال بایتقر
 .کندیخود جلب م

 .نیییبچه ها... کجا زی... لورن کرم نرنینکن تیاونجاست.... بچه ها اذ یهکتور.... ک ...لیدن -

 خانم خوشکل هی... نجاستیا یک نیبه به بب - صدا

 مونیسا یکرد دایپ یچه لقمه چرب و نرم -دوم  صدا

 ن؟یریبگ افتیض نیخوایتنها تنها م -سوم  یصدا

 .زمیمگه نه عز رهیبگ یمهمون دیبدون من نبا دونهیخوب م مونیسا -چهارم  یصدا

 دیآیبود به حرف م مونیکه اسمش سا یمرد

 یو کامل کرد افتیبا اومدنت ض زم،یعز یبه موقع اومد یلیآه خ -

 زنمیزم ادیرف دهیکه از ترس رنگ از چهره ام پر یهنگام من

 نیخفه ش -

 هم داره یس*س یجوننن خانم کوچولو عالوه بر بدن صدا یوا -دوم  یصدا

 یخفه شو عوض -

 جونننن تو فقط بگو خفه شو -صدا  همون

 .با حرف او خنده همه به صدا درآمد و

 کرده رینکنه تو گلوت گ موندیدا - یاول دختر

 دیگویو م دیآیمن م کیبود نزد موندیکه اسمش دا یدوم یصدا

مگه نه خانم  ،یداشته باش دیهم با یداره، حتما خون خوش طعم یصدا و بدن خوشکل ستا،ین یا کهیبد ت -
 .چشمیبره مگه نه، پس فقط از گردنت م نیاز ب ییبایهمه ز نیا فهیکوچولو؟ اما ح

 .کندیکلفت و حال به هم زن چندشش گردنم را لمس م یبا لب ها و

 شودیاون چندشم م فیکار کث نیبا امن  و

 .و از من دور کن فتیگمشو کنار به من دست نزن... بدن کث -

 غردیدر صورتم م یعصب موندیکه اسمش دا مرد

 .یکنیم میعصبان یدار گهید -
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 ؟یکنیم یچه غلط یبش یمثال عصبان -

 دیگویو م دهدیمحکم تر فشارم م موندیدا

باشه،  میادیمرگ همراه با درد ز تونهیخوشکلتم بچشم هوم، چطوره؟ البته م یگردنت طعم لبا مثال عالوه بر -
 نظرت؟

 شودیباره منجمد م کیدر بدنم به  خون

 ولم کن ولم کن... یبکن یتون ینم یغلط چیه -

فرو کنم و لبات و مزه  کتیارو ب فیدندونام و محکم تر تو گردن ظر شمیم بیترغ شتریب یتقال کن یهرچ -
 .کنهیرو اغوا م یاخونت که هر موجود جهنده یکنم... بو

 یتوش... گرفتار یبود که من و انداخت یبتیچه مص نی... ولم کن... خدا انی... ولم کننیخوایاز جونم م یچ
 .نبود یخودم کاف

 دیگویو م کندیم یطانیش یاخنده موندیدا

 .و شروع کن افتیض ایب سیرئ -

 دیگویو م گذاردیبه حلو م یقدم زدندیم شیصدا سیکه آنها رئ یدختر

 .بشه امشب یافتیهوم چه ض افته،یپس وقته ض -

 .یبه من دست نزن ولم کن، عوض -

به  دهیکرده بود و آن دختره رنگ پر رهیاس شیدستان بزرگ و قو انیدستانم را از پشت محکم در م موندیدا
 .کندیآهسته حرکت م یکه اسمش بال بود به سمت من با قدم ها بیو غر بیشدت عج

و به طرف خودش  ردیگیدستانش م انیچانه ام را در م خشیهمچون  دهیدراز کش یبا اون انگشتا بال
 دیگویو م کشدیم

 .مینه ما منتظر بمون ینه تو زجر بکش میبهتره زود تر شروع کن کنهیم ونمیخونت داره د یبو -

که  اندازمیبال تف م هیاز دست داده بودم بر صورت زشت و کر دهیفا یکه از تقال کردن ب یته مانده قدرت با
 .بود که مهمان سمت راست صورتم شد بود یمحکم دهیجوابش کش

 .یخودت کند یگورت رو با دستا یدختره عوض یتو صورت من تف بنداز یکنیچطور جرئت م -

 شنومیرا م مونیسا یصدا دوباره

 .یمردنت و با دستات زود تر امضا کرد -

 ییاگه بال ستین اهیس یجا قلمرو خوناشاما نی... انیبر نیگم ش نیخوایم ی... از جونم چایعوض نیولم کن -
 .کننیشکل مجازات م نیو به بدتر کننیم داتونیپ دیخراب شده باش نیا یهر جا نیاریسرم ب
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 دیگویو م کندیچانه ام را ول م بال

 .کارش و تموم کن موندیدا ،یزنیتر از کوپنت حرف م ادیز یخفه دختره آشغال، دار -

 .دیرس انیجواب نداد و ته مانده توانم هم به پا گرید میتقالها نیولم کن... آشغال... ولم کن... آخر -

 شنومیبال را م هیکر یصدا

 کار رو تموم کن موندیدا -

 نییی... هکتور کجالیدن -

 زندیم ادیفر بال

 .بهت گفتم کار رو تموم کن موندی... دایخفه شو دختره عوض -

جز حرف  یزیو در انتها چ رودیم یاهینزد چشمانم س ایدن کنم،یرا در گردنم حس م موندیدا زیت یها دندان
 شنومیرا نم مونیسا

 .داره یدختره چموش نینگفته بود همچ انیبرا -

: 

 دیگوینگران خطاب به مادر م اِما

 ادیچرا بهوش نم -

 دیگویو م کندیبه من م یتفاوت نگاه یب لورن

 اد؟یممکنه اصال بهوش ن یعنی -

 خفه شو - لیو کارن،دن هکتور

 دیگویو م شودیم نهیدست به س لورن

 گفتم، من احتمال رو گفتم یوا مگه چ -

 دیگویخطاب به او م یعصب هکتور

 .یتونیفقط خفه شو اگه م ،یالزم نکرده احتمال و بگ -

 دیگویو م رودیبه او م یاهم چشم غره لیدن

 گهیخفه بمونه د تونهیدِ نم -

 زندیم ادیکالفه از جر و بحث بچه ها فر مادر

 کنن؟یسر صدا م ضیبه جون هم آخه باال سر مر نیچخبره باز افتاد -
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 لورن بود -کارن، إما  ل،یدن هکتور،

 دیگویم دهدیتکان م یمتاسف سر مادر

 .کردمیاز لورن بود تعجب م ریغ دونمیاون و که م -

 کندیاعتراض م لورن

 مامان -

 دهدیو جوابش را م رودیبه او م یاچشم غره مادر

 .اریبابات رو در ن ینشده صدا رتیبرو تا د ؟یبد فتیش یبر دیصدا نده... مگه نبا رونیبرو ب ایدرد ب -

 دیگویخطاب به جمع حاضر در اتاق م یناراحت و عصب لورن

 !منم؟ تونیاضاف -

 دیگویو م زندیم یپوزخند لیدن

 .یهست یاضاف یدونیکه خودتم م یکنیم یکار هیحتما  -

 دیگویپسرها م هیهم معترض خطاب  مادر

 .نیساکت باش ای رونیب نیایب ایشما جونورا هم  -

 میشیساکت م -با هم  همه

 دیآیدوباره به حرف م لیدن

 مال کدوم منطقه هستن؟ نیدینفهم میکرد دایکه پ ییخونآشاما -

 دیگویم لیدر جواب دن اِما

 .بودن یجنوب یکردم خونآشاما دایچرا پ -

 دیگویمتعجب م هکتور

 کنن؟یم کاریچ نجایا یجنوب یخونآشاما -

 دیگویدر جواب او م اِما

 بوده؟ یکه کالرنس و نجات داد ک یاون نیدینفهم یراست ه،یدر حال بررس -

 دیگویو م خاراندیاش را مچانه لیدن

 گرگ بوده کیکه  کنمیمن فکر م -

 دیگویمتعجب م هکتور
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 گرگ؟ -

 دیگویدر جواب هکتور م لیدن

دور از انتظاره...  کمی ادیبرم اهیگرگ از پس چهار تا خونآشام س هیکه چطور  نیگرگ بوده باشه اما ا هی دیشا -
 .سخته چه برسه با چهارتا خوناشام یلیخوناشام خ کیمقابله با 

 دیگویمتفکر م کارن

 ه؟یچه موجود گهیبزرگ تر بوده... اون د دیهست نهیشده از تو و هکتور که گرگ دهیاز شواهد د گنیم -

 دیگویناراحت م اِما

 .افتاد یاتفاق نم نیا دیشا میبود دهیهومم... اگه زودتر رس -

 زند یم ادیفر یعصب لیدن

 کردمیم یچه غلط شدیم شیزیمن بود... اگه چ ریاه...گندش بزنن همش تقص -

 دیگویو م گذاردیم لیشانه دن یبر رو یدست اِما

 که افتاده هیخودت و سرزنش نکن... اتفاق -

 دیگویو م اندازدیبه اِما م ینگاه لیدن

مرگ رفت  ی... دختره تا پافتادهین یاتفاقخون سرد باشم و  یبگ یتونی... چطور میقدر خون سرد نیتو چرا ا -
 هان فتادهین یاتفاق یگیو برگشت اون وقت م

 دیگویو م کندیرا شماتت م لیدن کارن

 وانه؟یآخه د زننیم ادیفر ضیچته مردک باال سر مر واشی -

 شده باشه... فعال یخبر دیشا گاهیپا رمیمن م شم،یم ونهیدارم د -

: 

 :کالرنس

... بدنم به شدت خسته و کوفته کردمیپچ پچ اطرافم را مبهم احساس م یبودم صدا یداریخواب و ب درحالت
انگار که  شدیباز نم ینیو سنگ یپرت شده ام... چشمانم از زور خستگ نیزم یبه سو یبود انگارکه از بلند

انگار وزنه  یگفتن کلمه ا یتوان حرکت نداشتم... زبانم برا یبه اندازه ا یاند حت دهیوجودم را کش رهیش یهمه 
 .کردیم ینیسنگ یا

 آ... آب -

 .اتاق حضور داشتند با شتاب به سمت من آمدند و مادر که در إما

 شنومیمهربان مادرم را م یصدا
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 یشکرت دخترم و بهم برگردوند ای... خدایبهوش اومد زمیعز -

 آ... آب -

 دیگویو م زندیم یلبخند اِما

 زمیعز ای... بارمیاالن م -

 ما... مان -

 دیگویو م کندیصورتم را نوازش م مادر

 ... حرف نزن استراحت کنزمیحرف نزن عز -

 ... ن... نکنهیگر...  -

... استراحت کن دیبخش گهیمادر که خدا بچم و بهم بار د هیمادر... اشک شوقه از خوشحال کنمینم هیگر -
 .اری... به خودت فشار نزمیعز

 دهیإما که از حرکت آنها ترس یو به داخل آمدند و صدا کنندیبا شدت در را باز م لیهمان زمان کارن و دن و
 بود به صدا درآمد

 .ها دیخواب ضیاست مر لهیجا طو نیچه طرز وارد شدنه مگه ا نیا -

 دیگویاِما م یتوجه به حرف ها یب کارن

که من نازش و بکشم... چون  کنهیاز منم سالم تره داره ناز م نمیبیکه من م یاوووه چته بابا... کالرنس -
 .ناز کن توله سگ من یه ینازکش دار یدونیم

 زندیشماتت بار کارن را صدا م مادر

 کارن -

 .توله سگ داداشه گمیمگه دروغ م -

 .از دست تو پسر -

 .ندینشیتخت در کنارم م یبود رو نیکه اندوهگ یبا چشمان لیدن

 یبر فرستادمتیم دیمن بود نبا ری... همش تقصخوامیمعذرت م -

 لید... دن -

 کاریچ شدیم تیزی... اگه چشمی... آورم باش حرف نزن... کالرنس دارم از عذاب وجدان خفه مسیه -
 ... آهکردمیم

 .کنمیوارد م یفیکه در دستانم بود را با اندک توانم فشار خف لیدن دستان
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اتفاق بود و االنم تموم  هی... خودت و سرزنش نکن اون فقط ستیتو ن ریناراحت نباش... حال االن من تقص -
 شده نگرام نباش، من حالم خوبه

 .شودیو از اتاق خارج م دیگویم یمتأسفم لیدن

 .ادیتا با خودش کنار ب میوقت بهش بد کمی دیفقط با کنهیدرستش م زمان

 دیگویزند و م یم یلبخند میبه رو هکتور

 یخوب -

 من در جواب هکتور چشمانم را باز و بسته کردم و

 پس زودتر خوب شو یهست یکه دختره قو دونمیم -

 حتما -

 خوب استراحت کن رونیب رمیمن م -

 هکتور بعد از اتمام سخنش از اتاق خارج شد و من در اتاق تنها ماندم و

 .کردیم یو مرا عصب رفتیدر ذهنم مدام رژه م اهیآخر آن خوناشام س سخنان

 ( داره یدختره چموش نینگفته بود هم انیبرا )

 .شدیسخن مدام در ذهنم تکرار م نیا و

 باشد؟ یگرید انیممکن است حرف از برا ایپدرم بود؟ آ انیمنظورش از برا ایآ

 .هستم ییبال نیشده ام که مستحق همچ یمرتکب چه گناه من

 عیندارم و ما یقدرت چیاست که من ه نیا یفقط برا ایآ رد؟یجان دختر خودش را بگ تواندیچگونه م پدر
 است؟ انیهم درم یگرید لیدل یپا ایاو هستم؟  یشرمسار

 سوزاند یرا م میاشک ها یرد پا یوزد جا یکه از پنجره باز به اتاق م یخنک مینس و

: 

هفته از آن اتفاق تلخ  کی. درست کنمیپانسمان گردنم را باز م یام و به آرام ستادهیتمام قد اتاق ا نهیآ یجلو
 .داندیهنوز هم دمغ است و خود را مقصر م لیو دن گذردیم

 .شودید و إما وارد اتاق مرس یدر زدن به گوش م یصدا

 ؟یکنیپانسمانت رو باز م یدار -

 زخم خوب شده بهتره بازش کنم گهیاره د -

 نییپا ایخوبه... شام حاضره ب -
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 امیاالن م -

 میمنتظر -

 یباشه... مرس -

 .رومیم نییصرف شام به پا یو برا کنمیمرتب م نهیو خودم را در آ کنمیگردنم باز م را از پانسمان

 دیگویو م گرددیبه سمتم بر م هکتور

 .کرد خیکه شام  ایزود ب ؟یاومد -

 دیگویو م اندازدیبه گردنم م ینگاه کارن

 ؟یپانسمانت و باز کرد -

 .بازش کردم اما جاش مونده گهیآره زخم خوب شده د -

 دیگویو م شودیم کیکه به لب داشت با ظرف غذا نزد یبا لبخند مامان

 .نگران نباش شه،یزخمت هم مثل زخمت زود خوب م یجا زمیعز هیعیطب -

 ریکه ذهنش درگ دانستمینشسته و خود را مشغول شام خوردن کرده بود اما من م زیم یساکت در انتها لیدن
 .داندیمن افتاده است وهنوز خودش را مقصر م یاست که برا یاتفاق

 دیگویخطاب به من م کارن

کرده امتحانش و خوب پس  تیترب یگفت خوب شاگرد به مامان بزرگ دیها با هیزیجادو بلد بودنم خوب چ -
 .داده

 دیآینشسته بود به حرف م یاکه گوشه لورن

 .هه یبلد نبود نمیداد وگرنه هم ادیبهت  یزیچ هیخوبه باز مامان بزرگ  -

 زندیم ادیبر سرش فر یعصب کارن

 .یدار فیالل تشر گنینم ید... حرف نزنحرف ز  نیباز ا -

 دیگویو م اندازدیباال م یالورن شانه و

 گم؟یمگه دروغ م -

 ...برو بابا دختره -

 دیآیمادر در م یصدا

 .میشام نشست زیبسه، سر م -
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 .میشویکه مامان زد همه ساکت و مشغول شام خوردن م یداد با

 .را ترک کنم نجاینروم فردا باالخره مجبورم ا رونیخانه ب نیاز ا امروز

 دیسر به کتاب خونه بزنم شا هیمحافظت از خود در اون لجنزار داشته باشم... بهتره  یبرا ییروین حداقل
 .شد دایاز طلسم ها پ یکتاب بدرد بخور

 .در آمد و متقابال کارن و هکتور به داخل اتاق وارد شدند یصدا

 دیگویو م شودیم کتریبه من نزد هکتور

 خانم کوچولو یکنیم کاریچ یدار -

 خوندمیداشتم کتاب م یچیه -

 دیگویو سپس رو به من م اندازدیبه آن م یو نگاه کشدیو کتاب را از دستم م ستدیایدر کنارم م کارن

 خودت و خسته نکن یاستراحت کن شتریب دیبا یخوب نشد ادیهنوز ز -

 برم کتابخونه خوامیم گهیاستراحت کردم، استراحت بسه د یمن به اندازه کاف -

 ... کتابخونه؟یچ -کارن  هکتور،

 زندیم ادیدر کنار گوشم فر بایکارن تغر و

 ؟یشد ونهید -

 داره؟ یآره کتابخونه... مگه چه اشکال -

 دهدیو فشار م گذاردیشانه ام م یو دستش را بر رو دهدیکتاب را به دستم م کارن

 ؟یبر یخوایتنها م -

 .لشکر پشت سرم راه بندازم برم هی یخوایم ؟یآره... مشکل دار -

 دیگویم یعصبان یبا لحن بایتقر هکتور

 .یمرگ رفته بود یواست افتاده بود و تاپا یچه اتفاق یفهم یکه واقعا نم نیمثل ا -

 .دینگران باش خوادیاتفاق بود نم هیهمش  -

 کندیکالفه در چشمانم نگاه م کارن

 .یمردیم یداشت ستین تیحال نکهیدختره خنگ... مثل ا دینگران باش خوادینم گهیم -

 .سر من داد نزن -

 دیگویو م شودیوارد اتاق م لیدن
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 .کتابخونه برمتیکالرنس آماده شو م د؟یکنیچرا سر و صدا م نجایچخبره ا -

 دیگویو م اندازدیم لیبه دن ینگاه کارن

 یچه عجب باالخره روزه سکوتت و شکست -

 .کندیاتاق را ترک م دیگویم یمنتظرم لیدن

 یمیالکس دوست صم زند،یصدا م را لیکه دن رسدیبه گوشمان م ییهنگام وارد شدن به کتابخانه صدا در
 .زندیو او را صدا م دیآیبه سمت او م یتند یبود که با قدم ها لیدن

 دیگویو م دهدیمرا به سمت در کتابخانه هل م لیدن

 .کن عجله نکن دایپ یخوایکه م یبرو داخل... کتاب -

 .داخل منتظرتم یباشه مرس -

هم به  کیو در آن هنگام نگاه عمو ما نمیبیم زیرا در پشت م کیکه عمو ما کنمیکتابدار حرکت م زیسمت م به
 .افتدیمن م

 کتابخونه یبود ومدهیوقته ن یلیدختر قشنگم کالرنس، خ نجاستیا یک نیبه... بب -

 .خوامیعمو جون مشکل داشتم نتوستم بهتون سر بزنم معذرت م دیببخش -

 مدنظرت هست؟ یدخترم خودت و ناراحت نکن... حاال چه کتاب دونمیم -

 .کندیقصد حرف زدن ندارم خودش بحث را عوض م نیاز ا شتریبود ب دهیکه فهم کیما عمو

 .خوامیمحافظ م یراستش چند تا کتاب راجب جادوها -

 .ستیباشه اما کامل ن نیراجب هم یچند تا کتاب هیفکر کنم  -

 نیخوب کاملش و بهم بد -

کتابخونه وجود اگر اون کتاب هم بود اجازه خارج شدنش از  ست،یدخترم متاسفانه در دسترس ن شهینم -
 .نداشت

 چرا؟ -

 اکانیبزرگ و ن یتوسط جادوگرها شیکتاب جادو بوده که از قرن ها پ نیکتاب جادوگران اعظم کامل تر گنیم -
و باطل کننده  دیسف یتا جادو اهیس یداخلش هست، از جادو یکه بخوا ییشده، هر جادو یما جمع آور

شدن از کتابخونه  ارجاجازه خ فتهین نتیفرصت طلب بدط یو آدما انیدست سودجو نکهیا یجادو... و برا
 .نشده دایکتاب پ گهیو د شهیم دهیاز کتابخونه دزد شینداشت اما متاسفانه دوازده سال پ

 برمیچقدر بدشد... اومم... خب پس من همون چندتا کتاب و م -

 ارمیباشه دخترم چند لحظه صبر کن تا کتابا رو ب -
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 چشم حتما -

 .دیآیکه قدم زنان به سمت من م نمیبیا از دور مر  لیدن

 یکتاب نگرفت -

 ارهیرفته کتابا رو ب کیعمو ما -

 باشه عجله نکن -

 بهت گفته؟ یزیالکس چ -

 ؟یچ یهوم... نه برا -

 گفته یزیالکس چ دیگفتم شا یآخه دمغ -

 .دهمیم کیو حواسم را به عمو ما رمیگیرو م لیاز دن زدیکه مرا صدا م کیآمدن عمو ما با

 .دخترم کتابات آمادست ایب -

 عمو فعال یمرس -

 .میکنیو به طرف خانه حرکت م میشویاز کتابخانه خارج م لیهمراه دن به

 میگویو م کنمیکه همچنان در خودش است م یلیبه دن ینگاه

 هوم، امشب ماه کامله -

 دیگویو م ازداندینگاه نگرانش را به من م لیدن

 .یمونیکه تو خونه تنها م ییاز اون شب ها -

 میگویو م کنمیخسته و نگران نگاه م لیدر چشمان دن یبخش نانینگاه اطم با

 .شدن نداره کیداره، پشه همه جرئت نزد یتینگران نباش خونه حفاظ امن -

 دهدیدستان بزرگ و مردانه اش قرار داشت را فشار م انیدستانم را که در م لیدن و

 .خونه و مواظبت باشم امیزود ب کنمیم یسع -

آورد و مادرم وارد اتاق  یدر مرا به خود م یکه از کتابخانه آورده ام بودم که صدا ییخواندن کتاب ها مشغول
 .شودیم

 میگردیزود بر م زمیمواظب خودت باش عز میریم میکالرنس ما دار -

 .دینگران من نباش دیچشم... شما بر -

 مطمئن؟ -
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 زنمیمادرم لبخند م یرو به

 مطمئن -

 .میکه زودتر برگرد میپس بر -

 مامان -

 جانم -

 ؟یکرد کاریکه تو اتاقم بود چ یکارتون کتاب -

 برات؟ ارمشیب یخوایم ،یگذاشتمش تو انبار... الزمش دار -

 .شهیم رتونید دیشما بر ارمش،یالزم داشتم خودم م ینه مرس -

 .... فعالمیزود برگرد میکنیم یمواظب خودت باش سع زم،یباشه عز -

 .کندیو خانه را ترک م شودیمادر از اتاق خارج م و

 وارید یام بر رو هیشد و من ماندم و سا یخال قهیدر عرض چند دق خانه

 .بزنم تا زمان بگذرد و بچه ها به خانه باز گردند یدر انبار میهابه کتاب یاست سر بهتر

باز  یریج ریج یکه با صدا دهمیو در را هُل م کنمیانبار خانه حرکت م یاندک خانه، به سو ییروشنا در
 .شودیم

 یتون هاپراند و به کار  یو مرا از جا م شودیرد م میپا ریاز ز یکه موش گردمیم میدنبال کارتون کتاب ها به
 .شوندیو کارتون ها بر سرم آوار م کنمیپشت سرم برخورد م

 .یاه... عجب افتضاح ده؟یچ یجور نیکارتونا رو ا یآخ مامان سرم... آخه کدوم عقل کل -

 .کارتونا رو جمع و جور کنم دهیاز راه نرس یتا کس بهتره

 .آوردیو دادم را در م کندیبر کتفم برخورد م گرید یجمع و جور کردن کارتون ها، کارتون نیح در

 ی... کتابدارمیافتاده بود قدم بر م نیکه به زم یبه سمت کارتون کنم،یکه کتف مسدومم را نوازش م همچنان
 .کندیافتاده بود نظرم را جلب م رونیکه از کارتون ب یقطور

 .بود نیگرفته و سنگ خاک اریبس کتاب

 .افتدیچشمانم به نام کتاب م ،کنمیم زیر دستم افتاده بود جلد کتاب را تمکه کنا یدستمال با

 .... جادوگران اعظمختیکتاب تعجبم را برانگ نام

 !کند؟یجا چه م نیکتاب در ا نیچطور... ا اما

 .کنمیکه کتاب از درونش افتاده بود م یبه داخل کارتون ینگاه
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 کتاب در دست پدر است؟ نیامکان ندارد، چگونه ا نیندارد... کارتون متعلق به پدر بود... ا امکان

 .شده است دهیاز کتابخانه دزد شیکتاب دوازده سال پ نیا گفتیکه م آورمیم ادیرا به  کیعمو ما سخنان

امکان ندارد که او  نیه؟! ا... چگونشومیم رهیو من مات و مبهوت به کتاب خ افتدیجانم م یاز دستان ب کتاب
 .باشد دهیکتاب را دزد

 ندیبب نجایمرا ا یکه کس نیو قبل از ا دارمیو کتاب را بر م کنمیرا مرتب م یهستم انبار جیهنوز گ کهیدرحال
 .کنمیانبار را به مقصد اتاقم ترک م

 .ستیممکن ن یاواقعه نیهضم چن رومیتخت وا م یبرم و بر رو یاتاق پناه م به

 .کنمیکتاب را باز م یو به آرام میآیبه خودم م ینه چندان طوالن یاز گذشت زمان بعد

 کنمیباز مرا اول  بخش

 مرگ ( هی) تولدساکی بخش

است)مادر  ازیدارد ن یکودک نا بالغ که از دو طرف انسان و خون سلطنت کیمرگ به  هیمتولد شدن سا یبرا
 وپدر انسان باشند(

 منیو اهر یکشیتر است کودک را به بند م کیاز جنگل که به ماه نزد یاماه کامل است در نقطهکه  یشب در
مرگ را  هیطلسم سا کند،یگاز گرفتن گردن کودک به بدن کودک منتقل م قیاز زهر خون خود را از طر یمقدار

 .بر کودک بخوان

و آن را بر هفت سنگ  زیجام نقره برخون از بدن کودک خارج کن و در  یاز جنس نقره، مقدار یخنجر با
 .کن یاز آن را بر سر و بدن کودک خال یو مقدار زیشده است بر دهیکه به دور کودک چ یطلسم شده ا

 هیاعظم به دور کودک حلقه بزنند و طلسم سا منیهفت اهر دیشکل خود رس نیکه ماه به کامل تر یهنگام
 .مرگ را بخوانند

و لکه  شودیاشتباه انجام شود طلسم باطل م ایقبل از شب ماه کامل،  یکه طلسم در شب ی: در صورتتذکر
 .شودیم جادیبر بدن کودک ا یماه گرفتگ یها

در  یجیمرگ باشم؟!... از گ هیسا کیممکن است من  یعنیمانم،  یو مات مبهوت م افتدیاز دستانم م کتاب
 .شومیم رهیو به کتاب خ میآیم

 .کندیم لیسنگ تبد ییمرگ: با چشمانش قلبت را منجمد و به تکه ا هیسا ییتوانا

 .کندیم هوشیتو را ب دهدیم یخوش بهار ینفسش که بو با

 .دهد یدر گوشت نغمه مرگ را سر م فشیظر یصدا با

 .شودیخواندن کتاب بودم که مادرم وارد اتاق م غرق

 ؟یدیهنوز نخواب یکنیم کاریچ زمیعز -
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به  یو لبخند رمیگیدر دست م یگریو کتاب د کنمیم میتخت قا ریو کتاب را ز شومیخارج م یدستپاچگ از
 .زنمیمادرم م

 خوندمیکه از کتابخونه گرفته بودم رو م یداشتم کتاب ن؟یسالم اومد -

 .نکن تیاستراحت کن خودت و اذ زمیشبه عز مهی... نزمیعز میتازه اومد -

 ابمخویچشم االن م -

 .شومیو مشغول خواندن ادامه کتاب م کشمیم یو من نفس راحت شودیاز اتاق خارج م مادر

 .کندیخشکش م تهیبا ُشک الکترس یبه او حمله کند به صورت کامال اراد یکه کس یهنگام

شدن به دو  لیتبد ییتوانا کند،یم لیو حرف خودش را در سرت تحم خواندیلمس بدنت ذهنت را م بدون
 .نفر را دارد

او خودش را نابود  دیکه به هدفش رس یتا به هدفش برسد و زمان کندیرا نابود م ایاست و دن راینام او
 .ـکندیم

 .کنمیو در را قفل م شومیم ییکنم، وارد دستشو یحرکت م یو به سمت دستشو گذارمیتخت م ریرا ز کتاب

به  یجیهنوز در گ کشم،یها م یماه گرفتگ یدستانم را بر رو کنمیبه خود نگاه م نهیدر آ آورم،یرا در م لباسم
 .برمیسر م

 اما چگونه؟ مرگ باشم؟ هیسا کیممکن اس من هم  یعنی

 .کنمیو به سمت اتاق حرکت م شومیخارج م ییاز دستشو کنمیرا تنم م لباسم

 دمیرا فهم یتلخ قیو حقا دیرس انیو امروز صبح به پا گذردیروز از شروع خواندن آن کتاب منفور م دو

 .کردم دایکتاب پ یاز اعتراف پدرم را در البه ال یا نامه

کتاب را بسوزانم و  نیاکنون وقت آن است که ا کنم،یدست و پا م یام و آتش ستادهیباغ خانه ا یانتها در
 .دست الشخوران بالهوس را از کتاب کوتاه کنم

 یفرد در زندگ نیجز او، منفورتر ستین یپا مال کس یصدا شنوم،یرا م ییشدن قدم ها کینزد یدور صدا از
 .قدرت و منفعت خود از من گرفت یو خانواده ام را برا یکه زندگ یمن، کس

 .زندیمنفورش مرا صدا م یبا صدا او

 ؟یکنیم کاریچ ،یاستاد نجایکالرنس چرا ا -

 افتد یکه در دستانم است م یبه کتاب چشمش

 میگویاندازم و رو به او م یبه کتاب م ینگاه

 .کتاب رو بسوزونم نیاومدم تا ا -
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که کتاب را در برگرفته و آن را  ییاندازم و به شعله ها یکتاب را در آتش م دیایبه خود ب انیکه برا نیقبل از ا و
 .کنمینگاه م کندیخاکستر م

تا به  رایاست ز هودهیو تالشش ب دهیبه خود جنب ریاما د رودیو به طرف آتش م دیآ یبه خودش م انیبرا
 .خوردیبدردش نم گریاز کتاب خاکستر شده و د یمین دیایخودش ب

طرف صورتم دردناک  کی میایو تا به خودم ب شود،یمن حمله ور م یو به سو کندیم یغرش ترسناک انیبرا
 .شده است

 غردیدر گوشم م یعصبان انیبرا

 مهم بود؟ داشت و یاون کتاب چه ارزش یدونیم اره،یدختره پت یکرد یچه غلط -

منم اونو سوزوندم تا  یو اون انجام بد نیا یو رو دتیچندش و پل یتا فکرا یدیتو اون کتاب رو دزد -
 مثل تو به کتاب نرسن ییآشغاال

 .یرو انجام بد دتیتا افکار پل یدیم دزدتو من و ازخانواد دمیرو فهم زی... همه چدمیفهم

 .فتهیو گردن تو ن ادیکه گندش باال ن یکنیمن و طرد م یبه سنگ خورده دار رتیکه ت حاال

 دیگویکند و م یو غرش م کوباندیو مرا به درخت م کندیبه طرف من حمله م نیخشمگ انیبرا

و مثل اون توله سگ کشته بودمت... و  سوختیدلم برات نم نییپا یکاش همون موقع که از دره افتاد -
گردنم  زنم،یم غیو از ترس ج پوشانمیآورد و صورتم را م یکنار گردنم فرود م شیرویخنجرش را با تمام ن

 .کنمیم نگاهش دهیترس یو چشمان یو من با ناباور کندیم یزیخونر یخراش برداشته و مقدار

 دهمیاز کجا آمده او را هل م دانمیکه نم یبا قدرت لرزمیرس به خود مهستم و از ت جیآن هنگام که هنوز گ در
 .یازت متنفرم عوض زنم،یم ادیو فر کنمیبار به او نگاه م نیآخر یو برا

 .کنمیبه پشت سرم نگاه نم گریو د شومیو از آنجا دور م کنمیپا تند م یدر ورود یسو به

در پشت بوته ها حواسم را پرت  ییکه صدا امدهیدست نکش دنیام و هنوز از دو دهیاواسط جنگل رس به
 .دیآیو آخم در م افتمیم نیو به زم کندیبرخورد م یبه سنگ میپا میایبه خودم ب نکهیو قبل از ا کندیم

 .رسدیبه گوشم م کیاز نزد ییصدا کنمیکه از درد ناله م یهنگام

 اونجاست یک - صدا

 شده؟ یچ -دوم  یصدا

 .بود یفیخف غیج یصدا رو؟ صدا یدیآلبرت توهم شن - صدا

 :دیگویدوم که آلبرت نام داشت م یصدا

 دمینشن ییرابرت من که صدا یشد یاالتیباز خ -
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 تو یهست ییا نهیآخه چطور گرگ یشنوینم یچیوقت ه چیتو ه -

 دیآیبود به سمت من م دهیآخ مرا شن یرابرت که صدا و

 نیشده ام، از ا بیخودم متوجه شوم غ نکهیبدون ا یاراد ریکه باز هم به طورغ دمیفهمو من  دیمرا ند اما
و مرا به دردسر  افتدیاتفاق نم رمیگیقرار م یخطرناک تیکه در موقع یزمان رایهستم ز یعصبان اریبابت بس

 .اندازدیم

مسلط شدم و تعادل خود را بدست آوردم آن را  یدر درس جادوگر نکهیکاش بعد از ا شمیاند یم نیمن به ا و
 .مورد عجول بود نیکه در ا دانمیباره مادر بزرگم را مقصر م نیآموخته بودم، در ا

شدن تعادلم را بدست  بیمسلط نشدم اما به مرور در غ یبه خوب یاعتقاد داشت که اگر در درس جادوگر رایز
 .دمیند یزیآورم... اما من که چ یم

 .دهمیم هیو به آن تک رسانمیبه درخت م یخودم را به سخت رودیم یاهیچشمانم س یزیخونر از هکیدرحال

 .شدن (خارج شوم بیکه از حالت مسخره) غ کنمیم یسع

 .گردندیدو مرد به سمت من بر م میپا ریخش خش برگ ها در ز یصدا با

 .ندیآیمن در شوک بودند به خود م یها که از حضور ناگهان نگهبان

 دیآیکه رابرت نام داشت به حرف م یاول نگهبان

 دمیشن ییگفتم صدا یدید -

و هردو  کندیداغون من نگاه م تیو به وضع شودی) آلبرت ( که هنوز در شوک بود از آن خارج میدوم نگهبان
 .دارندیآرام آرام به سمت من قدم برم

و به  آورمیم رونیب کردمیحمل م بمیافتاده بود در ج میکه در جنگل برا یکه بعد از اتفاق یضامن دار یچاقو
 میگویم شدیکه انگار از چاه بلند م ییو با صدا رمیگیسمت آنها م

 .دینداشته باش یبا من کار -

 .شومیکه داشتم به سرعت از آنجا دور م یبا اندک توان و

توجه به آنها به سرعت خود  یو من ب زنندیکه مرا صدا م دیآینگهبانان از پشت سرم همچنان م یصدا اما
و چشمانم  زنمینفس نفس م یکه از خستگ یو هنگام گذارمیو نگهبانان را پشت سرم جا م کنمیاضافه م

 .شومیپنهان م یقوا در پشت درخت تنومند دیتجد یبرا رود،یم یاهیس

قوا در پشت درخت  دیتجد یبرا رفتیم یاهیس و چشمانم زدمینفس نفس م یکه از خستگ یهنگام
 .شومیپنهان م یتنومند

 .رسدیدرخت به گوشم م یاز باال دهدیکه مرا مخاطب قرا م ییدر آن هنگام صدا و
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 یگوش یتوجنگل بدوه و باز دیوقت شب نبا نیاونم تنها ا یملوس و خوردن یدختر کوچولو هیبهت نگفتن  -
 کنه؟

 .ها بتیمص نیا شودیتمام م یپس ک ایخدا آه

 یبه درگاهت کرده ام که خودم از آن ب ی... چه گناه نابخشودنیکنیبرسرم آوار م گرید یکیتمام نشده  یکی آن
 خبرم؟

 بلند تر بگو منم بشنوم یگیم یدار یچ -

 .دیآیفرود م نیزم یو بر رو اندازدیام نییخود را از درخت به پا و

 .ییگره زده ا ییموجودات کذا نیانگار که سرنوشت مرا با ا گر،ید اهیخوناشام س کیمن  یخدا

 .دهمیرا هدر م میانرژ هودهیو ب ماندیم جهینت یشدن ب بیغ یبرا میسع تمام

که فرشته هم  ادیبودم، بهت نم دهیند ییخوش بو نیتا حاال خون انسان به ا ،یدیم یخوب یلیخ یهوم بو -
 .خانوم کوچولو که بگم بوت بخاطر اونه یباش

 .یولم کن آشغال عوض -

 .شنوهیصدات و نم یکس نجایداد هم نزن ا ،یکنیخسته م شتریتقال نکن فقط خودت و ب یالک -

 میگویو م دهمیکه در دستم بود را به او نشان م میچاقو

 چاقو دارم ایجلو ن -

 .نار برات خطرناکهدستت و خانم کوچولو... بزارش ک ینبر -

خوناشام را در گردنم  زیت یدندان ها گریبار د یو برا کندیخوناشام به من حمله م میایبه خودم ب نکهیاز ا قبل
 .کنمیخون از وجودم را احساس م دنیو مک

مانده در تنم، چاقو را در بطن خوناشام  یشوم با تمام قوا هوشیرا از دست دهم و ب میرویاندک ن نکهیاز ا قبل
 .افتمیم نیو به زم کنمیرا از خود دور م دیچیپ یکه از درد به خود م ییو او کنمیفرو م

 یو خواست دوباره به طرفم حمله کند که دو نگهبان شودیبلند م شیاز جا چدیپیکه از درد به خود م خوناشام
را نابود و قلب  یخوناشام زخم هیو در عرض چند ثان شوندیم لیتبد نهیکه به دنبالم آمده بودند به گرگ

 .آورندیدر م اهشیس

 .شومیمتوجه نم یزیچ گریو د رودیم یاهینظاره گر آنها بودم چشمانم س یزیمن که با درد خونر و

 ومده؟یسه روزه که گذشته چرا به هوش ن - جان

 .ادیکرده... نگران نباش پسرم بهوش م فشیاز دست داده ضع یادیخون ز - کتوریو
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قبال هم مورد حمله خوناشاما  نکهی... مثل ایگاز گرفتگ یزخمه، مثل جا یسمت چپ گردنش هم جا - سونیج
 .قرار گرفته

 نمیبودم، بب دهی! من ند؟یجد - داگالس

 .مثال یعقاب رسرتیخ - جان

 عروس یکلمه از بابا هی - داگالس

 دیگویو م کندیمچپ چپ نگاهش  جان

 مزه یب -

 زندیم ادیفر بایپسرها به ستوه آمده بود تقر یکه از کل کل و بگو مگو کتوریو

 .دیبه جون هم اندازه مادربزرگ من سن دار نیبسه باز افتاد -

 دیگوی. مکندیم یگر یانجیببرد م نیاتاق را از ب نیجو سنگ نکهیا یهم برا آلبرت

 نکهیمثل ا مشیدید یبا گردن خون فتهیاتفاق براش ب نیا نکهیقبل از ا میدادیم ینگهبان میکه داشت یروز -
 .کردیفرار م یداشت از کس نکهیبود مثل ا دهیشده بود، ترس ریدرگ یقبلشم با کس

 دیگویو م دیآیحرف م انیم داگالس

 .زخمش زود خوب شده یداره ول یفیضع یجسمان تیوضع نکهیبا ا گمیم -

 دیگویو م کندینگاه م کتوریو یمشتاق به سو جان

 .باشه که زود خوب شده نهیگرگ ایخوناشام  دیشا -

 دهدیو جوابش را م زندیم یپوزخند آلبرت

 .نبود نیوضعش ا کردیدو تا بود که از خودش دفاع م نیآخه عقل کل اگه از ا -

 کشدیاش مبه چانه یدست کتوریو

 .رو دارن که زود خوب بشن نیا ییتوانا دنیکه انجام م ییجادوگرا با طلسما جادوگره، هی دیشا -

 دیگویو م اندازدیباال م یاشانه داگالس

 جادوگر باشه ادیبهش نم -

 دیگویو م زندیدر جواب داگالس م یپوزخند آلبرت

 .عقاب هیتا  یباش یزلیریخرس گ هی ادیکه بهت م هیطور نیبه اومدنه، اگه ا یمگه همه چ -

 نیهه هه امشب چه همه بانمک شد -



 

 
42 

 .دیآیبه حرف م یو بعد از مدت رودیدر فکر فرو م داگالس

 .خشن باشه ادیخوب دل و روده خوناشام رو درآورد... بهش نم مایخودمون یول -

 دیآیکه تا کنون ساکت بود دوباره به حرف م جان

 ادی... اتفاقا خشن بهش میبد صیباطن و تشخ شهیاز ظاهر که نم -

 دیگویم یطانیش یدر جواب سخنان جان با لحن سونیج

 .جون من خشن دوست دارم -

 دیگویو م زندیم یشخندین آلبرت

 یدوست ندار یتو چ -

 دیگویو م زندیم سونیج یبه بازو یمشت جان

 که عادته یدختر -

 .رودیبا حرف جان به هوا مهمه  خنده

 .رودیبه جان م یچشم غره ا سونیج

 درد -

 دیگویو خطاب به داگالس م دیآیدوباره به حرف م رودیکه به فکر م یقیبعد از دقا سونیج

 که دختره دل و روده خوناشام رو در آورده؟ یدیتو از کجا د یداگالس راست یه -

 .دیآیزودتر از داگالس به حرف م آلبرت

 یکردیمثل گاو نگاه م یداشت یخر اونجا بود کهیآخه مرت ده،ید اتیو با جزئ زیآخه آقا اونجا بوده و همه چ -
 پاره شه کهیدختره ت

 دیگویافتاده بود م گرانیدور دست انداختن د یکه امروز رو جان

 .دهینشون م یحرکت هیبالنسبت گاو... بازم گاو از خودش  -

 کالرنس

حس  یاطرافم را به خوب ریحال صداها و تصاو نیبلند شدن نداشتم، با ا یبرا یو کوفته بود رمق خسته بدنم
 .اطرافش بود تیچرا که روحم از بدنم جدا و نظاره گر موقع کردم،یم

من  یبار برا نیاول یمرگ بود که بعد از خواندن کتاب ... جادوگران... برا هیسا ییاز توانا گرید یکیهم  نیا
 .ق افتاداتفا
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 رسد،یکل کل آن ها به هم از گوشه اتاق به گوشم م یو صدا کنمینگاه م رهیمنظره باشکوه پشت پنجره خ به
 ریبه تصو ییبایکه هرکدام از آنها قلمرو ها و مناظر اطراف را به ز اندازمیم ینگاه وارید یرو یبه تابلوها

 .است دهیکش

 یشده کنار تخت نشسته اند، بودم و صدا دهیچ یمبل ها یآن طرف تر بر رو یکه کم یمردان یناظر گفتگو و
 .شنوم یتک تکشان را م

به او بدهم... من در آن  یحساب یگوش مال کیآمد  یهمان اول از آن مردک عقاب نما بدم آمد... بدم نم از
 .کردینظاره ماسفناک در حال مرگ بودم و او با چشمان وزغ مانندش منِ درحال مرگ را  تیوضع

 .رمیحالش و بگ یچجور مینیمردک بب نیسراغ ا می... حاال بردهیم فیخوبه ها ک یلیحالت هم خ نیا

 یو بر رو رومی( نشسته مسونیمانند)ج لیکه کنار آن مرد گور یمبل دو نفره ا یسمت داگالس که بر رو به
 .نمینشیدسته مبل م

قدر  نیچرا ا رم،یگیو درست پشت سر داگالس قرار م زنمیم هیو به تاج مبل تک نمینشیدسته مبل م یرو بر
چطور خودم آن ها را مرتب کنم، دستم را در  رسد،یبه ذهنم م یفکر برد؟یم تشیدرپ یدست در موها

 .کشمیو م برمیفرو م شیموها

 .کندیم سونیبه ج یو سپس نگاه بد اندازدیکه دردش گرفته بود و شوکه شده بود نگاه به اطراف م داگالس

 دیگویمو  رودیبه او م یاچشم غره سونیج

 .بخارونمش امیب خوارهیم خاره؟یتنت م هیچ -

که چرا مثل گاو  کنندیو داگالس را سرزنش م کنندیمن افتاده بود بحث م یکه برا یهنوز بر سر اتفاق آنها
 .نظاره گر اتفاق بوده است

 دیگویکه اسمش جان بود خطاب به داگالس م یمرد

 .دهینشون م یحرکت هیاز خودش  بالنسبت گاو... بازم گاو -

 کنمیمن آهسته در گوش داگالس زمزمه م و

 گاوه از تو بهتره -

که کنار او نشسته است در گوش او زمزمه کرده است به پس گردن او  سونیج کندیداگالس که فکر م و
 دیگویو م زندیم

 خفه شو یکیتو  -

 اندازدیبه او م یو نگاه بد دیآیم رونیاز شوک ب که خورده بود در شوک بود یپس گردن که هنوز از سونیج و
 دیگویو م
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تونست جدات  یافتادم خدا هم نم یبه جونت م یبرو خدا رو شکر کن با توهم زدنت عادت کردم وگرنه جور -
 .گرداند یم بر گریرا به طرف د شیکنه... و رو

 و ندینشیدر خود فرو رفته بود ساکت م سونیکه با تشر ج داگالس

 .شودیگر اطراف م نظاره

بر  یدست ،کنمیو باز به داگالس نگاه م اندازمیم گرید یرفته بود، به دور و اطرافم نگاهام سر که حوصله من
هم به آن اضافه  یفوت اتیعمل لیتکم ینم و براتکا یلباسش را م یو خاک بر رو کشمیم شیشانه ها یرو
 .کندیکه گردنش را مور مور م کنمیم

 یزیلب چ ریو ز کندیشده بود به حالت شوک به اطراف نگاه م خیحرکت مو به تنش س نیکه از ا داگالس
 .کندیو فوت م دیگویم

 دیگویو م کشدیم یپوف آلبرت

 ه؟یچ دتیشده توهم جد یباز چ -

 دیگویو م کندیم کتوریرو به و داگالس

 .جن داره یکه گفت دمیاتاق جن داره؟ قبال ازت شن نیا -

 .یبلمبون یطرف انبار و ه یطرفت... اونو گفتم که نر ادیاون وقت ب ترسهیجن کجا بود بابا، جن از تو م -

 دیگویم کتوریو رو به و ردیگیحالت مظلومانه به خود م داگالس

 .ندینشیو م گرداندیرا بر م شیدرد نکنه، و با حالت قهر رو دستت -

و که  دهمیاش را قلقلک م ینیب میکن در درونم فعال شده بود با نوک موها تیو اذ ثیخب یمن که تازه رو و
 .کردم تیپس باالخره عصبان شود،یم یکه عصبان کندیآن قدر عطسه م افتد،یبه عطسه م

 یجان من بر رو یکند رو به جسم ب هیتخل یسر چه کس دانست آن را بر یشده بود و نم یکه عصبان داگالس
 دیگویو م کندیتخت م

 .شد و تو رو انداخت تو دامن نداشتمون داتیاز کجا پ ستیتو روحت دختر که معلوم ن یا -

 .من کرد بینص یفحش پدر مادر دار و

... او کنمینثارش م یمحکم یاز شدت حرص، پس گردن دیسوت کش میحرف او گوش ها دنیمن که از شن و
 دیگویو م کندیم سونیو رو به ج پردیم شیکار من مانند برق گرفته ها از جا نیبا ا

 ؟یکرد یتالف ینیبش یسر جات نتونست ییمردک عقده ا -

را  سونیج توانستینم گریکه خدا هم د افتدیشده بود به جان او م یاز دست داگالس کفر گریکه د سونیج
 .از داگالس جدا کند
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که بلند شده  میو به ناخون ها دهمیم هیآسوده به تاج مبل تک الیبودم با خ دهیمن که باالخره به هدفم رس و
 خندمیبه داگالس م یطانیش یو با خنده ا اندازمیم یبود نگاه

 .کرد داینجات پ کتوریسط وکه فقط داگالس کتک خورده بود تو یکتک کار یباالخره بعد از مدت و

 .کندیم داینجات پ سونیاز دستان ج کتوریخورده بود و داغون بود توسط و کتک سونیاز ج که داگالس

و هر کدام  کنندیدر بدنش نمانده بود نگاه م یو جان با تأسف به داگالس که از شدت کتک خوردن جان آلبرت
 .کنندیاو را مواخضه م

 یکه اون کله خراب و ب یدونیخودت بهتر از همه م ؟یذاریم سونیسر به سر ج یپسر آخه مگه مرض دار -
 رودیاز اتاق م رونیبه ب سونیآرام کردن ج یکه برا کتوریحرف به همراه و نیاعصابه... و آلبرت با گفتن ا

 .شودیهمراه م

 .ندیمبل بنش یتا بر رو ندکیدارد و به او کمک م یمداگالس قدم بر یبه سو جان

دعواست  یبهونه برا هیمنتظره  سونیج یدونیپسر آروم باش... پسره کله خر آخه تو که م نیجا بش نیا ایب -
 .حال و اوضاتو نیبهش... بب یپریچرا م

 دیگویو م کندیرو به جان م شدیاز ته چاه بلند م شیصدا یکه از شدت داغون داگالس

 کندیو به جان اشاره م ردیگیرا از جان م شیو رو کشدیمبل دراز م یول کن توهم حال ندارم... و بعد بر رو -
 .که او را تنها بگذارد

 یافتد ب یم گرانید یکه در اطرافش و برا یدر برابر اتفاقات ردیبگ ادی دیبانسوخت حقش بود او  شیبرا دلم
 .و محتاج کمک باشد فتدیخودش هم ب یبرا اتفاق نیا یزمان دیتفاوت نباشد شا

که به خاطر درد بر  یو به چهره غرق در خوابش و اخم نمینشیدسته مبل م یسر داگالس بر رو یباال
 .کنمیصورتش بود نگاه م

از عذاب وجدان نداشته  یاز دردش کم شود و کم یتا کم خوانمیم یو ورد گذارمیم شیشانیپ یبر رو یدست
 .ام کم شود

 روم،یم دیوز یدر اتاق م یمیمال مینس یکه باز بود و هر از گاه ییو به سمت پنجره ا شومیبلند م میجا از
 .دیکشیطرف خود مو به کردیتو را محصور خود م بود که بایز یمنظره آن طرف پنجره به حد

 چیام چرا که ه دهینبود، اگر هم که بود من تا بحال آنجا را ند یاز منطقه شرق یجزئکه انگار بود  بایز یحد به
 .( را نداشتمولتیجنگل )و انهیتا م شتریب یرو شیوقت اجازه پ

که حق رفتن داشتم کتابخانه بود چرا که همه مشغول  ییجا نیشتریو ب بودم یمواقع در خانه زندان شتریب و
 نیمع میکه برا یرا از مرز میوقت پا چیتاقبل از آن اتفاق هکتاب خواندن بودند و حواسشان به من نبود و 

 .کرده بودند فراتر رفتم نیمع میبرا هک یبار بود از حد نیکرده بودند فراتر نگذاشته بودم و آن زمان اول
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گذاشته  ولتیخاطر و نیجنگل را به ا نیبود، نام ا ولتیبودم جنگل و دهیکه د یمکان نیباتریزمان ز نیا تا
 ییبایفصل سال شکوفه ها ماندگار بود و جلوه و ز شتریو در ب دادندیبنفش م یبودند که درختان شکوفه ها

 یآزادانه زندگ توانستمیماندنم م یم هآوردم و زند یاگر شانس م دیو حاال شا دادیبه آن م ییکننده ا رهیخ
 .کنم

 یبود و واکنش هوشیجانم هنوز ب یجسم ب یوب شده بود ولخ میها گذرند زخم یم یگریپس از د یکی روزها
 .جا سر نزد نیبه ا ادیز گریکرد و د یدور سونیو بعد از آن از ج افتیداد و داگالس بهبود  یاز خود نشان نم

 گریچون د کنمیآزادانه هم فکر نم یبه زندگ گرید یحت کنم،یجانم نگاه م یزده ام به جسم ب کهیپنجره ت به
 .به زنده ماندن ندارم یدیام

منجالب خفقان آور نجات  نیا تا از رسدیفرا م یکه مرگم ک شمیاند یم نیو به ا نمینشیکنار پنجره م روزها
 .کنم دایپ

اگر طرد شوم هر  یداشتم که حت دیفرار کنم ام نکهیمادر و خواهر برادرانم تنگ شده است. تا قبل از ا یبرا دلم
 نمیخانواده ام را بب توانمیم یاز چند گاه

ندارم چرا که اگر برگردم حتم دارم آن  دارشانیبه د یدیام گریو زنده بمانم د اورمیهم ب یاگر شانس یحت حاال
 .کندیتکه پاره ام م ریگرگ پ

شلوغ، و برو  ندیگویم یخانه که به آن مقر شرق نیروز ها ا نیا رسد،یبه گوش م رونیاز ب یادیز یو صدا سر
 .در آن است یادیز یایب

 یزیچ ای یکس یها وارد قلمرو شده اند و در جنگل سرگردانند انگار که در جست و جو منیاهر ندیگویم
 .هستند

 .مراوده دارد ادیز منانیبا اهر رایچرا که او اخ فتدین شیبرا یشدت نگران لورن هستم که اتفاق به

موضوع با خبر  نیهم از ا ریاگر آن گرگ پ یحت اوردینشده او را سر عقل ب رید نیاز ا شتریإما بتواند تا ب کاش
 .آورد یو او را سر عقل م کردیتر با ناز پرورداش رفتار م ییجد یکم شدیم

 .رسدیپشت درها واضح به گوش م ن،ییآلبرت از پا یصدا

 بشنوم یصداها را از چند فرسخ توانمیام که م دهیرا هم فهم نیا دایجد

 دیگویم کتوریکه خطاب به و شنومیآلبرت را م یصدا

 .گردنیم یزیفقط دارن دنبال چ کننیشکار هم نم یندارن حت یبه کس یها کار منیاهر -

 .من بود یبرا یاعالم زنگ خطر نیا و

و ساکت و غرق در  شدیم یخال نجایکه ا یتنها زمان اد،یشلوغ بود و رفت و آمد ز نجایا بود که یروز چند
 .شبها بود سکوت بود

 .امدهیجانم بهوش ن یجسم ب هنوز
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 .شده اند دیخانه هم از بهوش آمدنم ناام نیساکنان ا یحت گرید

 .به زنده ماندن ندارم چه برسد به آنها یدیخودم هم ام یحت گری... ددمیدیرا در چشمانشان م یدیناام

 .کنندیاتاق به دور هم جمع شده اند و بحث م نیدر ا بعد از چند روز نیمردان آهن دوباره

 .تر هستند یهم بزرگتر و قو یزلیریخرس گ کیداده ام که از  نیخاطر به آن ها لقب مردان آهن نیا به

نشسته است و حواسش به  یکه ساکت و مظلوم گوشه ا نمیبیم انشانیداگالس احمق را هم م امروز
 .داده است کتوریسخنان و

 سونیبه ج یپنهان یاست که داگالس در بدو ورودش نگاه نیاندازد ا یمرا به خنده م نجایکه ا یزیچ
 .ندینشیساکت م سونینقطه از ج نیو در دورتر اندازدیم

 .گردندیم یزیسرگردان هستند که در شهر و جنگل به دنبال چه چ منانیدرمورد آن اهر سخنانشان

 ومده؟یماه که گذشته چرا بهوش ن کیاز  شتری: بدیگویافتد و م یمن مسخنانش نگاهش به  انیدر م آلبرت
 نه؟ یذهنش و بخون ینتونست سونیج

 .کنهیاز ذهنش محافظت م یدفاع وارید هینشد انگار که  نه -

 .بود یجادوگر یو حقه ها ییمرگ نبود از توانا هیاز سا گهید یدفاع وارید نیا

 دیگویو م گذاردیاش مچانه ریدستش را ز داگالس

 .جادوگره درست باشه هیدختره  نکهیحدس من در مورد ا دیشا -

 دیگویو م دهدیتکان م یهم سر آلبرت

 .میذهنمون بساز یبرا یدفاع وارید هی میتون یما هم نم یحت گهیداگالس داره درست م دیشا -

 خطاب به آلبرت کتوریو

 .ذهنشون بسازن ینفوذ برا رقابلیغ یحفاظت وارید توننیو... م اتیوفرشته ح انواع فرشته ها فرشته مرگ -

 دیگویو م گرددیبرم کتوریبه طرف و جان

 .که حرفتون نصفه موند نیکردیصحبت م یو کتاب خاص یطانیموجود ش هیدر مورد  نیداشت شیچند وقت پ -

صفحه از اونم نخوندم  هیکه به شخصه اصال  هی... کتاب جادوگران اعظم... کتابیانداخت ادمیآره...خوبه  -
 دمیاصال جلد کتاب و هم ند یعنی

کتاب و  نکهیاما به محض ا شهیبرتر بوده خونده م یاز جادوگرا نکهیکتاب توسط پدر پدر بزرگم به واسطه ا نیا
 .کننیسرش رو از تنش جدا م کنهیتموم م

 ییچ - داگالس
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 آخه چرا - جان

 نهههه - آلبرت

 یواسه چ - سونیج

 دیگویدر جواب بهت پسرها م کتوریو

که قصد پدر پدر  دونهینم هم یکس خوندن کتاب و نداشت و حق یبود و کس یطانیاون کتاب ش نکهیا یبرا -
 .بوده یچبزرگم از خوندن کتاب 

 خاراندیاش را مچانه آلبرت

 استفاده کنه؟ یطانیافکار ش یممکن بوده ازش برا یعنی -

 ینم یجنبه دکور داشت کس شتری... بعد از اون کتاب و تو کتابخونه گذاشتن اما بدونهیچه م یکس دیشا -
از  یاثر چینشده و ه دایو تاحاال هم که پ شهیم دهیدزد شیدوازده سال پ نکهیتونست بهش دست بزنه تا ا

 .ستیکتاب ن

 دیگویو م کندیم کتوریبه و یاهنگ سونیج

اونو نخونه پس چرا  یقرار بوده کس حق خوندن اون رو نداشته اگه ینوشته شده که کس یتو کتاب چ -
 نوشتنش؟

پس جادوگر هم  م،یخوب و بد دار یزیتو هر چ نیدونینبوده، همون طور که م یطانیشجز افکار  یزیکتاب چ -
 .بد باشه تونهیم

 دیآیدوباره به حرف م آلبرت

 چرا کتاب و نابودش نکردن؟ -

 یبرا یجادوگرا راه یکتاب و نوشته ها و حرفا نیا کردنیبودن فکر م یخب مردم اون زمان مردم ساده لوه -
 .شرفتشونهیپ

 پرسدیکنجکاو م یاچهره با داگالس

 کاریکنه اون وقت چ یزش استفاده ابزارکه بخواد ا یافتاد دست کس دیکنن شا دایکتاب و پ گردنیچرا نم -
 ن؟یکنیم

 .برده نیکرده و از ب دایاونو پ یکیتا حاال  دیشا دونهیم ینشد. ک دایهمه جا رو دنبالش گشتن اما پ -

 کالرنس

نوشته  یتو کتاب چ نکهیا دنیفهم یبرا گذرهیم یدرش چ دونمیمن خط به خط اون کتاب و خوندم و م فقط
 یدیفهم یزیچ دیفقط شا د،یاون وقت شا یذهنمو بخون یو بعدش اگر تونست یکن دایمن رو پ دیبا اول
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 پرسدیکنجکاوانه م جان

کتابخونه که پر  هیکتاب و تو هی شهیاما چطور م دنیاز کتابخونه دزد شیکه کتاب و دوازده سال پ نیشما گفت -
 د؟یرو دزد شهیمحافظت م ژهیاز نگهبان و محافظه و به طور و

که محار شدنش سخت  رهیگیم شیدرست همون شب، غرب کتابخونه که قسمت پرت کتابخونه بوده، آت -
 کشونهیبه سمت خودش م شیخاموش کردن آت یبوده و همه کارکنان کتابخونه رو برا

 یسوز شیکه آت فهمنیم شهیم یسوز شیاز آت که یو بررس ستیکه کتاب ن شنیاز چند وقت متوجه م بعد
 .زدن تا کتاب و بدزدن شیآتبوده، و کتابخونه رو  یعمد

 دیگویم کتویخطاب به و آلبرت

 ده؟یدزد یکتاب و ک نیدیبعدش نفهم -

 .دهیکتاب و دزد یکه ک میدیوقت نفهم چیاما نه ه دن،یکه چرا کتاب و دزد میدیفهم -

 پرسدیم نهیدست به س سونیج

 بودن دهیدزد یحاال واسه چ -

کامل شدن ماه دو تا بچه از دوتا خانواده  مونده بهشدن کتاب و چهار روز  دهیدرست دو هفته بعد از دزد -
کنن.  یبسازن و موانع و از سر راهشون بردارن و حکمران طانیشدو ابر  تا از اون ها شنیم دهیدزد یسلطنت

 .زهیریبهم م وو برنامشون ر رسهیسر م یلحظه پادشاه دارس نیدر آخر اما درست

 .نشد یوقت هم ازش خبر چیو ه شهیگم م گشونید یکیو  رهیمیم شونیکی شن،یدو بچه به دره پرت م هر

 ریاز چشمانش سراز یتخت نشسته ام که متوجه جسمم شدم که قطره اشک یجانم بر رو یجسم ب کنار
 .باشم دواریپس ام یواکنش نشون داد هیباالخره ... پس شودیم

و همه را از جا  شودیباز م یبد یکه در با صدا میاتاق را فرا گرفته و همه در فکر فرو رفته بود یبیعج سکوت
 .پراندیم

 اهینوان خانه رز س - دیگویبا اضظراب م کتوریو وحشت زده خطاب به و دهیاز کاراموزان بود که بارنگ پر یکی
 .گرفته شیآت

 .کنندیاتاق را ترک م مهیو سراس شوندیسخن مات و مبهوت م نیا دنیبا شن مردان

 .ردیگیخانه را در بر م یبیو سکوت عج شودیاز هرگونه سکنه م یخال نهیدر عرض چند ثا خانه

 بشتابم شانیاریانجام دهم و به  میتیکودکان  یبرا یکار توانستمیم کاش

 .ازدارمیکه خودم اکنون به کمک ن افسوس

 .رسدیمانند باز و بسته کردن در به گوش م نییاز طبقه پا ییصداها
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 .پسر ها چه زود به خانه برگشتند کتوریکه و کنمیمن فکر م و

 در، یتا از اتاق خارج شوم که در چند قدم کنمیسمت در حرکت م به

 .کندیجانم حرکت م یفاسد به سمت جسم ب یمنیو اهر شودیبا شدت باز م در

 شودیو درصدد خفه کردنش م شودیجانم خم م یجسم ب یبر رو منیاهر

 او یتا به سو دارمیبود را برم زیم یپانسمان زخمم رو یکه برا یچیق

مرا به سمت جلو به سمت  یقو یهمچون آهنربا یزیچ منیاهر یقدم کیور شوم، اما درست در  حمله
 .کشدیجسسم م

 کالرنس

 یو راه نفسم بسته شده و به سخت کنمیم یروح گرفته اما خسته و کوفته هستم و احساس خفگ جسمم
 .نمیبیسرم در حال خفه کردنم م یرا باال هیبا صورت کر یمنیاهر کنمیتا چشمانم را باز م کشم،ینفس م

 تنفس یهوا برا یکم یاز دست موجود پست، و درجست و جو افتنینجات  یبرا کنمیم تقال

 کنم یموجود خال نیمغز ا یو در کله ب ابمیب یزیتا چ کنمیرا باز م دستانم

 .شکنم یسرش م قدرتم آن را در نیشتریو با ب رمیگیرا بدست م یپاتخت یو تقال گلدان بر رو یسخت به

 یرو نشیگسن کلیو ه شودیچشمانش لوچ م کندیاش مبهوت مرا نگاه م یبا آن چشمان وزغ هیچند ثان یبرا
 .شودیم هوشیو ب افتدیمن م

 نیبود محکم با سر به زم کیاما چون به لبه تخت نزد کنم،یاو را از خود جدا کرده و از خود دور م یسخت به
 .کندیبرخورد م

 .کندیهوا تقال م ییذره ا یام بسته شده و برا یتنفس راه

 .شود یباز نم زنمیو زور م کنمیم یروم اما هرکار یبه سمت پنجره م باشتاب

باز شدن پنجره  یرا برا میتمام سع دیایبهوش ب نکهیقبل از ا شودیبلند م منیاز اهر یخرناس مانند یصدا
 .ندارد دهیاما فا کنمیم

 .رودیکه از درد آخم به هوا م کشدیرا م میو موها شودیو دوباره به سمتم حمله ور م دیآ یبهوش م منیاهر

که از من متصاعد  یا تهیالکترس انیرا رها کند اما همان موقع جر میتا موها گذارمیدستش م یرا بر رو دستم
 .کندیشده او را خشک م

از آن متصاعد  تهیالکترس انیکه همچنان جر یو به دست منیافتد، هاج و واج به اهر یم نیبر زم هوشیب و
 .نبود یخبر تهیالکترس انیاز جر گریکه د کنمی. دستم را باز و بسته مکنمینگاه م شدیم

 .مرگ هستم هیشدم که سا یداشتم مطمئن م گرید
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را  منیاهر تهیمرگ هستم و با الکترس هیشک نکند و متوجه نشود که من سا یکس نکهیا یبرا میآ یخودم م به
 .کنمیجدا م نهیکه کنارم افتاده بود را در قلبش فرو و قلبش را از س یچیکشته ام، ق

ام نشسته نیزم یام و بر روآورند و هاج واج مرا که بهوش آمده یو پسرها به اتاق هجوم م کتوریو همزمان
 .اش در آوردم نهیرا از س منیآن اهر فیکه چگونه قلب کث کنندینگاه م

 .ازمندمیتر ن قیتنفس عم یمن همچنان به هوا برا اما

 کمک کنند نیشدن از زمد بلن یبه من برا تا ندیآ یبه سمتم م پسرها

دهم تا از کنار برود و به سمت پنجره  یرا هُل م سونیج خواهم،یم ژنیاکس یهستم و فقط کم یمن عصب اما
 .کند یپرت م واریدوسه قدم او را عقب بکشد، او را به سمت د نکهیا یبروم، اما هل دادنم به جا

من... من... متاسفم  -تا به او کمک کنند.  روندیم سونیبه سمت ج کنندیو واج به من نگاه م هاج
 .نیبره کنار تا برم کنار پنجره هم خواستمیبشه فقط م ینجوریا خواستمینم

 .کنمیو در را قفل م شومیو وارد م رومیم ییدستشو یو به سو کنمیبه سرعت اتاق را ترک م یمانیبا پش و

و محدود بود، اما  ینبود درست بود که در خانه زندان ینده خبرآن دختر شاد و سرز  گرید کنمینگاه م نهیآ به
 .باز هم در کنار مادر و خواهر و برادرانش شاد م خوشحال بود

زد و بر لبانش لبخند  یچشمانش برق نم گریآن دختر شاد نبود، د گرید دمیدیم نهیکه در آ یاکنون کس اما
 .نبود

اتفاقات مرده بود، اما من هنوز  نیکه گربه با هفت جان هم االن با ا نمکیفکر م نیو به ا زنمیصورتم آب م به
 .زنده ام و به قول معروف سگ جانم

 تو بود صد تا کفن پوسونده بود یدختر گربه االن جا یهست یک گهید تو

 .جون سگ

 لیتحل میانرژ یو تا حدود کردیرا به من وارد م یادیبود فشار ز یریحال شکل گکه در بدنم در یراتییتغ
 .رفتیم

پرت کرد، هرچه هست  واریقدرت از کجا آمد که او را به سمت د نیدانم ا ینم سونیدر زمان هل دادن ج اما
 .تا قبل از دردسر شدن کنترلش کنم دیبا

 .کنمینگاه م نهیبار به آ نیآخر یو برا زنمیرا دوباره آب م صورتم

 .بزنم بیآس یبه کس خوامیکه باشم، و نه م مخوایو نم ستمین طانیش من

 .شومیو وارد اتاق م کنمیسمت اتاق حرکت م به

 .هستند رهیخ نیتنها پسر ها در اتاق ساکت نشسته و به زم نبود و کتوریو

 .نمینشیو کنارش م رومیتنها نشسته است، به سمتش م یمبل دو نفره ا یبر رو سونیج
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 رمیگیدستانم م انیرا در م شیبزرگ قو دست

 .... متاسفمنیکنار هم یکه بر خواستمیبزنم فقط م بیبهت آس خواستمینم سون،یج خوامیمن معذرت م -

 .نمیبیکردن در نگاهش نم یاز تنفر و تالف یحس شوم،یم رهیچشمانش خ در

 .کندیمعذب م یدر برگرفته که مرا کم ینیرا سکوت سنگ اتاق

 .میگویم یو متأسفم کنمیم سونیبه ج یخجالت نگاه یروناچار دوباره از  به

 .افتمیکه در بغلش م کشدیو م ردیگیبلند شوم دستانم را م میاز جا خواهمیتا م اما

 بازوانش در حال خفه شدن بودم انیبغل کرده و من در م شیرویتمام نمرا با  سونیج

 .الیخیبار و ب نیا یبود دهیترس کنمیجوجه، درکت م ستمین یاز دستت عصبان -

 ؟یستی: جسارتن که عادت ندیگوینداشت خطاب به من م ییایشرم تر بود و ح یکه از همه ب داگالس
 ادی... خوشش نمیاز دخترا سونیج

خوب حالش را  سونیوجه نداشتم، اما ج چیسر بلند کردن را به ه یو رو من که از خجالت سرخ شده و
 .ردیگیم

 خاره؟ یتنت م مگه باز -

 .ندینشیم یو ساکت گوشه ا دیگویروبه من م یدیببخش دید یرا خطر تیکه موقع داگالس

: و اما مهم دیگویو م گذاردیم اشدهیشانه پهن و ورز یو بر رو کندیمرا بلند م سونیآن هنگام ناگهان ج در
 .گروهه یبخش، مراسم عضو شدن تو تو نیتر

 .شومیم لیگور نیآزاد شدن از دست ا یتقال کردن برا من شروع به و

 .زنمیم غی: ولم کن االن جزنمیم ادیبشم و فر یزیعضو چ خوامیافتم اصال نم یاالن م ونهیولم کن د -

 .آوردیرا در م غمیکه ج زندیباسنم م یهم نبود با آن دستان گزر مانندش بر رو الشیخ نیکه ع سونیج و

 زدن دوست دارم غیبزن، من ج غیج یخوایهرچقدر م -

قرار  یاستخر استخر بزرگ رشیو به سمت لبه بالکن اتاق که ز کندیو آن را باز م رودیبه سمت پنجره م و
 .رودیداشت م

چرا مثل  دیکمک کن ،یولم کن روان یبکن یخوایم ی: چه غلطزنمیم ادیفر بایو تقر کشمیرا م سونیج یموها
 .دیکنیمنو نگاه م نیسادیوزغ وا

واکنش  کیاز  غیتا مرا رها کند اما در زنمیفرا بنفش م یغیو درگوشش ج کنمیم شهیرا از ر سونیج یموها
 .کوچک

 زدن دوست دارم خودت و خسته نکن غیگفتم که جوجو من ج -



 

 
53 

سرو  ینیزم بیس یگون کیو مرا مانند  کندیجدا م شیبعد از تمام شدن حرفش دستانم را از موها سونیج و
ندارد و در آخر در  یاثر چیه ییرها یبرا میها غیو ج شومیم زانیبالکن آو لهیو من سروته به م کندیته م

و دست  کنندیباال مرا بر و بر تماشا م ز. رو به پسرها که ارودیبه هوا م غمیآب ج یو از سرما افتمیاستخر م
 .زنمیم غیوج میگویناسزا م ندیگویم کیو عضو شدن در گروهشان را تبر زنندیم

 .گروهتون بخوره تو سرتون انگال ،یوحش یالیمگه دستم بهتون نرسه گور شعورایب -

و افسوس بر من  دند،یخندیو م کنندیاست بروبر مرا نگاه م یعاد شانیحرف ها برا نیآنها هم که انگار ا و
 ( سونی) جدمیرا ند تیخاص یب لیگور نیا یپنهان شده در چشمان وزغ یطانیکه نگاه ش

 میگویو ناسزا م کنمیکه با خشم به پسرها نگاه م همچنان

است، به  یعاد شیاتفاقات برا نیکامال خونسرد که انگار ا یو با نگاه شودیم اطیوارد ح یاز در پشت کتوریو
 .کندیکمک به طرفم دراز م یودستانش را برا دیآیسمت من م

 میگویم کتوریوخطاب به و میآیم رونیو از آب ب کنمیاستخر شنا م یمن به طرف پله ها اما

 .ستنیادبن و آداب معاشرت با خانوما رو بلد ن یگستاخ و ب یلیپسراتون خ-

 .شومیو وارد حمام م رومیبا قهر به سمت در م و

 .و درستش کن ایب مخور یاه حاال سرما م ارمیبزنن بهتون حاال لباس از کجا ب گند

 .به گوش رسد کتوریو یومتقابال صدا دیآیدر م یحرف زدن با خودم صدا نیح در

 .مرا دخترم صدا زد دانستیکه تا کنون اسمم را نم او

 .تو رخت کن ذارمیآوردم م زیخانمِ... دخترم برات لباس تم -

 یبا تخس کنمیبود در را باز م دهیبه تنم چسب میبودم و لباس ها دهیهمان وضع که مانند موش آبکش در
 میگویم کتوریخطاب به و

 اسمم کالرنسه... بابت لباساهم ممنون -

 .کنمیآورم و حمام م یرا در م میو لباس ها بندمیم شیدر را به رو و

 قرار است بر سرم نازل ییچه بال گرید نیکه بعد از ا شمیاند یآن م به

 .شود

 .و در آن درحال گم شدن هستم کنمیبرابر من است را به تن مده  که ییها لباس

 .بلند گم شده ام یها نیام بازم بلند است و در لباس گشاد و با آستشلوار را هر چقدر که باال زده یها پاچه

 به محض وارد شدن شومیو وارد اتاق م کنمیسمت اتاق حرکت م به

 .خندند یم دمیجد پیاز ت پسرها
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 کندیهمه آنها را ساکت م دیخفه ش کیبا  کتوریو

... به بچه ها ریحرفا و رفتارشون به خودت نگ لهیبهشون محل نده مخشون تعط نیبش نجایا ایب زمیعز ایب -
لباسارو  نیا دیلباسو برات آورم فعال تا اون موقع با زیسا نیتر کیکنن کوچ هیگفتم چند دست لباس برات ته

 یتحمل کن

 نگاه کنم کتوریتعجب به و با

 پس؟ هیبزرگش چ نهیلباستون ا زیسا نیتر کیکوچ -

 سونیاندازه ج -

 لیگور -

 دیگویو م کندیچپ چپ نگاهم م سونیج

 دست شما درد نکنه -

 .رمیگیرا م میو رو رومیبه او م یو چشم غره ا زدمت،یمحکم تر م دیبا کنمیحاال که فکر م -

 آوردیمرا به خودم م کتوریو یصدا

 یبگ یزیاز خودت چ یخوایو حالت خوبه خدارو شکر نم یبهوش اومد یهوشیدخترم حاال که بعد از دوماه ب -
 و اون اتفاق برات افتاد؟ یچرا تو جنگل بود

 .دهم اما نه آنقدر زود حیتوض دیزود بعد از بهوش آمدنم با ای ریکه د دانستمیم

 .زود قدریدهم اما نه ا حیتوض دیزود بعد از بهوش آمدنم با ای ریکه د دانستمیم

 .به مرحله سختش میدیکنم... رس کاریبگم، چ ی... حاال چهوم

 افتم یو به لکنت م شومیهول م یکم

 بگم یمن... م... راستش من... چجور -

 یکرده؟ بگم برا یشگاهیو موش آزما دهیدزد یمن و از خانواده سلطنت یبگم... بگم پدرم تو شش سالگ یچ
 شومش لو برن منو طرد کنه؟ یکه نقشه ها دیترسیمنافعش در خطر بود و م نکهیا

 داد؟ میبود سرم و از تنم جدا کنه و از خونه فرار کیبود که نزد دهیرس یوانگیبه جنون و د نقدری... ابگم

 .کندیم شتریاضظرابم را ب کتوریسخته، نگاه کردن در چشمان نافذ و یلیخ یوا

 م؟یحرف بزن یخصوص شهی:ممیگویخطاب به او م عیو سر کنمینگاه م کتوریدر چشمان و یسخت به

 ؟یخصوص -

 راحت ترم یجور نیآره ا -
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 دیگویو م زندیم یپوزخند سونیج

 خودت و خالص کن میدفعه بگو ما قاق هی -

 ؟یمگه شک دار -

 دست شما درد نکنه -

 .گردانمیرا از او برم میو همراه با چشم غره رو کنم،یخواهش م -

و فعال  رونیب می: بهتره بردیگویآرامش رو به پسرها م یبود با صدا نیپسرها آرام و مت هیکه نسبت به بق جان
 .بچه ها میبر میتنهاشون بزار

 ی: مرسمیگویو م کنمیبه جان م یقدر دان نگاه

 .کنندیم را ترک پسرها اتاق بیترت نیبه ا و

 دخترم؟ یصحبت کن یخصوص یخوایهست که م یموضوع خاص -

بهتره خلوت تر باشه تا  ستمیجمع پسر ها راحت ن یاما تو ستین یاوم... خب نه... راستش موضوع خاص -
 .میصحبت کن

مغز  ینگاه نکن به جا کلشونیخل و چلن به قد و ه نایحتما، ا یشون گفت یو متلک پرون یبه خاطر مزه پرون -
 تو سرشون گچه

 اون که مشخصه -

 .افتدیبه خنده م کتوریحرفم و نیا با

 :دیگویو خطاب به من م شودیکوتاه خنده اش تمام م یقیاز دقا بعد

 سر اصل مطلب میحاال وقتشه بر خوب

 بله....بله -

 .مجبورم دروغ بگم یول خوامیجون معذرت م خدا

کامل شده  روهاشونین یخانواده هشت نفره بودم خواهر و برادرام از همون دو سالگ هی راستش من عضو -
 گفتند که من ناقصم لهیخانواده و قب ینداشتم کم کم تو ییرویهنوز ن یبود اما من تا هشت سالگ

 .وجود داشت که من ناقص باشم یبود مادرم خوناشام درصد نهیپدرم گرگ چون

 .صبر کرد یده سالگنگفت و تا هج یزیچ پدرم

 .مجبور بود من و از خونواده و گروه طرد کنه شدیها بهش وارد م لهیکه از طرف قب ییبه خاطر فشارا اما
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 تمیشدم و اذ نهیگرگ یایشکارچ ریراه اس یتا به جنگل برم، اما تو رونیطرد شدم، از خونه زدم ب نکهیاز ا بعد
از دستشون در رفتم و بعدشم که اون اتفاق افتاد و االن  یو به سخت کشنمیکردن و گفتن اگه لوشون بدم م

 .نجامیا

 .خدا چقدر سخت بود... خدا کنه باور کرده باشه چرت و پرتام رو یوا

 دیگویخطاب به من م کتوریو

 کدوم -

 دهمیپاسخ م متعجب

 یچ -

 کدوم جنگل -

 .کنمیرا نگاه م کتوریدهان باز و با

 بهش بگم؟ یتو، حاال چ یبود گفت یدهنت و دختر چ رنیگل بگ یا

 مجنون دی... جنگل... جنگل بزهیمن... چ -

 .دمیو هکتور شن ریدروغ نبود از اون گرگ پ گهید یکی نیا یوا

 .کنمیم یدگیخب بهش رس یلی: خدیگویو م کشدیچانه اش مبه  یدست کتوریو

 .فعال تنهات بزارن استراحت کن گمیپسرا م به

 باشه ممنون -

 یجادوگر هی: تو دیگویو م گرددیدوباره به طرفم برم کتوریو

 هستم؟ -

 .یجادوگر هیکه  زننیپسرا حدس م -

 جادوگر باشم هی دیپس شا -

 یپس هست -

 .دی: شادهمیبه او جواب م یبا لبخند من

 .کنمیتخت رها م یو من خودم را رو شودیاو از اتاق خارج م و

 گذشت ریبخ اووف

 .رسدیو پسرها از پشت در واضح به گوش م کتوریو یصدا
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 .دیشنیو دور را م زیر یو حساس شده بود و صداها زیت میگوش ها دایجد

 شومیآلبرت را م یصدا

 جادوگره؟ هیاون واقعا  -

 دهدیجوابش را م کتوریو

 آره -

 .پس حدسمون درست بود ولیا - پسرها

 .نییپا میبر نیایب میبهتره فعال تنهاش بزار کنهیتر، داره استراحت م واشی -

 .کردندیکه درباره جادوگر بودن من صحبت م دمیرا شن شانیصدا

 کنم؟ کاریمنافعشون استفاده کنن چ یاونا بخوان از من برا اگه

 .از چاله افتادن تو چاه هست یته بدبخت یعنی نیکه ا واقعا

 ؟یبکن یچه غلط یخوایکردن اون وقت م یکار نیو همچ می... اومدکننینم یکار نیبابا اونا همچ نه

 .یخفه ش شهیم

 .زنمیکه دارم با خودم حرف م دهیرس ییبه جا کارم

 کنم؟ یشه چه غلط یجور نیاگه ا یجد

 .کنمیجاهم فرار م نینداره که از ا یکار

 ؟یفرار کن یخوایچطور م نجایهمه نگهبان ا نیا با

 .وارد بشه تونستینم یعوض منینگهبانش عرضه داشتن که اون اهر اگه

 .کنمیو فرار م کنمی... فوقش همشون و طلسم خواب مهیحرف نمیا

 .شهینم نیاز ا بهتر

 ست؟یخونه ن یمگه کس اد،یپسرا هم نم یقدر سوت و کور، صدا چه

 .شومیو از اتاق خارج م کنمیسمت در اتاق حرکت م به

 .نره خر ی... پسرا... پسراکتوریو ستیخونه ن یکس -

 .ستیخونه ن یکس نکهیمثل ا نه

 .آب بنوشم یتا کم افتمیو به سمت آشپرخونه به راه م کنمیم یاحساس تشنگ یکم

 .گذارمیم زیم یرا رو وانیو ل خورمیآب م یو کم رومیآشپزخونه م به
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 .کار کنم ایحرکت اش یرو ستین یبهتره تا کس رسد،یبه ذهنم م یفکر

به تمرکز باال بود که من در  ازیکار ن نیا یبرا خورد،یکم تکان م یلیاما خ وانیبه تکان دادن ل کنمیم شروع
 .ذره هم تمرکز نداشتم هیروز ها  نیا

 .شکندیو م افتدیم نیبه زم وانیو ل پرمیم میداگالس ازپشت سرم از جا یباصدا

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 دهمیجوابش را م یبودم با لحن سرد یعصبان یکه از دست داگالس حساب من

 .کردمیداشتم آب کوفت م -

 .یکردیهم م گهیکار د هی یمعلوم بود اما داشت یکردیآب کوفت م یداشت -

 میگویو م گردمیسمت داگالس برم به

قدر فوضول نباش و تو کار من دخالت نکن درضمن  نیبعدشم ا خوردم،یآب م یعنیداشتم آب کوف... -
 .هارم جمع کن شهیش

 من جمع کنم؟ یتوشکست -

 .افتاد شکست پس خودت جمع کن وانیل یتو من و ترسوند -

 .کنمیآشپزخانه را به سمت اتاق ترک م و

 .هارو جمع کن شهینره ش ادتی -

احمق، دختره احمق.  ؟یدیم یروزا همش سوت نی... آخه دختر تو چرا ابندمیو در را محکم م شومیاتاق م وارد
 .رفت یکودن شد

 .خسته شدم پسره خر ازت متنفرم اه

 .تیخاص یچغندر ب ییکه بخوام طلسم کنم تو یکس نیاول خورمیم قسم

 .تنها بود شهیلحظه نم هی نایاز دست ا اووف

 بده یکنم االن... دختره احمق حواست و جمع کن کمتر سوت کاریچ ایخدا

 .ینیزم بیخر پسره س داگالس

 .کنمیرها م شیو خودم رو رو کنمیسمت تخت حرکت م به

تمرکز کنم  کمیشدنه... بزار  بیتر غاون و کامل کنم از همه افتضاح فمیضع یزایفکر کنم که تو چه چ دیبا االن
 تونم؟یم نمیبب

 میشیم بیتمرکز حاال غ کمی
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 .پراندیم میو از جا ترساندیباز شدن محکم در بود که من و م یصدا

 .شوندیبودند که پشت سرهم وارد اتاق م ایشرم و ح یب یپسرها

 .داخل نیایم نیندازیاست که سرتون و مثل گاو م لهیطو نجایمگه ا -

 دیگویم دهیرنگ پر آلبرت

 .جن داره نجایکه ا ارمیم مانیدارم به حرف داگالس ا حیمس یسیع ای -

 میگویو م کنمیمهمانش م یو پس گردن کنمیسمت آلبرت حرکت م به

 .شدم بیمنم کالرنس غ ،یزهرمار جن خودت -

 دیگویزده م جانیه سونیج

 طونیش یبلد یچ گهی... دیشدنم بلد بیپس غ یوا -

 ...مردک ؟یخوریبلدم م یکوفت کار -

 .رودی... و بعد خنده اش به هوا مخورمیمن م یتو زهر هم بد خورم،یم یاگه تو درست کن -

 سر رهیدرد مردک خ -

 پرسدیمتعجب م جان

 یشیحاال چرا ظاهر نم -

 تونمینم -

 چرا؟ -

 .ستمیبلد ن نکهیدو ا ن،یختیتمرکزم و بهم ر نکهیا کی -

 .شودیم دایآب بنوشم که همان موقع سر و کله داگالس پ یتا کم دارمیمآب را بر وانیل

و سکته  افتدیبود نگاهش به من م بیو مشغول خوردن س دیآیکه خوش و خرم به سمت بچه ها م داگالس
 زندیم ادیو فر افتدیاز دستش م بیو س زندیم یا

 جن -

 درمون جن یدرد ب یا -

 .رو سرت ی: چخبرته پسر خونه رو گذاشتندیگویو م کنندیبا هم رو به داگالس م پسرها

 ن؟یکنینگاهش م نیبعد شما خونسرد نشست خورهیجن روبه روتون نشسته تازه داره آب هم م هی -

 دیگویخونسرد م جان
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 خب آب بخوره نوش جونش -

 !نوش جونش؟ -

 دیگویخطاب به او م یعصب سونیج

 ظاهر شه تونهیشده نم بیسه غکالرن نیا...سمیمردک اسکول -

 .و کوفت کن بتیسرجات و س بتمرگ

 ؟ینیبیاالن من و م ؟یجد -

 دیگویو م دهدیبه نشانه تاسف تکان م یسر آلبرت

 نهیاون ما رو نب شهینم لیدل مینیبیشده ما اون و نم بیاسکل غ -

 ؟یظاهر ش یچجور یدونینم یشد بیطور، االن غ نیکه ا -

و من  پرمیم میاز جا آوردیکه داگالس کنار گوشم در م ییکه با صدا م،یرویدر فکر فرو م یقیدقا یبرا همه
 زنمیناخودآگاه در گوشش م

 .کندیو مظلوم به من نگاه م گذاردیصورتش م یدستش را بر رو داگالس

 .رفلکس بود هیبزنم تو گوشت  خواستمینم خوام،یمن... من معذرت م -

 .یکمک کنم که ظاهر ش خواستمیممن فقط  -

 دیگویو م زندیم یپوزخند سونیج

 .آخه مردک عقب مونده، مگه سکسکه است که با ترسوندن برطرف شه -

 .رودیکار داگالس خنده شان به هوا م نیبچه ها با ا و

 از کمکت یمرس -

و ساکت بر  رودیآن نشسته بود م یکه قبال رو یو به سمت مبل دیگویم یآرام یکنمیخواهش م داگالس
 .ندینشیآن م یرو

 دیگویخطاب به من م جان

 بلد باشه تو رو ظاهرکنه دیشا میبگ کتوریبه و میبر ستیبهتر ن -

 دیاگه بزار خوامیتمرکز م کمیفقط  کنمیخودم حلش م ستینه الزم ن -

و  کندیباز نم لهیو در را مثل طو شودیمزاحمت نم یکس گریکه د ییجا کنم،یحرکت م ییسمت دستشو به
 .تمرکز است یبرا یمناسب یصدالبته جا

 .تمرکز کنم کنمیم یو سع زنمیبه صورتم م یآب
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 .کنمینگاه م نهیبه آ کنمیو تالش و تمرکز چشمانم را آرام باز م یسع یقیاز دقا بعد

 .شده بودم پس باالخره موفق شدم ظاهر

 .شومیخارج م ییو از دستشو فرستمیخودم م یبرا یو چشمک کنمیم ینگاه نهیآ به

کال خوب و  میساکت است، زخم ها یبیهمه جا به طرز عج گذرند،یم یگریپس از د یکی به سرعت روزها
 .محو شده شانیجا

 .با پسرها نسبت به قبل بهتر شده امرابطه

 زگشتمشده بودم بعد از ظاهر شدنم به اتاق با بیکه غ یروز

 .کردندیهاج و واج مرا نگاه م پسرها

 به خودش آمد و گفت سونیج

 .ی... چه معجزه ایریرو ظاهر کنه؟ عجب چه تاث بیآدم غ هیداره که  ریتاث نقدریا دنیکش فونیس هی یعنی -

 مدت سرش نیشدن من خبر ندارد چرا که ا بیغ یهنوز از ماجرا کتوریو

 .گرم بود نهیگرگ انیشکارچ با

 رساند انیانجام داده بود را به پا مهی(نصفه ن انیبرا )ریرا که گرگ پ یکار

و هکتور را از  لیسخت مجروح شده بود و توان مقابله با آنها را نداشت و دن انیبا شکارچ یریدر درگ انیبرا
 .منع کرده بود انیبه شکارچ یکینزد

 .ماجرا را به اتمام رساند نیتمام ا یرکیبا ز کتوریو اما

و پسرها طبق معمول  میکنیصحبت م یو از روزمرگ مینشسته ا منیدر نش کتوریبه دور و یهمگ اکنون
 اندازندیسوژه را دست م شهیداگالس هم

 .اندازدیما را به خنده م بشیغر بیبچگانه و عج یداگالس با واکنش ها و

 پنج ساله است نه ییبچه ا ییگوکه  زندیاز داگالس سر م ییکارها یگاه

 .او را داگالس کرده است شیها یخصلت و خل و چل باز نیعقاب ها... اما هم یآلفا

و درخواست مالقات  دیآیبه داخل م کتوریاز کارآموزان و یکیو متقابال  کندیدر همه مان را ساکت م یصدا
 .دهدیرا گزارش م یشمال یگله گرگ ها یبتا

 .شما رو مالقات کنن خوانیم یگله شمال یبتا س،یرئ - کارآموز

 دیگویرو به او م کتوریو

 خودت بهتره یبرا ینباش نجایبفرستش داخل، دخترم فعال بهتره ا -
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 .تا به سمت در حرکت کنم شومیو بلند م زنمیم یلبخند کتوریو به

 .شومیم بیو غ زنمیم یو رو به بچه ها چشمک ستمیایم کتوریسر و پشت

 بمونم حاال؟ شهی: نممیگویم کتوریخطاب به و و

 .ندیبیاما مرا نم چرخد،یم دیآیمن م یکه صدا یوبه طرف پردیم شیاز جا کتوریو

 .ستادمیمنم پشت سرتون ا نینترس -

... چ... یسکتم داد یمونی: دختر مثل جن مدیگویو م شودیکه هنوز در شک بود ازشک خارج م کتوریو
 .یشد یشکل نیا یچجور

 .دیبهتر بدون دیشما که با گهیجادوگر بودنه د یتایاز خاص -

 دیگویخطاب به من م کتوریو

 االن؟ یظاهر بش یتونیم -

 دیگویو م کندیم یاتک خنده سونیج

 حله دنیکش فونیس هیبا  -

 رمیگیرا م میو رو رومیبه او م یاغره چشم

 میگویو م کنمیم ندیبیکه مرا نم کتوریدرد... رو به و -

 بمونم؟ تونمیتمرکز الزم دارم... حاال م کمیفقط  تونمیبله م -

 دیگویو م زندیبه آن م یاو چند ضربه گذاردیم یصندل یدستش را بر رو کتوریو

 .دخترم راحت باش نیبش ایب -

 جام راحته ستادمیپشت سرتون ا نجایمن هم یرو ننیبش انیب ترسمیم نم،یشیاما نم مونمیباشه پس م -

 از دست تو دختر -

 .کندیم تیو او را به طرف مبل ها هدا شودیگله وارد اتاق م یبه همراه بتا کارآموز

 .کشدیم شیرا پ یدیگله، او که نامش آلفرد بود بحث جد یروزمره با بتا یو صحبت ها ییرایاز پذ بعد

بشه تا درمانش کنه  کشینزد یکس ذارهیزخمش به شدت عفونت کرده نم ستیوضع آلفا واران اصال خوب ن -
 .دهیانجام م یهاشو به سخت تیمسئول اره،یزخم کم کم داره از پا درش م

 یتو ینبوده... هرج و مرج داخل یسمت نیهمچ قیاز اولم ال گنیدر اومده که م گهید یها لهیقب یآلفا یصدا
گلم اون قدرت و ندارم که  یآلفا به جون هم افتادن، من بتا گاهینشده برسر جا یچیشده هنوز ه جادیا گله

 .دیکنیو درک م نینظاره و کنترل داشته باشم... مطمئنم خودتون ا یهمه چ یبخوام رو
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 دیگویو م دهدیبه نشانه تاسف تکان م یسر کتوریو

زخم واران هم  یدوا یبرا م،یکنیم دایمشکل پ نیا یبرا یراه حل هینگران نباش  کنمیآره پسرم درکت م -
پسرم نگران نباش عصر  یبر یتونی... مرسونهیم بیو به خودش آس کنهیاستراحته که فعال ازش امتناع م

 .میکنیم دایپ لمشک نیا یبرا ییو چاره ا کنمیو باهاش صحبت م زنمیبه واران سر م امیم

 کندیم یدوباره مزه پران سونیکه ج شومیظاهر م یقی... و من بعد دقارودیو م ندکیم یخداحافظ آلفرد

 چه عجب کنهیکار م دنمیکش فونیاِ ظاهرشدن بدون س -

 .کنمینثارش م یغره اادب، و چشم یکوفت پسره ب -

 میگویم کتوریو خطاب به و نمینشیم شیو بر رو رومیطرف مبل ها م به

 کنه؟ینم دایپ امیها زخماشون زود الت نهیمگه گرگ شه؟یشده که حالش بدتر شده و خوب نم یزخم یچجور -

 وضع بندازه نیزهر آلود اون و به ا ریت نکهیچند روز قبل از ا -

رفته بود  یسرکش یزخمش هنوز کامل خوب نشده بود که برا شه،یم یزخم اهیس یبا خوناشاما یریدرگ یتو
 اطراف یجنگال

 خورهیزخم م یبه جا ریو ت کننیبهش حمله م نهیگرگ یایشکارچ

به  ازیبهتر شدنش ن یاما برا میهم موفق شد یو تاحدود میزهر و از بدنش خارج کن میکرد یسع یلیخ ما
 .دهیاستراحت داره که اون انجام نم

 .برهیم نیوگرنه خودش و از ب نییپا ارمشیب طونیو از خرش نمشیحتما برم بب کنمیم یسع امروز

روزها به شدت ساکت و آرام است و به دور  نیا م،یاتاق را فرا گرفته و همه در فکر فرو رفته ا یبیعج سکوت
همه آرامش قبل از  نهایا کنمیموضوع ندارم... حس م نینسبت به ا یمن. احساس خوب یبرا یخطر چیاز ه

 .آوردیم رونیرا از فکر ب یو همگ شکندیدر سکوت اتاق را م یطوفان است... صدا

 دیگویکه م بود کتوریو کارآموز

 .سیدرخواست مالقات با شما رو دارن رئ انیآلفا برا -

به طرف در بروم و  خواهمیواز مهمان بد اخترش برود، تا م شیتا شخصا به پ شودیبلند م شیاز جا کتوریو
مرا  کتوریراهرو درحال آمدن به سمت اتاق هستند و چیدر پ ریبه همراه آن گرگ پ کتوریاتاق خارج شوم و

 .شومیم بیو غ گردمیبرم واریبه پشت د ندیمرا بب انیبگذارم برا نکهیاما قبل از ا ندیبیم

گفت اتاق را ترک کنم  کتوری... کاش همان اول که وشودیو مهمانش م کتوریشدنم مصادف با ورود و بیغ
 .لعنت به من رفتمیم

 .دهدیکوتاه به من احساس خفقان دست م یلحظه ا یبرا یاو حت کنار در ماندن

 .شوندیم ریاز گرگ پ ییرایو پسرها مشغول پذ ندینش یمبل م یبر رو کتوریبه همراه و انیبرا
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 .کندیسرحرف را باز م انیمتفرقه برا یحرف ها یقیاز دقا بعد

 .نیکرد دایپ یدختره زخم هیکه تو جنگل  دمیاز نگهبانا شن -

که  رومیبودم به عقب م ستادهیا انی... من که پشت سر برایعوض ریپ گرگ یریخبر مرگ من و بگ یاومد پس
 .شکندیو م افتدیم نیو گلدان به زم کنمیبه گلدان پشت سرم برخورد م

 کتوریو خطاب به و دیآیکه گلدان شکسته بود م ییبود دست پاچه به طرف جا ستادهیمن ا کیکه نزد آلبرت
 دیگویم

 .دستم خورد خوامیمعذرت م -

 .من بود یاما در واقع آن چشم غره برا رودیبه آلبرت چشم غره م کتوریو

 .گردیصحبت را از سر م کتوریو

 بعد چند وقت هم مرد برده بود نیخوناشام گردنش و از ب م،یکرد دایآره پ -

 دیگویمتعجب م یابا چهره انیبرا

 .زدن نجایتو جنگل جلسه گرفتن و گفتن که رد دختر رو ا منایخبر دادن که اهر ایمرده؟ اما نفوذ -

 ( خوبه کم کم خودتو لو بده یلیخوبه...خ )

که بهت خبر دادن درست  یی: اره اونادیگویم انیدستپاچه و مضطرب شود خطاب به برا نکهیبدون ا کتوریو
 .شده بود هوشیب ادیز یزیبود از خونر نجایگفتن... دختره ا

خودمون و  میدیفهم یحمله کردن وقت منایکردن... خبر اومد اهر داشیپ نجایردش و زده بودن و ا منایاهر
 دن،یو هم رس منیخفه کرده بودن، بچه ها حساب اهر یهوشیحالت ب بود، دختره رو تو رشدهیاما د میرسوند

 .میاما متاسفانه دختر رو از دست داد

 دیگویو م خاراندیاش را مچانه انیبرا

که  میدیاونجا هشدار م انیم حیتفر یکه برا ییمتاسف شدم... ما تو جنگل به آدما یلیپس مرده... خ -
به پسرا هم بگم  دیبرم... با دی... من فعال بارهیممنوعه و خطرناک جنگل نرن، اما حرف تو گوششون نم یجاها

 .فتهیاتفاق ن نیا گهیشه تا د یشتریمحافظت ب کنن و شترینگهبانا رو ب

: راحت باش بلند نشو راه و بلدم... دیگوی. ومکندیرا بدرقه کند اما اون قبول نم انیتا برا شودیبلند م کتوریو
 .رودیو م کندیم یوخداحافظ

 دیگویو م کندیمو من رو صدا  شودیبلند م شیاز جا کتوریو

 .باهات حرف بزنم زود باش خوامیاتاقم، م یایو م یشیاالن ظاهر م نیکالرنس هم-

آخر کار خودش را کرد، بود و نبودش دردسره... ظاهر  ریگرگ پ یایمنف یانرژ رسد،یبه مشامم نم یخوب یبو
 .شومیو بعد از اجازه ورود وارد اتاق م زنمیدر م کنمیحرکت م کتوریو به سمت اتاق و شومیم
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 .یدیازت جواب م پرسمیکارت دارم چند تا سوال م نیبش ایب - کتوریو

 دیباشه بپرس -

 یانیدختره برا -

 هوم؟ -

 ؟یانیگفتم دختره برا -

 انمی... اوم... من... اره... اره دختره برایچ -

 ؟یفرزند آخر -

 اوهوم -

 .یبر یتونیکنم، م یخودم بررس دیبا ست،یدرست ن نجایا ییزایچ هی -

 یعنی... دهیبچه بودم دزد یمن و وقت انیبرا دهی... شک کرده، حتما فهمشومیو از اتاق خارج م شومیم بلند
 هیطاقت  گهی...نه دکنه؟یم کارمیباشم چ طانیش هیاگه بفهمه من همون دخترم و قرار بوده  شه،یم یچ

 .ندارم خدا گروید بتیمص

 .در خانه حضور نداشت یاز من و داگالس کس ریغرق در سکوت بود و به غ خانه

محافظت من و خانه گذاشته بود،  یمالقات آلفا واران رفته بود و داگالس را برا یبه همراه پسرها برا کتوریو
 گریبار د دیترسیه من نداد، چرا که ماجازه تنها ماندن در خانه را ب گریها د منیبعد از حادثه حمله اهر کتوریو
 .افتدیب میاتفاق برا نیا

نفر به نوبت در خانه  کیکنند  یدادن خانه را ترک م فتیش یو پسرها قرار گذاشتند که هر وقت برا کتوریو
 .دهد یبماند و نگهبان

 یکرم هیو حتما  ستیحرف ها ن نیکه داگالس مال ا دانمیدهد اما م یدفعه نوبت داگالس بود که نگهبان نیا
 .و مالقات با واران را ندارد یکیکه واران از او زهره چشم گرفته و جرئت نزد ختهیر

 .آوردیم رونیداگالس مرا از هپروت ب یصدا

 ..کالرنسیکِل سیپ سی... پسیپ -

 .صلت و ندارمزود بگو حو ؟یبگ یخوایم یبنال، چ هیصدبار نگفتم اسمم و مخفف نکن چ یدرد و کِل -

 بدم؟ یو چ کتوریرو دستم اونوقت جواب و یافت یم یشیدختر خفه م رینفس بگ -

 .نه مردک مزخرف ای یگیم -

 .اومده داخل یکس نکهیمثل ا ادیم نییاز پا ییصداها هی... گمینزن بابا االن م -

 .کتوریو یکارآموزا ایبچه ها هستن  دی... شا؟یباز توهم زد -
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 یدیمگه ند ینصفه شبه، کارآموزا هم رفتن مرخص انیراه دوره تا ب انیب ستیو پسرا حاال قرار ن کتورینه بابا و -
 همشون رو مرخص کرد؟ کتوریو

 دیگویدوباره م یملتمس یبا صدا داگالس

 .مینو نگاه کن ییپا میبر ایب -

 .یقدر توهم نزن نیراحت شه ا التیتا خ هیچ مینیبب میاووف پاشو بر -

 .میو به سمت راهپله حرکت کن میشویهمراه داگالس به طرف در به راه افتم و از اتاق خارج م به

 .از پشت هواتو دارم امیخانوما مقدم ترن، تو جلوتر برو من پشتت م -

 میگویو م گردمیبه سمت داگالس برم تیبا عصبان من

مال  یو پا گرانیوسط حق تقدم د یپریکه خوب م گهید یخانوما مقدمن، جا نجایدرد و خانوما مقدم ترن، ا -
 .یکنیم

 ؟یکنیمحافظت م یجور نیاز دسته عقابات هم هم یعقاب یسرت آلفا ریخ

 یاو گربه شودیباز م ی. ناگهان در وروددهمیو به راهم ادامه م گردمیو برم رومیبه داگالس م یاغره چشم
 .رودیداگالس به هوا م ادیکه فر پردیبه داخل م

و  رومیو به سمت داگالس م شومی، از شوک خارج مداگالس شوک زده شده بودم ادیکه از واکنش و فر من
 .کنمینثارش م یمحکم یپس گردن

من رو  مونیمردک م نیا یبببن چجور ترسه؟یاز گربه م یگربه است آخه ک هیفقط  نیتو نه؟ ا یا وونهید -
 .مسخرش یتوهما نیسه ساعته االف خودش کرده با ا

 شنومیداگالس را از پشت سرم م یصدا دوباره

 .باشه هان یطانیش منیاهر هی دیاز کجا معلوم گربه باشه هوم شا -

 .گربه است هی نیخب مسلما ا -

 اد؟یدر م یبه هرشکل منیاهر یدونینباشه مگه نم دیشا رینخ -

 باشم از کجا معلوم هوم؟ طانیخودمم ش دیشا اصال

 میگویو م کشمیم یپوف

 .همنوعات شیپ یبر دیبا یکنیم کاریچ نجایا یباش منیاهر ادیهم بهت م یلیآره خ -

 گریج گهیاومدم تو رو بخورم د -

تا به اتاق  گردانمیرا برم میو رو کنمینثارش م گرید ی... چشم غره ایپرو شد دمیدرد من باز تو روت خند -
 شومیم دهیو به عقب کش شودیدهانم گرفته م یلحظه جلو کیبرگردم که در 
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داگالس بود که مرا همراه خود در پشت  شوم،یم دهیو به عقب کش شودیدهنم گرفته م یلحظه جلو کی در
 .کندیستون پنهان م

 .است دهیفا یدهانم بر دارد اما ب یتا دستانش را بر رو کنمیم تقال

 .تو خونه ساکت باش ختنیر منایاهر ینیبینم ؟یکنیدختر چته چرا رم م سیه -

 هی: دیگو یو م کندیداگالس به من نگاه م کند،یاز دستانش رها شوم اما ارفاقه نم گریکنم تا بار د یم تقال
 سر جات نیلحظه ساکت بش

 .کنمیدهانم اشاره م یبه دست گرز مانندش جلو کنمینثارش م ییغره ا چشم

 .ادایاما صدات در نم دارمیبرش م ؟یگیدست و م -

و  گردمیو به طرفش برم کشمیم ینفس آسوده ا کندیداگالس دستش را از دهانم جدا م نکهیمحض ا به
 میگویآورم و م یآرنجم را در شکمش فرود م

 .ادیحواست باشه صدات در ن -

 .شومیم دهیبکشم که دوباره به عقب کش یتا سرک میآ یم رونیب یاز پشت ستون کم رمیگیرا از او م میرو و

 .ارنایپدرمون و در م کننیم دامونیپ انیاالن م یدختر مگه خل -

 .کنهینم دامونیپ یبا اون صدات کس یقدر حرف نزن نیتو ا -

 شو بیغ -

 ؟یچ -

و بچه ها رو  کتوریو گمیعقابا م یو به بتا کنمیجا دور شو من حواسشون و پرت م نیاز ا گه،یشو د بیغ -
 .خبر کنه

 یاز جنازت هم باق یزیچ انیو پسرا ب کتوریتا و یحواسشون و پرت کن یبخوا نکهیاما قبل از ا هیاره فکر خوب -
 .یراحت تر یجور نیاصال تو فکر نکن ا گمیمونه، مردک خل وچل، م ینم

 .: دستت و بدهمیگویو م گردمیسمت داگالس برم به

 .اصال راه نداره شهیدختر دست دادم... نم هیبه  ارنیفردا برام حرف در ب ،یچ گهی... دستم و بدم؟ دیچ -

در  نیدرضمن ا ارن،یبرات حرف در ب نهیکه بب ستین ی: نترس کسکنمیرخ داگالس نگاه م میبه ن یعصبان
 .چهیت کردن دخترا پشت درخت ه*خ*برابر ل

طرفش  یطرف من کس انیدخترا همش م نهیبیحسوده، م سونیکار اون ج گهیاره د ؟یدونیتو از کجا م -
 .که یدونیدردسر داره م یآخه خوشکل شهیم شیحسود رهینم

 میگویو م کنمیبه داگالس نگاه م هیاندر سف عاقل



 

 
68 

 آخه؟ یکردن دار یتو حسود ارشوریتو، آخه خ یبود یبا نمک ک -

 .میشویم بیو غ رمیگیرا م دستش

 میگویرو به او م و

 .ما رو حس نکرده زود باش یبو یتا کس افتیراه ب -

پنهان شدن مناسب بود  یداشت و برا یپهن یباغ بود که برگ ها یکه در انتها یسمت درخت بزرگ به
 : برو باالمیگویو به داگالس م میرویم

 .ترسمیبرم باال... من از ارتفاع م یچ -

 .کم تر چرت و پرت بگو برو باال ؟یترسیاز ارتفاع م یعقاب هیچرند نگو تو  -

 .اما من مشکل دارم ترسه،یخب اون عقابمه که نم -

 .نکردن دامونیبشو فقط برو باال تا پ یشیم یهرجونور -

درخت در البه  یو باال کنمیو من هم پشت سرش حرکت م رودیبود داگالس از درخت باال م یهر مکافات به
 .نمینشیبودن م بینبوه درخت حالت غبرگ ها ا یال

 .میکردیبه خانه نگاه م منانیبه رفت و آمد اهر میدرختان نشسته بود یبودن باال بیهمان حالت غ در

 شنومیداگالس ا م یرلبیز یغرغرها یصدا که

 ن؟یگردیم یدنبال چ نیدست از سرش بردار گه،ید ستیخونه ن یکس -

 .دیگورتون و گم کن دیبر دیفهمی... کمرم خشک شد... بابا گشنمه چرا نمآه

 میگویو م زنمیداگالس م یبه پا یپا لگد با

 .کردم یرو خال وهیظرف م هی شیساعت پ کیکم غُر بزن سرم رفت، حتما من بودم تا  -

 .من االن گشنمه شیساعت پ کی یگیاووو... خوبه خودت م -

 .اون شکمت کارد بخوره تو -

 .یکنیکه بشه چون فتوسنتز م کنمیالبته فکر نم شه؟یتو خودت گشنت نم ؟یشکم من دار کاریاه... چ -

 یکرد وونمید یقدر حرف نزن نیا شهیم -

 .یمن شد وونهیمنه...پس توهم د یاز خصلتا یکیکردن آدما  وونهید دونمیخودم م -

... ادیتا حالت جا ب نییپا کنمیلگد پرتت م هیسرجات...االن با  نیحرف نزن بش نقدریا فتهیمردک خودش -
 .ملت از دست نفس راحت بکشن هیبخورن و  یحساب یغذا هی منایاهر

 .کندیبه خانه نگاه م منایو به ادامه رفت و آمد اهر ندینشیگوشه آروم م هی داگالس
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 میگویو م کنمیگذرا به داگالس م ینگاه

 .که ستیتو خونه ن یزیچ خوانیم یتو خونه چ -

 .ذارنیدارن طلسم کار م دیشا -

 میگویم متعجب

 طلسم؟ -

 صیطلسما رو تشخ نکهیا یتو جنگل چندتا طلسم کار گذاشته بودن منم برا شیآره طلسم... چند وقت پ -
 .کتاب درباره طلسم ها به من داد هی کتوریبدم، و

فرد  ای یتا بفهمن که ش ذارنیمدنظر کار م ینوشته شده بود که اون و جا یاز کتاب درباره طلسم کهیت هی
 یکه طلسم شده کم کم انرژ ییایتا روش کامال تسلط داشته باشن و اون فرد با لمس اش هیمورد نظرشون چ

 یفرشته مرگ و فرشته ها یبرا شترینوشته بود ب ،یجیمرگ تدر هیمثل  ره،یمیو م دهیو توانش رو از دست م
 .میفرشته ندار نجایاما ما که ا برن،یتو فلزا بکار م شتریاستفاده داره و ب گهید

و  کتوریو ی... پس هنوز دنبال من هستن و حرفادیداشته باش مهیمرگ نصفه ن هیسا هی دیشا - کنمیم زمزمه
 .باور نکردن

 رسدیپرسشگر داگالس به گوشم م یصدا

 ؟یگفت یزی... چیچ -

 دهمیمن خونسرد جواب م و

 نگفتم یزیهوم... نه چ -

 .زود تر فرار کنم دیفرشتم اومدن خالصم کنن با دنیشد اومدن دنبال من فهم یچ یدیاه د -

 میگویو م زنمیم شیبه ساق پا شیها ییگو اوهیاز  یلگد

 فته؟یخودش یباز توهم زد -

 دهمیادامه م و

 طلسم کار نزارن؟ تا نیریگیپس چرا جلوشون و نم -

 دیگویو م کشدیم شیموها یبر رو یدست یاز کالفگ او

که  یترن تنها کس یاونا از ما قو اره،یکم م کلشیهم با اون ه سونیج یحت م،یریجلوشون و بگ میتونیما نم -
 نیشده، و ا یزخم یچجور دونمیهمون واران هست که نم ترسنیازش م منایو اهر رهیجلوشون و بگ تونهیم

 .کنن یبزنن و خراب کار قدمخودشون  یکه تو جنگل راحت و آسوده برا مناستیاهر یبرا یفرصت مناسب

 .و پسرها نبود کتوریاز و یاما خبر رسد،یشب هم فرا م مهیو ن گذردیها م ساعت



 

 
70 

 میگویو پسرها خطاب به داگالس م کتوریو تیاز وضع نگران

 سرشون اومده یینکنه بال -

 .دونمینم -

 ؟یریخبر بگ یجور هی شهینم -

 کنن دامونیپ منایاهر ترسمیعقابا رو خبر کنم، اما م تونمیم -

 اه میکن کاریپس چ -

 .شد دایو پسرها هم پ کتوریو صبح زود باالخره سر و کله و میکرد یدرخت سپر یشب را تا صبح در باال آن

 .میافتیو پسرها به راه م کتوریو به سمت و میرویم نییدرخت پا از

 دیگویو خطاب به او م ستدیایم کتوریکنار و داگالس

 .مینگران شد نیکرد رید نقدریچرا ا -

 .کنمیم فیخونه بعد تعر میفعال بر میهمه خسته ا -

و من هم پشت سرشان وارد خانه  شوندیوارد خونه م بیو پسرها به ترت میافت یسمت خانه به راه م به
 .کندیدست زده ام و آخم را بلند م شیتا خواستم در را ببندم انگار به آت م،یشویم

 .گذارمیکمرم م یهمه به طرفم برگردن دستم را رو نکهیاز ا قبل

 دیگویو م گرددیبه سمتم برم کتوریو

 شده؟ یچ -

 .دینگران نباش ستین یزیدرخت بودم کمرم گرفته چ یباال ینمدت طوال نکهیبه خاطر ا ستین یزی... چیزیچ -

 .انداخته اند یانگار که دستم را قطع کرده اند و در کوره آجر پز سوختیهمچنان م دستم

 یکم برم،یآب م ریو دستم را به ز کنمیحرکت م ییبه سمت دستشو عیو سر بندمیم میبا پا اطیرا با احت در
 .درونم کاسته شده است یرویاز ن یکم کنمیاحساس م یول شود،یاز سوزشش کم م

دست بزنم و  یفلز لیبه وسا دیدرست باشد، پس تا حد امکان نبا تواندیحرف داگالس درباره طلسم م پس
 ییحس شده بود، از دستشو یدستم ب ینبود وفقط کم یخبر گریمراقب باشم، از سوزش دستم د شتریب

 .رومیکه پسرها در آن نشسته اند م یقبه طرف اتا و شومیخارج م

با  کتوریو و کردیو احتمال وجود طلسم در خانه صحبت م منانیداشت در مورد هجوم و رفت آمد اهر داگالس
 .دادیداگالس گوش م یدقت به گفته ها

 یخود نم یبه رو یزیمرگ باشم... اما من چ هیسا کیشک کرده باشد که من  دیبا گریتا به حال د احتماال
 .نمینشیآن م یو بر رو افتمیبود به راه م سونیکه کنار ج یآورم و به سمت مبل خال
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 .کنهیحرفمون و باور نداره و داره برامون دردسر درست م انی: پس برادیگویو م دیآ یبه حرف م کتوریو

 دیگویم کتوریسکوت خطاب به و یقیبعد از دقا داگالس

 خونه؟ دیکه حداقل شب برس دیمگه قرار نبود زود حرکت کن نیدکر  ریشما چرا د یراست -

بودن... خوناشام،  یهر کدوم از اونا از گروه مختلف م،یتو راه برگشت، تو جنگل با چند تا جنازه رو به رو شد -
 .دورگه نه،یگرگ

جا تو جنگل  هیحجم جنازه اونم درست  نیشه، ا دایتا علت پ میجلسه گرفت میگروه ها بود سیآلفا و رئ منتظر
 .سابقه بوده یتا حاال ب

 شد؟ یچ نیدیآخرش نفهم -

مثل  دیشا زنم،یحدس م ییزایچ هی... اما خودمم کننیم ینه هنوز مشخص نشده... بچه ها دارن بررس -
 .کنن یتو خونه و خرابکار انیب نکهیا یباشه... برا منایدفعات قبل کار اهر

 دن؟ی: شما رو که نددیگویب به داگالس مخطا کتوریو

 میکرد و زود از خونه زد بیکالرنس من و هم همراه خودش غ یعنی... میزود از خونه خارج شد یلینه ما خ -
 .رونیب

 .کامل انجام بشه یبررس هیتا  دیدست نزن یزیخوبه... فعال به چ -

 .دیآیم رونیداگالس از فکر ب یکه با صدا رودیو به فکر م کندیسکوت م کتوریو

 پرسدیدوباره م داگالس

 وضع آلفا واران چطوره؟ -

و استراحت  گذاشتیرو کنار م یکله شق نیا کمیفقط  کمیاگه  ست،یخوب ن ادینداره و ز یفیحالش تعر -
 .نبود یشکل نیحال و روز ما ا کردیم

 .کندیو اتاق را ترک م شودیبلند م شیبعد از گفتن حرفش کالفه از جا کتوریو

 .میصحبت کن یتا در مورد موضوع مهم میدستور داده بود تا همه در اتاق کارش جمع شو کتوریو

 .بود زشیم یرو یاو سکوت کرده بود و حواسش به برگه ها اما

 .شکندیو سکوتش را م گذاردیبرگه ها را کنار م سرانجام

 نیا لیچرا و به چه دل نکهیتا باطلش کنن اما ا کننیکردن، بچه ها دارن روش کار م ییطلسم و شناسا -
 .شهیم یطلسمو کار گذاشتن هم بعدا بررس

 .ارهیصداش رو در ب خوادیهستم اما فعال نم یچ دهیدفعه مطمئنم که فهم نیا

 دیآیدوباره به حرف م یبعد از مکث کوچک کتوریو
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اصال حالش خوب  میبا واران صحبت کرد گه،یسراغ موضوع د میو بر میکنیتموم مجا  نیبحث و هم نیخب ا -
 یکه حالش خوب بشه کمکش کن یزمان تا یمدت یکه تو کالرنس برا میگرفت میتصم ستین

 .رو هم ندارم ذره از قدرت اونا کی یحت ستمین نهیمن که گرگ یچجور .....من، امایچ -

 .یاینگران نباش مطمئن که از پسش بر م -

 .از من سواستفاده کنن خوانیم شه،یم نیکه آخرش هم دونستمیم

 .دیاز من سواستفاده کن نیخوایشما م -

 .یکه به ما کمک کن میخوایما فقط م م؟یکنیازت سو استفاده م میگفته که ما دار یک -

 به اون گرگه کمک کنم؟ تونمیگفته من م ی. درضمن ک..شهیکه همون سواستفاده م ...یکمک زور -

 ی... البته تو گفته بودشترهیخوناشام هم ب کیاز  یقدرتت حت یریرو در نظر بگ تیتوانا نیاگه ا یجادوگر تو -
 .ییها آشنا نهیگرگ ییهستن پس با توانا نهیکه پدر و برادرات هم گرگ

که  دیدونیمدت کوتاه قبول کنن؟ خودتون بهتر م یبرا یفاشون حتاصال از کجا معلوم گله من و به عنوان آل -
 در نبود آلفا جاش رو پر کنه تونهیگروه م یبتا ها با جادوگرا مخالفن... نهیگرگ

 .کنهیکار و بکنه اما بتا قبول نم نیا تونهیالبته که بتا م -

 .به نظر من از همه مناسب تره دیو بفرست سونیج دیتونیم کنه،یکه قبول نم ستیبه من مربوط ن گهیاون د -

 .کمک کنه ییا گهیو کار خودش و ترک کنه تا به کس د تیمسئول تونهیگله است نم یخودش آلفا سونیج -

و  ییتو با توانا دیآلفا واران بود، شا دنیترسیازش م نیاطیها و ش منیجنگل بود و اهر یکه تو یکس تنها
 .یریجلوشون رو بگ یجادوت بتون

 نی... من ایو سامون بد که اوضاع رو به نفع خودت سر یکنیاز من سواستفاده م یرو قبول کن که دار نیا -
... نیکردیکه اگه من نبودم م دیبکن ی... همون کارکنمیآشغال شما نم یای... خودم و وارد دنکنمیکارو نم

منافع خودش  یاز من برا یکس زارمی... نمنیکردیم کاریمن از اولشم نبودم اگه من نبودم چ دیاصال فکر کن
 .سواستفاده کنه

 دیآ یبه حرف م کتوریتا اتاق را ترک کنم که و شومیبلند م میجا از

 .رو نگه دار یبود نجایکه ا یچند وقت نیحداقل حرمت ا -

را  نی... ادیکن ازش به نفع خودتون استفاده دیخوایحرمته که شما و امثال شما م یگند بزنن به هرچ -
 .افتمیچند وقت متعلق به من بود به راه م نیکه در ا یو به سمت اتاق شومیاز اتاق خارج م میگویم

تا از خانه  کنمیو به سمت در حرکت م کنمیکرده بودند عوض م میدایکه در جنگل پ یهمان لباس را با لباسم
 .خارج شوم
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آن  یو هر دو بر رو بردیو مرا همراه خود به طرف تخت م ردیگیرا م میو جلو شودیوارد اتاق م جان
 .مینینشیم

 .شهی... نظرم همونه عوض نمنیکور خوند دینظر منو عوض کن نیتونیکردن با فرستادنت م اگه فکر -

 دیگویم شودیم رهیدر چشمانم خ جان

 بهش فکرکن کمی -

 نه -

 راه نداره؟ -

 نه اصال -

کنم اما... اما  یبرم و آزادانه زندگ نجایاز ا خوادیدلم م یلی... منم خکنمیدرکت م یآزاد باش یخوایم -
 تونمینم

 میگویجواب سخنان جان م در

 حرمت -

 ؟یچ -

 دهمیو ادامه م شومیم رهیصورت متعجب جان خ به

 یکن یکه آزادانه زندگ ذارهیحرمت نم -

 ستین نطورینه ا -

 دهمیو ادامه م اندازمیم شیبرا یو در آخر زبونک آورمیجان را در م یطور است... ادا نینه هم -

 .یانجام بد گهیجور د هی یتونیحرمت هم م نیا ،یکه دوست دار گهید یهر جا یبر یآزاد باش یتونیم -

 ؟یذاریحرمت م یپس تو چجور ؟یجد -

 رو نشکوندم خودش حرمته کتوریکه سر و نیهم -

 :بله بله دیگویم و کندینگاهم م هیعاقل اندر سف جان

 تا اتاق را ترک کند شودیبلند م شیاز جا جان

 .یسر من و نشکست کتویو یپس من برم فعال تا به جا -

 ندینش یلبانم م یبر رو یگفته جان لبخند از

 یبهش فکر کن شتریب یخواینم -
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 .دهمینه قاطع در جوابش م کیمن فقط  و

 .کندیاندازد اتاق را ترک م یبه من م گرید ینگاه جان

و نبودم،  ستمین یادب یکمک کنم، من دختره گستاخ و ب ضیمر یمجبور شدم قبول کنم که به آن آلفا باالخره
کار و قبول کردم که اون کلمه به  نیساکت بمانم و بخاطر ا یدر برابر حرف زور و سواستفاد کس توانمیاما نم

را جبران  کتوریو یخوب یو به شکل ارمین نییشأن خودم رو پا یادب یحرمت را نشکنم و با ب کتور،یصطالح وا
 .پشت سرم را نگاه نکنم گریبروم و د نجایحداقل دو ماه از ا ای کیکنم، و بعد 

کرده بودند و  دایپ یو پسرها طبق معمول سوژه ا میخانه گرد هم نشسته ا وانیو پسرها در ا کتوریهمراه و به
 یدوام م یو موجودات جنگل واناتیام چگونه در برابر ح زهیو جسه ر کلیانداختند، که با ه یبا آن مرا دست م

 .آورم

 کندیم یو شروع به مزه پران اندازدیبه من م ینگاه سونیج

تو رو  ادیو م شهیم یصبانکه ع یزنیگرگ سرکش و گستاخ گله سر و کله م هیبا  یتو جنگل به عنوان آلفا دار -
 .میرو کولش و برو که رفت ندازهیم ینیزم بیس یمثل گون

 .رودیخنده پسرها به هوا م سونیبا حرف ج و

 دیگویخندان م یابا چهره آلبرت

 متیپشت کولش ونو به عنوان غن ندازنیو بعد کالرنس و م کننیبه جنگل حمله م منایفکرش و کن اهر -
 .برنیم

 دیگویو م آوردیدر م ییادا سونیج

 .متایغن نی... تا باشه از ایمتیجوونن عجب غن -

 میگویو م رومیبه آنها م یاغره چشم

 ن؟یاریجلو چهارتا خوناشام دووم ب دیتونیم کلتونیه نیبا ا دیکنیفکر م د،یخودتون و مسخره کن دیدرد... بر -
 .یایهم برنم منیاهر دونهی: تو که از پس میگویحق به جانب م سونیو خطاب به ج

 دیآ یبه حرف م سونیج یو بعد از مدت شوندیساکت م یقیدقا یبرا پسرها

 .امیبرب منیاهر هیاز پس  تونمیکه نم کنمیباختم اون وقت قبول ماگه از تو  رمیبگ یباهم کشت ایب -

 میگویم سونیدر حواب ج و

 .تا پوزت رو به خاک بمالم رمیبگ یکشت ای... اما باشه قبوله بیکنیم سهیخر زور مقا منیاهر هیمنو با -

را  سونی... پسرها پشت سرهم جمیریگیو گارد م میکنیباز حرکت م یبه سمت فضا سونیهمراه ج به
 .شودیلحظه قطع نم کی شانیو صدا کنندیم قیتشو
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و  زنم،یم سونیحساس ج یحرکت به جا کیو با  دهمیم یو من جاخال کندیبه طرفم حمله م سونیج
... پسرها که از کنمیم نیو او را پخش زم آورمیکمرش فرود م را در میو من پاشنه پا شودیخم م سونیج

شد  یچ ادینم قایوصدا تش -میگویو م گردمیمحرکت من ماتشان برده بود و ساکت شدند، به طرفشان بر
 پس؟

 کی هیتا مرا نفله کنند... چند نفر شوندیو به سمتم حمله ور م شوندیحرفم پسرها از شک خارج م نیا با
 .نفر

 یو به پسرها که بر رو دهمیم یو جا خال شومیم بیپسرها به من برسند و مراناک اوت کنند غ نکهیاز ا قبل
و به  شومیم ... ظاهرکنمینگاه م زنندیکه دارند مرا کتک م کنندیفکر م الشانیافتاده اند و در خ سونیج

 میگویو م زنمیبه او م یکمرنگ بخندهستم، ل نیسرروسنگ یکم کتوری... هنوز با ورومیم کتوریو طرف

 .کنمیافتم و پسران را به حال خودشان رها م یاتاقم استراحت کنم... و بعد به طرف اتاقم به راه متو  رمیم -

 در خانه حضور ندارد و همه جا غرق در سکوت است یاست که کس ییاز آن روزها امروز

خود  یو نگهبان فتیمجاور رفته است و پسران هم سر ش یدو روزه به روستا یجلسه کار کی یبرا کتوریو
 .میهستند و فقط من و جان در خانه مانده ا

 .برمیلذت م یگاهخنک صبح یو از هوا کنمیرا نگاه م اطیح یبایز یداده ام و فضا هیپنجره اتاق تک به

و  لیکله زدن با دنخانه... سر و  کینزد اچهیدر در یمادر و خواهر برادرانم تنگ شده است، آب باز یبرا دلم
 ...لورن... مادرم یها یاِما و غرغر و حسود نیدلنش یهکتور و صدا یکارن... مهربانه ها

بار همه شان را کنار هم  نیآخر یبار برا کیفقط  شدیآنها خانواده من نبودند... کاش م گریکه د افسوس
 .نمیبب

 .میگویم یدییو بفرما گردانمیدر، سرم را برم یصدا با

 کندیو به من نگاه م شودیوارد اتاق م جان

 ؟یکنیم کاری... چ؟یالزم ندار یزی... چیخواینم یزیچ نمیاومدم بب -

 داره یمنظره قشنگ اطیح کنم،یو نگاه م رونیالزم ندارم... دارم منظره ب یزینه ممنون فعال چ -

 .دیگویو م کندیم اطیح یبایبه منظره ز یاز پنجره نگاه جان

 سونهیکاره ج -

 میگویو م کنمیمتعجب به جان نگاه م من

 کارا بکنه؟ نیو اخالقش بلده از ا کلیبا اون ه سونی! آخه ج؟یجد -

 عتهیو طب اهیداره و عاشق گل و گ یو نگاه نکن اون قلب مهربون سونیج ینجوریا -

 میگویو م دهمیتکان م یسر یمن با شگفت و
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 نطوریکه ا -

 زنمیم شیو صدا گردمیسمت جان برم به

 جان -

 دهدیم که بر لبانش نقش بسته جوابم را یو با لبخند گرددیبر م میبه سو نهیبا طمئن جان

 ؟یزم دارال یزیبله چ -

 اچهیدر میبر شهی... میعنیکه الزم ندارم...  یزیچ -

 اچه؟یدر -

 .تنگ شده یآب باز یدلم برا اچهیآره در -

 دیگویهمچنان که لبخند بر لبش بود م جان

 .میبزن بر -

 یتا به همراه هم راه شومیو با جان همراه م کوبمیو دستانم را به هم م پرمیبه هوا م یخوشحال من با و
 .میشو اچهیدر

 .میرسیبه اونجا م یو بعد مدت میشویم اچهیدر یهمراه جان راه به

 .تا من راحت شنا کنم ستدیا یدور تر از من م یکم جان

 .پوشمیم مهیو لباسم را نصفه و ن شومیو از آب خارج م کنمیم یباز آب یکم

 دیگویو م دیآ یبلند به سمتم م یبا گام ها جان

 بچه ها زدنت روزهیآهان حتما مال د ه؟یپشتت مال چ یها رو یو کبود یکوفتگ نیا -

در آمده بود و رو به  یکه اکنون به صورت کبود گفتیرا م میها یگرفت ماه یاندازم جا یم یپشتم نگاه به
 خوب شدن بود...اما چگونه؟

 دهمیمن که هنوز در ُشک و بهت بودم جوابش را م و

 آره... حتما به خاطر همنونه -

 ؟یدرد که ندار -

 .نه درد ندارم نگران نباش -

به اتاقم آمدند و بر سرم  یتالف یپسران را قال گذاشتم و به اتاقم رفتم، پسران هم برا نکهیبعد از ا روزید
 .دستشان فرار کردم ریمرا به باد کتک گرفتند، اما باز هم از ز ختندیر

 دیگویو م کندیشود رو به من م نهیبه گرگ لیتبد نکهیو قبل از ا شودیبلند م شیجااز  جان
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 سوار شو -

 میگویو م شومیحرکت شتاب زده جان متعجب م از

 افتاده؟ یاتفاق یدفعه بلند شد هیشده چرا  یچ -

 دیگویرو به من م جان

تا بر  کنمیبه طرف جان حرکت م کند،یو منتظر مرا نگاه م شودیم لیتبد نهیزود تر سوار شو، و بعد به گرگ -
 منیاهر کیقطعا او  افتدیکه پشت درختان پنهان شده بود م یاهیس هیپشتش سوار شوم که چشمم به سا

 .بود

و به محض وارد  میرسیبه خانه م کندیو او به سرعت به سمت خانه حرکت م شومیپشت جان سوار م بر
افتد تا آن ها  یو به سمت پنجره ها به راه م کندیو در را قفل م شودیم لیبه انسان تبد شدن به خانه جان

 دیگویم دهیبر دهیرا قفل کند، و خطاب به من بر

وارد بشه... نگران  تونهینم یطلسم محافظ داره کس گهیاصال... اصال نگران نباش... جامون امنه، خونه د -
 .نباش

تا او را به  دارمیتر باشد...آرام به سمتش قدم بر م دهیکه او از من هم مضطرب تر و ترس رسدیم بنظر
 .آرامش دعوت کنم

آب  یوانیل شینشانمش و برا یمبل م نیتر کینزد یو بر رو رمیگیو دستش را م کنمیسمتش حرکت م به
 .ردیآرام بگ یبنوشد و از شدت اضطرابش کم شود تا کم یآورم تا کم یم

 شنومیجان را م فیزمزمه ضع کنم،یو نوازشش م دهمیشانه جان قرار م یرا نوازش وار بر رو دستانم

 ستمی... نستمیکار ن انتیمن خ ...کنمینم انتی... من خکنمینم انتیمن خ -

 میگویو م پرمیحرفش م انیبه م من

 .ستیکار ن انتیخ ی... آروم باش... کسیگیم یدار یچ -

 یکار عوض انتیکارم من بچه دوتا خ انتیخ کی... من زندیم ادیو فر شودیبلند م شیبا خشم از جا جان
حالم از پدر و مادر و از همشون بهم  خوره،یکه پدر و مادرم و نابود کردن بهم م منایهستم حالم از اهر

 خوره،یم

اونا حرکت  یکسانتی یحت خوامیازشون متنفرم نم ،زنهیم ریبدنم که کنمیاحساس م نمشونیبیم یوقت
 .بشن کیبهم نزد ترسمیکنم... ازشون متنفرم م

 .یو نابودشون کن یباهاشون مقابله کن یتا بتون یو مقاوم باش یقو دیجان، با یبترس منایاز اون اهر دیتو نبا -

 .را آرام کند شانشیذهن پر یتا کم دهمیجان اجازه م به
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خوش آهنگ جان را که بر اثر خشم و  یصدا یو بعد از مدت شودیحکم فرما م انمانیسکوت م یقیدقا یبرا
 .شنومیبم تر شده بود م تیعصبان

داشتنم  زیشش سالم بود در کنار پدر و مادرم خوشحال و کامل بودم، انگار که همه چ ایپنج  ادمهیدرست  -
مال من بود و  هاشییبایبا همه ز ایونا بودم انگار همه دنکنار ا ینداشتم، وقت یاحساس کمبود و ناراحت چیه
 .نداشتم اجیاحت یزیبه چ گهید

 نکهیا یرو با خانواده ام بگذرونم، اما به جا گهید یروز عال هیبلند شدم تا  یبچگ نیریش یروز از همون روزا هی
 نم،یبر لب دارن و منتظر من هستن و بب یو جانبخش نیریلبخند ش کهیصبحانه پدر مادرم رو در حال زیسر م

اما من  برن،یو دارن پدر و مادرم و به زور م ختنیبه خونه حمله کردن و همه جا رو به هم ر منایکه اهر دمید
 .کردمیشده بودم و به رفتن پدر و مادرم نگاه م میقا واریگوشه پشت د هیاز ترس 

کمک  ایبراشون بکنم  یکار هی تونستمیم دیشا شدمینم میقامدت ها عذاب وجدان داشتم که اگه از ترس  تا
 .کردمیدونستم و سرزنش م یبردن پدر مادرم خودم رو مقصر م یتو یطوالن یتا مدت ها ارم،یب

که داشتم در عرض چند روز نابود شد و از  یو قشنگ یرنگ یایشد... دن دایروز بعد جنازشون تو جنگل پ چند
 .رفت نیب

برام قصه بگه و سرم رو  نشیدلنش یداشتم که به من عشق بورزه و با صدا ینه مادر گهیشده بودم د میتی
 .اش مثل کوه پشتم باشه دهیکه با اون قامت ستبر و ورز ینوازش کنه و نه پدر

م و تو بودم خود یشده بودم عصبان ریو بهونه گ ریگوشه گ یلیمن و به خونه خودش برد... اون روزا خ کتوریو
 .کردیبا صبر و حوصله با من رفتار و مراقبت م کتوریاما و دونستم،یمرگ پدر و مادرم مقصر م

 .بهتر شده بود یمن کم یو جسم یها گذشت و حالِ روح مدت

بزرگ  یجواب داد وقت یسکوت کرد و بعد مدت کتوریاما و دمیمرگ پدر و مادرم رو پرس لیرفتم و دل کتوریو شیپ
 .گذشتیم دمیدرمورد مرگ خانوادم پرس کتوریکه از و یحدود سه سال از اون موقع ،یفهمیم یتر بش

 .مرگ نابهنگام پدر و مادر رو بپرسم لیدو سال به سرم زد که برم ازش دل ای کیبعد  دوباره

مقتدر  یکه خواستم در بزنم و وارد بشم صدا نیبودم، اما هم دهیرنگ اتاقش رس ییدر بزرگ و قهو پشت
 .زدنیحرف م انتکاریکه در مورد دو خ دمیو با ژول نگهبان ارشد جنگل و شن کتوریو

 کار پدر و مادر من بودن انتیدو خ اون

از  خواستنیو مادرم متوجه شده بودن که مرتکب اشتباه شدن و درصدد جبران اشتباهشون بودن و م پدر
 یشیوارد گروهشون م ین و پدر و مادرم رو کشتن چون وقتمخالفت کرد منایخارج بشن اما اهر منایگروه اهر

 .یخارج شدن ازش ندار یجز مرگ برا یراه

هم پدر و مادرشو توسط  سونیج میدار یانسبتا مشابه تیو وضع میهم سن هم هست سونیو ج من
مکنه تا االن خوناشاما نجات دادن و م زیت یدندونا نیاز دست داده و خودش رو هم از ب اهیس یخوناشاما

چرا من  یکنیقبول کردن... اما فکر م ییباشه اما اون رو به آلفا یرگ هاش جار یتو اهیس یخونِ خوناشام ها
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کنم. جان  انتیکه من خ ترسنیو اونا م انتکارمیمن بچه دوتا خ نکهیا یآلفا بشم برا تونمیو قبول نکردن و نم
و گلدان نسبتا بزرگ کنار دستش  زدیخیبر م شیبا چهره برافروخته از جا دیلرزیکه از شدت خشم به خود م

 ادیو فر شودیپخش م ییو هر تکه اش در جا شودیتکه م هزارو گلدان  کندیسر من پرت م یرا درست باال
 .ستمین انتکاریمن خ زندیم

 .کشمیم یخفه ا غیو از ترس ج پرمیم میحرکت جان از جا من با و

نه، دستش را بلند  ایام  دهید بیآس ندیتا بب کندیمن حرکت م یو به سو دیآیم رونیحالت خلسه باز  جان
 یو معذرت خواه کشدیکار را بکند دستش را عقب م نیا نکهیشانه ام بگذارد اما قبل از ا یتا بر رو کندیم
 .کندیو به سرعت اتاق را ترک م کندیم

که  یمن است پدر هیشب یتا حدود رایز کنمیروز است که جان خانه را ترک کرده و بازنگشته، او را درک م دو
در قلبش رسوخ کند و هم به خود و  یو بد نهیسپرد و گذاشت تا ک منانیو اهر نیاطیخود را به دست ش

 .میهست نیا هم سروسنگاز جلسه دو روزه خود برگشته است اما همچنان ب کتوریبرساند. و بیآس گرانید

که در جنگل  دهندیاز جان خبر م یخود رفته اند و هر ازگاه یو نگهبان فتیهم هر کدام به دنبال ش پسران
 .دادن است و حالش بهتر است تیمشغول شف

 تر هستم کاریهم که از همه ب من

 .زنمیفصل باشکوه تر است قدم م نیخانه که در ا یبایباغ ز در

 .زنمیشده قدم م دهییهرچه تمام تر کاشته و رو ییبایکه به ز ییو خوشبو یوحش یزنان به سمت گل ها قدم

و  پردیعطرشان عقل از سرم م یاز بو کنمیام منتقل م هیو به ر کشمیتمام وجود عطر گل ها را نفس م با
 .شومیسرمست و مدهوش م

گل برگ ها است و  یبر رو بایز یدینم همچون مروارهستم که قطرات شب ییگل ها دنییمشغول بو همچنان
 .درخشندیهمانند الماس م دیرنگ خورش ییبا پرتو طال

 چیو گذر زمان ه یریکه پ ییرسا و کلفت مردانه ا یو باصدا داردیمبر میقد میبه سو یبه آرام هیبا طمئن کتوریو
 دیگویبر آن نذاشته است خطاب به من م یریتاث

 ییجا میبر دیحاضر شو با -

 میگویم کتوریمن متعجب رو به و و

 کجا؟ -

 یفهمیم یبه زود -

 .شنینگران م میستیما ن ننیبب انیپسرا ب -

 میگردینگران نباش تا قبل اومدن پسرا ماهم بر م -
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از شما : دونفر دیگویو خطاب به آنها م کندیبودند م نیکه آخر باغ در حال تمر ییبه سمت کار آموزا کتوریو
 انیهمراه ما م

 کندیبه سمت خانه حرکت م و

 .شودیم لیبه همراه کارآموزان به گرگ تبد کتوریو م،یشویاز خانه خارج م کتوریو به همراه و شومیم آماده

 .که بر پشت کارآموز سوار شوم کندیبه رنگ شبش اشاره م دهیو کش بایدرحالت گرگ با آن چشمان ز کتوریو

 .میافتیو به راه م شومیبر پشت گرگ سوار م یآرام به

 .دیدرخش یپرتو آفتاب م ریپوشانده بود که در ز ییبایرنگ ز یینرم و قهو اریبس یبدن گرگ را خز ها سرتاسر

 .دادیو مرا قلقلک م کردمیبدنم حس م ریحرکت ستون فقرات گرگ را در ز دن،یهنگام دو در

پوشانده بود و جلوه  یدیسف یبایز یکه سرتاسرش را درختان تنومند با شکوفه ها یجنگل ییبایز یتماشا محو
 .شومیبه آنجا داده بود م ییبایز اریخاص و بس

 .میشویو دور م میگذریفوق العاده آنجا بودم که به سرعت از آنجا م عتیطب یمحو تماشا هنوز

به  ییبایبلند و تنومند دور تا دورش را گرفته و جلوه ز یکه کوه ها میدیرس یبیو سرسبز دلفر بایمحوطه ز به
 .انددهیآنجا بخش

 کجاست؟ نجایا -

 دیگویم یمکث چیبدون ه کتوریو و

 قتیغار حق -

 میگویم متعجب

 نمیبینم یغار نجای! اما من اقت؟یغار حق -

 میکنیکوه حرکت م یها وارهیو به سمت د ردیگیدستم را م کتوریو

کوه جا به جا  وارهیو د خورندیتخته سنگ ها تکان م خواند،یم یو ورد گذاردیتخت سنگ م یرا بر رو دستش
 .شودیم انیو داخل غار نما شودیم

 یکوه درونش قرار داشت و آب یبه جنس همان سنگ ها یمانند نسبتا بزرگ رهیبزرگ که حوض دا یغار
 .بود انیدرونش در جر یخروشان و شفاف

 دیگویو م دهدیمرا به جلو هُل م کتوریو

 .برو جلو یهست یمنتظر چ -

 کنم؟ کاریبرم اونجا چ -
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 .میو بفهم قتیکه حق -

 ؟یقتیچه حق -

 .یکنیو ازش فرار م یکه قصد گفتنش رو ندار یهمون -

 .... منیزنیحرف م یاز چ یدار -

 دیگویو م پردیحرفم م انیم کتوریو

 .کنهیرو مشخص م یخودش همه چ نجایا ستیکردن ن حیبه حرف زدن و توج یازین -

 .یگیزور م یباز دار ،یکنیمن و مجبور م یدار -

 .: حتما الزمهدیگویبا لحن و چهره کامال خونسرد م کتوریو

 میگویخطاب به او م تیعصبان با

 .ستیاصال هم الزم ن -

 .خوردیبهم م تورکیمن حالم از چهره خونسرد و مزخرف و و

 .معطل نکن زود باش گهیبرو جلو د -

که در غار  کتوریبلند و یتا واردش شوم که با صدا رومیو به سمت حوض م کنمیم کتوریبه و یبد نگاه
 .شومیمتوقف م میدر جا چدیپیم

 اریلباسات و در ب -

 یچ گهید -

 الزمه -

 .ستیهم الزم ن چیه -

 آورم یرا درم کتوریو یدر دلم ادا و

 پدرتم یمن جا یترسیم یاز چ -

 .... الزم نکرده؟یکن حیخودت و توج یخوایحرف م نیبا ا -

شانه ام  یبر رو یلباس به نرم یو بندها کنمیباز م یلباسم را به آرام یو بندها گردانمیبرم کتوریرا از و میرو
 .افتدیم نیو به زم لغزدیم

 کندیآب درون حوض شروع به حرکت م شومیو کامال وارد آن م گذارمیرا درون آب شفاف زالل حوض م میپا
 .کندیرنگ، غار را پر م دیسف یوبه همراه آن نور
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به  منانیکه اهر بنددیغار نقش م وارید یبر رو یو گرگ نسبتا بزرگ یجنگل یپرنسبتا واضح از  یریتصو
 .خوانندیم یدورشان حلقه زده اند و ورد

 گرید هیشده است و از شدت گر دهیبه بند کش یکه با تن و بدن خون دهندیرا نشان م یشش ساله ا کودک
 .خواندندیو طلسم م دندیچرخیبه دورش م منانیشده بود و اهر هوشینمانده بود و ب یباق شیبرا یتوان

نگاه  دهیاست وحشت زده به تن و بدن دخترک به بند کش ریاس منانیخردسال که در دستان اهر یابچه پسر
 .زدیریو مظلومانه اشک م کندیم

و به  رسندیاز گرد راه م انشیبا لشکر یهمچنان مشغول خواندن دعا و طلسم بودند که پادشاه منانیاهر
 .شوندیحمله ور م منانیاهر

 رهیخ ریبه تصو یشتریو با دقت ب شودیر مت کینزد کتوریغار بودم که و وارهید یرو ریمحو تصو همچنان
 .شودیم

 .هستم ریتصو رهیو همچنان خ کنمیاما من توجه نم کندیزمزمه م یزیلب چ ریو ز دیآیبه حرف م کتوریو

به گرگ برخورد کند،  ریشمش نکهیاما قبل از ا کندیلحظه پادشاه به سمت آن گرگ نسبتا بزرگ حمله م کی در
متعجب و  هیقض نیمن از ا کتورینبود و بر عکس و انیجز برا یو او کس شود،یم لیگرگ به انسان تبد

 .سردرگم نشدم

را بزند  انیدرست در همان لحظه که پادشاه قصد داشت گردن برا شوندیم ریباهم درگ انیبرا و پادشاه
به  شهیهم یافتاد و برا نیبر زم ییا هیو برد و پادشاه بعد از ثاندر قلبش فر نیفوالد یاز پشت خنجر یمنیاهر

 .فرو رفت یخواب ابد

به او  نیاندوهگ یاو با چهره گردمیبرم کتورینه، آهسته به سمت و ایداشتم که آن پادشاه پدرم باشد  شک
 میگویو م شومیم رهیخ

 ...اون... اون...پدر -

 .داردیو مرا از گفتن ادامه جمله باز م کندیم ینیسنگ زبانم

 دیگویخطاب به من م دهیبر دهیگرفته بر یاو با چهره دیآیبه حرف م کتوریو

 .پدرت بوده ی... اون پدرت بوده... شاه دارسیدیدرست فهم -

ه، درست چند هفته مونده به کامل شدن ما یسالگ شیکه تو ش یبود یزبون نیریش یهمون دختر کوچول تو
 .یشد دهیدزد

 یآشفته بود که حت و شونیافتاد... پدرت اونقدر پر یماریاتفاق و نتونست هضم کنه و در بستر ب نیا مادرت
 .کنه یدگیرس یبه امور مملکت تونستینم

 .متأسفم دخترم انیرو داشتم به جز برا ینداشتم انتظار هرکس یتوقع نیهمچ انیبرا از

 . میشویم وارید یرو ریتصو رهیخ دوباره
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 .یبه پا شده بود انگار که در صحنه محشر حضور داشت میعظ یبود و آشوب ختهیبه هم ر زیچ همه

 نهیکه ازقبل از خانواده گرگ ییشد گو لیبود آزاد و به گرگ تبد ریاس منانیپسرک کوچک که در دستان اهر آن
 .آنجا دور شود بتواند از خود دفاع کند و از نکهیها بوده است، اما قبل از ا

از نگهبانان برخورد  یکی ریپرتاب کنند به شمش انیلشکر یآماده کرده بودند تا به سو منانیکه اهر یطلسم
طلسم به عقب پرتاب شد و از  یرویکرد و طلسم منعکس شد و به پسر بچه برخورد کرد و پسرک از شدت ن

 .محو شد وارید یرو ریافتاد و تصو نییباال به دره پا

 .میگویو م گردمیبر م کتوریو به سمت و میآیبه خود م یقیکه هنوز در شوک بودم، بعد از دقا من

 سرش اومد ییشد چه بال یاون پسر چ -

 .حالش خوبه یزنده است و تاحدود -

 ه؟ی... اون کیجد -

 .کندیاون رو مالقات م یبه زود -

تا  میشویقدم زنان از غار خارج م کتوریبه همراه و پوشم،یم را میهالباس یو به آرام میآیم رونیحوض ب از
و به  میآینسبتا بلندِ بسته شدن در، به خود م یبه درون غار بودم، با صدا رهیکه در غار بسته شود خ یزمان

 .شده است لیکه به گرگ تبد گردمیبر م کتوریسمت و

 .میکنیو به سمت خانه حرکت م شومیم هانهیاز گرگ یکیسوار  کتوریاشاره و با

آن  گریبار د نیاما ا میبه سمت خانه درحال بازگشت بود میرفته بود قتیکه به سمت غار حق یهمان راه از
 .جذاب نبود میاش براکننده رهیخ یبایز یهابا شکوفه دهیجنگل با درختان تنومند و سر به فلک کش

 دادیاجازه توجه به اطرافم را نمکرده بود و  ریذهنم را درگ یکه موضوع چرا

که متعلق به من است به راه  یکردم و به سمت اتاق یآمدم و تشکر نییپا نهیو از پشت گرگ میدیخانه رس به
 .افتمیم

 .از پسرها نبود یجا سوت و کور بود و خبر همه

 .رومیفرو م یقیاستراحت کنم اما به خواب عم یتا کم کشمیتخت دراز م یرو بر

 میاز جا یبدنم کوفته شده بود و به سخت دادیخبر آمدن پسرها را به خانه م آمدیم رونیکه از ب ییو صدا سر
 شومیبلند م

و به  شومیخارج م سیو از سرو زنمیبه دست و صورتم م یو آب کنمیحرکت م یبهداشت سیسمت سرو به
 .کنمیحرکت م آمدیها مبچه یکه صدا ییجا منیسمت نش

 .زدندیو سر و کله هم م ندیگویافتاده بود سخن م شانیکه در روز برا یاند و از اتفاقاتدور هم نشسته هاپسر

 .کنمیو به سر و کله زدنشان با هم نگاه م نمینشیمبل م یو کنارشان رو شومیم کیآنها نزد به
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و به داخل  کندیکه از در را باز متا از داگالس بپرسم  کنمیحضور نداشت، لب باز م انشانیدر م داگالس
 دیگویو م افتدیو نگاهش به من م دیآیم

 .باهات کار داره کتوریو ،یفکر کردم تو اتاقت گشتمیداشتم دنبالت م ؟ییجا نیاه... ا -

 میگویو م اندازمیبه او م گرید ینگاه

 .از خبرت یمرس رمیبا من کار داره؟... باشه االن م -

و بعد از  زنمیدر م افتم،یبه راه م کتوریو به سمت اتاق کار و کنمیرا ترک م منیو نش شومیبلند م میجا از
 .شومیکسب اجازه وارد م

 .کندیو مرا به نشستن دعوت م زندیمن م یبه رو یلبخند کتوریو

 .شکندیشده در اتاق را م جادیو سکوت ا دیآیاو به حرف م یقیاز دقا بعد

 .مطلع بشم یموضوعباهات حرف بزنم و از  خوامیم میدیکه امروز د یعیجدا از مسائل و وقا -

 کنمینگاه م کتوریو به دقت به و شودیم زیت میها گوش

 د؟یبا من حرف بزن نیخوایم یدر مورد چه موضوع -

 دیگویو م کندیتعلل م کمی کتوریو

 ؟یمرگ هیسا هیتو  -

 .دهمیبه او جواب م یلیم یب یدهم؟ به اجبار از رو حیتوض شیبرا دیچه با یبرا اصالگفتم؟یم دیبا چه

 .ستمیهنوز مطمئن ن دونمینم یعنیاره...  -

 و ممکنه خطرناک باشه؟ یدار ییها ییچه توانا یدونیم ،یمرگ باش هیسا کیبه فرض که  -

 .زنمینم بیآس یرو مطمئن هستم که به کس نیدارم و ا ییهاییکه چه توانا دونمیم یتا حدود -

 یو برا طانهیش کیمرگ  هیباالخره سا ؟یبه خودت مطمئن نقدریچرا ا ،یصدمه نزن یاز کجا معلوم که به کس -
 ساخته شده یطانیو ش یمنف یکار

 کتوریرو به و ینسبتا بلند یو با صدا شومیبلند م میازجا ام،دهیبه نقطه جوش رس گرید شیدست کارها از
 میگویم

مرگ  هیسا هیهام و خوب و بد خودم خبر دارم... تو اصال از  ییو بهتر از تو از توانا شناسمیمن خودم و م -
 ... هان؟دیدونیم یمرگ چ هیاز من، از سا هاتیسن و ساالت و دور و برتو و هم یدونیم یچ

کردم؟... شما و امثال  ریلجنزار اومدم و گ نیودم به امن به خواست خ ایبهم بگو، آ گمیبگو... بهت م بهم
 دیدونینم یچیمرگ ه هیشماها در مورد سا ستمین طانیو خانوادم. من ش یبه زندگ نیکه گند زد نیشما بود
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 ن،یو نسل به نسل به دروغاش اضافه کرد نیدیخرافات از خانواده و اجدادتون شن مشت دروغ و کیفقط 
 نوشته شده؟ یدرمورد من داخلش چ یکه بدون یبخون یبار باز کرد هیو  یاصال اون کتاب لعنت

خطرناک و مخرب باشه همون قدر  تونهیمرگ همون قدر که م هیگوش بده تا بهت بگم... نوشته سا قشنگ
 .یدیبده فهم تیمغز تو سرشون کاه هست آرامش و امن یبه تو و امثال تو که به جا تونهیهم م

 دیگویو م دیآیبه سمتم م یآب وانیبه همراه ل کتوریکه زده بودم به نفس نفس افتادم و یادیو فر تیعصبان از

 باشه آروم باش -

 .شودیهزار تکه م وانیکه ل کنمیپشت سرش پرت م واریو سمت د رمیگیرا از دستش م وانیل

 زنمیم ادیو فر گردمیسمت او بر م به

 بس نبود؟ دنیو به گند کش میزندگ نیمن آروم باشم دست از سرم بردار یذاریمگه م -

 میگویو م کوبمیم واریبزند او را به د یکه خواست حرف کتوریو

 یبگ یخوایم یمرگ به هر ک هیدر مورد سا چ،یمن نپ یبه پرو پا گم،یم یچ نیرو خوب گوش کن بب نیا -
محسوب  یهم خطر یکس یندارم و برا یکار ی... من به کسادیسرت ن ییبگو، اما مواظب خودت باش بال

مسخره تر  هدافخودش و ا چهیکنه و من رو باز تمیبخواد اذ ایدماغم بشه  یمو یاما اگه کس شمینم
 شد؟ تیسالم بمونه....حال کنمینم نیازخودش کنه تضم

نه چندان  یبا زندگ دیکه با ییتو انیبعد از برا ،ینفر بعد یبکن یمن کار هیعل یاگه بخوا خورمیم قسم
 .کنه یخداحافظ نتیریش

 میگویم کنمیم ینگاه کتوریبه و گردمیسمت در برم به

 کارات باش مواظب خودت و -

 .کنمیاتاق را ترک م دهمیتکان م شیبرا یدست و

همان رابطه  میه رو شوتر باهم رو بکم میکنیم یسع گذردیم کتوریمن و و نیاز جر و بحث ب یروز چند
 .رفت نیوصل بود هم از ب یینچندان دوستانه که به تار مو

شکل  یو مربع ییقهو زیو من به همراه داگالس به دور م ستیدر خانه ن یساعت روز کس نیمعمول در ا طبق
 .میخوریو صبحانه م میاآشپزخانه نشسته

 یمربا شهیکردن ش یمربا رفته است و با ولع هرچه تمام تر مشغول خوردن و خال یشهیبا سر در ش داگالس
 .است چارهیب

 .دهدیو به لمباندنش ادامه م رودیاز رو نم یکنیچقدر هم که نگاهش م هر

بزند و مورد اصابت  یحرف ترسدیشده است حتما م ریروزها داگالس به شدت ساکت و گوشه گ نیا
 .ردیگمن قرار  یهاترکش
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اند به خاطر ندارند و فکر کرده یاما از موضوع دعوا خبر انددهیرا شن کتوریمن و و یدعوا یپسرها صدا ظاهرا  
 .امنزد واران بروم بحث کرده خواهمینم نکهیا

نزد واران بروم اصرار نکند و  خواهمیاند که اگر من نمو گفته رفته کتوریبه نزد و یگر یانجیم یآن ها هم برا و
 .رانده رونیزده و آنها را از اتاقش ب ادیبر سرشان فر کتوریمرا به حال خودم رها کند، اما و

شام مفصل به  شانیکار برا نیمن مقصر بودم و درصدد جبران ا کتوریدر خراب شدن رابطه پسرها و و ظاهرا
ظرف  کتورینها را به صرف شام به دور هم دعوت کردم اما ورا درست کردم و آ کتوریمورد عالقه و یهمراه غذا

 .کندیرا ترک م پزخانهندارم اکتفا و آش ییبلند شد و گفتن اشتها زیغذا را پس زد و از سر م

لقمه  یشوخ و باخنده و نشانندیخودشان م نیو مرا ب ندیآیمن ناراحت نشوم به سمتم م نکهیا یبرا پسرها
و با  آورندیرا هم در م کتوریو یو دخل بشقاب غذا کنندیم فیو از دست پخت من تعر گذارندیدر دهانم م
 .کنندیم حیبهر کرد( خود را توج یقهر کرد خودش رو ب یجمله )هرک

اما  کنمیم شیمربا است صدا شهیش دنیاما داگالس هنوز مشغول سر کش میآیم رونیب الیفکر و خ از
 .کنمیبه سمتش پرت م یو قاشق زنمیم ادیو اسمش را فر ردیگیحرصم م شودیمتوجه نم

 یوانیل کندیم ریگ شیو مربا در گلو شودیبود هل م خبریهم که مشغول لمباندن بود و از همه جا ب داگالس
داغ بود و لبانش را سوزاند باالخره هر طور که بود به زحمت  یباز شود اما چا شیتا گلو دهمیدستش م یچا

 دیگویوم کندیم ارمنث یاو چشم غره گرددیو به سمت من برم کندیرا باز م شیراه گلو

 .یکردیخفم م یداشت میکه ندار یبخور دعوا و کشت ایخب توهم ب خورم؟یمن دارم مربا م یچشم ندار -

 میگویوم آورمیدر م شیبرا یزبونک

 یزد سیرو هم ل شهیته ش یمن گذاشت یهم برا یزیمگه چ -

 دیگویو م آوردیدر م میبرا یزبانک داگالس

 .اصال دلم خواست، تا چشت دراد -

 .کارت دارم نیبش ای... بدمیباز بهت خند کنمایم تیکی واریبا د امیم -

 ؟یدار کاریچ -

 نیبش ایبزنمت ب خوامینترس نم -

 شودیم رهیو به من خ ندینشیو محافظه کارانه کنار من م یبه آرام داگالس

 واران شیمن رو ببر پ -

 واران؟ شیمن رو ببر پ یچ یعنی: دیگویو م شودیشکه م داگالس

 قدر سخته؟ نیجمله ا نیا دنیواران، فهم شیمنو ببر پ یعنی -

 ؟یبر یخوایحاال م یبحث کرد کتوریموضوع با و نیتو سر ا نهیبابا منظورم ا یگیم یچ -
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 نبوده نیبحثمون در مورد ا -

 دیگویو م کندیمرموز نگاهم م داگالس

 بوده؟ یپس سر چ-

 هیخصوص -

 هست؟ یوقت چه موضوع خصوص اون

 .گفت شهینم یاسمش روشه خصوص -

 دیگویو م اندازیباال م یهم شانه ا داگالس

 برمتیباشه پس نم -

 یکنیتو غلط م -

 برمتیاصال نم گعید یرو که گفت نیا -

 یکه نبر خوامیبدرک م -

 دیگویوم ردیگیتا آشپزخانه را ترک کنم، اما داگالس دستم را م شومیبلند م میاز جا و

 .برمتیآماده شو م -

 دیگویم و کشدیاش مبه چانه یدست داگالس

 ؟یحرف زد کتوریواران با و شیپ یبر یخوایمورد که م نیدر ا -

 گهید کردمیو هماهنگ کردم درضمن اگر هم هماهنگ نمحرف زدم  کتوریآره نگران نباش قبال با و -
 وفتهیب کتوریبمونم و چشم به و نجایا خواستمینم

 یکنیفرار م یپس دار -

 ستیاسمش فرار ن نیا -

 یبد حیتوض قایدق شهیم ه؟یپس اسمش چ -

 اسارت نیدر ح یآزاد -

 ؟یچ یعنی -

 .رمیادا نکنم اس کتوریرو به و نمیکه د یآزادم تا زمان نکهیا نیدرح یبشم ولجنگل که آزاد  رمیم نجایاز ا یعنی -

 یچه پارادکس جالب -

 شمآماده رمی... من مدیآره شا -



 

 
88 

و  گذارمیم یدارم را در ساک کوچک اجیکه احت یلیتا آماده شوم، وسا کنمیبه سمت اتاق حرکت م یآرام به
 .کنمیرا عوض م میهالباس

 .شودیوارد اتاق م یو به آرام زندیدر م داگالس

شده است  نییتذ ییبایدرشت ز و زیر یهانیکه با نگ یرنگ به همراه نقاب یدستان بزرگش شنل مشک در
از قبل آماده کرده بود که اگه  کتوریشنل و نقاب و و -. دیگویو م ردیگیداگالس آنها را به طرف من م نم،یبیم

 .یبمونهم پنهان  منایو از دست اهر یو راحت باش یشبپو رونیب یبر یخواست

 .کنمیو تشکر م زنمیم یبند میداگالس لبخند ن به

 کنمیاتاق برانداز م یقد نهیو خودم را در آ پوشمیو نقاب را م شنل

 کندیو مرا تماشا م گرددیبه اتاق باز م داگالس

 چطوره؟ -

 ادیبهت م یلیخ هیعال -

 ام؟یتو چشم ب یلیخ شهی... باعث نمست؟ین عیضا یلیبنظرت خ -

 .میبر ایب یبهش توجه نکن... اگه آماده هست ادیخوبه ز یلینه اتفاقا خ -

و به  دارمیو برش م رومیکوچک م یو به سمت ساک دست کنمینگاه م یقد نهیبه خودم در آ گریبار د کی
 .کنمیسمت در اتاق حرکت م

 .میافتیو به سمت جنگل به راه م میکنیهمراه داگالس خانه را ترک م به

 .دهد ادیتا نام و راه جنگل را به من  کندیم یو داگالس سع میادهیاواسط جنگل رس به

 یو به دست آلفا واران فرمانده رسدیم یروس یدو رگه آلمان یهاگرگ یزمرد که به مرکز فرمانده جنگل
 شودیم

 .منطقه یگرگ ها نیو قدرتمندتر نیتر سرکش

و داگالس مرا تا دهنه غار  میرسیبه محل مورد نظر م یرو ادهیپ ینه چندان طوالن یبعد از ساعات باالخره
 شودیو از آنجا دور م شودیم لیو خود به سرعت به عقاب تبد کندیم ییراهنما

 .برگرد تنهام نزار یریاحمق کجا م یداگالس پسر یه -

 شودیو به سرعت از آنجا دور م کندیپرواژ م کندینم یداگالس توجه اما

 .پسره احمق -

که از  یخرناس یکنم که با صدا یافکارم غرق شده بودم که چگونه با آن گرگ رو به رو شوم و خود را معرف در
 .شومیم رهیو به داخل غار خ پرمیم میاز جا رسدیداخل غار به گوشم م
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 .ماندیزده شدم و دهانم باز م رتیح دمیه در غار دآنچه ک از

 نهیکه از گرگ یبدنش را احاطه کرده بودند، به راست یو خاکستر دیسف یبزرگ و ترسناک که خزها یکلیه
 .غول بزرگ بود کیهم بزرگ تر و همانند  یعاد

 ردیگیکه پشت نقاب داشتم را م یاندک دیو همان د دهدیرا تکان م میموها دیوزیکه م یخنک مینس

 یو موها رانمیم رونیو شنل را از تنم ب کنمیباز م یشنل را به آرام یو بندها گذارمیبه داخل غار م یقدم
پوستم را  مینس یخنکا دهمیو اجازه م دارمیاز صورتم بر م یرا کنار زدم و نقاب را به آرام شانمیآشفته و پر
 .نوازش دهد

 .ستمیایو جسه م میسر گرگ عظ یو باال کنمیرا به داخل غار تند م میکارانه قدم هامحافظه و  یآرام به

 .کشدیو ناله و خرناس م چدیپیبه خود م قشیکه واران نام داشت از درد زخم عم گرگ

پشم و  انیدستم در م نکهیو درحال ا کنمیپرمو و پشم آلود واران دراز م یشانیبه سمت پ اطیرا با احت دستانم
 .کنمیرا لمس م اشیشانینرمش گم شده است پ اریانبوه و بس یخزها

 .دارد شیپهلو یاست که بر رو یتب دارد و احتماال به خاطر زخم یکم

رنگ در گوشه غار  ییقهو یچوب یا . صندوقچهاندازمیبه گوشه و کنار غار م یو نگاه شومیبلند م میاز جا آرام
قبل از  کتوریاحتماال متعلق به من باشد چرا که داگالس گفته بود و زنمیکه حدس م کندیلب منظرم را ج

 ماندنم در غار فراهم آورده یبرا یو امکانات اندک لیآمدن من وسا

 .کنمیباز م یرا به آرام اشیو در چوب کنمیسمت صندوقچه گوشه غار حرکت م به

از  یکیآن همه لباس  نیمتفاوت سال، از ب یفصل ها یدست رخت خواب و چند دست لباس برا کی درونش
شده از خر  دهیپوش دیسف یبه همراه شنل دیبلند به رنگ سف یبا دامن بایز یلباس کندیآنها نظرم را جلب م

 .امرفته نجایچرا که تا آن زمان از ا دیایزمستان مناسب بود که فکر نکنم به کارم ب یکه برا

 و جسه بمانم؟ میگرگ عظ نیدرکنار ا نجا،یواقعا ممکن است تا آن زمان در ا ایآ

 رهینشستن و نگاه کردن و خ کجایاز  کنم،یام و اطراف نگاه مداده هیغار تک یسنگ وارهیو درمانده به د سردرگم
 .رانمیم رونیام، نفسم را با حرص بغار و اطراف کالفه شده واریشدن به در و د

 .کند ییآورده راهنما نجایکه مرا به ا یتا در امور ستین یمناطق رفته و کس یواران به سرکش یگله  یبتا

و به سمت  زمیخیم بر میو از جا کشمیم یو پوف اندازمیم یو غرق در خواب واران نگاه هوشیب کلیه به
 .کنمیدهنه غار حرکت م

کم بند و بساطش را جمع که کم یدیو به خورش نمینشیغار قرار دارد م یکه در ورود یلبه تخته سنگ یرو بر
 .کرده است جادیا یزیانگو دل  بایرا به ماه بدهد صحنه ز شیتا جا کندیم

 .ستیو خفقان آور ن ریدلگ گرید یاست، برخالف روزها ییبایز غروب



 

 
90 

و لطافت هرچه تمام تر  یو به آرام آوردیا به پرواز در مر  سوانمیو خم گ جیپر پ یو نوارها وزدیم یخنک مینس
 .شومیم یو غرق لذت و خوش کندیصورتم را نوازش م

که همچون الماس  ییهاشب به همراه ستاره  یکیو تار دهدیرا به شب م شیکم غروب هم جا کم
 .کندیم یپادشاه درخشدیم

خواب  یتا برا کنمیو به داخل غار حرکت م دهمیبه بدنم م یو کش و قوس زمیخیتخته سنگ بر م یرو از
 .آماده شوم

فام  غار که نور نقره کیتار یو به فضا کشمیکرده بود دراز م ایمح میبرا کتوریکه و یتُشک و رختخواب یرو بر
 .رومیو به فکر فرو م شومیم رهیاست به سقف خ آنجا را روشن کرده یمهتاب کم

 .رومیو به آغوش گرم و نرم خواب م شودیکم چشمانم بسته م کم

 .کندیم داریمرا از خواب ب یناله و خرناس نسبتا بلند یغرق بودم که صدا ایخواب و رو نیریعالم ش در

 .کندیناله م نیچن نیشده است که ا میوخ اریوضعش بس ادیجز واران نبود به احتمال ز یصدا مال کس نیا

 .کنمیو به سمت واران حرکت م زمیخیبر م میزنم و از جا یکنار م میپا یرا از رو پتو

 اریاش بس یشانیزخم پانسمان شده اش، پ یرا بر رو یگریو دست د گذارمیاش م یشانیدستم را بر پ کی
 .شودیم شتریداغ است و تبش هر لحظه ب

 .شودیم سیاز خون خ هیثان کیزخمش گذاشته بودم در عرض  یرا که بر رو یدست

 را گم کردم میدستپاچه شده بودم دست و پا یبحران تیوضع نیا در

 چه؟ دیایسرش ب ییبال تیوضع نیدر ا اگر

 که چرا مواظبش نبودم دانندیقطعا مرا مقصر م فتدیب شیبرا یاتفاق اگر

 دهیکه امروز صبح در راه د یاهانیو به سمت گ کنمیو آنجا را ترک م رومیغار م یسرعت به طرف خروج به
 اهیمشغول گشتن گ شومینم تیاذ دنینور مهتاب فضا و اطراف را روشن کرده و در د کنم،یبودم حرکت م

 .کنمینم شیدایپ گردمیمورد نظر هستم اما هرچه م

ضامن دار  یو چاقو شومیبلند م می. از جاکندیبهم خوردن شاخ و برگ و تکان خوردنش نظرم را جلب م یصدا
گارد  شودیم کمیو نزد زندیدور آرام آرام قدم م یاز فاصله کم یدیسف یشبح آورم،یم رونیب بمیرا از ج

 .شومیآماده حمله م رمیگیو چاقو را محکم تر در دستانم م رمیگیم

 بمیدارم را از ج ضامن یچاقو کند،یزند و به طرفم حرکت م یدور آرام آرام قدم م یاز فاصله کم دیسف یشبح
 رمیگیو گارد م آورمیم رونیب

نسبتا  یبرم تا چاقو را در بدنش فرو کنم که گرگ یو من آماده حمله دستم را باال م شودیتر م کینزد شبح
 درخشدیپرنو نقره فام مهتاب م ریشب در ز یکیهمچون برف که در تار دیسف اریبس یبزرگ با پشم و خزها

 .شودیظاهر م میرو یجلو
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دستانم  کنم،ینوازش م یو سرش را به آرام زنمیگرگ زانو م یو جلو گذارمیم بمیو در ج آورمیم نییرا پا چاقو
 .گم شده است شیباینرم و ز یدر انبوه خزها

 .فرو رفته نیریش یااست و گرگ از نوازش من به خلسه یخوب اریبس احساس

 نیکه او با چن زدمیحدس م دیبا شود،یم لیو به انسان تبد کندیو گرگ خود را از من جدا م گذردیم یقیدقا
 .باشد نهیگرگ کی دیبا یاجسه

 .کندیم یمعرف ایکه خود را ما بایز یدختر

 .یکمک به آلفا اومد یکه برا یباش یاون دختر دیگله واران... تو با یهستم اُمگا ایسالم... من ما -

 میگویم ایرو به ما ییو با خوش رو نشانمیبر لبانم م یلبخند

با تو  ییکمک به آلفاتون اومدم و از آشنا یهستم که برا یاسمم کالرنسه... درضمن اره من همون دختر -
 .خوشبختم

 دیگویو م دیآیکه به لب دارد دوباره به حرف م یبا لبخند او

وقت شب جنگل خطرناک  نیکه ا یدونیم ،یگردیم یدنبال چ نجایموقع شب ا نی... اما انطوریمن هم هم -
 .ادنیز نجایباشه بازم موجودات خطرناک ا هانهیاگر قلمرو گرگ یحت شهیم

 ؟یکن ییمن رو راهنما یتونیتو م کنمینم دایاما پ گردم،یم ییدارو اهیگ هیدنبال  -

 هیچه شکل یخوایکه م ییالبته دارو -

را  اهیزود گ یلیو خ کندیم مییراهنما ییو او هم با گشاده رو دهمیم حیتوض ایما یدارو را برا لیو شما شکل
 .کنمیم دایپ

تا  کنمیپانسمانش را باز م روم،یواران م نیتا خوب له شود به بال کوبمیگذارم و م یم یسنگ یرا بر رو اهیگ
 .زخمش بگذارم یام را بر روکه درست کرده یمرحم

و دستم  کنمیپانسمان م زیتم یازخمش را با پارچه کند،یو ناله م ردیگیدردش م سوزد،یزخمش م یجا یکم
 .ردیاز التهاب زخمش کم شود و آرام بگ یبخوانم تا کم یتا ورد گذارمیزخمش م یرا بر رو

 .کنمیاو را چک م قهیام و هرچند دقسر واران نشسته یباال

ومت من در برابر و سد مقا افتدیهم م یو کم کم چشمانم بر رو دهمیم هیپشت سرم تک واریرا بر د سرم
 .کنمیحس نم یزیچ گرید شودیو خواب مهمان چشمانم م شکندیم یداریب

 شومیم داریبه چشمانم ب دیبا برخورد نور خورش صبح

 .اندازمیم یو اطرافم را نگاه کنمیرا آرام باز م چشمانم

 نمیبیاما او را نم افتدیبود م دهیکه واران شب قبل خواب ییبه جا نگاهم



 

 
92 

و غاز فلک زده  شودیغار حرکت کنم، واران وارد غار م یبلند شوم و به سمت ورود میاز جا خواهمیم تا
 کیاش آن را به من نزدو با پوزه گذاردیم نیزم یشده است را بر رو یپوزه اش زندان انیکه در م یشکار

 شودیبلند م ادمیفر شودین چندشم مو م کندیم

ناله  یبا صدا روزیتو تا د یتو بغل من، بذارش اون ورتر بعدش هم کجا بود شیندازیچرا م یکنیم کاریچ -
از جلو چشمام ببر اون ور بوش  نمیا رون،یب یریاستراحت م یسرت حاال به جا یرو یهات غار و گذاشته بود

 .خفم کرد

 .کندیاست و برو بر مرا نگاه م رهیبا آن چشمان به رنگ شبش همچنان به من خ واران

 هوم؟ یدیخوشکل ند دمی... شایدیآدم ند هیچ -

. رد دندان کشدیو تنم را بو م کندیو پوزه اش را در گردنم فرو م داردیبر م زیواران به سمت من خ ناگهان
و غاز فلک  شومیبلند م میو از جا دهمیاو را به عقب هل م و به سرعت کنمیحس م میگلو یرا بر رو شیها

 کنمینگاه نم مبه پشت سر  گریو د شومیو از غار خارج م رمیگیزده را از گردن م

 .چرخانمیآتش م یکشاندم و حاال بر رو خیغاز مادر مرده را جدا کردم و به س یکه بود تمام پرها یهر زحمت به

 .اندازدیو به هوس م کندیرا آب م یاو دل هر جنبنده دهیچیجنگل پ نیباز و دلنش یکباب در فضا یبو

با آن  کند،یمن حرکت م یو به سو داردیغول مانندش با غرور و متانت خاص خود گام بر م کلیبا آن ه واران
ط بر قرار کند و چشمانش با من ارتبا قیزند انگار که قصد دارد از طر یبه من زل م اشیبراق وحش یدو گو
 .ذهنم را کنکاش کند یالبه ال

 .خام بخورم یجور نیکه غاز و هم یتوقع ندار ،یکنینگام م یجور نیا هیچ -

شده است دراز  نیخوشبو مز یها و گل هاکه با چمن ینیزم یو بر رو ردیگینگاه کاوشگرش را از من م واران
 .شودیم رهیآتش خ یهاو به شعله کشدیم

را به  هیو بق کنمیخودم جدا م یاز کباب را برا یاتکه اندازد،یبرشته شده است و دهن را آب م یحساب غاز
از  یدل یروز گرسنگ کی بایو بعد از تقر میشویرنگ مخوش ییمشغول خوردن کباب طال رم،یگیطرف واران م

 .آورمیعزا در م

آتش را  کند،یو قدم زنان به سمت غار حرکت م کندیم جمع نیزم یرا از رو کلشیاز اتمام غذا، واران ه بعد
 .شومیو پشت سر واران وارد غار م کنمیخاموش م

 .ستیزخمت خوب ن ینکن برا تیفعال ادیخاطر غاز ممنون... اما تا حالت خوب نشده فعال ز به -

 دهمیو ادامه م زنمیبه واران م یلبخند

 .مواظب خودت باش شتریپس ب ست،ین یدفعه بعد از مرحم خبر یراست -
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و  گذارمیم میزانو یو آرنجم را بر رو دهمیم هیغار تک واریو به د رومیم یو به سمت رمیگیرا از او م میرو
هم در  یدوم یاست، انگار نه انگار که شخص دهیکه پشتش را به من کرده و دراز کش اندازمیبه واران م ینگاه

 .کند ییراهنما امفهیو مرا به کارها و وظ زندبا من حرف ب ییحداقل چند کلمه ا دیغار حضور دارد و با نیا

 .ردیگیاز کارش حرصم م کشمیم یو پووف اندازمیبه او م یگرید ینگاه

 . تازه کنم ییقدم بزنم و هوا یتا کم رومیم رونیشوم و از غار ب یبلند م میجا از

 کیبود به من نزد ایکه حتما ما یدیسف یجنگل هستم که گرگ ریدلپذ یقدم زدن و لذت بردن از هوا مشغول
 .شودیم لیو به انسان تبد شودیم

 .کندیشده و بروبر نگاهم م رهیبه من خ نشیو دلنش بایهمان لبخند ز با

 ؟یکنینگاه م ینجوریشده چرا ا یچ -

 دیگویم یو با لحن بانمک کندیلوچ م میچشمانش را برا ایما

واران خستت شده و حرصت  یتو همه و ترش کرده، از ساکت افشیشده که خانم ق یبذار حدس بزنم چ -
 .یگرفته از غار در رفت

 .کندیشروع به خنده م نشیو دلنش نیآهنگ یبعد با آن صدا و

 دیگویو م گرددیطرف من باز م به

 ...... اگه از حرکردمیم ینداشتم... داشتم شوخ یمنظور خوامیمعذرت م زمیعز -

 میگویم پرمیحرفش م انیم

 .راحت باش ستمیاصال... من ناراحت ن زمینه عز -

 ؟یمطمئن -

 .آره خوشکله نگران نباش -

 نینشو اون هم ریراحت شد، از واران دلگ المیخ ؟یگیواقعا راست م ی: وادیگویو م کشدیم ینفس راحت ایما
 کیدستور بده اون زبون  خوادیم یفقط وقت زنهینباشه حرف نم تا مجبور یعنی زنهیحرف نم ادیز هیجور
 .خصلتمه یمثل من که پر حرف گهیخصلتشه د ده،یتکون م شویگرم

 دهدیو ادامه م خنددیاز حرف خودش م و

و  ستهیا یدفعه م هیواران، از بس حرف زده بودم واران  شیپ نجایکه اومده بودم ا یروز نیاول ادمهی -
 .دختره حراف یزنیچقدر حرف م گهیطرف من و م گردهیبرم

 افتمیو سرخوشانه او به خنده م نیریو من هم از خنده ش زندیخنده م ریبعد اتمام سخنش دوباره ز ایما و

 دیگویو م کندیاش را کنترل مخنده ایما
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کارش رو کرد امروز رفته بود شکار غاز، بابا دستخوش دستت  یواران درست کرد یکه برا یاون مرحم یراست -
 .یشبه خوب کرد هیما رو  سیرئ نیطالستا ا

 یکنیم یشکسته نفس :شومیخم م یو کم گذارمیم امنهیس یبر رو یدست

 .کنمیم ینه شکسته بند -

 ی: اه نه بابا بلدمیگویو م کنمیم یاخنده تک

 چشمشه هی نیاره بابا بلدم تازه ا -

 کالیبار -

 چاکر شوما -

 اووووو -

 افتدیبه خنده م ایما

شود و با  یم زانیآو میو به بازو شودیم کیبه من نزد شتریو ب شودیاش تمام مخنده ایما یقیاز دقا بعد
 کندیمرموز نگاهم م یلبخند

 .یکنینگام م یجور نیشده، باز ا ی... چهیچ -

 دیگویو م کندیرا گم م شیدست و پا ایما

 .شده باشه یزیچ دیمگه با یچی... هیچیه -

 میگویو م کنمیدقت در چشمانش نگاه م با

 آدم دروغگو یاونجا -

 .کندینثارم م یادب یو ب کندیم ینیه ایما

 کشدیدستم را م ایتا به طرف غار حرکت کنم که ما کنمیرا از دستش جدا م میبازو

 یریکجا م -

 استراحت کنم خستمه رمیم -

 .خندمیم یبه همه چ یالک ونمیاصال من د ستین یزی... بابا من که گفتم چ؟یناراحت شد -

 .برم استراحت کنم خوامیناراحت نشدم فقط خسته شدم م -

 .کشدیو دست من که در دستش بود مانند کش شلوار به همراه خود م کندیحرکت م ایما

 .از تنت بره یو خستگ یکه حال کن ییجا هی برمتیاالن م ،یتو غار استراحت کن یالزم نکرده بر -
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 بابا من خستمه دستم و ول کن کش اومد م؟یریکجا م -

 شهیدرازتر نم نینه نترس از ا -

 .دست من درازه دختره بزغاله یگیم یدار یعنی -

 .نگران نباش شهیدراز تر نم مونهیاندازه م نیبزنم فقط گفتم در هم یحرف نینه بابا من غلط کنم همچ -

 میدهیبه راهمان ادامه م گردانمیرا بر م میو رو کنمیچپ به او نگاه م چپ

به همراه درختان  بایسرسبز و ز یو محسور کننده که دور تا دورش را تپه ها بایچشمه ز کیبه  یقیاز دقا بعد
 میرسیمجنون پوشانده بود م دیب

 کجاست چه قشنگه نجایا -

 دیگویدر جوابم م ایما

 چشمه شاش گوزن -

 کنمیزده نگاهش م رونیبا چشمان از حدقه ب من

 .بگو گهیبار د هی ؟یچ -

 دیگویم لکسیر یلیخ گریبار د ایما

 تاحاال؟ یدیچشمه شاش گوزن، نشن -

 ؟یچ یعنی فیاسم سخ نیاون وقت ا -

 .شاشنیگوزنا توش م یعنی گهیواضحه د یلیخ -

 میگویو م کنمینگاهش م هیاندر سف عاقل

 ده؟یکه گوزن توش شاش یدیاون وقت خودت با چشمات د -

 دیگویم و خاراندیاش را مبا انگشتانش چانه ما

 .گنیاما م دمیمن که ند -

 میوگیرو به او م کندیو مسخره م اندازدیدارد مرا دست م ایما دانستمیکه م من

 .خودتو ای یمنو خر فرض کرد -

 .یباش دیشا دونمیواال من که مطمئنم گرگم اما تو رو نم -

 .کنمینثارش م یپس گردن کیو  کنمیحرفش چپ چپ نگاهش م نیا با

 دیگویمو  گذاردیگردنش م یدستش را بر رو ایما
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مخم اومد تو دهنم  نهیبابا دستت سنگ یشعوریهم ب یلیدرضمن خ نداختم؟یداشتم دستت م یدیاه فهم -
 .دختره گاو

 بازم خوادیدلت م نکهی: مثل امیگویو م کنمیچپ نگاهش م چپ

 .شودیو دو تا دندانش مشخص م یکه س زندیدندان نما به من م یلبخند ایما

 و ببند بابا شتی: نمیگویو م رومیبه او م یغره ا چشم

توش  رنیاسمش چشمه شاخ گوزن هست... اما گوزنا م نجای... ایاجنبه یکردم تو چقدر ب یخب بابا شوخ -
 .شاشنیم

 درد -

و لخت  آوردیرا در م شیلباس ها ایکه ما شومیم رهیاطرافم خ یو درخت ها عتیو به طب شومیاو جدا م از
 شودیم

 یکنیم کاریچ یاالن دار -

 مشنا کن خوامیم ینیبیمگه نم -

 یگوزن توش کار خراب هیاما مواظب باش آب چشمه نره تو دهنت آخه ممکنه  نمیبیهوم... چرا اتفاقا م -
 .کردن باشه

 یتخته سنگ یو بر رو شومیدور م ایو از ما رودیو خنده من به هوا م شودیبلند م ایما غیبا اتمام حرفم ج و
 .نمینشیم

اطراف  بکر یقرار داشت نشسته و همان طور که به فضا یمجنون دیدرخت ب ریکه در ز یتخته سنگ یرو بر
 میگویم ایخطاب به ما برمیولذت م کنمینگاه م

کلمه هم  کیمطلع بشم؟... واران که اصال  فمیفرما بشن تا من از وظ فیقراره تشر یگروهتون ک یبتا نیا -
 .زنهینم یحرف

 دیگویخطاب به من م کندیرا به تن م شیو لباس ها دیآیم رونیهمانطور که از چشمه ب ایما

هم زودتر از  کمیکنه... چون  یواران رفته به چندتا منطقه سرکش یبجا ادیم گهیدو روز د یکینگران نباش تا  -
 ،یاومدیم دیکه با یزمان

 ؟یبلداصال تو زبون گرگا رو نمیبب ی... راستاومدیخبر نداره، وگرنه زودتر م یاومد

 .زبون گرگا رو بلدم یبودن تا حد نهیآره بلدم برادرام گرگ -

 ؟یستیهستن پس چرا خودت گرگ ن نهیسوال اگه برادرات گرگ هی... فقط یهوم... چه عال -

و واران درمورد من به  کتوریو ایآ دانستمیرا گم کرده بودم چرا که نم میدست و پا یکم ایحرف ما نیبا ا من
 میگویم ایمردد خطاب به ما لیدل نیبه هم انه،ید انگفته یزیچ یکس
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 ؟یچ یعنیناقص  ایعقب مونده  یدونیم -

 عقب مونده؟ -

 آره -

 زندیخنده م ریز یو پق کندیم میبه سر تا پا ینگاه ایما

 ؟یاعقب مونده کلتیه نیتو با ا یعنی -

 درد -

 شه؟یخودت انسان مگه م نهیبرادرات گرگ گمیم یبابا دارم جد -

... ادیب ایاز بچه ها ناقص به دن یکیدرصد امکان داره  کی؟یدونیو خوناشام ها م نهیاز ازدواج گرگ یزیاصال چ -
 ؟یدونینم یعنی

 ...بگو تا بدونمدونم؟یرو نم یچ -

 انیحرفم را به پا کنمیم ینشود سع چیپاپ ایلو نروم و ما نکهیا یبرا کنمیاحساس م یبحران یرا کم تیوضع
 میگویم ایبرسانم و موضوع بحث را عوض کنم، و خطاب به ما

 گفتنیبهت م یدونستیم دیولش کن اگه با یچیه -

 ؟یگینم یعنی -

 روز بهت گفتم هی دیشا دونمینه...نم -

گوشم هم  کنهیم طور که فکم کار نیمن هم ،یبهم بگ یتونیم یهر وقت خواست یهر طور راحت زمیباشه عز -
 هست دنیدر هر لحظه آماده شن

و مرا به  شودیم زانیآو میو دوباره به بازو زندیبه من م ییو لبخند دندان نما شودیحرفش تمام م ایما و
 .بردیچشمه م یسمت خروج

روشن غاز  مهین ی. وارد فضاکنمیو به سمت غار حرکت م شومیجدا م ایو از ما میرسیغار م یکینزد به
ام زخمش گذاشته یکه بر رو ییعوارض دارو دیکه هنوز خواب است. شا خوردینگاهم به واران م شوم،یم

 .آرامبخش و خواب آور دارد تیباشد چرا که آن دارو خاص

 عوض شود دیکه با کنمیبه پانسمانش م ینگاه

 کنمیپر پشتش را نوازش م یو خزها نمینشیم نیزم یو بر رو رومیو به سمت واران م دارمیرا برم لیوسا
 دهدیبه من دست م یحس خوب

 شودیم داریو از خواب ب خوردیم یتکان واران

 پانسمانت رو عوض کنم خوامیم ستین یزیخواب راحت باش چخوش یسالم آقا -
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 یرنگ چشمانش را به خوب کنمیاالن که در چشمانش نگاه م کند،ینگاهم م رهیخ شیبایبا آن چشمان ز واران
 شودیم نگونهیکه ا به خاطر انعکاس نور است دیپررنگ، شا یآب یگاه یمشک یدارد گاه بیعج یرنگ نمیبیم

 .و آرامش بخش است بایاما در هرصورت رنگ چشمانش ز

 .عوض کنمکه پانسمانش را  دهدیو اجازه م کشدیو دوباره دراز م ردیگیرا از من م اشیینگاه جادو واران

 نمانده یزیکاملش چ ینسبتا بهتر شده و تا بهبود زخمش

 کشمیو کنارش دراز م کنمیم پانسمانش

 اشییچشمان جادو رهیو خ کشمیبه پهلو دراز م کندینگاهم م رهیو نافضش باز است و خ بایز چشمان
 شومیم

 ... هوم؟کنهیتو اون چشماته که آدم و جادو م یچ کنهیم وونهیچشمات... چشمات آدم رو د -

 دهدیو سرش را در مقابل سرم قرار م شودیم کتریو به من نزد شودیم زیخ مین واران

 ادیبلند نشو به زخمت فشار م -

 آوردیم کتریو سرش نزد کندیواران به حرفم توجه نم اما

 کندیو صورتش را نوازش م رودیورتش مناخودآگاه دستم به سمت ص شودیدر هم قفل م نگاهمان

 انگار که دوست دارد نوازشش کنم دهدیبه دستم فشار م شتریصورتش را ب واران

خسته بر  فتیکه از ش یزمان افتمیبرادرانم م ادیبه  کنمیاحساس م میدر گلو ینیبغض سنگ ناخودآگاه
 شدمیو غرق لذت م شدینرمشان گم م یانبوه خزها انیو دستانم در م کردمیو نوازششان م گشتندیم

بر صورتم  یگریپس از د یکیکه  میاست و واران به اشک ها سیصورتم از قطرات اشک خ میآیبه خودم م تا
 کندینگاه م شودیم یجار

 صورتم دارد یشده بر رو یجار یدر پاک کردن اشک ها یو سع مالدیاش را به صورتم م پوزه

 میآیبه حرف م ناخودآگاه

 فتیکه از سر ش ی... وقتیبرادرام انداخت ادیلحظه  هیخانوادم تنگ شده... برادرام... تو من رو  یدلم برا -
 رونیاز تنشون ب یتا خستگ کردمیتوان بلند شدن نداشتن و من اونا رو نوازش م گهید یو از خستگ اومدنیم

 .بره

متوقف کردنشان وجود  یبرا یقصد بند آمدن نداشتن انگار که سد مقاوتشان شکسته و مانع میها اشک
 شوندیم یراحت جار الیندارد و با خ

 میگویو م اندازمیم یواران نگاه به

 ... هوم... تو چرا؟یزنیتو چرا حرف نم -
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 ردیگیکه او گوشه لباسم را با دندانش ماز غار که متعلق به من بود بروم  یاتا به گوشه شومیبلند م میجا از
 .و قصد نگه داشتن مرا دارد کشدیو م

 میگویو م کنمیآزاد م شیدندان ها انیرا از م لباسم

 استراحت کنم خستمه خوامیم -

 یجار میهااشک هیکه بق دهمیو اجازه م کشمیتُشکم دراز م یو بر رو کنمیبه سمت گوشه غار حرکت م و
 شود

 نبود جز واران یمتعلق به کس که کنمیسرم احساس م یدر باال یاهیسا یقیاز دقا بعد

 شومیم رهیتنومندش خ کلیو به ه گردمیسمتش برم به

و کنار من دراز بکشد که در لحظه  نیزم یتا بر رو کندیغول مانندش را ول م کلیواران ه میآیبه خودم م تا
 میگویرو به واران م کشمیعقب م له شوم خودم زود نکهیآخرقبل از ا

 یبود من رو له کن کینزد وونهید -

 کنمیو پوزه اش را در گردنم فرو م کشدیتوجه به حرفم مرا در آغوشش م یواران ب اما

 .شومیگرگ مرموز معذب نم نیو در آغوش بودن واران ا یکیکه چرا از نزد کنمیفکر م نیمن به ا و

 گذردیم میکه به چشمه رفته بود ایمن با ما دارید نیهفته از آخر کی

 یجسمان تیوضع یاز زهر در بدنش وجود دارد و کم یواران نسبتا بهتر شده است اما هنوز درصد کم زخم
 کندیم فیاش را ضع

 .بشناسند تیدوم دسته به رسم یتا مرا به عنوان آلفا میهمه آماده شده ا امروز

و به واران که منتظر من  کنمیم میسرم تنظ یو نقاب را بر رو کنمیرا محکم م شیابنده به تن و را شنلم
 میافتیو به راه م کنمیو به سمتش حرکت م کنمیم یاست نگاه

دسته هم به ما  یو آلفرد بتا و امگا ایدر راه ما میرویها م نهیو به سمت تجمع گرگ میشویغار خارج م از
پشت  قایو آلفرت در سمت چپ و راست او قرار دارند و من دق ایو واران در رأس قرار دارد و ما شوندیملحق م

 سر واران هستم

 میکنیتوقف م میرسیشده بودند م لیها که به انسان تبد نهیبه تجمع گرگ یرو ادهیپ یکوتاه قیاز دقا بعد

 رمیدر کنار واران قرار بگ روند تا من یو کنار م شوندیم لیو آلفرد به انسان تبد ایما

 .کندیرا آغاز م یها سخنران نهیاز جانب واران خطاب به گرگ شیرسا یبا صدا آلفرد

کاملشان را به دست  یکه آلفا سالمت یکالرنس را تا زمان زهیگله از جانب آلفا واران دوش یمن آلفرد بتا -
 شناسم یم تیگروه به رسم یبه آلفا اورندیب
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 رود یو کنار م کندیبه من اشاره م آلفرد

 میگویو خطاب به آنها م گذارمیبه جلو م یو قدم دارمیرا برم نقابم

کاملشان را به دست  یکه آلفا واران سالمت یتا زمان خورمیدوم گله قسم م یمن کالرنس به عنوان آلفا -
 .به آلفا کمک کنم و نسبت به او وفا دار بمانم اورندیب

بعد از  کشندیو زوزه م کوبندیم نیرا به زم شانیو پا شوندیم لیتبد نهیتمام شدن حرفم همه دسته به گرگ با
 رسدیبه اتمام م ییو مراسم خوش آمد گو دوندیو م زنندیبه دورم حلقه م دنیزوزه کش

 که به همراه واران بروم کندیو اشاره م دیآیبه طرفم م ایما

 آلفا منتظرته یکنیمن رو نگا م یستادیچرا ا گهیبرو د -

 کجا برم آخه -

 ه؟یآلفا چ فهی... اونوقت وظیخانم باهوش االن آلفا شد -

 ؟یبرم سرکش دیبا -

 گهیبروبر من و نگاه کن...برو د نجایا ساینه وا -

 میبر ایتو هم ب -

واران از انتظار خوشش  گهیباش برو د زود ستیبه من ن ازین گهید رنیدوتا آلفا باهم م یمن، وقت امیکجا ب -
 ادینم

 بدرک -

 کندینثارم م یادب یو ب ردیگیبه خود م یبامزه ا افهیق ایما

 .افتمیبه راه م یسرکش یو به همراه او برا کنمیو به سمت واران حرکت م کنمیم ایبه ما یچپ چپ نگاه

 میکنیحرکت م یو به سمت جنگل اصل شومیواران همراه م با

 برمیاطراف هم لذت م یفضا زنان از آب و هوا و قدم

و من با حرص نگاهش  رودیو استوار راه م کندینگاه م شیبه جلو میکه مستق اندازمیبه واران م ینگاه
 میگویو در دلم م کنمیم

 پات نره تو چشت شصت

 میگویبه واران م خطاب

گلت حرف  یو بتا یسر معارفه من هم حرف نزد یرو مخمه... حت یلی... حرف نزدنت خیزنیچرا حرف نم -
 ...... واران الله...ال؟ی...توالل؟یهوم... الل یزنیکه حرف نم یزد... نکنه الل
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 رودیبه هوا م غمیو ج شودیم یخال میپا ریز ناگهان

 دهدیرا نشانم م زشیت یزده و دندان ها مهیخ میکه بر رو نمیبیکه واران را م کنمیباز م یرا به آرام چشمانم

 قتی..درضمن حق.رمیمیم شمیم یتو سنگ ضربه مغز خورهیسرم م ینگفت شعوریزهرمار ببند دهنتو... ب -
 تلخه مگه نه؟

و در  کنمیتنم درست م یو شنل و نقابم را بر رو شومیبلند م میو از جا زنمیو کنارش م دهمیرا هل م واران
 کنمینثارش م یعورشیدلم ب

 شعوریخرفت ب گرگ

 یخودت -

 اندازمیو با چشمان متعجب به دور و اطراف نگاه م شومیم خکوبیم میسر جا ناگهان

 حرکت کن یکنینگاه م یبه چ -

 خوردیو مرموز واران م ثیکه چشمانم به چشمان خب کنمیبه دور و اطراف نگاه م هراسان

 یکنینگاه م یجور نیا هیچ -

 گهید زنمیحرف بزنم خب دارم حرف م یمگه نگفت -

 میگویو م کنمیاز حدقه در آمده به واران نگاه م یچشمان با

 ره؟یتو هست تو مغز من داره رژه م یصدا نیا -

که االن متعلق به  کردیم تمیاذ یو چون هنوز به آن عادت نکرده بودم کم شدیکه در مغزم پخش م ییصدا
 دیگویو م دیآید دوباره به حرف مواران بو

 صدام قشنگه خوشت اومده؟ هی...چگهیخودمه د یمادربزرگمه...صدا ینه صدا -

 فتهیخودش -

 شودیم دهیکه گوشه شنلم توسط واران کش افتمیو به راه م کنمیم فتهیگرگ خودش نینثار ا یغره ا چشم

 یاز سمت چپ بر دیراه اشتباه هست با نیا -

 میگویتخس رو به واران م یبا حالت من

 کردمیفقط داشتم به اطرافم نگاه م دونستمی... خودم م؟یجد -

 یگیآره تو راست م -

 میگویو م کنمیبه واران م یچپ چپ نگاه

 میتر بودراحت  یزدیحرف نم -
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 مشکله خودته نیا گهی... خب د؟یاالن ناراحت یعنی -

 میگویو م گذارمیصورتم م یو انگشتم را به نشانه سکوت بر رو گردمیسمت واران برم به

 ساکت سیه -

 حرف بزنم خوامیتازه م -

 رسدیزنانه از پشت درختان به گوش م یخنده ا یصدا

جا  نیباشه من هم یبکن یپشت درخت کار خصوص یبر یخوایدفعه م نیحتما ا یریراه رو اشتباه م یدار -
 .راحت باش مونمیم

 میگویو م گردمیبه سمت واران برم یعصبان

 یزنیتمرکزمو بهم م یدار ؟یساکت ش شهیم -

 راحت باش کنمینترس نگاهت نم خواد؟یهم تمرکز م یجنگل ییمگه دستشو -

 یکرده بود میهمه حرفا رو کجات قا نیتو، ا یبود یبا نمک ک -

 ...دلم راست یتو -

 ادب یفعال منحرف ب یخفه ش شهیم -

 کنمیم دمیکه شن یخنده ا یسرم را به سمت صدا و

 در حال معاشقه یمنیلورن به همراه اهر دمیدیچه م ایخدا

 کردیخودش را بدبخت م یدست یبرود دختره احمق داشت دست شیحد پ نیکه تا ا کردمینم فکر

 کردمیم یطور مشغول نگاه کردن به لورن بودم و خود خور نیهم

 در مغزم از جا پراندم یزیسوت ت یصدا که

 کنمیخوراک خودمه االن فازشونو خراب م نمیبیم یچ نحایا نیجوون بب -

 یروان دیمغزم سوت کش یکنیم یکار نیهمچ یضیمگه مر -

و به  داردیبر م یو با پوزه اش سنگ شودیپنهان م رودیم یمن به سمت درخت یتوجه به غرغرها یب واران
را از جا  شانیو هر دو کندیبه کمر پسرک برخورد م قایو سنگ دق کندیپرت م منیسمت لورن و آن اهر

 پراندیم

اند که چرا وسط جنگل قرار گذاشته کندیرا مواخه م منیکه پسرک اهر رسدیلورن به گوش م یغرغرها یصدا
 شان را به هم زده استو معاشقه دهیآنها را د یو شخص
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 دیکه شا کندیفکر نم نیاش نصفه مانده است و به ااست که چرا معاشقه نیمن به فکر ا وانهیواهر دخ و
 .بزرگ افتاده باشد یدردسر یرفته باشد و تو شیباشد و آبرو دهیاو را د یکس

 شنومیواران را در سرم م یهستم که صدا منیبه دور شدن لورن به همراه آن پسرک اهر رهیخ همچنان

 شناسمیاون دختر رو م -

 میگویو م گردمیبه سمت واران برم متعجب

 شیشناسی...از... ازکجا میچ -

 رو نشناسه انیآلفا برا دونهی یکیکه دختر ارشد و  هیک -

 یبه همه چ ی... گند زدیکرد کاری...نه نه نه... لورن تو چیوا

 دیگویم انهیخطاب به من موز واران

 یشناسیخواهرت رو نم یبگ یخوای... مدهیرنگت پر هیچ -

که مسلط باشم و  کنمیم یو سع کنمیزده بود به واران نگاه م رونیکه از حدقه ب یدفعه با چشمان نیا
 .آرامشم را حفظ کنم

 هستم؟ یکه من ک یدونیدرسته اون خواهر منه اما تو از کجا م -

 شناسم،یرو باور کنم، من هجده ساله که تو رو م یکه بهش گفت یاتیکه چرند ستمین کتوریمن مثل و -
بسه؟...من  ایبگم  شتری... بیآزتالن فرزند شاه دارس االتیاز ا نزیدرست از زمان تولدت شاهزاده کالرنس مارت

 .از خودت بلدم خط به خط وجودت رو حفظم شتریتو رو ب

 امستادهیا میثابت در جاو من همچنان  افتدیو به راه م ردیگیرا از من م شیرو واران

 .یشیم اهیس یو خوراک خونآشام ها یمونیزودتر حرکت کن وگرنه جا م ست،یاونجا مثل مترسک نا -

 کنمیواران حرکت م یو به سو خورمیتکان م میو از جا شومیاز شوک خارج م باالخره

 که کارش خوندن ذهنه نتونسته ذهنتو بخونه سونیج یمغزت درست کرد یبرا یدفاع وارهیخوب د -

 بخونن و از من سواستفاده کنن مثل شما نتونن ذهنم رو یپست ییوونایکار رو کردم تا آدما و ح نیا -

 یبگ یتونیهم مونده م یا گهید زیپست...تعارف نکن چ میهه... حاال ما شد -

 گمیبه وقتش م -

 دهمیگل ها معطر یو پرشده با بو بایز یا به فضاو حواسم ر  رمیگیرا از او م میرو و

 میکنیو به سمت غار حرکت م شودیتمام م هم یطاقت فرسا باالخره سرکش یرو ادهیاز پ بعد
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عوض  یحالیو ب یرا با خستگ میشوم و لباس ها یوارد غار م ییو من به تنها رودیبه دنبال شکار م واران
 شومیم رهیو به سقف خ شومیسفت و سخت غار م نیپهن زم از غار یو گوشه ا کنمیم

 کلمه هم با او هم صحبت نشدم کیبودم و  نیمدت روز با واران سروسنگ تمام

به  یآورد نگاه رونیفرو رفته بودم که واران با فرو کردن پوزه اش در گردنم مرا از فکر ب یقیخلسه عم در
 یبرا یادیزجر ز چارهیپاره شده بود، ب یرحمانه ا یکه گردنش به شکل ب بود یینوایشکارش کردم، خرگوش ب

 .بود دهیمردن کش

 دیگویو م چسباندیبه من م شتریو خودش را ب کندیپوزه اش را در گردنم فرو م واران

ن به من رو بغل کن... م ایناراحته و آغوش غم بغل گرفته، غمم رو ول کن به جاش ب یکی نجایا نکهیمثل ا -
 یخوب نیا

 یبرو اونور روان -

 چارهیاش شروع به قلقلک دادن من بو با پوزه زندیم مهیخ میو بر رو کندینم یواران به حرف من توجه ا اما
 آوردیمرا در م غیو ج کندیم

 برو گمشو پاشو

 آخ -

 دیگویو م ردیگیاست که گوشم را گاز م یروان واران

 رمیگیگازت م یکه به من بکن ینیبه بعد هر توه نیاز ا -

 یکنیتو غلط م -

 آخ -

 دفعه گردنم را گاز گرفت که بدجور شروع به سوزش کرد نیا

 رو نخواستم تیمعذرت خواه گهی... برو اونور ده؟یعذر خواه دیروش جد نیا -

 کنمینم یوقت عذرخواه چیرو خوب تو گوشات فرو کن قانون اول من ه یزیچ کی -

 از ضعفته بدبخت -

 خوادیدلش گاز گرفتن م نجایا یکیهوم...  -

 بلند شو برو یشعوریب یلیخ -

 دیگویو م کندیپوزه اش را در گردنم فرو م واران

 رمیکجا رو گاز بگ یتعارف نکن، دوست دار خوادیهوم... دلت گاز م -
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 میگویو خطاب به واران م رودیبه هوا م غمیج

 خفه شو مردک منحرف -

 کنمیو در دل هرچه فحش بلد بودم نثارش م چمیپ یکه از درد به خود م ردیگیام را گاز مدفعه سرشانه نیا

 من بلند شو یاز رو یشاخ و دم ده تُن یغول ب -

 ندارم یاز غول بودن فعال فقط دمش رو دارم شاخ -

ام و به گردن و سرشانه شومیبلند م میو از جا رانمیرا عقب م و او زنمیاش مبه شانه یضربه ا میپاشنه پا با
 کنمیم یکه سرخ و متورم شده است نگاه

 کشمیدراز م شیو رو رومیو به سمت رختخوابم م کنمینثارش م یا یو وحش اندازمیبه واران م یچپ نگاه

 رسدیواران را به گوشم م یصدا که

 .رمیتر گاز بگ واشیدفعه بعد  کنمیم ینکن سع هیحاال ناراحت نشو گر -

 خوردیبه وجناتش برم نکهینکردم مثل ا شیبه حرف ها یاما از آنجا که توجه زندیهم م گریچند حرف د واران
 دیگویخطاب به من م یو جد رودیفرو م شیآلفا یو در جلد جد

تو داره باتو صحبت  ی...آلفا؟یدیمفه یایب دیو تو حتما با یشام بخور یایب کنمیشام آماده شد صدات م -
 یدیفهم کنهیم

 دمیبله فهم -

 دمینشن -

 دمیبله فهم - زنمیم ادیمن رو به واران فر و

 .کندیو آنجا را ترک م گرددیغار برم یبه سمت خروج لکسیواران خونسرد و ر و

 رسدیبه گوشم م ایما یام که صدا دهیرخت خوابم دراز کش یرو بر

 میشام بخور می... کالرنس پاشو بریکل -

 امیتو برو من بعد م -

 .گهیبه جون من بلند شو د یغول تشن رو بنداز نیا یخوایم -

که  خوردیگاز واران م یجا یبلند کند که دستش بر رو میگذارد تا مرا از جا یام مشانه یدستش را بر رو ایما
 شودیآخم بلند م

و وحشت زده خطاب به من  دهدیام مسرشانه یو نگاهش را بر رو کندیمتعجب دستش را بلند م ایما
 دیگویم
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 چت شده تو گهی... بگو دیخوناشاما افتاد ری... هوم تو جنگل گه؟یکار ک -

 میگویم ایو خطاب به ما پوشانمیرا م یگاز گرفتگ یو جا کنمیشانه ام مرتب م یلباسم را بر رو قهی

 کار واران هست -

 دیگویو م رودیدر شوک فرو م ایما

جاش  کنهیدرد م رمیبم یاله کرده،یکارا هم بلد بوده و رو نم نیکاره وارانِ... نه بابا اون از ا ی... جدیجد -
 نه؟

 نشده دایتا سر و کله واران پ مینگران نشو، بلند شو بر ستین یزینه خوبم چ -

به جمع واران و آلفرد  ایو به همراه ما میرویاز جنگل که آتش روشن بود م یبه سمت قسمت ایهمراه ما به
شده است را دور هم  ییبرشته و طال یو کباب خرگوش را که حساب مینینشیو به دور آتش م میشویملحق م

 .میخوریم

آلفرد باالخره توانست و  ستیخوب ن ادیحال و احواالت واران ز گذرد،یام مکه آلفا شده یاز زمان یروز چند
را به دوش دارم تا به  نیسنگ فهیوظ نیمعالجه ببرد و من ا یبرا کتوریواران را متقاعد کند و او را به نزد و

 ها بپردازمگله و دسته یبه سرکش ییتنها

که به  نمیبیرا از دور م ایهستم که گرگ ما نیپوت ینشسته ام و مشغول بستن بندها یتخته سنگ یرو بر
 شودیم رهیو به من خ ندینشیو کنارم م شودیم لیتبد ایما کند،یف من حرکت مطر 

 امیمن هم باهات ب یخوای...م؟یسرکش یبر یخوایتنها م -

 میگویو م کنمینگاه م ایو با لبخند به ما کنمیرا محکم م میها نیپوت بند

 شمیراه رو بلدم گم نم ینگران باش ستینه الزم ن -

 واران تو رو گه،ید زنهیاما دلم شور م یراها رو بلد دونمیاون رو که م -

 به من سپرده

 میگویم کنمیم یاخنده

 دست امگا تا ازش مراقبت کنه؟ دنیتا حاال آلفاها رو م یاز ک -

 امیمن هم ب گهینکن د تیاه... اذ -

 .شومیو آماده حرکت م شومیبلند م میبندم و از جا یرا م اینه قاطع دهان ما کی با

و عطر خوش گل ها را  کشمیم قیعم ینفس برمیجنگل لذت م ریدلپذ یو از هوا شومیزنان از غار دور م قدم
 .شومیو سرمست م کنمیمنتقل م امهیبه ر

 به جنگل بلوط بروم یسرکش یتا برا کنمیپا تند م یسمت جنگل اصل به
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 .کندیخشک م میمرا در جا یبحث کردن بلند یلوط هستم که صداجنگل ب یبه سو یرو ادهیحال پ در

شوم در  دهید ادیز یکیبه علت نزد نکهیقبل از ا یول کنمینگاه م شانیو به چهرها شومیتر م کیصدا نزد به
 شوم یو پنهان م رمیگیسنگر م یپشت درخت تنومند

 دیکشیشده بود و عذاب م ریاس منی... لورن که در دستان آن پسرک اهرایخدا دمیدیم چه

 دیرسیواضح به گوش م اریبس شانیصدا

 کاریاما کتاب کو... هان کتاب رو چ دنمیبه د یایو امروز با اون کتاب م یکنیم دایبهت گفتم کتاب رو برام پ -
 سر رهیدختره خ یکرد

 دهدیجوابش را م یارفته لیتحل یبا صدا لورن

 یترسونیمن رو م یآروم باش ساموئل... آروم باش دار -

 دیگویو م زندیم ادیبودم اسمش ساموئل است بر سر لورن فر دهیکه فهم پسرک

 ... به من نگاه کنیزنیو دورم م یمالیم رهیسرم و ش یچند ماهه که دار خوامیبدرک... من اون کتاب رو م -

 دیگویو م دهدین ملورن را تکا انهیساموئل وحش و

که کتاب دست پدرته  دونمی... م؟یبه من نگاه کن... من خرم آره؟... تو من رو خر فرض کرد گمیبهت م -
 یاوردیسگ من رو باال ن یتا اون رو اریپس هرچه زود تر اون رو برام ب

 دیگویتخس و م کندیم یزبان دراز لورن

 سگت باال اومده یاالنش هم رو نیهم -

 زندیم ادیو فر آوردیم نییکنار گوش لورن پا قایتنه درخت دق یمشتش را بر رو اموئلس

 یاریو کتاب رو هرچه زودتر برام م یریبه دو نکن م یکیبامن  -

 زندیم ادیو برسر آن پسرک فر دهیبه نقطه جوش رس گرید لورن

 بزن بکش ای... خب بیاریجا در ب نیدخل من رو هم یکن کاریچ یخوایم ستین گمی... بهت مستین -

 شودیو آماده خفه کردن لورن م فشاردیو م ردیگیگردن لورن را در دستانش م ساموئل

به من دورغ نگو پدرم خودش به من گفت که اون کتاب دست پدرته پس اون  یدیبه من دروغ نگو... فهم -
 .ریکتاب رو از پدرت بگ

دست  یتنفس بود دستش را بر رو یبرا ژنیاکس یمقدار یکه درحال خفه شدن بود و در جست و جو لورن
 ابدی ییرها منیتا از چنگال اهر گذاردیساموئل م

و با تمام توانش  افتدیو به سرفه م شودیرها م نیزم یکند و لورن بر رو یساموئل لورن را رها م باالخره
 دیگویم منیخطاب به اهر دهیبر دهیو بر یو به سخت کندیم شیها هیرا مهمان ر ژنیو اکس کشدینفس م
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 نکردم دایگشتم اما پ یلیگشتم... خ -

 دیگویو م کندیزند و صورتش را نوازش م یکنار لورن زانو م ساموئل

 ... . از پدرت بپرس تا کتاب رو بهت بدهیردیبگ دیبا یکن داشیپ یتا وقت یبگرد دیبازم بگرد با -

و  زنهیکنم سرم رو م دایکتاب رو پ نکهیدوستم؟...اونوقت قبل از ا نیاهر هیکه لو برم؟... که پدرم بفهمه با  -
 یهست یروان هی... تو رسهینم یوقت به اون کتاب لعنت چیه گهیدست تو د

 من نشونت بدم یروان هیهستم آره...  یمن روان -

و سر لورن را به تنه درخت  دهدیو فشار م ردیگیو چانه لورن را محکم در دستانش م شودیحرفش تمام م و
 دهدیو فشار م گذاردیگردن لورن م یبر رو آوردیخنجرش را در م آوردیو آخش را در م کوبدیم

و  میآیم رونیشت تنه درخت بو از پ شومیم بیغ افتدیلورن ب یبرا یشود و اتفاق رید نکهیمن قبل از ا اما
و سنگ با شتاب به  کنمیو پرتاب م رمیگینشانه م منیاهر یشانیو به سمت پ دارمیبر م یسنگ نسبتا بزرگ

حرکت و شکه  یب یا هیثان یبرا ئلوسامو شودیم یو خون به سرعت از سرش جار کندیبرخورد م اشیشانیپ
 آوردیلورن را در م غیو ج شودیپخش م نیزم یو سپس بر رو ماندیم یباق

سر برسد آنجا را ترک  یکس نکهیوقبل از ا شودیبلند م شیو از جا کندیهاج و واج به اطرافش نگاه م لورن
 شودیو دور م کندیم

داره به  یکه هر موجود زنده و مرده ا کنمیو احساس م لرزدیبودم اما از شدت استرس بدنم م بیغ نکهیا با
 کنمیتازه م یو نفس رمیگیمن است به سرعت پشت درخت پناه م رهیو خ کندیمن نگاه م

و کتاب به دستتون  سوزوندمیاگه اون رو نم گردنیکه سوزوندمش م یدارن دنبال اون کتاب لعنت اونا
 باشه؟ یقرار بود ک تونیطعمه بعد ن؟یکردیم کاریچ دیرسیم

دست دهم و ظاهر شوم باعث دردسر شوم به سرعت آن محل را تعادلم را از شدت استرس از  نکهیاز ا قبل
 .کندیوبه سمت غار حرکت م کنمیترک م

و  شومیوارد غار م ایما یو بدون توجه به صدا زدن ها کنمیغار حرکت م یو هراسان شتاب زده به سو آشفته
 شود ایتا مانع از ورود ما کنمیم جادیا یدفاع وارید

دستانم را به  کنمیحرکت م آوردیم میاز چشمه برا ایکه هر روز صبح ما یو ظرف آب زالل یسمت آفتابه فلز به
ناچار  و دهدیکار را نم نیکه لرزش دستانم اجازه ا زمیصورتم آب بر یبر رو تا بلندش کنم و برمیظرف م یسو

 .بزنم رتمصوبه دست و  یجا کنم آبتا آن را با قدرت ذهنم جابه شومیم

تا به  دهمیو اجازه م کشمیدراز م شیبر رو یو به آرام کنمیخوابم حرکت مآشفته به سمت رخت یذهن با
 آغوش خواب بروم

: 

 شومیو مواخضه م ستادهیشده ام و اکنون مقابل واران ا داریاست که از خواب ب یساعت
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پس چرا به  یکن یجنگل بلوط سرکش یرفتیم دینبا غار، مگه یو برگشت نییپا یچرا سرت رو مثل بز انداخت -
 اونجا نرفته... هان یسرکش یکس برا چیمن خبر دادن که ه

در گوش واران  یدر پ یآلفرد که پ یو به حرف ها زندیم ادیشده است و چپ و راست بر سرم فر وانهید واران
 کندیم یو تمام خشمش را بر سرمن خال کندینم یتوجه ا دیگویممواظب زخمت باش 

 مفهمومه؟ شهیهمون م گمیمن م یپس هر چ یستیدست من ن ریمگه ز یستیدوم ن یمگه تو آلفا -

 ادیو فر کنمیو دستانم را مشت م گردمیبود به سمت واران بر م دهیاعصابم به نقطه جوش رس گریکه د من
 زنمیم

 نیرو خوب تو گوشت فرو کن ا نیا ستمیکس ن چیدست ه ریز ستمین دست تو ریخفه شو... خفه شو من ز -
ساعت هم  کیدارم وگرنه  کتوریهست که به و ینیچشمت هستم فقط و فقط به خاطر د یجلو نجایکه االن ا

 نیدیمونم تا تو و امسال تو به من روز بگن فهم ینم نجایا

اند نگاه  رهیاند هاج و واج به دستانم خ ستادهیو آلفرد که کنار او ا ایبه واران و ما زنمیم ادیآخر را فر کلمه
 کنمیم

 انیجر گرمیدستم شعله آتش روشن شده و در دستان د کیکه از  کنمیبه دستان مشت شده ام م ینگاه
 دارد انیجر تهیالکترس

ماده فرار از غار هستند و واران و هر لحظه آ دارندیکه باترس به عقب قدم بر م کنمیو آلفرد م ایبه ما ینگاه
 کندیهم همچنان متعجب به دستانم نگاه م

 دستانم را مهار کنم یبرق بر رو انیآتش و جر کنمیم یو سع کنمیرا پشت سرم پنهان م دستانم

 زنمیم ادیفر کندینگاهم م جیو آلفرد که همچنان گ ایبه ما رو

 رونیب دیگمش دیکنیبروبر نگاه م دیدار یبه چ -

 کنندیو زود فرار م کنندیرا داشتم دستور را اجرا م شانیچون من حکم آلفا و

سابق را  ییبایو ز یآن جذاب گریکه د یو با چشمان کندیرا نگاه م میو سرتاپا رودیقدم عقب م کیواران  اما
 شودیم امرهینداشت خ میبرا

 رو خوب تو اون مغز نداشتت فرو کن نیا ستمیدستت ن ریمن ز یبه من زور بگ یحق ندار -

 .کنمیو غار را ترک م میگویتمام به واران م تیرا با جد نیا

بار بدون توجه  نیآسمان را فرا گرفته است ا زیانگغم یغروب کنم،یجنگل پاتند م یو به سو کنمیرا ترک م غار
 به جنگل بلوط بروم یسرکش یتا برا کنمیم یجنگل و عطر گل ها با شتاب جنگل را ط ییبایبه درختان و ز

رسانم و در آخر  یم انیبه پا یمشکل چیرا بدون ه یسرکش کنمیرا آغاز م یو سرکش رسمیجنگل بلوط م به
 شودیو از من جدا م شومیم یبه سمت غار همراه یرنگ و تنومند اهیس یتوسط گرگ
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 بود یکه خال افتدیبه داخل غار م یالحظه ینگاهم برا نمینشیم یو گوشه ا کنمیدهانه غار حرکت م یسو به

رفته  کتوریدرمان به نزد و یو دوباره برا دهیواران به گوشش رس نانیمن توسط خبرچ یحتما خبر سرکش پس
 است

الماس  ییبایبه ز شیکه ستاره ها یبه آسمان دهمیم هیکه در پشت سرم قرار داشت تک یتخته سنگ به
 .کنمینگاه م درخشدیم

و به  ندینشیکنارم م یمتر مین یاو در فاصله شودیم کیبه من نزد اطیکه با احت نمیبیرا م ایدور گرگ ما از
 .کشدیم یآرام یو زوزه ها شودیم رهیآسمان خ

 زنمیم شیخش دار شده بود صدا یکم ادیکه بر اثر فر ییو با صدا اندازمیم ایبه ما ینگاه

 از من نترس ای... بنجایا ایب ایما -

 مشاهده کنم یرا در چشمان خوش رنگش به خوب دیترس و ترد توانمیاما م دهدینگاهش را به من م ایما

 ندارم یتو خطر ینگران نباش من برا یترسیم ینترس... از چ -

در  یو او را به آرام کنمیدستانم را دراز م ندینشیو کنارم م داردیقدم بر م میبه سو دیو با ترد یبه آرام ایما
 کنمیو نوازش م رمیگیآغوش م

... من ستمین دیکنیکه فکر م یزیندارم من اون چ یکس یندارم... برا یتو خطر یاز من نترس... من برا -
 که باشم از من نترس... باشه؟... نترس خوامی... نمستمین طانیش

 کنمیشروع به نوازش سرش م یو به آرام کنمینرمش فرو م یدستانم را در خزها و

 میگویم ایرو به ما زنمیلبخند م نمیبینم دیاز ترس و ترد یاثر گریکه د اندازمیم ایما یبایبه چشمان ز ینگاه

قطعا از ته دل  یبش لیتبد یوونیچه ح خوادیروز از من بپرسن که دلت م هیگرگ بودن هم خوبه ها اگه  -
 باشم ایمثل ما بایز دیگرگ سف هی خوامیم گمیم

و کنارم به تخته سنگ  شودیم لیو به انسان تبد ردیگیفاصله م یو از من کم اندازدینگاهش را به من م ایما
 دیگویو م دهدیم هیتک

 دمیکه تا به حاال د یشیم یگرگ نیقشنگ تر یقطعا اگه گرگ بش -

 ؟یجد -

 شه؟با یرنگ چشمات چه رنگ ی... دوست داریرنگ چشمات چ -

 رنگ چشمام؟ - من

 شده لیتبد یاگهید زیمتفاوته چون به چ شهیکه گرگ م یرنگ چشم انسان با زمان گهیآره د - ایما

 اما تا حاال بهش فکر نکردم دونمیآره م -
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 کندیوخوب براندازم م بردیو به سمت نور م کشدیو دستان مرا با خود م شودیبلند م شیاز جا ایما

 یشیبه رنگ آسمون م یآب یبا چشما دیگرگ سف کی... یگرگ بش کیبه نظرمن اگه  -

 .و خودم خبر ندارم شمیم یخوشکل پس چه گرگ -

 مانیبه سو شیکه ستاره ها یو به آسمان میریگیرا در آغوش م گرید کیو  میافتیبه خنده م ایبه همراه ما و
و  اورمیاز دل آلفرد هم در ب دیوقت مناسب با کی کنمیه مو در دلم زمزم میشویم رهیخ زندیچشمک م

 .کنم یمعذرت خواه

 میو خوش گذراند میکرد یسپر گرید کیدر غار شب را کنار  ایقبل به همراه ما شب

و تا صبح  دهدیاجازه خواب را به چشمانم نم و فکر لورن زنمیقلت م میهنگام خواب تمام شب را در جا اما
 مانمیم داریب

به منطقه )جنگل  یسرکش یو خود را برا شومیم داریزود هرچند که کسل و خسته بودم اما از خواب ب صبح
 کنمیزد( آماده م

 ایتا حرکت کنم که ما شومیو از غار خارج م کنمیو شنل و نقابم را بر تنم مرتب م کنمیرا به پا م میها نیپوت
 کندیم و شروع به سخن گفتن دیآیبه سمتم م

 ییتنها یریکجا م -

 یسرکش رمیبرم م دیکجا با -

 امیمن هم باهات م سایوا یریکجا م ییکه تنها نهیمنظورم ا دونمیاون رو که م -

 بمونه نجایا دیبا یکی یایهمراهم ب ستیالزم ن گردمیو برم رمیخودم م خوادینم -

... درضمن دلم یباش نجاینگران ا ستیاومده الزم ن یینباش آلفرد صبح زود خودش تنها نجاینترس نگران ا -
 تنهات بذارم تونمیو نم زنهیشور م

 خودم رفتم و اومدم شبید نکهیمثل ا -

 یتنها بر دمیدفعه رو اجازه نم نیا یاون رو که بدون خبر از من رفت -

 حوصله ندارم میاووف باشه حرکت کن بر -

 میافتیخره به راه مو باال شودیم لیگرگ تبد هی ایما

 دیگویکه م دهدیبد گله خبر م تیاز نگهبانان از وضع یکیکه  میکنیم یو سرکش میزنیم یجنگل زد سر به

تر  فیضع یهاو به توله گرگ و گرگ کننیخبر به گله حمله م یشدن و ب ادیفصل شغال و کفارها ز نیا -
 یدگیکه هرچه زودتر رس نیو چندتا از نگهبانا االن مجروه هستن لطفا به آلفا واران خبر بد رسوننیم بیآس

 کنن
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 میگویجواب او م در

گله به  یتا امشب به همراه بتا دمیو به شما قول م میرسونیخبر رو م نیبله حتما ما هرچه زودتر به آلفا ا -
 میو نگهبانارو معالجه کن میایب نجایا

 میکنیآنجا را به مقصد غار ترک م یکوتاه یبعد از گفت وگو و

و به زور به سمت چشمه شاخ گوزن حرکت  کندیم تیو مرا اذ کندیگل م طنتشیدر راه دوباره ش ایما
 .میکنیم

 قیو مرا تشو پردیدر چشمه م آوردیرا ازتنش در م شیاز خدا خواسته لباس ها ایما میرسیبه چشمه م تا
سبز  یدر فضا یتا کم زنمیم رونیو از چشمه ب کنمینم یتا به او ملحق شوم اما به حرفش توجه دکنیم

که  کنمیحرکت م هیبه سمت سا یبه آرام شومیدر پشت درختان م یا هیاطراف قدم بزنم که متوجه سا
 کندیم هیکه گر شومیم یمتوجه جسم مچاله شده ا

 متعلق به لورن است هیآن جسم مچاله شده و درحال گر شومیکه متوجه م شومیتر م کینزد

 کنمیم شیو صدا گذارمیشانه اش م یبر رو یو دستم را به آرام شومیم کشینزد دیترد با

 شودیم رهیو با تعجب به من خ کندیو سرش را بلند م کندیرا پاک م شیاشک ها لورن

 میگویو خطاب به او م نمینشیم کنارش

 هست؟ منیانداخته؟...همش به خاطر اون اهر هیتو رو به گر ی... چیکنیم هیچرا گر -

 دیگویو با لکنت م گرددیبرم میبا تعجب به سو لورن

 هان یدونیکجا متو...تو...تو از -

 دمیشما رو تو جنگل د -

 پس شکستن سر ساموئل کار تو بوده -

 کنهیم کارتیاگر پدر بفهمه چ که خطرناکه و یدونی... م؟ی... چرا باهاش دوست شدنی...همچیا -

 .نکنه چون به خونت تشنه است داتیکه پدر پ نداره تو مواظب خودت باش یربط چیبه تو ه -

 فتهیب یبرات اتفاق خوامیبه من ربط داره چون خواهرتم چون دوست دارم... نم -

 دهدیو به عقب هل م کندیبلند م میو مرا از جا ردیگیشنلم را م یها قهیو  شودیبلند م شیاز جا لورن

 کهیت کیمن  یوقت هم دوست نداشتم تو فقط برا چیو ه یو نبود یستیوقت خواهر من ن چیخواهر...تو ه -
 نیهم یآشغال

 دیگویو م ردیگیوبه سمت من م آوردیم رونیب راهنشیپ بیو خنجرش را از ج رودیبه عقب م لورن

 نجایپس گمشو از ا یدیفهم رسمیوقت وگرنه خودم حسابت رو م چینشه ه داتیپ نجایوقت ا چیه گهید -
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را که تا  یسرد ینگه دارم وبا او حرف بزنم و او را متقاعد کنم که ش شیتا او را سرجا دارمیقدم برم شیسو به
 .شومیم رهیو ناباور به چشمان لورن خ کنمیآخر با تمام توان در شکمم فرو رفته است را حس م

احساس  یرحمانه چاقو در شکمم به دست لورن را به خوب یشده ام که چرخش ب رهیبه لورن خ مبهوت
 .کنمیم

 کندیاز شکمم خارج م انهیو وحش چرخاندیچاقو را در شکمم م یرحم یبا ب لورن

 .شودیام پر از خون مزخم گذاشته یو دستانم را که بر رو شودیم یاست که از بدنم جار خون

 اندازمیم یگریلورن نگاه د و ناباور رومیو عقب عقب م دهمیزخمم فشار م یرا بر رو دستم

و علت سر و صدا  زنندیلورن م یکه از دور صدا کنمیحس م یشدن خواهر و برادرانم را به خوب کینزد یصدا
 پرسندیرا م

 نییصورتم پا یو شنلم را تا رو زنمیصورتم م ینقابم را بر رو نندیمتوجه من شوند مرا بب نکهیقبل از ا اما
 آن جا را ترک کنم کنمیم یکه داشتم سع یو با اندک توان کشمیم

و  کندیو کنجکاو نگاهم م شودیم کمیکه نزد شومیبه رو مرو ایمحض دور شدن از آنجا رو برگرداندنم با ما به
 دیگویم

 یاز نگران مردمیداشتم م یتو نگرانم کرد یکجا بود -

و  شودیم سیدستش خ دهینکش هیبه ثاننا در آغوشم بکشد که  گذاردیم میپهلو یدستانش را بر رو ایما و
 .شودیم رهیمبهوت و ناباور به دست خودش و شکم من خ

 دیگویو با لکنت م کندیبا تعجب نگاهم م ایما

 خونه... خون از از کجا؟ نی...انیشده... ا یچ...یچ -

تا مرا  اندازمیم اینداشتم به ناچار خودم را در دستان ما ستادنیتوان ا گریبود و د دهیخنجر امانم را بر درد
 نمیبنش ییکند و جا تیهدا

 کندیو غرغر م دهدیم هیتک یکیدر همان نزد یمرا به تنه درخت ایما

االن من ...یکه سر خودت آورد ییچه بال نیلحظه تنهات گذاشتم حواسم بهت نبود ا کیآخه دختر من  -
 بدم آخه یجواب واران رو چ

 شودیو ناله اش بلند م خوردیدوباره نگاهش به زخمم م ایما و

 کرده برم پدرش تیشکل نیا یپدر یخدا... کدوم ب یکنم االن ا کاریمن چ ینگاه کن چه به روز خودت آورد -
 رو درآرم

تو فقط حواست  شهیاالن حالم خوب م رهیم جیکم سرم گ کیتو آخه من حالم خوبه فقط  یزنیچقدر غر م -
 سر نرسه یبه اطراف باشه کس
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 فعال نه؟ شهیجا رد نم نیواران که از ا یراست

 دهدیجوابم را م ایما

 ستشیراحت امروز ن التینه خ -

 باشه پس برو حواست به اطراف باشه -

 ذارمیاما تنهات نم کشمیدفعه ولت کنم خودم رو م نیتنهات بذارم؟... نه عمرا  اگه ا -

 .برو حواست به اطراف باشه من حالم خوبه نگران نباش -

 دیگویو م کندیدرمانده به من م ینگاه ایما

 آخه -

 گهیبرو د میآخه ندار -

 به اطراف کند یتا نگاه کندیآنجا را ترک م ایما

 و درد کم شود یزیاز خونر یتاکم دهمیزخمم فشار م یرا بر رو دستم

و مرا  کندیدر بدنم خنجر فرو م رحمانهیتاچه حد لورن از من متنفر است که آن طور ب یعنی رومیفکر فرو م به
 آشغال بنامد یتکه ا

 دیآیبه سرعت به سمتم م ایفکر فرو رفته بودم که ما در

 ور نیا انیدارن م کتوریواران و و میکالرنس بدبخت شد یوا -

از درد به خود  و در خود جمع شوم و ردیزخمم درد بگ شودیو باعث م پرمیم میدفعه از جا کی ایبا خبر ما من
 چمیبپ

 من بود ریتغص دیشد خاک تو سرم ببخش یچ یوا -

 کن یریگجلو نحایا ادیواران ب نکهیاز ا یتونیفقط تا م ستین یزیچ -

 ...برم؟... آخه تو تنها -

 که امنه آره نجای... فقط اگهیبرو د شهینم میزینترس چ -

 منطقه حفاظت شده است نحایامنه ا یاریسرخودت ن ییآره اگه خودت بال -

 .سمت شود نیتا مانع از آمدن واران به ا کندیو به سرعت مرا ترک م دیگویرا م نیا ایما

 شوم و در آن یزیتا مانع از خونر دهمیزخمم فشار م یرو شتریرا ب دستم

 .نمانده یمن و لورن باق نیب یمهر و محبت چیه گریکه د کنمیفکر م حال
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شود، همان  غرق شتریخود ساخته ب یکه برا یتا در چاه و منجالب دهمیبه کارش ندارم اجازه م یکار گرید
را چه با  یبند احساس میرابطه ن نیبود پس چه بهتر که هم میو نخواه میستیخواهر هم ن گریطور که گفت د
 .ام بودند قطع کنمخانواده یکه روز ییاعضا گریلورن و چه با د

 دیپل و کنمیاند من هم روحم را عوض مکردهباشم، همانگونه که سرنوشت و جسمم را عوض  دیپل خواهمیم
 .دهمیرا قول م نیاشاره نابود خواهم کرد ا کیو هرآن کس که مانعم شود را با شومیم

 کنمیلباسم را جدا م نییاز پا یابه ناچار تکه دیآیادامه دارد و بند نم شیزیکه خون ر کنمیبه زخمم م ینگاه
دست  یکم تا آرام آرام به سمت چشمه بروم و شومیبلند م میاز جا یو به سخت کنمیو به دور زخم محکم م

 کنم زیو صورتم را آب بزنم و تم

 شنومیرا از پشت سرم م ییرسا یکه صدا دارمیبر م یحالیو ب یاول را با کرخت قدم

 کنه یمثل تو رو زخم یدلش اومده گربه کوچول ی... آخه کی... آخ؟یشد یکوچولو زخمبه به خانم  -

را کم داشتم،  نیداغان هم تیوضع نیدر ا شومیبه رو م رو یاهیو با خوناشام س گردمیسمت صدا بر م به
 شودیم دایموجودات چندش پ نیسر وکله ا شهیهستم هم یکه زخم یچرا زمان دانمینم

آماده حمله و  آورمیخنجرم را در م دیآیچشمانش به رنگ خون در م افتدینگاش به زخم شکمم م خوناشام
 رسدیاش به گوشم منکره یکه دوباره صدا شومیدفاع م

 .یشیها اوخ م برهی... تند نرو... چاقو رو بذار کنار خانوم کوچولو دستت رو مسایوا سایوا -

 گرشانید یکیباشم که از پشت درخت سر و کله  یاتا آماده هرگونه حمله رمیگیرا محکم تر در دستم م چاقو
که است خودم  یبه هر زحمت رود،یم جیندارم و سرم گ ستادنیرا گرفته و توان ا میاتمام قو زخم شود،یم دایپ

 .شکست نخورم و اورمیجانوران خونخوار کم ن نیتا توسط ا دارمیرا سرپا نگه م

و به  کنندیم ریمنتظره مرا قافل گ ریحرکت غ کیدر  شوندیحمله آماده م یو برا کیهر دو طرف به من نزد از
 کنندیپرت م یرا به گوشه ا میو چاقو افتمیم فشانیچنگال کث

 کنمیگردنم احساس م یخوناشام را بر رو زیت یها دندان

چشم بر هم زدن او را نابود  کیمن ظاهر و مانع من شود در  یکس که جلو ام که هرآن... من قسم خوردهنه
 پست تکه تکه شوم یها وانیح که به دستان شما گذارمیکنم... نم ستیو سربه ن

 یو در جا کنمیرا بلند م میو زانو کنمیخون استفاده م یبدن کرخت و مست شده خوناشام از بو از
 کنمیحساسش فرو م

 ینیحرکت به ب کیو با پشت سرم در  کنمیکه از فرصت استفاده م چدیپیوبه خود م شودیاز درد خم م او
 میرا سپر بال یگریو د دهمیرا به عقب هل م میرو یو با پاشنه پا خوناشام جلو کوبمیخوناشام پشت سرم م

 کنم یم



 

 
116 

افتاده  یکه گوشه ا ینگاهش به خنجر ستدیسر پا با تواندیوم کندیتعادلش را حفظ م یبعد از مدت مردک
 میکرده ام را جلو میکه را که سپر بال یگریخوناشام د کند،یو به سمت من حرکت م داردیو برش م خوردیم

 .شومیو مانع از برخورد چاقو به خود م دهمیقرار م

که از  یو آتش چانمیپیحرکت دستش را م کیکه در  ردیتا گردنم را بگ کندیدستش را دراز م یاول خوناشام
و  کندیخطاب م طانیو مرا ش کندیو ناله م سوزاندیو او را م شودیدستم شعله ور شده به دستش منتقل م

 .شودیبلند م ادشیفر

که سپرم بود و بر اثر ضربه چاقو شکمش سفره شده بود در  یو قلب خوناشام کنمیفرصت استفاده م از
و در تالش خاموش کردن  دیکوبیو خود را به تنه درختان م زدیم ادیکه فر یچشم خوناشام یو جلو آورمیم

 یو جلو کنمیجدا م تنشحرکت سرش را از  کیو در  کنمیو نابود م فشارمیآتش دستش بود در دستانم م
 .کندیو او مبهوت نگاهم م اندازمیکه اکنون آتش دستش را خاموش کرده است م یاو یپا

با سوختن  کند،یو به سمتم حمله م داردیبرم زیو دوباره به سمت چاقو خ شودیم رهینفرت به من خ با
 .دستش هنوز جان سگ در بدنش دارد

 کنمیمحار م یدر پ یحرکت دستانش را با ضربات پ شومیو به سمتش حمله ور م کنمیتوانم را جمع م تمام
 تا مانع از برخورد چاقو در بدنم شود

کند، چاقو تا چاقو را در شانه ام فرو  شودیاو م یبرا یفرصت نیو هم شودیکم م دنمیتوان جنگ یزیاثر خونر بر
دست سالمش را  گرمیو با دست د قاپمیا در شکمم فرو کند که آن را از دستانش مت آوردیام در مرا از شانه

 دهمیو فشار م چانمیپیم

و چاقو را از دستان  ردیگیکه آتش گرفته بود جان دوباره م یتا در قلبش فرو کنم که دست کنمیرا بلند م چاقو
 کندیشکمم فرو م گریحرکت در سمت د کیو در  کندیجانم جدا م یب

از  یزیسنگ و شکستن چ یصدا شومیم رهیخ قیکه چاقو در شکمم بود با درد به چشمانش دق همانطور
 رسدیبه گوشم م کینزد

که  یشکستن ینیو همانند چ افتدیم نیو جسمش بر زم شودیچاقو شل م یدستان خوناشام بر رو ناگهان
 ایوقت به دن چیکه ه ییگو ماند،ینم یاز او باق یو اثر شودیو تکه تکه م افتدیم نیبه زم شودیهزار تکه م

 .و وجود نداشته امدهین

و مبهوت  رهیکه خ ایو ما کتوریکه به همراه و یکنم و نگاهم به واران یرا از شکمم خارج و سرم را بلند م چاقو
دارم تا ثابت کنم که با  قدم بر خواهمیم خورد،یم کنندینگاه م شودیم یکه از بدنم جار یبه زخم ها و خون
و سقوط  شودیم اهینزد چشمانم س ایدن دارمیکه بر م یحالم خوب است که با قدم اول یزیوجود زخم و خونر

 .کنمیم

که نظرم را به خودش  یزیچ نیاول کنمیبه صورتم چشمانم را کم کم باز م دینور خورش ییبرخورد پرتو طال با
به من داده بود، اما  یمدت یبرا کتوریبود که و یهمان اتاق نیا یآشنا بود آر میبود که برا ییفضا کندیجلب م

 کردم؟یچه کار م نجایا
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بود تا مانع از  میواران به سو دنیدو که احساس کرده بودم یزیچ نیسرم آمده آخر ییآمد که چه بال ادمی
 شود نیزم یبرخوردم بر رو

هوا معلق است احساس  یسبک بال که بر رو یهمانند پر زنمیو پتو را کنار م شومیبلند م میاز جا یآرام به
منظره فوق العاده و  یکه دلم برا یبه راست کنمیبازش م یو به آرام رومیپنجره م یبه سو کنم،یم یسبک

 .تنگ شده بود نجایا یبایز

 .نمیبیبدنم نم یاز زخم را بر رو یکه اثر کشمیشانه و شکمم م یبر رو یدست

 شودیبرگشتن و نگاه کردنم به در همزمان با ورود پسرها به داخل اتاق م شنومیدر زدن را م یصدا

 تنگ شده بود وانهیچهار د نیا یکه دلم برا ینکنم به راست یانصاف یفکر کنم و ب یکم اگر

و مرا در آغوش  کنندیم حرکت یام شتابان به سو ستادهیحالم خوب است و سر پا ا دندیکه د پسرها
 ندیگویم یزیو هر کدام چ رندیگیم

 معرفت یب یدلمون برات تنگ شده بود فنچ کوچولو -

 بچه بد ایپشت سرت هم نگاه نکرد گهید یرفت -

 ادیسرت ب ییک بال میدیترس یلیراستش خ یستادیخوش حالم که حالت خوبه و سالم و سالمت کنارمون ا -

 دهمیو آلبرت و جان را م سونیکه به لب دارم جواب ج یلبخند با

 دیگویو خطاب به جان م کندیرا صاف م شیو گلو دیآیجلو م داگالس

 رهیمیتا ما رو نکشه خودش نم نینگران نباش داداش ا -

در آغوش و  کشدیدستانم را م انهیو وحش کندیرا نگاه م میو سر تا پا گرداندیرا به سمت من بر م شیرو و
 دیگویو م ردیگیم

 دلم تنگ شده بود برات توله سگ -

 و خل وچل هستند نگفته بودم؟ وانهیهم از ابراز احساسات او گفته بودم که د نیا

 ستدیایو مقابل من م زندیو پسرها را کنار م شودیوارد اتاق م یاستوار و جد واران

 از چهارچوب در رد شده وارد خانه شده است کلشیه نیام که چگونه با ا مانده

 شنومیبه واضح م انیداگالس را در آن م یکه صدا کنندیپچ پچ م پسرها

 صاحبش اومد میاوه اوه بچه ها در بر -

 کندینثارش م یو چشم غره ا کندیبه داگالس م ینگاه واران

 بود دهیاو هم سخنان داگالس را شن پس
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 گذارندیو مرا با واران تنها م کنندیرا ترک ماتاق  یکی یکیها  بچه

 نگرمیام و به او م ستادهیاستوار واران ا کلیمن تنها در اتاق مقابل ه حاال

 بردیو پوزه اش را در گردنم فرو م شودیتر م کینزد کندیو نگاهم م دیآیم میآهسته به سو یبا قدم ها واران
 کندیو نوازش م

 شومیخوش رنگشان غرق م یاهیودر س کنمیبه چشمانش نگاه م کنمیو از گردنم جدا م رمیگیرا م سرش
 میگویو م دهمیدستانم را نوازش وار بر دو طرف صورتش قرار م

 کنم یازت معذرت خواه خواستمیچطور م مردمیاگر م دونمیمتاسفم که با حرفام ناراحتت کردم نم -

 دهدیگردنم فشار م یرا بر رو شیو دندان ها کندیش را در گردنم فور مپوزه ا به نشانه اعتراض واران

 میگویو باخنده دوباره م کنمیاش را از گردنم دور م پوزه

باز  یزنیهوم... چرا حرف نم شهیکه فقط قلقلکم م یدرحال رهیگیکارت دردم م نیبا ا یکنیچرا فکر م -
 جناب واران یکرد شهیسکوت پ

 شنومیرا م شیصدا باالخره

 بشم رابیتو س یبایز یاز صدا خوامینه سکوت نکردم فقط م -

 میگویو م گردمیبه طرف واران بر م باخنده

 یکردیو رو نم ینه بابا بلد -

 شومیاز اتاق خارج م رومیکه بر لبم بود به سمت در م یچه لبخند میبا اتمام حرفم با ن و

بر رفتن به غار  یباالخره با اصرار واران مبن میجلوس کرده بود کتوریو یقر فرماندهکه در م یاز چند ساعت بعد
 میآماده حرکت شد

جنگل  یبر اثر اصرار واران بر پشتش سوار شدم و به سو میشدن بود به راه افتاد کیکه رو به تار ییهوا در
 میکنیحرکت م

استفاده  تیاطرافم نها ریدلپذ یاز هوا تاختیکه بر پشت واران سوار بودم و او به سرعت م یدر راه هنگام و
من و واران  زیمسالمت آم یشروع دوست یبرا یاتفاق سرآغاز نیا دیکه شا کنمیفکر م نیو به ا کنمیرا م

 .باشد

 کتوریدوباره به نزد و شیمداوا لیکمت یاما واران برا میاست که به همراه واران به جنگل بازگشت یسه روز دو
 بازگشته

و به  کندیگل م طنتشیش ایکه ما میچند منطقه رفته و درحال بازگشت به غار هست یبه سرکش ایهمراه ما به
 بردیشاخ گوزن م اچهیو مرا به سمت در شودیم زانیبازوانم آو
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آب  سیرا خ میو سرتا پا زندیم رجهیآورد و در آب ش یرا در م شیمعمول و از خدا خواسته لباس ها طبق
 یپس گردن کیتا  شومیم کشینزد زدیریرا به آب باز کند با مشت به طرفم آب م میپا نکهیا یو برا کندیم

 اندازدیو به داخل آب م ردیگیمهمانش کنم که ناگهان دستم را در هوا م

 رودیبه هوا م غمیج

 کنم یآبتن ایرا درآورم و به همراه ما میاس هالب شومیمجبور م باالخره

 یتخته سنگ یو بر رو کنمینم داشتند را به ناچار به تن م یکه هنوز کم میو لباس ها میآیم رونیآب ب از
 کنمیم قیتزر میرا با لذت به تن و رگ ها دیخورش یو گرما نمینشیم دینور خورش ییپرتو طال ریدر ز میمستق

 میگویسربه سرش بگذارم م نکهیا یبرا و یبه شوخ اندازمیم ایبه ما ینگاه

 نیا یگفت نجایا یبار که من رو آورد نیاول ادمهی... آخه ؟یاون آب بره داخل دهنت و قورتش بد یترسینم -
 کنندیم یخرابکار نجایچشمه اسمش شاش گوزنه و گوزنا ا

 ندیکه بر لبانم جا خوش کرده بود نب یاخنده لیتا ما گردانمیرا برم میاتمام حرفم رو با

 میتر بودم حتما پرده گوش ها کیبه او نزد شتریب یکه مطمئن هستم اگر کم کشدیبلند م یغیاز حرص ج ایما
 دادمیرا از دست م

کردن  سیمن آب بپاشد که به خاطر فاصله مان موفق به خ یتا بر رو کندیم یو سع کشدیم گرید یغیج ایما
 شودیمن نم

 شعوریکالرنس ب یچندش یلیخ -

 میگویو م کنمیم یا خنده

 نکهیا یواقعا شاش گوزن بوده برا دیشا دونمینمرو شیاصل لیمن که دل یرو گفت نیخب به من چه تو ا -
 شاخ گوزن هوم گنینباشه م عیضا

 ینکرده من فقط برا یخرابکار نجایکس هم ا چیاز اولش شاخ گوزن بوده و ه نجایا وونهیدختره د رینخ -
 رو گفتم نیا یشوخ

 موضوع رو گفتم نیسر به سر گذاشتن تو ا یمن هم مصلما برا -

 کندینثارم م یشعوریو ب کندیو برو بر مرا نگاه م شودیخشک م شیافتاده بود، سرجا شیکه تازه دو هزار ایما

 رون؟یب یایاز آب ب یخوایتو نم -

 دیگویو م کندیچپ چپ نگاهم م ایما

 ینگران و به فکر من باش خوادیتو نم رون،یب امیب خوامینه نم -

 یش کیکوچو  یآب بر یتو آب بمون نیاز ا شتریب ترسمیکه به فکرت نباشم م شهیآخه نم -
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 زندیم ادیو فر گرددیباز م میبا صورت سرخ به سو ایما

 شعوریکالرنس ازت متنفرم دختره ب -

در  شتریلج او را ب نکهیا یو برا ردیگیخنده ام م کندیم انیب تیعصبان از زور حرص و ایکه ما یبا جمله ا و
 دهمیم هیبه تنه درخت تک یو پشت تخته سنگ گردانمیرا برم میرو اورمین

 شاخ گوزن گذاشتن؟ رو نجایچرا واقعا اسم ا یراست -

 برو عمت رو سرکار بذار شعوریدرد ب -

و  دهمیم هیرا به آن تک میو دست ها شومیم انیو از پشت تخته سنگ نما رمیگیام را از تنه درخت م هیتک
 میگویو م کنمینگاه م ایبه ما

 وونهید یبابا، چه سرکار گذاشتن گمیم یدارم جد -

 دیگویو م اندازدیبه من م ینگاه ایما

تا  کننیباهم دعوا م نجایگله ها سر ا یحاکما و آلفاها میبود ومدهین ایبه دن گهید یایلیهنوز من و تو خ یوقت -
 ارنیبه چنگش ب

 هیبق رهیمیم یماریکه آلفاشون بر اثر ب یکه از اولش مال گوزنا بوده و منطقه حفاظت شده اونا بوده وقت نجایا
 منطقه رو تصاحب کنن نیتا ا کننیم زیدندون ت نجایا یو برا شمرنیم متیفرصت رو غن گهید یآلفاها

تا گوزن ها رو  ادیو م زنهیرو کنار م هیو بق چربهیتر بودن زورشون م یگله ها که گروه خرس ها قو نیاز ب اما
در گوزن ها وجود داشت که  یرومندیشاهزاده جوان و ن هی نکهیرو تصاحب کنه قافل از ا نجایشکست بده و ا
 به اجدادش بودن رو از دست بده قکه متعل یکه منطقه ا ددایهاهم اجازه نم یراحت نیغرورش به هم

جنگ و محافظت از  نیا یاما بها ارهیو آخرش گوزنه خرس رو از پا در م جنگنیدوتا آلفا باهم م نیا باالخره
 گهید یشد شاخ گوزن و کس نجایاز شاخاش بوده از اون روز بود که اسم ا یکیگله و منطقش شکستن 

 .کنه زیمنطقه دندون ت نیا یجرئت نکرد برا

 .بهش نیآفر ییهوم... چه گوزن شجا -

 هیگریچه ج یدونیکالرنس نم یاز خاندان همون گوزنه شده آلفا... وا یکیاالن  یدیآره بابا حاال کجاش رو د -
 .نیبس که خوب ا رهیدلش ضعف م کنهینگاهش م یآدم وقت

 یبپا قش نکن - من

 نه نترس -

 میاه... پاشو بر گهید ایبابا از آب درب -

 حرف بزنم وتیاز ال خوامیتازه م میکجا بر -

 وت؟یال -
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 .شمیم خودیاز خود ب کنمیبهش فکر م یگوزن ها... وقت یآلفا نیآره بابا هم -

 یهوم... پس دوستش دار -

 یلیآره خ -

 اون تو رو دوست داره؟ یاون چ -

 که یدونیاما من پنج ساله که دوستش دارم... اما ممنوعه م دونم،یاره... نه... نم -

 ... پس حاال که ممنوعه فراموشش کندونمیآره م -

 دیگویو م ندیچیلب برم ایما

خودت تا حاال عاشق  یعنی... یزنیحرف م یجور نیا یکه دار یسنگدل یلیدوستش دارم تو خ تونمینم -
 دیازش دست کش شهیباشه بازم نم اگر ممنوع یعشق حت یکه بفهم ینشد

 میگویتفاوت م یو ب اندازمیباال م یاشانه

 .هست یچجور دونمینشدم، اصال نم یعشق؟... تاحاال عاشق کس -

 دیگویو م کندیمتعجب نگاهم م ایما

حس تو با حس من تو عشق متفاوت  دمیشا یتا حس من رو بفهم یعاشق ش دی... پس حتما با؟یجد -
روابط  نیفراموشش کنم کاش اونم دوستم داشته باشه... اگر ا تونمیرو دوست دارم نم وتیباشه... اما من ال

 رو دوست داره؟ نهم م وتیال ایمن بودم اما آ کردیکه ابراز عالقه م یکس نیممنوع نبود حتما اول

 .یکنیم تیاذ فقط خودت رو ا،یبهش فکر نکن ما -

 دیگویو سپس م کندیسکوت م یکم ایما

 هم آزاد بودن هیبق کننیها که ازدواج م نهیکاش روابط ها آزاد بود مثل خوناشام ها و گرگ -

 یرابطه داشته باش منیاهر کیبا  یخوایتو که نم شدیوسط باز م نیها هم ا منیاهر یاون وقت پا -

 دیگویکه معلوم بود چندشش شده م یا افهیبا ق ایما

 رابطه داشته باشه بال به دور طانیش کیبا  خوادیدلش م یمعلومه که نه آخه کدوم آدم عاقل -

 کندیم یدوست منیپس حتما لورن در کله اش مغز ندارد که با اهر میگویمن در دلم م و

 میآیم رونیاز فکر ب زدیریم میبه رو ایکه ما یچند قطر آب با

 شنومیرا م ایما یکنم که صدا یرو ادهیپ یبرم و کم رونیتا به ب شومیبلند م میجا از

 یریکجا م -

 کنم یرو ادهیپ کمی -
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 یبرگشت یچجور دمید یرو ادهیپ یکه رفت یبار نیالزم نکرده آخر رینخ -

و به سمت  شومیبزند از محوطه خارج م یحرف ایما بگذارم نکهی... قبل از اافتهینم ینترس مواظبم اتفاق -
 دارمیجنگل قدم برم

بلند پشت سرم  یو عطر خوش گل ها هستم که بوته ها ریدلپذ یراه مشغول قدم زدن و لذت بردن از هوا در
 .رودیو دستانم به سمت خنجر پنهان شده در لباسم م کندیو نظرم را جلب م خوردیم فیخف یتکان

 دهمیدستانم فشار م نیو دسته اش را محکم در ب رسانمینجرم مرا به خ دستانم

 شودیم رهیبه چشمانم خ شودیظاهر م میجلو شیبایز یتنومند و شاخ ها یکلیبا ه یگوزن یکوتاه قیدقا بعد
 .کندیدارد که در نگاه اول مجذوب و خام م ییبایدرخشان و ز یچشمان

سرمان  انیم یکه فاصله ا ییتا جا شودیتر م کینزد و داردیقدم بر م میاستوار و محکم به سو ییقدم ها با
 ماندینم یباق

نبوده چنجر را در لباسم پنهان  شیب یراحت شده و مطمئن شدم که موجود پشت بوته ها گوزن المیکه خ حاال
 کنمیم

به  یخاص یآورم انرژ یکت در مصورتش به حر  یو نوازش وار بر رو کنمیبلند م اطیو با احت یرا به آرام دستانم
 .میشویم رهیدرچشمان هم خ یقیدقا یبرا کندیمن منتقل م

را بر  یجسم یسیو خ یکه نرم کنمیو نوازشش م چسبانمیم شیشانیرا به پ میشانیو پ بندمیرا م چشمانم
تنومند با عضله  یگوزن مرد یاما به جا کنمیبه سرعت برق چشمانم را باز م کنمیاحساس م لبانم یرو
 کندینگاهم م رهیکه خ نمیبیزده را مقابلم م رونیبیها

که از آن بوسه مانده بود را  یتا هر اثر کشمیلبانم م یشوم و دستم را محکم بر رو یسرعت از او دور م به
 پاک کنم

 کندیو از صورتم دور م ردیگیو دستم را م رساندیقدم بلند خودش را به من م کیمرد با آن

 دیگویو م کندیانگشت شصتش لبانم را نوازش م با

 یاریبال رو سرش م نیا یکه دار ستیخوشکل ن یغنچه ها نیا فیح -

 و مردانه اش دارم یدستان قو انیدر جدا کردن دستم در م یو سع گردانمیرا بر م صورتم

 کندیرا نوازش م و گونه ام کشدیبه سمت خود م یو چانه ام را با فشار کوچک ستیاو دست بردار ن اما

 ... هومدمتیکه من ند یتا حاال کجا بود یخوشکل یلیخ -

و دوباره قصد  کندیو دستانش را دور کمرم حلقه م کندیتر م کیو مرا به آغوشش نزد ردیگیرا م کمرم
 کندیرا م دنمیبوس
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و به  دهمیبود هل م گرمید یکه مطمئنن از آن رو ییرویرا ندارم او را با ن ییفضا نیتحمل بودن در همچ گرید
 .شومیم و به سرعت از آنجا دور رانمیعقب م

 نمیبیلباس م دنیرا در حال پوش ایکه ما رومیم اچهیو به سمت در شومیسرعت از آنجا دور م به

تا  کشمیم شانیمحکم به رو و زنمیرا آب م میو لب ها کشمیم اچهیو خود را به سمت در زنمیرا کنار م او
 کنمیم یو خال کشمینماند. دهانم را چند بار آب م ییاز آن بوسه کذا یاثر چیه

 دیآیدر م ایما یصدا

نه، مطمئن  ای کننیم یکه گوزنا داخلش کار خراب ستمیاگه مطمئن ن ما،یکنیشنا م اچهیاه بابا ما داخل در -
شده من به تو گفتم از جات تکون  تیزیچ کی رونیب یچندش...باز تو تنها رفت یشدم که تو داخلش تف کرد
 .شیصاحاب رو از جا کند یب ینخور... بابا ول کن اون لبا

 یو به سمت خروج کشمیرا م شیو بازو گردمیتا دستانم را از صورتم جدا کند به طرفش برم دیآیم میسو به
 میکنیحرکت م

 دیگویو م کندیو همچنان تقال م شودیدستم را دارد اما موفق نم انیاز م شیدر جدا کردن بازو یسع ایما

 امیب خوامینم نجایکار دارم ا یبریم یکشونیمن رو م یبابا کجا دار -

 غرم یدر صورتش م گردمیو به سمتش بر م ستمیایم میسرجا

 یبکن یچه غلط یبمون نجایا یخوا ی...مه؟یهان... کارت چ هیچ نجایکارت ا -

 و باهاش صحبت کنم نمشیبب خوامیبمونم... م وتیمنتظر ال خوامیولم کن م -

 .تا کشون کشون به غار نبردمت نمیبب وفتیراه ب یکنیتو غلط م -

 دیگویو گستاخ م زندیرا از دستم آزاد کند در چشمانم زل م شیتا بازو شودیباالخره موفق م ایما

 یکنیم فیتکل نییمن تع یکه برا یهست یاصال ک تو -

 غرمیشده ام م دیکل یدندان ها انیو از م دهمیبه هم فشار م تیرا از شدت عصبان میها دندان

به سرعت  دمیبهت دستور م ستیبه عنوان آلفا و رئ میرفته من ک ادتی نکهیدراز شده مثل ا یلیزبونت خ -
 یبه سمت غار حرکت کن یرو ترک کن نجایا

و من  کندیو حرکت م شودیم لیو به گرگ تبد اندازدیم نییسرخ شده سرش را پا یشرمزده با گونه ها ایما
 .کنمیهم پشت سرش شروع به حرکت م

 کندینگاهم م رهیاست خ ستادهیکه در پشت بوته ها ا نمیبیرا م وتیآن هنگام ال در

غار حرکت  یبه سو رودیاست و راه م نییکه همچنان سرش پا ایو به همراه ما کنمینثارش م یغره ا چشم
 .گذارمیپشت سرمان جا م شیایح یرا با آن چشمان ب یو آن مردک عوض کنمیم
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 شومیجدا م ایو از ما شومیم کیغار نزد به

قلبم  یرا بر رو و دستم پرمیم میو از جا شودیسبز م میتنومند واران جلو کلیوارد غار شوم ه خواهمیم تا
 .دیایتا ضربان قلبم منظم شود و حالم جا ب کشمیم یقیو نفس عم گذارمیم

 مانیرفتن پش رونیواران از ب عوض کنم اما تا هرچه زودتر لباسم را گذارمیبه داخل غار م یقدم یآرام به
 .داردیبرم به سمت من قدم و گرددیو به داخل غار باز م شودیم

عقب  یبرا ییجا گریو د کندیبرخورد م واریاما پشتم به د دارمیقدم به عقب برم کیهر قدم واران من هم  با
شدت ترس پر و من از  کشدیو بو م آوردیم کتریو پوزه اش را نزد شودیم رهیرفتن ندارم واران در چشمانم خ

 دهمیو فشار م رمیگیرا در مشت م شنلم

گرمش  یهرم نفس ها کندیو نفسش را رها م کشدیم قیعم ینفس و کندیم ه اش را در گردنم فروپوز  واران
 از غار خارج شوم و رمیاو را از خود جدا کنم و فاصله بگ شودیباعث م و دهدیگردنم را قلقلک م

 شودیم رهیبهت زده به من خ ایو ما کشمیم یو او را گوشه ا رومیم ایسرعت به سمت ما به

 میگویم ایو شتاب زده به ما دهیترس

 دم؟یمن بو م ایما -

 آخه؟ یبد یچ یبو ی... تازه حموم بودیچ یبو -

 میگویو با لکنت م کنمیم ایو واج نگاه ما هاج

 عرق یبو...یبو...یبو -

 ؟یزدکلک عطر...یدیمخوب هم  یبو هیتازه ...یدیکجا بو عرق م یتازه حموم بود یا وونهیبابا تو د -

 ایو با ترس به ما رومیبه عقب م یکنم و قدم یرا از خود جدا م ایتا لباسم را بو کند که ما شومیم کینزد ایما
 شومیم رهیخ

بدن و  یو با وسواس خاص شودیمن م کیو نزد داردیقدم برم میو دوباره به سو ستیدست بردار ن ایما اما
 کندیلباسم را بو م

 دیگویو شک م دیترد یبا کم ایما

 یهست مثل بو یخاص یبو نی... انیا -

 .کندیم دنیکش و شروع به بو آوردیم کیاش را نزد ینیدوباره ب اما

 یهست مثل بو یخاص ی... بویبو نیا -

 دیگویو م کندیم دنیو شروع به بو کش آوردیم کیاش را نزد ینیدوباره ب اما

 یدیبارون خرده م نیو بارون و زم یشکوفه بهار یبو -
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 .میتا به چشمه بروم و دوباره خودم را بشو گردمیو برم دهمیم رونینفس حبس شده ام را ب ایبا حرف ما -

 صبر کن یریم یکجا دار -

 افتادم بو گل و خاک گرفتم نیبه زم رونیرفتم ب یچشمه خودم و بشورم فکر کنم وقت رمیدارم م -

 ستیبو مال اون ن نیا وونهینه د -

 برم دیباشه، دستم رو ول کن با تونهیم یپس مال چ -

 یبو هیها که هر کدوم  نهیبو از بدنته مثل... مثل ما گرگ نیا ستین یگل نیزم یبو مال افتادنت رو نیا -
 میدار یخاص

 ستمین نهیاما من که گرگ -

 ...کیباشه که تو  نیمال ا دی... شادی... شادونمینم -

 دیگویم  کندیو رو به من م گذاردیحرفش را نصفه م ایما

 ؟یبود یچ کیتو  -

 مرگ هیسا -

 ؟ینخوند ای یدیمورد نشن نیدر ا یزیچ ییجا یمرگ هیسا کیکه تو  نهیمال هم دیآهان شا -

 دونمینم -

 جهیو به نت کنمینم دایپ یزیچ کنمیم نییکتاب را در ذهنم مرور کنم اما هرچه مغزم را باال و پا کنمیم یسع
 .رسمینم

 دیگویم یطانیش یابا چهره ایما

مواظب باش مردا  یتر بش یس*تر و سبوکه هست باعث شده خوش  یهرچ یخودت رو نگران کن خوادینم -
 .نیوحش کمی نجایا یمردا یبوت اغوا نکن خوش حهیرا نیرو با ا

 کنمیدستانم را از بازوانش جدا م کنم،یثارش من یو فحش کشمیم ایاز حرف ما یغیج

 .کنمیو به سمت غار حرکت م شومیاو جدا م از

 ست؟یبه وجود آمده در جسم و وجودم چ حهیرا نیا لیدل رومیفکر فرو م به

 ننوشته بود؟ یزیموضوع چ نیدر آن کتاب درمورد ا چرا

 بوده است؟ حهیرا نیشدن آن گوزن به من هم به خاطر ا کینزد لیدل ایآ

 .شودیسروته قفل م یو ب یدر پ یپ یاز چراها و سوال ها مغزم
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 منانیو اهر انیاز دست سود جو ایآ شودیماجرا به کجا خطم م نیا آخر شومیم رهیخ میروبه رو وارید به
 برم؟یو جان سالم به در م کنمیم داینجات پ

 آرام را شروع کنم؟ یزندگ کیبه دور از تمام مشکالت  نیبعد از ا توانمیم ایآ

: 

آلفرد  یشکار یو مشغول خوردن کباب بره  میاها به دور آتش نشستهشب است که به همراه بچه اواسط
 مییگویسخن م یو از هر در میهست

 یه که داستان هاگل یاز اعضا یکیکه شامش را تمام کرده و ساکت نظاره گر مانفرد  کنمینگاه م ایما به
 .است کندیم فیتعر یترسناک یخیتار

 میگویم اینشود در گوش ما میمتوجه حرف ها یکه کس یو آهسته طور برمیگوشش م کیرا نزد سرم

 میبه چه مناسبت دور هم جمع شد ییهویامشب  -

 دیگویو مثل من همان طور آهسته م دهدیمحواسش را به من  ایما

آلفا واران  تی... امشب به مناسبت بهتر شده وضعمیرفت بهت بگم چرا دور هم جمع شد ادمی دیآخ ببخش -
 میریبگ یکیجشن کوچ هیتا  میدور هم جمع شد

 از بدنش خارج کردن یمگه خوب شده؟... اون زهر رو چجور -

 شهیخوب خوب که نه... اما نسبت به قبل بهتر شده و به مرور زمان بهتر هم م -

 .به چشمانم زل زده است رهیکه خ کنمیو به واران نگاه م کشمیو سرم را عقب م کنمیکتفا ما یآهان به

 کنمینم یبه واران نگاه گریو د دهمیو حواسم را به سخنان مانفرد م گردانمیرا بر م میرو

فتند و من هم که همه جام پر از شرابشان را باال گر  میاز شب کنار بچه ها به دور آتش نشسته بود یپاس تا
 .آلفا واران همه بلند شد یبه سالمت یکار را انجام دادم و صدا نیآنها هم تیبه تبع

تُشکم دراز  یکم همه قصد بلند شدن کردند و من هم بلندشدم و قبل از واران داخل غار شدم و بر رو کم
 .شدم رهیو به سقف خ دمیکش

 یاهینگاهم به س آورد،یشکمم مرا به خود م یبر رو ینرم زیچ دنیبودم که خز رهیبه سقف خ همچنان
سرش  یدستانم را بر رو افتد،یم کردیم ییو خودنما زدیبرق م بیغار عج یاهیچشمان واران افتاد که در س

 .کنمیو نوازش م برمینرم بدنش فرو م یانبوه خزها انیگذاشتم و م

سرشانه  کندیاش را در گردنم فرو مو پوزه کشدیز مو کنارم درا کندیشکمم بلند م یسرش را از رو واران
 د،یآیحرکتش هم قلقلکم م نیاز ا زندیم سیگازش را ل یجا و ردیگیم یزیو گاز ر ردیگیم یلختم را به باز

 رهیو به چشمانش خ کشمیپهلو دراز م یو رو زنمیکنم و به سمتش قلت م یسرش را از شانه ام دور م
فرو  یقیو به خواب عم شودیچشمانش بودم خواب مهمان چشمانم م یاهیهمان طور که غرق در س شومیم
 .رومیم
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 میمناطق برو یتا به همراه واران به سرکش میافتیزود به راه م صبح

 .را انجام دهد یخودش کار سرکش یکه بعد از مدت خواستیحالش بهتر شده بود و م واران

 .میکنیم یدگیدر حد امکان رس ازمندانین اجاتیو به احت میزنیم یطق مختلف سرحضور واران به منا با

 .کنندیکه به دور هم حلقه زده بودند گفت و گو م نمیب یرا به همراه پسران م کتوریراه بازگشت و در

 .کنندیباهم مشاجره م یاند و عصبحلقه زده یزیبه دور چ میشویمتوجه م میرویکه م کترینزد

 یبر رو دهیبه شکم خواب یکنم چشمانم به جسد یو پسرها سالم کتوریبه و نکهیو قبل از ا دارمیرا برم نقابم
 .افتدیم نیزم

و  گردانمیکه به سراغم آمده جسد را به سمت خودم بر م یوقت یب یاز نگران یناش یو با ترس زنمیم زانو
 زنمیشده در صورتش را کنار م ختهیر یموها

 .شودیم یاز چشمانم جار یو قطره اشک کنمینگاه م میرو به رو یآشنا جانیب یمبهوت به چهره و مات

 شودیم یاز چشمانم جار یو قطره اشک کنمینگاه م میرو به رو یآشنا جانیب یو مبهوت به چهره مات

باز و به  شییایو چشمان به رنگ در گذارمیم نیزم یبر رو یرا که در دامانم قرار داشت را به آرام سرش
طرف  کیو مبهوت و درمانده به جسدش که  جیو همان طور گ بندمیمانده بود را با دستانم م رهیآسمان خ

 کنمیشده نگاه م یرفته و متالش نیگردنش به طور کامل از ب

 میگویم کتوریوو خطاب به  نمینشیم میبلند شوم که منصرف شده و دوباره سرجا میاز جا خواهمیم

 ن؟یذهنش رو خوند -

 کردن یمنیبخونه ذهنش رو طلسم اهر نتونست ذهنش رو سونینه ج -

 دیطلسم رو بشکون هی دیتونیشما نم یعنی -

رو  منینوع طلسم اهر نیخطرناکه و اگر ا یلیدوما خ میبازش کن میکه ما بتون ستین یزیچ منیطلسم اهر -
 هست منیطلسم اهر تیخاص نیا شهیباعث مرگ م یبشکون

 میگویو م کنمینگاهش م ههیو عاقل اندر سف گردمیبر م کتوریسمت و به

و  دیبشکن دیتونیطلسم رو نم کیتونه که  یعرضگ یاز ب نیا قا؟یرو به شما گفته دق نیا یکدوم عقل کل -
 یدگیباعث پوس نکهیقبل از ا رونیب دیزیچرت رو از سرتون بر یخرافات نیا دیکنیبعدش دروغ سرهم م

 .مغزتون بشه

خواندن  یبر سر راهم برا ی. موانعکنمیدر خواندن ذهنش م یو سع گذارمیسر جسد م یرا بر رو دستم
 ای رمیبم نکهیورد ساده بدون ا کیاست با  منیهمان طلسم اهر کتوریکه به گفته و ردیگیذهنش قرار م

 .خوانمیو ذهنش را م شکنمیطلسم را م فتدیب میبرا یاتفاق

 شودیم یاسم ساموئل است که هنگام معاشقه از زبانش جار شومیکه متوجه م یزیچ نیاول



 

 
128 

اما ناگهان در جنگل  کندیو شروع به فرار م کندیفرو م منیآن اهر یبه پهلو زیت یروم، خنجر یجلوتر م به
 شودیروز دچار م نیو به ا افتدیبه دام م منایتوسط اهر

 گردمیاتفاق م نیو به دنبال علت ا کنمیو ذهنش را جست و جو م رومیعقب تر م به

 نمیبیگفت و گو را م کیاز  ینسبتا واضح ریتصاو

 یتا آخرش بر دیو با یاز اول راه هم بهت گفتم که راه فرار ندار-

 یلجن تیوضع نیخالص بشم از ا خوامیبرم ولم کن م خوامی... مینزد یحرف فیراه کث نیاما تو به من از ا-
 یکه برام درست کرد

 جا مرگه مرگ نیتو از ا یتنها راه خالص یتونی... نم؟یبر یخوایم-

 تو و بابات نباشم فینجس و کث یدستا چهیاما باز رمیلجنزاره پس حاضرم بم نیاز ا یاگه مرگ راه خالص-

 شده ریو د ینه حاال که وسط منجالب یکردیو خوب بهش فکر م ینشستیاز همون اول م دیرو با نیا-

 بود یکرد هان به اصرار کدوم حرومزاده ا فیکث یباز نیبود که من رو وارد ا یک ریتغص-

 کندیسمت راست صورتش را قرمز م یمحکم یلیس

و ازش سواستفاده  یشدیم یباز یو وارد یزد ینمبا اون دوست پسر احمقت بهم یتو اگر عاقل بود-
 میدیرسیبشه به اهدافمون م رید نکهیزود قبل از ا یلیو خ یکردیم

 لیوقت دن چیوقت ه چیمن ه دینرس فتونیمثل تو امثالت به هدف کث ییاز عمد باهاش بهم زدم تا آشغاال-
 یدیجونم وسط باشه فهم یاگر پا یحت کنمینم فیکث یباز نیرو وارد ا

 لیدل گریحاال د شومیبلند م میو ازجا کنمیسرش جدا م یروو دستم را از  کشمیخواندن ذهنش دست م از
 دانستمیم یمرگش را به خوب

به اهداف  دنیرس یگرفته شدنش توسط آنها برا یو به باز منانیخوردن و خام شدنش به دست اهر بیفر
 شوم

 بنددیو دل م کندیاعتماد م انشیبرادرم چه احمق بوده است که ساده به اطراف کنمیکه فکرش را م حاال

 وفتدین نتیبدط منانیکرده بود و برادر ساده ام را رها کرده بود تا به دست اهر یبازم هم رنه عاقل نجایدر ا و

 دیگویخطاب به من م سونیتا از آنجا دور شوم که ج گردمیم بر

 یشناسیجسد دخترو م نیا -

 میگویو م گردانمیرا به سمتش بر م میرو

 .بود... رنه دوست دختر برادرم بود یمیدوست قد کی شناسمشیآره م -

 دیگویو م شودیمحسور م کتوریو یام در دستانم بزرگ و قودوباره حرکت کنم که شانه خواهمیم
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 ؟یشکست یطلسم رو چجور -

 .دمیقرار نم یخدمت کسدر یمن اصرارم رو به راحت ریبگ ادیبرو  -

تا  رومیلورن خواهر احمقم م یو به سو کنمیردم را نزند حرکت م یتا کس شومیم بیو غ گردانمیرا برم میرو
و به خطر انداختن جانش بردارد اما  یبار عاقل شود و دست از لجباز نیا دیکنم شا حتشیبار نص نیآخر یبرا
 .کند نیکه چن دانمیم دیبع

که در  نمیبیاز خانه م رونیکنم لورن را ب حتشینص یتا با لورن مالقات کنم و کم دارمیخانه قدم بر م یسو به
 .پدر است یمتیق یکردن اسب ها ماریحال ت

که  ییسمت جا و شودیبه سرعت از خانه خارج م لیبه جلو بگذارم و نزد لورن بروم دن یقدم خواهمیم تا
اما  گذردیاز کنارم م لیو دن شومیپشت درخت پنهان م و شومیم بیبه سرعت غ کندیحرکت م امستادهیا

نفس  جانیاز شدت ه کند،یام نگاه م ستادهیکه ا ییبه جاو  گرددیو برم ستدیایم شیسرجا یالحظه یبرا
 .را نشنود مینفس ها یصدا لیتا دن گذارمیدهانم م یزنم دستانم را محکم بر رو ینفس م

که  ییو به جا کندیم یاما دوباره مکث دهدیو به راهش ادامه م گرداندیرا برم شیرو یقیبعد از دقا لیدن
 .کندیام نگاه م ستادهیا

 گریکه د کنمیآنقدر نگاهش م کندیو حرکت م کشدیم یقیو نفس عم بردیفرو م شیرا در موها دستانش
 .کندیم سیو صورتم را خ شودیم یاز چشمانم جار یقطره اشک ماند،ینم یاز او باق یاثر

کنم و قدم به جلو  سکیر توانمیکردن اسب ها بود نم ماریکه همچنان مشغول ت گردمیلورن برم یسو به
 یبه کنار پا دارمینسبتا بزرگ را بر م یو سنگ کنمیاطرافم را نگاه م ند،یمرا بب انیبگذارم چرا که امکان دارد برا

 .کنمیلورن پرت م

و لورن متوجه من  میآیم رونیاز پشت درخت ب یبه آرام کند،یو به اطراف نگاه م پردیم شیاز جا لورن
به  اطیو با احت کندیبه اطراف م ینگاه دیآیم رونیو از استبل ب گذاردیسطل آب و برس را کنار م شودیم

 .کندیطرفم حرکت م

 لورن -

 کالرنس -

 میگویو م کنمیلب باز م دوباره

 ؟یخوب -

 نه -

 ؟یستیچرا؟... چرا خوب ن -

 نشه داتیپ نجاهایبهت گفته بودم ا -

 ؟یاز ساموئل فاصله گرفت -
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 .ستیبار هزارم به تو چه به تو مربوط ن یبرا -

 یهم به من ربط داره تو خواهرم یلیخ -

 دیگویو م آوردیرا در م میادا لورن

هم  گهیبرو و د نجایبهت گفتم از ا یو رو عصاب من راه بر یو چرت بزن یتکرار یدوباره حرفا نجایا یاومد -
 برنگرد نگفتم؟

 .کنمیتو اون مغز پوکت نره من بارها بارها تکرارش م یچرت و تکرار یتا هر وقت که اون حرفا -

 دیگویو م دهدیبه عقب هلم م لورن

 نجایبرو از ا -

 رمینم نجایحرفا تو مغزت فرو نره از ا نیکه ا یتا زمان رمینم -

 کندیکه کمرم به تنه درخت برخورد م دهدیدوباره مرا هل م لورن

 .رو خط بندازم گتید یجا کی یهان... هوس کرد خوادینکنه دلت چاقو م نجایگفتم گمشو از ا -

و به طور  شومیم یعملش به شدت عصب نیو از ا دهدیشانه ام را تکان م دیگویهمان طور که سخن م لورن
 .افتدیم نیزم یو بر رو شودیکه به عقب پرت م دهمیاو را هل م یاراد ریغ

 .کندینگاهم م رهیو بهت زده خ شودیحرکت من متعجب م نیاز ا لورن

 .زدیبرخ شیجا تا به او کمک کنم تا از رومیم شیسو به

بلند  شیاز جا نیزم یدستانش بر رو هیو با تک زندیتا کمکش کنم اما دستم را پس م کنمیرا دراز م دستم
و که حاال نقطه ضعف من را  کندیحرکت م میآرام به سو یو با قدم ها کندیحرکت م میو به سو شودیم

 دیگویو م راندیدهد و به عقب م یرا هل م میبود دوباره شانه ها دهیفهم

 نجایگمشو از ا -

 میگویمحار کردن دستانش هستم و همان طور م درحال

 رنه مرده -

 نجایگمشو از ا -

 رنه مرده گمیبهت م -

 به من چه که مرده هیرنه خر ک -

در گوشش  یمحکم یلیو س رمیگیرا م اشقهی یحرکت ناگهان کیکه در امدهیحرکت دستانش به جنون رس از
 رهیو با خشم در چشمانم خ شودی... باالخره لورن ساکت مچدیپیدر سکوت جنگل م شیکه صدا زنمیم
 زنمیم ادیو در صورتش فر شومیم رهیدر چشمانش خ نیمن هم همانند او خشمگ شود،یم
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بود اون  دهیفهم نکهیا یکشتنش به دستور ساموئل کشتنش برا منایاهر ؟یدونیده... مچرا رنه مر یدونیم -
رو بفهم  نیازش سواستفاده نشه فرار کرد آخرش هم کشته شد ا نکهیا یهستن و برا یموجودات چندش چ

فاجعه  نیتموم شه از ا یگم و گور شو تا همه چ ییجا هیبشه از ساموئل جدا شو برو  ریکه د نیقبل از ا و
 یکن داینجات پ

 کار رو بکنم نیا شهی... نمتونمینم -

 چرا؟ -

 چون ساموئل رو دوست دارم... اونم دوستم داره مطمئنم -

 افتمیچرند لورن به خنده م یحرف ها از

 یگیچرنده... چرت م -

 سر ریدختره خ یگیدروغ م یدار زنمیم ادیفر و

 دوست داشتن احمقانه دست بردار نیاز ا -

 گمشو -

 تهش مرگه -

 گمشو برو گمیبهت م -

 کشنتی... میریمیم -

 زندیم ادیفر لورن

 گمشو -

دست بگذارم تا خودش را  یدست رو توانمینم ایچه کار کنم خدا رودیدر گوشش فرو نم میحرف ها گرید
 .نابود کند

 کندیلورن متوقفم م یراه صدا انهیتا حرکت کنم و از او دور شوم اما در م گذارمیبه عقب م یقدم

 کالرنس -

و مرا محکم در آغوش  رساندیلورن با دو خودش را به من م کنمینگاهش م رهیو خ گردمیبر م شیسو به
 ردیگیم

 دیگویشود و م یاز من جدا م یقیاز دقا بعد

 یگمش یتونیحاال م -

چشمانم محو  شیکه از پ دهدیو آنقدر به راهش ادامه م ردیگیبلند فاصله م یو باگام ها شودیمن جدا م از
 .شودیم
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 .کنمیجنگل حرکت م یو به سو شومیافتاده از آنجا دور م یآرام و سر یقدم ها با

 شودیباعث توقفم م یسوت یکه صدا دهمیطور آرام به راحم ادامه م همان

 شومیم رهیساموئل خ هیو با انزجار به صورت کر گردمیعقب بر م به

 دیگویو م ردیگیام را در دستانش مرساند و چانه یخودش را به من م یگام بلند با ساموئل

 .یوشکل تراز خواهرت خ کنمیهوم... حاال که فکرش رو م -

و حال بهم  هیو با آن چشمان کر آوردیتر م کیصورتش را نزد کند،یانگشت شصتش گونه ام را نوازش م با
 شومیو شومش آگاه م دیو از افکار پل شومیم رهیدر چشمانش خ شودیم رهیزنش به لبانم خ

 دیگویو م خنددیفکرش را خوانده بودم در گلو م نکهیو او از ا گردانمیمرا بر صورتم

 . یستین ینه خوشم اومد مثل خواهرت دم دست -

حرکت چندشش حالم دگرگون  نیاز ا کندیو سرش را در گردنم فرو م ردیگیرا محکم تر در دستانش م امچانه
 شودیم خیو مو به تنم س شودیم

 .آورمیو با دست گره خورده و مشت شده در صورتش فرود م کنمیرا از خودم جدا م سرش

 شودیپرت م نیزم یصورتش فرود آوردم بر رو یکه بر رو یمشت با

 یخنده بلند وانگانیو همانند د کندیشده بود پاک م یو گوشه لبش را که خون ردیگیسرش را باال م ساموئل
 زندیم میبرا یو دست دهدیسر م

 یهست یخوشم اومد دختر پر دل و جرئت و نترس نی... آفرنیآفر -

 خفه شو -

 فیدارم ازت تعر ریمن ساموئل پسر رافائل کب یخوشحال بش دی... اتفاقا باکنمیم فیدارم ازت تعر هیچ -
 .کنمیم

 .نکرت رو ببر یصدا گمیبهت م -

 .ایزنیحرف م یبا ک یحواست رو جمع کن دار میباهم بر شو ادهیتر بابا پ واشی -

و به تنه درخت  رمیگیاش را م قهیو  شومیطرفش حمله ور م و به آورمیم رونیب بمیرا از ج خنجرم
 میگویو م دهمیشاه رگش قرار م یو خنجر را درست رو کوبمشیم

 هان؟ یبکن یخوایم یمثال حواسم به حرف زدنم نباشه چه غلط -

 میگویو م دهمیگردنش فشار م یبر رو شتریرا ب خنجر

 ریاز لورن فاصله بگ یسالم بمون کنمینم نیتضم دمتیوگرنه دفعه بعد که د ،یدیفهم ریاز خواهرم فاصله بگ -
 .و تو مغز نداشتتت فرو کنر نیا
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وگرنه صدتا دختر خوشکل تر و بهتر از اون خواهر گند  پلکهیو دور و بر من م خارهیاون خواهرته که تنش م -
 .نخواد دماغت هست که دلم لورن و

 .شودیکه آخش بلند م دهمیفشار م شتریرا ب خنجر

 .برات بخارونمش البته با خنجر ایب خارهی...اگه تنت مخارهیتنش م یک دمیحاال نشونت م -

کنار گوشش در تنه  قایخنجر دقو  دهدیم یتا در چشمش فرو کنم که از ترس جا خال کنمیرا بلند م خنجر
 .رودیدرخت فرو م

 کندیکه کنار گوشش فرود آمده م یبه خنجر گرید یبه چشمانم و نگاه یبا ترس و وحشت نگاه ساموئل

و با وحشت و گام  دهدیو مرا هل م گذاردیشده بود م یخون از آن جار یگردنش که کم یرا بر رو دستش
 .شودیبلند از من دور م یها

 .دارمیاستراحت قدم برم یکم یغار برا یو به سو آورمیم رونیرا از تنه درخت ب خنجر

 وارید شومیبر آماده بودن نهار وارد غار م یمبن ایما یو بدون توجه به صدا زدن ها شومیغار م کینزد
 رمیگیکه قصد ورود دارد را م یو مانع ورود هر جنبده ا کنمیم جادیا یحافظت

 .ازمندمین دنیعبل یبرا ژنیاکس یو به دنبال ذره ا کنمیم ینیام احساس سنگ نهیس در

اشک است که همچون  یقطره ها شومیم رهیو به سقف غار خ کشمیباز دراز متشک طاق  یبر رو یآرام به
 کندیم سیو صورتم را خ شودیم یاز چشمانم جار یبار یجو

و به دور از هر مشکل  کردمیبر فراز آسمان پرواز م فمیکوچک و نح یبودم تا با بال ها پرنده کوچک کی کاش
 .آزاد و رها بودم یو اتفاق

 چیآرام بدون ه یزندگ کیهمه انسان  نیا انیحق را ندارم که در م نیا ایآ ست؟یآرام ن یزندگ کی من حق
 .داشته باشم یدردسر

کنند قبول  کنند و از وجودم با خبر شوند و درخواست ملکه بودن دایمرا پ یباشم و روز شاهزاده کی اگر یحت
 .کنمینم

 ییدر پرواز و دور شدن از هرچه قدرت و قدرت نما یو با همان بال ها سع کنمیشکسته ام را باز م یها بال
 .کنمیم

 .لجنزار خالص کنم نیخودم را از ا توانستمیمن داشت و م یهم برا یمرگ بودن سود هیسا کاش

محروم کرده اند و از چاله به چاه  یعاد یزندگ کیاند و مرا از  دهیام را از هم پاش یزندگ نگونهیکه ا حاال
 دهندیپس م افتاده ام تقاصش یقیعم

 .دهندیکه مسبب حال اکنون من هستند تقاص پس م یتک کسان تک
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و از آنجا  زنمیشده گوشه غار صورتم را آب م یکنده کار یکه در ظرف مس یبا آب و کنمیرا پاک م میها اشک
 .شومیم خارج

در  و کندیمحرکت  میو به سو شودیبلند م شیو از جا کندیکه واران نهارش را تمام م شومیبچه ها م کینزد
 دیگویشده اش م دیکل یدندان ها انیاز م نیو خشمگ شودیم رهیصورتم خ

 خوردن نمونده یبرا یزیچ یاومد رید -

 دیگویاردک در ظرف قرار داشت خطاب به آلفرد م انیگوشت بر یکه هنوز مقدار یدرحال و

 .دیرو جمع کن لیوقت نهار تموم شده وسا -

 میگویغار حرکت کند قدم اول را نگذاشته خطاب به او م یتا به سو کندیپشتش را به من م و

 .ستمین یبد بهم یکه تو بخوا ییغذا کهیت هیلنگ  -

 کندیدر چشمانم نگاه م زیو ت گرددیبر م واران

 .تقاص پس بدهد دیکه با یباش ییاز همون ها یکیتو هم  دیشا میگویدلم م در

 میگویو ناخودآگاه م کنمینگاهش م کندیکه واران درچشمانم نگاه م نطورهما

 ازت متنفرم -

 .نیاندوهگ زشیباره برق چشمانش خاموش شد و نگاه ت کیدانم چه شد که  ینم و

 دارمیجنگل قدم برم یبه سرعت به سوو رمیگیرا از او م رتمصو

 .قدر دوام داشت نیهم زمانیمسالمت آم یکه دوست انگار

بدون  دیگویبترسد و گوش به فرمانش باشد و هرچه که او م که مثل سگ از او خواستیرا م یکس واران
وگرنه جز به خودش و  دادیخوشش را نشان م یگونه بود که رو نیاطاعت کند و او فقط ا ییچونه و چرا چیه

 کندیتوجه نم یبه کس شاتشیفرما

 .گرگ مغرور و خودخواه است کیاو  کنمیکه فکر م حاال

 که او مرا خر فرض کند و از من سواستفاده کند دهمیاجازه نم من

 که از فرمان او اطاعت کنم ستمین یکس من

به من  رسدیاز گرد راه م یکه هرکس دهمیدارم و اجازه نم یهم همانند او خود خواه هستم و روح سرکش من
 کند یدستور دهد و امر و نه

گونه که  و مرا همان ردیمرا بپذ هیروح نیا دیبا کندیو با من برخورد م شودیهرکس که با من مواجه م و
 .ردیهستم بپذ

 .واران است نه من خوردیم نیو زم آوردیکه تاب نم یصورت کس نیا ریرا کند در غ کار نیهم دیواران هم با و
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 کیو با  رومیم زندیبدجور به آدم چشمک م شیها بیو س دمیکه هنگام آمدن د یبیدرخت س یسو به
سرخ  یبیو دستم را به سمت س نمینشیم یشاخه نسبتا محکم یو بر رو رومیدرخت م یجهش بلند به باال

و با ولع و لذت شروع به گاز زدن  نمشیچیو از شاخه م کنمیدراز م زندیکه به من چشمک م ییو خوشبو
 .کنمیم بیس

 خوردیسخن گفتن واضح دو شخص به گوشم م یسوم بودم که صدا بیحال خوردن س در

 هست ایآن صداها متعلق به آلفرد و ما کنمیکه توجه م شتریب

 شوندیمشغول حرف زدن م کنندیو همانجا توقف م رسندیدرخت م ریبه ز یقیدقازنان بعد از  قدم

 دیآره؟واران که ند یکه آورد نهار رو -

 .صد بار نیا دیدختر؟ نهار رو آوردم تو سبده درضمن واران هم ند یپرسیآخه چند بار م -

نمور رو تحمل  کیغار سرد و تار یو داره تو نجایدختر بخاطر اون اومده ا نیا کنه؟یم یجور نیآخه چرا ا -
حق رو نداره که  نیماست اما ا یآلفا نکهیدرد زخم و تب مرده بود با ا اگه کالرنس نبود همون شب از کنهیم

و اون  یادیکنه، بنظرم کالرنس براش ز تیکه بخواد کالرنس رو اذ دمیکنه و من اصال حق نم یکار نیهمچ
 .رهیهمون شب بم ذاشتیهمون بهتر که کالرنس م دونهیرو نم یدگوهر ارزشمن نیقدر همچ

 .نهیپر از خبرچ نجایا یدونینم شه،یدردسر م شنوهیم یکیتر  واشیدختر  سیه -

 میگویم کنمیکلفت م یرا کم میکردنشان صدا تیاذ یبرا

 د؟یکن کاریچ دییخوایحرفاتون رو حاال م دمیمن شن -

و  دهیبه سرعت چهره ترس و کنندیکه نشسته ام نگاه م ییدرخت و جا یبه باال دهیپر یدو با ترس و رنگ هر
 دهدیم نیو خشمگ یرا به چهره عصب شیجا دشانیرنگ پر

در  یحرکت ناگهان کی یکه از ترس برخورد به صورتش د کنمیپرت م ایو به طرف ما نمیچیاز درخت م یبیس
درخت  یحرکت از باال کیو با  اندازمیآلفرد م یبه سو گرید یبیو س کندینثارم م یو فحش قاپدشیهوا م

 میگویو م میآیم نییپا

 دیبخور بیس دیحرص نخور -

 .رمیگیاز آنها فاصله م یو قدم زنان کم زنمیم شانیبه چهره عصبان یلبخند و

و  یرا به سرد شیراوت جنگل جاو ط یسر سبز گذرد،یکه با لورن مالقات کرده ام م یبار نیها از آخر ماه
 .برف داده است یدیسف

سراسر جنگل را  یدیفرو رفته اند و برف همانند دامن سف یشده اند و به خواب زمستان انیلخت و عر درختان
 .پوش کرده است دیهرچه تمام تر سف ییبایبه ز

 کنمیبچه ها احساس م یرا در جان و دل و چشمان همه یبیو شوق عج شور
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 ییسرما یمن که کم یهستند. هرچند برا شیبایزمستان و ز وانهیهمشان عاشق و د امدهیآنجا که فهم تا
از  شتریب زاتیبا آوردن تجه کتوریسخت است، اما و یکم میهستم باعث دردسر شده و ماندن در غار برا

 .قابل تحمل تر کرده است میجمله پتو و تُشک گرم تر اوضاع را برا

 .ستمیاو ن یاست که من بله قربان گو دهیاخالقم دستش آمده و فهم دایجد ستیبد ن ادیاران زبا و امرابطه

و در دلم  جوشدیو سرکه م ریدر دلم مانند س یزیامن و امان است اما چ زیاز همه مهم تر همه جا و همه چ و
 .دهدیم ینیبرپا است که خبر از طوفان سهمگ بیعج یآشوب

 .قبل از طوفان باشد یامن سکوت تیسکوت و وضع نیدارم که ا ترس

 ینیب شیگله پ یاز بچه ها یکی انیکه ادر یو در مورد برف و بوران میزنیبرف ها به همراه آلفرد قدم م انیم در
 ریز یدسته ها هیمحافظت از گله و بق یبرا یکاف زاتیجمع کردن تجه یو در پ مییگویکرده است سخن م

 .میدست هست

وضع  نیاز شانس من است حاال که در ا نیو ا میرو دار شیرا در پ یکه امسال زمستان سخت رسدیم نظر به
 تیاذ یبارش برف و باران با بوران هم طرف هستم و آلفرد برا یزمستان آرام همراه با کم کی یام به جاافتاده

 .بوران در راه از پاقدمم است دیگویکردن من م

در امان  یاستخوان سوز و باران شالق یو از شر سرما میتا هر چه زودتر به غار برس میده یراهمان ادامه م به
 .میباش

: 

خودمان را به آتش روشن شده در  سیو با سر و وضع خ میرسانیکه بود باالخره خود را به غار م یهر سخت با
خودمان را در کنار شعله  میکنیرا عوض م سمانیخ یو لباس ها میرسانیکه در غار وجود داشت م یچاله ا

 .میکنیسرخ رنگ آتش گرم م یها

کند و  یبر آسمان حکم ران یکیکه تار گذاردیو م دهدیرا به ماه م شیروزها جا نیکم جان ا دیکم خورش کم
 .میهمه ما در غار منتظر آمدن بوران بود و رفتیم یاستخوان سوز یهوا کم کم رو به سرد

و آماده خواب  میاجمع شده یهمه گله در غار بزرگتر میو گرم تر شو میباش گرید کیدر کنار  نکهیا یبرا
 .غار آتش کم جان درون چاله گوشه غار است ییو تنها روشنا میشویم

سکوت را  دیو سپس آمدن باران شد دیرعد و برق شد یغار را فرا گرفته است که صدا بیعج یسکوت
 .شکندیم

سفت و سخت غار  یها وارهیتر بر د انهیباران هم وحش و شودیبرق بلند تر مرعد و  یصدا گذردیم هرچه
 .شودیم شتریترس دلشور من هم ب زندیکه باران به بدنه غار م یا انهیهر تاز یو با صدا زندیم انهیتاز

 یقیو به خواب عم شودیخواب مهمان چشمانم م میبا آن همه قلت خوردن و جا به جا شدن در جا باالخره
 رومیفرو م
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 یکه دستش را به صخره سنگ یبه سمت لورن باردیهمراه با باد م یدیشروع شده است و برف شد طوفان
 رسم ینم به او کنمیو حرکت م رومیتا نجاتش دهم اما هر چه راه م کنمیبند کرده است حرکت م

 .کنمیم شیصدا ادیفر با

 .دمینجاتت م امیم ری... خودت رو محکم بگ؟یشنویمن رو م یلورن... صدا -

 زند یم ادیکه همانند من فر شنومیلورن را م یصدا

 .خطرناکه ایتموم شد ن گهیآخر خطم د گهینداره من د دهیفا ای... ناین کینزد -

 دمینجاتت بدم خواهرم رو نجات م خوامیم -

دست الشخورا بهت برسه، تو برام  خواستمیکردم فقط بخاطر تو بود نم یهرکار کالرنس من رو ببخش -
دوست دارم کالرنس  یلی... خزندی... و سپس بلند تر داد میشنویدوست دارم کالرنس م یلیخ یزیعز یلیخ

که بهت زدم و  ییحرفا خاطرمن رو ب یمونیباز خواهرم م رمیاگر بم یحت یمونیو م یخواهرم بود شهیتو هم
تا  یکه بهت زدم ببخش اون کار رو کردم که از من دور بش یورت رو شکستم ببخش بخاطر اون زخمغر
که پدر تو رو  ینرفته روز ادمیو مهربونت رو آلوده و خدشه دار کنن، هنوز  فینتونن برسن و روح لط منایاهر

گرفتم که ازت  میتصم و من یفرو رفته بود یقیعم ابآورد خونه و تو با اون صورت معصوم و پاکت به خو
، از همون نگاه اول مهرت به دلم نشست و از کارم دست نکشم یقشنگت رو باز نکن یمراقبت کنم و تا چشما

ببخش کالرنس من رو  که در حقت کردم ییمن رو به خاطر کار ها ،یزبون من شد نیریخواهر کوچولو و ش
 .ببخش خواهرم... ببخش

 انیاما ناگهان دستانش از م رمیدستانم بگ انیورن برسم و دستانش را در مقدم مانده بود تا به ل کی فقط
 .بردیو طوفان او را با خود م شودیصخره باز م

 کندیگوش آسمان را کر م ادمیفر و

 لورن -

 .پرمیاز خواب م یدیبا تکان شد و

 دیگویو م ردیگیو سرم را در آغوش م کندیو صورتم را نوازش م زندیم میکه صدا نمیبیرا م ایما کنارم

 خواب بود هیآروم باش... همش  زمیعز یدیخواب د -

 .خوابه کیخوابه همش  کیهمش  کنمیوار در دلم زمزمه م وانهیشود و د یم یاشک از چشمانم جار و

را با سرانگشتان سردم پاک  شودیم یکه به سرعت از چشمانم جار ییاشک ها شومیجدا م ایآغوش ما از
 کنمیم

تا غرورم خورد  نندیمرا نب یها هیکرده است تا گر یخودش را مشغول کار یکه هرکس کنمیبه اطراف م ینگاه
مرا  طیشرا نیوقت اخالقم به خوبه دستشان آمده بود و از آنها ممنون بودم که در ا چندنیا ینشود، در ط

 .کنندیدرک م
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استخوان سوز کجا ممکن  یسرما نیدر ا افتد،یواران م یخال یکه چشمانم به جا کنمیم یاطراف نگاه به
 .است رفته باشد

 دیگویو م فهمدیکه منظورم را م کنمینگاه م ایبه ما یسوال

 هوا بخوره رونیحالش خوب نبود رفته ب کمی -

 سرما ایرفته هوا بخوره  تیوضع نیتو ا -

 .شهیعادت داره درضمن با اون هم پشم و مو سردش نم تیوضع نیبه ا شهینم شیزینترس اون چ -

 .تا از غار خارج شوم دارمیو شنلم را بر م دهمینرمش م یو بدن کرختم را کم شومیبلند م میاز جا یآرام به

 دیگویو م ردیگیدستانم را م ایما

 ینکنه تو هوس سرما خوردن کرد یریتو کجا م -

 .شهینم یزیمراقبم چلباسم گرمه  -

که  نمیبیکه واران را م اندازمیبه اطراف م یو نگاه شومیاز غار خارج م ایما یبدون توجه به صدا زدن ها و
 نیزم یاست که بر رو ینسبتا درشت برف یاست و محو دانه ها دهیغار دراز کش یدر ورود یکنار تخته سنگ

 .است کندیپوش م دیرا سف نیو زم دیآیفرود م

و اجازه  نمینشیو کنار او م کنمیتر م کینزد و دو طرف شنلم را به هم کنمیبه طرف واران حرکت م یآرام به
 دهم هیتنومندش تک کلیکه به ه دهدیم

 شومیبرف م یدانه ها رهیو همانند او خ دهمیکمرش قرار م یو چانه ام را بر رو دهمیم هیبدن گرمش تک به
 .دیآیفرود م نیزم یو رو باردیرچه تمام تر مه ییبایکه به ز

 میآیبه حرف م ناخودآگاه

بند کرده بود  یصخره سنگ هیدستاش رو به  دیبرف و بوران شد یکه لورن رو از دست دادم، تو دمیخواب د -
 کردیو از من طلب ببخش م

کردن دستاش رو از صخره جدا کرد و با طوفان همراه شد و  داینجات پ یبرا یتقال و تالش چیبعدش بدون ه و
 .رفت

 .و از دستش بدم وفتهیخواهرم ب یبرا یاتفاف خوامیاما نم ده،ینم یخواب خبر از حادثه خوب نیکه ا دونمیم

و با عطر خوش بدنش نفس حبس شده ام را آزاد  برمینرم و گرم واران فرو م یخزها انیدر م شتریرا ب سرم
 .کنمیم

 دیآیکمر واران فرود م یشود که بر رو یم یاز چشمانم جار یاشک قطره

انگار که بعد از  شوندیم یکرده اند که راه به راه از چشمانم جار دایراهشان را پ میروزها انگار اشک ها نیا
 .ممکن شده است ریمقاومتم در برابر اشک شکسته شده و مقاومت در برابرشان غ مدتها صد
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بزرگ واران  کلیه انیدر خودم جمع شوم و در م شتریبه خودم بلرزم و ب شودیکه باعث م وزدیم یسرد باد
 .خودم را پنهان کنم

 .تا وارد غار شوم شومیبلند م میاز جا و فهممیمنظورش را م کشدیکه م یازوزه با

 کندیدر برابر سخن گفتن مقاومت م دایروزها شد نیا اندازمیبه واران م یاز ورودم به غار دوباره نگاه قبل
 .فتدیبه راه ب میعظ یکه از دهانش خارج شود طوفان یبا هر کلمه ا ترسدیانگار که م

 نمانده نیبه آغاز طوفان سهمگ یزیچ و شودیبه سرعت سردتر م هوا

 یاز ابرها یتوده ا انیدر م دیشچرا که خور  ستین شییتابان و پرتو طال دیاز خورش یشده است اما خبر صبح
 .پنهان شده است دهدیتر شدن هر لحظه طوفان را م کیکه خبر از نزد کریقول پ اهیس

 .شود یم شتریآشوب و ترس درون من هم ب میشویتر م کیبه طوفان نزد هرچه

 میکنیم یرا بررس تیو وضع میا ستادهیغار به همراه واران ا یورود در

 دیآیتر م کیکه هرچه نزد کندیمعلق در هوا نظرم را جلب م یو از دور ش کنمیطور که به اطراف نگاه م همان
 برمیم یپ تشیبه هو شتریب

 .کندیپرواز م امستادهیکه ا ییجا یبر فراز آسمان به سو ییطال یمقتدر با بال ها یعقاب

 دیآیشانه ام فرود م یبر رو و دیآیم کینزد

 نییاز شانه ام پا شودیم رهیترسان در چشمانم خ یداگالس است که با چشمان شناسمش،یم یخوب به
و با لکنت  دیآیو باالخره به حرف م شودیم رهیمضطرب در چشمانم خ شود،یم لیو به انسان تبد دیآیم
 دیگویم

 .از تنش جدا کنن سرش رو خوانیکردن م ریاس یلورن رو تو جنگل شرق منایاهر ...منایاهر -

 یباره برا کیکه قلبم به  کنمیاحساس م شودیم حسیبو زندیم خیتمام بدنم  خبر دنیبعد از شن بالفاصله
 .زندینم گریو د ستدیایم شیاز جا یقیدقا

 .گردمیهرچه زود تر به لورن م دنیرس یبرا یو به دنبال راه رومیطرف و آن طرف م نیا و شومیم دستپاچه

که بر پشتش سوار شوم اما من به  کندیو اشاره م دیآیم کینزد ندیبیسردرگمم را م که وضع آشفته و واران
 .کشمیو خودم را کنار م رومیقدم به عقب م کیبر پشتش سوار شوم  شوم و کیبه او نزد نکهیا یجا

تا هرچه زودتر  گردمیپس بر م ندازم،یبه خطر ب ها را همآن میرو شیکنم و در آن جهنم پ سکیر توانستمینم
 فتمیشود به راه ب رید نکهیقبل از ا

اما چون هوا سردتر شده  رسمیتا خودم را به سرعت به لورن برسانم و به اواسط راه م کنمیتالش م دنیدو با
بر  دیو ارتفاع برف هم مز شدیهوا سخت م نیدر ا میراه رفتن برا یطوفان در حال شروع شدن بود کم بود و

 .کردیعلت بود و سرعتم را کم م
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 .افتمیم نیو به زم شودیم یخال میپا ریراه ناگهان ز انیم در

ماساژش دهم که از شدت درد آخم  یتا کم برمیم میرا کم داشتم دست به سمت پا نیهم تیوضع نیا در
با  کنمیم یو سع فرستمیبر خود م یلعنت تیوضع نیدر رفته باشد در ا میکه پا کنمی. گمان مشودیبلند م

که باشد به راهم ادامه دهم اما دو قدم اول را بر نداشته از  یو با هر سخت زمیبرخ میبر تنه درخت از جا هیتک
 .افتمیم نیو به زم لغزدیدوباره م میشدت درد پا

 .دیآیو از شدت اندوه اشکم در م آورمیبودم را به خاطر م دهیکه شب قبل د یخواب

 .به لورن نجاتش شود دنمیدست به دست هم داده بود تا مانع از رس زیهمه چ انگار

 زنمیم میبه پا یبود از شدت درد و حرص مشت محکم دهیفا یبلند شوم اما ب میتا از جا کنمیتالش م دوباره
 .کندیگوش فلک را کر م غمیکه ج

شوند  یخودشان جار یتا اشک از چشمانم برا دهمیو اجازه م دهمیم هیرا به تنه درخت پشت سرم تک سرم
 .رندیسبقت بگ گرید کیو از 

از ترس به  شودیکه باعث م کنمیرا کنار گوشم احساس م یگرم یخود هستم که نفس ها یهوا حال و در
کار از شدت درد نفسم  نیبلند شوم که با ا میباره از جا کیلنگ به  یسرعت چشمانم را باز کنم و با آن پا

 .دیآیبند م

 میگویکه م کندیدر چشمانم نگاه م رهیاست و خ ستادهیا میاست که جلو واران

 یزنیاالن؟ تو چرا حرف نم ی... زدم خودم رو ناقص کردم... خوشحالیکنینگاه م هیچ -

 .زننیبا آدم کله شق که حرف نم -

 آورمیرا در م شیو ادا اندازمیم شیبرا یبانکز 

و کنار گوشم  کندیو پوزه اش را در گردنم فرو م کندینگاهم م زندیبرق م یبا آن چشمانش که از مرموز واران
 دیگویم

 و از جاش بکنم... هوم رمیوقت زبونت رو گاز بگ هی یترسینم -

 .کردن وقت بود تیاذ یکم یپس برا دمیرسیبه موقع م افتادمیبا واران به راه م اگر

دستم را نوازش وار به  شومیم رهیو به چشمانش خ کنمیو از گردنم جدا م رمیگیاش را با دستانم م پوزه
جلوتر  شودیکه باعث قلقلکم م مالدیام م ینیاش را به ب ینیب رسانمیاز کنار گوشش به پوزه اش م یآرام

 .کندیو چشمانم را کنکاش م چسباندیم میشانیرا به پ شیشانیو پ دیآیم

 .انداخته است هیسا میبزرگش بر رو کلیه ادیز یکیعلت نزد به

بلند  میسالمم از جا یو با پا دهمیاز خود فاصله م یدهم و کم یبس است، پس واران را هل م طنتیش گرید
 .شومیبه پشت او سوار مجهش کیو با  شومیم
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و  کشدیخط و نشان م میو با نگاهش برا کندیخم م میبود چه شده گردنش را به سو دهیکه تازه فهم واران
 شیبه پهلو یسالمم لگد آرام یو با پاشنه پا کنمینم یو به نگاهش توجه رمیگیبه خود م یجد افهیمن ق

 .فتدیتا راه ب زنمیم

را نشانم  فشیو رد زیت یهاو از حرص دندان کندینثارم م یو چشم غره ا ردیگیمن حرصش م ییپرو از
 .دهدیم

 میگویو پروو م شومیم رهیچشمانش خ در

 لورن تو خطره یفتیرا ب شهیم -

 .افتدیو به راه م دهدیم گوشو به ناچار حرف گرداندیرا بر م شیمن دهانش باز مانده رو ییکه از پرو واران

 .کند یتالف یتا در زمان مناسب کشدیحتما در دلش نقشه م ندینشیساکت نم شناسم،یاو را م من

 میکنیحرکت م یجنگل شرق یبرف به سو دیبارش شد انیسرعت در م به

 .میکنیخود را پنهان م یو در پشت درخت بزرگ میرسیبه آنجا م قهیعرض چند دق در

 .زندیزجهه م نیاندوهگ است و ریرافائل اس فیکه در دستان کث نمیبیرا م لورن

 .دمیاجازه رو نم نیهم ا رمیاگر بم یحت نیدیفهم رسهیبه کتاب و کالرنس نم فتونیکث یدستا وقتچیه -

 دیگویو م ستدیایمقابلش م رافائل

 .یما به خواهرت و کتاب دنیرس ییطال دیتو کل م؟یکرد ریاس یچ یتو رو برا یکنیپس فکر م -

 شودیبلند م منانیبا اتمام حرف رافائل خنده تمام اهر و

 شودیمن از حرص دستانم مشت م و

 .شوم دهیبه عقب کش شودیو باعث م شودیم دهیکه شنلم کش گذارمیبه جلو م یقدم

 میگویمو اندازمیم یو به واران نگاه گردمیعقب برم به

خب...  یایقدم هم جلو نم هیو  یمونیجا م نیهم ،یایتو ب خوامی... نمییبرم لورن رو نجات بدم... تنها دیبا -
 .فتهیب یکس یبرا یاتفاق خوامینم

را  یو تبر نقره ا گذارمیبه جلو م یو قدم میآیواران دوباره مانعم شود از پشت درخت ببرون م نکهیقبل از ا و
 ادیو فر دهمیو در دستانم تاب م آورمیم رونیکرده بودم ب زانیآو راهنمیکه به همراه داشتم و سمت راست پ

 .زنمیم

 خواهر من بردار یرو از رو فتیکث یدستا -

لحظه دستش  کیکه در  کنمیخواهرم گره خورده است پرت م یدستان رافائل که به دور بازو یتبر را به سو و
 .افتدیم نیزم یوبر ر نیجان، خون یب یو دست همانند ش کندیرا از تنش جدا م
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 .کنمیرا به خود از پشت سرم احساس م منیدو اهر هجوم

تر شدن آن دو  کیو با نزد چرخانمیو در دستانم م آورمیم رونیب راهنمیرا که به همراه داشتم از پ یخنجر دو
و گردنشان را قطع  کنمیو خنجرها را از پشت در گردنشان فرو م دهمیم یدستانشان جا خال انیاز م منیاهر

 .کنمیم

 .افتد یم میچشم بهم زدن دو سر قطع شده کنار پا کی در

و آماده پرتاب  رمیگیمعاون رافائل را نشانه م فیکث قلب آلوده و و دهمیرا محکم تر در دستم فشار م خنجرها
 .دهدیجان مو  دیآیفرود م نیزم یتنومند و استوارش بر رو کلیچشم بهم زدن ه کیدر  شوم،یم

از پشت  یمنیدانه رافائل پرت کنم که ناغافل توسط اهر کی یکیتا در قلب پسر  کنمیرا آماده م یبعد خنجر
 شومیم ریاس

 یهشدار گونه یکه با صدا کندیحرکت م منیاهر یو با شتاب به سو دیآیم رونیاز پشت درخت ب واران
 .ستدیایم شیساموئل در جا

 .شهیبا قطع شدن سر لورن م یمساو تیحرکت بعد -

که  رسدیساموئل به گوش م هیکر یخالص شوم که دوباره صدا منیاهر فیتا از شر دستان کث کنمیم تقال
 دیگویخطاب به من م

 با تو هم بودم خوشکله -

را به رخ ساموئل  زشیت یو دندان ها کشدیزوزه م دهد،یبا کلمه آخر سخن ساموئل واکنش نشان م واران
 ..کشدیم

 ؟یگیم یمن جون بده چ ریکه بخواد ز ی... پس وقت؟یشد یرتیجون غ -

که آماده زبانه  شودیدر وجودم روشن م یشعله خشم دیآیم رونیکه از دهان نجسش ب یهر کلمه ا از
 .است دنیکش

 .دیایلورن بوجود ن یبرا یخود شوم تا خطر یاز سو یتا مانع از هر واکنش کنمیرا مشت م دستانم

و به  ردیگیدستان خود م انیو او را در م رودیبود م ریکه در دستان محافظانش اس یبه سمت لورن ساموئل
 .شودیم رهیمن خ

که ساموئل او را  باشدیآلوده ساموئل م یپنجه ها انیدر رها شدن از م یفراوان سع یبا تالش و تقال لورن
را در گردن لورن فرو  زشیت یو دندان ها بردیگردن لورن م یسرش را در گود و دچسبانیبه خود م شتریب
 .کندیلورن را بلند م ادیو فر کندیم

 .هم مرا زجر دهد هم لورن را خواهدیکار م نیشکنجه اش را دارد و با ا قصد

 است دهیفا یاما ب کنمیم شتریب منیاز دست اهر یآزاد یرا برا میتقال
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 یزجهه ها یرا چگونه ببندم که صدا میگوش ها اما نم،یلورن را نب دنیکش تا زجر بندمیم رامیها چشم
 را نشنوم مظلومانه خواهرم دلخراش و

که صحنه  کندیبود از لب و دهنش چکه م دهیکه از گردن لورن مک یکه خون ردیگیسرش را باال م ساموئل
 شودیعث تهوع مکه با کندیم جادیا یحال بهم زن و چندش

 .در راه است یخطر بزرگ یعنی نیو ا شوندیم کیتحر منانیاهر هیخون بق یبو با

که ساموئل زود  شودیم منیدستان اهر انیاز دستانم از م یکیکه باعث آزاد شدن  خورمیم یدیشد تکان
 دیگویو م ردیگیو گردن لورن را م شودیمتوجه م

 شهیسرش از تنش جدا م یتکون بخور -

 شومیم رهیبه لورن خ یمن ناچار و از سر ناتوان و

ملچ مولوچ و پاک کردن خون از دور دهان ساموئل  یتلخ و از جنس مرگ جمع را فرا گرفته بود که صدا یسکوت
 سکوت را شکست یقیدقا یبرا

 .شودیمرو تر  رنگ و یحال تر و ب یکه هر لحظه ب اندازمیم یلورن نگاه به

اتفاقات من  نیمقصر تمام ا دیکه شا کنمیفکر م نیفرستم و به ا یبه خود لعنت م و اندازمیم نییرا پا نگاهم
و لورن خودش را بخاطر من به خطر  افتادینم زیاتفاقات وحم انگ نیا چگاهیوجود نداشت ه یهستم و اگر من

 .انداختینم

 .رسدیساموئل به گوش م یافکار خود غرق بودم که صدا در

تنوع الزم دارم پس بهتره تو رو به حال خودت رها کنم تا  کمی یشد یتکرار کمیبا تو بسه  یباز گهیخب د -
دور از  نیا میخوشکل رو تو انتظار نگه دار یخانوما ستیدر انتظارمه خوب ن گهیخوشکل د هی هوم؟...  یریبم

 .ادبه

 .دهدیسر م یخنده زشت شیها با اتمام حرفش به همراه نوچه و

 دیگویو م چسباندیبه خود م شتریلورن را ب ساموئل

 یهمون دختر ،یگیکه تو بهش خواهر م ی... هان... همون دختره؟یاالنت ک تیحال و موقع لیدل یدونیم -
و  کنهیو داره راست راست تو چشمت نگاه م ستادهیروت ا یاالن جلو یاریم نیکه تو براش آسمون رو به زم

 .نداره بده یجواب چیه یکه براش کرد ییدر برابر کارها

 یریمیم ایکن  میتسل یبرا و خواهرت رو اریاون کتاب رو برام ب ای پس

 باشم ریاس تو یکه تو دستا نهیبهتر از ا یلیمردن خ -

 یکنیمرگ رو انتخاب م یخب پس دار یلیخ -

 دیگویو م کندیساموئل به من نگاه م و
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 ییبها دیزنده موندنش با ی... البته برازنده بودنش ایمرگ خواهرت  یخوایم یخب بهتره از توهم بپرسم چ -
 .دیجفتتون بپرداز دیداره که با یمتیداره... مثال قطع شدن دست پدرم هم ق یمتیق یزی... هر چیپس بد

 میگویدر چهره منفورش نگاه کنم م نکیا بدون

 ؟یخوایم یچ -

 یکه معشوقه یوقته از دست داد یلیاولت رو خ نهیگز ،یکنیعاقالنه رفتار م یخوشم اومد پس دار نیآفر -
 ...من

و با چشمان براق و  شودیغرش و اعتراض واران بلند م یبود که دوباره صدا دهینرس انیحرفش به پا هنوز
 .کندینگاه م زیحاال رنگ خون گرفته است به آن موجود نفرت انگکه  شیبایز

 دیگویو م دیآیدوباره به حرف م ساموئل

که درخواست  نیپس شما عاشق و معشوق هست ر،یگرگ پ نیا کنهیهم م یپسر چه اعتراض نیاوه بب -
 یدیل یمعدبانه من رو رد کرد

 یخوایم یرو ببند و فقط بگو که چ فتیخفه شو و اون دهن کث -

 حرف بزنم ایمن و خودت رو مشخص کن خفه شم  فیخب خانوم خشکله تکل -

 کنمینثارش م یبزن و در دل زرت رو کنمیبه او م یچپ نگاه

 خوامیرو م یازت اون کتاب جادوگر -

 ه اون کتاب برسه... عمرا اگه دستت بیببر شیباهاش اهداف شومت رو پ یخوایچرا؟... م -

 یپس مرگ خواهرت رو قبول کرد -

چشم به  کیدر  و ردیگیباره سر و گردن لورن را م کیو به  دهدینم یبه کس یاجازه حرف گریساموئل د و
 من بود رهیافتاده بود و همچنان با چشمان بازش خ میبود که در کنار پا زمیزدن سر لورن خواهر عزهم

 اندازمیبه ساموئل م گریبه خواهرم و نگاه د یمبهوت نگاه و مات

خشم در  یو شعله ها شودیم یاز چشمانم جار یوداع با خواهرم را هم نداشتم، قطره اشک یاجازه آخر یحت
 .بودند منانیاهر یوجودم آماده زبانه کشدن و آتش زدن و نابود

 .بدارند روزیخندند و خود را پب شمانیبه ر منانیدست بگذارم تا اهر یدست رو توانستمینم گرید

و خنجر را در  کنمیو خود را آزاد م زنمیکه در دستانش گرفتار بودم م یمنیاهر ینیبه ب یپشت سر ضربه ا از
 زنمیم ادیو فر رمیگیدستانم محکم م

 .کن یآشغالت خداحافظ ی... با زندگیکار سند مرگت رو امضا کرد نیپس با ا -
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 شیو او که از عکس العمل من شکه شده بود و در جا کنمیشاه رگش پرت م یسپس خنجر را به سو و
 .را پاره کند شیخنجر گو یکه به راحت دهدیخشک شده اجازه م

 دهدیو جان م شودیپخش م نیزم یبر رو دهینکش هیبه ثان جهینت در

را از دست داده بود. پس کمر به  بود چرا که رافائل پسر دردانه اش نیخون یآغاز جنگ یبرا یکار شروع نیا
 .قتل من بسته بود

و به دور من و  شودیم شتریو هر لحظه تعدادشان ب شدندیظاهر م نیزم یبر رو نیاز آسمان و زم منانیاهر
 .کنندیو محاصرمان م زنندیواران حلقه م

 .را شروع کرده اند یناعادالنه ا یباز

 میکنیآماده م یزیجنگ و خونر یرا برا خود

 .جانم تمام شود متیاگر به ق یکه شده حت یمتیآن هم به هر ق گرفتمیم دیلورن را با انتقام

 .ندارد ییبود پس واران در آن جا وانهیمن رافائل د نیب یجنگ و باز نیا

 .شود دنشیرس بیتا مانع از حرکت و آس کنمیم جادیا یدفاع واریو د رانمیذهنم به عقب م را با او

 کنمینبرد تن به تن آماده م یرا برا خودم

 .نشان دهد منانیدرونم خودش را به اهر طانیتا ش دهمیم اجازه

 .کنمیرا از گردنشان جدا م شانیو با دستانم سرها برمیم ورشی شانیسو به

 .رمیگیو جانشان را ذره ذره م کنمیرا در صورتشان خارج م میسم یها نفس

 یکه برا یدفاع واریو د زدیکه تمرکزم به هم بر شودیو باعث م افتمیو در دامش م شومیم ریدرگ یمنیاهر با
 شوندیبودند بر سر واران آوار م واریدر خراب کردن د یکه در سع یمنیواران ساخته ام خراب شود و دو اهر

 .بکنم یکار توانمیدستانش قفل شده ام نم انیتمام معنا در م به

احساس  یفیآزاد کنم که در کمرم درد خف فشیدستان کث انیتا خودم را از م زنمیور مو ز کنمیم تالش
 تیکرده بود و در نها ریاست که مرا اس یمنیبلند اهر ادیفر رسدیکه به گوشم م یزیو سپس تنها چ کنمیم

 بازوانم بود انیشل شدن دستانش از م

بدنش سفره  نییکه از گردن به پا نمیبیرا م منیکه اهر کنمیم یو به پشت سرم نگاه گردمیبر م یکنجکاو با
 .دهدیو جان م زندیشده و در خون خودش قلت م

فرو رفته  منیزده و در بدن اهر رونیهمانند خنجر از پشتم ب زیت یکه چند ش کنمیم یبه خود نگاه یشگفت با
 .است

 .روندیم نیو از ب شوندیمحو م یدرد چیزده بود بدون ه رونیب که از کمرم یزیت یخنجرها
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 ندارد یانیو جنگ با آنها پا شودیم شتریهر لحظه تعدادشان ب منانیاهر

 .نمیب یم کنندیاز نگهبانانش که از او محافظت م یتعداد انیکه رافائل را درم اندازمیم یاطراف نگاه به

 .شومیم رهیرافائل خ فیو در چشمان کث زمیریخشم و نفرتم را در نگاهم م تمام

 بردارم نیزم یاز رو شهیهم یتر همانند پسرش نابود کنم و شرش را برا عیاو را هرچه سر دیبا

و به  دارمیو خنجر را محکم در دستانم نگه م کنمیافتاده است م نیزم یخنجرم را که بر رو یبه سو یجهش
 .کنمیرافائل حمله م یسو

 .شوندیم طانیشدنم به آن ش کیانش سد راهم شده و مانع از نزددر راه چند تن از محافظ اما

سخت و طاقت فرسا  اریبس کندیم تمیاذ میکه پا تیموقع نیآن هم همزمان در ا منیبا چند نفر اهر یریدرگ
 .شومینم الیخیرا نابود نکنم ب یبدبخت نیتا رافائل عامل ا ستین یاست اما چاره ا

اند و مبارزه  ختهیبر سر او ر منانیواران درست کرده بودم هم شکسته شده و اهر یکه برا یدفاع وارید
رحمانه قلب  یو ب کندیحمله م منانیهرچه تمام تر به اهر یرویحال واران با مقاومت و ن نیو با ا کنندیم

 .کندیو شکمشان را سفره م آوردیدر م نهیرا از س منانیو آلوده اهر یسنگ

و من به همراه  کنندیو محاصرمان م زنندیو به دورمان حلقه م شودیم شتریب منانیعداد اهرت گذردیم هرچه
 میشویگرفتار م نیاطیش میحلقه عظ انیواران در م

 الیخ یاما زه پرورانند،یبردنمان را در سرشان م نیو از ب ینابود الیو خ کنندیآنها حلقه شان را تنگ تر م و
 .رمیمیاز دست رفته ام را نگرفته ام نم یکه انتقام خواهرم و کودک یباطل قسم خورده ام تا زمان

و فرا  دهندیو خنده بلند سر م خوانندیم یکُر مانیبلند برا یرافائل و نگهبانانش که با صدا یتوجه به صدا یب
 کنمیم یدن راه حلکر  دایدر پ یو سع کنمیتمرکز م کنند،یمرگمان را گوش زد م دنیرس

 کنمیم دایپ یباالخره راه حل و

 ارتباط برقرار کنم میپا ریز نیکه با زم کنمیم یسع

تا از تو و موجوداتت محافظت  ندمیبیو مرگ با تو عهد م اتیح بیفراز و نش نیدر ا نیزم یمرگم، ا هیمن سا)
 (ده یاریکنم پس تو اکنون مرا 

من و واران فاصله  انیکه م شودیم جادیا نیدر دل زم میعظ یوشکاف کنمیاتمام حرفم دستم را بلند م با
 کندیم جادیا

 .بروند نیو از ب فتندیب نیبه اعماق زم منانیاز اهر یادیتعداد ز شودیباعث م که

اما سرانجام طعمه  کنندیتالش م امستادهیشکاف که ا یسو نیآمدن به ا یبرا یادیز نیاطیش انیم نیدر ا اما
 .افتندیو در شکاف م شوندیم نیزم
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شکاف برساند و من را که در حال مبارزه با  یسو نیکه خود را به ا شودیاز آنها موفق م یکی نیب نیدر ا اما
کند که تا گردنم را جدا  بردیبران در دستش را باال م ریکند، شمش ریهستم را غافل گ نیاطیاز ش گرید یکی

و  اندازدیم نیرا به داخل شکاف زم وا شودیجهش بلند بر سرش آوار م کیشکاف با  گرید یواران از سو
 کندیشرش را تمام م

 اندازمیبه واران م یو نگاه قدردان میآیم رونیشک ب از

به سرعت در حال بسته شدن است و هرآنکه بر سر راهش قرار  نیلرزد و شکاف زم یم مانیپا ریز نیزم
 .بردیم نیداشت را از ب

نبرد دور  دانیاز م یکه توسط نگهبانانش محافظت شده و به صورت پنهان افتدیچشمانم به رافائل م ناگهان
 .شودیم

شوم که توسط  کیر به او نزدت عیتا هرچه سر کنمیقدم تند م زدیکه فرار کند و از مهلکه بگر دهمینم اجازه
 شومیم ریاس منانیاز اهر یکی

 دور کنند نجایتا وقت بخرند و رافائل را از ا کنندیکار را م نیا

 یجا یو خنجر را در جا کوبانمیو او را محکم به تنه درخت م شودیعوض م منیمن و اهر یحرکت جا کی با
از او  یرافائل حرکت کنم که اثر یتا به سو گردانمیرا برم میرو برم،یم نیو قلبش را از ب کنمیبدنش فرو م

 بوده است یفرار او کاف یکش مکش برا قهیدق کی نیهم ییگو نمیبینم

از خاکستر  یتوده ا یگریپس از د یکیکه  نیاطیش یاز جسدها ییایجز در یزیکه چ کنمیاطرافم نگاه م به
 .نمیب ینم بردیرا با خود م و باد آنها شوندیم

که  کنمیبه نفع ما تمام شد اما با وجود زنده ماندن رافائل گمان نم یخطر چیجنگ امروز بدون ه نکهیا با
 باشد افتهی انیجنگ پا

 .ندینشیاز دستانش ساکت نم یکیکه رافائل با از دست دادن پسر دردانه اش و  چرا

 یبرا یحتما راه دهمیبه نفع او انجام نم یاو و کار یمرگ هستم و دشمن خون هیمن سا دهیحاال که فهم و
 .کندیم دایمن پ ینابود

 .کندیم ییتن خواهرم خودنما یسر ب منان،یسر اهر یب یآشوب و جسدها انیم در

از برف  دهیسرد و پوش نیزم یو کنارش بر رو رسانمیآهسته و لرزان خودم را به سرش م یقدم ها با
 یکه مرغان آسمان هم برا زنمیزجهه م یو به گونه ا فشارمیو م رمیگیو سرش را در در آغوش م نمینشیم

 .کنندیم هیحال و روزمان گر

 کنمینم یتوجه چیبلند شدن ه یواران برا یاصرارها به

 آسمان بود رهیچشمان بازش خ کنمیو سرد شده بود نگاه م دهیخواهرم که رنگ پر یبایز یچهره  به

 زمیریاشک م شیو برا کنمیخواهرم را نوازش م گونه



 

 
148 

نجاتش انجام  یبرا یکار کوچک یمن نتوانستم حت کهینجات جان من فدا کرد درحال یخودش را برا خواهرکم
 .دهم

حال و  نیکه باعث ا کنمیرا لعنت مو خودم کنمیو نوازش م کشمیاش م یشمینرم ابر یدر موها یدست
 لورن بودم، لعنت بر من تیوضع

... خودم با دستان خودم شودیزنده م میها هیبا گر اما مگر زنم،یو زجهه م دهمیفشار م امنهیرا بر س سرش
و سرانجام عاقبتت  یطعمه کن نگونهیخودت را ا ی... چگونه توانست؟یشد میسپر بال او را کشتم... چرا... چرا

 یواده را داغ دار کنخان کی یشود... چگونه توانست نیا

 شودیتر م کیو نزد کیپا و صحبت از دور هر لحظه نزد یصدا

 .رسدیو بحث برادرانم به گوشم نم جر ییصدا

 .دعوا و مواخزه کردن دور شده است یبرا گریدور، د یلی... خنیدور آمد یلیخ

ام جدا کند و کشان کشان از مهلکه دور  نهیلورن را از س دهیتا سر بر شودیباالخره واران موفق م انیم نیا در
 کند

 میام دور بمانخانواده درسیتا از د میشویپنهان م یدرخت پشت

 .شودیم رهیو به من خ کشدیم ینفس راحت واران

 کشمیام باال م ینیب یو همانند کودک زمیریمن همچنان اشک م اما

لورن مواجهه  دهیوهله با سر بر نیدر اول شانیرو شیآشوب پ انیدرم شوندیم کیجنگ نزد دانیبه م باالخره
ناله و زجهه  ی... ناگهان صداشوندیم رهیلورن خ دهیمات و مبهوت به سر بر روندیو در ُشک فرو م شوندیم

 .کندیو گوش فلک را کر م شودیمادرم بلند م

 .کندیو ناله م فشاردیاش م نهیو آن را به س رساندیخود را به سر لورن م عایسر یو زار هیبا گر مادرم

 .رسدیبه گوشم م یدادن اِما به خوب یمادرم و دلدار یو زار هیگر یصدا

 افتمیم نیو به زم شومیم دهیمادرم برم اما از پشت توسط واران کش یدلدار یتا برا زمیبرخ میاز جا خواهمیم
گوش  شانیو به صدا نمینشیپشت درخت م پس نمیبیبلند شدن دوباره در خود نم یبرا ییتوانا گریو د
 .دهمیم

 .رساندیخودش را به برادرانم م دانیآرام از آن سمت م یهم با قدم ها انیبرا انیآن م در

 .فشاردیم اشنهیهمان طور که سر و تن لورن را در آغوشش بغل کرده و به س مادرم

 .افتدیم انیکه چشمانش به برا کندیرا بلند م سرش



 

 
149 

حمله ور  انیبرا یو به سو شودیبلند م شیکه از چله رها شده از جا یریچشمان به خون نشسته همانند ت با
 انیاز گردن برا یمین ندیایو پسرها تا به خودشان ب فشاردیم زشیت یهادندان انیو گردنش را درم شودیم

 .شده بود نیپاره و خون

 انیشوند تا مادر را از برا یو با تالش فراوان باالخره موفق م نندرسایبه سرعت خودشان را به مادر م پسرها
 .جدا کنند یو خون یزخم

 انیناگهان در غفلت پسرها از م کندیدستان پرقدرت پسران م انیدر م یآزاد یکه برا ییتقالها انیدر م مادر
هکتور  رومندیو ن یدستان قو انیکه در راه در م شودیم انیو دوباره آماده حمله به برا شودیدستانشان آزاد م

 .شوندیم ریو مانع از حمله او به آن گرگ پ شودیم ریاس

 شودیانداز م نیجنگل تن زیخش دار شده بود در سکوت رعب انگ یو ناله و زار ادیمادرم که از شدت فر یصدا
 .شکندیو سکوت را م

 یاز من گرفت یکی یکیآره؟ دخترام رو  یخواستیرو م نیهم ش،ی... تو کشتیعوض شیتو کشت -

 ؟یاریرو برام م دشیرو سر بر یکیو  یداد یرو از خونه و خانواده فرار یکی

 نجایبود هان؟ فقط گمشو برو از ا ییبال نیکردن که مستحق همچ کارتیمن چ چارهیمظلوم و ب یدخترا مگه
 .کنن، گمشو هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت م هی ییوگرنه بال

و دوباره  ردیگیلورن را در آغوش م دهیو سر بر ندینشیم نیزم یو بر رو ردیگیم انیرا از برا شیمادرم رو و
 ردیگیرا از سر م یو زار هیگر

 تا مادر را آرام کند و شودیاش دهد و باالخره موفق م یتا دلدار کندیم یو سع کندیبه طرفش حرکت م اِما
 .دل از لورن بکند

 کندیو قصد ترک کردن آنجا را م شودیبلند م شیبه کمک اِما از جا مادر

 .کندیو به همراه مادر جلوتر حرکت م دهدیو به دست هکتور م کندیاِما قبل از رفتنش شنلش را باز م و

اِما بگذارد اما دستش در راه  ییشنل اهدا انیا در مجان لورن ر  یب کریتا پ شودیخم م نیزم یبر رو هکتور
 .افتدیلورن م نیو نگاهش به سر خون شودیمتوقف م

 یرا به آرام شیو گونه ها زندیپخش شده در صورت لورن را کنار م یو موها کندیدراز م اطیرا با احت دستش
 .شودیم یاز چشمانش جار یقطره اشک و کندینوازش م

دردش  یبرا یبکنم و مرحم یکار توانستمیکاش م نمیبیخم شده از درد برادرم را به چشم م شخصه کمر به
 خانواده ام یباشم، اما افسوس که عامل درد خانواده ام اکنون خودم هستم... لعنت بر من که بود و نبودم برا

 .ستین شیب یدردسر

را  گرید کیو مردانه  فشاردیو م گذاردیشانه اش م یو دستش را بر رو کندیهکتور حرکت م یبه سو کارن
 کنندیو هق هق م کنندیبغل م
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 .خواهر جوانمرگشان یدرد برا یهق هق دو مرد از رو دنیدردناک است شن چه

 .نبودند نیاندوهگ قدر عذادار وخانواده آن نیآن زمان ا گرید دیلورن بودم شا یمن جا کاش

صدا  یو ب شودیم رهیجان لورن خ یب کریو به پ دهدیم هیو به تنه درخت تک ندینشیم یدر گوشه ا لیدن
 .زدیریم اشک

خواهرم را در  یبایز کریپ گرید کیو با کمک  شوندیبلند م شانیاز جا دهیپسرها با کمر خم یقیاز دقا بعد
 شیبایاما ز دهیرنگ پر یبار به چهره  نیآخر یو برا بوسدیسر لورن را م یبه آرام لیو دن دهندیشنل قرار م

 کندیو وداع م شودیم رهیخ

و قبل  دهدیاو را بلند کند که هکتور اجازه نم خواهدیو م دهدیقرار م گرید کی یدو طرف شنل را بر رو کارن
 دهیخم یو با کمر ردیگیدستانش م انیآن را در م ردیکارن او را به طور کامل بلند کند و در آغوش بگ نکهیاز ا

شده را ترک  نیسر هکتور آن جنگل نفر شتشکسته پ یآرام و کمر یو پسرها با قدم ها افتدیبه راه م
 .کنندیم

 یلورن آنجا بود به آرام کریپ شیپ یقیکه تا دقا ییشدن به جا رهینشستن در پشت درخت و خ یقیاز دقا بعد
 یرا از پشت درخت انیبرا یتازه کنم که صدا یآلوده دور شوم و نفس یهوا نیاز ا یتا کم شومیبلند م میاز جا

 کندیو ناله م کوباندیکه سرش را به تنه درخت م شنومیم

حال و روز خودم و  نیوگرنه االن ا شدمیچرندت نم یحرفا ... کاش خامتایر دادمیکاش به حرفات گوش نم -
 .خانوادم نبود، لعنت به من

برم اما گوشه لباسم  انیتا نزد برا گذارمیبه جلو م یبر آن قدم هیو با تک گذارمیرا به تنه درخت م دستم
 شیدندان ها انیبندازم گوشه لباسم از م یبه واران نگاه نکهیبدون ا گردم،یو به عقب بر م شودیم دهیکش

 میگویو م کنمیجدا م

 .ه حال خودم رهاکنولم کن برو... من رو ب یخوایاز جونم م یچ -

 .کنمیحرکت م انیو به سمت برا گذارمیبه جلو م یسپس قدم و

و گوشه  نمینشیم نیزم یو کنارش رو دهمیشانه اش قرار م یدستم را بر رو یو به آرام شومیم کیاو نزد به
 یو آن را بر رو خوانمیم یو طلسم گذارمیزخم گردنش م یو بر رو کنمیبود را جدا م زیاز لباسم را که تم یا

 .دهمیگردنش فشار م

 دیگوینم یزیاما چ رودیاز درد صورتش درهم فرو م انیبرا

 میگویو م شودیم رهیدر چشمانم خ دیبگو یزیچ نکهیو بدون ا گرداندیرا به طرف من بر م شیرو

 چرا؟ -

 .دهدینم و جوابم را اندازدیم نییو سرش را پا ردیگیرا از من م شیرو انیبرا

 هان؟ یگینم یزیو چ یچرا ساکت -
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 یکه چه خوب شد که اون کتاب رو سوزوند کنمیفکر م نیدارم به ا -

 میگویزنم و م یبه حرفش م یپوزخند

 .لورن االن زنده بود میدادیاگر کتاب رو به رافائل م دیکه کتاب رو سوزوندم، شا مونمیاما من پش -

 ؟یو خراب شدن صدها زندگ گهید طانیفاجعه و ش هی متیزنده بودن لورن به ق -

 ؟یکن یدختر خودت رو قربان یسنگدل نقدریپس تو ا -

 ستمیمن سنگدل ن -

 من رو با حرفات نخندونمعلومه... -

 ستمیمن سنگدل ن -

تا  یدختر خودت رو گرفت یزندگ ،یمن رو گرفت یکه زندگ یستی... سنگدل ن؟یستیوجدان ن یسنگدل و ب -
 ؟یقدرت داشته باش یفقط کم

 لورن با من معامله کرد -

 ؟ی... سر چیچه معامله ا یگیچرت م یدار -

 به خطر بندازه جون خودش رو جون تو یمعامله کرد در عضا -

 شومیم رهیو ناباور به او خ شومیشکه م انیحرف برا از

 رمیگیاش را م قهیو  شومیبه سمتش حمله ور م یاراد ریصورت غ به

رو  یکار نیهمچ دیبا یچ یلورن برا ؟یمن رو شکنجه کن یخوایم یگیدروغ م ی... داریگیدروغ م یدار -
 انحام بده؟

 یچون خواهرش بود دیو شکنجه تو رو ندارم، شا تیقصد اذ چیمتاسفم اما ه -

 میگویو م دهمیرا به عقب هل م او

 .یبا مرگ دخترت هم آدم نشد یحت ،ینکرد یرییتغ چیه یکه قبال بود یهست یهمون آشغال -

 تو و خانوادت افتاد متاسفم یکه برا ییتمام اتفاقا یمن برا -

 گردن؟یخانوادم بر م شه؟یدرست م یزیبا تاسف چ -

 یچند تا زندگ ستیمعلوم ن ،یدختر خودت رو که از خون خودت بود رو نابود کرد یمن رو نابود کرد یزندگ
و با وقاحت تمام  یزنیاونوقت راست راست تو چشم من زل م ،یبرد نیبه هدفت از ب دنیرس یرو برا گهید
 .یلورن تو مرده بود ی... کاش به جا؟یمتاسف یگیم

 نفس بکشم توانمیمسموم و آلوده نم یدر آن هوا گریزود آنجا را ترک کنم د یلیتا خ زمیخیبر م میجا از
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 .کندیمتوقفم م انیبرا یه صداک گذارمیبه جلو م یقدم

جادوگر خودخواه شده بودم و عقلم رو از دست داده بودم و  کیسر و ته  یب یمن خام حرفا رم،یتقص یمن ب -
 .کنمیم کاریدارم چ دونستمینم

 میگویو م گردمیسمت او باز م به

... من رو هم که زنهیکار نم نیدست به ا یآدم عاقل چیوگرنه ه یکامال معلومه عقلت رو از دست داده بود -
 یبوده که ته دلت داشت یمال اون عذاب وجدان یو بزرگ کرد یخودت نگه داشت شیپ

 دیگویکه م شنومیرا م انیبرا یفقط صدا نیو در آن ب رومیو م کشمیرا م راهم

 من رو ببخش -

 دهمیو به راهم ادامه م کنمیبه حرفش نم یتوجه اما

 میبود ستادهیبا واران ا شیپ یقیکه تا دقا ییو خودم را به جا شومیآلوده دور م یاز آن هوا عیسر یقدم ها با
 .رسانمیم

 .ستیاز او ن یاثر چیاما ه اندازمیم یبه اطراف نگاه نم،یبیواران را نم اما

را هم بکشم... آنقدر حالم بد  یگرگ ده تُن کیآقا به وجناتش برخورده و قهر کرده است، کم مانده ناز  حتما
 .مهم نباشد تیموقع نیدر ا میاست که قهر کردنش برا

.در شکندیسکوت جنگل را م میپاها ریله شدن برف ها در ز یتنها صدا انیو در آن م زنمیآرام قدم م آرام
و  رودیم یاهیچشمانم س کند،یم یادیتنم ز یسرم بر رو کنمیحس م کنم،یم ینیسرم احساس سنگ

 .کندینم میهم رها قهیدق کیو تهوع  جهیسرگ

 آورمیو باال م دهدیوجودم کار دستم م ضیزد و نق یتمام حس ها عاقبت

 .شده و آجزم کرده است زانیدور و اطراف صورتم آو میموها آورمیجز زرد آبه باال نم یزیاما چ زنمیم عق

 .شودیم یمعده ام خال دهین شکمم فقط زردآبه و اسبود یخال لیاما به دل زنمیبه شدت عق م دوباره

 .کندیم ریو پشت گوشم گ رودیکنار م یتوسط فرد میموها ناگهان

 رمیگیو گارد م رومیقدم به عقب م کیاز ترس  یدفعه ا کیحرکت  نیا از

آشفته بازار فقط او را کم  نیدر ا شومیم رهیخ میو به فرد روبه رو زنمیم یدرد و ناتوان یاز رو یپوزخند
 .داشتم

 میگویو م شومیم رهیچشمانش خ در

 ؟یکنیحال و روز من نگاه کردن داره بر وبر نگام م هیچ -

 حال و روز انداخته نیمثل تو رو به ا ییبایز یبانو یزینه اما برام سواله که چه چ -
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 برات مهمه؟ یلیخ -

و سرم را باال  کنمیلباسم دور دهانم را پاک م نیو با گوشه آست زمیریطرفم م کیو  کنمیرا جمع م میموها
 شومیم رهیو در چشمان مشتاقش خ رمیگیم

 کلمه است حماقت کیجوابش  -

 .یدیخوب رو م یهنوز هم همون بو -

 .دمیکردم نم ریکه توش افتادم و گ یجز تعفن و لجنزار ییمن بو -

 نیو به زم چدیپیم میو قصد حرکت دارم که شنلم به دور پا شومیبلند م میو از جا دهمیرا به عقب هل م او
 دیآیدوباره به سراغم م میو درد پا افتمیم

بلند کردنم  یبرا یافتادن ها دست نیا انیخسته شده بودم کاش در م یدر پ یپ یهمه افتادن ها نیاز ا گرید
 .شدیمانع از افتادنم م شهیهم یو برا شتافتیم امیاریبه 

شروع به  میو بدون توجه به درد پا اندازمیم یو در گوشه ا کنمیشنل را از دور گردنم باز م یبندها یکالفگ با
 چرخمیو به دور خود م زنمیم ادیفر وانگانیهمانند د کنم،یزدن م ادیو فر دنیدو

 من کشتم... من خواهرم رو کشتم... من کشتمش -

درفضا منعکس  ده،یدرختان سر به فلک کش انیکه به علت سکوت جنگل درم کنمیم یشروع به خنده عصب و
 .شودیم

که خواهرم را من  زنمیم ادیو بارها و بارها با فر دهمیو خنده سر م چرخمیبه دور خودم م دومیبرف ها م در
 کشتم

و  کنمیتازه م ینفس خندمیطور که مو همان شومیخم م میدو زانو یبند آمده بر رو دنیهمه دو نیاز ا نفسم
به  میهاکه خنده نمیبیم میآیکه تا به خودم م کنمیآنقدر تکرار م کنم،یدوباره آن کلمه را با خودم تکرار م

 .است دهیچیام در جنگل پ هیگر یشده و صدا لیتبد یعصب هیگر

مات و مبهوت  ایح یکه آن مردک ب اندازمیم یبه اطرافم نگاه ستم،یایم میو در جا کنمیرا صاف م میزانوها
 یقدم رودیم یاهیو چشمانم س دیآیبه سراغم م یاجهیبارش کنم سرگ ییناسزا خواهمیتا م کندینگاهم م
و چرا  خواهدیکه چه از من م میبگودستانم فشار دهم و  انیو در م رمیرا بگ شیتا گلو گذارمیبه جلو م

 یزیچ نیو آخر کنمیسقوط م شودیم یخال میپا ریز گذارمیکه م یام شده است، اما با قدم دوم رهیخ نگونهیا
 .بود میاو به سو دنیدو شومیکه متوجه م

است که  نیمثل ا شنومیکه از اطرافم م یپچ پچ یو صدا کندیتوان باز شدن ندارند، سرم درد م چشمانم
 .دهدیو شکنجه ام م وبدکیو چکش به داخل مغزم م خیبا م یکس

که توجهم را جلب  یزیچ نیاول کنمیو به اطراف نگاه م کنمیکه بود چشمانم را باز م یبا هر بدبخت باالخره
 دادیم اشیکه خبر از سرما خوردگ یخروسک ییو با صدا ستادهیسرم ا یاست که باال ایچهره مات ما کندیم
 بهوش اومده دیایکه بهوش اومده، ب زندیم ادیفر
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 .نمیرا واضح بب زیهمه چ توانمیو م شودیبر طرف م یچند بار پلک زدن مات با

 .کنمیرا در بدنم احساس م یو عصب یاز آن همه فشار روح یناش یحالیو ب یکرخت هنوز

که  دیدرآ یبدنم از خشک یدهم تا کم هیپشت سرم تک یسنگ واریشوم و به د زیخ مین میاز جا یکم خواهمیم
و دوباره در تشک ولو شوم  میدر آ یزیخ میاز حالت ن شودیکه باعث م افتدیم میبر رو ینیناگهان جسم سنگ
 .کنمیم دایخودم را پ یآغوش انیم درو بتوانم اتفاقات دور و اطرافم را درک کنم  میآیو من تا به خودم م

و تند تند و  رودیه است و قربان صدقه ام مافتاده و مرا در آغوش گرفت میهست که بر رو ایما نیسنگ جسه
 .کندیزمزمه م یزیلب چ ریز

که آلفرد نگاهش  رسدیبه گوش م میشکستن استخوان ها یفشار دستش کم کم صدا انیدرم ایآغوش ما در
 کیو با  ردیگیرا م شیو بازو رودیم ایرسد، به سمت ما یو به دادم م افتدیبه چهره از درد جمع شده ام م

 .کندیمن بلندش م یحرکت از رو

 غردیو در صورتش م کندیم ایآلفرد رو به ما و

روش و  یافتیم ینجوریکه ا کنهیحالش بده و هنوز بدنش درد م یدونینم ونهیدختره د هیچه کار نیآخه ا -
 شیبودم نجاتش بدم االن کشته بود ومدهیمن ن یدیتو بغلت فشارش م

 دیگویم یو با خجالت ببخشد اندازدیم نییشرم سرخ شده بود سرش را پاکه از  یبا چهره ا ایما

 میگویو م زنمیم ایما یبه رو یلبخند

 اشکال نداره -

 دیایتا واران نزد من ب دهندیو اجازه م روندیواران کنار م یغرش و قدم ها یبه صدا ایو ما آلفرد

 کندیو شروع به کنکاش م شودیم رهیبا چشمان قرمز در چشمانم خ واران

و غار را به سرعت ترک  دهندیبا اجازه تکان م یبه معن یسر نندیبیما را متشنج م نیب یکه فضا ایو ما آلفرد
 .کنندیم

 میگویو م شومیم رهیواران در چشمانش خ همانند

 شده؟ یباز چ -

 دیگو یشده اش م دیکل یدندان ها انیو از م دهدیرا به هم فشار م شیو دندان ها کشدیم یخرناس واران

 ؟یدونینم یعنی -

 نه بگو تا بدونم -

 خواد؟یم یچ نرویگوزن اون ب کهیاون مرت -

 خواد؟یم یچ -
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 کنمیمن دارم از تو سوال م -

 دونمینم -

 ؟یدونینم -

 دونمینه نم -

 دیگویو م زندیم یپوزخند واران

 هیپاش قلمرو خودشه و  هیآورد  هوشیکه تورو ب شیاست و از چند روز پ نجایکه چرا ا مدونیاما من خوب م -
 .نجاستیپاش ا

 میگویو م زنمیدر چشمانش زل م گستاخانه

 .نجایپاش ا هیپاش تو قلمرو خودشه و  کیخب پس بگو تا من هم بدونم که چرا  یلیخ -

 .یتو معشوقش هست نکهیا یبرا -

 میگوینداشت م ادیکه کم از فر ییو با صدا کنمیبا تعجب در چشمانش نگاه م من

 یچ -

 دیکه اون تو رو بوس دمیمن د -

 نکرده یغلط نیاون همچ یگیچرت م یدار -

 دیگویو م غردیدر صورتم م واران

 دتیکه اون گوزن بوس دمیخودم د -

 .گوزنه و نوازشش کردم کیکه اون که من فقط فکر کردم  یبدون دیپس با یدیاگه د -

 .که ببوسدت ینره خره چرا اجازه داد هی یدیبعدش که د یگوزنه ول یآره اولش فکر کرد -

به تو چه،  دهیکه بوس دهیبکنه، در ضمن اصال بوس یغلط نیکه بخواد همچ دمینم یبه کس یمن اجازه ا -
 هان؟ یتو سرم داد بزن یدیبه خودت اجازه م یکه دار یکارمیچ

 ستمیمن رئ -

 ارمیشما؟... به جا نم -

 غردیو در صورتم م کندیم یدندان غروچه ا واران

 یبا کس یمن شیکه پ یاون هم تو قلمرو من وقت اتیعقل یکه با ب دمیکارت اما اجازه نم چیاصال من ه -
 یمخصوصا اگه اون شخص اون مردک گوزن باشه بگرد

 .رابطه دارم یو باک گردمیم ینداره که من با ک یربط گهیکس د چینه به تو نه به ه -
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 .به من ربط داره پس حواست به رفتارت باشه یمن شیو پ یینجایکه ا یداره... تاوقت -

 من حواسم به رفتارم هست -

 معلومه -

من  یتو اون آشفته بازار وقت یو اون تو کجا بود نیبه ا یچسبونیخودت رو م یگند کار یاصال چرا عادت دار -
که تو ازش  یهان؟ اگر همون آدم یرفت یکدوم گور یمن رو ول کرد تیحالم خوب نبود تک و تنها تو اون موقع

 .کفتارا شده بود و خورامن تو اون سرما طعمه الش هوشیاونجا نبود االن جسم ب یزدیحرف م

 نجاتت بده دیاون مردک چرا با -

 ستین یموجود خودخواه و عوض کیچون مثل تو  -

 یکنیکه تو فکر م یاون کس کنه،یخوشکله جنگله و براشون تور پهن م یکه دنبال دخترا یاون ای میمن عوض -
و سرکوب کردن احساسات خودش  یرخوابیز یبرا یا لهیاون فقط دخترا رو وس یبفهم یخوایچرا نم ست،ین
 .خوادیم

 میمن تصم یبرا یتونیبه تو جواب پس بدم هان... تو نم دیتوچه چرا با و دختر باز، به یاصال اون عوض -
 .بفهم یریبگ

 ،یکنیدست از پا خطا نم یینجایکه ا یهشدار آخره دختر کوچولو پس خوب تو گوشت فرو کن، تا زمان نیا -
 .دختر به باد بره هی یعقل یبه خاطر ب تمیدوست ندارم آبرو و موقع چیه

مثل تو امثال تو بهم دست  یفیکث یکه بذارم مردا ستمین یرو خوب تو گوشت فرو کن، من دختر نیتو هم ا -
 نهیمن س یبرا نجایا نکهیا یو به جا ینبودم توهم نبود نجایرو هم بدون که اگه من ا نیبکنن، و ا یدراز

 .یقبرستون بود نهیاالن س یسپرکن

و غار  کندیم یغرش یو از شدت کالفگ شودیفتن منصرف ماز سخن گ ماندیمن دهانش باز م ییاز پرو واران
 .کندیرا ترک م

 حیدادن گذشتم و ترج هیتک ریتا به اعصابم مصلت باشم، ازخ کنمیم یو سع کشمیم یآسوده ا نفس
 .دوباره دراز بکشم دهمیم

 تو؟ امیب تونمیم -

 شومیرو به رو م یکه با چهره نحس مرد گوزن گردمیطرف صدا بر م به

 شومیو مانع از ورودش م رمیگیرا باال م دستم

 .کندیم یآزاد یبرا یاست تالش فراوان دهیچسب نیکه به زم کهیدرحال

 .از جام تکون بخورم تونمی! نمیکرد کاریتو چ -

 میگویتفاوت م یو ب اندازمیباال م یاشانه
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 پس حرفت رو بزن و برو یحرکت کن یتون یتالش نکن تا من نخوام نم -

 من... من -

 .استراحت کنم خوامیلطفا برو م یندار یاگه حرف -

 بدونم حالت خوبه؟ خوامیبگم فقط م خواستمینم یزیراستش... چ -

 .یبر یتونی... حاال میآره حالم خوبه مرس -

 جدا شود نیتا از زم دهمیدستانم را تکان م و

 داردیوآرام آرام به عقب قدم بر م کندیبه من نگاه م همچنان

 آلفا کالرنس نمتیوارم هرچه زودتر حالت خوب بشه و سر پا بب دیام -

 .کندیو آنجا را به سرعت ترک م کندیو به من پشت م شودیمنتظر جوابم نم گرید او

هرچند که  دانم،یهنوز نامش را نم داریآن گوزن را او صدا کنم، خنده دار است بعد از دو د دیبا یتا ک دانمینم
 .نمیاو را بب ستیقرار ن گری. دستیمهم ن

 انیو دستان سردم را در م اندازدیو خود را کنار من م شودیداخل م ایدراز بکشم که ما یتا کم میآیم درباره
 دیگویو م ردیگیدستان گرمش م

 خواست؟یم یچ نجایا وتیال یدختر... راست یخانم خانما؟ تو که ما رو ترسوند یخوب -

 وت؟یال -

و آخم را در  افتدیخورده بود م چیکه پ ییپا یکه بر رو پردیخاص خودش به هوا م جانیبا شوق و ه ایما
 .آوردیم

 خوامیحواسم نبود... پات هنوز خوب نشده نه؟ معذرت م دیببخش یوا -

 .بس کن دمیباشه بخش -

 کنه؟یم کاریچ نجایا وتیال گفتمیباشه، داشتم م -

 .دیپریم نییانگار نه انگار که تا االن بخاطر عذاب وجدان باال و پا شوم،یم رهیخ ایچپ به ما چپ

 ه؟یکدوم خر وتیال -

 .کردم فیکه تو رو آورد، همون گوزنه که برات تعر نیهم -

 .دمیبود و باالخره اسم نحسش رو فهم نیا وتیپس ال هوم

 ؟یخب که چ -

 داشت هوم؟ کاریچ نجایا -
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 .نجایو کمکم کرده آورده ا دهیشدم من رو د هوشیداشته باشه اون روز که تو جنگل ب کاریچ یخواستیم -

 ن؟یفقط هم -

تو  یباشه، درضمن من آلفا دیبا یچ گهید ایهست ییبه تو بگم، عجب پرو خوامیهم هست نم گهید زینه چ -
 .ندارم که در برابرت جواب پس بدم فهیهستم و وظ

 دیببخش -

 .یبزن یو در موردش حرف یدور و برش بپلک گهید نمیدرضمن نب -

 نکنه تو ازش خوشت اومده؟ هیچ -

گوزن چشم چرون دختر باز  کی، حرف دهنت هم بفهم... من خودم رو در حد پرو نشو دمیبهت رو م -
 یوفتادیتا تو دردسر ن یبهش فراموش کن ... توهم بهتره عشقت رو نسبتدونمینم

 دوسش دارم تونمینم -

 کنن؟یم کارتیبفهمن چ یدونیخالف قانونه، م -

 ستادمیخالف قانون باشه، من تا آخرش پاش ا -

چشمام گم شو  یاالن هم از جلو گم،یوگرنه خودم به واران م یبهتره دست از پا خطا نکن ا،یما یاحمق هیتو  -
 .استراحت کنم خوامیم یبر یتونی. میکه با آلفات درست صحبت کن ریبگ ادیرو هم  نیتاخ و ادختره گس

 .کندیافتاده غار را ترک م یشرمزده و با سر ایما

 .شودیآلفرد مانع م یکه صدا کنمیم دنیوارد شود اقدام به دراز کش یکس نکهیزودتر، قبل از ا یلیبار خ نیا

 .یریبه رگ جون بگ ینخواب نخواب، نهار آوردم بزن -

 دیشیمزاحم استراحتم م یبه حال خودم، ه دیبابا ولم کن یا

آن را دارم که او را خفه  لیکه پتانس کنمیلحظه احساس م نیدرهم کنم،یبه آلفرد نگاه م دهیبرچ یلب ها با
 .کنم

 نهار بخورم؟استراحت کنم بعد  کمیاما بهتر نبود اول  ،یمرس -

 هیآلفا واران هست. خودش شکار کرده سفارش دینه اول نهار بخور بعد استراحت، دستور اک -

 .یباشه مرس -

شروع به خوردن  ،دهمیقرار م میپاها یو بر رو رمیگیرا از دست آلفرد م ینیو س دهمیم هیتک واریبر د دوباره
را در  اشیو درماندگ یآجز گردم،یسرم افتاده بود به طرفش بر م یآلفرد را که بر رو هیکه با سا کنمینهار م

 فهممیسخن گفتن م

 ؟یبگ یخوایم یزیشده، چ یزیچ -
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 دیگویم یو با لکنت و دستپاچگ شودیدستپاچه م آلفرد

 نه... نه راستش... چطور بگم -

 راحت باش -

 یموضوع انتخاب کرد نیگفتن ا یچرا من رو برا ایبگم... اوفف خدا یراستش چطور -

 ؟یکنیلب زمزمه م ریز یدار یشده؟ چ یزیچ -

چند روز مراسم خاک  نیتو ا ،یبود هوشیکه چند وقته ب یدونیبه خاطر مرگ خواهرت متاسفم... خودت م -
 ...نیب نی... در انیب نیهم تموم شده و در ا شیسپار

 .حرفت رو تموم کن یترس چیزود باش، بدون ه ؟یکنیدست دست م نقدریچرا تو گفتن حرفات ا -

و اون  یبود ریکه تو هم به همراه خواهرت لورن اس دنیبرادرات هم فهم نیب نی... در ادیخب، ببخش یلیخ -
 .یرو تو تموم کرد نیجنگ خون

 .ننیکه تو رو بب انیدارن م اونا

 ؟یچ -

 دنتیبه د انیدارن م -

 دنم؟یبه د انین مدار  یچ یبرا دم،یرو ک شن نیا -

 ...نکهیا ی... برانیا یبرا -

 .نمیرو بب یکس ستیکه من قرار ن یدیبهشون خبر م م،یندار نکهیا یبرا -

 اما -

 نهارم رو بخورم؟ یدیاما، اجازه م یاما ب -

 .خوب استراحت کن ،یبرم توهم از نهارت لذت ببر دیمن با د،یآره آره... ببخش -

 کندیو به سرعت آنجا را ترک م ردیگیقرض م گرید یآلفرد دو پا و

 .به خود مصلت باشم و نهارم را کوفت کنم کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 ریگ میدر گلو یامزه یو ب یکه از شدت خشک گذارمیو به داخل دهانم م کنمیاز کباب را جدا م یا تکه
 .قرار نداده بودند ینیفرو بردن غذا هم در س یآب برا یمقدار یحت کند،یم

که  زنمیگوشت که به دستان شما پخته شده باشد.حدس م نیا فیاست، ح یچه نوع غذا پختن نیا آخر
 .کردن من است تیاذ یبرا زیهمه چ یدوباره کار آن واران ب

 .کند تمیکرم ندارد که اذ نجایدر ا یگریکس د وگرنه
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 کیروزها همانند  نیکه چقدرا کنمیخود فکر م شیو در پ شومیو باغرغر مشغول ادامه نهار م کشمیم یهوف
 زنم،یو زمان غر م نیام و به زمزن غرغرو شده ریپ

 .زنمیم

 .شومیم داریبه صورتم ب دینور خورش ییطال زود با برخورد پرتو صبح

 .کردمیرا احساس نم روزید یو کسل یآن کوفتگ گریبدنم د در

که به همراه  یکوچک نهیبه آ کنم،یو به سمت ظرف آب گوشه غار حرکت م شومیبلند م میاز جا یآرام به
 .کنمیشده بود نگاه م هیغار تعب وارید یگچ بر رو یکم

 .زندیچشمم و رنگ زرد پوستم در ذوق م ریز یو کبود یپوف کرده، گود یها چشم

 تیوضع نیتا از ا ازمندمین یحمام اساس کیمرتبشان کنم، به  یتا کم کشمیام م دهیژول یدر موها یدست
 .کسالت بار رها شوم

 .به خود بلرزم شودیآب باعث م یکه سرد زنمیآب به دست و صورتم م یکم

 .زنمیشانه م یرا به آرام میو موها دارمیافتاده بود بر م یکوچکم را که گوشه ا یچوب شانه

و لطافت مادرانه اش شانه  یرا به آرام میو موها خواندیشعر م میکه مادرم برا افتمیام م یکودک یروزها ادی
 .کردیو سرم را بوسه باران م زدیم

 .نباشد میتا در دست و پا کنمیم سشانیو گ زنمیرا شانه م میموها

 .کنمیرا عوض م میو لباس ها گذارمیم یام را گوشه ا یچوب شانه

 یکه بلند یسرهم یلباس دامن کنم،یصل بود، به خود نگاه مام و یکه به در چمدان عمود یقد نهیآ در
بر  ییبایداشت به ز پیحالت ک اشقهیبود و  یحلقه ا نیو لباسش که است دیرسیم میزانو یدامنش تا باال

را  میزانو ریکه تا ز یرنگ یمشک نیو پوت داد،یبدن خوش تراشم را نشان م یتنم نشسته بود و به خوب یرو
 .پوشاندیم

به  یرا به آرام شیو بندها اندازمیم میشانه ها یو آن را بر رو کنمیرا انتخاب م یرنگ پشم یبلند مشک شنل
 .بندمیدور گردنم م

 .خوب بود نی. آماده بودم و اکنمیبه خود نگاه م نهیدر آ گریبار د کی

 .کنمیغار حرکت م یسمت خروج به

 یبر رو میرا مستق ششیطال یپوش کرده بود اما آفتاب پرتو دیرا سف نیهوا سرد بود و برف تمام زم نکهیا با
 .تاباندیصورتم م

و  گذارمیآنها م یبه سو یقدم نم،یبیکه واران را در حال صحبت با آلفرد م اندازمیبه اطراف م ینگاه
 .رسدیبه گوشم م ییآشنا یسالم کنم، که از پشت سرم صدا خواهمیم
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 کالرنس -

 .شودیباره کند م کیو ضربان قلبم به  شودیمنجمد م میام حبس و خون در رگ ها نهیدر س نفس

 کالرنس -

 .اما توان برگشتن و رو به رو شدن با آن را ندارم شنومیهمان صدا را م گریبار د یبرا

تنومند و گرمش را بر  یدست ها یقیو پس از گذشت دقا شنومیبرف م یآرامش را بر رو یقدم ها یصدا
 .گرداندیکه مرا به سمت خود بر م کنمیشانه ام حس م یرو

 .توان نگاه کردن در چشمانش را ندارم است و نییهم سرم پا هنوز

که در چشمان  کندیچانه ام، باالخره مجبورم م یبر رو یو با فشار ردیگیدستان گرمش م انیام را در م چانه
 .نگاه کردن در چشمانش را ندارم یشوم، اما باز هم رو رهیخوش رنگش خ

 .شنومیم یرا به خوب لیبم و مردانه دن یبایز یصدا

 ؟یگردونیاز برادرت رو بر م گهیحاال د -

 ...من -

ام را با انگشت شصتش نوازش گونه یدستش جا خوش کرده بود با مهربان انیام در مکه چانه همانطور
 دیگویو م کندیم

 شکنه،یم قلبم رو ا،یتوجهیب نیرو گرفتنا، ا نینکن کالرنس، ا غیخوشکلت رو از برادرت در یاون چشما -
 .کار رو با من، با برادرت نکن نیلطفا ا

که تو  کشمیخجالت م کشم،یمن فقط خجالت م کنم،ینم یتوجه یب کنم،یفرار نم گردونم،یمن رو بر نم -
 .چشمات نگاه کنم

 ؟یکشیخجالت م یاز چ -

 .واضح تر نیاز ا گهیبد و مرگ لورن هستم، د یمن مقصر همه اتفاق ها نکهیاز ا -

 .یخودت رو مقصر بدون دی... تو نبا؟یبه تو گفته که مقصر یک -

من  یوجود نداشت لورن خودش رو سپر بال یمن مقصرم... باعث حال و روز االن شما و مامان منم، اگر من -
 .خروارها خاک نبود ریو االن ز کردینم

 رو تو مغزت فرو کرده؟ اتیچرند نیا یک -

 .که بخاطر من سرتون اومده متاسفم یفرو نکرده، کامال واضح هست، به خاطر تمام مشکالت یکس -

 .رندیگیاز هم سبقت م یگریپس از د یکی قطرات اشک و

 دیگویو م کندیرا پاک م میو اشک ها دهدیدستانش را دو طرف صورتم قرار م لیدن
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 .خانم خانما یکنیحروم م یقشنگت رو چرا الک یدایمروار نیا -

 میگویو م دهمیو فشار م گذارمیم لیمچ دو دست دن یرا بر رو دستانم

 ؟یتنها اومد -

 رسدیبه گوشم م لیکارن از پشت سر دن یصدا دیو سخن بگو دیدهان بگشا خواهدیم لیدن تا

 .میایبه چشمش نم گهیشده ما د نهیبز نیاز بس خانم محو ا -

اما درست در چند  رد،یتا مرا در آغوش گرم برادرانه اش بگ رساندیبا چند گام بلند خودش را به من م کارن
 و آماده فرود رودیو دست هکتور است که باال م شودیمن توسط دستان پر قدرت هکتور کنار زده م یسانت

 .باشدیصورتم م یآمدن بر رو

 یدستش بر رو مانمیاما هرچه منتظر م بندم،یو چشمانم را محکم م گردانمیآشکار صورتم را بر م یغم با
 .دیآیگونه ام فرود نم

اما ناتوان  شومیم رهیداده خ یو در چشمان او که دو حس متضاد را در خود جا کنمیباز م یرا به آرام چشمانم
 شومیم رهیخ نیاز خواندن آن همه حس متضاد به زم

 نییواران در هوا خشک مانده بود باالخره پا نیگرگ ها و نگاه خشمگ یها یهشدار لیهکتور که به دل دست
 دیگویو م ردیگیو مرا در آغوش م دیآیم

رفته  یانگار آب شده بود مینکرد داتیپ میگشت رو ییهر جا ؟یرفته بود یکدوم گور یکرد ونهیتو که من و د -
خونه مادر  م،یهم رفت اهیس یتو قلمرو خوناشام ها ی... حتیحت م،ینبود که نگشته باش ییسنگ جا ریز یبود

پشت سرت رو نگاه  نکهیبدون ا یطور نیبا ما هان... هم یچه کرد م،ینکرد داتیاما پ میبزرگ رو هم گشت
 .یبا رفتنت به سرمون آورد ییچه بال یبفهم نکهیبدون ا یرفت یگذاشت یکن

کار  یجا کیکه  شومیراه متوجه م مهیکه در ن رمیتا برادرم را با تمام وجود در آغوش بگ کنمیرا بلند م دستانم
قرمز نحس چشم یکه چشمانم به کالغ ها کنمیتر نگاه م قیدق خورد،یبه مشامم نم یخوب یو بو لنگد،یم
 .افتدیم

به  کردند،یمرا م یهم آمده بودند و جاسوس نجایتا ا فیرافائل آن خوک کث یها نیدرست بود خبرچ حدسم
 .کنند یو جاسوس ندیایب نجایتا به ا دهندیبه خود اجازه م یچه حق

 .کنمیشده است نگاه م رهیدر چشمانم خ حانهیکه وق یکالغ به

... مثل شودینم نینه ا شود،یم رهیتر در چشمانم خو پرو  رودیاز رو نم کنمیدر چشمانش نگاه م هرچه
 .خواردیتنش م نکهیا

 .حفاظتت انجام بدم یبرا دیکار رو با نیهکتور اما ا متاسفم
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که آخش بلند  کشمیرا م شیو موها آورمیبغل کردن او به دور کمرش دراز کرده بودم را باال م یکه برا یدست
 کیو به خد نزد رنیگیرا م راهنشیپ قهیکه سرش را به عقب ببرد و در همان لحظه  شودیو باعث م شودیم
 .شودیم یاش جار ینیکه خون از ب زنمیو با سرم به سرش ضربه م کنمیم

 شوندیو ساکت م روندیحرکتم همه در ُشک فرو م نیا با

 .کندیمو فقط نگاهم  کندیکه به طرفم حمله نم کندیم یمردانگ یلیخ هکتور

 میگویرسا م یو با صدا شومیم رهیدوباره خ حیکالغ وق به

رو داده،  یاجازه ا نیبه تو همچ یک ؟یمن بلند کن یدستت رو به قصد کتک زدن بر رو یکنیچطور جرعت م -
 ازین یهارو زمان تیحما نی... من ارهید یلیکارها خ نیا یبرا د؟یکنیم تیو گله و شکا نیاومد نجایا یچ یبرا

 .من رو از خونه طرد کرد یعوض ریداشتم که اون گرگ پ

 میگو یم کنمینگاه م یکه در چشم آن کالغ مرموز عوض یحرف ها را هنگام نیا

خودتون فارغ از طرد شدن و  یخوش گذرون ی... پن؟یکردن من کجا بود تیحما ی... برانیشما کجا بود اما
 .نیو نوش خودتون بود شیع یشدن من پ چارهیب

 برم،یم نیزم ی... پس خودم او را از رو که نه بلکه از رورفتینداشت کالغ شوم از رو نم دهیهم فا نگونهیا نه
 میگویبرادرانم م یو به سو کنمیرا بلندتر م میو صدا شومیم رهیو به کالغ خ کنمیتر م کیچشمانم را بار

براس  دست،یفا یتالشتون ب ره،ید یلیبرگرشتن من به اون جهنم خ یبرگشتن من؟ برا یبرا نیاومد نجایا چرا
 .شده رید تیحما

 حرف هارو بزن نیتو چشمام نگاه کن و همه ا -

 رومه یجلو حیوق وونیح هیچون  تونم،ینم -

که توسط کارن و  کندیو به طرفم حمله م شودیام صبرش تمام مجمله را به او گفته نیا کندیکه فکر م هکتور
 شودیم ریاس لیدن

 .یشیو پرو تر م ترحیوق یتو ه میگیبهت نم یچیدختر، ه یاریشورش رو در م یدار گهید -

 )بِترک( زنمیم ادیو فر کنمیبه چشمان کالغ نگاه م لیدن یتوجه به حرف ها بدون

مانده بود در هوا معلق  یاز او باقکه  شیو تنها پر ها ترکدیم یچشم بهم زدن مانند حباب کیکالغ در  و
 .ماندیم

 خوردیکه در حال فرار هستند م یبه سه کالغ چشمانم

و  قاپمیشانه اش م یو کمان کارن را از رو ریو ت دهمیرا به عقب هل م لیو دن کنمیطرفشان قدم تند م به
 زندیاز کالغ ها را م یکیو  شودیرها م یبا سرعت تمام از شصت ریو ت کنمیم میرا تنظ ریت

 میگویو م کنمیو پشت به آنها م گذارمیو کمان را در دست کارن م زنمیراهم م گریدو کالغ د بیترت نیا به
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اگه  وفتهیبراتون ب یاتفاق خوامیرافائل هستم نم ینگاه جاسوسا ریخطرناکه، ز دینذار نجایپاتون رو ا گهید -
 .نیهم برنگرد گهیو د دیرب نجایاز ا دیجونتون رو دوست دار

 .خوامیهکتور معذرت م درضمن

 .کنمیو خودم را به داخل پرت م رومیبلند به طرف غار م یبا قدم ها و

 .دیکه تا آن حرف هارا زدم چگونه جانم به لبم رس داندیخدا م فقط

 میرا بغل گرفته ام، عذاب وجدان رها میاز غار نشسته ام و در خودم جمع شده و زانوها یکیگوشه تار در
 .کندینم

 رهیسرم را باال ببرم و در چشمانش خ شودیباعث م کندیواران را که گردنم را نوازش م ینرم و پشمالو پوزه
 شوم

 .کنمینرم گردنش فرو م یانبوه خزها انیو سرم را در م زنمیرا به دور گردن پشمالو و نرمش گره م دستانم

تونستم هکتور رو بزنم، فکر کنم تا آخر عمرم روم نشه  یچجور دونمیهنوز نم رم،یمیز عذاب وجدان مدارم ا -
 یکارها رو فقط به خاطر نجات جونشون انجام دادم جاسوسا نیشرمندم. اما ا یلیصورتش نگاه کنم. خ یتو

 .قلمرو من بذارن یپا تو دنیبه خودشون اجازه م یچطور دونمیهم اومدن، نم نجایرافائل تا ا

 .کندیو مرا از خود دور م کندیو گره دستانم را به دور گردنش ُشل م خوردیم یتکان واران

 .کنمینوازش م یو پوزه اش را به آرام شومیم رهیچشمان به رنگ شبش خ در

 ینفس ها د،کشیو بو م کندیو پوزه اش را در گردنم فرو م شودیترم م کیو نزد گذاردیبه جلو م یقدم
 .شودیو باعث خنده ام م دهدیداغش گردنم را قلقلک م

نسبتا  یغیج شودیکه باعث م ردیگیو گردنم را گاز م کندیم تمیاذ شتریبود ب دهیکه نقطه ضعفم را فهم واران
 را در گردنش فرو کنم میبلند بکشم و ناخون ها

 .کندیم ییگردنم خودنما یبر رو شیهادندان یکه جا مانداز یبه گردنم م یو نگاه کنمیرا از خود دور م او

 .یکردیگردنم رو قطع م یکردیفکر کنم تعارف نم ،یبد دندون گرفت یلیخ یوحش -

 مهیخ میو بر رو دیآیتر م کیدراز بکشم، نزد نیزم یبر رو شودیکه باعث م دهدیمرا به عقب هل م واران
کنار گردنم را کنار  یو با پوزه اش موها آوردیم کیصورتش را نزد شودیم رهیمرموز در چشمانم خ زند،یم
و  شودیکه چندشم م زندیآن م یوبر ر یسیو ل کندیگردنم نگاه م یبر رو شیدندان ها یو به جا زندیم
 آرودیرا در م غمیج

 .شعوریگردنم، حالم بهم خورد ب یرو یکرد یخال یتف داشت یهرچ ،یچندش یلیخ -

 شیدر آوردن لج من انجام دهد که دستانم را به دور گردن پر مو یتا دوباره آن کار را برا آرودیرا در م زبانش
 .شومیاش م یکیو مانع از نزد زنمیگره م
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 دیگویو م شودیم کترینزد واران

 یشیبانمک م یلیخ یخوریحرص م یوقت -

 خندمیبپا نمکام فشار خونت رو باال نبره... بلند بلند م -

 یطونیش یلیخ -

 میگویو م کنمیرا به دور کمرش حلقه م میپاها

 ؟یجد -

 یآره جد -

و  دهمیکه با دست سرش را به عقب هل م دهدیام را قلقلک م ینیو با آن ب آوردیاش را جلو م پوزه
 میگویم

 زدمیکه کردم حرف م یمثال داشتم در مورد عذاب وجدان و کار -

 دادم و ذهنت رو از اون مسئله دور کنم تیمن هم اومدم دلدار -

 .یهات من رو آبکش کرد یباز یو با وحش یتو اومد ست،یقبول ن رینخ -

 شودیکه باعث مور مورم م کندیو نفس را رها م کندیپوزه اش را در گردم فرو م واران

 ریگرگ پ یکنیاز نقطه ضعفم سواستفاده م یدار -

 کندینگاه م میو در چشم ها خنددیدر گلو م واران

 نیمن به ا ؟یزنیدرموردم حرف م ینجوریمن چندسالمه و ا یدونیتو اصال م ،یکنیم یشوخ یدار ر؟یگرگ پ -
 باشم؟ ریپ ادیبهم م یو تنومند کلیه

 میگویو م اندازمیباال م یا شانه

 نمیبینم یزیکه، من که چ دونمینم -

 .کنهیم تیکه حشرش زده باال و داره اذ نمیبیم طونیدختر چموش و ش هیاما  -

 کنهیم تیحشرش زده باال و داره اذ طونیدختر چموش و ش نیکه ا یدونیاون وقت از کجا م -

 دیگویو م خنددیدر گلو م واران

 اون دختر کوچولو برجسته شده یها نهیاز اونجا که نوک س -

بالفاصله  شد،ینم دهید یاز برجستگ یکه خبر کنمینگاه م میها نهیاتمام حرف واران به سرعت به س با
 .کنمینثارش م یو فحش شومیم رهیکه سر به سرم گذاشته است، در چشمان خندانش خ دمیفهم

 .ینشون داد یواکنش نیکه همچ یبدن خودت هم اطالع ندار یاز واکنش و حرکت ها یعنی -
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و  ستمیایم میو سر جا کنمیشکمش خودم را از او جدا م ریبه ز یو با لگد کنمیرا از دور کمرش باز م میپا
 میگویم

 گمشو برو -

 دیگویبلند خطاب به من م یو با خنده ا ستدیایسرپا م امدهیدردش ن چیه دهدیکه نشان م واران

 داره مگه نه مادمازل یبازتاب هی یهر کار -

 .کرده بود یاو تالف پس

 .کرده بودم تشیاذ مینجات لورن برو یبرا نکهیکه در پشت درخت قبل از ا یروز یتالف

 دیگویو م دیآیتا جوابش را بدهم که او زودتر به سخن م گردمیبر م شیسو به

 بدن نماست یلیخ اد،یلباست رو عوض کن ازش خوشم نم یراست -

 کندیبه سرعت غار را ترک م و

 شده بود تیلباس در تن من اذ نیکرده بود او هم بخاطر ا تیهمانقدر که مرا اذ پس

 .کنمیو غار را ترک م دارمیافتاده بود بر م نیزم یو شنلم را که بر رو اندازمیباال م یا شانه

را در چشمه  میهم پا کشتنیکه اگر مرا م ییتا به سمت چشمه بروم و حمام کنم و از آنجا کنمیرا ترک م غار
 .کنمیکرده بودم حرکت م یدایکه تازه در پشت غار پ یچشمه ا یسو هیپس  گذاشتمیگوزن نم

خودم را گربه  گریبه اصطالح د ای کنمیم ینداشتم به سرعت حمام یاعتماد ادیمکان ها ز نیبه ا نکهیا یبرا
 کنمیبلند به طرف غار حرکت م یو با قدم ها کنمیرا به تن م میهاو لباس میآیم رونیو از آب ب کنمیشور م

را  کتوریکه و اندازمیسرم نگاه م تو به پش شومیمتوقف م میاز پشت سرم در جا ییآشنا یکه با صدا
 نمیبیم

 خواهرت لورن متاسفم... به خاطر مرگ یبهتر شده، آه راست یلیکه حالت خ نمیبیم -

 بود؟ دهیبود د دهیاو که مرا در چشمه ند دهم،یمشتم فشار م انیرا در م شنلم

 میگویم یو به سخت شومیم رهیخ کتوریو در چشمان و فشارمیهم م یرا بر رو میها دندان

 .عجله دارم یبرم کم دیبهترم و ممنون... با یلیآره خ -

 سایوا -

 ستمیایم میبلند و محکم او در جا یصدا با

 یکرد کارشیچ... ؟یتو اون کتاب رو خوند -

 شومیم رهیو درچشمانش خ گردمیبر م کتوریطرف و به
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 یزنیحرف م ی؟! درمورد چکدوم کتاب -

 زنمیحرف م یدر مورد چ یدونیخودت رو به اون راه نزن خوب م -

 ؟یزنیحرف م یدرمورد چ -

 داخلش نوشته بود؟ ایچ ؟یکرد کاریبهم بگو اون کتاب رو چ چون،یمن رو نپ -

 ستیبرات خوب ن یکنجکاو نقدریا -

 شیپس خوند -

 یآره که چ -

 یکتاب رو برام بگ یمو به مو دیبا -

 میگویو م پردیباال م میابرو

 اون وقت چرا ؟یجد -

 گمیچون من م -

 ؟یباش یشما ک -

 دهیکه در عوض اطالعات جونت رو نجات م یکس -

 میگویو م کنمینفرت در چشمانش نگاه م با

 ازت متنفرم اومد،یاز اول هم ازت خوشم نم -

 دهدیجواب م حانهیوق کتوریو

 یزودتر حرف بزن ینجات جون خودت بهتره هر چ یتو اون کتاب بود برا ینظر لطفته اما بگو چ -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 ؟ینجاتم بد یخوایاون وقت تو م -

 قهیشاخه به  شودیکه باعث م کنمیپرت م کتوریو یو به سو مکنیاز درخت جدا م یزیقدرت ذهنم شاخه ت با
 لباسش برخورد کند و به همراه خود به درخت بپچسباند

 میگویاست که م دهیشاخه به درخت چسب انیخود از م قهیدر تالش جدا کردن گوشه  کتوریو

 .یها شد منیجز اهر یمشخص کرد یزود نیپس تو هم جبهت رو به ا -

 میگویو م اندازمیم کتوریبه و ینگاه
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استراحت  یبرا به غار من هم یلباست از تنه درخت قهیهوم؟ باشه پس تا تو مشغول جدا کردن  یچرا ساکت -
 .گردمیبر م

 سایوا -

لباسش را از تنه  قهیکه  شودیکه باالخره موفق م شومیم رهیو به او خ گردمیبر م کتوریبه طرف و دوباره
 ا کنددرخت جد

 .وقت ندارم ادیچون ز یدار کارمیحاال بگو چ نه،یتالشت قابل تحس نیخوبه آفر -

 نوشنه بود؟ یتو اون کتاب چ -

 فکر کنم جوابت رو قبال دادم -

 حرف زدنت به نفع خودت هم هست -

 قا؟یداره دق یچه نفع ؟یجد -

 .دیکن یزندگ یو خوش یواران انسان بشه و به همراه هم تا آخر عمر به خوب نکهیا -

 .چدیپیجنگل م دهیدرختان سر به فلک کش انیو درم شودیام بلند مخنده یصدا کتوریاتمام سخنان و با

 یمرس دمیخند لسیخ یگفت یبامزه ا یلیجُک خ -

پس بهتره که  د،یرو دوست دار گهیو همد دیندار لیتما گهینکردم، بنظرم کم به هم د فیتعر یاما من جُک -
 .دونفرتون بهتره یبرا نیبشه ا لیواران به انسان تبد

 ممکنه ریگرگه انسان شدنش غ هیاون  -

 دیگویو م کندیکوتاه م یخنده ا کتوریو

تره، اونم مثل تو  یبزرگ تر و قو گهید یها نهیاز گرگ ؟یبدنش نشد یعاد ریتا حاال متوجه حالت غ یعنی -
 .یدیموضوع رو نفهم نیطلسم شده، در عجبم که تو هنوز ا

 میگویو م کنمیموضع خود را حفظ م اندازمیباال م یاما شانه ا شومیمتعجب م کتوریو یگفته ها از

 .کشمیسرک نم گرانیو تو مسائل د ستمیکنجکاو ن ادیآخه من مثل شما ز ؟یجد -

 دنده کیطور  نیو هم یهست یلجباز یلیتو دختر خ -

 کنهیرو عوض نم یزیچ نیاما ا فت،یممنون از تعر یلیخ -

 ؟یبهش کمک کن یخوایدرصد هم نم کی یعنی -

 باشه نه دهیفا یکه از من کمک نخوان و کمک کردن ب یتا وقت -

 ؟یدونیم دهیفا یکمک به واران رو ب -
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 .کنمینم یکار خوادیکه مطمئن نشدم کمک م یتا وقت د،یشا دونمینم -

که  یریتصو یرو تو کردیتقال م فشونیاز چنگال کث ییرها یبود و برا ریاس منایاهر یکه تو دستا یاون پسر -
 فته؟یکه به دره م یهمون پسر اد؟یم ادتی یدید قتیداخل غار حق

اما  یچقدر سخته که انسان باش نی. بب..منایاهر یتو دستا یهمون واران بوده، همون پسر کوچولو اون
پس کمکش  سوزهیواران م یدلت برا کمیفقط  کمی. اگ یباش ریخودت اس یا نهیسال تو پوسته گرگ نیچند

 نوشته شده یاگر خودش نخواد... پس بگو که کتاب کجاست و داخلش چ یکن حت

 میگویو م شومیم رهیخ کتوریچشمان و در

 کتاب رو سوزوندم -

 زندیم ادیفر بایتقر رودیدر بهت فرو م کتوریو

 ؟یبکن یکار نیهمچ ی... آخه چطور تونستی! کتاب رو سوزوند؟یچ -

 فتهیسودجو و فرصت طلب ن یاز آدما یکتاب و سوزندم که دست بعض -

 ؟یزنیطعنه م یدار -

 ؟یریگی... من منظورم به تو نبود که... چرا به خودت مزنمینه طعنه نم -

 یگستاخ یلیخ -

چون  شهینم دتیعا یزیرو بهت بگم که از اون کتاب چ نی... فقط اومدیخوشم ن دتیجد فیتعر نیاز ا -
 یبرا یراه یشیم لیتبد یبا طلسم به موجود یمورد نوشته نشده، فقط اشاره کرده که وقت نیدر ا یزیچ

 هنجات بد تیلطفا من رو هم از اسن وضع یکرد دایپ یبرگشت وجود نداره... اگه راه

 دیگویشکند و م یکرده بود سکوتش را م شهیکه سکوت پ کتوریو

بود،  نهیچطور بگم، پدرش گرگ یعنیبوده  نهینشده، واران از خانواده گرگ لیاما واران که با طلسم به گرگ تبد -
 روز افتاده نیشده و بعدش هم به ا لیدفاع از خودش تبد یفقط برا

 میگویو م اندازمیباال م ییابرو

 .نوشته نشده یزیمورد چ نیموضوع جدا داره، اما بازم داخل اون کتاب در ا هی نیخب پس ا -

 دیگویو م دهدیم رونیو نفسش را ب کشدیم شیدر موها یدست وبکتور

 رهیوسط گ نیآخه جون خودت هم ا ،یگفتیرو م زیبه نفع خودت بود که همه چ -

 داره؟ ی! اونوقت چرا به من چه ربط؟یجد -

نگاه  کتوریو به دور شدن و دهمیبهم فشار م میدندان ها شود،یو از آنجا دور م دهدیجوابم را نم کتوریو اما
 .نداشتم یمرد حس خوب نیاز اول هم نسبت به ا کنم،یم
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 میخود کرده و عصب ریدرگ یذهنم را حساب کتوریتا زودتر به غار برسم اما جمله آخر و کنمیرا تند م میها قدم
 .افکار مضخرف از ذهنم بپرد نیتا ا دهمی. سرم را تکان مکندیم

 شنومیواران را م یکه صدا شومیوارد م رسمیبه غار م باالخره

 ؟یکجا بود -

 میگویو م کنمیخشک شده بود م یکم دیوا و نور خورشکه در مجاورت ه میبه موها یحموم، و اشاره ا -

 ست؟یواضح ن -

 بوده؟ ینکنه حمام عروس ست؟ین ادیحمام ز هی یهمه مدت برا نیچرا مشخصه، اما بنظرت ا -

 میگویو م کنمینثارش م یغره ا چشم

 شدیتموم م میزودتر حمام عروس گرفتیسرورتون جلوم رو نم کتور،یاگه جناب و -

 نمیبیشدن واران را به وضوح م دستپاچه

 بهت گفت؟ یچ کتوریو -

 یپرسیم یچ یمواظب خودم باشه، برا گهیکه م شیشگیهم یچرت و پرت و حرفا یچیه -

 دمیپرس یجور نیهم -

 یگیکه راست م تو

 دیگویکه م شنومیواران را کنار م یصدا

 ؟یگفت یزیچ -

 تا لباس عوض کنم؟ یو من رو تنها بذار رونیب یبر شهیحاال منگفتم با خودم بودم  یزینه چ -

 .کندیآرام غار را ترک م یمشکوک و با قدم ها واران

 ریخودت بخ ایدستپاچه و سردرگم کند؟ خدا نگونهیباعث شده که واران را ا یزیچه چ یعنیاست  بیعج میبرا
 .ندارم یگریتحمل اتفاق د گریکن من که د

 کالرنس... کالرنس -

 گردمیو به سمتش برم ستمیایم زدیم ادیفر بایکه نامم را تقر ایما یصدا با

 برم یسرکش یبرا دیبا آخه عجله دارم ؟یدار یبله... با من کار -

 .کندیکردن م هیبلند شروع به گر یو با صدا اندازدیخودش را در بغلم م ایما ناگهان

 ایما ؟یکنیم هی! چت شده دختر چرا گرای... ماایما -
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سخن  هیو همراه با گر ردیگیسرش را باال م ایندارد، ما یا دهیفا دهمیو تکانش م زنمیم شیصدا هرچه
 شومیمتوجه نم یزیکه من به جز چند کلمه گُنگ چ دیگویم

 .اعصاب خورد کنت رو تموم کن بعد حرف بزن هیمتوجه نشدم... اول اون گر یچیه ؟یگیم یدار یچ ایما -

 کندیاما همچنان هق هق م دیاش خاتمه دهد و سخن بگو هیکه به گر کندیم یسع ایما

اون  ست،ین یواقعا فرد مناسب وتیال یگفتیتو درست م خوام،یکالرنس من واقعا متاسفم و ازت معذرت م -
 کنهیتنش فکر م نییگذرونه که فقط به پاخوش اشیع هی

 دهمیاش م یو دلدار گذارمیم ایشانه ما یرا نوازش وار بر رو دستم

خوبه که باالخره قبل  نیخودت رو سرزنش نکن، ا ا،یتو رو نداره ما ییجادو یدایمروار نیا اقتیل یمرد چیه -
 ستیتو ن یبرا یاون مرد مناسب یدیبشه فهم رید نکهیاز ا

 گلش یبا بتا یو کثافت کار یگذروندر حال خوش دم؟یرو کجا د حیاون مردک وق یدونیم -

بود بازم دوست داشتنش ممنوع بوده  یهم مرد درست وتیکه اگر ال یدونینکن م تیخودت رو اذ زمیعز ایما -
ناراحت نکن  یپس خودت رو الک یوقت دار یلیگم شدت خ مهیکردن ن دایپ یپس فراموشش کن، تو هنوز برا

 .کنه غرق شما رو هم باها نکهیقبل از ا ریآبشار خروشان چشمات و هم جلوش رو بگ نیو ا

 شودیم انینما ایصورت ما یلبخند بر رو باالخره

 میگویو م شومیم رهیخ شیبایلبخند به چهره ز با

و لبخند از  یبخند شهیو هم ینکن هیوقت گر چیه گهیکه د دمیآلفا بهت دستور م هیبخند به عنوان  نیآفر -
 .لبت پاک نشه

 دیگویو م کندیمحکم تر از قبل بغلم م ایما

حس رو دارم  نیو ا مینجوریدارم، اگه من ا ازین یلیبه بودنت خ ،یکنیم تیو از من حما یکه هست یمرس -
 کنهیخودش حال م یابرا برا یپس اون االن تو بهشت و وسط آسمون ال کنه،یم کاریپس واران چ

 .کنمینثارش م یا وانهیو د ردیگیخنده ام م ایحرف ما از

و  زنمیم شیکه صدا رودیو آرام چند قدم به عقب م دیآیم رونیو از بغلم ب کندیاز بغلم دل م باالخره
 میگویم

 ؟یایتنهام با من نم یبرم سرکش خوامیم -

 شنومیخش دار شده بود را م یرا که حاال کم نشیو مخمل آرامیصدا

 .استراحت کنم یکم خوامیمتاسفم، م ستیخوب ن ادیاما حالم ز امیدوست داشتم ب یلیخ -

 میگویو م رمیگیرا م ممینه باالخره تصم ایتنها گذاشتنش درست بود  دانستمینم
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 فرصت ندارم یلیخ ایحرکت کن و پشت سرم راه ب -

 اما -

 گفتم یچ یدینشن -

 میگویم ایو خطاب به ما ستمیایم میدر جا یکه عصب کندیکنارم شروع به قدم زدن م حوصلهیکسل و ب ایما

حال نه به درد من و نه به درد گله  یکسل و ب یمگاٱ هی نمت،ینب یشکل نیفردا ا یو استراحت کن، اما برابر -
 خورهیم

و  کندیآهسته مرا ترک م یو با قدم ها کندیو به من پشت م دیگویم یو ناراحت متاسف فیضع یبا صدا ایما
 .کنمینگاهش م رهیخ شودیم دیناپد دمیکه از محور د یمن تا زمان

مضخرف را تمام کنم، و در  فهیوظ نیتا هرچه زودتر ا کنمیو به طرف جنگل با تند م کشمیم یقیعم نفس
 .کنمیشروع به غرغر هم م انیم نیا

دلم  یبود آخه. حرمت بخوره تو سرت، آ یچ فهیوظ نید قبول کردن ادختر آبت کم بود نونت کم بو آخه
به م نرسه  یاحد و ناس چیکه دست ه ییجا هیخرفت شکر آبه فرار کنم برم  ریبا اون پ ونمیحاال که م خوادیم

 .اووف

به گوشم  کیاز نزد یناله ا فیضع یو زمان هستم که صدا نیطور در حال قدم زدن و غر زدن به زم نیهم
 .رسدیم

 .نمیبینم یاز موجود زنده ا یاثر چیاما ه اندازمیم یو به دور و اطراف نگاه گردانمیرا بر م سرم

 شنومیرا م یفیناله ضع یبه جلو بگذارم که دوباره صدا یقدم خوامیتوجه به توهماتم م یتوهم زده ام، ب حتما

به اطراف نگاه  شتریبا دقت و تمرکز ب نباریبودم، پس اپس قطعا توهم نزده  شودیباز هم تکرار م صدا
که  کنمیرد پارچه را دنبال م کند،ینظرم را جلب م شدهیم دهیکش نیزم یکه بر رو یاهیکه پارچه س اندازمیم

 .نمیتر بب قیرا دق شتا چهره ا شومیتر م کینزد کنم،یم دایپ یرا در پشت درخت شیانتها

 کیبا  یتعجب چیدر کمال ه کنم،یبه صورتش م یو نگاه رسمیپوش م اهیسر آن شخص س یباال باالخره
 گرفت بدبخت( یریاصال هم تعجب نکردم به توچه اصال.)خوددرگ شوم،یرو به رو م منیاهر

شده  یرنگ اهیتوپ گرد س هیشب اهیآن شنل س انیکه از درد در خودش مچاله و در م کنمیم منیبه اهر ینگاه
 .بود

 شیمتر از جا کی منیاهر شودیچه شده که باعث م میگویم یبلند بایتغر یو با صدا ستمیایسرش م یباال
 دمیکردم و در دل خند فیبپرد و ُشکه شود و آخ که چقدر ک

 یترسونیرو م یموجود زخم هی یمگه کرم دار - دیگویو م دیآیبه حرف م منیاهر

 شنومیرا م شیکه دوباره صدا شومیم رهیچشمانش خدر  یعکس العمل چیه بدون
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 میمن رو پانسمان کن یبکن پا یکمک هیدست بجنبون  یکنیبر وبر من رو نگاه م یستادیچرا مثل مجسمه ا -

 نوکر بابات عمت -

 دختره گستاخ -

 یدرضمن خودت دم،یشن -

داره جلوت  یموجود مظلوم و دوست داشتن هی ینیبینم ،یزبون نفهم و سنگ دل نقدریچرا ا ،تویچ یعنیاه  -
 بکن یکمک هی یحداقل از رو انسان دوست ده؟یجون م

 یچقدر مظلوم و دوست داشتن یوا -

 کنمیم شیبه پا یو نگاه زنمیزانو م شیپا یجلو

 که یرو آش و الش کرد چارهیب ؟یسر پات آورد ییچه بال -

 .کرد ریپام تو تله گ -

 دهیتو رو ند یپس پااه تله کور بوده  -

 .برو، من هم به حال خودم رها کن یکمک کن یخواینخواستم نم ؟اثالیندازیم کهیت یدار -

بزند که گوش  یادیفر شودیکه باعث م کندیبرخورد م نیکه محکم به زم کنمیرا که در دستم بود رها م شیپا
 فلک را کر کند

 شنومیرا که با در درد همراه بود را م شیصدا

 یضیکه مر دمیآخ خدا لعنتت کنه... حاال واقعا فهم -

 کنمیجوراب بو گندوت رو تو حلقت فرو م نیحاال هم کم تر زر بزن وگرنه ا فته،یاتفاقا نم نیا یکم تر زر بزن -
 .یریجورابت بم نیگند ا یبا بو یریبا درد زخمت بم نکهیکه قبل از ا

و صورتم را  اندازمیم یو به گوشه ا کنمیرا از خودم دور م شیبوجوراب به شدت خوش  یبا حالت چندش و
 میگویو م کنمیجمع م

 که کپک زده یتا حاال جورابات رو نشست یاز ک -

 گذارمیدر دهانش م دارمیکنارم بر م یکه تکه چوب دیبگو یزیچ خواهدیم

 مگه نگفتم زر نزن -

 .کنمیتر نگاه م قیو دق دهمیاش م یزخم یتوجهم را به پا دوباره

 پا، برو خدا رو شکر کن استخون پات و خورد نکرده نیتو پسر با ا یاووه اووه چه کرد -
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و به  کنمیم دایرا پ خواهمیرا که م یزیاز شانس خوبم آن چ اندازم،یم یبه اطراف نگاه شومیبلند م میجا از
 شتریبود که در ب نیا اهیگ نیا یه الزمش داشتم، خوببود ک ییدارو اهیدرست همان گ کنم،یطرفش حرکت م

و  شدیم دهیپس به وفور در همه جا د شناختندیرا م اهیگ نینبودند که ا یادیو چون مردم ز دییرویمناطق م
 .هنوز نسلش بر باد نرفته بود

که در گوشت  یزخم بگذارم که تکه چوب کوچک یتا بر رو کنمیرا له م اهیگ یو با تکه سنگ آرومیرا م اهیگ
 میگویو م اندازمیبه او م ینگاه سوال نم،یب یکرده بود را م ریگ منیاهر

 بوده؟ یتله چوب -

 .وارد همون زخمم شده گهید زیت زیچ هیافتادم بازم احساس کردم  ینبود، اما وقت ینه چوب -

 مثل چاقو ؟یدار زیت زیچ هیچوبه،  کهیت هی -

 کندیو سپس به قالف خنجرم اشاره م اندازیبه من م جیگ ینگاه

 .بوده باشن به تو منتقل بشه یضیمر ترسمیآدم کشتم، م ادیبا اون خنجر ز -

 .خندمیدر دل به گفته خودم م و

 ردیگیبه طرفم م آوردیم رونیب یو خنجر بردیم بشیدر ج یو دست کشدیم یپووف کالفه ا ده،یترس

و  آورمیدر م شیرا از پا زیگوش خراش او باالخره تکه چوب ت یو ناله ها ادیطاقت فرسا و فر یقیاز دقا بعد
 زمیخیبر م میو از جا کنمیرا پانسمان م شیپا

 دوره زمونه تله ها هم کور شدن نیباشه، آخه ا شتریحواست به تله ها ب گهیدفعه د -

 بنداز کهیکم ت -

را از درخت  زندیکه به شدت به من چشمک م یقرمز و خوش آب و رنگ بیو س کنمیبه حرفش نم یا توجه
که  کنمیم میو با خنجرم آن را از وسط دو ن دهمیم هیدرخت بود تک هیسا ریکه ز یو به تخته سنگ نمیچیم

 شنومیاو را م یصدا

 اون خنجر ممکنه آلوده باشه یتو که گفت -

ساقتشون کنم آلوده  ایاز دن خوامیرو که م یبعد یتو بخوره آلوده شه بعد نفرابه خون  دمیگفتم، ترس یالک -
را به طرفش پرت  بیس گرید مهیبرن و ن ایپاک و سالمت از دن یشن، بدبختا گناه دارن حداقل بذار دم مرگ

 .کنمیم

 دمیتو ند ییو پررو یبه گستاخ یتا حاال دختر -

 میگویم زنمیم یو چرخ ستمیایم شیقد جلو تمام

 چطوره خوشت اومد؟ ن،یحاال بب -

 کلتیبه کل ه زنهیگند م تیاما زبون درازت گستاخ یدار یخوب و خوشکل افهیو ق کلیآره خوشم اومد ه -
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و آخش  کنمیمسدومش پرت م یکرده بودم را به عمد به سمت پا دایپ شیکه به عنوان عصا برا یدراز چوب
 آورمیرا در م

 میگویو م کنمیکه کنارش توقف م شومیو آماده رفتن م زمیخیمبر  میجا از

که  یکه من درمانت کردم وگرنه هر قبرستون یگینم یو به کس یبندیاز حد گشادت رو م شیاون دهن ب -
 .ارمیو دمار از روزگارت در م کنمیم داتیپ یباش

در بلند  یآورده بودم سع شیکه به عنوان عصا برا یبا چوب بلند دانستمیکه هنوز اسمش را نم منیاهر
 .کندیشدن م

 .کنمیمشخص است نگاه م یدرد و کالفگ یکه از رو یو به او حرکات شومیم مانیرفتن پش از

برم درضمن دفعه  دیبا گهیمن د ،یبهتر راه بر یو بتون ینش تیسامت تا اذ یپا یبدنت رو بنداز رو ینیسنگ -
 .کنمیم دنیحواست به تله باشه چون کورن و شروع به خند بعد موقع قدم زدن

 .ستمیایم میدر جا منیاهر یتا حرکت کنم که با صدا گردانمیرا بر م میو رو کنمیرا تمام م دنمیخند

و در چشمانش  گردمیبه طرفش بر م یکمک واران درسته؟ خودت یکه اومد یهست یتو همون دختر سا،یوا -
 .شومیم رهیخ

 دیشا -

بهت  چکسیدور که دست ه یجا هی برو نجایبرو از ا ؟یکنیو کمکش م یواران شیهنوز هنوز پ یچرا دار -
 .نرسه

 میگویو م اندازمیباال م یا شانه

 برم هوم؟ دیچرا با ادیخوشم م نجایتازه داره از ا -

 .شون کننهستن تا طعمن خود یبهشت یحور هیخطرناکه، جنگله همه منتظر  نجایا -

 پست دور و اطرافم بشم؟ یوونایهستم که بذارم طعمه مردا و ح یبنظرت من از اون دخترا -

که رافائل دنبالته  یدونیخودت تو جنگل پرسه نزن خطرناکه، م یتنها و بدون همراه برا یگفتم که فقط بدون -
 .رهیفرصت مناسبه تا انتقام خون پسرش رو بگ هیو منتظره 

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 هیخون در برابر خون بود، خواهرم رو کشت پسر احمقش رو کشتم، درضمن من هم منتظر  ،یچه انتقام -
 .از دست رفته و خانوادم رو نگرفتم یتمومم رو تموم کنم، هنوز انتقام کودک مهیفرصت مناسبم تا انتقام ن

 خطرناکه فتیبا رافائل درن -

کنار گوشش بر  قایکه دق کنمیپرت م شیو خنجرم را به سو کوبانمیبه تنه درخت مرا  منیقدرت رهنم اهر با
 .دیآیتنه درخد فرود م یرو
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 .یدیپس هنوز خطرناک بودن من رو ند -

 یو خودم را برا زمیخیآواز پرندگان از خواب بر م یو صدا دیرا با برخورد پرتو نور خورش یگریهم صبح د باز
 .کنمیآماده م دیجد یشروع روز

را با لباس  میو لباس ها میشویگوشه غار قرار داشت م یکه در ظرف مس یو صورتم را با همان آب دست
 .شومیو حاال مرتب و آراسته از غار خارج م کنمیعوض م یگرم یپشم

نزد آنها هر کدام  دنمیبا رس روم،یتجمع دسته گرگ ها که مشغول صرف صبحانه هستند م یزنان به سو قدم
 .کنندیو مرا به صرف صبحانه در کنارشان دعوت م ندیگویم ریبلند و رسا صبح بخ یبا صدا

 دهنت ذارمیخودم لقمه م سیرئ نیبش نجایا ایب -

 قلم دستت و بشکنه ادیآره لقمه بذار دهنش تا آلفا واران ب -

 زمیداغ بر یبرات چا نیم بشخود شیپ ایخل و چل رو ول کن ب وونهیدوتا د نیا سیرئ -

 شوندیآلفرد ساکت م ادیفر یپاره کردن بودند که با صدا کهیطور مشغول حرف زدن و تعارف ت نیهم پسرها

 خودم دست به کار شم نکهیقبل از ا نیگشادتون رو ببند یدهنا -

 نمیبیجمع نم نیرا در ب ایاما ما اندازمیم یو داد و قال آلفرد به اطراف نگاه ادیتوجه به فر بدون

 نمشیبیکجاست، نم ایآلفرد ما -

 دیگویدر چشمان نگاه کند م نکهیبدون ا ریو سر به ز گذاردیبه جلو م یقدم آلفرد

 زنهیهم حرف نم یبا کس ستیخوب ن ادیحالش ز کنه،یداره استراحت م -

 یشناس فهیوظ یمگاٱچه  -

 چش شده؟ یدونیتو م ست،یخوب ن یلیروزا حالش خ نینداشته باش، ا یلطفا باهاش کار -

 یمن آلفا یکنم، تو درست گفت یتو کارش دخالت ایداشته باشم  یکار یکه بخوام با کس ستمین یمن کس -
 .دخالت کنم ستیکه من مربوط ن ییتو کار ها دیدست واران... پس نبا ریدستم، ز ریز هیمن فقط  ستمیگله ن

 شودیم رهیدر چشمانم خ زندیدر آن موج م یمانیکه پش یو با چشمان آوردیبار سرش را باال م نیا آلفرد

 من... من متأسفم کالرنس، من و ببخش -

 اندازدیم نییپا یسرش را با شرمندگ و

 نیممنون از ا یلیخ ،یبا خبر کرد تیواقع هیو من رو از  یرو گفت قتیبخشش وجود نداره، و حق یبرا یزیچ -
 .کارت

به  انیم نیو در ا رومیم کندیدر آن استراحت م ایکه ما یآهسته به سمت غار یو با قدم ها میگویرا م نیا
 .کنمیشد فکر م مانیکه با آلفرد دعوا یآن روز
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کرده بود که  جادیرا ا یاسفناک تیو وضع دیباریبود که برف و باران به شدت م یسرد و سخت زمستان یروز
در  م،یکمک به آن منطقه رفته بود یبرا یو به بار آورده بود و همگ یو خسارت جان یاز مناطق خراب یدر برخ

تکان  شیاز جا تواندینم گریو د کندیبرخود م نیبه شدت به زم خوردیم زیل شیاز پسرها پا یکیراه برگشت، 
 اریبس دیماندن در آن برف و بوران شد تیشکسته، و در آن وضع شیکه پا دادندیم نینظر بر ا یبخورد، برخ

از  یکم دیو تنها من بودم که شا آمدیبر نم یاز کس یو کار میشده بود سیخ یسخت و طاقت فرسا بود همگ
را جا  شیکه از جا در رفته است اما تا خواستم پا دمیکردم و فهم ینگاه را شیپا آوردمیسر در م زهایچ نیا
 دیگویو م شودیآلفرد مانعم م ندازمیب

 .نتونه راه بره گهیممکنه بدتر بشه د یاگه بهش دست بزن ،یفهمیاون پاش شکسته نم -

زودتر نجات  تیوضع نیبذار کارم رو انجام بدم تا از ا ستین یاز شکستگ یخبر نیاون فقط پاش در رفته هم -
 ؟یبش سیو خ یستیبرف و بارون با نیا ریز یخوایم یتا ک م،یکن دایپ

توسط آلفرد  میگذارم که دوباره بازو یو به طرف مانوئل مسدوم قدم م کنمیدستانش آزاد م انیرا از م میبازو
 شودیم دهیزبان نفهم کش

فکر  ؟یکنیم یکه سر خود هرکار یهست یهان اصال تو ک یفهمیبهت گفتم بهش دست نزن، چرا نم -
 چیتک تک بچه ها نگاه کن ه یرت رو، خوب تو چشمانگاه کن دور و ب ؟یبکن یهر کار یتونیم ییآلفا یکنیم

زود  یلیوارن که خ دستریز ،یدست ریز هیفقط  ،یستین یچیقبول ندارن، تو ه ییکدوم از اونها تو رو به آلفا
 یستیکدوم از ما ن چیه یدخالت نکن چون تو آلفا ستیکه به تو مربوط ن یپس تو کار رهیم نجایهم از ا

 .میکرد داینجات پ تیرا جا انداختم و از آن وضع شیمانوئل پا یکه بود و با اصرار ها یبه هر زور باالخره

شکل  نیبود و آلفرد را به بدتر دهیچگونه اما به گوش واران رس دانمیو خبر نم گذردیماجرا م نیاز ا یروز چند
 .کرد هیتنب

 .کردیبود و استراحت م دهیشکم دراز کش یوکه در حالت گرگ بر ر ایبه ما یو نگاه رسمیسر در غار م به

پاشو  خورهیحال بدرد گله نم یکسل و ب یمگاٱ هیگفتم، گفتم  ینرفته که بهت چ ادتیبلند شو،  ای... ماایما -
 خب باشه خودم یلیتنها برم؟ خ ؟یکنینم یدارم، من و همراه ازین لهیشهر چندتا وس یبرم تو خوامیم گه،ید

 خوشمزه هم بخورم یها یبرنج کیاونجا از اون ک دیبازار شا رمیم

 شومیدور م ایو از ما کنمیدر دلم م یطانیش خنده

 ستمیایم میدر جا ایما یجنگل هستم که با صدا یحال حرکت به سو در

 ... کالرنسسایکالرنس وا -

 .کنمینگاه م زدینفس نفس م ادیو عجله ز دنیو با او که از دو گردمیبر م ایطرف ما به

 .کالرنس نفسم رفت یریچقدر تند راه م -
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پس بهتره حاال حاال ها  یایها م یبرنج کیبه خاطر اون ک یاالن هم فقط دار ؟یقدر ناز کن نیا یخب مجبور -
 زندینامم را صدا م یبا کالفگ ای. ماییبدو

 یتا جا نمون ایب به جا حرف زدن راه -

 اندازمیم ینگاه ایما یصورت درهم و اخمالو به

 گفته باشم دمینم یبرنج کیحال ک یاخمو و ب یبه آدما -

 . دهیبه راهش ادامه م دیبگو یسخن یحت نکهیبدون ا ایما اما

که اگر  یدونیرو خوب م نی. خودت هم ایخودت زهر کرد یو برل یزندگ هیرو چ یبابا ول کن عشق و عاشق -
عشق اشتباه و ممنوعه بوده پس بهتره  هیهم بود و دوست داشت، بازم  یفرد درست و سالم وتیال

 هیو ول کن، اون  وتیلجذاب ترن برو سراغ همونا، ا ریگوزن پ نیمرد که از ا نهیهمه گرگ نیا ،یفراموشش کن
 بابا اون اخمت هیرو باز کن و به عضالت صورتت نرمش بده، چ شتیاون ن کمیعشقه اشتباهه، حاال 

 کنمیو اخم و چروکش را باز م برمیاش م یشانیپ یرا به سودستم  و

 یکه بخواد تو ستین گیحاال د شدیم دایهم پ یکیپر چروک شده، حاال اگر  تیشونیپ یکرد کاریچ نیبب -
 .رهیرو بگ رزنیپ

 .شودیم شیبایخندد و دوباره خنده عضو ثابت صورت ز یو م گذاردیاخم را کنار م ایما باالخره

 هی دمیساله، خودم بهت قول م ستیدو یجادوگرا نیمثل ا کنهیزشتت م هیآره خودشه بخند بابا اخم چ -
 کنم دایشوهر خوب برات پ

 .ها یبرنج کیک یبه سو شیپک دارن، پس پ کسیس یکه دوست دار ییهمونا از

ن را پشت سر گذاشته و به آواز پرندگا یو صدا دهیرا با آن عظمت و درختان سبز و سر به فلک کش جنگل
 تر شده کیشهر نزد

 .رسدیشهر به گوش م یو سر و صدا یشلوغ نجایاما باز هم از ا میاز شهر فاصله دار یآنکخ هنوز مقدار با

به شهر و  یرو ادهیپ یتا با کاله شنلش صورتش را بپوشاند، با کم کنمیم یو اشاره ا اندازمیم ایبه ما ینگاه
 یو گرگم به هوا باز افتندیبه دنبال هم م یدست و پا و شلوغ انیکه در م یکودکان م،یرسیآن م یشلوغ

تا به  کنندیاست و تو را وسوسه م دهیچیکه عطرشان در فضا پ یخوشمزه ا یها ینیرینان و ش یو بو کنندیم
 .یمحکم به آنها بزن یتمام گاز یو با لذت یاز آنها را بر دار یکی یبرو شانیسو

 یاز همان اندک کسل یخبر گریها بود و د ینیریش یکه او هم حواسش به عطر و بو اندازمیم ایبه ما ینگاه
 در چهره اش مشخص نبود

 کشمیبازار م گریو به سمت د رمیگیرا م دستش

 کندیزمزمه م که آرام شنومیرا م ایما یصدا
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 ینیریش -

 میرب ایحاال ب ،یرسیهم م ینیرینگران نباش به ش -

 اهیبه دنبال گ اهانیآن همه گ انیدر م م،یگذاریقدم م فروشندیم یاهیگ یکه دارو ها ییسمت دکه ها به
و دو بسته کوچکش را بر  کنمیم دایرا پ خواهمیرا که م یزیآن چ قهیو بعد از چند دق گردمیمورد نظرم م

 حساب ببرم یتا آن را نزد فروشنده برا دارمیم

 ؟یخوایم یچ یرو برا ییدارو اهیگ نیکالرنس ا -

 قهیها به خواب عم نهیکردن و بردن گرگ هوشیب یبرا -

 شنومیرا م ایو متعجب ما دهیترس یصدا

 !؟یچ -

 ینیبیجنگل م یکه دور و اطرافت و تو ییزخمه که از اونا یبرا یکوه اهیگ هیفقط  نیا ونهیکردم د یشوخ -
 نیکنترل اعصاب استفاده کرد، فقط هم یهم برا یدنینوع نوش هیازش به عنوان  شهیو م کنهیبهتر عمل م

 دیرو حساب کن نیا شهیآقا م -

بدون آنکه به طرفمان برگردد  نسبتا کلفت و مردانه یبا کله تاس بود با صدا ینسبتا چاق یکه مرد فروشنده
 دیگویبداخالق م

 چهار سکه شهیم -

 باشه؟ ادیز کیدو بسته کوچ نیا یچهار سکه برا یکنیفکر نم -

 منتظره یمشتر یآبج ریبذارش سر جاش وقت ما رو هم نگ شیخواینم -

 یمشتر کیاز  غیاما در کنمیبه اطراف م یو نگاه گردمیعقب بر م به

 یها یرو با مشتر نیو ا میبر ایب ایما ،یفروشیچطور تو چهار سکه م دهیرو دوسکه م نیهم یدکه کنار -
 .میتنها بذار شیالیخ

 میبمان مانیتا در جا شودیفروشنده باعث م یصدا

 ...باشه سه سکه فقط س -

 شودیگم م آمدیکه از پشت سرمان م ییسر و صدا انیجمله فروشنده در م هیبق اما

 ایرو که بهت دادم و بهم بده... ما یپول سهیک ایما -

 پشت سرمان است یکه حواسش به دعوا و سر و صدا مانداز یم ینگاه ایما به

 سکه رو بهم بده سهیحواست کجاست ک ایما -
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 سکه سهیک ای... حواسم نبود... بدیآ...آهان ببخش -

 کشمیدستانش م انیسکه را از م سهیک

 .یدیحاال به حرفم گوش م نیمعلومه حواست کجاست؟ روت و برگردون و بهشون نگاه نکن، هم ایما -

 شنومیگوشم م ریرا در ز ایآرام ما یحال حساب کردن پول هستم که صدا در

سکه هاش رو زده و حاال داره  سهیدزد ک هی م،یبهش کمک کن دیبا خوادیاون شاهزاده ست کمک م -
 کنهیم دشیتهد

نکن، باالخره  یتوهم مثل مردم اطرافت سرت تو کار خودت باشه و بهش توجه م،یبهش کمک کن دیچرا با -
 کنهیازش کم نم یزیسکه چ سهیک هیشاهزادست 

 به کمک داره ازیاون تنهاست کالرنس ن -

پس  نه،یهم رونیب انیکه تنها و بدون محافظ م ییخانم کوچولوها یسزا اد،ین رونیتنها ب خواستیم -
 .حواست به خودت باشه

 اما -

 ایاما ما یاما ب -

 بار کالرنس هی نیهم -

 رومیم یچشم غره ا ایو به نگاه ملتمس ما کشمیم یکالفگ یاز رو یپووف

 امیباشه االن م نجایا نایآقا ا -

 .دیآیاز دکه ها فرود م یکیکه کنا گوشش در ستون  کنمیبه طرف مرد مزدور پرت م آورمیم رونیرا ب خنجرم

تنت از سرت  نکهیبهش برگردون قبل از ا سکه رو سهیاون دختر رو رها کن ک گم؟یم یچ یدیولش کن، نشن -
 جدا بشه

 تموم آدما سرت به کاره خود باشه و راهت رو بکش برو زود باش نیشد دختره فضول مثل ا داتیتو از کجا پ -

 نجاینه من پس اون دختر و سکه ها رو رها کن و گمشو از ا ییبکشه و بره تو دیکه راهش و با یاون -

که  یزمان قایاما دق دهدیصورتم تکان م یو خنجر را جلو دیآیکه در دستش بود به سمت من م یبا خنجر دزد
 انیو خجنر را از م چانمیپیو دستان مرد را م دهمیم یبه گونه ام برخورد کند جا خال خواستیخنجر م

برخورد  شیرو یجلو یستون چوب بهک با سر  کنمیبه طرف جلو پرت م یو او را با لگد کنمیدستانش آزاد م
 .شودیم نیو نقش زم کندیم

 میشویم ریمحاصره و اس یتوسط گارد سلطنت میآنجا را ترک کن میخواهیو م مییآیبه خودمان م تا
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دستان  انیاما ما همچنان در م رسدیبه گوش م دندیپرسیکه مدام حال شاهزاده شان را م یشکارانیپ یصدا
 میهست ریسربازان اس

عاقبت  یدیحاال د کنم،ینشم خودم خفت م یسربازا خالص نیا یدستا نیاز ب گهید قهیاگه تا دو دق ایما -
 شد یکمک به شاهزاده خانومت چ

 .اندازدیم نییو شرمنده سرش را پا دیگوینم یزیچ ایما

 .میبر دیولمون کن م،یما فقط به شاهزاده کمک کرد د،یما رو رها کن -

 .ا به طرفمون برگشته بود به سربازا دستور داد تا ما را رها کندم یکه با صدا شاهزاده

 .دینکردن رهاشون کن یاونا من و نجات دادن کار دیولشون کن - شاهزاده

 میکه از پشت سرمان آمد همه ساکت شد ییصدا با

 چخبره نجایا -

و به سمت  کشمیو شنلم را جلو تر م آورمیم رونیدستان نگهبان ُشل شده بود ب انیکه در م دستانم
 رومیکرده بود م ریرا اس ایکه ما یسرباز

 گفت دستاش رو ول کن یسرورت چ یدینشن -

 میشویو به سرعت از آنجا دور م کنمیدستان سرباز جدا م انیرا از م ایما دستان

 بود یکه از پشتمون اومد ک ییاون صدا -

 شاه نیکه برادر دختره باشه جانش کنمیاما فکر م دونم،ینم -

 یبش مونیاومدن پش ایکه از دن آوردمیسرت م یبال میافتادیم ریمن تو رو نکشم، اگه گ یعنی ایما -

 من -

 ساکت -

آنقدر دور که  م،یشویو از آنجا دور م کشمیکه در دستانم قرار داشت را به همراه خود م ایدست ما همانطور
 .ستین یبازار خبر یاز سر و صدا و شلوغ گریو د میرسیجنگل م یبه وسطا

 اندازمیم ایبه ما ینیخشمگ نگاه

 کردمیخودم خفت م ارنیبه سرت ب ییاونا بال نکهیقبل ا میافتاد یم ریدرصد گ هیاگه  یعنی -

 ما رو بکشه ای ارهیسرمون ب ییبال ستیقرار ن یکس میاما ما اون دختر و نجات داد -

همه دخالت  یبار آخرته که تو کارها نیا ،یفهمیبشم م ریبود اس کیبه خاطر اون شاهزاده خانومت نزد -
 سرت به کار خودت باشه ؟یدیفهم یکمک کن یخوایو م یکنیم
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 اما -

 اما ساکت یاما ب -

 کالرنس -

 دهیمن رو د افهیاگه ق شه؟یم یبال هم سرمون اومده چ نیبازار و ا میرفت دیفهمیاگه واران م یدونیدرد م -
 ارن؟یسرم م ییچه بال میو چه موجود میکنن و بفهمن من ک دامیپ رنیباشن و ردم و تا جنگل بگ

رو هم در نظر  انتیو اطراف هیبق تیخدا فقط به فکر خودت و اون وجدان مزخرفت نباش، موقع یرضا محض
 ریبگ

 ...من متاسفم کالرنس من -

 میشویپنهان م یپشت درخت کشمیت مرا به شد ایما دستان

 یکالرنس دستم رو از جا کند یکنیم کاریچ -

 رمیگیدهانش را م یجلو

فقط دعا کن اونا نباشن وگرنه خودم  شهیم کیکه داره نزد شنومیُسم اسب م یساکت باش صدا سیه -
 .کنمیخفت م

 شنومیرا واضح تر م شانیو حرف ها شودیتر م کیهر لحظه نزد یزن و مرد یاسم و بگو مگو یپا یصدا

 تو یتوهم زد ستین نجایا یکس یدید -

 سمت جنگل دنیاون دوتا دختر دو دمیاصال هم توهم نزدم خودم د رینخ -

 نیتو ا ا،یمار میبر ایاز جنگل، به دور و برت نگاه کن جنگل صدتا راه داره، سر و ته نداره ب یکدوم قسمت -
 ؟یکن دایدوتا آدم رو پ یخوایچطور م شهیبارش گم مجنگل درندشت که شتر با 

 کنمیم داشونیمن بالخره پ -

و بالفاصله کمک  شودیم ادهیو از اسب پ داردینگه م نیکه پنهان شده ا یدرخت یاسب را رو به رو قایدق مرد
 .دیایب نییتا آن دخترک از اسب پا کندیم

ازشون  یا گهید زیفقط دوتا دختر بودن چ نکهیفکر کنم بجز ا ،یکنیم داشونیپ یچطور یبگ قایدق شهیم -
 یدیند

 دم،یچونه و لبشون رو د دم،یکاله شنل رو صورتشون رو پوشونده بود اما د نکهیبا ا -

 کندیدر چشمان دخترک نگاه م هیمرد عاقل اندر سف آن

شهر  واریتو در و د میبکشن بزن یبگم از لب و چونه اون دوتا دختر نقاش یخوایم یدیزحمت کش یلیخ -
 ره؟یگیم زهیکرد پانصد سکه طال جا داشیپ یهرک میمشخص کن عانهیب
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 بخوان کمکت کردن یپاداشت ایکنن  یازت اخاز نکهیکه بدون ا یشکر گذار باش دیتو رو نجات دادن با اونا

 .کنم تا پاداشت رو بهشون بدم داشونیپ خوامیمن هم م -

 .یبهشون بد یننداز الزم نکرده پاداشت دردسرشون یتو -

از ترس جونش  یکس گهیدفعه بعد د یریو محافظا در م زایکه از قصر از دست کن هیبار نیهم آخر نیا درضمن
 کنهینم یبهت کمک

 کندیگستاخانه به چهره برادرش نگاه م دخترک

 .خودت و مامان بابات یارزون خوامیقصر و آدماش رو نم نیامن  -

 .دیآیحرف خواهرش م انیمرد در م آن

که مادر  ییروزا نیباشه، ا یکنیکه م ییحواست به کارا یفقط کم یروز ها کم نیا ایخدا مار یمحض رضا -
 .رو درک کن تشیموقع کمیبدش دامن نزن  تیبا کارات به وضع ستیحالش خوب ن ادیناراحته و ز

و به من و خواسته هام  نیو فقط به فکر خودتون هست یواهواقعا که تو هم مثل مادر خودخ نیستیکر -
 .نیندار یتوجه

روز مادر برادرش و به همراه خانواده برادرش از دست داده،  نیهفته تو ا نیتو ا شیمن چه که چندسال پ به
 دیمرده خاکش کردن تموم شد و رفته ما که نبا یکی شیسال پ زدهیجورکش اونا باشم. دوازده، س دیمن با

 .میپاسوز اونا بش

گونه  یکه بر رو یکه آن مرد جوان در گوش دخترک گستاخ زد، دخترک ساکت شد و با دست یمحکم یلیس با
 .شودیم رهیکه اشک در آن جمع شده بود به برادرش خ یملتهبش قرار داده بود با نگاه

خواهرش نگاه  یدر چشمان اشک یمانیپش چیهست بدون ه نیستیاسمش کر میبود دمیمرد که حاال فهم آن
 .کندیم

و تو ناز  یینجایا یزنیدرموردش حرف م یخاکه و دار ریکه ز یاالن به خاطر همون مرد ایمار یاقتیل یب یلیخ -
 ییندارن، وگرنه از همون دخترا یباهات کار یبه الالت گذاشتن و تو قصر کس یل یو ل یو نعمت بزرگ شد

و تا آخر عمر کهنه بچه  دییزایبچه م دیو تا جون داشت با دادنیشوهرشون م ینُه سالگ یکه تو یبود
 .شستیم

 ایبه ما ینگاه شودیدستم باعث م ریز ایآن خواهر و برادر بود که با تکان خوردن ما یبه گفت و گو حواسم
 نثارش کنم یکنم و چشم غره ا

 .کننیم دامونین پ، االسرجات سایوا قهیدق هیتکون نخور،  نقدریدختر ا -

نگاه  رسد،یبه گوش م ایما یپا ریاز ز یشکستن تکه چوب یناگهان صدا ایجر و بحث من با ما انیم در
 یجنب و جوش ما برا انیو در م کنمیم بیو او را به همراه خود در پشت درخت غ اندازمیم ایبه ما یوحشناک

 میشنویآن مرد را م یپنهان شدن صدا
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 اونجاست یک -

 کندیو پشت درختان را نگاه م شودیتر م کیو نزد آوردیم رونیرا از غالف ب رشیشمش

 خودت رو نشون بده رونیب ایزود ب یهست یاونجاست، هرک یک -

حتما  یوحش وونیجنگله و پر ح نحایبه قول خودت ا ستین نجایا یکس یدفعه تو توهم زد نیا نیستیکر -
 .رد شده یزیچ یوونیح

و کمک  رودیم ایو به سرعت به سمت مار کندیدور و اطرافش را نگاه م گریبار د کی نیستیکر ایمارگفته  با
 .شوندیو به سرعت از آنجا دور م شودیتا او سوار اسب شود و بعد هم خودش سوار م کندیم

 میگویم ایبه ما ینیو با نگاه خشمگ کشمیم یآسوده ا نفس

بود  کیپات، نزد ریشد؟ شکستن چوب ز یچ جشیتکون نخور، نت یعنیتکون نخور  گمیبهت م یوقت -
دست  نیکه ا ستنیدور و بر ن نیواران ا ینایآلفرد و خبرچ ایبرو خدا رو شکر کن واران  ،یسرمون رو به باد بد

 .ننیگلت رو بب

 اما من نبودم -

 عمه من بوده یبگ یخوایپس حتما م -

 اما من -

 کندیو سخنش را قطع م دیآیم ایما یصدا انیم ییصدا

 من بودم -

 .میاندازیکردن صاحب صدا به اطراف نگه م دایپ یبا ترس برا ایمن به همراه ما و

 میگردیو به دنبال صاحب صدا م میکنیترس به دور و اطرافمان نگاه م با

 میشنویآن جستو جوها دوباره صدا را م انیدر م و

 .نجامیمن ا دیکنیخودتون رو خسته م یبابا، الک نینگرد -

 دیآیم رونیکه پنهان شده ب یکه از پشت درخت مینیبیکه آلفرد را م میگردیسرعت به سمت صدا بر م به

 .نیدیترس یجور نیکه ا نیبه آب داد یچه دست گل -

 کنمیم ایبه ما یا اشاره

 .بود که دست گل به آب داده نیمن نبودم، ا -

 .دیافتیتو دردسر م نینگفت ن؟یبود که تو بازار کرد یاون چه کار کردم،ینبود تعجب م ایکار ما -

 میگویُشک زده همزمان م ایو ما من
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 ؟یدونیتو از کجا م -

 من پشت سرتون بودم -

 ایو ما من

 ؟یچ -

 کنه؟یم بتونیتعق یکس نیواقعا متوجه نشد یعنی -

 میگویتوجه به حرف آلفرد مضطرب م بدون

 دونه؟یاونم م یواران... واران چ -

 دوننینصف جنگل م -

 دیگویو م شودیکه او از حال بدم با خبر م کنمیبه آلفرد نگاه م یحالت سکته ا با

 .دهینم رینترس، نگران واران نباش گ -

 خارونهیآلفرد سرش را م و

 د،یباش نجایکه اومدن ا ینگران اون دوتا آدم خوادینم گهیرو... درضمن د زایچ نیا دیالبته فکر کنم، ول کن -
بود  نیاونم که تو بازار گرفتنتون به خاطر ا ه،یکه پر از موجودات وحش یمغز خر نخوردن پاشون رو بذارن جنگل

 .دیریگازشون پول ب نیخواینجات شاهزاده م یبرا کردنیکه فکر م

 کندیم ایبه ما یآلفرد نگاه و

 .یرو به خطر ننداز گرانیو د دینش یکه نخود هر آش دیریگیم ادیبار هزارم  یو شما خانم کوچولو برا -

در دستان آلفرد داده بود و منتظر  یبرنج کیآلفرد، حواسش را به بسته ک یبدون توجه به حرف ها ایما
 بود تا آن را از چنگ او بقاپد یفرصت مناسب

ندارد بسته را  یا دهیو فا رودیدر گوشش فرو نم دیبگو ایزمان هرچه را که به ما نیبود در ا دهیکه فهم آلفرد
 رونیآن را از چنگ آلفرد ب ایدستم به بسته برسد ما نکهیبردارم اما قبل از ا یبرنج کیتا ک ردیگیبه طرف م

 کندیو بدون تعارف با ولع فراوان شروع به خوردن م آوردیم

 دیگویگرفته بود م که از کار او حرصش آلفرد

 ستایبد ن یتعارف کن -

 پرو پرو در جواب آلفرد ایما و

 پس مال خودمه گهید یدیمن خر یبرا ؟یدیمن نخر یمگه برا -

 رود یبه او م یاو دهانش باز مانده بود چشم غره ا یو گستاخ ییکه از پرو آلفرد
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 یبپا خفه نش -

 نه حواسم هست -

 بچه پرو -

 میگویو م پرمیکل کلشان م انیم به

 گهید دیبس کن -

 .گذارمیو آن دو را پشت سرم جا م کنمیحرکت م م،یبود دهیبه سمت غار که به آن رس و

 .توقف کنم میکه درجا شودیباعث م زندیواران که نامم را صدا م یوارد غار شوم که با صدا خواهمیم

 ایکالرنس با من ب -

 کجا؟ -

 ؟یجنگل اومد نیبه ا یچ یرفته که برا ادتی -

 ؟یسرکش میریم میدار -

 فتیحرف نزن، فقط راه ب -

 اندازدیبه واران م یدستپاچه نگاه ده،یمضطرب و ترس یبا چهره ا ایما

 .من بوده ری. همش تغصدینکن هشیو تنب دیبه کالرنس نداشته باش یآلفا واران لطفا کار -

 .رودیو م کشدیو راهش را م دهدیم سر شیبر همراه یمبن یغرش ایواران بدون توجه به سخنان ما اما

آرام آلفرد را که در گوش  یکه در آن لحظه صدا افتمیآرام به راه م یمن هم به ناچار پشت سر او با قدم ها و
 شنومیرا م گفتیسخن م ایما

 ...تو دردس شیانداخت ؟یکرد کاریچ یدید -

 کندیحرکت م عیتا از واران که سر دهمیو راهم را ادامه م دهمیگوش نم شانیبه ادامه حرف ها گریمن د اما
 .عقب نمانم

تازه  یو برا افتمیدر پشت سر او، به نفس نفس م دنمیواران و دو ادیراه به خاطر سرعت ز یوسط ها در
 .ستمیایم میکردن نفسم در جا

 گرددیباز م میو به سو شودیاز من جلوتر بود متوجه حرکت نکردنم م یکه چند قدم واران

انسانم و  هیکه من  یگنده عقل ندار بتیتن و ه نیهنوز با ا ،یکنیکه م هیچه کار نیا ،یشعوریب یلیخ -
 آره ه؟یتنب کی یراهته برا نیا ،یهست یعقده ا هیو سرعت تو بدوم؟ واقعا که تو  یبه تند تونمینم
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و بدون توجه به او قدم زنان به راهم ادامه  گردانمیرا بر م میو رو زنمیم ادیجمله آخرم را بر سرش فر بایرتق و
و  زنمیم یغیو ج کنمیو خودم را در هوا معلق احساس م شومیبلند م نیدفعه از زم کیکه  دهمیم

 برمیواران فرو م یخز و موها انیرا در م میهاپنجه

و به راهش ادامه  کندیم ادیسرعتش را ز ردیرا به مار سمت چپش بگ میحرف ها و کارها یحت نکهیاو بدون ا و
 .دهدیم

هان؟ اصال  هیکارات واسه چ نینگو نه، ا یتو اون کله گنده و پوکت ندار یو عقل یشعوریب گنیبهت م یوقت -
پس  دیمسئله رو که کالغات شا نیبذار ا ؟یاریحرص من و در ب یخوایم یزنیدِ چرا حرف نم کنم،یدرکت نم

 یباطن لیبه عرضتون رسوندن و برات خوب روشن کنم آقا، اوال که من اون شاهزاده خانومتون رو با م شیو پ
کله شق خودت بوده، دوما  که نجات دادم که دادم به  یمگاٱخودم نجات ندادم و همش به اصرار اون  یو درون

کن  شیخال گهید یبرو جا یعقده دار ،یمشکل دار ،یریگیدر نظر م هیو تنب یریگیم افهیمن ق یتو چه که برا
 یپس حق ندار نجایکمک کردن به تو و زنده موندن تو اومدم ا یمن فقط برا تینه سر من، به قول خود جنابال

 ریرو بگ گهید یکیبرو ِخر  هیقض نیاز ا یهست یشاک ،یمشکل دار ،یدخالت کن ستیکه به تو مربوط ن یتو کار
 دنکن، کاش گذاشته بودم موجود خو مونینه منو، و در ضمن من رو از معالجه کردن و زنده گذاشتنت پش

 ...مونیم هیبق یبرا یشتریب ژنیمثل تو همون موقع جون داده بود و االن اکس یخواه و خود را

 یآن طرف بر رو یو چند متر شومیاز پشت واران کنده م یحرفم را تمام نکرده بودم که به طرز وحشناک هنوز
 افتمیم نیزم

 کنم،یسمت چپم احساس م یوحشناک در بازو یدرد م،یآیبزرگ فرو رفته بودم و تا به خودم م یُشک در
که در چشمانم جمع شده بود  یدستم را حرکت دهم، اشک توانمینم یابه اندازه ذره یآنقدر وحشناک که حت

خراش افتاده  یگونه ها یوخروشان بر ر یرا بشکند و همچون رود شیمقابل روتا سد  شودیباالخره موفق م
 .شود یام جار

 .کار را با من کرده باش نیکه او ا شودیهنوز باورم نم اندازم،یبه واران نگاه م یبا چشمان باران ناباور

 اندازمیدر چشمان به شدت منفورش نگاه م یباران یچشمان با

 نجایمتنفر... گمشو برو از ا ؟یدیآشغال... ازت متنفرم فهم ،یآشغال کهیت هیتو  -

و پوزه اش را به دست  شودیم کیو به من نزد کندیمن و خودش را پر م انیمانده م یچند قدم باق واران
 مالدیام م دهید بیآس

 .دهمیبه عقب هل م و او را با تمام نفرت اندازم،یطرف صورتش را خراش م کیو  زنمیبه صورتش م یچنگ

 شومیبلند م میاز جا اطیو با احت رمیگیدست سالمم م انیرا در م امدهید بیآس دست

 شودیاز من دور م زنمیم شیکه به پهلو یتا کمکم کند که با لگد گذاردیبه جلو م یقدم واران

کارا و با من  نیچرا ا فهممت،ینم کنم،یرو درک نم ضتیضد و نق یرفتارا نیبرو، ا نجایگمشو، گمشو از ا -
 .بر داره نیکه تو رو از زم خوامیو من از خدا م یبه تمام معنا هست یروان هیتو  اد؟یهان؟ خوشت م یکنیم
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وجود را پشت سرم جا  یب وانیو آن ح مانمیکه در توانم مانده بود به سرعت از آنجا دور م ییرویته مانده ن با
 .داده بود زیرا به غروب غم انگ شیظهر جا گریکه د رومیو راه م دومیموقفه  یآنقدر ب گذارم،یم

 .بود نیغروب امروز هم همانند من غمگ انگار

شباهت با قصر نبود  یبزرگ که ب یکه عمارت رمیگینداشت، سرم را باال م یجان اریاز راه رفتن بس گرید میپاها
که با دستان سالمم در را باز کنم در  کنمیم یو سع کنمیآرام به طرفش حرکت م یبا قدم ها نم،یبیم میجلو

 اندازمیم یبه اطراف نگاه و گذارمیبه داخل م یقدم شود،یباز م یبلند ریج ریج یبا صدا

 ست؟ین نجایا یکس یآها -

 .عمارت حضور نداشته است نیدر ا یسال ها کس نکهیا یعنی نیهمه جا را پوشانده بود، و ا خاک

 شهیدر حال غروب از ش دیکه از خورش یو با نور کم جان زنمیم یکنار اطیرا با احت دهیو پوس یخاک یها پرده
 .کنمیتر نگاه م قیاطراف را دق شود،یم دهیشکسته و خاک خورده پنجره به داخل تاب یها

شده بود،  دهیهر چه تمام تر کش ییبایعمارت که به ز یها وارهیسقف و د یکه بر رو یاتورینیم یها ینقاش
که بر  یاز افراد ییها یبود و نقاش زانیسقف آو یکه بر رو یو با شکوه باینسبتا بزرگ و ز یچهل چراغ ها

که آنجا  دادیم نینشان از ا هبه سر دارند همه و هم ینشسته اند و تاج پادشاه یسلطنت یها یصندل یرو
از  یکی یو نقاش ریآن همه تصو انیمتعلق به پادشاهان و شخص اول کشور است، در م یعمارت قشالق کی

 .کندیاز همه نظرم را به خود جلب م شتریآنها ب

 زنمیبودند را کنار م دهیکش شیکه بر رو یو پرده ا کنمیحرکت م شیبه سو یآرام به

و دختر  ستادهیکه در کنار پادشاه ا یرا به همراه ملکه ا یتخت سلطنت یرا که بر رو یپادشاه ریتصو ینقاش
متناسب که بر  یو لب ینیو با ب یو چشمان رنگ ییلخت طال یرا با موها یشش ساله با نمک ایپنج  یبچه ا

 .دهدیشاه نشسته بود نشان م یپا یرو

 .من بود و قطعا من خود او بودم یکودک هیدختر بچه چقدر شب آن

و شاهزادشان کالرنس از کشور آزتاالن، کشور دوست و  زابتیو ملکه ال یآنجا متعلق به شاه دارس پس
 .الدورادو بودند هیهمسا

غروب هم کم کم  شوم،یم رهیکه آسمان در آن مشخص بود خ یو به پنجره ا رمیگیم یرا از نقاش نگاهم
سالن قرار  یکه در انتها یسنگ ضیعر یپله هابه طرف  دهد،یشب م یاهیرا به س شیجا شودیرهسپار م

به  گذرم،یفرو رفته بود م یکیتار انیکه در م ییاز راهرو روم،یاز پله ها باال م یو به آرام افتمیداشت به راه م
 .شومیاز هم قرار داشتند رو به رو م ادیز یبا در بسته که با فاصله ها ییاتاق ها

رنگ از جنس  یکرم یکه توسط پرده ها یبزرگ با پنجره سرتاسر یاتاق کنم،یم اتاق را باز نیدر اول یآرام به
با  رشیحر یکه پرده ها یبزرگ و اشراف یشده و تخت خواب دهیکه توسط باد به رقص در آمده پوش شمیابر

 .روندیطرف و آن طرف م نیوزش باد، سرکش ا
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و  رومیاتاق بود م یکه گوشه ا یکار زیبه کنار م روم،یآرام به داخل م یو با قدم ها کنمیرا کامل باز م در
 .اندازمینصب شده بود م وارید یبر رو زیسر م یکه باال یخانوادگ یو نقاش زیم یرو لیبه وسا ینگاه

 زنمیپرده را کنار م کنم،یو به طرف پنجره حرکت م شومیو از کنارش رد م کشمیم زیم یرو یرا به آرام دستم
 .نمیروشن شده بود بب یماه کم یرا که با پرتو نقره ا رونیب یتا فضا

 .کردیم یماه عجب امشب در دل آسمان دلبر قرص

را  شانمیپر یو همراه با خود موها دهدیاز اشکم را نوازش م سیملتهب و خ یو گونه ها وزدیم یخنک مینس
 .ردیگیم یبه رقص و باز

 کنمیاتاق را ترک م یا آرامو ب کشمیو پرده را م بندمیرا م پنجره

در  دارم،یآهسته به آن سمت قدم بر م کند،یباز نظرم را جلب م مهیبا در ن یاتاق گر،ید یاتاق ها انیم در
 .تا باز شود دهمیهُل م یو در را به آرام ستمیایچهار چوب در م

ِ ینسبتا کوچک که با پرده حر یبا پنجره ا ییو طال دیبه رنگ سف یا ختهیشلوغ و بهم ر یاتاق  یرنگ ییطال ر
 یقرار داشت و پرده ها یپر از عروسک و اسباب باز شیکه رو یپرنسس یشده بود و تخت کوچک دهیپوش
 .بود زانیطرف و آن طرفش آو نیکه ا یریحر

 کند،یجلب م نظرم را به خود یکالیموز یکمد جعبه  یکه بر رو اندازمیم یو به اطراف نگاه شومیاتاق م وارد
و به  گذارمیم شیآن را سر جا کندیکار نم دهمیتکانش م ای کنمیاما هرچه آن را کوک م دارمیآن را بر م

 .و فضا را تازه کند دیایتازه به داخل اتاق ب یهوا یتا کم کنمیدرش را باز م رومیطرف پنجره که کنار کمد بود م

تخت افتاده بود  نییکه پا یدکمه ا یو چشم ها ییطال یبا موها یبافتن یچشمم به عروسک انیآن م در
 .افتدیم

از  یرا به آرام میپا رود،یفرو م یشئ یبر رو لهیآن همه وس انیدر م میکه پا کنمیطرف عروسک حرکت م به
 دارمیبر م یش یرو

به آن  یبا دقت نگاه دارم،یمبر  نیزم یو آن را از رو شومیخم م نم،یبیرا م ییبایبه شکل قلب ز یگردنبند
 .شومیتا آن را باز کنم که باالخره موفق م کنمیم یسع شوم،یکه متوجه دو تکه بودنش م اندازمیگردنبند م

و به صدا در آمدنش  کالیکه باعث افتادن جعبه موز وزدینسبتا تند م یبا باز شدن گردنبند باد همزمان
 .شودیم

نگاهم را به گردنبند  شد،یپخش م نیزم یواژگون شده بر رو کالیکه از جعبه موز ییبایز یتوجه به ملود بدون
 .اندازمیباز شده م

 .زنندیلبخند م میهر چه تمام تر به رو ییبایکه به ز نمیبیپدر و مادرم را م ریگردنبند باز شده تصو انیم در

که  دهمیو اجازه م کشمیک شده گردنبند مه یبایز ریتصو یلرزان انگشتم را نوازش وار بر رو یدستان با
 .شوند یقطرات اشک از چشمانم جار



 

 
190 

 .شودیگم م شدیکه هنوز از جعبه پخش م یگوشنواز یملود انیام در م هیگر یصدا و

دست  انیو گردنبند را در م کنمیرا پاک م شودیم یجار میگونه ها یبر رو یگریپس از د یکیکه  ییها اشک
گوشنوازش قطع  یکه حاال ملود ینیزم یواژگون شده بر رو کالیبه سمت جعبه موز فشارم،یمشت شده ام م

 یو با قدم ها رمیگیدستانم م انیو درم دارمیبر م یاو آن را به همراه عروسک چشم دکمه رومیشده است م
 .شومیآهسته از اتاق خارج م

 .کنمیتخت حرکت م یو به سو رومیردش شده بودم مکه از همان ابتدا وا یطرف اتاق به

شب گم  یاهیکه در س یو از پنجره به آسمان کشمیتخت دراز م یو بر رو زنمیم یرا کنار رشیحر یها پرده
 .شومیم رهیشده است خ

دستم را دراز  کشم،یو بو م رمیگیو در آغوش م کنمیو بالشت کنار دستم را بلند م دهمیم هیتاج تخت تک به
که بالشت  ییهمان جا قایرا دق یکوچک مچاله شده ا یرا دوباره کوک کنم که پارچه  کالیتا جعبه موز کنمیم

 .نمیبیقرار داشت م

 یکه برا یدخترانه ا یلباس صورت کنمیو آن را از هم باز م کنمیرا به طرف پارچه مچاله شده بلند م دستانم
 نمیبیدو ساله بود را م ای کیسن 

 .لحظه عمر کوتاهش به فکر من بوده است نیکه مادرم تا آخر یراست به

و عطر تن و دست مادرم را  یبچگ یبو بوسم،یو م میبویو با تمام وجود م کنمیم کینزد امینیرا به ب لباس
 کنمیدر تمام تار و پود لباس احساس م

 .میبویمشتم قرار دارد را با تمام وجود م انیکه در م یو لباس کشمیتخت دراز م یبر رو یآرام به

 .شومیکه خسته م کنمیم هیو گر کنمیفکر م آنقدر

 .بردیم ینیریش یایو مرا همراه خود به رو شودیو خواب مهمان چشمانم م شکندیمقاومتم م باالخره

شاخه درخت پشت پنجره نشسته  یکه بر رو یدگانآواز پرن یبه صورتم و صدا دینور خورش با برخورد پرتو صبح
 .شومیم داریبودم ب دهیکه د ینیریش یایاند از رو

 .کشمیبه صورت و چشمان پوف کرده از خوابم م یو دست زمیخیتخت بر م یرو از

و قدم زنان از اتاق خارج  گذارمیکه همراهم بود م یفیتخت را به همراه گردنبندم را درون ک یرو لیوسا
 .شومیم

 یو صدا گذرمیاست م دینور خورش ییگم شده بود و اکنون پر از روشنا یاهیکه شب قبل در س ییراهرو از
 .شنومیم یکیرا در همان نزد یدختر یها یگوشیو باز یسرخوشانه کودک یخندها

 ریمن و بگ ایب ا،یب گهیزود باش د ،یریمامان... مامان چقدر آروم راه م -

 لباس و دامن دنبالت بدوم نیبا ا تونمیکالرنس آروم تر برو، من نم -
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 رودیدخترک به هوا م غیج

 من منتظرم ریمن و بگ ایب گه،یبدو د یزنیمامان چقدر غر م -

 .گذارمیاز عمارت م رونیو قدم به سمت محوطه ب میآیم نییپا یپله ها به آرام از

 .کشاندیکه آن طرف محوطه بود م یاراده مرا به سمت درخت بزرگ و تنومند توت یب میپاها

 شنومیدخترک را م یهم صدا باز

 نییپا دیایاز درخت ب انیملکه ب نکهیشاهزاده خانم لطفا قبل از ا -

 .حواسم رو پرت نکن ام،ینم خورم،یدارم توت م -

و  رسندیم امیلی. االن خانواده لرد وستیشاهزاده ن کیا در شأن رفتار  نیا ن،ییپا دییایشاهزاده خانم لطفا ب -
 .نندیبب یشکل نیشما رو ا دینبا

و داد دخترک را  افتدیم نیزم یبر رو مهیند یو کنار پا افتدیبود از دستش م دهیکه دخترک از درخت چ یتوت
 کندیبلند م

 توتم افتاد یحواسم رو پرت کرد زایل یزنیچقدر غر م یوا -

 نییپا نییایب ادیسرتون ب یینکرده بال ییو خدا دیوفتیخودتون هم ب نکهیخانم لطفا قبل از ا -

و گستاخانه شروع به  زندیو دستانش را به کمرش م ستدیایشاخه درخت م یبر رو شیدو پا یرو دخترک
درخت از پا  ینییو از شاخه پا شکندیم شیپا ریتمام شود شاخه ز ضشیعرا نکهیاما قبل از ا کندیحرف زدن م

 .شودیم زانیبودند آو دهیکه تازه از راه رس امیلیخانواده لرد و یجلو

 ریدر لباس شمش یکه دختر رومیبه سمت آنطرف م دیآیبهم م یبرخورد دو ش یصدا اطیح گریآن طرف د از
 .کندیم یباز رینبود شمش یشباهت به شاه دارس یو تنومند که ب یقو یبا مرد یچوب یریبا شمش یزن

 یکن یباز ریشمش یتونینم گهید یشد ریپ گه،یاه محکم تر بزن د -

 زندیم ادیدخترک فر و

 .خوامینم ریپ یگفته باشما بابا رمند،یمحکم تر پ -

و به  کندیم ریگ شیپا خنددیدخترکش م یها یزبان نیریو شاه به ش زدیدر همان زمان که دخترک غر م و
و  ندینشیشکمش م یرو رودیافتاده بود م نیکمر به زم یپدرش که رو یو دخترک به سو افتدیم نیزم

 .دیگو یم زندیم نیزم یرا کنار گوش پدر بر رو شیچوب ریشمش

 .رمردیباز که من تو رو شکست دادم پ -

 یو به اطراف نگاه میآیو تا به خودم م کندیحواسم را پرت م کندیکه بر فراز آسمان پرواز م یعقاب یصدا
 .ستین یدخترک خبر ریاز صدا و تصو گرید اندازمیم
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که حتما  فهممیم شییطال یکه با توجه به پرها اندازمیبود م نیزم یکه در حال فرود بر رو یبه عقاب ینگاه
 .داگالس باشد دیبا

 .جز داگالس نبود یکه گفتم او کس و همانطور شودیم لیو به انسان تبد دیآیفرود م نیزم یبر رو عقاب

 کندیشروع به حرف زدن مراست پشت سر هم  کیبکند  یسالم نکهیو بدون ا شودیم کمینزد داگالس

مدت  نیاگه واران بفهمه ا یدونیم م؟یچقدر با واران دنبالت گشت یدونیتو؟ م یبود نجایهمه مدت ا نیا -
 اره؟ینکرده پدرت رو در م داتیو پ یبود نجایا

 کنمیبه دست مجروحم م یا اشاره

 نترس قبال پدرم رو در آورده -

 شودیصورتش درهم م یو از نگران افتدیم امیپاره و دست زخم نیاشاره ام به دستم نگاهش به آست با

 هیچه سر و وضع نیشده ا یچ -

 دست گل واران جونتونه -

 کنهیاونم با تو نم یکار نیهمچ گهیباشه د یوحش یاران هرچاونه؟ و ریتقص یچ یعنی -

 .زده من و آش و الش کرده ینیبیفعال که م -

 دیگوینم یزیو چ شودیساکت م داگالس

 ؟یندار یجواب ؟یچرا ساکت هیچ -

 من... من واقعا متاسفم -

 .کنهیبرام دوا نم یمتاسف نباش... تاسفت درد -

 کندیحرفش را عوض م دیچه بگو داندینم گریکه د داگالس

 دیگویو م کندیبه عمارت م یا اشاره

 کجاست؟ نجایا یراست -

 قصر بابام -

 .لرزهیباشن رو کل عمارت، تن آدم م دهیچه ترسناکه انگار گرد مرده پاش گم،یم یدارم جد -

 ترسناک تره که نیواران از ا ؟یعمارت پدرم بوده، ترس! چه ترس نجایگفتم، ا یمنم جد -

 .شودیکه با چشم غره من خفه م خنددیبه حرفم قاه قاه م داگالس

 تحمل کرد شهیم شتریعقاب بودنت رو ب ،یمخرو  یلیخ -
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که داگالس خودش  شومیو قدم زنان از عمارت دور م کنمیدست و شانه سالمم درست م یرا بر رو فمیک بند
به عقب  یقدم ردیتا آن را از دستانم بگ بردیم فیو دستش را به سمت ک رساندیبلند به من م یرا با قدم ها

 ردیرا بگ فیکه داگالس ک دهمیو اجازه نم رومیم

 .ستیبه کمک ن یاجیدستم سالمه احت یکی نیا -

 ؟یراه بر یتونیم -

 .راه برم تونمیم جهیشده پاهام که سالمن، در نت یدستم زخم ،یچه سوال احمقانه ا -

 شنومیرا م شیکه دوباره صدا دهمیمحلش بگذارم به راهم ادامه م گرید نکهیبدون ا و

 یریاشتباه م یدار ستایراه جنگل زمرد ن نیا -

رو  نمید یرو مشخص کنم، به اندازه کاف فمیتا تکل کتوریو شیپ رمیجنگل زمرد، دارم م رمیگفته که دارم م یک -
نداره  یبه مراقبت و همکار یازین گهیباشه ادا کرده باشم، واران د دیکه با یزیاز اون چ شتریب دمیادا کردم شا

 .داره منم ازیبه مراقبت ن شتریکه االن ب یو اون

وگرنه پرواز کن و برو و بذار من به کارم برسم و بدون  فتینزن و راه ب یپس لطفا حرف یایباهام ب یخوایم اگه
 .گذارمیت سرم جا مو او را پش افتمیبه راه م یگریحرف د

 .شودیهمراهم م دیسخن بگو یکلمه ا نکهیکه داگالس بدون ا دهمیراهم ادامه م به

 .میرسیم کتوریو ییهمان خانه کذا ای یباالخره به مقر فرمانده ینه چندان طوالن یرو ادهیاز پ بعد

 .رسمیم کتوریباالخره به اتاق و شومینگهبانان و خدم و هشم رد م لیاز آنکه از س بعد

بر اجازه ورود را  یرا مبن کتوریو یصدا نکهیتا اجازه ورود را صادر کند، بعد از ا مانمیو منتظر م زنمیم در
مطاله  نکیو در چشمانش که ع ستمیای. مقابلش مبندمیو در را پشت سرم م شومیوارد اتاق م شنوم،یم

 .رومیسر اصل مطلب م یاضافه ا ینیو بدون مقدمه چ شومیم رهیآن ها را قاب گرفته خ

هم  گهیبرم و د نجایاز ا خوامینمونده، م نمونیب یزیچ گهیکه بهت داشتم را ادا کردم و د ینید گهیفکر کنم د -
به من  نکهیرو انجام بده بدون ا فشیتک تک وظا تونهیندارم، اون سالم و سالمته و خودش م یبا واران کار

 .داشته باشه یازین

سخن گفتن باز شده بود  یکه برا یو دهان خوردیام م دهید بیبه دست آس کتوریسخنانم نگاه و انیم در
 .شودیاز آن خارج شود بسته م یکلمه ا نکهیبدون ا

 زندیو لب م دیآیبه خودش م کتوریو

 ؟یسر دستت آورد ییچه بال -

 زنمیآن سوال احمقانه اش م یبرا یپوزخند
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بال رو سرم  نیدست آموزت ا بال رو سرت آورده، اون گرگ نیا یک یو بگ یبد رییتغ یبهتره سوالت و کم -
 آورده، خنده داره نه

را  زیم کنم،یم جادیا یناهنجار یو صدا کشمیم زیم یرا بر رو میهمان طور که ناخون ها شومیبلند م میجا از
 .ستمیایم کتوریو مقابل و زنمیدور م

 یبخواد کار یکس نکهیبدون ا خوامیکه م ییتموم شده و آزادم، آزادم که برم، برم هر جا نجایکارم ا گهیمن د -
 .بهم بزنه یصدمه ا ایبهم داشته باشه 

 تکانمیاش را با انگشتانم م قهی یو گوشه  شومیتر م کینزد کتوریو به

 ارم؟یسرش م ییدماغم بشه چه بال یمو نیب نیبخواد در ا یکس ایکه اگه تو  یدونیو م -

 .کنمیو به سمت جنگل زمرد حرکت م شومیو از اتاق خارج م رومیو به سمت در م دارمیاو چشم بر م از

 .گذارمیرا پشت سرم جا م ییو آن خانه کذا کنمیو به سمت جنگل زمرد حرکت م کنمیتند م پا

 .رسمیغار م به یطوالن ریکردن آن مس یبعد از ط بالخره

 .زندیپلک م یناباور چند بار و افتدیبه من م ایفروغ ما یبه آنجا، چشمان ب دنمیاز رس باالفاصله

 شیپ هیثان کیو بر خالف  زدیدر آن موج نم یناراحت گریکه د یو با چشمان کندیسرعت به طرفم حرکت م به
بدنم را  یتک تک اجزا خواهدیانگار که م دهدیو فشار م ردیگیستاره باران شده بود، مرا محکم در آغوش م

 .در خودش حل کند

 :میآیکه بود به حرف م یآن همه فشار رو به خفه شدن بودم باالخره با هر سخت انیمن که در م و

 .باز کن دستات و از هم یخفم کن نکهیلطفا قبل از ا ایما -

و همچنان مرا در آغوشش فشار  شودیاصال متوجه سخنان من نم برد،یبه سر م گرید ییایکه انگار در دن ایما
 .دهدیم

را از من جدا کند، قطعا  وانهید نینشود تا ا دایپ گرید قهیدق کیتا  یکه اگر کس شومیکم دارم نگران م کم
 .شکندیم میاستخوان ها

 یها هیر دهمیو اجازه م کشمیم یقیو نفس عم کنمیرا از خود جدا م ایبود ما یبا هر جان کندن باالخره
 .ام از هوا پر شود چارهیب

 چه طرز بغل کردنه آخه؟ نیا ،یکردیخفم م یدختر داشت -

 :دیگویدر چهره اش باشد م یشرمندگ یذره ا یحت نکهیبدون ا ایما

مرتب بود، تا  زیهمه جا و همه چ یسرکش یبرا یبا واران رفت نکهیشده، بعد از ا یچ یدونیآخه تو که نم -
 .گردهیغروب بر م یکاینزد یواران بدون تو، با سر و وضع آشفته و عصبان نکهیا
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و  کندیرا نگاه م میو دست و پا چرخدیو به دورم م کندیم یو به سر و وضعم نگاه شودیاز من جدا م و
 :دیگویم

 آره؟ گهید یاالن سالم -

 کوبمیکه با دستم به پشت دستش م زندیرا باال م راهنمیپ گوشه و

 .ولم کن وونهیدختره د یکنیم کاریچ -

بتوانم پشت دست و  نکهیدفعه قبل از ا نیو ا زندیاو بدون توجه به سخنانم دوباره گوشه لباسم را باال م اما
 ریست در زدر  ایو دست ما م،یشنویبود را م ستادهیآلفرد را که درست مقابلمان ا یدر دهانش بکوبم، صدا

 میشنویآلفرد را م یصدا انیو در آن م شودیقرار داشت همان جا خشک م راهنمیپ

بد بد  یکارا نیهمه پسر دار نیا نیب قایو دق نجایچرا ا ،یگوشیباز یهمه جا برا نیکه ا گمیاهم! م -
 کندیاشاره م ایو به دست ما د،یکنیم

 :مییگویو همزمان با او به آلفرد م کنمیرا به شدت از خودم دور م ایما دست

 خفه شو -

 .شودیم رهیگستاخانه و پررو در چشمانمان خ آلفرد

 نگم یبه کس دمیحاال اشکال نداره قول م -

 یکه جا خال کنمیبود را به طرفش پرت م میکه کنار پا یو سنگ میآیاز حدش به ستوه م شیب ییپررو از
 .دهدیم

 ...شنهادی... دارم بهتون پگمیمگه دروغ م ؟یکنیکه م هیچه کار نیاه! ا -

و  رودیکه شنلم کنار م کنم،یبه طرفش پرت م یگریبگذارم حرفش تمام شود سنگ د نکهیدفعه قبل از ا نیا
و  شودیام شوکه م یزخم یبازو دنیبا د ایو ما شودیم انیام را که پوشانده بودم نما یمجروح و زخم یبازو
 دزنیم یغیج

حرکت  یمن، همانطور ب یزخم یبازو ایشوکه شود  اینسبتا بلند ما غیکه از ج دانستینم نیکه در آن ب آلفرد
 .کندیو بر و بر مرا نگاه م ستادهیا شیدر جا

 :دیگویکه همچنان در بُهت بود با لُکنت م ایما

 .... تو بودپ... پس... اون... اون خون... مال تو -

تکانش  یو کم گذارمیشانه اش م یو دست سالمم را بر رو کنمیم یشنلم مخف ریام را ز یزخم یبازو
 .دهمیم

 ایبه خودت ب ای... ماایما -
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 یو بر رو رندیگیاز هم سبقت م یگریپس از د یکی شیو اشک ها زندیم هیگر ریبدون توجه به من، ز ایما اما
 .شودیم ریسراز شیگونه ها

 بود ختهیر نیپس خون خودت بود آره، خون خودت بود که رو زم -

 :دیگویهق هقش م انیو در م آوردیام فرود م نهیرا در س نشیسنگ یمشت ها و

من رو  قهیبرادرات اون دفعه تو جنگل  م؟یکردیم کاریهان!؟... چ میکردیم کاریچ افتادیبرات م یاگه اتفاق -
و واران و زنده زنده  ارنیتار مو ازت کم بشه پدر همه ما رو در م کی ای افتهیبرات ب یگرفته بودن که اگر اتفاف

 .میکردیم کاریسرت اومده بود چ ییاگه بال زنن،یم شیآت

 .کندیمن پاک م ینوایاش را با لباس ب ینیو اشک و ب ردیگیمرا محکم تر از قبل در آغوش م و

 .شنومیم بود مرا که همچنان در آغوش ایخفه ما یصدا

آلفرد ازش  ایمن  یبرگشت، هرچ یتو همراهش باش نکهیغروب بدون ا یموقعه ها شونیپر واران آشفته و -
ما  تیکه آخرش با عصبان میالتماس و اصرار کرد نقدریا زد،یشده حرف نم یو چ ییکه تو کجا میکردیسوال م

 .رونیرو از غار انداخت ب

به سمت ما  دهیو رنگ پر شونیشدن بود، داگالس پر کیرو به تار گهیاز گذشت چند ساعت که هوا د بعد
همراه  قهیو بعد از چند دق شهیو بعد از اون به سرعت داخل غار م رهیگیو دستپاچه سراغ واران و م ادیم

 .کننیواران مضطرب به سمت جنگل پا تند م

 یتا وسطا یخون یرد لکه ها م،یافتیدنبالشون راه م میمشکوک شده بود نایا یو آلفرد هم که به رفتار من
 یخوناز رد خون و لکه یاثر گهید نکهیتا ا شدیتر م کیو بار کیشده بود اما کم کم رد خون بار دهیجنگلش کش
 تونستیداشت، انگار که اگه م یکه چه وضع ینیواران و بب یکالرنس، نبود میکردیسکته م مینبود، داشت

 .کردیخودش و خفه م

و همچون خرس  شوم،یموفق نم کنمیرا از خود جدا کنم و آرامش کنم اما هرچه تالش م ایتا ما کنمیم یسع
 .دهدیمرا در آغوش گرفته و فشار م کندیو او را رها نم چسبدیکه محکم به مادرش م ییکوآال

 دیگویو م کندیاش را با لباسم پاک م ینیدوباره ب ایما

تا  میرد خونا پاک شده بود همه اون اطراف و گشت گهید یوقت م،یداشت یاون لحظه چه حال یدونیتو که نم -
 م،یدیپامون د یو جلو منیاهر هیهمون لحظه جنازه لت و پار و آش و الش شده  م،یکن دایاز تو پ ینشونه ا

رفته بود پوست سرش کنده شد بود و  نیداشت نصف صورتش کامل از ب یچه شکل یدونیکالرنس نم یوا
 یکردیکه اگه دقت نم یشده بود جور دهیسرش از خون پوش گهیجمجمه سرش معلوم بود، اون قسمت د

حال بهم زن بود، داگالس که همون جا رو سر جنازه باال آورد و  یلیاصال صورتش معلوم نبود، کالرنس خ
 .اردشینه بشد و واران آخرش مجبور شد تا غار کولش ک هوشیب

دفاع اون بال  یسرت آورده و تو هم برا ییحتما اون بهت حمله کرده بال میفکر کرد میدیجنازه رو که د اون
پس  یو از خودت دفاع کرد یبال رو سرش آورد نیکه اگه تو ا میبعد فکر کرد قهیدق هیاما  ،یسرش آوردرو
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 دایاز تو پ یو نشونه ا میگشت وجنگل  یهمه جا یاما وقت ،یاطراف نیو هم یو سالم ییحداقل هنوز سر پا
 گهیجا د هیبهت نداشته قطعا  یسرت اومده و اگه اون جنازه کار ییشد که بال لیتبد نیقیشکمون به  مینکرد

 .ستیازت ن یبدتر سرت اومده که خبر ییبال هی

 .کنمیرا نوازش م اشیشمیابر ییطال یو موها دهمیآغوشم فشار م انیرا محکم در م انیگر یایما

 .هست، پس نگران نباش یخراش جزئ هیفقط  نیو ا فتادهیبرام ن یکه اتفاف ینیبیآروم باش م ایما -

آغوشم  انیودوباره خودش را در م کندیبلند بلند شروع به سخن گفتن م م،یاو بدون توجه به حرفها اما
ام  نهیس انیاما چون سرش را در م دهدیهمچنان به سخن گفتنش ادامه م یو زار هیگر انیدر م اندازد،یم

 .شنومینم یجز اصوات گُنگ و نامفهوم یزیپنهان کرده است چ

که  یو با نوک انگشتانم قطرات اشک کنمیو او را از خود جدا م فشارمیدستانم م انیرا در م فشیظر ییبازوها
 میگویو م زنمیم یلبخند مچهیو ن نمکیرا پاک م شودیم ریاز چشمانش سراز

 .یگفت یچ دمینفهم ستم،یزبون گُنگا رو بلد ن -

و خوش تراشش را مشت  فیو دست ظر کندینثارم م یو چشم غره ا اندازدیم یبه صورت خندانم نگاه ایما
 دیگویو م آوردیام فرود م نهیو در س کندیم

 .یبد یلیخ -

 میگویو م دهمیسر م یمن در جوابش خنده ا و

 .ستمیهم بد ن یلیخ گهیحد، د نینه در ا -

 شیو نگاه آب گذاردیمجروحم م یبازو یدستش را نوازش وار بر رو ایما

 .شودیو ناراحت م نیاندوهگ دوباره

واران بوده نه؟ بگو که کار اون نبوده، آخه  ریاون بوده؟ تغص ریوضع االنت تقص نیبا واران دعوات شده؟ ا -
 اره؟یبال رو سرت ب نیدلش اومده ا یطورچ

و  دهمیو فشار م رمیگیدستانم که از شدت تب داغ و همانند کوره بود م انیاش را در مزده خیسرد و  دستان
 میگویو م زنمیم شیبه رو یتبسم

واران نبوده... برو استراحت کن،  ریاتفاق هم تقص نینگران نباش، درضمن ا نقدریمن حالم خوبه خوبه، ا -
 ...به استراحت و مراقبت دا ازیاز من ن شتریانگار تو ب

 دیگویو م پردیحرفم م انیجفت پا م ایما

 کهیشده و ت کهیت کهیاون رد خون و اون جنازه ت م،یکردیسکته م میبود، داشت یچه وضع یدونیآخه تو که نم -
سرت  ییبال هیکه حتما  دادیهمه و همه نشون م م،یکرد دایخار پ یبوته ها نیکه مال لباست ب یاهیپارچه س

 .اومده
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 یلباس پاره شده، احتماال زمان ییرو ریحر یاکهیت یکه متوجه پارک کنمیلباسم م نییبه پا ینگاه ایحرف ما با
 .شده و پاره شده است دهیکرده و کش ریگ یبودم به شاخه ا دنیکه در حال دو

لباسم پاره  یک دمیواقعا خودمم نفهم شدم،یکه لباسم پاره شده اصال متوجه اش نم یگفتیاگه تا حاال نم -
 .یکنیاستراحت م یریو م یدیحرف گوش کن حرف آلفات رو گوش م یمگاٱ هیشده، حاال هم مثل 

و  کندیر برابر رفتن مقاومت مد ایکند و حواسش به او باشد اما ما یرا همراه ایتا ما کنمیبه آلفرد اشاره م و
که برود و  کنمیو اشاره م رمیگیرا م شیبه زبان آورد که جلو یزیچ خواهدیو م شودیم رهیدر چشمانم خ

انداخته است  شیبه دور شانه ها یکه دست فردو به همراه آل کندیو عقب کرد م شودیم میتسل ایباالخره ما
 .تا مطمئن شوم که رفته اند مانمیآن دو م رهیو انقدر خ شوندیآرام آرام از من دور م

 .کنمیو قدم زنان به سمت غار حرکت م کنمیعقب گرد م شومیو آلفرد مطمئن م ایکه از رفتن ما یهنگام

و وارد غار که  زنمیشده است را کنار م زانیغار رشد کرده و آو یکه از دهانه ورود ییبایسرسبز و ز یها چکیپ
و به سمت صندوق و چمدانم که گوشه غار قرار  شومیروشن شده است م دیخورش ییطال یا اشعه هاب

 .رومیداشت م

که متعلق به خودم  یو در چمدان کوچک کنمیکرده بود جدا م ایمُه میبرا کتوریکه و یلیخودم را از وسا لیوسا
 .شنومیخود م یواران را در چند قدم یدرحال بستن در چمدان بودم که صدا گذارم،یبود م

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 میگویو م کنمیو به او نگاه م زمیریخشم و نفرتم را در چشمانم م تمام

تمومه  نجایا گهیبه تو جواب پس بدم. کار من د ستمیمجبور ن کنمیکه م ییدرضمن من بابت کارا ؟ینیبینم -
 .یندار یازیبه کمک ن گهیو ظاهرا  تو هم د

 شنومیکنار گوشم م قایرا دق شیصدا

 یبر ذارمینم -

و از او فاصله  کشمیبه گردنم م یدست ،شودیمور مورم م خورد،یکه به پوست گردنم م شیهُرم نفس ها از
 میگویو م زنمیم یو پوزخند شومیم رهیدر چشمانش خ رم،یگیم

خوب تو گوشت فرو کن و بدون که من غالم  نویخنده داره... ا یلیمن نرم؟ خ یکه نذار یخوایتو م ؟یجد -
 .دمیکه خودم بخوام رو انجام م یو هر کار ستمیحلقه به گوش تو ن

را  شیقرار دهم که دوباره صدا یاتا چمدان را گوشه شومیبلند م میو از جا بندمیدر چمدان را محکم م و
 شنومیم

 من و ببخش، من واقعا متاسفم مونم،یدم واقعا پشکه کر  یمن واقعا از کار و رفتار -

 زنمیم ادیفر
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تو چشمات  یتاسف چیمن ه ؟یآش و الشم کن شتریب یکه نزد نیاز ا ؟یهان؟ از چ یمتاسف یاز چ -
 .خودت نگه دار یدرضمن تاسفت و برا نم،یبینم

 یکه بر رو یخراش سطح یو جا ردیگیپرتو نور قرار م ییکه صورتش در روشنا گذاردیبه عقب م یقدم وارن
 .شودیگذاشتم مشخص م ادگاریصورتش از آن اتفاق به 

 میگویو م کنمیو به خراش صورتش اشاره م کنمیبود نگاه م یاز هر حس یچشمان به رنگ شبش که خال در

 .شده یخوشکل یاثر هنر کردم،یناخونامو تو پوستت فرو م شتریکاش ب -

نشود  دهیکش نیزم یدارد بر رو یکه سع ییاما حرص و خشم را در چشمان و پنجه ها دیگوینم یزیچ واران
 .دهدیدرونش را نشان م تیمشهود است و وضع یبه خوب

 دیگویاش مشده دیکل یدندان ها انیو از م ردیگیرا از من م شیرو نیخشمگ واران

 ایبا من ب -

کاراتو خودت بکن، من االن مجروحم و  ستم،ین تیباز شب مهیعروسک خ ایدست  ریز گهیخودت برو، من د -
 .دارم ازیبه مراقبت ن

و حبه  دهمیم هیپشت سرم تک یسنگ واریو به د نمینشیکه گوشه غار قرار داشت م یکُنده درخت یبر رو و
و در دهانم  دارمیقرار داشت بر م یچوب زیم یبر رو یدار هیکه درون ظرف پا یو خوشرنگ یاقوتیانگور 

 .شودیاش در تمام دهانم پخش مو خوشمزه نیریکه طعم ش گذارمیم

 .شومیواران به خودم م یکه متوجه نگاه حرص رمیگیرا باال م سرم

و پروو و گستاخ در  دهمیتکان م اشیو مقابل چشمان حرص دارمیاز درون ظرف بر م یانگور خوشه
 میگویو م زنمیچشمانش زُل م

 ؟یخوریرفت به توهم تعارف کنم م ادمی دیببخش یوا -

 میگویو م زنمیبعد پوزخند م و

 خورنینبود که گرگا انگور نم ادمیاصال  یوا یا -

 میخنده ها انیرا در م شیفشردن دندان ها یو صدا خندمیقاه قاه به صورت جمع شده از حرصش م و
 شودیو از غار خارج م کندیبه صورتم نگاه کند عقب گرد م گریبار د نکهیو بدون ا شنومیم

مانند  والیگرگ ه نیا مارگونهیو ب ضیام تا ذهن مرکه چرا تاکنون به خودم اجازه نداده شمیاندیم نیمن به ا و
 .را بخوانم

 .بزنم یو جنگل دوراطراف  نیبار در ا نیآخر یتا برا شومیو از غار خارج م کنمیرا درون ظرف رها م انگور

 دنیاز دو یکه دست کم یبلند یکه آلفرد را که به طرفم گام ها کنمیزنان به طرف جنگل حرکت م قدم
 .ماندیاز شدت نفس نفس زدن از سخن گفتن باز م بایتقر رسدیکه به من م یو هنگام نمیبینداشت را م
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 .شودیکوتاه که نفسش جا آمده بود باالخره زبانش باز م یقیبعد از دقا آلفرد

 ؟یریکجا م یکالرنس، دار -

 اندازمیمتعجب به آلفرد نگاه مو ساکت و  رودیباال م میابرو کی

 افتدیو به لُکنت م شودیمن دستپاچه م رهیبا نگاه خ آلفرد

 .یبر ییکه تو جا مینذار... آلفا واران گفته که تا اومدن اون زهی... چیعنی... عی -

 میگویو م شومیم رهیو در چشمان آلفرد خ کشمیم تیاز عصبان یپوف

 ستم؟یاون ن یدست و بله قربان گو ریز گهیو د رمیم نجایآلفاتون بهتون نگفته که دارم از ا -

 شکنمیسکوت را م کرد،یم ییحکم فرما انمانیم هیچند ثان یکه برا یاز سکوت بعد

 .دیبزن نهیرو به س رتونیپ یمن سنگ اون آلفا یجلو نقدریا ستیالزم ن -

فک چفت شده  انیو م شودیبهش بر خورده بود فکش منقبض م شیکه انگار از گفته من درباره آلفا آلفرد
 .ردیگیو حالت حمله به خودش م کشدینسبتا بلند م یاش خرناس

 رمیگیم زیبه خود ن یو حالت تدافع رسانمینجرم مو دستم را به خ زنمیشنلم را کنار م گوشه

 آلفات؟ یمن درباره یاز حرفا یناراحت شد ،یآخ -

 میگویو م کنمیو سرد به چشمانش نگاه م زنمیم یبعد پوزخند و

حالت مسخره  نیا و یزن حداقل بهم احترام بذار هیاما انتظار داشتم به عنوان  ستم،یآلفات ن گهیدرسته د -
 .یریرو به خودت نگ

 رهیبه من خ یچشم ریو شرمزده ز اندازدیم نییکه از عملش شرمنده و خجالت زده بود، سرش را پا آلفرد
 .شودیم

 .شومیو از آنجا دور م گذارمیو آلفرد را پشت سرم جا م رمیگیتوجه به ادا و اصولش راهم را م بدون

نهار  یدوتا کبک هم برا یکیو  برمیلذت را م تیاطرافم نها ریدلپذ یو از هوا مادهیبه اواسط جنگل رس بایتقر
 .ظهرم شکار کرده بودم

و ممکن است که مرا از غذا خوردن  آوردیدر م یانوسیعهد دق یواران از آن ادا و اصول ها دانستمیکه م چرا
 .محروم کند

شباهت با  یحرف زدن آرام که از دور ب یکه صدا کنمیکه در دستانم بود نگاه م یتپل مُپُل یدو کبک شکار به
 شودیم زیت میپچ پچ نبود گوش ها
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بوته  انی. آرام سرم را از مشومیشمشاد پنهان م یو پشت بوته ها کنمیتر م کیآرام خودم را به صدا نزد آرام
و دعوا و مشاجره  ستادهیهم ا کینزد بایکه تقر کتوریواران و و دنیکه با د نمیها باال آوردم تا صاحبان صدا را بب

 .متعجب شدم کنندیم

 .تا متوجه سخنانشان شوم دهمیگوش م قیدق کتوریواران و و یحرفها به

 شنومیواران را م نیخشمگ یصدا نیب نیا در

باشه  میدوستم اونم اگه دوست بچگ نیهنوز اونقدر پست نشدم که بخوام به اعتماد بهتر تونم،یمن نم -
 کنم انتیخ

 شنومیاز واران نداشت م یرا هم که دست کم کتوریو یصدا

برگردونه همونه، اون  تیتو رو به حالت عاد تونهیکه م یپسر، بفهم که تنها راه ینفهم شد نقدریچرا تو ا -
 .تهیموقع نیا یتو تو زیتنها دستاو

 بایو تقر شودیم یعصبان ستیچ دانستمیکه نم یبه او، سر موضوع کتورین وشد چیاز اصرارها و پاپ واران
 .زندیم یبه دور خود چرخ یچارگیو ب یو از سر کالفک زندیبلند م یانعره

 .کنمیهستم و با دقت آنها را نگاه م رکاهیو آب ز یسخنان و حرکات آن دو موجود موز محو

 .ایدیو گوش م گرانیو حرف د یستادیفال گوش ا ستیخوب ن -

از  یقبل از هر واکنش قایکه دق شومیزدن م غیو آماده ج پرمیم میکنار گوشم آمد، از جا قایکه دق ییصدا با
 .راندیو مرا به عقب م شودیدهانم گرفته م یجلو یجانب من و دهانم، دست

که از ناکجا  یابانیصار دستان آن غول بح انیدست و پا زدن هستم تا خودم را قبل از خفه شدن در م درحال
 .ستدیایو مقابلم م شودیو از من جدا م کندیآباد آمده بود خالص کنم که دستانش را ُشل م

 حهیبلعم آن را مهمان ر یهوا را با تمام وجودم م یابانیدستان آن غول ب انیمحض آزاد شدن دهانم از م به
 رهیخ میو به روبه رو کشمیم یگرید قیو نفس عم کنمیبسته مبار باز و  کی. چشمانم را کنمیم میها
 .شومیم رهیدهانم را گرفته خ یکه باعث ترساندنم شده و جلو یو به کس شومیم

سر و صورت و اطرافش  یرنگ که بر رو اهیبلند س یانبوه مو انیاو را در م توانمیم کنمیتر که نگاه م قیدق
را قاب گرفته  اشدهیشده بود و صورت سرد و رنگ پر دهیکش اشیشانیپ نییتا پا بایکه تقر یو شنل ختهیر

 .است بشناسم

 .مجروح شده بود و من او را مداوا کردم بود شیبود که پا یمنیهمان اهر او

و بدون توجه  زندیم ی: چته تک خنده امیگویو م کنمینگاه م یچشمان مرموز و خندانش به حالت سوال در
 دیگویبه سوال من م

 نجاتت دادم یخودت و لو بد نکهیخوب شد قبل از ا -
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 کنمیپرتاب م شیو به سو دارمیافتاده بود بر م میکنار پا قایکه دق یو سنگ نسبتا بزرگ کنمیرا دراز م دستم
و واران  کتوریتوجه و شودیکه باعث م دهدیم ییصدا نیو سنگ بخاطر برخوردش به زم دهدیم یکه جا خال

 .جلب شود میبود ستادهیسمت که ما ا نیبه ا

 .کنمیاحساس م یرا به خوب دیآیمحکم و استوار واران را که به سمت ما م یقدم ها یصدا

 کنمیم یشدت ترس دستپاچه شده ام و قالب ته از

 دیگویکه م شنومیواران را م یصدا

 اونجاست؟ یک -

و به آن  کنمیو من به خودم بابت پرت کردن سنگ سرزنش م شودیتر م کیو نزد کیهر لحظه نزد وارن
 .رومیهم چپ و راست چشم غره م نیاهر

 یآنقدر ُشکه شده ام که حت فتد،یسرم ب یتنومندش بر رو کلیه هیشده بود که سا کیآنقدر نزد واران
 .شوم بیغ توانمینم

 .شنومیسرم م یواران را باال یمحکم و نسبتا عصب یصدا

 .یسادیفال گوش وا ،یینجایپس تو ا -

سرم  یتنومند واران که باال کلی. به هرودیشدت ترس زبانم بند آمده و ضربان قلبم هر لحظه باال و باالتر م از
 .دهمیقورت م یو آب دهانم را به سخت شومیم رهیافتاده است خ میاش بر رو هیو سا ستادهیا

 .شومیواران به پشت سرم م رهیکه متوجه نگاه خ میبگو یدهانم را باز کنم تا سخن خواهمیم

 یکه متوجه کالغ چشم قرمزِ بال شکسته ا کنمیو به پشت سرم نگاه م گردانمیگردنم را بر م یترس به آرام با
 .شومیرافائل باشد م نانیاز جاسوسان و خبرچ دیکه احتماال با

و نفس  کنمیام را رها م نهینفس حبس شده در س ستمیمخاطب سخنان واران من نبودم  دهیکه فهم حاال
 .بلعمیم میها هیو هوا را با تمام وجود به داخل ر کشمیم یآسوده ا

 .شومیپرش بلند م کی یکه متوجه آماده شدن واران برا رمیگیلحظه سرم را باال م کی در

خرد و  شیدست و پاها ریز میطرف بپرد و استخوان ها نیشاد به اشم یواران از آنطرف بوته ها نکهیاز ا قبل
 .زنمیو نفس نفس م برمیپنهاه م یپشت درختو  دهمیم یشود جا خال ریخاکش

است نگاه  ستادهیسر آن کالغ منفور ا یو به واران که حاال باال آورمیم رونیدرخت ب انیاز م یرا به آرام سرم
 .کنمیم

چشم برهم زدن  کیو در  کندیو سرش را از تنش جدا م کندیم یزندان شیپنجه ها انیکالغ را در م ناگهان
 بلعدیو م کندیو بُرنده اش له م زیت یآرواره ها انیو آن را درم گذاردیکالغ را در دهانش م
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 یو مقدار شنوم،یمفاصله هم در دهانش  نیو شکننده کالغ را از هم فیظر یخورد شدن استخوان ها یصدا
 .دچار حالت تحو شوم شودیکه باعث م شودیم زانیو آو چکدیخون از پوزه اش م

مرا در  میپا ریدر ز یشکستن شاخه خشک یتا هرچه زود تر از آنجا دور شوم که صدا گذارمیبه عقب م یقدم
 .کندیقسمت جلب م نیو توجه واران را به ا کندیم خکوبیجا م

با زبانش دور پوزه اش را  شود،یم رهیام خ ستادهیکه ا ییبه همان جا قیو دق کندیم زیچشمانش را ر واران
 .رساندیکه هستم م ییو با چند گام خودش را به جا کندیم زیتم

که بر اثر ترس و اضطراب بلند شده  یتنفس تند یتا صدا گذارمیام م ینیدهان و ب یرا محکم بر رو دستانم
 .رمیبگاست را 

 .کشدیاز عملش دست م یو لحظه ا کندیم دنیشروع به بو کش قیدق واران

 .کم مانده بود که همان جا از حال برم کردم،یبدنم را چه م یشده بودم اما بو بیغ

 کنمیمتوجه حضور من شود. خدا خدا م دنیتر شود و از بو کش کیچند قدم مانده بود تا واران به من نزد فقط
 .مهلکه نجات دهد نیو مرا از ا فتدیاتفاق ب یتا معجزه ا

بزاق دهانم را قورت  توانمیهم نم کیاز آن فاصله نزد یبزند، حت رونیاز شدت تپش کم مانده از دهانم ب قلبم
 .خشک شده ام را تَر کنم یدهم و گلو

که او را مخاطب قرار داده از من  کتوریو یدامتر مانده بود که پوزه واران به گردنم برسد که با ص یلیچند م فقط
 .دهدیم کتوریو حواسش را به و شودیدور م

از اولم بهت گفتن که  م،یرو متوجه خودمون نکرد یکس نیاز ا شتریتا ب میزود باش بر ؟یکنیم کاریپسر چ -
 میتا دربارش حرف بزن گاهیپا یایب دیو با ستیمورد ن نیصحبت کردن در ا یبرا یمناسب یجنگل جا

 شنومیم یخرناس واران و سپس حرف زدنش را با لحن عصبان یصدا

 یبود کشته بشم و اونم فقط به دست تو، من کس کیکه پام رو تو اون جهنم گذاشته بودم نزد یبار نیآخر -
 .بشم دهیسوراخ دوبار گز هیکه بخوام از  ستمین

 کردمیولت م یکردم و درحال مرگ بود داتیمون موقع که تو دره پکنم ه ستتیسر به ن خواستمیمن اگه م -
 .یریبم

 شنومیواران را م زیتمسخر آم یصدا

البد اون  ،ینکرد یکار نیبرات سود و منفعت دارم که به قول خودت تا حااال همچ اتیحتما مثل دور و بر -
 بود ختهیزهر عقرب ر میدنیرافائل بوده که تو نوش

بردار،  میهان... دست از سر من و زندگ اد؟یم رتیگ ایکثافت کار نیاز ا ی: چدیگویو م غردیم نیخشمگ واران
بشه. حاضرم  ریخودت د یبرا نکهیگرگ بمونم. پس دست از سرم بردار قبل از ا هیتا آخر عمرم  خوامیاصال م

 .تو پست نشدم نکنم، هنوز اونقدار مثل یرو قربان یبه خواسته هام کس دنیرس یاما برا رمیبم
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 .شودیبا سرعت از آنجا دور م دیبگو یسخن کتوریاجازه دهد و نکهیبدون ا و

 ریز یرا که اطرافش هستند را به نحو یفقط مرا نشانه نگرفته است، او تمام کسان کتوریو یترکش ها پس
 .کوچک خود در آورده است ییسلطه و فرمانروا

همانند دو تکه چوب، خشک شده است. چرا که  میام که پاها ستادهیسر پا ا یبدون حرکت گوشه ا آنقدر
را متوجه حضور خود کنم و  کتوریبار و نیدرست کنم و ا دیجد یدردسر گرمیحرکت د کیدوباره با  دمیترسیم

 ندازمیو اگر او را به جان خود ب ستیندست بردار  اوردیماجرا را در ن یاو که از واران هم سمج تر بود تا ته و تو
 .کنمینم دایهم چنگ بزنم باز هم از دست او نجات پ یاله سمانیاگر به ر یحت

قصد رفتن  کتوریو جُم نخوردن پشت آن درخت دردسر ساز باالخره و ستادنیا یبعد از مدت طوالن باالخره
 .کندیو آنجا را ترک م کندیم

 فتدیب یگریاتفاق شوم د نکهیتا آنجا را قبل از ا کنمیعقب گرد م شوم،یکه خوب مطمئن م کتوریرفتن و از
 .بردیکه مرا تا مرز سکته م شودیسبز م میخل و چل همانند عجل معلق جلو منیترک کنم که آن اهر

. اما یانداختیو خودت رو تو دردسر م یکردیکار و خراب م یهوم... خوب نجاتت دادما، اما خب تو باز داشت -
و  یستین یناش شدنت بود. پس اونقدرا هم بیبازم از اون حرکت ناخودآگاهت خوشم اومد، منظورم همون غ

 .یبزن یسر بزنگاه حرکت یتونیم

 .کندیکه آخم را بلند م آوردیمجروحم فرو م یاش را در بازو یمشت سنگ و

 شنومیرا م نکره اش یکه باز صدا کنمیرا گرفته ام و آخ و ناله م میبازو

 .نمیزود باش بب ،یاز من بابت نجات دادنت تشکر کن دیبا یراست -

 میکه بازو شومیاز کنارش رد م و زنمیببوسم محکم کنار م شیدستش را که دراز کرده تا آن را برا پشت
 .گردمیاولم باز م یو دوباره سر جا شودیم دهیتوسط او کش

 میگویو کالفه م کنمیو در چشمانش نگاه م کنمیدستانش آزاد م انیرا از م میبازو

من  یتا حاال جلو کردمیکمک بهت سرت و از تنت جدا م یبه جا دیکردم تو رو نجات دادما، با یچه غلط -
 .یاریدر ب یو شاخ باز یسبز نش

 نکهیا ین به جالقمه چپت کرده بود و اال هی یابونیبرو بابا تو هم من اگه نجاتت نداده بودم که اون غول ب -
 .یشدیم هیتجز ارویتو شکم اون  یداشت یسرمن حرف بزن دنیو از بر یستیمن با یجلو

 کوبم یم نیرا به زم میو پا کشمیم یپوف شیها یدست پُر حرف از

سرورم، خوب شد؟ حاال برو رد کارت و بذار منم  نینجات داد یآسمان یبال نیمتشکرم که من رو از ا یلیخ -
 کارم یبرم پ

 یو نفس گردانمیرا بر م میو رو رومیبه او م یچشم غره ا کنه،یم یکار نکرده طلب تشکر و قدر دان یبرا یروان
 .کنمیتازه م
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نود انداختم پشت سرت و هواس واران و پرت کردم  قهیدق نویبابا؟ همون که اون کالغ خبرچ هیکار نکرده چ -
 .یکف پامم ماچ کن یایب دیره، تازه باکا یکل یاز خودت نشون بد یحرکت هیتا 

 .کنمینثارش م یشعوریو ب کنمیحالت چندش نگاهش م با

 د؟یکن کاریچ نیخواستینشده بودم م بینود غ قهیاگه من دق دیبگ شهیاون وقت م -

 یفتیامکان نداره تو تله ب ،یدیو واکنش نشون م یکنیخطر رو از فرسخ ها حس م یمرگ هیسا هیتو  -

 شومیم رهیدر چشمانش خ هیو عاقل اندر سف خارانمیچانه ام را با انگشت اشاره ام م گوشه

و واکنش  کنمیو ها دور دست ها حس م لومتریمرگم و خطر رو از ک هیسا هیمن  یگیم یهوم... خودت دار -
کالغ  هیچون اون  .ینجات خودت کرد یبرا شتریبه کمک تو نبوده، و اون حرکت و ب یازیپس ن دم،ینشون م
 یپس اون و برا گه،یموجود د رها و ه نهیبا گرگ نیو همنش گوشیباز منیاهر هیبوده و تو هم که  نیخبر چ

 .یکن دایواران تا نجات پ یجلو شیانداخت یفتیتو رو لو نده و تو دردسر ن نکهیا

به  یازی. پس نیبرد نیمصرف و از ب یهم اون ب یهم خودت رو نجات داد ،یدو نشون زد ریت هیواقع با  در
 .یتشکر ندار

 دیگویو م کندیام، احمقانه در چشمانم نگاه مبود دستش را خوانده دهیکه حاال فهم او

 دهدیم لمیتحو یو لبخند احمقانه تر ،یدیاِ... فهم -

و  زندیم ادیاه فرکه در وسط ر  دهمیبه راهم ادامه م شیها یو بدون توجه به وراج کنمینگاهش نم گرید
 دیگویم

 یهست، گفتم که بدون کیاسمم ج یراست -

 زنمیم ادیمن هم مثل خودش فر و

 چقدر هم که برام مهمه -

 .گذارمیپشت سرم جا مهست  کیبودم اسمش ج دهیو او را که تازه فهم کنمینثارش م یا وانهید و

وارد محوطه  کنم،یخشک شده بود لنگ لنگان به طرف جنگل زمرد حرکت م ادیز ستادنیکه به خاطر ا ییپا با
 .نمیبیرا در آنجا نم یآرام و ساکت است و کس شوم،یکه م

و  نمینشیآن نشسته بودم، م یکه گوشه غار بود و صبح بر رو یهمان کُنده درخت یو بر رو شومیغار م وارد
 .کنمینگاه م کیتار واریبه در و د

که واران کالفه و  شومیم دنشیو بلع دنیو مشغول جو گذارمیدر دهانم م یخوشرنگ یاقوتیگور ان حبه
و در خود  کوبدیم نیرا به زم نشیمتوجه من شود جسم خسته و سنگ نکهیو بدون ا شودیسردرگم وارد غار م

 .کندیم یقرار یو ب شودیمچاله م

 .کرده است شانیذهنش را به خود مشغول کرده و خاطرش را پر یکه مسئله مهم انگار
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سر  یو آرام فیخف یو زوزه ها کندیم یمخف شیپنجه ها انیو سرش را در م زندیم یدور خود غلت به
 .دهدیم

در وجودش قرار دارد که او را از  یزیاست، انگار چ یذهن یریفرا تر از درگ یزیانگار چ شومینگرانش م یکم
 .زندیخود را در آغوش گرفته و چنگ م نگونهیو ا کندیم تیاذ درون

اش را  یحال شانیپر نیکنم و علت ا نییرا باال و پا شانشیهمانند خوره به جانم افتاده است تا ذهن پر یزیچ
 .متوجه شوم

تا عذاب وجدان مسخره را کنار  شومی. باالخره قادر مداردیکار باز م نیو مرا از ا زندیمبیوجدانم نه اما
 .بگذارم و ذهن واران را کنکاش کنم

 بیعج ییرویتا واراد ذهنش شوم. اما ن کنمیو تمرکز م بندمیو سپس چشمانم را م اندازمیم یواران نگاه به
 .شودیمانع از نفوذ به ذهنش م

در  یبیمغزش شوم، که ناگهان درد عجآن مانع را دور بزنم و بتوانم وارد  دیتا شا کنمیتالش م شتریب یکم
و تنها  کندیغار برخورد م یسنگ یوارهایو سرم به د شومیو با شتاب به عقب پرتاب م کنمیسرم احساس م

 .از سرم بود یگرم عیشدن ما ریسراز شوم،یکه در آن زمان متوجه م یزیچ

 کنم،یباز م یتمام سرم را در بر گرفته است، چشمانم را به آرام یدرد شد کنم،یم ینیسرم احساس سنگ در
 .ندارد یا دهیرود، اما فا نیاز ب میرو شیپ یتا تار زنمیچند بار پلک م ،نمیبیهمه جا را تار م

 .شودیم زیت میو گوش ها شنومیرا م ییآشنا یصدا رسد،یبه گوشم م نییاز پا یجَر و بحث بلند یصدا

 ...یدن -

 یخبر یو دوباره به عالم ب افتدیهم م یو بر رو کندیم ینیسنگ میسخنم کامل شود، پلک ها نکهیقبل از ا اما
 .شومیم دهیکش

 .دیخجالت بکش کنن؟یهم مگه دعوا و سر و صدا م ضیسر مر یباال گه،ید دیکناِه، بس  -

 .ستیهم سخت ن ادیز ایما حینازک و مل یحدس زدن صدا شنوم،یم سرم یرا باال یآرام یپچ پچ ها یصدا

 .چشمانم را باز کنم یا هیثان یبرا یحت توانمیدارم که نم جهیسرگ احساس درد و آنقدر

 .شنومیم کندیرا مواخضه م یرا که کس کتوریو یباز و بسته شدن در و متقابال صدا یصدا نیآن ب در

 .نمیبب رونیب دیایب دیزود باش ن،یجلسه گرفت ضیسر مر یباال نجایا هیچ -

 .کنمیاحساس نم یزیچ گریو د رومیدوباره از هوش م و

 گهیخواب بسه د ؟یبش داریب یخوایکالرنس... کالرنس، پاشو دختر، نم -

 .کندیم تیو چشمانم را اذ کندیبه صورتم برخورد م دیشدن پرده ها، پرتو نور خورش دهیکش با

 .خوابمب خوامیم خوام،ینم -
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 دیگویو م کشدیسرم م یدستانش را نوازش وار بر رو مادر

 عسل مامان باز چش شده که ناراحته؟ -

و  بایبه چهره ز ینگاه یچشم ریو ز چرخانمیم یسرم را کم دادم،یبالش فشار م انیکه سرم را در م همانطور
 میگویو م نمیچیو لب بر م کنمیمهربان مادرم م

 .کننینم یو باهام باز کننیمن و مسخره م یچیقهرم، اونا کله باند پ نیستیمن با واران و کر -

 دیگویو م زندیم میبه رو ییبایلبخند ز مادرم

 .کن طنتیو ش یو باز یتونیو دوباره م یشیزود خوب م یلینگران نباش، خ زمیعز -

 ...هرکنم، چون ق یباهاشون باز خوامینم گهیاما من د -

 شودیجمله ام تمام نشده بود که پدرم با سر و صدا وارد اتاق م هنوز

 موافقه؟ یصبحانه خوشمزه و مقو هیپرنسس بابا با  -

 .دهمیم لشینه قاطع تحو کی و زنمیم نق

رنگم  دیسف یپاتخت یصبحانه را بر رو ینیتا س کندیمن به خدمت کار اشاره م یتوجه به نق ها یپدرم ب اما
 .ندینشیتخت م یو بر رو دیآیخودش به سمت من م بگذارد، و

 .نطوریکه ا خوره،یمن صبحانه نم یپس موش کوچولو -

 زنمیم ادیفر یمن با بد اخالق و

 .ستمیمن موش ن -

 دیگویو متفکرانه م گذاردیچانه اش م ریدستش را ز پدرم

 که من بخورمت یکه آماده شد یهست یجوجه زرد تپل هیپس  -

اتاق را پُر و کل  رودیام به هوا مکه خنده کندیو شروع به گاز گرفتن و قلقلکم م شودیخم م میپدر بر رو و
 .کنندیم

 گهیبابا... بابا بسه، بسه د -

 .دهندیاجازه حرف زدن دوباره را به من نم گرید میخنده ها و

و مرا محکم  بوسدیام را مشده یچیو سر باند پ داردیبر مدست از سر قلقلک دادنم  یقیبعد از دقا پدر
 ردیگیآغوشش م انیدرم

 .دایازش خوشم نم د،یکنیباند سرم رو باز م یبابا پس ک -

 .کننیم : پسرا مسخرممیگویو م نمیچیلب بر م و
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 دیگویو م خنددیدر گلو م پدر

و اونا رو  یکن یبا پسرا باز یبر یتونیو م یشیزود زود خوب م یرو بخور یصبحانه خوشمزه و مقو نیاگه ا -
 .یشکست بد

که بر  یصبحانه ا ینیو به سمت س کوبمیکف دستانم را به هم م یمن با اتمام سخنان پدرم، با خوشحال و
 .شومیو مشغول خوردن م کنمیقرار داشت، حمله م یپاتخت یرو

 .کالرنس آروم تر کنه،یم یگ کالرنس آروم تر دختر االن تو گلوت -

 ...کالرنس، کالرنس... کالرنس -

 .صدا کردن مکررم خسته شده ام از

 .که چشمانم را باز کرده بودم ینه به اندازه بار اول یول نمیبیتار م یکم کنم،یباز م یبه آرام را چشمانم

 .شودیدرست م دمیتا بالخره د زنمیبار پلک م چند

 یو نمور خبر کیتار یفضا از آن غار و یاست که خبر نیا کندیکه نظرم را به خودش جلب م یزیچ نیاول
 .نبود

 شنومیکه مرا مخاطب قرار داده است را کنار گوشم م ایزده ما جانیشاد و ه یصدا

 .یدختر تنبل االن سه روزه خواب گهیشو د داریب -

 کنمیتعجب نگاهش م با

 !سه روز؟ -

از  ؟یشد یشکل نیا یکرد کاریآخه دختر خوب تو با خودت چ ،یآره خانم خوشکله سه روز خواب خوش بود -
 .خون اچهیشده بود در م،یسرت رو دوبار عوض کرد ریبود بالش ز ادیز تیزیبس خون ر

 زنمیرا صدا م ایآرام ما یاست با صدا دهیخشک شده و بهم چسب یآب یکه از ب یدهان با

 یالزم دار یزیچجانم،  -

 .شودیاز آن خارج نم یاما سخن شود،یباز و بسته م یهمانند ماه دهانم

 رو خبر کنم؟ کتویبرم و ؟یشد، درد دار یچ -

 .کنمیو وادار به نشستنش م رمیگیدر ُشرف بلند شدن است که مچ دستش را م ایما

 آب -

 ارمیصبر کن االن م ؟یخوایآب م -
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تخت بر  یو دوباره به حالت دراز کش بر رو نوشمیقرار داشت م ایکه در دستان ما یوانیآب از ل یمقدار
 گردمیم

 کتوره؟یخونه و نجایا -

 آره -

 ل؟یبود؟ دن یک کرد،یآشنا هم بود که داشت دعوا م یصدا هی اومد،یدعوا م یصدا -

 ؟یدیشن -

 خودش بود نه؟ -

 دهدیرغبت جواب م یحوصله و ب یو ب کشدیم یپوف ایما

 .آره خودش بود -

 .در امان نمانده بود لیدن یحتما او هم از ترکش ها رد،یگیبه خودش گرفته بود خنده ام م ایکه ما یحالت از

 میگویم شدیکه از ته چاه بلند م یفیضع یصدا با

 ؟یحوصله ا یپکر و ب نقدریحاال چرا ا -

 دیگویو کالفه م کشدیم قیعم ینفس ایما

 .داداشت خونه ینپرس کالرنس که دلم از دست ا یوا -

 شده؟ یچ -

 .کرده ونهینشده، همه رو د یتو بگو چ -

 بود؟ یحاال دعوا سر چ -

 .بود دعوا سر تو گهیبود؟ خب معلومه د یدعوا سر چ -

 دیگویبعد طلب کارانه رو به من م و

لحظه تنها  هیلحظه تنها گذاشت؟ تا  هی تو رو شهیآخه دختر چرا نم ؟یکه سر خودت آورد ییچه بال نیا -
 .یاریسر خودت م ییبال هی یمونیم

که  میخوردینهار م میداشت میهمه نشسته بود ،یسر خودت آورد ییچه بال نیبب میلحظه ازت قافل شد هی
 یباال سرت، نگم برات که تو چه حال میهممون و ُشک زده کرد، اومد واریتو د یبرخورد محکم جسم یصدا
 ریغار سراز فاز سرت خون بود که ک یجور نیهم قیشکسته بود، شکسته هم نه شکاف عم سرت یبود
 .یاما خدا بهت رحم کرد که زنده موند گه،ید یمُرد میخون درست کرده بود. گفت اچهیو در شدیم

که  یتا باالخره با داد کرد،یو بر داشت تو رو نگاه مو واران هم ُشکه شده بود و بر  یاون وضع بود یتو تو
که از شانس بدمون هم  نجایا ارهیو م کنهیحرکت پشتش سوار م هیو تو رو با  دایآلفرد سرش زد به خودش م
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جنگ به  نهیبیو حال و روز تو رو م نهیرو بب وکه ت اومدهیکه داشته م مینیبیداداش خُل وضعت و تو راه م نیا
اون  یرفتیاز دست م یحاال اون وسط تو داشت زنتش،یو تا جون داره م فتهیو به جون واران م کنهیپا م

 .کتوریخونه و میآورد یتو رو با چه مکافات دونهی، خدا مشده بود قهیبا اون واران دست به  ونتیداداش د

 دیگویم یم یاز چشمانش جار اشک

 .یمُرد میحالت بد بود که گفت نقدریا -

 کنمیو نوازش م گذارمیدستش م یرا بر رو دستم

 .رهیمینم ایراحت نیبه ا مرگ هیسا هیبدون که  نمیا شتم،یر خیزندم و ب ینیبیحاال که م -

 دیگویو م کندیصورتش را پاک م یشده بر رو یجار یاشک ها ایما

تو رو با  خوادیکفش که م هیکرده، پاشو کرده تو  ونهیداداش خُل و چلتو جمع کن که همه رو د نیا ایب -
 .یچمدوناتم جمع کرده بود ؟یبر یخوایم ؟یبر یخوایخودش ببره، تو که نم

از  اد،ی. خودش از پس کاراش بر منداره یازیواران به کمک من ن گهیاالن هم د رفتم،یم دیروز با هیباالخره  -
 .نداشت یاجیاحت چیواران اصال به کمک و وجود من ه کنمیاولشم که فکر م

 دیگویو م گزدیلبانش را م ایما

 ...واران ست،ین یگیهم کخ تو م ینطوریا -

 یبد یو صدا کندیبر خورد م واریو به د شودیحرفش را به اتمام برساند در با شتاب باز م ایما نکهیاز ا قبل
 .کندیم جادیا

 بتیبا ه یعصبان لیو دن کندیم جادیا یبد یکه صدا کندیبر خورد م واریو به د شودیبا شتاب باز م در
 .کندیرا نگاه م ایو چپ چپ ما شودیگرگش وارد اتاق م

قرار  لیدن یمورد اصابت ترکش ها نکهیا یبه ستوه آمده بود برا لیدن یها یباز ونهیهم که از دست د ایما
 واریبه د یبد یکه چهارطاق باز شده بود و با صدا یو در کندیترک م رونیبه سرعت اتاق را به مقصد ب ردینگ

 .بنددیبرخورد کرده بود پشت سرش م

 نگاهم رهیاش خ یو با آن چشمان برزخ ستدیایسر من م یو باال کندیم یبا همان حالت گرگش غرش لیدن
 .کندیم

 ؟یکنیچپ چپ نگام م هیچ -

 خفه شو -

 ؟یکنیدردسر درست م یریچرا هر جا م -

 دیگویو م غردیدر صورتم م لیدن
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بر و  نمیو منم بش ارهیسر خواهرم ب خوادیکه دلش م ییهر بال رسهیاز راه م یکه هرکس و ناکس یتوقع ندار -
 .بر نگاهش کنم

 شومیم رهیو همانند خودش در چشمانش خ زنمیم یپوزخند

 .بگه ستمیو که من خواهرتون ن تیواقع نیهنوز وقت نکرده که براتون ا انیانگار برا -

 دیگویو م زندیم ادیفر لیدن

 .یگیمزخرف م یتو دار -

 .نگاه نکن ینجوریمن و ا تیوزغ یسر من داد نزن، درضمن با اون چشما -

 .کشمیسرم م یمالفه را رو و گردانمیرا بر م سرم

 کندیو نوازش م بردیم میموها انیرا آرام در م دستش

عشق و محبت کردن به هم  سال کنار هم بودن و زدهیدوازده س نیا تونمیاما نم ،یستیدرسته از خون من ن -
کارو بکنن، تو روحت اونقدر  نیا توننیخواهرت نم و گتید یکدوم از برادرا چینه من و نه ه رم،یبگ دهیرو ناد

 .ازت دست بکشه یربون هست که نشه بخاطرش کسمه بزرگ و

 ،ینفسم ،یتو جون من ،ی: تو خواهر مندهدیو ادامه م زندیام م یشانیپ یبر رو یو بوسه ا شودیم او خم و
 .که مرده باشم کشمیازت دست م یتنها زمان

 کنمیمحاال که فکرش را  کنم،یکه حاال انسان شده بود با دقت نگاه م یبه چهره ا و گردمیبر م شیسو به
 .تنگ شد بود شیچقدر دلم برا

در آمده بود نوازش  شیته ر یآن کم یو گونه اش که حاال ب رو گذارمیصورتش م یدستم را بر رو کف
 .کنمیم

 دیگویو م کندیاشاره م ششیبه ته ر لیدن

 دخترکش شدم؟ اد؟یبهم م ه،ینظرت چ -

نثارش  یا فتهیو خودش دهمیو با دستم صورتش را هُل م ردیگیه بود خنده ام مکه به خودش گرفت یژست از
 .شنومیخنده اش را م زیر یکه صدا کنمیم

 کندیرا نوازش م میو موها بوسدیام را م یشانیپ گریبار د لیدن

 .کار بود نیا یبرا یبهتر یراه ها یکن یخودکش یخواستیم وانه،یدختره د ،یسر خودت آورد ییچه بال نیبب -

 .امتحانش کنم خوامیهست که م زایچ یکنم، تازه کل یکه خودکش ونمیمگه د -

 دیگویم یو با لودگ آوردیتر م کیسرش را نزد لیدن

 .از اون شتریب یزیچ ایشدن توسط جنس مخالف  دهیهوم! بوس ؟یکشف کن یخوایم ییزایمثال چه چ -
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 زنمیو آرام با کف دستم در صورتش م کنمیچپ نگاهش م چپ

امثال  ییدرضمن من خودم رو دست مردا د،یکنیشکم فکر م ریو فقط به ز نیمنحرف نقدریچرا شما پسرا ا -
 .دمیشما نم

 .گهیما و شما دخترا باشه د نیب یتفاوت هی دیخب با -

 دیگویکه مثال بهش برخورده است م یو با لحن ردیگیبه خودش م یبامزه ا افهیق و

 .میشکم به فکر شکمم هست ریمگه ما مردا چمونه؟ درضمن ما مردا عالوه بر ز -

 کشدیبه شکمش م یبا اتمام سخنش دست و

 چرخانمیو نگاهم را در اطراف اتاق م کشمیم یپوف

و در گوشم  کندیم یباز میهاو با نوک مو شودیتخت دراز م یو بر رو کندیدستش را حائل سرش م لیدن
 کندیزمزمه م

 ه؟یدختره مو زنگ زده که کنارت نشسته بود ک نیا یکل -

 ردیگیداده بود خنده ام م ایکه به ما یلقب از

 .پارت کنه کهیصداش کن تا ت ینجوریخودش ا یجلو یگله واران، جرئت دار یهست، اُمگا ایاسمش ما -

 .گله است یبهش دست بزنه بشکنه، بعد اُمگا ترسهیآدم م فهیمر فیظر یلیمو زنگ زده که خ نیا ؟یجد -

 ؟یباز تو خانوما رو دست کم گرفت -

 .تو آبگوشت زیبکشن بر زهیچه ر نیگفتن فلفل نب مینه بابل من غلط بکنم، از قد -

 کنمینگاهش م هیاندر سف عاقل

 ؟یضرب المثلت رو درست گفت یمطمئن -

 .َشک نکن -

 .همون رنه خوبه که خلع صالحت کنه تیباز ونهید نیا با -

 .رفته بود که رنه مرده است ادمیبه کل  رم،یگیکه چه گفتم، زبانم را گاز م دیآیم ادمیبعد از اتمام حرفم تازه  و

 میگویو م کنمیم لیبحث را عوض کنم رو به دن نکهیا یبرا

 چخبر؟ دیدوست دختر جد -

 .ول کن بابا تو هم دوست دختر کجا بود -

 ییحتما به خاطر اخالقته که تنها -
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 دیگویو م ردیگیزود موضع م لیدن

 .یخوب نیمگه اخالق من چشه به ا -

 .گوش است ستیچشم ن میگویمن در دلم م و

 .پرفکت ه،یهم عال یلیخ ستین یچی... هیچیه -

 .دونمیخودم م -

 .دهمیم یبشر فهش نیا ییپروو به

 میگویو م گذارمیم کندیم یباز میدستش که با نوک موها یرا بر رو دستم

 باشه؟ ریزود گارد نگ گمیم یزیچ هی -

 .منتظر رنه نباش -

به گوشم  یستون فقراتش به خوب یتق تق مهره ها یکه صدا گرداندیبا شتاب سرش را به سمتم بر م یجور
 .رسدیم

 .گهید یکیمنتظر رنه نباش برو سراغ  گم،یصالح خودت م یو دارم برا نیا لیدن -

 غردیو در صورتم م شودیم نیخشمگ لیدن

من  ؟یدار یعاشق چه توقع هیمن اون و دوست دارم، از  ؟یهان؟! چجور گهید یکیبرم سراغ  یچجور -
 دونم؟یو خوب م نیسراغم ا ادیکه باشم رنه باز م یزیهرچ

 ادینم ل،یدن ادینم -

 کنمیو به همه ثابت م نیو ا اد،یم -

 ستیثابت کردن ن یبرا یزیچ -

 کندینم یمن توجه یو به گفته ها زندیم ادیطور فر نیهم لیدن و

 لیرنه مرده دن -

 .شودیم نمینگاه خسته و اندوهگ رهیو ُشکه و درمانده خ شودیدر نطفه خفه م شیادهایگفته من فر با

دهانش باز و بسته  کندیتقال م ژنیاکس یذره ا یکه برا یهمانند ماه د،یبگو یتا کلمه ا شودیباز م دهانش
 .کندیو همچنان ُشکه نگاهم م شودیاز آن خارج نم یاما کلمه ا شودیم

 دیگویو م شودیبه خود مسلط م یکم باالخره

 ...چ... چطور... چطور م -

 اندازدیم نییو سرش را پا شودیاز ادامه سخنانش عاجز م و
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که  یلیمحافظ از ما از تو خودش و فدا کرد، درست به همون دل یچطور مرده؟ کشتنش، برا یبدون یخوایم -
 .که به تو داشت یخونواده کرد، به خاطر عشق یلورن خودش و فدا

گونه اش  یبر روو اشک  کنمیو با کف دستم صورتش را نوازش م شودیم ریاز چشمانش سراز یاشک قطره
 .کنمیپاک م

و اجازه  کشمیو در آغوشم م رمیگیدستش را م کنم،یاحساس م یمردانه اش را به خوب یشانه ها لرزش
 .آرام شود یکند و کم یتا خودش را خال دهمیم

 .کنمیآرام طلب م یزندگ کیآنها  یو از خدا برا کشمیبرادرانم آه م اهیسرنوشت پوچ و س یمن برا و

و از حالت  کشدیبه صورتش م یو دست داردیام بر مشانه یسرش را از رو لیدن خوردیکه به در م یتَقه ا با
 .ندینشیتخت م یو بر رو دیآیدرازکش در م

 نکهیو بدون ا دیآیو به طرفم م شودیوارد اتاق م ریسر به ز رد،یگیم لیکه از دن یبعد از اجازه ورود ایما و
 دیگویند کند خطاب به من مسرش را بل

 .نهیتو رو بب خوادیواران م -

 .دیگویو م ردیگیجبهه م لیدن ا،یاتمام سخن ما با

اگه از رو  نه؟یاون و بب خوادیپررو م کهیزده بال سرش آورده حاال مرت نه،یغلط کرده بخواد خواهر من و بب -
 .یابونیجنازه من رد بشه غول ب

 شودیاش وارد اتاق مگُنده بتیبا آن ه ل،یدن نیبود بدون توجه به سخنان و توه ستادهیپشت در اکه  واران
کند و خودش را به زور از چهارچوب رد  شودیتالش موفق م یکه با اندک کندیم ریکه در چهارچوب در گ

 .اندازدیم هیسا میبزرگش بر رو کلیکه ه ستدیایهمانند مجسمه کنار تخت م

 دیگویو م کندیو چپ چپ نگاهش م شودیبلند م و تخت کندیواران م کلیه به ینگاه لیدن

 .گهیبرو د یو زد دتید -

و  کندیو رو به من م کشدیم قیعم یو نفس بنددیم یو کالفگ تیعصبان یرا از رو شیچشم ها واران
 .دیگویم

 ...تا اتفاق میبر نجایاز ا دیهر چه زود تر با -

 پردیحرف واران م انیو به م زندیم یادیفر لیدن

 .ناخون پنجت هم بهش بخوره هی یحق ندار ؟یفهمیصاحب داره م ش،یببر یخوایم ویچ یچ -

 .کندیم یگر یانجیو م دیآیآن دو م انیم کتوریو

 .ازش محافظ بشه دیکالرنس بره، بخاطر خواهرت اجازه بده، اون تو خطره، با یاجازه بد دیجان فعال با لیدن -
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و  راندیو او را به عقب م زندیم کتوریو نهیبود با کف دستش به تخت س دهیبه نقطه جوش رس گریکه د لیدن
 زندیم ادیفر

 .شاخ و دمه تو خطره یغول ب نیکنار ا یخواهرم وقت ،یزوریپ یگیم یچ -

 یخواهرم خطر یتو خودت برا ؟یزنیحرف م یاز چ ی: خطر؟! داردهدیو دوباره ادامه م خنددیم کیستریه و
 .یکثافط و لجن انداخت نیا یتو اونو تو

 یمنافع خودت هرکار یکه برا یکثافط هی: تو دهدیو تکانش م ردیگیرا م کتوریو قهی یحرکت آن کیدر  لیدن و
 .یمثل اون پدر آشغالم یکی دونمیندونه من خوب م یهرک ،یکنیهم م یقربان یحت ،یکنیم

و آنها را به  بردیم شیدر موها یدست یحرص و کالفگ یو از رو رودیو به عقب م کندیاش را ول م قهی و
 .شودیاز سرش جدا م یهمگ شیکه گفتم االن است که موها یبه طور زد،یشدت چنگ م

از  یاما واران ذره ا کنند،یاتاق را ترک م یکی یکیجا خوردند،  لیفوران شده دن تیکه از عصبان هیو بق کتوریو
 کندینگاه م و بر و بر مرا خوردیتکان نم شیجا

را بر  میو رو کنمیچپ چپ نگاهش م شنوم،ینم یاو جواب یاما از سو دهمیبه عنوان چه مرگه تکان م یسر
 میگویو م شومیرو به رو م لیدن نیکه با نگاه خشمگ گردانمیم

 چته؟ گهیتو د -

 ؟یاصال نگاهش کن یکنیتو غلط م ،یکنیمن چمه؟ چرا نگاهش م -

 میگویو م کنمینگاهش م هیاندرسف عاقل

 حالت خوبه تو؟ -

 دیگویو م بردیباال م را شیدوباره صدا لیدن

 .ستمیمعلومه که خوب ن کنهیو بر و بر نگاهت م ستادهیا نجایا یابونیغول ب نیکه ا یتا وقت -

 .میآیبه ستوه م امهدیدراز کش کشندیهم خط و نشان م یآن دو که برا انیتخت م یبر رو نکهیا از

که  دیآیبه کمکم م لیکه وسط راه دن شومیبلند م میاز جا یو به سخت کشمیم یخفه ا غیحرص فراوان ج از
 .دهمیم هیو به تاج تخت تک کنمیو خودم را بلند م زنمیدستش را پس م

 .شودیم رهیخ رونیو به ب رودیو به کنار پنجره م کشدیدست م دنینشان کش باالخره از خط و واران

 ؟یبر نیبا ا یخوایکه نم : تودیگویو م ندینشیو کنارم م پردیتخت م یبر رو لیدن بالفاصله

 مجبورم که برم ل،یبرم دن دیبا -

 نه ای میشهر گرفتم بگو نیرفتن از ا یکه برا یمیاو را از تصم ایکه آ مانمیلحظه م کی

 فقط نرو کنمی، خودم ازت محافظت مکار رو نینکن ا -
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 کنمیو نوازشش م گذارمیگونه اش م یرا بر رو دستم

 کس چیه تونه،یکس نم چیه ،یاز من محافظت کن یتونیتو نم -

 امیپس من هم همراهت م -

 میگویو م کنمینگاهش م متعجب

 یخطر برا یدنبالم کل یو افتاد ینیتو جنگل من و بب یهم که اومد یجور نیخودت؟ هم یتو برا یگیم یچ -
رو ترک کنم  نجایمن ا نکهیتو االن قبل از ا ،یرو تو خطر بنداز هیخودت و مامان و بق ذارمینم ،یدیخودت تراش

 .یبرنگرد و یبر نجایاز ا دیبا

 دهدیو فشار م ردیگیدستش م انیدستم را در م لیدن

 .یافتادیو دار و دستش نم کتوریاما تو چنگ و یکاش مرده بود گمیوقتا تو دلم م یبعض -

و تو با دهن  وفتهینقابش م روزی: کندیکنار گوشم نجوا م و کندیو به واران اشاره م بوسدیرا نرم م میشانیپ و
 .شینشناخت چوقتیکه ه یبه کس یزنیباز زل م

 .رومیبه فکر فرو م کندیدر گوشم زمزمه م لیکه دن یمن با جمله ا و

 به هدفش استفاده کند؟ دنیرس یممکن است که واران از من برا ایآ

 .میآیم رونیب الیو داخل شدنش از فکر و خ ایکه با در زدن ما رودیبه هزار جا م لیجمله دن کیبا  ذهنم

 .شوم و نمور کیآن دخمه تار یتا کمک کند آماده شوم و به همراه واران راه دیآیبه طرفم م ایما

 یحرف ها شود،یم رهیو در چشمانم خ ردیگیو مردانه اش م یدستان قو انیدستم را در م لیراه دن انیم در
 نشیدر چشمان اندوهگ ینرفتن را به خوب یبرا یاصرار و پافشار خوانم،ینگفته اش را از چشمانش م

 .خوانمیم

 .کنمیو نوازش م گذارمیاش مگونه  یو بر رو کنمیآزاد م ایما فیدستان گرم و ظر انیرا از م دستم

 هینمونده، من  ازش یاثر گهیزخم هم خوب شده د یکه جا ینیبیم ل،ینگران نباش، من حالم خوبه دن -
 .دیشیها از َشرم خالص نم یسادگ نیبه هم طانم،یش مهین هیمرگم  هیسا

 خوامیم رم،یکه مسبب حال امروز من هست انتقام بگ ییاز تک تک کسا خوامیانتقام اومدم، م یبرا من
نرسونم مطمئن  انیکه کارم و به پا یو تا زمان رم،یبگ راه فدا شدن رو نیکه تو ا ییانتقام لورن و رنه و کسا

و در آخر  یاز نبودت نگران نکرد نیا از شتریو ب. حاال برو تا مامان رگمیم یجد و نی. ارمیمیباش که نم
 .مادر باش مواظب خودت و

و  کنمیبلند اتاق را ترک م ینگاه کنم با گام ها لیبرگردم و به دن گریبار د نکهیو بدون ا گردانمیرا بر م میرو
 .گذارمیاز قلب و روحم را در آن اتاق جا م یتکه جدا نشدن

 .تازدیو به سمت غار م شومیحرکت پشت واران سوار م کیو آماده در  دهیپوش لباس
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 .زندیو صورتم را شالق م آوردیرا به رقص در م میموها انهیو وحش وزدیم میموها انیدر م باد

 کیوارد آن دخمه تار ایبدون توجه به او و ما و پرمیم نییو از پشت واران به پا میرسیغار م به باالخره
 .شومیم

 .نخورده بود یبود و تکان شانیهمانطور بسته و سرجا میها چمدان

 یچتر دهم،یو مقابلم قرار م کنمیاز آن خارج م را یو آن عروسک چشم دکمه ا کنمیباز م چمدان را در
 .کشمیبه کاله قرمز لبه دارش م یو دست کنمیبود مرتب م ختهیاش ر یشانیدر پ ختهیرا که بهم ر شیها

و به  کنمیو بازش م آورمیم رونیلباسم ب قهیکه در گردنم انداخته بودم از  یشکل یقلب یو تکه اد گردنبند
 .کنمیبر لب دارند نگاه م ینیو دلنش بایچهره پدر و مادرم که لبخند ز

 .گردانمیلباسم بر م ریو در ز بندمیواران و وارد شدنش به غار گردنبند را م یقدم ها یصدا دنیشن با

 ؟یبر یخوای: مدیگویو م کندینگاهم م رهیخ واران

 برم؟ دینبا -

 دارم کالرنس ازیمن بهت ن -

 .یبه من داشته باش یازیکه تو ن نمیبیاما من نم -

 من امن تره کالرنس شیپ تو یجا -

 .کنمیحس نم یتی! اما من امن؟یجد -

 .به من اعتماد کن زنم،یباشم بهت صدم نم هم یمن هرچ -

خر  یآلفا هی که تو فقط نهیا دونم،یکه من فقط از تو م یزیکه بخوام بهت اعتماد کنم؟ تنها چ یهست یتو ک -
 .یهست یدسته شمال یها نهیزورِ گرگ

 یشناسینم تو واقعا من و یعنی: دیگویو م کندیم یغرش واران

 تو رو فقط در عرض چند ماه بشناسم هان تونمیم یمن چجور -

 گه؟ید یشناسینم یعنی: دیگویو م شودیم رهیو در چشمانم خ بردیرا باال تر م شیتُن صدا واران

 زنمیم ادیو فر شومیم رهیمن هم همانند او در چشمان به رنگ شبش خ و

 .که بشناسمت خوامیو نم شناسمتینه نم -

من و  دیمن فکر کردم تا حاال با ات،یهمه خرابکار هیدوستت، پا نیتر یمیصم تم،یمن دوست دوران بچگ -
 .یشناخته باش

 شنومیرا م شیکه دوباره صدا کنمیو از نگاه کردن به چشمانش امتناع م گردانمیرا بر م میرو
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 .کالرنس تنهام نذار نرو زنم،ینم یبیبه من اعتماد کن، من بهت آس -

 .شومیرو به رو م شیخال یتا جوابش را بدهم کخ با جا گردانمیرا بر م میرو

 .کنمیاش َشک مکم کم دارم به عقل نداشته شوم،یواران شوکه و متعجب م یحرف ها از

 .ردیگیرفتنم را م یوجلو کندیم هیرفتنم زجه و مو یبرا گریو روز د دهدیبه حد مرگ شکنج م مرا یروز

دخمه نمور و خفقان آور نجات  نیتا از ا رومیو قدم زنان به خارج از غار م کشمیام مبه صورت آشفته یدست
 پشت سرم یفیاوقات درد خف یخوب شده بود اما باز هم گاه زخم یزخم و جا نکهیتازه کنم، با ا یو نفس ابمی

 .کردمیاحساس م

. احتمال ستین یدارد که ساختن آن کار هرکس یدفاع وارهید فراتر از یزیسرش چ کردم که واران در دایپ نیقی
و  شودیدر فکر و ذهنش وجود دارد که آنگونه محافظت م یزیچه چ ؟ مگرباشد، اما چرا طلسم کیکه  دهمیم

 شده است؟ ریقُل و زنج

 من یبوده که حت یحد قو نیاست که تا ا یطلسم علتش را بفهمم و بدانم که چه نوع دیکه شده با هرطور
 .متوجه شومراه حل باطل کردن آن هم  دیبا هم نتوانستم در آن نفوذ کنم و حتما

ام و  دهیرسجنگل  یکه به وسط ها شومیمتوجه م میآیخود غرق بودم که تا به خود م الیخدر فکر و  آنقدر
 .دور تا دورم را احاطه کرده است دهیدرختان سرسبز و سر به فلک کش

بزرگ و  یدرخت کند،یم به خود جلب درخت توجهم را کیتنها  دهیت سر به فلک کشآن همه درخ انیم در
 .کهنسال تنومند و

 .دیرسیدرخت کهنسال بود اما هنوز هم سرسبز و باشکوه به نظر م نکهیا با

 .شنومیرا پشت سرم م یخِش ِخش و راه رفتن کس یکه صدا دارمیبر م درخت یبه سو یقدم

و آماده حمله  برمیم خنجرم یو دستم را به سو کنمیو صورتم را پنهان م کشمیسرم م یرا بر رو شنلم کاله
 کرد؟یچه م نجایاو ا کند،یمرا شگفت زده م و شودیم دایکه سر و کله اِما پ شومیم

ش نداشت نگاه پو اهیس ینجاهایاز ن یکه دست کم بشیغر بیعجو  دیجد لیو شکل و شما افهیبه ق شتریب
 .کنمیم

ک با سخن اِما دستم در  آورمیم نییخنجرم پا یفرد پشت سرم مطمئن شده بودم دستم را بر رو که از حاال
 .شودیخشک م هوا

 .شهیبا مردنت م یمساو گتیحرکت د هی -

 .شومیکه دوباره با تذکر اِما مواجه م آورمیم نییپا یرا که در هوا خشک شده بود را به آرام دستم

 یریسرم بردارم که او ت یتا آن را از رو برمیو دستم را به سمت کاله شنلم م گردانمیرا به سمت اِما بر م میرو
به بدنم اصابت  نکهیاما قبل از ا دیآیبا شتاب به سمتم م ریو ت کندیپرتاب م میو به سو کندیاز کمان رها م
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به صورت  فاطهانه و کنمیم لیبه خاکستر تبد شدیکه از دستم ساطع م یآتش یبا شعله ها کند آن را
 .کنمیمتعجب اِما نگاه م

 میگویخطاب به اِما م ییرسا یصدا با

دوتا داشته  نیبا ا یخوب ونهیخوناشام م هی کردمیفکر نم رکمون،یو ت ریاونم با شمش ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 .ندارن نایبه ا یازیهستن ن یو وحش عیباشه، اونا سر

را پشت  اشیشمیو نرم ابر ییقهو یو موها زندیم میبه رو نیدلنش یو لبخند دیآیم رونیاز بُهت ب اِما
 شودیم کیبه من نزد یو قدم زندیگوشش م

 کنم؟یه نماستفاد میهستم که از توانا ییرفته از اون دسته خوناشاما ادتی -

 .عوضت کرده باشه دیبا ریگذر زمان و اتفاقات اخ کردمینرفته، اما فکز م ادمینه  -

 دیگویو م کندیو به سر و ضعش اشاره م زندیم یخنده ا تک

 الزمه؟ رییچقدر تغ گهید ن؟یاز ا شتریب رییتغ -

 میگویم پاشمیم شیبه رو یلبخند

 ؟یکنیم کاریقسمت پرت جنگل چ نیموقع از روز تو ا نیا نجا،یا ه،یکاف نقدریهم -

 دیگویو م دهدیشانه اش قرار م یو آن را بر رو دهدیدرون دستش م ریبه شمش یچرخ اِما

 ارمیرو در ب نهیگرگ یایاومدم دَخل شکارچ -

 .شودیاما منصرف م دیبگو یزیچ خواهدیانگار م نمیبیرا درون حرکاتش م ثالیاست

 اِما؟ یبگ یخوایم یزیچ -

 شودیاما باالخره زبانش باز م کندیپا و اون پا م نیا یکم

 نیو ا میکنیو ازت محافظت م میمطمئن باش همه پشتت هست م،یکالرنس برگرد خونه، همه منتظرت هست -
 .رهیبگ میبرات تصم گهیکس د چیه ای انیبرا میذاریدفعه نم

اما خودت بهتر  ن،یدیخودتون راه م نیو من و ب یدونیخانوادتون م خوشحالم که هنوز من و عضو یلیخ -
 .رو بخاطر خواسته ها و منافع خودم به دردسر بندازم یکس خوامینم تونم،ینم که یدونیم

 دهدیو فشار م گذارمیشانه ام م یو دستش را بر رو دیآیم کترینزد اِما

 .من یحرف و نزن خواهر کوچولو نیا گهید ،یمعلومه که تو عضو خانواده هست -

 .دهدیو فشار م ردیگیآغوشش م انیمرا محکم در م و

 میگویو م کنمیدوباره به سر و وضعش م یو نگاه شومیاو جدا م از
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 ریتو گ شتریبنظرم ب ؟یاستفاده کن تیخوناشام ییاز همون توانا رکمونیو ت ریشمش نیا یبه جا ستیبهتر ن -
 .ادیبه کارت م ایانداختن اون عوض

 دیگویو م زندیم میبه بازو یمشت اِما

 .دمیحساب صدنفر و رس رکمونیو ت ریشمش نیتا حاال با هم ،یمن و دست کم گرفت -

 .کردیم قیرا تصد شیگفته ها رشیشمش یخون بر رو یرد خشک شده لکه ها گفت،یم راست

 .کندیکالغ ها حواسم را از اِما پرت م یصدا

 .دهندیرا از دست نم یزیچو  کنندیم یهمه جا هستند و جاسوس رافائل یها نیخبرچ

 میگویم و کنمیبه اِما م ینگاه

برو  اره،یسرمون ن ییرافائل بال کنمینم نیوگرنه تضم ،یبر نجایدردسر بشه از ا نکهیقبل از ا بهتره که زودتر، -
اجازه دهم سخن  نکهیبه نفع همتونه، مواظب خودت و مامان باش. و قبل از ا دیاز من دورتر باش یاِما، هرچ

 .شومیدور م و از آنجا افتمیبه راه م دیبگو یگرید

 یرا به خوب زیها همه چکه در مورد طلسم یرابطه دارد صحبت کنم، کس کتوریکه با و یاز کسان یکیبا  دیبا
 ؟یبداند، اما چه کس

 انیکه آن را با من در م شودیحاضر م اصال ایاطالعات را از طلسم دارد؟ آ نیشتریبها آن انیدر م یکس چه
 بگذارد؟

داشته باشد و به من در  یو بم طلسم آگاه ریاز ز شتریاز همه آنها ب سونیکه ج کنمیپسرها فکر م انیم در
 .بار هم که شده امتحان کنم کی یشانسم را برا دیدهد، با یآن مورد اطالعات

ها است. اما  نهیگرگ یکه آلفا دانستمیکنم، م دایکجا پ از دیرا با سونیبود که ج نیمسئله بزرگ تر ا حاال
 .امدین انیموضوع به م نیبحث درباره ا یبرا یوقت زمان چیکدام دسته. چرا که ه یآلفا دانستمینم

 یگل ها خوش عطرو  گذرمیم دهیکش تنومند سر به فلک تان سرسبز ودرخ انیو از م دهمیادامه م راهم به
 .کنمیرا با تمام وجود استشمام م یوحش

 .شنومیم یبرخورد تبر و شکستن چوب را از فاصله نچندان دور یخود غرق بودم که صدا یحال و هوا در

 .کنمیام حرکت م دهیکه آن صدا را شن یبه سمت اطیبا احت و آرام

 برمیم رونیب اطیو سرم را با احت کنمیپنهان م یو خود را پشت درخت رسمیم آمدیکه صدا م یبه مکان باالخره
 .شومیمتعجب م نمیبیم میرو شیکه با آنچه که پ کشمیم یو سرک

 .کردمیطلب م یگرید زیخدا چ از کاش

 .باردیم عرق کلشیهمانطور از سر و هدرخت است و  که در حال تکه کردن چوب نمیبیرا م سونیج
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چوب افتاده و سخت  یکه با تبر به جانِ تکه ها سونیبه سمت ج یو قدم میآیم رونیپشت درخت ب از
 .گرددیمبر میو تبر به دست به سو کشدیدست از کار م میپا یکه او با صدا دارم،یممشغول کار است بر

 .ادیبهت م یلیشکن. هرچند خ زمیه هینه  ،یباش نهیگرگ یآلفا هی کردمیفکر م رمردیسالم پ -

را خشک  اشیشانیو با ساعدش عرق پ زندیافتاده بود را کنار م اشیشانیپ یبلندش که رو یموها سونیج
 دیگویو م کندیم

 .بچه یزبون دراز شد یلیخ -

 ردیگیو به طرف من م نوشدیکه به همراه داشت م یآب از کوزه ا یا جرعه

 ؟یخوریآب م -

را که با خنده همراه  شیکه صدا کشمیو سر م قاپمیو کوزه را از دستش م کنمیدراز م شیرا به سو دستم
 شنومیبود م

 هیدهن یوقت فکر نکن هی -

 شترهیمزش ب یدهن -

 میخندیو م میکنیبه هم م یهر دو نگاه و

 .نمینشیکه نشسته است م یتخته سنگ یو بر رو رومیسمتش م به

 .یکنیم کاریچ نجایا -

 میگویو م اندازمیبه او م ینگاه

 .یجنگل گرد -

 بدون آب و غذا؟ -

 خندمیحرفش م به

 کهین کیمگه پ -

بود که از  کیو قدرت دستش نزد ینیکه از شدت سنگ زندیم میو به بازو کندیدفعه دستانش را مُشت م کی
 هیبا  سونیکه ج مانمیو هوا معلق م نیزم نیتوسط او ب میپرت شوم که با گرفتن بازو نییپا تخته سنگ

 کندیو چپ چپ نگاهم م نشاندیم میحرکت مرا سرجا

 ُشل و ول نقدریا یمرگ هیسرت سا ریخ -

 ریخودت و مسخره کن غول پ -

 ؟یکنیم کاریچ نجایبرو خودت و دست بنداز راستش رو بگو ا -
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 م کهگفت -

 دیگویو م ردیگیچشمانم م یو جلو کندیرا مشت م دستش

 یخوایدوباره دلت مُشت م نکهیمثل ا -

 میگویو م کشمیم یپوف

 گردمیطلسم م هیدنبال  -

 ؟یچه طلسم -

 ...باشه که یطلسم دیاما با دونمینم قیخودمم دق -

 .کندیخش خش بوته ها مرا منصرف م یتا خواستم جمله ام را کامل کنم صدا اما

آهسته  یو با گام ها گذاردیلبانش م یو انگشت اشاره اش را به منظور سکوت بر رو گرددیطرف من بر م به
 .شودیاز من دور م

آن را  ینیزم بیس یگون کیکه همانند  یپوش اهیاز پشت بوته ها و درختان به همراه انسان س یقیاز دقا بعد
 .شودیم انیه اش انداخته است نماشان یبر رو

 دیگویو دست به کمر م اندازدیم نیزم یبود را بر رو هوشیپوش که ب اهیو انسان س شودیمن م کینزد

 .کردیکردم، داشت به حرفامون گوش م دایجاسوس پ هی -

 .اندازمیاِما م هوشیب کلیسپس به ه سونیبه ج ینگاه متعجب

 سونیو در صورت ج زمیخیبر م میبا عجله از جا زد،یکُند م یکه کم رمیگیو نبضش را م رومیسمت اِما م به
 غرمیم

 ؟یکرد کارشیچ -

 دیگویدست به کمر م اوردیخم به ابرو ب یذره ا یمن حت ادیاز فر نکهیبدون ا سونیج و

 .باهم نینکنه همدست ؟ینگرانش هیچ -

 یکرد کارشیاون خواهرمه، اِما، چ -

 کردم زدم تو سرش رشیاز پشت قافل گ کنه،یم یداره جاسوس دمیرفتم پشت بوته ها د یچیه -

 !؟ی: چزنمیم ادیفر بایتقر

 .ادیبهوش م انقدر نگران نباش -

 کشه؟یممکنه بهوش اومدنش چقدر طول م یدونیم -

 .گهید رهیم شهیهر وقت بهوش اومد پا م نجایا مشیذاریخب بکشه، م -
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 رو شیکه انداخت یجور نیهم ارن؟یجونورا پدرش و در بتنها بمونه تا  تیوضع نیتو ا نجای! بذارم ا؟یچ -
 خونه شیبریم یکنیهم بلندش م نجوریشونت هم

 یتو بگ یباشه هرچ -

 دیگویو م کندیرا بلند م شیبعد تُن صدا و

 .اوامر تو رو اجرا کنم، من فوقش ببرمش پشت همون بوته ها که آوردمش نمیکه بش کارمیمگه من ب -

 داردیقدم به عقب بر م کی سونیکه ج کشمیم یغیو ج شومیم یعصب

 یچت بابا وحش -

 .ناقصت کنم ای شیبریم یکنیاالن بلندش م نیهم -

 .شودیو از آنجا دور م کندیاجبار اِما را بلند م یو از رو کندیچپ چپ نگاهم م سونیج

 .شودیمحو م دمیکه از د شومیم رهیخ سونیبه رفتن ج آنقدر

 کیکه چگونه  کنمیو به آن فکر م شومیغار برگردم، قدم زنان از آنجا دور م یتا به سو کنمیگرد م عقب
 .و بپرسمرا از ا میمالقات کنم و سوال ها سونیکنم تا بتوانم دوباره با ج دایفرصت مناسب پ

 .برسم ییکنم تا دورتر به آن غار کذا یرو ادهیپ یتا جنگل را دور بزنم و کم رمیگیم میتصم

 .متفاوت بود گرید یقسمت از جنگل با قسمت ها نیا

شده و  دیخورش ییمانع از تابش پرتو طال دهیتر و ترسناک تر، درختان تنومند و سر به فلک کش کیتار یکم
 .ناک کرده استو ترس کیفضا را تار

 ترس وجود ندارد، یبرا یزیچ زنم،یآن جنگل قدم م انیدر م یآرام به

 .من یبرا دیشا البته

و مرا  دیترسیحتما م زدیقدم م نجایاز من در ا ریبه غ یاگر کس دیو شا رسدیبه نظر م یعاد ریغ یکم نکهیا با
 .کردیخطاب م وانهید

 .رومیو به جلو تر م کنمیرا له م میپا ریشده بر ز ختهیر یرحمانه برگ ها یو ب زنمیم قدم

هم بود که  یگرید وانهیاز من د ریکردم که توهم زده ام، اما نه به غ الیاول خ شنوم،یرا م ییقدم ها یصدا
 .آمده است نجایبه ا به سرش زده و یوانگیهوس د

بدون جلب توجه به و  آورمیم نییپا امینیو کاله شنلم را تا نوک ب کنمیشنلم پنهان م انیم شتریرا ب خودم
 .شومیمتوقف م میدر جا یبلند ادیفر یراه با صدا انهیاما در م دهم،یراهم ادامه م

و به  کشندیدرختان پر م یو از رو شکندیمنحوس کالغان سکوت خفناک جنگل را م یصدا اد،یآن فر یصدا با
 .کنندیپوش م اهیاز آسمان را س یو تکه ا کنندیآسمان پرواز م یسو
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 .رسدیبه درخت به گوشم م یزیمتقابال برخورد چو  شودیدوباره بلند م ادیفر یصدا

 .مشکوک گوش دهم یها ادیداد و فر نیبمانم و به ا میدر جا توانستمینم گرید

 هیتا خود را به محل سر و صدا برسانم، کف دستم را به تنه درختان تک شومیدرختان رد م انیاز م یآرام به
آن را باال  کنم،یم یبیعج یو لزج یسیکف دستم احساس خ یبر رو شوم،یرد م انشانیو از م دهمیم
 ریکه به ز یگس یکف دستانم نقش بسته است، بو یکه بر رو نمیبیم یقرمز عیما یو در کمال ناباور آورمیم
 .خون بود کندیم لیتبد نیقیشکم را به  خوردیام م ینیب

 نگونهیکه جنگل را ا یشوم یبود، خبرها ییجنگل خبرها نیدر ا نیقیبه  فشارم،یو م کنمیرا مُشت م دستانم
 .به آشوب انداخته بود

 .کردیم ییشده خودنما نیپخش زم یبرگ ها یبر رو یرد خون به خوب روم،یم جلوتر

که  یکه به تخت سنگ شودیتر م ضیو عر شتریخون ب کهیبار رومیهرچه جلو تر م کنم،یتر نگاه م قیدق
 .رسمیم کردیبود و خون از آن چکه م یخون

 بود؟ یحجم خون متعلق به چه کس نیا اما

 نیخون یلحظه جسد کیکه  گردمینبود به سمت همان تخته سنگ بر م یاما خبر اندازم،یم یاطراف نگاه به
 .شکندیسکوت جنگل را م و کندیرا بلند م غمیو ج شودیم زانیاز درخت آو

 .شودیسکوت جنگل پژواک م انیدر م غمیج یصدا

که از پا به درخت  یبه جسد گرید یو نگاه کشمیم قیو چند بار نفس عم گذارمیقلبم م یرا بر رو دستم
کرده  جادیا یکه منظره حال بهم زن زندیم یدیرآمده و به سفچشمانش از حدقه د کنم،یشده بود م زانیآو

 .است

 نیزم یکه بر رو یخون یردها و لکه ها نم،یبیاطراف عادت کرده ام، دور و اطرافم را بهتر م یکیکه به تار حاال
 نیزم یکه غرق در خون در هر کجا یسر یبال شکسته و ب یدرختان نقش بسته است و کالغ ها یو تنه ها

 .شده اند زانیاز درختان آو افتاده اند و

 .کندیتنه درخت افتاده است نظرم را جلب م یکه بر رو یبزرگ یخراش ها روم،یم جلوتر

 .آمدیفرود م نیزم یو بر رو کردیتنه درخت و خراش ها چکه م یاز رو خون

 جادیدرخت ا یبر رو منانیبلند و محکم اهر یآن خراش ها انگار که با ناخون ها زنم،یبه تنه درخت م یدست
 .شده باشد

کمک سر  ادیکه فر یخون آلود زن یلحظه چهره ا کیکه در  گذارمیخون و خراش ها م یدستم را رو کف
 .گذردیدر ذهنم م دادیم

 .نبود که چهره اش در ذهنم نقش بسته بود یاما او کس اندازم،یم یو دوباره به آن جسد نگاه گردمیم بر

 .دادمیخبر را به واران م نیا و کردمیهرچه زودتر آنجا را ترک م دیبا
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تجمع  رسمیکه به آنجا م یو زمان کنمیو به سمت غار حرکت م زنمیشده را دور م نیسرعت جنگل نفر به
 .نمیبیرا م یمیعظ

اما هرچه  زنند،یجمع شده اند و حرف م یکه به دور شخص شومیم ایمتوجه پسرها و ما رومیتر که م کینزد
 .نمیبیرا نم واران چرخانمیسر م

 .ستدیایمقابلم م یبلند قد و خوش چهره ا یجمع بکنم که مرد انیدر م یتا نگاه گردانمیسرم را بر م دوباره

 درسته؟ دیکالرنس باش زهیدوش دیشما با -

 .هم دارد ییبایز یصدا کنمیحاال که توجه م شوم،یچشمان خوشرنگش غرق م در

 .دیهست باتریز کنندیم فیکالرنس، اما از اونچه که تعر زهیبودم دوش دهیشن ادیشما ز ییبایاز ز -

و  کندیم کینزد شیو به لب ها ردیگیو مردانه اش م دهیکش یدست گرم و انگشت ها انیدستم را در م و
 .کندیدستم گزگز م یبوس اش بر رو یکه جا زندیبه پشت دستم م یه آرامبوس

و  شومیسرخ م میکه از من کرده بود گونه ها یفیو از تعر آورمیم رونیدستش ب انیاز م یرا به آرام دستم
 .اندازمیم نییسرم را پا

هستم و از مالقات با شما خوشحال شدم  امینکردم، من جادوگر ل یخودم رو معرف دیمن رو ببخش یآه! راست -
 .بایز زهیدوش

 .کندیپرواز م یآسمان آب یو به سو شودیم لیتبد یو به عقاب گذردیو از کنارم م دیگویرا م نیا و

جادوگر  یاز خانه و محل زندگ یها که مسئول نگهبان نهیبود و بر سر دو سه نفر از گرگ یبه شدت عصب واران
 .دیگویو ناسزا م زندیم ادیبودند فر امیل

است  دهیاش به ارث رس نهیریکه از اجداد د امیجادوگر ل یبود که شنل نامرئ نیبودم ا دهیشن ایکه از ما آنچه
 .موضوع با خبر کند نیو واران را از ا کتوریآمده بود تا و نجایو مفقود شده است و او به ا دهیدزد

 .کنم یقدم زدن در جنگل و رفتن به چشمه همراه یتا او را برا شومیمجبور م ایما یزود با اصرارها صبح

 .آوردیم رونیحال و هوا ب نیمن هم خوب است و مرا از ا یاو معتقد است که برا و

 .از واران ندارم یو دست کم ستیتا به حال که از جنگل برگشته بودم حال و اوضاعم خوب ن روزید از

 .درآورد یرا عوض کند و مرا از کسل میتا مثال به قول خودش حال و هوا کشدیمرا به دنبال خود م ایحاال ما و

 کشینزد یتوانستیبود که نم ینگهبانانش عصب یحواس یو ب امیآنقدر واران از موضوع گم شدن شنل ل روزید
 .کنم فیتعر شیافتاده بود را برا میظهر روز قبل برا که یچه برسد که بخواهم اتفاق یشو

 ستادنیکه با ا شومینم ایما یها یپرحرفمتوجه سخنان و  یخود غرق بودم که حت االتیخ در فکر و آنقدر
 .شومیمتوقف م میو در جا کنمیبه او برخورد م ایما یناگهان
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زبانم بسته  منیبیم میرو شیکه پ یارا مطلع شوم که از صحنه یحرکت ناگهان نیتا علت ا آورمیرا باال م سرم
 .شودیم

 ایخطاب به ما شنومیو خودم آن را به زور م شودیکه از ته چاه بلند م ییو با صدا کنمیزور دهانم را باز م به
 میگویم

 ایما -

 دهدیمرتعش شده بود جواب م شیاو که از ترس صدا و

 !هوم -

 .انیآلفرد و خبر کن ببرو واران و  -

 .شنومیرا زمزمه وار م ایو نگران ما دهیترس یصدا

 همه جنازه و سر از تن جدا شده رها کنم برم؟ نیا نیبرم؟ کجا برم؟ تو رو ب -

 .ایبرو ما -

 .گذارمیو او را پشت سرم جا م دهمیو به راهم ادامه م کنمینم یتوجه ایبه ما گرید و

 یشده و سر از تن جدا شده جنازه ها که بر رو زانیاز درخت آو ختهیبه دار آو یکه جنازه ها میرو به رو به
 .کنمیکرده اند نگاه م جادیاز خون ا یا اچهیافتاده اند و در نیزم

 .ستیدر جنگل افتاده بود هم ن روزیکه د یصدم اتفاق کی میرو شیصحنه پ نیا

 .باشد توانستینم هم نیجنگ خون کیبا  سهیقابل مقا یبود، حت قابل باور ریغ و تروحشناک

 .رومیو به سمت در انبار مخروبه م شومیخون رد م اچهیآن همه جنازه و در انیو از م رمیگیشنلم را باال م پَر

 .شودیباز م یگوش خراش یکه با صدا دهمیرا هُل م در

 .شومیوارد م اطیو آرام و با احت گذارمیرا به درون انبار م میپا

بسته  یبد یبا صدا و کندیکه در قژ قژ م رومیتر م نییپله پا کیو  زنمیت را کنار مبسته شده عنکبو یها تار
از پشت سرم  ییتا بازش کنم صدا گردمیبه سمت در باز م شوم،یم ینمور زندان کیو در اتاق تار شودیم
 .شنومیم

 .حاال یبود زم؟یعز یریکجا م -

 .کنمیگردنم حس م یرا بر رو یخنجر یزیو ت یسرد و

 .شکستیرافائل بود که سکوت آنجا را م ینفس زدن ها یتنها صدا کیآن انبار مخروبه تار در

 .کرده است مرا در حصار بدنش قفل گرشیدست نداشت اما خوب با دست د کی نکهیبا ا او
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 یشدن رگ ها دهیاز پاره شده گلو و بر یخبر چیاما ه کندیم شتریو ب شتریگردنم ب یخنجر را بر رو فشار
 .شدیم شتریو ب شترینبود، در عوض سوزش بود که هر لحظه ب یخون

 .کار گذاشته بود کتوریکه در خانه و یرا طلسم کرده بود، همان طلسم خنجر

در بدنم  یو توان یانرژ گریحس شده است، و د یاز سوزش خنجر در تمام بدنم نفوذ کرده و بدنم ب یناش درد
 .نمانده است

 .شنومیمنحوسش را زمزمه وار کنار گوشم م یصدا

 دنیطلسمه، درد کش نیداره و حاال مال تو هم ا ینقطه ضعف هی یکردم، هرکس دایباالخره نقطه ضعفت و پ -
که من از قطع شدن دستم  یصدم درد کی ،یکنیحس م یکه االن دار یدرد نیداره هان؟! ا یچه حس

 .بگو رم؟یام پسرم و دست قطع شدمو ازت بگبخوام انتق یچجور . بگوستین دمیکش

 .با خودته ، انتخاببگو رم؟یجون تو رو بگ ایکنم  یخانوادت رو قربان یاز اعضا گهید یکی

 یرو یادیمصرفت و کشتم. دستت هم ز یمنم اون پسر ب ،یچشمام کشت یجلو خواهرم و ،یولم کن عوض -
 .گرفتم بهت کمک کنم پس قطعش کردم میتصم کرد،یم ینیبدنت سنگ

 دیگویو م دهدیفشار م میگلو یبر رو شتریرا ب خنجر

خنجر رو  زیسر ت کمیاگه  ؟یخودت و از دست من خالص کن یتونیم یکنیم یبلبل زبون یدار نقدریا نیبب -
که  یذره جون هی نیطلسم وارد خونت بشه هم نیشاهرگت رو ببرم و اپوست خوشرنگ گردنت فرو کنم و  یرو
تو رو از َشر من خالص  تونهینم یریگیکه االن م یمیجز تصم زیچ چی. هرهیم نیاز ب یدار یزبون دراز یبرا

 .یدفاع از خودت ندار یبرا ییروین چیکنه. ه

 ته،ینه الکترس ادیم شیاز دستات نه آت زنه،ینم رونیب بیغر بیعج یاز کتف و شونه هات اون خنجرا یوقت
باهاش من و مسموم  یکه بخوا یندار گهیهم د ینفس یو حت یمن و سنگ کن یتونینم خوشکلت یبا چشما

 ؟یکن دایاز دست من نجات پ یخوایم یچجور یکن

 .افتدیکه رافائل به تن داشت م یکه نگاهم به شنل دهمیفشار خنجر تکان م انیاز م یرا کم سرم

 .باشد امیهمان شنل گم شده ل دیتفاوت داشت، به گمانم آن با گرید یو جنسش با شنل ها رنگ

 یدیرو دزد امیکارِ تو بود، تو شنل ل پس -

 یشنل با شنال نیدادن ا صیتشخ شم،یتو هم نم یو البته منکر باهوش ده،یخبرا چه زود به گوش همه رس -
 .ستین یکارِ آسون ادیز یعاد

 زنمیو پوزخند م اندازمیباال م ییابرو

کنه،  یتو رو از چشم من مخف تونهیبوده باشه، درضمن اون شنل نم یسخت یلیکار خ کنمینم فکر ؟یجد -
 .کنمیو حس م نمیبیرو م ینامرئ یزایچ ای ایمن اش
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 یبحثا نیحاال هم ا ،یلو بد اینشون  یمن و به کس یکردم، تا نتون ریکه االن تو رو اس نهیمنم به خاطر هم -
 .ریرو بگ متیتموم کن و زود تصممزخرف رو 

 !خانوادت رو بکشم، هان؟ یاز اعضا کی کدوم

اون سه  ایاستفادم رو بکنم و بعد به بدرک بفرستمش.  تونمیاما م ستیتو ن یخواهر درازت؟ به خوشکل اون
 .تا برادر احمقت رو

 .یدر مورد خانوادم درس صحبت کن عوض -

اونا  یو دوستشون دار یاونقدر که تو به اونا تعلق خاطر دار ایونا خانواده تو هستن؟ آا یخانواده؟! مطمئن -
 !هان؟ ؟یدوستت دارن و براشون مهم نقدریهم ا

 دیگویدوباره م کندیم شیحرف ها انیکوتاه که م یبعد از مکث و

 ؟یخودت هم با حرف من موافق ای یگفتن ندار یبرا یحرف ؟یدیچرا جواب نم ه؟یچ -

 دیبود؟ آهان! کارن، شا یاسمش چ گشون،ید یکیاما اون  اد،یبه کارم نم نیوحش یادیز نتیگرگ یبرادرا اون
 .به نفعشه یزیاز شما باشه و بفهمه که چه چ و باهوش تر ادیاون به کارم ب

سرش هم  البته اگه ار،یخانوادت نخوره پس برام قلب واران و ب یکدوم از اعضا چیدستم به ه یخوایم اگه
 .بازم قبوله یاریبرام ب

 کندیو کنار گوشم زمزمه م چسباندیبه من م شتریخودش را ب و

رو تو چنگمون  ایو ما کنار هم دن یشیتو ملکه من م م،یشیم یمن و تو کنار هم زوج خوب ه؟یهوم! نظرت چ -
 .میکنیم ییو فرمانروا میریگیم

و خودت رو  ننیبب بیکدوم آس چیه یخوایکه نم یدلرحم نقدریتو ا نکهیوجود داره، ا نجایهم ا گهینکته د هی و
 .یکن یقربان

 یبرا یو حالت تحو گرفته ام، به دنبال راه جهیسرگ کند،یکه رافائل مدام در گوشم زمزمه م ییحرف ها از
جان من را  دهدیفشار م شتریاما هرلحظه که خنجر را بر گلوم ب گردمیموجود منفور م نیاز دست ا یخالص
 شهیهم یشوم و برا نیجا نقش بر زم نیهم خواهمینماده است، م میدر بدنم برا یتوان گرید رد،یگیهم م

 .فرو روم یچشمانم را ببندم و به خواب ابد

پا و او  نیسکوت و ا نیممکنه ا ستم،یصبور ن ادیموارد ز نیمن تو ا ر،یرو بگ متیزود باش... زود باش تصم -
 .پا کردنت به ضررت تموم بشه

 من و بکش، من و بکش... بکش گهیم نکهیسکوتت عالمت ا نیا دیشا

 .کندیو حالم را دگرگون تر م چدیپیهمانند ناقوس مرگ در سرم م شیصدا

 دارد؟یفالکت بارم بر نم یچرا دست از سر من و زندگ شود؟یخفه نم چرا
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است که نقطه ضعف من  یچه طلسم کوفت نیهمه درد را ندارم ا نیتحمل ا گرید شودیبه زور باز م چشمانم
 آورد؟یو پدرم را در م مکدیوجودم را م رهیش نگونهیشده و ا

جمع شده و با  واریکه گوشه د یچشمم به موش کوچک کشم،یرا م مینفس ها نیکه آخر نیح نیهم در
دخمه به  نیهست که در ا یپس هنوز کس شومیم دواری. امافتدیم کندیچشمان قرمزش مرگ مرا نگاه م

 .برسد ادمیفر

به چشمان قرمز رنگش  شتریهرچه ب شوم،یم رهیو در چشمان قرمز موش خ کنمیرا جمع م میرویمانده ن ته
 .کنمیم یشتریب یرویاحساس ن شومیم رهیخ

 رهیدر چشمان موش خ گریو بار د کنمیباز و بسته م مانده بود زانیجان هر دو طرفم آو یرا که ب دستانم
 شومیم

 شو لیتبد یسم پس به مار ،یکمکم کن یتونیتو م -

 .رومیاز هوش م رمینگ ژنیاکس گرید قهیدق کیاگر تا  کنمیدارم، احساس م ازیتازه ن یهوا به

دستش را حس  انیو آزاد شدنم از م ادیفر یشدن بودم که صدا هوشیفشار دست رافائل درحال ب انیم در
 .کنمیم

در هوا  ژنیو هرچه اکس کنمیو آن را باز م کنمیو به سمت در انبار حمله م کنمیزور او را از خود دور م به
 .کنمیمنتقل م میها هیوجود دارد را به ر

 زنمیم یپوزخند افتد،یم دهدیناله سر مو  ادیو فر چدیپیمار به خودش م شیکه از درد ن یبه رافائل چشمانم
 .کنمیو راه تنفش را قطع م گذارمیم شیگلو یرا بر رو میپا و کنمیحرکت م شیو به سو

 یالزم دار دستت رو نیبه خانوادم برسه، پس اگه ا فتیکه دست کث دمیبهت نم اجازه رو نیوقت ا چیه -
 .بهتره که حواست به خودت باشه

 .رمیگیو در دستم م نمکیو بند شنل را از گردنش باز م شومیخم م و

 ایکه ما یتکه نان و کنمیم بمیدستم را در ج افتد،یکه دوباره به حالت اولش بازگشته بود م یبه موش چشمم
 .رمیگیبه سمتش م و آورمیقرار داده بود در م بمیآذوقه راه در ج یبرا

 .کوچولو زتیجا نمیا -

هنوز هنگام  کنم،یتازه م یو نفس نمینشیم رشیو ز کنمیحرکت م یو به سمت درخت شومیانبار خارج م از
 .کردیخُرخُر م میگلو دنینفس کش

 .تا باالخره حالم خوب شود کشمیم قیبار نفس عم چند

 .شنومیم شودیتر م کیو نزد کیرا که نزد ایما یصحبت ها یصدا

 ییکالرنس کجا -
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به سمت  یو همگ دهدیو واران را به سمت من م ایحواس ما ندیبیزده بر تنه درخت م هیآلفرد که مرا تک و
 .کنندیمن حرکت م

 دیگویو م ردیگیاز همه نگران تر است مرا در آغوش م دادیکه حالت چهره اش نشان م ایما

برات افتاد، گفتم نرم دنبال بچه ها،  یو دستات سرده، تا من رفتم و اومدم چه اتفاق دهیچرا رنگت پر ؟یخوب -
 دستت؟ هیچ نیچرا گردنت قرمزه؟ ا

و از من دور  کشدیرا که تا با سر در حلقم فرو رفته بود را عقب م ایما کندیکه حال و روز مرا درک م آلفرد
 .کندیم

 .آب بهش بده کمیبجاش  ،یکنیم چشیسوال پ ینجوریحالشو ا ینیبیدختر نم -

 یتا کم کندیو کمک م ردیگیرا که همراه داشت را به طرفم م ینگاه آلفرد و واران قمقمه آب ریپاچه زدست ایما
 آب بنوشم

 .کندیرا شروع م شیو سوال ها کندیم دایدوباره جرئت پ دیآیکه حالم جا م یکم

 دستته؟ هیپارچه چ نیا -

 دیایتا نفسم جا ب کنمیسرفه م یکم

 امهیشنل جادوگر ل -

 .ندیگویم دهیبلند و کش یچ کیو همزمان  گردندیمتعجب به طرفم برم هرسه

 ...کر دایزد و من نجات پ ششیمار ن هیکرده بود اما  یبوده، تو اون انبار من و زندان دهیرافائل شنل و دزد -

همانند لشکر  یقیاما بعد از دقا کنندیحرفم تمام نشده بود که واران و آلفرد به سمت انبار پا تند م هنوز
 دیگویم یو واران عصبان گردندیشکست خورده بر م

 .جون سگ داره یانبار فرار کرده، لعنت یاز در پشت -

بر پشت واران سوار  ایمن به کمک آلفرد و ما شود،یکم م تشیاز عصبان یواران کم نکهیبعد، بعد از ا یقیدقا
 .میشویغار م یراه یو همگ شومیم

اجازه نداده بود که ذره  یزمان واران حت نیو در ا گذردیافتاده بود م میکه در انبار برا یاز آن اتفاق یسه روز دو
نبود.  دیاز او بع زیچ چیه کند،یمنصرف کردن من از رفتن م یکار را برا نیا دیکنم، شا یبلند شوم و کار یا

چه  دیکه فهم یهنگام امیشنلش را به او برگرداند، و ل را خبر کرد و امیهمان روز واران جادوگر ل یدرست فردا
 اریکرده بودم بس دایشنلش را پ نکهیشد، و از ا نیاندهگ اریافتاده است به مالقاتم آمد و بس میبرا یاتفاق

 .رفت تشکر کرد و

 و میاتهکُنده چوب نشس یحاال با گذشت دو سه روز حالم بهتر است و به همراه بچه ها به دور آتش بر رو و
 .میخوریکه آلفرد شکار کرده بود را م یکباب غاز
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 .شنومیرا م یدادیداد و ب یاستراحت به سمت غار برم که صدا یبلند شوم و برا میتا از جا کندیکمکم م ایما

 .نمیبیم زنندیرا که با نگهبانان سر و کله م لیکه هکتور و دن گردانمیرا بر م میرو

 .و هکتور وارد شوند لیکه دن دهندیو اجازه م روندیاشاره دستم نگهبانان کنار م با

 ندیگویم میبگو یزیاجازه دهند من چ نکهیو قبل از ا کنندیمن حرکت م یدو به سرعت به سو آن

 ؟یدیتو اون و ند ست؟یتو ن شیکارن پ -

 میگویو م اندازمیرا باال م میابرو

 من باشه؟ شیپ دیچرا با -

 دیگویو م دیآیبه حرف م لیدفعه دن نیا

 .ستین یتا حاال ازش خبر روزیباهات حرف بزنه، اما از د یبهت بزنه و کم یتو، تا سر شیپ ادیگفت که م -

 باشد؟ فیممکن است که کار رافائل آن موجود رزل و کث ای. آشودیام حبس م نهیدر س نفس

 دایکردن کارن پ دایپ یبرا یتا راه میشویهمه به دور هم جمع م رسدیان مو وار  کتوریزود خبر به و یلیخ
 .میکن

 کار رافائل باشه دیکه با کنمیمن فکر م -

 .گردندیبر م میاتمام حرفم همه متعجب به سو با

 کرد، از کجا معلوم کار اون نباشه؟ دمیاون روز که رافائل من و گرفته بود به جون خانوادم و کشتن من تهد -

 .زندیحدس م یزیو چ دیگویم یزیهرکس چ رد،یگیشکل م یگفته من همهمه ا با

 دیگویو م کندیخاص خود همهمه موجود را کنترل و ساکت م تیبا درا کتوریو

بدردش  شتریکه ب بوده یشما سه برادر و خواهر اون کس نیواقعا رافائل کارن رو گرفته باشه، از ب دیشا -
 .کردن اون گرفته ستیبدتر از قتل و سربه ن ینقشه ا ادیو به احتمال ز دهیبخوره، پس اونو دزد

 دیآیبه حرف م یخفه ا یبا صدا هکتور

 اون... اون...یچطور -

 شودیاز ادامه دادن حرفش آجز م و

 دیگویو م ردیگیادامه حرف او را م کتوریو

اگر  ینداره حت یکس یبرا یخطر چیآزاره و ه یب یعنیخوار هست،  اهیخوناشام گ هیخواهرتون اِما  نکهیا یبرا -
و مثلما اون به  نیشما گرگ هست نه،ینداره، و شما دوتا گرگ یاثر چیهم طلسم بشه بازم اون طلسم روش ه

 نینداره، البته ا یریا تاثه نهیگرگ یروو بلده  برهیکه اون به کار م ییو درضمن طلسما شهینم کیگرگا نزد
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 هیاون و بدزده؟ اون  دیکنه، و اما کارن... چرا با رییتغ تونهیم فتهیکه کتاب جادوگران اعظم دستش ب یزمان
 گهیبه عبارت د ای کنهیطلسمش م و دزدهیپس اون و م ادیبه کار رافائل م قایکه دق یزیچ ه،یخوناشام وحش

 .کنهیم ریذهنش رو تسخ

 .شودیهمه ما بلند م یو وا شودیحبس م امنهینفس در س کتوریگفته و با

لب  ریو ز دهمیو فشار م رمیگیدستانم م انیو سرم را در م نمینشیبود م کتوریکه در اتاق و یصندل یرو
 .کنمیزمزمه م

شته شدن لورن، ک افته،یکه پشت سرهم اتفاق م ییماجراها نیمنه، ا ریهمش تقص منه، ریهمش تقص -
 .رافائل کرده بودم میهمون روز خودمو تسل . کاشافتادیاتفاقات نم نیشدن کارن، اگه من نبودم ا دهیدزد

 .دارد میدر دل دار یسع و دهدیو فشار م گذاردیشانه ام م یو دستش را بر رو ستدیایم کنارم لیدن

 .خودت و سرزنش نکن یالک ست،یتو ن ریتقص چیکه افتاده ه ییاتفاقا نیکالرنس ا -

 میگویو م شومیبلند م یصندل یو از رو زنمیشانه ام پس م یرا از رو لیدن دست

بهتون گفتم به من  ه؟یادیز زهیچ نیا ن،یهم دیکه از من دور باش هیفقط کاف ،یبد یمنو دلدار خوادینم -
 .حال و روزمونه نیو حاال ا نیکدومتون متوجه نشد چیاما ه کنهیپهن م رافائل براتون دام دینش کینزد

تا به  کنمیحرکت مبه سمت در و زنمیبرگرداند که دستش را پس م یصندل یتا بر رو ردیگیدستانم را م لیدن
 شنومیم را لیدن یهوا بخورم که صدا یجنگل بروم کم یسو

 .ستیاالن امن ن رونیکالرنس، ب یریکجا م -

بر  یدرخت هیسا ریز یو گوشه ا کنمیبه سمت جنگل پا تند م شومیاز خانه خارج م و کنمیثارش من ییبابا برو
کم کم غروب  دیخورش میآیکه به خودم م یزمان و رومیم ها به فکر فروساعت و دهمیم هیتنه درخت تک

 .شدن بود کیبه تار و هوا رو کردیم

 .شود به غار بروم کیهوا تار نکهیتا قبل از ا شومیبلند م میجا از

 شودیکه باعث افتادنم م شودیو از کنارم رد م زندیبه من م یبا شتاب تنه ا یزیحال قدم زدن بودم که چ در
 .رودیبه هوا م غمیو ج

 .شودیم کیو به من نزد گرددیکه از کنارم رد شده و به من تنه زده بود بر م یفرد

 .شومیبلند م میو از جا رمیگیدردناکم را م کتف

 رهینداشتند و خ یکارن را با چشمان قرمز که حالت عاد شوم،یم رهیخ میتر به فرد رو به رو قیکه دق حاال
 .نمیبیرا م کندینگاهم م

 .گذارمیشانه اش م یو بر رو کنمیرا بلند م دستم

 .گردنیپسرا دارن دنبالت م ،ینگران کرد تو آخه، همه رو یکارن؟ کجا بود ییتو -
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 میگویو دوباره م کنمیبه سر و وضعش م یاشاره ا و

 چرا چشمات قرمزه؟ ؟یواسه خودت درست کرد هیشکل چه سر و نیا -

 .دیگوینم یزیو چ کندیاو همچنان به چشمان نگاه م اما

 دهمیبه بدنش م یمحکم تکان

 تو چت شده پسر؟ -

 .دهدیاز خود نشان م یحرکت و گذاردیکتف دردناکم م یو دستش را بر رو دیآیبه خودش م باالخره

در گوشت  انهیرا وحش شیو ناخون ها شودیم شتریدستم ب یفشار دستانش بر رو گذردیهر لحظه که م اما
 شودیبلند م غمیکه ج کندیدستم فرو م

 .ردیگیچشمش را م یخون جلوو  شودیچشمانش هرلحظه قرمز و قرمز تر م رنگ

 رونیدستش ب انیمکافات از م شده بود باالخره با هزار یپاره و خون شیرا که بر اثر فشار ناخون ها دستم
 .گذاردیبه جلو م قدم کیهم  اما او رومیقدم به عقب م کیو  آورمیم

 .به سرش آورده است ییبال یکارن سابق نبود، حاال مطمئن شده بودم که آن رافائل عوض او

 دیآیقدم جلو م کیکه او هم با من  دارمیآرام به عقب قدم بر م آرام

 کارن، منم کالرنس، خواهرت ایبه خودت ب -

 .کندیم ریس یگرید یایانگار که در دن شودیمتوجه نم میاز حرف ها یزیاو چ اما

 .درست شود از آن مهلکه فرار کنم یگریدردسر د نکهیخطرناک بود، بهتر است قبل از ا اوضاع

 ریها گراه گوشه شنلم به شاخه انهیاما م کنم،یم دنیتوانم شروع به دو نیو با آخر کنمیرا تند م میها قدم
 .افتمیم نیبه زم و کندیم

ار کنم، گره شنل را از گردنم باز کنم و فر  میآیو تا م شومیم یعصب شود،یاز شاخه ها جدا نم کنمیم یهرکار
به  یو دست بجنبانم ضربه محکم میایو تا به خودم ب ستدیایسرم م یچوب نسبتا  کلفت باال کیکارن با 

 .شومیمتوجه نم یزیچ گریو د شومیم هوشیب و خوردیم جگاهمیگ

 .نمیبیتار م یو اطراف را کم رودیم جیسرم گ م،یآیبه هوش م یدیشد جهیحالت سرگ با

در  یدیکه با درد شد رمیگیو سرم را باال م شود،یواضح م دمید یتا کم کنمیرا چندبار باز و بسته م چشمانم
را  خواندیم یمنحوس رافائل را که کُر یصدا نیب نیو در ا دیآیدر م و آخم شومیگردن روبه رو م هیناح
 شنومیم

 .یما رو با اومدت کامل کرد افتیواران، ض یخوش اومد یلیآوردن، خ فیهم تشر ژمونیو مهمون

 .گردمیبر م کردیکه رافائل نگاه م یو به سمت شودیم زیت میاسم واران از زبان رافائل گوش ها دنیشن با
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بسته بودند به زور و کشان کشان به طرف آن پست  ریرافائل، واران را که با پوزه بند و قُل و زنج نگهبانان
 .برندیم یعوض

که طلسم شده  یتا آزاد اما با بر خورد با دستبند دهمیحس پشت سرم بسته بودند تکان م یرا که ب دستانم
 .بردیکه نفسم را م کنمیدر مچ دستانم حس م قیعم یبود سوزش

و چانه ام را در  آوردی. دستش را به سمت چانه ام ماندازدیم هیسا میبر رو کلشیو ه ستدیایمقابلم م رافائل
 .ردیگیم شینجه هاپ انیم

واقعا کم شدن  یعنی. اونا طلسم شدن. شنیدستبندا از دستت باز نم نیتقال نکن، ا نقدریخانم کوچولو ا -
دستت رو تکون  یتونینم گهیذره هم د هیهمون  یو حت رهیم لیداره تحل تیانرژ ؟یفهمیو نم روتیو ن یانرژ
پس منتظر عواقبش  ،یکرد بشفرصت دادم اما خودت خرا هی. من به تو یکن یمن شعبده باز یو برا یبد

 .باش

اول کدوم فرد از خانوادت و سربه  دم،یبهت م گهیانتخاب د هیدل رحم هستم  یلیکه من خ ییاز اونجا اما
 کنم؟ ستین

 .نوک انگشتات هم به خانوادم بخوره یکه حت دمیبهت اجازه نم -

که به سمت چپ  زندیم یمحکم یلیام سبا پشت دستش به گونهکه در جوابش  اندازمیم شیکنار پا یتف و
و درد سرتاسر سرم را در بر  کندیقرار داشت برخورد م امیکیکه در نزد یو سرم به تنه درخت شومیپرت م

 .ردیگیم

طلسم  ریبسته و قُل و زنج یدستا نیکن، با ا یمن بلبل زبون یبعد برا ادیاز دستت بر م یکار نیاول بب -
 .یبکن یتونینم یغلط چیه زونهیکه بهت آو یاشده

سر اِما  یباالو  رودیزانو زده بودند م نیزم یدست بسته بر رو بیام که به ترتخانواده یبعد به سمت اعضا و
 .ستدیایم

 .گاز گرفته بشه اون دستم و هیتنب دیرو بکشم؟ با تیخواهر وحش نیا اول هینظرت چ -

رافائل، نگفته بودم؟ مشکل تو با منه پس اونا رو ول کن  کنمیبودم دستت به اونا بخوره قلمش م بهت گفته -
 .تا برن

 دهدیسر م یطانیو خنده ش ستدیایسرش م یو باال داردیاِما بر م یگلو یرا از رو خنجر

نداره  ی. اما اشکالیخراب کرد فرصتت رو ؟یکرد کاریداده بودم، اما تو چ ییفرصت طال کی خب من به تو -
 .اگه کشتن خانوادش باشه یحت کنهیم یهرکار زنده موندنش یباهوش تره، اون برا یلیخ برادرت از تو

 .خنددیقاه قاه م و

 .ستدیتا کنارش با کندیکارن اشاره م به

 دیگویم و گذاردیکارن م یشانه ها یبر رو یدست
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 ؟یکدومشون و بکشاول  یبه تو، دوست دار دمیانتخاب و م -

 .اندازدیرافائل در دستش قرار داده است م که یبه خنجر یبه من و نگاه ینگاه کارن

 .ستدیایم انیسر برا یو باال دهدیرا در مشتش فشار م خنجر

حاال اون خنجر و تو گلوش فرو کن و  کنم،یپسر، بهت افتخار م ی: عجب انتخابزندیم یسوت شیبرا رافائل
 .بزن شاهرگش رو

 زنمیم ادیو فر کنمیکارن نگاه م نیوحشت به چشمان خون با

 .کارن ایتله هست، به خودت ب هیشو، اون  داریکار و نکن، از خواب ب نینه کارن، نه... ا -

 رو هدر نده تیکم صدا بده خانوم کوچولو، انرژ -

 .خنددیش مهرهر به گفته خود و

منجمد شدن خون و  شه،یداره تلف م تیدستات بسته هست و کم کم انرژ نکهیاز ا نه؟ هیحس خوب یلیخ -
ب حس اونا رو خو ؟یو حالت تهو چ جهیسرگ شدن ضربان قلبت رو؟ واشی ای ؟یکنیتو رگات حس م

 نیو تو در ا رهیگیمتره، آروم آروم جونت رو  یقو نیفرق داره، ا یلیخ یقبل یبا طلسما طلسم نیا ؟یکنیم
بازم  ست؟ین . قشنگیشیو در آخر خودت هم بهشون ملحق م ،ینیببتک تک خانوادت رو  مرگ یتونیم نیب
 .یبه بدرک واصل ش یترو با درد کم یکن یزندگ شتریب قهیچند دق دمیو اجازه م کنمیبار بهت لطف م نیا

 شومیم رهیکارن خهم ملتمس در چشمان  باز

 .نکن کارو نیکارن ا -

کم تر به  کردمیاما هرچه تالش م رمیکارن را بگ یآزاد شود و بتوانم جلو دیتا شا دهمیرا تکان م دستانم
 .شودیو حالم خراب تر م رسمیم جهینت

تا از کارش  دهمیتکان م شیو سرم را برا اندازدیبه من م ینگاه میتقالها و صدا زدن ها نیبار ب نیا کارن
 .منصرف شود

و آرام آرام به  دهدیمشتش فشار م انیو در م داردیبر م انیبرا یخنجر را از گلو و کشدیم یقیعم نفس
 .فشاردیم میو خنجر را بر گلو زندیو زانو م ستدیایو پشتم م کندیحرکت م میسو

 شو داریاز خواب ب ا،یکارن به خودت ب -

 زندیم ادیکه دو رگه شده بود سرم فر ییدابا ص کارن

 .خفه شو یزنیچقدر زر مفت م -

 .دهدیفشار م میگلو یبر رو شتریخنجر را ب و

 .کنمیحس م کندیام حرکت مزده کارن را که به سمت دستان دستبند زده خی دستان



 

 
236 

واران آزاده به محض آزاد شدن دستات  یاز پاها یکیو  انیبرا یدستا کنم،یدستات و باز م اد،یصدات درن -
با شمارش من  د،یرو باز کن هیبق یزود دستا یلیشما هم خ و رمیگیکه بتونم م ییتا جا رو منایاهر یجلو

 یکنیکمکشون مو  یریم هیهم به سمت بقتو کنم،یو من خنجر و به سمت رافائل پرت م شهیدستات آزاد م
 ؟یدیفهم

 دیآیرافائل در م یکه صدا دهمیتکان م شیبرا ینفس حبس شده سر با

 .زودتر کارت و تموم کن ؟یکنیوداع آخر با خواهرت م یپسر؟ دار یکنیم کاریچ -

 کندیشمارش م هیو شروع  کشدیم قیعم ینفس تیاز عصبان کارن

 حاال ۳...۲...۱ -

و من  دیآیدست سالمش فرود م یبازو در قایکه دق کندیحرکت به سمت رافائل پرتاب م کیخنجر را در  او
هم مشغول باز کردن دست مادر  انیبراتا دستانشان را باز کنم و  رومیو پسرها م کتوریبه سمت و عیهم سر

پوزه بند را از  و رومیسمت واران م هب شومیاز باز کردن دست پسرها که فارغ م شود،یم میخواهر برادرها و
 یاهیس یو خوناشام ها منانیدر حال مهار کردن اهر ییکارن که تا اکنون به تنها کنم،یپوزه اش باز م انیم

 المیبابت خ نیمن از ا تنها نبود و گریهر کدام از بچه ها د وستنیرافائل هستند بود، با پ انیکه جزو لشکر
 .شودیراحت م

خوناشام  نیب نیدر ا و شوندیکرده و باز نم ریرا در آورم اما آنها گ ریتا قُل و زنج رومیواران م یسمت پاها به
 .تا از پشت به من حمله کنند کنندیفرصت م منانیها اهر

 کندیحمله م میآتش به سو یاز آنها با مشعل یکی کنم،یم ریو آنها را غافل گ شومیباره بلند م کی به

 شیآت ایب آره؟ یدوست دار یباز شیآت -

نبرد  یاهویه انیسوختمش در م یو صدا کنمیآتش پرت م یشعله ها شیو به سو کنمیدستم را بلند م و
 .شودیگم م

 کنمیها م ریدر باز کردن زنج یو سع گردمیبه طرف واران بر م دوباره

 .شودیمانعم م یگریاما دوباره حمله خوناشام د رومیم یگریبه سمت د شود،یاز آنها باز م یکی باالخره

را در قلب  امیطانیشبلند و  یو ناخون ها زمیخیبر م میو از جا کنمیدرست م یدفاع واریواران د یبار برا نیا
 .رودیم نیو از ب دهمیدستم فشار م انیو در م کنمیو قلبش را از جا م کنمیآن خوناشام فرو م

 شنومیواران را م یکه صدا رومیم ریزنج نیو به سمت آخر شودیباز م گرید ریزنج کی باالخره

 .اوضاع خطرناکه ممکنه از پشت بهت حمله کنن کنم،یباز م رو خودم یکی نیمن ا ،یبهتره بر -

 .کنمیم شیبه پا یو اشاره ا کنمینگاهش م هیاندرسف عاقل

 .بازش کن یتونیاگه م -
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مزاحم کارم  یمنیبار اهر نیتا من به کارم ادامه دهم که ا ماندیبود چه گفته ساکت م دهیکه حاال فهم او
 .شودیم

و  رمیگیبود را در دست م زیت یا زهیافتاده بود و سر شکسته اش همانند ن نیزم یکه بر رو یشکسته ا چوب
 .کنمیو سرش را از تنش جدا م کنمیم فرو منیحرکت در قلب اهر کیبا 

 .ونددیپیم هیو به جمع بق شودیباز شده و واران آزاد م رهایهمه زنج باالخره

 .کنم دایپ تیآن بحبوحه و جمع انیتا رافائل را در م اندازمیبه اطراف م یو نگاه شومیبلند م میجا از

 .نمیبیم یریدرحال نشانه گ یاو را تبر بدست گوشه ا باالخره

راه  انیاما در م رم،یآن را از دستش بگ ردینشانه بگ یکس یتبر را به سو نکهیتا قبل از ا رومیسمتش م به
 .شودیبه رافائل م دنمیو مانع از رس شودیسد راهم م یمنیاهر

که  شومیم رهیاش خزده خیدر چشمان  کنم،یسمت چپم احساس م یپهلو یرا بر رو زشیت یپنجه ها فشار
در  شیناخون ها زند،یبهم مبه سنگ  لشیتبد یو تمرکزم را برا کندیم شتریهر لحظه فشار دستانش را ب

تا قلبش را از جا  برمیاش منهیپوستم را پاره کند دستم را به سمت قفسه س نکهیقبل از ا رود،یپوستم فرو م
 کیدر  کند،ینشانه گرفته و پرتاب م میکه تبر را به سو شومیلحظه متوجه رافائل م کیکه در  اورمیدر ب

و  کندیو تبر به فرق سرش برخورد م کنمیرا سپر خود م منیتبر به من برخورد کند اهر نکهیحرکت قبل از ا
 .شودیم یاش متالشجمجمه

 ستمیایو مقابلش م کنمیو به سمت رافائل حرکت م آورمیم رونیسرش ب انیرا از م تبر

 نگفته بودم؟ کنم،یبه خانوادم بخوره قطعش م فتیبهت گفته بودم اگه دست کث -

 کنار یبرات بد بشه از سر راهم بر نکهیدختره فوضول بهتره قبل از ا -

است که دستش را با آن قطع  یهمان تبر اندازم،یاش م یبه دسته چوب یو نگاه رمیگیرا در دستم م تبر
 کرده بودم

 میگویو م کنمیبه تبر در دستم م یا اشاره

 .ینگه داشته بود یادگاری نویپس ا -

 داشته بودم تا سرت و از تنت جدا کنمنگهش  -

 زنمیم یپوزخند

 ؟یداریلقمه بزرگ تر از دهنت بر م یدار یکنیفکر نم -

 .کامال اندازه دهنمه اتفاقا -

 یتقاص کشتن خواهرم و پس بد دیتموم شد، با گهیوقتت د -
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الف بچه  هی ذارمینم رم،یمینم ایسادگ نیصدها طلسم بلدم و رو خودم کار کردم پس به هم منم،یاهر هیمن  -
 .رهیجونمو بگ

 .دید میخواه -

 افتدیو پسرها فاصله م انیما و برا انیم و شودیباز م نیزم نیب یقیو شکاف عم زنمیم نیبه زم یاپا ضربه با
 .روندیو به بدرک م افتندیم نیشکاف زم انیرافائل در م انیاز سپاه یمیو ن

 میفقط من و رافائل حضور داشت نجایدر ا حاال

 .تونمیبردم پس تو رو هم م نیاز ب یراحت نیرو به هم اتیتونستم سپاه یوقت -

 یدیگردنم احساس سوزش شد هیلحظه در ناح کیتا سرش را از تنش جدا کنم که در  برمیرا باال م تبر
 .کنمیم

را در شاه رگم فرو کرده و زهرش  ششین یهاو دندان  کندیاست که از پشت به من حمله م یاهیس خوناشام
 .کندیرا وارد خونم م

 .خوردیدستم سر م انیکم از مو تبر کم دیآیم نییو پا شودیو دستم ُشل م رودیم یاهیس چشمانم

 .خود را نشان دهد یوحش یدرونم خو طانیتا ش دهمیو اجازه م کنمیام را رها محبس شده نفس

 کندیتکه مبدنش را سوراخ و تکه  و رودیو در بدن خوناشام م زندیم رونیاز کمرم ب درد یکه با کم ییخنجرها
 کندیمرا رها نم زدیانگار تا تمام زهرش را در وجودم نر ست،یاو دست بردار ن اما کنم،یرا احساس م

در گردنم فرو  شتریبرا  ششین ین هااو هم دندا کنمیخنجرها را در بطن و قلبش فرو م و زنمیم زور هرچه
 .کندیم

توانم در  نیرا با آخر میو ناخون ها گذارمیگردنش م یو بر رو آورمیشده بود باال م حسیآزادم را که ب دست
 .کنمیگردنش وارد م

اش به و الشه  شودیاز پشتم برداشته م اشینیسنگ نکهیتا ا شودیکمتر و کمتر م شیفشار دندان ها باالخره
 .افتدیم نیزم

 یزیتا مانع از خونر دهمیفشار م شتریدستم را ب شود،یکه غرق در خون م گذارمیگردنم م یبر رو یدست
 .شود

 میگویو م رومیو کشان کشان به سمت رافائل م دهمیرا در مشتم فشار م تبر

پس  ؟یدیترس شدیچ رم،ینم نینکشم از ب تا تو رو شه،یمانعم نم یزیچ چیامروز زمان مرگته، ه ،یریبم دیبا -
 .گهیحرف بزن د یچرا ساکت شد؟یاون همه منم منم چ

 دیگویو م کندیصورتم چپ و راست م یو جلو آوردیبود را در م شیکه تا کنون در بازو یخنجر

 .کنم یصورت خوشکلت و خط خط نکهیقبل از ا یبهتره دست از سر من بردار -
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به رافائل که اکنون دونفر شده و  ی. نگاهنمیبیم اهیو اطراف را تار و س خورمیو تلو تلو م رودیم جیگ سرم
و فشار  گذارمیم امیشانیپ یگردنم بود را بر رو یکه بر رو ی. دست خوناندازمیم کندیم نییخنجر را باال پا

 .ندارد یا دهیاما فا دهمیم

او را  خواهدیدلم م رود،یاعصابم رژه م یشده به شدت رو ییانم دوتاچشم یکه جلو یریرافائل و تصو یصدا
 .خفه کنم تا انقدر زر نزند

 ایمتوجه شوم آ نکهی. و قبل از اردیگیو گردن رافائل را نشانه م دیآیکه تبر در آن بود ناخوداگاه باال م یدست
متوجه  یزیچ گریو د شودیو تار م رهیچشمانم ت شیپ ایام دنرا زده یالیرافائل خ ایدرست بوده  میرینشانه گ

 .شومینم

 اد؟یم بنظرت بهوش -

 دونمینم یچیواران، ه دونمینم -

 میما که کل زهر رو از بدنش خارج کرد -

 .خونش وجود داشته باشه تو اهیاز زهر خوناشام س یهنوز درصد دیشا ست،یمشخص ن یچیه -

 .، گازش گرفتممن به محض خارج کردن زهر -

زهر  ای رهیمیم ای دونمیو م نی. فقط ادونمینم یزیصبر کن. من خودمم چ کمیعجول نباش،  نقدریواران ا -
اونقدر زهر  ای نکهیو حدس آخر ا شه،یم لیتبد نهیبه گرگ یو چون گازش گرفت شهیکامل از بدنش خارج م

 طانیابر ش هیبه  جهینت درو  شهیم بیو خونش با اون ترک زنهیهست که زهر تو رو پس م یخوناشام قو
 .ستیاصال خوب ن نیکه ا شهیم لیتبد

 دیگویو م اندازدیم نییسرش را پا واران

 .فاجعه است هی نیا -

مواظب  دیپس با رهیتب خون بگ یاحتماال به خاطر زهر خوناشام کم شه،یم یچ مینیبب میصبر کن دیفعال با -
 .دیباش

 دیگویم کتوریو خطاب به و شودیآرام و محتاطانه وارد غار م یبا قدم ها آلفرد

 ننشیداخل بب انیب خوانیخانوادش م -

 داخل انیبگو ب -

 ینکن هیگر سرش یبهتره باال ست،یخوب ن ادیمامان آروم باش باشه؟ حالش ز -

از  یهمون موقع که بچه بود ر کردن، کاشبهارم و پرپ شهیکردن، گل هم کاریباهاش چ نیبب دلم، زیعز -
 .یفتین تیوضع نینجاتت داده بودم تا تو ا انیدست برا

 .دوباره شهیباش حالت بد م مامان آروم -
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 .یریو رو مغز من راه م یکنیکلمه رو تکرار م نیا یاِما تو هم بس کن از صبح تا حاال دار -

 .تو سرمون رفت یدادایاز داد و ب ،یکردیو اون دعوا م نیبا ا یاز صبح داشت ل،یدن یگیم یتو چ -

 تا خفت نکردم رونیاِما گمشو برو ب -

 ...یدن -

 دیخفه ش -

 چدیپیغار م یخال یدر فضا کتوریبلند و یصدا

 بس نبود؟ رونیب یهمه دعوا و کتک کار نیا د،یکنیدعوا م دیدار ضیسر مر یباال -

کالرنس  یستادیتو هست. برو بر اونجا ا ریحال و روز خواهر من همش تغص یزوریمردک پ خفه شو یکیتو  -
االن اون کفتار با خنجر شکمشو  زدیو به فرغ سر رافائل نم بردیلحظه آخر تبر و باال نم اگه ،یکنیو نگاه م

منجالب  نیکه اونو تو ا یبود توتو هست،  ریحال و روز کالرنس و ما همش تغص نیسفره کرده بود. ا
 .یانداخت

: 

 .میآیبهوش م یدیبا احساس تهوع شد -

 گذارمیم نیزم یحضور نداشت. کف دستانم را بر رو یگریدر غار به جز من کس د اندازم،یبه اطراف م ینگاه
 .دهمیم هیپشت سرم تک واریو به د شومیبلند م میو از جا

 .شنومیا مر  ییپا یکه صدا کشمیبه سر و گردن دردناکم م یدست

 .کندیکه برو بر نگاهم م نمیبیم یرا ظرف به دست همراه با تکه پارچه ا ایکه ما رمیگیرا باال م سرم

و هرچه آب درونش بود پخش  افتدیم نیو به زم خوردیظرف از دستش ُسر م و دیآیبه خودش م ناگهان
 .زندیم ادیبا فر و رودیغار م رونیُشک زده، عقب عقب ب شود،یمن م کلیو ه نیزم

 .بهوش اومد، کالرنس بهوش اومد -

 نیکه در ا کنند،یو سر و صدا م ندیآیو پسران به داخل غار م کتوریواران، و ه،یاز ثان یحرفش در کسر نیا با
 دیگویو م زندیکنارم زانو م کتوریو نیب

 ؟یحالت خوبه؟ درد ندار -

 میآیبه حرف م دهان و گلو درد به زور یخاطر خشکتا حرف بزنم اما ب کنمیلب باز م آرام

 .سوزهیهم م یکم کنه،یدرد م یلیگردنم خ سر و -

 دهدیو فشار م گذاردیدستم م یدستش را بر رو کتوریو
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زهر رو  میکه تونست ییگازت گرفته اما تا جا اهیخوناشام س هی، هست یعیطب نایا ،یشینگران نباش خوب م -
 .همونه یازش داخل خونت باشه، حتما برا کمیاما ممکنه هنوز  م،یخارج کرد

 دیگویو م گرددیبر م ایو به سمت ما کندیحرفش را تمام م کتوریو

 .رونیب ادیداخلش ب رهیکه بهت دادم و با چاقو برش بده تا ش یاهیاون گ -

و شروع به برش زدن  ندینشیرم مبود کنا ین هیکه شب یاهیدر دستش و گ ییو با چاقو دیآیم کترینزد ایما
 .شودیم یو خون از دستش جار بردیو دستش را م شودیکه حواسش پرت م کندیم اهیگ

طعمش داشتم، چشمانم را  دنیبه چش یادیز اریبس لیتما رود،یم جیو سرم گ خوردیخون به مشامم م یبو
 دنیچنبره زده ام و گردنش را خفت کرده ام و در حال مک ایما یبر رو میآیو تا به خودم م کنمیو باز م بندمیم

 .خون دستانش هستم

 .کردیهوا تقال م یبه ذره ا دنیرس یفشار دستانم در حال خفه شدن بود و برا ریز ایما

 .ایکالرنس، به خودت ب ایبه خودت ب ،یکنیخفش م یولش کن دختر دار -

 .شودیغار منعکس م یدر فضا خوردیبه گوشم م کتوریکه توسط و یلیس یصدا و

 دهیرا که از ترس رنگش پر ایما کتوریو اندازمیم یو تا به اطراف نگاه میآیکه خورده بودم به خودم م یلیس با
باال  و من هرچه خون خورده بودم همانجا کف غار کندیدستانش بلند کرده و از غار خارج م یبود را بر رو

 .آورمیم

که طعمش را بچشم، اما حاال که  خواستیمزه مشمئز کننده خون بدم آمده بود اما باز دلم م از بو و نکهیا با
 .ردیو به او صدمه زده بودم و ممکن بود که بمرا ترسانده  ایمن ما کنمیفکرش را م

 .کنمیم زیدور دهانم را تم نمیو با گوشه آست کنمیآزاد م نهیام را از سحبس شده نفس

که  خوامیکنم؟ من نم کاریچ دیسرم اومده؟ با ییچه بال دهم،یم هیتک واریو به د رمیگیدستانم م انیرا م سرم
 .والمیه هیمن  شه،یمن هم نم کینزد گهیصد درصد د دهیاز من ترس ایبزنم، ما بیآس انمیب اطراف

 .کندیغار را پر م یفضا امهیگر یو صدا زنمیم هیگر ریز و

 .شودیتر م کیو نزد کیکه نزد شنومیواران را م یپا یصدا

 .کندیدستانم بلند م انیو سرم را از م کندیاش را در گردنم فرو م پوزه

 .بهن صدمه بزنم خوامیبرو واران، نم نجایاز ا -

 اومد؟ ییسر رافائل چه بال یبدون یخواینم -

 میگویم دهمیو سرم را به نشانه نه تکان م کنمیرا پاک م میها اشک

 .برو نجایبدونم، فقط از ا خوامینه نم -
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 .زدن شیبچه هاهم جسدش رو آت ،یکرد یفرق سرش و جمجمشو متالش یبا تبر زد -

 .رونیحاال برو ب ،یگفت -

 .یغار منه، تو اشغالش کرد نجایا رون،یکه من برم ب یدار یچه اصرار -

 میگویو م شومید مبلن میجا از

 رونیب رمیباشه پس من م -

 .زندیم ادیبر سرم فر واران

 .سر جات نیبش -

 تونمینم -

 نیکه گفتم، بهت گفتم بش نیهم -

 .کنارت نمیشیم یباشه اگه جونتو دوست ندار -

 دیگویو خطاب به واران م شودیوارد غار م کتوریو نمیبرگردم بنش میسر جا نکهیاز ا قبل

 کشیاگه تحر ،ینشست نجایا یاونوقت اومد ادیزخمت باز شده و خون م ،یشد یپسر؟ زخم یمغز خر خورد -
 .ذارهیزندت نم یکن

 رونیب یو بر یبهتره به حرفش گوش کن گه،یراست م ستیرئ -

 کندیزمزمه م نیلب خشمگ ریو ز دهدیرا بهدهم فشار م شیدندان ها یعصبان واران

 .ستیمن ن سیکس رئ چیه -

 .کندیبلند ترک م یغار را با گام ها و

اجازه خروج از غار را ندارم و در غار  پرم،یاز شدت بدن درد و استخوان درد از خواب م خوابمیها که م شب
قلبم هر لحظه  زند،یم خیکه خون کم کم دارد در بدنم  کنمی. احساس مشودیوارد نم یام و کسشده یزندان

 .زندیز قبل نبض مکندتر ا

آلفرد هم به  گرید یحت امد،ین شمیپ گریبعد از آن روز د ایرا که دوست نداشتم سرم آمد، ما یزیآن چ آخر
 .همه را از ورود به غار منع کرده کتوریو چ،یه گریواران هم که د د،یآیغار نم یتا همان ورود دنمید

به غار را ممنوع  گرانیکرده و ورود د یام که مرا در غار زندانخطرناک شده نقدریواقعا ا یعنی ترسم،یخودم م از
 کرده است؟

بهتر است که هرچه زودتر قبل از  شومیبزرگ محسوب م یخطر شانیو برا خواهدمینم یکس گریکه د حاال
 .صدمه بزنم ترک کنم یگریبه کس د نکهیا

 .رومیو قدم زنان به سمت محوطه م شومیاز غار خارج م اطیو با احت کنمیرا جمع و جور م خودم
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 .زندیپرنده هم پر نم یدر آنجا حضور ندارد و حت یخلوت است، کس خلوت

 .شنومیاز پشت بوته و درختان م یخش و پش یکه صدا دارمیسمت جنگل قدم بر م به

 .است ریکه زخمش خون آمده و با زخمش درگ نمیبیواران را م دارم،یبه آن سمت قدم بر م آرام

 .رمیگیخود را م یاما جلو دهد،یرا قلقلک م امینیخون ب یلحظه بو کی در

 دیآیاما کم کم به خودش م خوردیجا م کند،یو نگاهم م شودیمتوجه من م واران

 کندیمِن مِن شروع به صحبت م با

 ؟یکنیم کاریچ نجای... انجایکالرنس... ا -

 نییو سرم را پا رومیبه عقب م یقدم کشد،یو به سمت خود م کندیم بیمرا ترغ شتریخون هر لحظه ب یبو
 دهمیو فشار م گذارمیهم م یو دستانم را رو اندازمیم

 گردمیاز فضا خفه غار خسته شده بودم، االنم دارم بر م یاومدم هوا خور کنم،ینم یکار -

متوقف  میم، با صدا زدنم توسط واران در جاحرکت کن خواهمیاما تا م کنمیو به واران پشت م گردمیم بر
 شومیم

 .ندیرو بب یپانسمان لعنت نیا نجایا ایب -

 تونمینم -

 فتهینم یجلو، اتفاق ایب -

 هم به من بنداز ینگاه هینگاه کن،  تتویوضع ؟یگیم یچ یدار یفهمیم -

 ایپس ب فته،ینم یگفتم که اتفاق -

 .ببندم شیتا پانسمان را برا زنمیو کنارش زانو م رومیآهسته به سمتش م یقدم ها با

 .شودیکه در مغزم بود هر لحظه بلندتر و بلندتر م ییو صدا شودیم دتریخون شد یهرلحظه بو اما

 خون بخور، خون، خون بخور، ازش لذت ببر -

درشت واران  کلیه میایم بلحظه تا به خود کیرود که در  رونیتا افکار مزخرف از سرم ب دهمیرا تکان م سرم
 .کنمیاش فرو مرا در زخم شانه میو دندان ها کوبمیرا به درخت م

و به سرعت از او دور  کشمیام که از ادامه کارم دست مرا کامل در زخم واران فرو نکرده میدندان ها هنوز
 .شومیم

 .برم دیمن...من..با...با -

 .نمیبیم یعمارت پدر یخودم را جلو ستمیا یم میتا سرجا رومیآنقدر راه م شوم،یبه سرعت از آنجا دور م و
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 .شومیو وارد م کنمیآرام به سمت در عمارت حرکت م آرام

و باران با شدت خودش  شودیرعد و برق بلند م یو سپس صدا شودیروشن و م یعمارت با نور کیتار یفضا
 .کوبدیها م شهیرا به ش

 .کنمیو به سمت اتاق پدر و مادرم حرکت م رومیو از آن باال م رومیسمت پله ها م به

و  کنمیکار پدرم حرکت م زیو قدم زنان به سمت م کنمیو آرام در را باز م گذارمیم رهیدستگ یرا بر رو دستم
 .اندازمیم یو از آنجا به اطراف نگاه نمینشیم یصندل یپشتش بر رو

و  خواهندیکه مرا نم ییجا گردم،یبه آنجا باز نم گریکرد، د یدر آنجا زندگ شدیم فرسوده نبود و مهاه آنقدر
 .ستیمن ن یبرا ینامند جا یم والیه

: 

تکان بخورم.  توانمینم ی. از بدن درد حتکشمیام و زجر مکرده یزندان نجایهفته است که خودم را در ا کی
 .کشندیو م کنندیا از درون از هم جدا مر  میانگار که استخوان ها

در محوطه عمارت افتاده بود، اما  نیخون یبا بال ها یکه کالغ دمیفهم یرا زمان نیبه خون ندارم، ا یلیتما گرید
 .رو برگرداندم الیخ یبه طرفش نرفتم و ب

 .شنومیم رونیرا از ب ییصحبت و گفت و گو یکه صدا میآیم رونیب الیفکر و خ از

 نمیبیکه در دستانشان مشعل و تبر بود م آدم یکه عده ا کنمینگاه م رونیو از پنجره به ب زمیخیبر م میجا از

 دهمیگوش م شانیبه صدا شومیپنجره پنها م پشت

 هیطلسم شده و بق نجایکه پادشاه و خانوادش مردن انگار ا یخراب بشه، از وقت دیشده با نیعمارت نفر نیا -
ما رو هم کساد  یاومد و کار و کاسب یو خوشک سال انیشهر و کشور نم نیبه ا گهیعمارت د نیهم از ترس ا
 .میشده رو خراب کن نیعمارت نفر نینجات شهرمون ا یبرا نیایکرده، مردم ب

 شودیو سوتشان بلند م قیتشو یصدا

هستم،  ییرایداخل من منتظرتونم، آماده پذ نیایب ،یعهد بوق یخرافات یپاتال ریپ د،یو نعش من رد بشر اگه
 .کنمیبدرقه نم ییرایمن مهمونامو بدون پذ

 .شومیبه داخل م گانگامیو آماده ورود ب شومیم بیغ

 شنومیرا م گذارندیرا که پا به طبقه دوم م شانیقدم ها یصدا

 .شهیکارمون زودتر تموم م ست؟یبهتر ن میبزن شیآترو  نجایا -

 م،یزنیم ششیو رو کنه، به موقعش هم آت ریرو ز مونیزندگ تونهیحتما پر از طال و جواهر هست که م نجایا -
 .نکرده زیطال و جواهرا دندون ت یو برا ستین نجایا یاگهیکس د میبفهم دیاما اول با

 دیگویه مک شنومیرا پشت در م شیصدا دهم،یرا به هم فشار م میو دندان ها کنمیرا مشت م دستانم
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 .اون خنجر رو بده من -

 .شودیباز م یریج یو در با صدا دهدیدر را فشار م رهیدستگ

 .ستین نجایا یداخل کس نیایب -

 .پرندیم شانیو آنها از ترس از جا شودیبسته م یبد یمن در با صدا یورودشان به اتاق با اشاره با

 دیگویبود با لکنت م دهیاز آنها که به شدت ترس یکی

 اونجاست؟ ی... کیک -

 دیآیکه اول از همه وارد شده بود و خنجر به دست داشت به حرف م یمرد همان

 .ترسو یفقط باد بود در رو بست، احمقا ،یکن یچه وضعشه؟ کم مونده تو خودت کار خراب نیپسر، ا هیچ -

 .پردازندیاتاق مراحت شده بود به جست و جو در  الشانیخ یکه کم حاال

 شودیبلند م شانیکی یصدا نیآن ب در

 .بوده برده یقبل از ما اومده و هرچ یکیتره. نکنه  یمنم خال بیاز ج ست،ین یزیکه چ نجایا -

 شنومیداشت را م یقد کوتاه شان چاق تر بود و هیکه نسبت به بق یپوزخند مرد یصدا

 نجا؟یبذاره ا پاش رو کنهیجرئت م یآخه ک -

 .داخل اسمیب میکه ما جرئت کرد یهمون جور -

 دیگویرو به مردان م نیبار خشمگ نیاما ا شنوم،یهمان مرد خنجر بدست را م یصدا دوباره

 .یبعد یاتاقا میریم ست،ین یزیچ نجایصداتونو، ا دیببر -

اما  دهد،یرا فشار م رهیو دستگ رودیلنگان لنگان به سمت در م زد،یهنگام راه رفتن لنگ م شیپا کیکه  مرد
 .شودیدر باز نم کندیهرچه تالش م

 .کرده؟ اون تبر رو بده من ریچرا گ شه؟یدر چرا باز نم نیا -

 هیو به صورت کر شودیمن در با شدت باز م گریو به در ضربه بزند با اشاره د ردیتبر را به دست بگ دیآیم تا
 .شودیبلند م ادشیو فر کندیغرق در خون م را اشینیو ب کندیمرد برخورد م

 .خوردیو پرده ها تکان م شودیعمارت باز و بسته م یپنجره ها هستم که از خشمم در و یعصبان آنقدر

شده بود  دهیدر راهرو چ فیسرباز که به رد یو مجسمه ها شودیروشن م یکی یکی وارید یرو یها مشعل
 .رودینشانه م گانهیرا به سمت مردان ب شانیرهایشمش

و به  چرخندیرا در هم گم کرده و به دور هم م شانیدست و پا اند که دستپاچه شده و دهیترس آنقدر آنها
 .گردنندیدنبال راه فرار م
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 .کفشم را بشنوند یبرخورد پاشنه ها یکه صدا دهمیو اجازه م رومیم راه

 زندیم ادیفر دهیاز آنها ترس یکی و

 .کنه رمیداخل بدنم و تسخ ادیاژ اونا ب یکی خوامیمن نم م،یبر نجایاز ا دیشده... با رین داره، تسخج نجایا -

و سکوت  یکیو دوباره امارت غرق در تار کنندیاز او آنجا را ترک م تیهم به تبع هیو بق گذاردیپا به فرار م و
 .شودیم

 کندیجرئت نم یکس گریکه در عمارت افتاده بود د ینبود، با آن اتفاق یاز مزاحم یخبر گریآن شب به بعد د از
 .بگذارد نجایرا ا شیکه پا

 .دیآیبه سراغم م یدیشد یها جهیسرگ یکمتر شده است اما گاه میها درد

 ییپا یکه صدا کنم،یآن طرف پنجره نگاه م یخود را بغل کرده و به فضا ام ونشسته یگهواره ا یصندل یرو بر
 بگذارد؟ نجایرا در ا شیجرئت کرده است که پا ی. دوباره چه کسشنومیرا م

که  شومیاز ستون ها پنهان م یکیپشت  و رومیو قدم زنان به سمت راهرو م شومیبلند م یصندل یرو از
 .زندیکه مرا صدا م شنومیرا م کتوریو یصدا

 .رونیب ایدختر؟ ب ییکجاکالرنس... -

 میآیم رونیپشت ستون ب از

 ؟یدار کارمیچ نجام،یمن ا -

 .نگردیرا م میدور سر تا پا کی و گرددیبه طرفم بر م او

 اد؟یب شیبرات پ یخطرناکه ممکنه مشکل نجایا یگینم ؟یتنها واسه چ یاومد نجایا -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 ،یرفتار کرد وونیح کیو با من مثل  یکرد یتو من رو تو غار زندان ،یتو مونده که نگران جون من باش نیهم -
 .نمور بهتره هیراحته، از اون دخمه سرد و سنگ یلیجام هم خ مونم،یکه نخوانم نم ییمنم جا

 .شورش کنن نجایبه ا خواستنیو م یحساس کرد نجایمردم شهر و نسبت به ا ؟یکرد کاریچ یدیفهم -

که از خانوادم مونده رو  ییتنها جا نجارویکنن و ا یدزد خواستنیهستن که م یافاتمشت مردم خر  هیاونا  -
 .خراب کنن

اگه دوباره  یفهمیمردم رو هم به خودت مشکوک نکن، نم ست،یکه قابل سکونت ن نجایبذار خراب کنن، ا -
 ارن؟یسرت م ییچه بال یمرگ هیسا هیکنن و بفهمن که  دایو تو رو پ نجایبرگردن ا

از خونه و خودم در برابر افکار  خواستمیمن فقط م ؟یزدیحرف م ینجوریخودت هم بود ا گاهیاگه خونه و پا -
که  یاکه مردم سر اعتقاد و خرافات مسخره ذارمیسرو پا محافظت کنم، من نم یسواد ب یمشت ب هی یخرافات

 .برو نجایبرسونن، االن هم از ا بیدارن به من و اموالم آس
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 .واران بمون شیو نشه جبرانش کرد برگرد به غار و پ فتهیب یاگهیاتفاق د نکهیاز اقبل  -

 هیانگار که  شد،یباهام رفتار م وونیبودم و مثل ح یبخوام برگردم و اونجا بمونم؟ من اونجا زندان یواسه چ -
و صدتا  مهیصفه و نخوناشام بودن ن نیکه مصبب حال االن من، ا یکنترلم، درحال رقابلیو غ یوحش یوالیه
 .یکه سرم اومده و تو بود ییبال

 ...یبا یاریبه بار ب گهیفاجعه د هی یبخوا نکهیو قبل ا ییوالیه هیتو  نکهیواسه ا -

و  کنمیپرتش م واریو با اشاره دستم به سمت د گردمیکامل شود به سمتش بر م شیحرف ها نکهیاز ا قبل
 .دارمیو هوا معلق نگهش م نیزم نیب

 .بنددیو راه تنفسش را م شودیم کیبه هم نزد شیها قهیدستم  یانرژ با

 میگویام مشده دیکل یدندان ها انیاز م نیخشمگ

 یندارم اگه جونت رو دوست دار یدماغم نشه کار یکه مثل تو مو یتا وقت یو به کس ستمین طانیمن ش -
 ...رمردیبردار پ میگمشو برو و دست از سر زندگ

و پسرها به  سونیو ج کندیبرخورد م واریو به د شودیهنوز کامل نشده بود که در با شتاب باز م امجمله
 دیگویو م دیآیبه حرف م سونیو ج شوندیهمراه واران داخل م

 چخبره؟ نجایا -

تفاع به از ار  کتوریکه و شودیو باعث م شودیکه حواسم پرن م شوندیحرف و حرکت او باعث م نیبا ا که
 .و ناله اش بلند شود فتدیب نیزم

 شودیبلند م سونیج یصدا دوباره

 فرد مسنه؟ هیچه طرز رفتار با  نیا ؟یکنیم کاریچ یمعلومه دار -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 چرخونهیانگشتش م هیفرد مسن همه شمارو داره رو  نیهم -

 غردیدر صورتم م نیبار خشمگ نیا سونیج

 مواظب حرف زدنت باش -

 ؟یکن یچه غلط یخوایاگه نباشم م -

 کاریچ میتا آشوب و بخوابون میو اگه ما نبود یآشوب به پا کرد ،یختیچه وضعشه؟ همه جارو بهم ر نیا -
 ؟یکردیم

 ستمیخرفت ن ریبه تو اون پ یمن مسئول جواب ده -

 دیآیرزه در مکه چهار ستون اتاق به ل زندیم ادیفر سونیدفعه ج نیا
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 درست حرف بزن گمیبهت م -

و واران بتواند  امیاما تا به خودم ب پردیکه واران مقابلش م زندیم رجهیو به سمتم ش شودیم لیبه گرگ تبد و
اما به  رمیگیو گردنش را م افتمیم شیهستم و به رو سونیج یدر حال پرش در هوا به سو رد،یرا بگ شیجلو
 .شومیم یگرگ دیمتوجه پنجه سف سون،یگردن ج یدستانم بر رو یجا

بزرگ و جسه  کلیه یو از رو دارمیبر م سونیگردن ج یکه متعلق به من بود را از رو ییزنان پنجه ها نفس
و آنها را در آنجا تنها  کنمیو اتاق را ترک م دهمیبه بدن خشک شده ام م یو تکان شومیبلند م اهشیس
 .گذارمیم

 .شومیم رهیاتاقم خ یسرتاسر نهیو به آ بندمیو در را پشت سرم م رومیتاقم مسمت ا به

 .نمیبیم یخاکستر یبا چشمان دیسف یگرگ نهیآ در

خودم را بغل  و کشمیم قیعم ی. نفسنمیبیم نهیرا در آ میبار خود واقع نیو ا کنمیرا باز و بسته م چشمانم
و با واران گفت و گو  ستادهیکه به کمک پسران سر پا ا نمیبیرا م کتوریکه و رومیو به سمت پنجره م کنمیم
و خطاب به آنها  کنمیعمارت را باز م یدر آهن و کنمیحرکت م نییو به سمت پا زنمی. پرده را کنار مکندیم
 .میگویم

 دیبر نجایاز ا -

 .بندمیم شانیدر را بر رو و

 .شنومیرا از پشت در م شانیصدا

 ست؟یخوناشام ن گهیاون د -

 شنومیرا م کتوریو یسوال صدا نیدر جواب ا و

 .خوناشام باشه گهیبشه، اما فکر نکنم که د شیآزما دیبا دونم،ینم -

 دیگویو م کندیم یاتک سرفه سونیج

 .بود ادیز یلیاما سرعتش خ -

 دیگویدوباره م کتوریو

 .دیعجول نباش نقدریشما هم ا ست،یمشخص ن یزیهنوز چمرگش هم باشه،  یبخاطر قدرت سا دیشا -

 .شومیو از آنجا دور م رمیگیرا از در م امهیو تک کشمیم یقیعم نفس

: 

 .شودیم دایاش پدسته که دوباره سر و کله واران و دار و گذردیدو هفته از آن روز م قایدق
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 هیسا میبر رو کلشیو ه ستادهیسرم ا یو واران همانند نگهبانان باال میاعمارت نشسته منیاکنون در نش و
 .انداخته است

 دیآیو باالخره به حرف م کندینگاهم م یرکیز ریز سونیج

 .بابت رفتار اون روز متاسفم -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 .چرخونهیانگشت م یخرفت همتون رو رو ریکه اون پ یدیپس باالخره فهم -

 دیگویو م کشدیم شیبه موها یدست یعصب سونیج

 .باز شروع نکن نیبب -

 .اندازمیبه داگالس که گوشه مبل کز کرده و نشسته است م یو نگاه کنمینم یحرفش توجه به

 .راحت باش ؟ییناسزا ،یفحش ؟یبگ یزیچ یخوایتو نم -

 .دیگوینم یزیو چ اندازدیم نییمن سرش را پا هیداگالس در جواب کنا اما

 میگویو م گردمیطرف واران بر م به

 ؟یستادیسرم ا یتو چرا مثل عجل معلق باال -

 .شنومیخش دارش را م یصدا

 باهات حرف بزنم کالرنس دیبا -

 جا حرفت رو بزن نیهم ؟یدار یچه حرف -

 میحرف بزن یخصوص دیبا -

 میندار یحرف خصوص چیما ه -

 کالرنس لطفا -

 میگویو م اندازمیرا باال م میابرو

 هیمهم زیحتما چ کنهیمغرور التماس م یآلفا هی یوقت -

 میگویو خطاب به واران م شومیبلند م میجا از

 .ایدنبالم ب -

 .بندمیو در را م میشویهمراه واران واراد اتاق م به

 .یدار کاریزود بگو چ -
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 .خطرناکه نجایکالرنس برگرد غار، تنها بودن تو ا -

 .از خودم محافظت کنم تونمیم فتهیهم که ب یخطرناکه؟ درضمن من هر اتفاق نجایا هیچ یبگ قایدق شهیم -

اون دفعه  ؟یکنیم کاریحمله کنن چ نجایمردم شهر بخوان به ا گهیبار د هیخطرناکه، اگه  یتا بهت بگم چ ایب -
 ؟یچ انیب یتعداد کم بود، اگه دست جمع

و  تو شیکه بخوام پ ستیالزم ن گهیادا کردم، د کتوریرو به و نمیکه من برگردم اونجا، من د یدار یچه اصرار -
 .برگردم کیتار اون غار نمور و

 .ایخونه ما یریم ،ییایکه به غار ب ستیقرار ن -

 .دلش نخواد برم به خونش دیشا ده،یاز من ترس ایما -

 .میسازیکلبه م هیبرات  ،یبه خونش بر خوادیاما اگه دلت نم ده،یهم از تو نترس چیاون حالش خوبه و ه -

برو واران، دوستاتم بردار  نجایاز ا شم،یهم نم یو محتاج کس مونمیمن خودم خونه دارم و تو خونه خودم م -
 .برو نجایو از ا

 .ستیبرات امن ن نجایا بازم یباش یکالرنس برگرد، هرچند تو قدرتمند و قو کنمیخواهش م -

 زنمیپنجره م یو محکم به ستون چوب کنمیرا مشت م دستم

 .برو نجایبهت گفتم از ا -

: 

آمد و خواهش کرد که به  دنمیبه د ایاز او نشد، تا باالخره ما یخبر گریو د گذردیروز از مالقاتم با واران م چند
 اش برومهمراه او به خانه

و  ستمین ینکن، من اصال از تو عصبان یو لجباز ایب نییپا طونیاز خر ش گه،یدکالرنس بس کن  یوا -
 .رفلکس بود و دست خودت نبوده هی. باالخره اون ترسمینم

 ؟یتا مغز منو بخور نجایسمجت تو رو فرستاده ا یاون آلفا ایما -

 .به اون بدبخت یچسبونیم شهیم یچرا هرچ ،یبه اون دار کاریاه نه بابا چ -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 .آلفات یگی یتو بدخت یکی -

 .تو هم، پاشو ببرمت بدمت دست واران از شرت خالص بشم گهیاه بابا بس کن د -

 .دهدیو فشار م گذاردیدهانش م یبعد از اتمام سخنش کف دستانش را بر رو و

 کنمیو چپ چپ نگاهش م زنمیم یپوزخند

 ؟یخودت رو لو داد یدید -
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 .گردمیبر م ایو به طرف ما دارمیدسته مبل بر م یو شنلم را از رو شومیبلند م میجا از

 .فتیپس راه ب ستیدست رئ یمن رو بد یخوایمگه نم ؟یستادیچرا مثل مجسمه اونجا ا -

و  شنومیرا م ایما یکه صدا کنمینگاه م رونیو به منظره کوهستان سرسبز ب امستادهیا ایپنجره خانه ما پشت
 .گردمیبه سمتش برم

 دنشون؟یچ یبرا یخوایکمک نم نجا،یرو آوردن ا لتیهات، بچه ها همه وسا لهیوس نیآخر نیا نمیخب ا -

 میگویو م زنمیبه او م یلبخند

 .یمرس زمینه عز -

کالرنس،  یکنیفکر م ی: به چدیگویو م شودیم رهیبه من خ دهد،یم هیو به پنجره تک شودیم کمینزد ایما
 !؟یپکر

 .مزاحم تو و آلفرد شدم نجا؟یا نیچرا من رو کشوند -

 دیگویو م زندیم میدر بازو یمشت ایما

 .نجایا یهم خوبه که اومد یلیمزاحمه؟ خ یواسه خودت؟ ک یگیم یچ -

 .ستین یراض ادیاما فکر کنم آلفرد از اومدن من ز -

. درضمن من برادر خودمو ادینم رونیب ده،یخونه هست تو اتاقش چپ یبابا اون که وقت ؟یگیآلفرد رو م -
 .یدونیناراحت نشده. اون اخالش افتضاح هست خودت که بهتر م شناسم،یم شتریب

 م؟یواران مسابقه بد شیباهم تا پ یحاضر نارویول کن ا حاال

 میگویبه او م رهیخ متعجب

 ؟یامسابقه؟ چه مسابقه -

فصل محشره  نی: کوهستان تو ادیگویو م شودیم رهیخ رونیب یو به فضا زندیکنار م شتریپرده ها را ب ایما
گرگت رو به من  دیتازه با م،یزود باش بر ا،یرفته گرگ ادتی نکهیدرضمن مثل ا ؟یاز دستش بد ادیدلت م

 .یاز دستم در بر ایراحت نیبه هم ذارمینم ،ینشون بد

 .تا با او مسابقه بدهم شومیم یراض ایما یبا اصرار ها باالخره

 .شومیو آماده حرکت م ستمیایو کنارش م شومیم لیگرگ تبد به

 .کنمیم دنیشروع به دو ایگفتن حرکت از زبان ما با

 .کرد فشیتوص توانیکه نم یبود، آنقدر عال یعال

شده  رهیکه او هم به من خ اندازمیم ینگاه ایکند، به مابدنم را نوازش  یتا خز و موها دهمیباد اجازه م به
 .بود
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 .افتدیو جلو م کندیو سرعتش را تند م دهدیتکان م میبرا یسر

کوهستان کج  یو راهم را به سو شومیم ایما یو همپا بخشمیسرعت م میو به پاها دهمیم رونیب ینفس
 .زنمیو از او جلو م کنمیم

بلند  یگل ها و سبزه ها انیم بایز یو در آن فضا کنمیو کم کم سرعتم را کم م امدهیکوه رس یبلند به
 .مانمیم ایمنتظر ما و شومیم رهیو به آسمان خ ستمیایم

 .دهدیو آنها را تکان م وزدیبدنم م یخزها انیباد به م بندم،یرا م چشمانم

نشسته  امینیب یکه بر رو یدیو با پروانه سف کنمیکه چشمانم را باز م کنمیاحساس قلقلک م امینیب یرو
 .شومیم رهیاست خ

 .رودیو م کندیکه پروانه پرواز م دهمیصورتم را تکان م و زنمیم یلبخند

و همانند من به  ستدیایو کنارم م دیآیم کمینزد شنوم،یرا م ایما ینفس ها یصدا قهیبعد از چند دق باالخره
 .کشدیو زوزه م شودیم رهیآسمان خ

 .دهدیو سرش را به عالمت تو هم زوزه بکش تکان م اندازدیرا به من م نگاهش

و  کندیم ریگ یبه سنگ میکه پا میکنیو دنبال هم م میخندیو م میکنیم دنیهر دو با هم شروع به زوزه کش و
 میافتیگل ها و سبزه ها م انیو به م میشویم لیبه انسان تبد و میخوریو هر دو قل م کنمیبرخورد م ایبه ما

 میخندیبلندتر از دفعه قبل م نباریو ا

 کالرنس -

 هوم -

 چطوره؟ ،یدار یچه احساس یگرگ هی نکهیاالن از ا -

 .ستمیخوناشام ن گهیکه احتماال د نکهیا شیخوب نیاول -

 .ادهیاما سرعتت ز -

 .دونمیمال اون نباشه، واقعا نم دیشا -

 هوم؟ ،یادورگه دیشا -

 .یزنده نبود یدیبر شهیدوباره دستت و با ش نکهیاگه دورگه بودم احتماال تو االن بعد از ا -

 انجام بده؟ شیروت آزما خوادیم کتوریکه و یدونیم -

 نوک انگشتش هم بهم بخوره یحت دمیبه اون پست فطرت اجازه نم -

 هیاون مرد خوب اد؟یبدت م کتوریکالرنس چرا از و -

 میگویو م زنمیم یپوزخند
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گر منفعت طلبه که تو لباس بره خودش رو پنهان  لهیگرگ ح هیاونم تو رو با کاراش خام کرده؟ اون فقط  -
 .کرده

 نگو کالرنس ینجوریا -

 میگویو م کشمیم ایما یاز دست سادگ یپوف

که به اون دارن،  ینیهستن بخاطر د کتوریه دور و اطراف وک ییهرکدوم از آدما دیشا ا،یما کنمیتو رو درک نم -
 یکنیم یکه چرا ازش طرفدار کنمیکنارش هستن، اما تو رو درک نم

 هیچون اون واقعا مرد خوب -

 کنمیچپ نگاهش م چپ

به فرمان  یحت کنه،یکه نم کارایکه چ نشیآلفاست اما بب هی نکهیبا ا سونیج ،یگرگ ساده لوه هیتو واقعا  -
اگه پشتش  یاون رو بزرگ کرده حت نکهیا یجان چرا گوش به فرمانشه؟ برا کنه،یهم م یشکن زمیه کتوریو

اونم  نیواران و بب ونه،یبهش جا داده به اون مد کتوریو نکهیا یبرا دونهیو م نیصدتا دروغ باشه اما اون فقط ا
عقاب با اصالته و دسته داره، وگرنه  هیداگالسه که و لجباز جمع فقط  یمثل جان هست، تنها آدم خود را یکی

و  کننیهستن دارن براش کار م ونیمد کتوریکه به و یزیاز اون چ شتریب یلیلنگه همونا بود، اونا خ یکیاونم 
 یاز هرکدوم از اونا برا نکهیا یهوم؟ برا کنهیاونا رو آزاد نم کتوریچرا و یکنیفکر م کنن،یرو ادا م نشونید

 هیوقت از رو ظاهر آدما قضاوت نکن، ظاهر  چی. هشنیشب باز مهیاونا عروسک خ کنه،یمنافعش استفاده م
 .کنهیم یو اون رو مخف شهیم دهیهست که رو باطن و درون زشت آدما کش ییروکش خوشکله طال

 و به همراه او شومیم لیو دوباره به گرگ تبد شومیبلند م ایاز کنار ما

و  لیدن میرسیکه به آنجا م یو زمان میدهیو تا محل سکونت واران مسابقه م میرویطرف جنگل زمرد م به
 .مینیبیهکتور را کنار واران درحال صحبت کردن م

 .شوندیکه پسرها هم متوجه آمدنمان م میشویم کترینزد

 .میستیایو کنارشان م میشویم لیانسان تبد به

 دیگویو م کندینگاهم م یبا هز وافر هکتور

 ادیبهت م یلیگرگت خ اد،یجدا  که گرگ بودن بهت م -

 .شنومیرا کنار گوشم م شیکه صدا خزمیآغوشش م انیو در م زنمیبه او م یلبخند

 .یمسابقه بد لیدور با من و دن هی هینظرت چ -

 رودیام به هوا مو ناله شودیدر هم م صورتم

 هیکه  نهیا خوامیکه االن م یزیپاهام خسته شده، تنها چ میمسابقه داد نجایتا ا ایاالن با ما نینه، هم یوا -
 .نمیجا بش
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طرفم  کیو هرکدام  ندیآیو هکتور هم به طرفم م لیکه دن نمینشیم رشیو ز رومیم یبه طرف درخت و
 .نندینشیم

 .فشارمیو م رمیگیدستانم م انیرا در م دستانشان

 کجاست؟ اِما -

 دیگویو م کندیو به دور گردنم حلقه م کشدیم رونیدستانم ب انیدستش را از م هکتور

افسرده هست و  یشده اما حاال حالش خوبه، مامان هم کم یزخم انیهست، برا انیمواظب مامان و برا -
 .یبر دنشیمنتظره تو هست که به د

 دیگویو م گذاردیم میپاها یو سرش را بر رو کشدیدراز م لیدن

 هیخودمون مثل  شیوجود نداره برگرد خونه، پ یمانع گهیخوبه و د زیحاال که گند رافائل پاک شده و همه چ -
 .خانواده، مثل گذشته

 میگویو م کشمیپر پشت و خوش حالتش م یموها نیب یدست

کارن چطوره؟ دوره  یحل نکردم، راست انیمشکلم رو هنوز با برا ترسم،یاوضاع خوبه اما م نکهیبا ا دونم،ینم -
 تموم نشده؟ نشیقرنط

 .دیگویو م کندیبا انگشتانم م یو شروع به باز کشدیم رونیب شیموها انیدستم را از م لیدن

 .بره نجایکامل خوب شد از ا یگرفته که وقت میو حالش بهتره، اما تصم شهیداره تموم م نشیدوره قرنط -

 کنمینگاه م لیتعجب به چهره دن با

 بره؟ خوادیچرا م -

و دار و دستش بشه خجالت  انیدست برا چهیاجازه داده باز نکهیخسته شده، از ا انیبرا یاز کارا نکهیا یبرا -
 .یبخواد بره بهش سر بزن نکهیقبل از ا یو بهمون گفته اگه وقت کرد کشه،یم

 ندیگویو م شوندیبلند م شانیاز جا لیو دن هکتور

 یخوشحالم که سالم یلیخ م،یبر دیبا گهیا دم -

 .شوندیو از من دور م بوسندیرا م امیشانیهر دو پ و

 .دیآیم کیو نزد کندیواران به سمت من حرکت م روند،یپسرها م نکهیمحض ا به

 اووف ادیم گید یکینرفته  نیا هنوز

 .اندازدیم هیسا میبزرگش بر رو کلیو ه ستدیایمقابلم م واران

 .دیآیکه به حرف م کنمینگاهش م یسوال
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 میقدم بزن کمی ایب -

 کنمیو متعجب نگاهش م پردیباال م میابرو

 گهید فتیراه ب -

 .افتمیو پشت سرش به راه م شومیبلند م میو از جا کشمیم یپوف

نور  ریو ز شومیم لیبه گرگ تبد کنم،یم دسیشد یکه احساس خستگ میرسیزنان به اواسط جنگل م قدم
 .شنومیواران را م یکه صدا کشمیدراز م دیتابیم نیشاخ و برگ به زم یکه از البه ال دیخورش

 چرا؟ ،یزود خسته شد یلیخ -

 .زنمیو چرت م پوشانمیجوابش را بدهم سرم را با دستم م نکهیحوصله بدون ا یب

با چشمان بسته خطاب به او  کنم،یخودم احساس م یرا بر رو اشرهیو نگاه خ کشدیهم کنارم دراز م واران
 ؟ینکننگاهم یجورنیا شهی: ممیگویم

 کندیو بدنش را با بدنم مماس م کندیتر م کیخودش را به من نزد واران

 نگاهت کنم؟ یپس چجور -

 .گردانمیرا از او بر م میرو و کشمیم یپوف

 کالرنس... کالرنس -

 میگویم یو عصب خارانمیو گوشم را م دهدیگوشم را قلقلک م کشدیکه م ییها نفس

 هوم -

 ؟یگیم یکنارم بمون چ شهیهم یاگه بهت بگم برا -

 .نکنه دامیکس پ چیدور که ه یجا هی رمیو م کنمیجولو پالسم رو جمع م -

 دیگویو م کشدیم تیعصبان یاز رو یپوف واران

 واقعاکه -

 خوادیبا تو بودن ندارم، من خستم، دلم م به تو و یاعالقه چیمن ه رون،یواران فکر من رو از ذهنت بنداز ب -
 .که فقط خودم باشم و خودم ییجا هیبرم 

 دیگویو م کشدیاش را به گردنم مپوزه واران

 .یباورش کن هیفقط کاف ست،یباور کن عشق اونقدرها هم بد ن -

 ؟یحرفا رو ببزن نیا نجایا یمن رو کشوند بس کن واران، -
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 هیو من به همراه  یو ملکه بود یتو فرزند شاه دارس ارم،یب ادتیفراموش شدت رو به  یمن اومدم که کودک -
 م،یالدورادو بود نیپادشاه سرزم یتر از خودم فرزندا کیخواهر کوچ

 نداشتم؟ یبرادر ایمن خواهر  -

بود و  یاونا، ملکه ا یسلطنت ستمیس نکهیا ینخواستن که بچه دار بشن، برا گهیپدر و مادرت بعد از تو د -
اما چند ماه قبل از  د،یفتیکه سر سلطنت باهم سر جنگ ب یداشته باش یکه خواهر و برادر خواستنینم گرید

اومدن بچه  ایتا به دن یزمان میده شدیکه دزد یزمان د،یچیمادرت تو دو قلمرو پ یشدنمون خبر حاملگ دهیدزد
 ایرفت و بچه هم مرده به دن ایشد و زمان تولد بچه، مادرت از دن مارینبود که اون اتفاق افتاد و مادرت سخت ب

 .اومده بود

 .کنمیشدن اشکم م ریاز سراز یریدر جلوگ یو سع کنمیم یدستانم مخف انیدر م شتریرا ب سرم

 دیگویو م گذاردیسرم م یسرش را بر رو واران

 .ناراحتت کنم خواستمیمتاسفم نم -

 شد؟ یخواهر تو چ -

 کشتنش نهیگرگ یایشکارچ -

 میدفعه نوبت من بود که به او متاسفم بگو نیاما حاال ا شومیم ُشکه

 دیگویعوض کردن بحث دوباره م یبرا واران

 التیتعط یدو کشور آزتالن و الدورادو هست، برا نیعمارت پدرت، مرز ب ،یکه داخلش بود یعمارت اون
بود،  زونیکه از پا به درخت آو میدیرو د یادختر بچه میدیکه اونجا رس یوقت م،یاومدیبه اونجا م یتابستون

اما از اونجا ک  دمیدیش رو میو تپل دیسف یو اون پاها اومدیم نییدامن لباسش پا خواستیدلم م یلیخ
 شلوار شده بود براش هیرو از وسط پا بهم گره زده بود و شب شانس نداشتم دامنش

 .یبود زیه تیپس از همون بچگ -

 .اسمش رو بذار اما من از همون موقع دوستت داشتم یخوایکه م یزیتو هر چ -

 میگویم کشمیم یپوف

 یبچه بود هیتو همش  -

به  میزدیبرد م دست کردیدرست م ینیریآنا ش یوقت م،یبود اتیهمه خرابکار هیپا نیستیاون موقعا من و کر -
روز تولدت  م،یگذروندیم ییو تموم شب رو تو دستشو میگرفتیکه دل درد م میخوردیها و اونقدر م ینیریش

لباس  خواستیکه اون م یاونجور و یمامانت عمل کرد یبود اما به دستورا لتیبود که هرچند برخالف م
 یو انجامش نداد یوقت بلد نبود چیکه ه یرقص ،یدیبا من هم رقص یو حت یو تو جشن شرکت کرد یدیپوش
دوازده طبقه تولدت رو  کیساعت بعد ک میگل کرد و ن طنتتیاما جات نگرفت و باز ش ،یدیرقص یعال یلیاما خ
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اما  ادیب ادتیگفتم که  ناروی. انیستیمن و کر ریتغص یانداخت همو بعدش  یجشن و بهم زد بایتقر و یانداخت
 .شو دادهمغزت رو بد شست و انیبرا نکهیمثل ا

 میگویو م گردمیو به طرفش بر م شومیبلند م میجا از

اما تو  ارم،یب ادیکدوم از اون خاطرات رو به  چیه خوامیمغزم رو پاک کرده ازش ممنونم، چون نم نکهیاز ا -
 .خودته یدیرو که زجر م یو تنها کس یاریم ادیاون خاطرات رو به  یدائم دار ؟یچ

 .شومیو از آنجا دور م کشمیو بدون توجه به او راهم را م میگویرا م نیا

طبق معلوم درحال  ایو ما مینوشیم یو چا میانشسته یتخته سنگ یبر رو ایسرسبز خانه به همراه ما اطیح در
 .خوردن مغز من است

 کنه شیاون خوب بلده مخف دمشیوقت ند چیداره؟ آخه ه یکالرنس به نظرت واران مردونگ -

 .افتمیو به سرفه م پردیم میبودم در گلو دنیرا که درحال نوش یچا

 .شودیباز م امیکه راه تنفس زندیچند بار پشت کمرم م ایما

 میگویو م رومیبه او م یاو چشم غره گردمیبرم ایطرف ما به

 .خجالت بکش یپرسیکه م هیچه سوال نیا -

 یعنی ده،ینپر یاصال با جنس مونث شناسمیکه م یچندسال نیگفتم؟ آخه واران رو تو ا یوا خب مگه چ -
 کشهیخجالت م اصال نداره  ایبزنه؟  بیبه به گرگ هم آس یکه حت ترسهیاز آلفرد هم بزرگ تره و م شیمردونگ

 بفهمه؟ یکس که

 میگویو م رمیگیم شیاز بازو یریپنج

 ؟یدیمال آلفرد و از کجا د تو -

 داداشمه ها -

 برادرانم را هم ریرنگ لباس ز یمن تا به حال حت شودیاز تعجب همانند دو توپ کوچک م چشمانم
 برادرش را داشت؟ یمردانگ قیچطور اندازه دق دانستم،ینم

 .خجات بکش ؟یکنیم یریاندازه گ یراه افتاد یندار یتو کار و زندگ ا،یما یحیواقعا که وق -

 .رومیم یآب تن یبرا اچهیو به سمت در شومیو از او دور م شومیبلند م میاز جا و

 میآیم رونیو از آب ب کنمیم یآب باز یکم و میشویو خودم را م شومیوارد آب م آورمیرا در م میها لباس
که با واران رو به رو  برمیسرم را باال م کنم،یبرخورد م ستادهیا میکه رو به رو یخاکستر یگرگ کلیکه با ه

 .شومیم

 .یدار ییبایبدن ز -
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 میگویو م زنمیم یپوزخند

 .یزیپس هنوزم ه -

 ؟یزیه شهیکه مال خودمه نم یزینگاه کردن به چ -

 میگویو م اندازمیرا باال م میابرو

پشتت رو  شهیآلفا واران، م ستیات خوب نحجم از توهم بر  نیگفته حاال من مال تو هستم؟ ا ی! ک؟یجد -
 لباسم رو بپوشم خوامیم نیاگه اجازه بد ؟یبه من کن

 زندیبرق م طنتیکه از ش شومیم رهیچشمانش خ در

 نمیرو بب دنتیلباس پوش خوامیم -

 نگو نه زیه گمیبهت م یوقت -

 .زمیریآب م شیو بر رو زنمیمشتم را به داخل آب م و

که واران را درحال  رومیم میهاو به طرف لباس میآیم رونیو از آب ب شومیم بیو غ زنمیم رجهیآب ش ریز به
 .نمیبیخودم م یآب و در جست و جو یتماشا

 .ردیگیام مخنده اشیزیرفتار و ه از

 کیو  شودیدرحال پرواز جلب م یهانبودن آنها توجهش به لباس بیغ لیکه به دل دارمیرا بر م میها لباس
 .داردیبه عقب برم یو قدم شودیلحظه ُشکه م

 میگویو م کنمیم یاخنده

 .متنفرم ملع عام تو دنیکار رو بکنم، از لباس پوش نیکه ا ینترس منم، مجبورم کرد -

 .شد خیمو به تنم س ؟یبا خودت اون لباسات هم پنهان کن شهینم -

 .ینکن یچشم چرون گهیست که ده هیتنب هی نیا -

 شومیو ظاهر م کنمیرا بر دور گردنم محکم م دمیسف شنل

 هوم؟ میباهم تا جنگل زمرد مسابقه بد هینظرت چ یشما عمل نکردم، راست لیکه مطابق م دیببخش -

 .فتدیکه راه ب کنمیو به او هم اشاره م کنمیو حرکت م شومیم لیگرگ تبد به

 شومیو من برنده م میرسیبه جنگل زمرد م بالخره

 میگویو م گردمیبه سمت واران برم سرخوشانه

 .رمردیو پاهات جون نداره پ یشد ریپ گهید -

 بچه؟ رمردیپ یگیبه من م -
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خداحافظ  میگویم کنمیحرکت م ایو به سمت خانه ما کنمیم ادیو سرعتم را ز زنمیم یپوست ریز یلبخند
 .رمردیپ

 منیدر وسط نش ستادهیکه آلفرد را استکان بدست ا شومیو وارد خانه م کنمیحرکت م ایسمت خانه ما به
 .نمیبیم

 ست؟یخونه ن ایآلفرد ما -

 .ندارم یاومد خونه و دوباره رفت، االن هم ازش خبر یبا حال بد شیساعت پ میدنبال تو، اما ن ادیگفت که م -

 دایپ یو خانه را به مقصد جنگل برا کنمیاز آلفرد م یرا به درون خانه بگذارم تشکر میپا شتریآنکه ب بدون
 کنمیترک م ایکردن ما

 .ایاووف از دست تو ما اره؟یسر خودش ب ییرفته باشه؟ نکنه بال تونهیدختر کجا م نیا یعنی

 .کنم دایرا آنجا پ ایما دیتا شا رومیشاخ گوزن م اچهیو به سمت در کنمیم شتریرا ب سرعتم

را  ییآشنا یکه صدا گردمیم ایو ب دنبال ما اندازمیم یو به دور و اطراف نگاه رسمیبه آنجا م یقیاز دقا بعد
 شنومیم

 .سالم خوشکله -

 .کندینگاهم م رهیداده و خ هیتک یبر تنه درخت نهیکه دست به س گردمیطرفش برم به

 ؟یدیاطراف ند نیرو ا ایما -

 ادینم نجایا گهیوقته که د یلیخ دمش،ینه ند ؟یگیرو م یآب یاون دختر مو زرد با چشما -

 .بذاره نجایآخه مگه خره با وجود تو پاش رو ا کنم،یدلم زمزمه م در

 میگویم و زنمیم یاجبار یلبخند

 .هوم... باشه پس، بهتره منم هرچه زود تر برم -

و محکم با کمر به تنه درخت برخورد  شودیم دهیام که دستم از پشت کشقدم هم برنداشته کیهنوز  اما
 شومیم ریگوزن اس یدرشت آن آلفا کلیدرخت ه نیو ب کنمیم

 خورهیبرنم ییکه به جا میباهم وقت بگذرون کمیحاال،  یکجا بود -

 کرد؟ یاحترام یها ب لهیقب سیبه رئ دیندادن نبا ادیدست از سرم بردار، بهت  -

 من تو رو دوست دارم اده،یاز دوست داشتن ز نیا ست،ین یاحترام یکه ب نیا زمیعز -

که با همشون باشم، پس بهتره ولم  شهینم نیبر ا لیاطرافم دوستم دارن، اما دل یهمه مردا دونم،یآره م -
 یآلفا هیبه  خوامیفقط نم اد،یاز دستم برم ییکه چه کارا یدونیم ارم،یسرت ب ییبخوام بال نکهیقبل از ا یکن

 .هست، پس برو کنار نیبرسونم چون خالف قوان بیگوزن آس
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لبانم  یو لبانش را بر رو چسبدیو به من م داردیرا هم برم انمانیهمان فاصله کوتاه م و شودیم کترینزد
 .گذاردیم

 .ندارد یادهیاما فا کنمیدر پوست کمرش فرو م میها ناخون

 یو متقابال صدا دیآیدرخت فرود م تنه یکنار گوشمان بر رو قایدق یریکه ت آوردمیکم داشتم نفس کم م کم
 رسدیبه گوش م ییناآشنا

 ادیبا تو رو نداره؟ هنوز آداب معاشرت با خانوما رو  یکیبه نزد یلیتما ینیبیدست از سرش بردار، نم -
 نگرفت؟

 غردیو در صورت مرد ناشناس م شودیکامل از من دور م ونیال

 ؟یدیقلمرو خودم بهم دستور م یکه تو کار من اونم تو یباش یتو ک -

 دیگویو م شودیم یگرید ریو آماده پرتاب ت بردیکمانش را باال م مرد

 یچطور با بزرگ تر از خودت رفتار کن یفهمیحرومت کردم م گهید ریت هیپسره گستاخ حاال که  یا -

 کندیو بر وبر نگاه آن مرد م رودیقدم به عقب م کی وتیال

 یبنداز ریبه من ت یکنیجرئت م نمیبب ایب -

 دیگویو م کندیرد م وتیرا از کنار سر ال ریو ت رودیحرکت نشانه م کیدر  مرد

 رو تو مغزت فرو نکردم بزن به چاک یپرت کنم؟ پس تا سوم ریبهت ت تونمیکه م یحاال باور کرد -

 .گذاردیو پا به فرار م شودیم لیبه گوزن تبد وتیدفعه ال نیکه ا رودیدوباره کمانش را نشانه م و

 .یاون یکه تو آلفا یاگله چارهیاحمق، ب یترسو ،ییسرت مثال آلفا رهیخ م،یکنینگاه م وتیبه دور شدن ال هردو

 اندازمیو به آن مرد خوش چهره و خوش پوش م رمیگیم وتیال یخال یرا از جا نگاهم

 گرده؟یخودش م یتنها برا یجنگل، چطور نیا یدختر تنها اونم تو هی -

جنگل  نیبه ا پاتون رو یچ یاومدم، شما برا یسرکش یمثلما برا هستم و یشمال یگله گرگ ها یمن آلفا -
 نجایکه ا دیدونیحتما م ،یمحافظ چیاونم بدون ه میگویمو  کنمیم اشیو اشاره به اسب سلطنت ن؟یگذاشت
 .ستیانسان اونم تنها ن هیو درنده هست و مناسب  یوحش یوونایپر از ح

 خطر وجود نداره یبرا یزیهستم، پس چ یشکارچ هیمن  -

 ن؟یمطمئن هست -

 البته -

 ستدیایو مقابلم م شودیم لیبه گرگ تبد و
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 .ستین گهیبود د نمیهم در کم یاگه خطر گهیراحت شد؟ د التیحاال خ -

 میگویو م کنمیم میرو به رو اهیبه گرگ س یتعجب نگاه با

 د؟یکنیم کاریجنگل چ نیوسط ا یکمان بدست، اونم با اسب سلطنت نهیگرگ هی ن؟یهست یشما ک -

 دیگویو م شودیم کمینزد شتریب

 هستم یکه من ک یدیمثلما تا حاال فهم ،یهست یتو دختر باهوش -

 دهمیو سرم را تکان م کنمینگاهش م گنگ

 .نیهست یک دمیاما نفهم دیببخش -

 آزتالن و الدورادو نیهستم پادشاه دو سرزم امیلیمن و -

 میگویو م اندازمیرا باال م میابرو

 .هستم از انگلستان زابتیاوه بله منم ملکه ال -

 گردمیدنبال برادر زاده گم شدم م نجایهست که اسال  انیسال -

 کنه؟یم کاریچ نجایبرادر زاده شما ا -

 دیگویو م شودیتر م کیجوابم را بدهد به من نزد نکهیبدون ا اما

 .یدار ییآشنا یلیچهره خ -

زبان  نکهیاما قبل از ا شود،یتر م قیام دقو به چهره گذاردیبه جلو م یو قدم شودیم لیدوباره به انسان تبد او
 دیگویو سپس م شودیم رهیبه پشت سرم خ باز کند

 .کنهیداره بهت نگاه م -

 ؟یک -

 .هست یانگار بد عصب ،یگرگ خاکستر هی -

 .یگله شمال یاصل یاون گرگ وارانه، آلفا -

 .کردیدنبالت م هیبه سا هیداشت. اون گرگ از همون اول سا یزاده من هم گرگ خاکسترهوم... برادر  -

 میگویم دهیرنگ پر یصورت با

 کرد؟یم بمیداشت تعق یاز ک -

 .از قبل از بوسه تو و اون پسرک جاهل -

 .شهیجا دور م نیاون داره از ا -
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 .شومیواران مواجهه م یخال یکه به جا کنمیگفته مرد به پشت سرم نگاه م به

وارم  دیسوتفاهم بوده و ام هیبهش بگو که و  اریبهتره که من برم، تو هم برو از دل اون گرگ در ب گهیخب د -
 .نمیکه دوباره تو رو بب

خاک بر اثر برخورد ثم اسب  یو فقط توده ا شودیو از آنجا دور م تازدیو م شودیزود سوار اسبش م یلیخ و
 .گذاردیدر پشت سرش جا م ن،یزم یبر رو

به  دیموضوع را چگونه با نیکه ا کنمیو در راه فکر م کنمیو به سمت غار حرکت م گذارمیبه عقب م یقدم
 .میواران بگو

 .شنومیرا م شیکه صدا گذارمیبه جلو م ینبود، قدم یو وارد آنجا شدم اما کس دمیبه غار رس باالخره

 .بده حیتوض مدیبار به چشم خودم د نیدوم یکه برا یزیاز چ بده، حیتوض -

قدم  کیکه ناخودآگاه  شودیو باعث م کندیدرشتش به کمرم برخورد م کلیکه ه کندیاز پشتم حرکت م یجور
 .به جلو برم

 شودیکه مور مورم م شنومیزمزمه اش را کنار گوشم م یصدا

 ؟یبد حیتوض یخوایمن منتظرم، نم -

 در چه مورد؟ -

 در مورد اون بوسه -

 .دیکه اون به زور من رو بوس یدیخودت د -

و اجازه  یزندش بذارم. تو مال من دمیقول نم نمیاون رو دور و بر تو بب گهیبار د کیاگه فقط  ه؟یچ یدونیم -
 .بشه کتینزد یکه کس دمینم

 میگویو م زنمیم یو پوزخند شومیم نهیبه س دست

 تا حاال مال تو شدم و خودم خبر ندارم؟ یاز ک -

 .یاومد ایکه به دن یاز وقت -

 د،یآیکه او به جلو م یبا هر قدم گذارد،یقدم به جلو م کیو  شودیم رهیو در چشمانم خ ستدیایم میبه رو رو
 واریواران و د رهینگاه خ نیو ب کنمیپشت سرم برخورد م واریکه در آخر به د دارمیقدم به عقب بر م کیمن 
 .شومیم یغار زندان یسنگ

فشار  وارید یو دستانم را به سنگ ها شومیم رهیو در چشمان به رنگ شب او خ دهمیدهانم را قورت م بآ
 .دهمیم

 دیگویو م کشدیبو م قیو عم کندیو پوزه اش را در گردنم فرو م گذاردیقدم به جلو م کی واران
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 .یترسیم یاگهید زینکنه از چ ؟یکنیچرا از من فرار م -

اش را زمزمه ی. صدانمیبنش نیزم یو رو شومیکه مجبور م اندازدیام مشانه یرا بر رو کلشیه ینیسنگ واران
 شنومیدوباره در گوشم م

 ؟یجون بد ای یله لش رمیز یترسیهوم؟ نکنه م ،یترسیم یاز چ -

 .گردانمیو صورتم را برم رمیگیحرفش گُر م از

 دیگویو م گرداندیاش صورتم را به طرف خودش بر مپوزه با

چموش وجودت  دینرسونم، درسته بزرگه اما فکر نکنم واسه اون گرگ سف یبیکه بهت آس دمیبهت قول م -
 .میانجامش بد ایبزرگ باشه، ب ادیز

 میگویو م کنمیو مسخ شده در چشمان او نگاه م دهیدراز کش نیزم یرو بر

 چرا؟ -

 .جدامون کنه تونهینم یکس م،یاگهیمال هم د ،یچون تو مال من -

 ستمیمطمئن ن ستم،یاما من هنوز آماده ن -

 کندیگوشم نجوا م کنار

 .یخوایو من رو م یمن مطمئنم که تو هم من رو دوست دار ؟یستیمطمئن ن یاز چ -

 .انددرونم روشن کرده یبدنم انگار شعله آتش یطرز حرف زدنش کنار گوشم و حرکاتش بر رو از

 خواهم؟یمن هم او را م ایکه آ کنمیفکر م نیه در چشمانش به اشد مسخ

 شنومیرا در عالم خلسه م شینجوا

 .کنه تیمطمئن باش اونقدر بزرگ هست که راض -

 .واران بودم یکه در حالت گرگ آماده برا رسمیم یبودم زمان دهیکه از خودم پرس یجواب سوال و

آن روز درست در کامل شدن ماه،  یشدم و فردا یکیبودم که با تمام خوب و بدش با واران  یفکر به شب در
آن هم طبق معمول  یجشن گرفتند و رهبر برگذار گر،ید کیو نشان کردن  یکینزد نیبچه ها به مناسبت ا

 .سرخوش بود یایما

در لحظه خفه  میبزنم که صداواران را صدا  خواهمیو م شومیغار م کیکه به لب داشتم نزد یلبخند با
 .شودیم

 یخوایکه م یزیتا به چ خوادیم گهیفقط ده درصد د یتو االن نود درصد راه رو رفت ؟یفهمیپسر چرا نم -
 یبرس

 دهمیگوش م کتوریواران و و یغار به حرف ها واریو پشت د کشمیرا عقب تر م خودم
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تپه، بچه ها  یباال یکه ماه کامله بکشون گهیاون رو چند روز د هیاون االن مثل موم تو مشتته، فقط کاف -
و به حالت اولت  یکه تو خون منجمد شده اون رو بنوش هیو فقط کاف دنیکارا رو انجام م هیخودشون بق

 .یبرگرد

هم  یاگهیو نه به تو و نه به کس د رسونمینم یبیآس چیمن اون رو دوست دارم، و نشونش کردم، بهش ه -
انسان باشم نه تا  خوامینم گهیو د میکه هستم راض ینیمن به هم ارن،یسرش ب ییکه بخواد بال دمیزه نماجا
 .که با کالرنسم یزمان

رو بنداز دور و فراموش  تیچرت و پرتا و خاطرات کودک نیعشق و ا ،یپسر تو کامال عقلت رو از دست داد -
همه خون دل و حرص  نیا ،یآخر کار جا بزن یکه تو بخوا میهمه کار رو نکرد نیکن، به فکز خودت باش، ما ا

 .به فکر منافع خودت باش کممی ؟یآدم بش یخواینم یگیبعد تو م نجا،یا میکه اون رو بکشون میخورد

 دیگویو م کندیم یغرش کتوریدر صورت و واران

 ...که فکر منافع خودم باشم و ستمیوجدان ن یمن مثل تو آشغال و ب -

 میگویو م شومیوارد غار م و زنمیم یکه واران حرفش را ادامه دهد و لبخند دهمیاجازه نم گرید

 مینیبرات تدارک بب یدادیقبلش خبر م ؟یکنیم کاریچ نجایا کتوریو -

 دیگویو م گرددیبه سمت من بر م واران

 ؟یکرد دایرو پ یکه خواست ییگال -

 میگویو م زنمیاجبار به او م یاز رو یو لبخند رمیگیسمتش م هیکه در دستم بود را  یبابونه ا یها گل

 کردم دایپ زمیآره عز -

 دیگویو م کندیاش را در گردنم فرو مو پوزه دیآیتر م کینزد واران

 تو ییبایقشنگن اما نه به ز یلیخ -

 دیگویو م کندیم یتک سرفه ا کتوریو

 ذارمیم، شما دوتا گرگ عاشق رو هم تنها مبر  دیبا گهیخب د -

 میگویو خطاب به واران م رمیگیواران فاصله م از

 کنم؟ یشما رو تا وسط راه همراه نیدیاجازه م -

 دیگویو م کندیبه من و سپس به واران م ینگاه یسوال کتوریو

 .کنه میمثل تو همراه یبایز یآره... البته باعث افتخار منه بانو -

 .اش نکنمحواله یتا مشت رمیگیخودم را م یو جلو کنمیرا از خشم مشت م دستانم

 .میکنیو شروع به قدم زدن م میشویاز غار خارج م کتوریهمراه و به
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 یعوض کشمتیخودم م یبا دستا خودم

 دیگویو م گرددیمبه سمتم بر کتوریو

 ؟یگفت یزیچ -

 نگفتم یزینه... من؟ نه چ -

 میگویو خطاب به او م کنمیم کتوریبه و ینگاه

 دیزنیبه واران سر م یلیخ دایجد -

 کندیحواس پرت شده، عشق چه کارها که نم یلیچند روز خ نیآره، نگرانشم، ا -

 میگویو م افتدیم بیبه درخت س نگاهم

 د؟یخوریم بیس -

 آره، البته -

 .ردیگیدر دستم قرار م بیو دو س مکنیم یاو با دستم اشاره ستمیایدرخت م ریز

 .رمیگیم کتوریو به سمت و خونمیم بیس یرو رو یمرگ طلسم

 دیگویو م زندیم بیبه س یگاز کتوریو

 هست یاخوشمزه بیواقعا س -

 میگویو م زنمیم یلبخند

 آره واقعا -

 عمرت رو با لذت بخور بیس نیآخر

 کندیم یاسرفه کتوریو

 شده؟ یزیچ -

 دیگویم کندیکه هنوز سرفه م یدرحال کتوریو

 .نگران نباش دخترم د،یتو گلوم پر بینشده، س یزینه چ -

 دیخودتون ادامه راه رو بر شهیبرم، م دیبا گهیمن د د،یمواظب باش شتریآهان ب -

 آره برو دخترم، واران هم منتظرته -

 باشه پس فعال -

 یعوض ری،برو بم اندازمیم یاکه گاز زده بودم گوشه یبیو س شومیاو دور م از
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 .رومیو در فکر فرو م نمینشیم یاو بدون توجه به واران گوشه شومیغار م وارد

 دیگویو م دیآیم کترینزد واران

 بهت گفته؟ یزیچ کتوریشده، و یباز چ ؟یچرا تو خودت -

 میگویو م شومیم رهیخ شیهاو در چشم رمیگیرا باال م سرم

 ه؟ینقشت چ -

 دیگویمتعجب و بهت زده م واران

 ؟ینقشه؟! نقشه چ -

 بوده؟ یبا من چ یکیهدفت از نزد دم،یشن کتوریخودت رو به اون راه نزن، حرفات رو با و -

 ه؟یکالرنس؟ هدف و نقشه چ یگیم یدار یچ یفهمیم -

 یچ ی. براییزده تو یخودش رو به نفهمو  فهمهیکه نم یاون گم،یدارم م یچ فهممیهم خوب م یلیمن خ -
حرفات همه دورغ و کلک  نیهمه ا ؟یدوستم دار یگفتیکه م یزیذره از اون چ هیاصال  ؟یشد کیبه من نزد

 ؟یخودت و به منافع خودت برسطرف  یبود که من رو بکش

 زندیم ادیشده بود فر یعصبان میکه از حرف ها او

 کن رونیمضخرفات رو از سرت ب نیخفه شو کالرنس و هرچه زودتر ا -

تو سرت نداشته  یاگهیحقه د کجا معلوم از ،یتو به من دروغ گفت کنم هان؟!فراموش نارویبخوام ا یچجور -
 ؟یباش

 یو عوض فیکث وونیح هیتو  یاز من سواستفاده کرد ،یبه اهدافت قرار داد دنیرس یبرا یالهیمن رو وس تو
 .ستینبوده و ن برات مهم یکه جز خودت و هدفت کس یهست

 ...آره؟یخودت کن یمن رو قربان یبرات مهم هست که حاضر نقدریانسان شدن ا یعنی

 زندیم ادیو فر کندیحرکت م میبه سو واران

که دوستش  یجون کس متیبکنم اما نه به ق یانسان شدن هرکار ی... حاضرم برایخفه شو... آره که چ -
 یدیدارم..فهم

 .مثل تو مرگه ییونایتقاص ح ،یگیدروغ م یکه دار یپست وونیح هیتو  یعوض خفه شو -

 .کندیبرخورد م واریو به د دهدیم یکه جا خال کنمیآتش به سمتش پرت م یاو توده کنمیرا بلند م دستانم

 .دهدیم یاما هردفعه جا خال دهمیو دوباره آن کار را انجام م دوباره

که دورم روشن  یآتش انیو من در م زندیم رونیبودم که آتش از تمام بدنم ب دهیرس تیاز عصبان یحد به
 .شودیو آتش خاموش م دهیپاش میبر رو یکه ناگهان سطل آب کنمینگاهش م نیشده خشمگ
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 .کنمیبود نگاه م ختهیر میکه واران بر رو یو سطل آب سیخ یسرتاپا به

 میگویو م آورمیباال م دیام را به نشانه تهداشاره انگشت

 .مونمینم نجایلحظه هم ا هی گهیمن د -

و  کنمیو به سرعت غار را ترک م دارمیبود که از عمارت آورده بودم را برم یلیوسا یکوچکم را که حاو فیک
 .شومیو از آنجا دور م شومیم لیدواران به گرگ تب یبدون توجه به صدا زدن ها

 شومیو در خود جمع م دهمیم هیو به تنه تنومندش تک نمینشیدرخت م هیسا ریو ز شومیم لیانسن تبد به
 .کنمیاعتماد م گرانیچقدر احمق که زود به د کنمیفکر م نیو به ا

 .کندیو حواسم را به خودش جمع م رسدیبه گوشم م کیاز نزد یخش خش یکه در فکر بودم صدا همانطور

کرده بود  ریگ یرا که در تله تور مانند یاهیس یکه کالغ کنمیو چند قدم به جلو حرکت م شومیبلند م میجا از
 .نمیبیم

دستانم  انیو او را م شومیخم م نیزم یبه سمتش بر رو کنم،یرا آزاد م یو کالغ زخم زنمیرا کنار م تور
 .کنمینگاه م اشیل زخمو به با رمیگیم

 .بندمیو بالش را با آن م کنمیاز لباسم جدا م یاو تکه پارچه دهمیم هیو به درخت تک نمینشیم نیزم یرو

 .خوانمیم یلب آواز ریو ز کنمیرا آرام آرام نوازش م بالش

 .کردیبه من نگاه م رهیآمده بود خ فیسر ک یحساب شیبال ها یدست من بر رو یکه به نوازش ها کالغ

 میگویو م کنمیرا نوازش م سرش

 .و بهت اعتماد کنم یتنها دوست من و همراهم تو هر لحظه باش یتونیتو م -

 میگویو م رمیگیانگشتانم م انیرا در م گردنش

 .یاز اعتمادم سواستفاده کن یکه بخوا ارهیرو ن یاما خدا اون روز -

 .شودیم لیو به انسان تبد گذارمشیم نیزم یو بر رو کنمیسرش را نوازش م گریبارد

 .کندیو برو بر نگاهم م ستدیایم میمادر زاد جلو لخت

 .کنمیپرت م شیو به سو کنمیرا از خودم جدا م شنلم

 .هم برو بر من رو نگاه نکن نقدریرو بپوش، ا نیا -

 دیگویو دستپاچه م ردیگیخودش م یرا جلو شنل

 .سرورم، من تحت فرمان شما هستم دیمن رو الکس صدا کن من... -

 افتمیو به راه م رمیگیرا از او م میرو
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 .خوبه -

: 

 یو بر رو دیآیم میکه الکس پرواز کنان به سو کنمینگاه م رونیو به منظره ب امستادهیبهار خواب عمارت ا در
 .ندینشیام مشانه

 .ادیم نجایداره به ا ییعقاب طال هی -

 میگویو م کشمیبه سرش م یدست

 .میمهمون آشنا دار هینگران نباش،  -

آشفته  یاحاال داگالس بود که با چهره شود،یم لیو به انسان تبد رساندیرنگ خودش را به ما م ییطال عقاب
 .کندیام را نگاه مشانه یکالغ رو رهیو بود و خ ستادهیمقابلم ا

 .یاومدخوش  -

 دهدیو به من م ردیگیمن حواسش را از کالغ م یصدا با

 دارم؟ یمتاسفانه خبر بد -

 خبر رو بگو -

 .شب قبل فوت کرده کتوریو -

 .کار خودش را بکند یزود نیکه طلسمم به ا کردمیتعجب، فکر نم اینه از ُشک  شوم،یمتوقف م میجا در

 میگویو م گردمیاو باز م یسو به

 .نبود یخبر چندان بد -

 مرده؟ یچطور یبدون یخواینم ،یچرا تعجب نکرد -

 میگویو م اندازمیباال م یاشانه

 .علت فوتش رو بدونم اینبوده که بخوام ناراحت بشم  میتو زندگ یفرد مهم -

صبح روز بعد هم  یواران رفت و برگشت، حت شیپ یهمه در تعجبن، اون حالش خوب بود، با خوشحال -
بود که از حال بره، به ما گفت که  کیشام نزد زیسر م حالش خوب بود، اما از بعد از ظهر حالش بد شد و

نشد،  داریب گهید بحو ص دیاما خواب شه،یاستراحت بر طرف م یخسته است و با کم کمیو فقط  ستین یزیچ
 .اون سکته کرده بود

، داگالس یکرد دی؟ تو حسابت از اون چهار تا احمق جداست، من رو ناامداگالس یناراحت باش دیتو چرا با -
 یبر نجایاز ا شمی. حاال هم خوشحال میبستیدل م ستین گهیکه حاال د ینکرده اون مرد یها یبه خوب دینبا

 .ادیچون من و کالغم از مهمون ناخونده خوشمون نم
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 .بندمیم شیا بر روو در ر  رومیبدون توجه به او به داخل م و

 .کنمینگاه م رونیو به منظره ب کنمیام و گهواره وار به عقب و جلو حرکت منشسته یصندل یحوصله بر رو یب

 لیو با اشاره دستم به انسان تبد ستدیایم میو جلو شودیم کیکه نزد شنومیبال زدن الکس را م یصدا
 .شودیم

 هست که بتونم براتون انجام بدم؟ یسرورم کار دیگرفته هست یلیچند روز خ نیا -

 میگویو م ستمیایو مقابل پنجره م زمیخیبرم یصندل یو از رو کشمیم یقیعم نفس

 .باشه که بخوام انجام بدم یکار هی... اما فکر کنم دونمیکار؟ نم -

 .کندیو منتظر نگاهم م گرددیطرفم برم به

 .میتا جنگل ارواح بدو ایب -

 دیگویو لبخند زنان م کوبدیبهم م یدست وا

 هیعال -

 .میافتیو به راه م شومیم لیو خودم هم به گرگ تبد کنمیم لیرا به گرگ تبد او

 انیمنصرف کند، باد درم دنیشتاب باد هم مارا از دو یکه حت میدهیو اجازه نم میکنیم ادیرا ز سرعتمان
 .آوردیرا به رقص در م مانیو خزها و موها رودیم مانیموها

 .میاندازیم یو به اطراف نگاه میشویمتوقف م مانیو در جا میرسیبه جنگل ارواح م باالخره

 شنومیالکس را م یزدن اطرافم بودم صدا دیکه مشغول د همانطور

 .زنهیم دیداره ما رو د یگرگ خاکستر هیسرورم  -

 دهییپایاون واران هست، از همون اول ما رو م -

 منظورتون آلفا واران هست؟ -

 ؟یشناسیآره خودشه، تو اون رو م -

 .هست گهید یآلفا ۷ نیآلفا ب نیاون قدرتمند تر شناسن،یهمه اون رو م -

سم اسب توجهم را به خود  یکه صدا افتمیبه راه م شیبدون توجه به حرف زدن ها اندازمدویباال م یا شانه
 .کندیجلب م

االن  نیمن هم م،یبر نجایبهمون حمله کنه از ا یوحش وونیح نکهیقبل از ا نیایب ست،ین یکس نجایسرورم ا -
 دمیسه تا گرگ د

 .یبر نجایبهتره از ا یو نگران جونت یترسیاگه م -
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 .اندازدیم نییو سرش را پا شودیشرمزده ساکت م نگهبان

 .به سمت ما نشونه گرفتن دیاونا کمان دستشونه شا م؟یبر نجایکه از ا ستیسرورم بهتر ن -

بهشون حمله نکرده  یکه موجود یندارن، در واقعه خالف قانونه که بخوان تا زمان ینگران نباش اونا با ما کار -
 .حمله کنن

 هست یاراد ریغ کمی نجایا -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 .فتهیبرات نم یاتفاق ینگران باش خوادیجنگل ارواح، نم گنیکه بهش نم یالک -

 شنومیآن مرد آشنا را م یصدا

 .ستین نجایا یزیچ م،یبر نجایخب بهتره از ا یلیخ -

 شنومیالکس را کنار گوشم م یصدا

 گردن؟یم یجنگل دنبال چ نیتو ا نجایهستن؟ ا یاونا ک -

 میگویو م گردمیطرفش برم به

 .پادشاه دو کشور آزتالن و الدورادو هست امیلیبه گفته خودش شاه و -

 ادیب نجایسرباز ترسو ا هیتنها اونم فقط با  دیپادشاه چرا با هی -

 میگویو م اندازمیبه او م ینگاه

 .یاز خودش بپرس یبهتره تا نرفته بر -

 .میرو ترک کن نجایزود ا یلیسرورم بهتره ماهم خ -

و سپس  شکستن شاخه یقدم دوم را بردارم صدا نکهیاما قبل از ا ،دارمیبرم یو قدم شومیبلند م میجا از
 .شنومیرا پشت سرم م یسوت یصدا

 .نهیدوتا گرگ م،یکرد دایپ یچ دینیها بببچه -

 .سیخوراک شکاره رئ -

 .حرکت نکند شیکه از جا کنمیو اشاره م شومیکه متوجه م خوردیم یتکان کوچک الکس

 .شنومیجا انداختن تفنگ را م یصدا

 خب حاال وقت شکاره یلیخ -

 رومیالکس م یالکس برخورد کند به سو ایگلوله به من  نکهیاما قبل از ا چدیپیگلوله در فضا م کیشل یصدا
 .میشویپرت م یاو هر دو به گوشه دهمیو او را هل م
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 ینگاه انیو در چشمان آن شکارچ کنمیم یو غرش همدیرا به هم فشار م میهاو دندان شومیبلند م میجا از
 .اندازمیم

 همه را تکه پاره میایو تا به خودم ب کنمیو به سمتشان حمله م ردیگیچشمانم را م یلحظه خون جلو کی در
 امکرده

 کنمیبه صورت متعجب الکس نگاه م کردیکه خون از آن چکه م یاپوزه با

 وقت بود دلم هوس خون تازه کرده بودچ یلیخ -

 شون؟یقشنگ بست -

 دیگویو م دیآیم نییاز درخت پا الکس

 راحت التونیآره محکم بستم خ -

 خوبه -

 یشده بودنه نگاه زانیو تکه پاره شده به درخت آو نیکه خون انیشکارچ یبه تک تک جنازه ها ینگاه
 .اندازمیم

است که قانون جنگل را  یانیشکارچ یجزا نیا س،یتنه درخت بنو یو رو ریرو بگ نیخوب شده، حاال ا نیآفر -
 .زنندیبهم م

 .رومیو عقب م دهمیکه در دستم بود را به دستش م یا شهیش

 دیگویو م کندیو نگاهش م دهدیدر دستش را تکان م شهیش الکس

 ه؟یچ نیا -

 میگویو خونسرد م اندازمیباال م یاشانه

 خون -

 دیگویو م اندازدیم شهیبه ش یبه من و نگاه ینگاه متعجب

 !خون؟ -

حاال برو رو تنه درخت بزرگ اون  شه،یهست کردمش تو ش ایشکارچ نیمال هم ،یدیآره خون، تا حاال ند -
 .سیکه بهت گفتم رو بنو یزیچ

: 

 .کنمیو به سمت صدا حرکت م زمیخیبرم یندلص یاز رو شنوم،یم نییرا از پا ییقدم ها یصدا

 .کنمینگاه م نییپله ها به پا یو از باال شومیپنهان م وارید پشت

 .دیآیباال م یکی یکیو پله ها را  داردیآرام آرام به سمت پله ها قدم برم متشیگرانق ینسبتا جوان با عصا یزن
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 .رومیو ترسان به عقب م رمیگیم یزن حس بد نیاز ا ناخودآگاه

 .اندازمیمو خودم را در آن کنمیاز اتاق ها حرکت م یکیعقب به سمت  عقب

و مقابل عکسش  شومیکه وارد اتاق پدرم م کنمیو به زن عصا بدست نگاه م شومیدر پنهان م پشت
 دیگویو م ستدیایم

 یتک فرزند خاندان بود نکهیبر حسب ا سلطنت متعلق به من بود و تو نیکه ا یدونستیخودت خوب م -
 .پدربزرگ تو رو پادشاه کرد

که نورش  ،ینور چشم هیآورد  ایپسر به دن هیخاندان آزتالن باالخره مادر  ییدخترزا یدر پ یپ یاز سال ها بعد
که متعلق  یرو مخصوصا سلطنت زیهمه چ یایدردونه قرار نبود که ب زیتو عز یخوب چشم همه رو کور کرد. ول

 یکه حکومت کرد ی. همون چندسالیبمون نخاندا دونهی یکیتو فقط قرار بود که همون  ،یریبه من بود رو بگ
 .بود یبرات کاف

 .کردمیقبول م دیبود، چرا نبا یعال یعنیبد نبود،  ادمیرافائل ز شنهادیکنم، پ ینوبت من بود که حکمران حاال

رو پرنسس  دونشی یکیکه دختر  یبه شرط کردیم ممیتقد یرو دو دستک از اولم مال من بود  یسلطنت اون
که بهم داد نطفه تو شکم زنت رو که هرلحظه درحال رش بود و بکشم.  ییآزتالن رو براش ببرم و با اون دارو

 .شد و مرد ضیروزگار زنت هم مر یاما از بد

 .که حقم بود رو صاحب شدم یرفت و سلطنت نینقشه حساب شده، کل خانواده از ب هی

 .شودیحبس م امنهیو نفسم در س شومیسخنان شوکه م نیا دنیشن از

برادر  کنند،یب قدرت و سلطنت چه کارها که نم دنیرس یخواهر پدرم باشد، برا دیباور ندارم که او با هنوز
 .سلطنت یفقط برا کنندیم یرا از هم متالش یاو خانواده کنندیم یکش

 میگونه ها یاز رو شودیم ریاز چشمانم سراز یگریپس از د یکیرا که  میو اشک ها کنمیرا باز م میها مشت
 .کنمیپاک م

 هیکنم، من سا لیبه خون تبد شیسلطنت را برا نیکه ا دهمیو قول م کنمیبه آن زن منفور م گرید ینگاه
 .بزند و برود یزخم رسدیاز راه م یهرکس دهمیمرگم اجازه نم

 .دهندیکه به من زدند را با خون پس م ییزخم ها جواب

 187پــارتــــ#

 مــــرگــــ_ـــهیســـا#

 شده؟ یالکس چ یکنیسرو صدا م نقدریچرا ا -

 ان؟یم نجایچند نفر دارن به ا -

 هستن؟ یک -
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 .جنازه هم همراهشونه هیواران و دار و دستش،  -

 میگویو م پردیباال م میابرو

 جنازه؟ -

 .شوندیهمراهاش داخل م هیو واران و بق شودیداشته باشد، در باز م ییالکس فرصت پاسخ گو نکهیاز ا قبل

 .کنهیم یزندگ نجایا یکالرنس چطور که،یهم تار یلیاووف چه سرده، خ -

 .شوندیروشن م یکی یکی بیو مشعل ها به ترت نهیو شوم دهمیرا تکان م دستانم

 میگویکدامشان خطاب به آلبرت م چینگاه کردن به ه بدون

 .ستین یزیکه چ نجایو نمور بمونم ا کیتو اون دخمه سرد و تار تونستمیم یوقت ک،ینه سرده، نه تار گهید -

گاه بود ن دنیدر حال زبانه کش نهیکه در شوم ینشسته بودم و به آتش یسلطنت یمبل ها یکه رو همانطور
 میگویو م گردمیمبه طرف آنها بر کنم،یم

 د؟یخوایم یچ نجایا -

 دیگویو م شودیقدم م شیپ سونیج

 .میدار ازیبه کمکت ن ست،یشده حالش اصال خوب ن یداگالس زخم -

 میگویو م اندازمیباال م ییابرو

 کمکش کنم؟ تونمیمن م یکنیچرا فکر م -

 .کنندیمبل دراز م یجان داگالس را بر رو یو جسم ب کنندیسمت مبل ها حرکت م به

 دیگویو دوباره م گذاردیبه جلو م یقدم سونیج

 یمرگ هیسا هی ،یجادوگر هیتو  نکهیا یبرا -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 .گرانیبه د دنیمرگم، مسئول کشتنم، نه جان بخش هیسا -

غنچه گل  هیشد  یکه از چشمات جار یبا اشک ای یکه شاخه شکسته درخت رو درست کرد یروز میدیما د -
 .یاطیفرشته ح هی ،یستیمرگ ن هیشد. تو سا دهیرو

 دیدور و برمه، برفرض هم که بتونم اون کار رو انجام بدم، چرا با یهم کشتن آشغاال فمیوظ طانمیش هیمن  -
 .نیبا دوز و کلک من رو به جهنم انداختکه  نیبود ییبه شما کمک کنم؟ شما همونا

 دیگویو م زندیزانو م میباره جلو کیبه  سونیج
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 نکهیکن قبل از ا یکار هیماجراست،  نیفرد تو ا نیگناه تر ینجاتش بده کالرنس، لطفا نجاتش بده اون ب -
 .باارزشه، اون برادرمه یلینجاتش بده، اون برام خ دم،یانجام م یبگ یهرکار کنم،یبشه، خواهش م رید

آلبرت و جان که ناراحت  کنم،یانداخته م نییبه واران که سرش را پا ینگاه سونیبه سخنان ج توجهیب
 .کردن است یکه در آغوش آلفرد در حال زار ییایو ما اندستادهیا یاگوشه

 .کنمیت مو به طرف داگالس حرک زنمیم یمسخره پوزخند یباز اهیو س ییمظلوم نما نیا به

 .کشمیم یقیو نفس عم کنمیم یفرو رفته است نگاه اشنهیکه در قفسه س یریت به

 .کندیباال حرکت م یو پشت سرم به سمت اتاق ها شودیاشاره دستم در هوا معلق م با

 میو از جا خوانمیآن م یرو یو ورد آورمیم رونیب اشنهیرا از قفسه س ریو ت گذارمیتخت م یرا بر رو او
 .کنمیحرکت م نییو به سمت پا زمیخیبرم

شده است  رهیآتش خ یبه شعله ها و دهیدراز کش نهیکه کنار شوم یواران اند ونشسته یرو پسرها که بر به
 .کنمینگاه م

 که الکس نمینشیمبل مقابلشان م یو بر رو کنمیو به سمت پسرها حرکت م رومیم نییپله آخر را هم پا دو
 .ستدیایسرم م یو باال کندیحرکت م

 میگویبه الکس م خطاب

 .زود برگرد کن و دایپ ییدارو اهیداگالس گ زخم یبرو برا -

 .شودیو از من دور م کندیپرواز م و کندیاطاعت م او

 میگویو م گردمیمو به سمت آنها بر شومیکه از رفتن الکس مطمئن م یزمان

 .نیسرش آورد ییافتاده؟ چه بال یداگالس چه اتفاق یبرا -

 دیگویو م اندازدیبه من م ینگاه سونیج

ازدواج  کنهیانتخاب م لهیو معتمد قب ریپ که یبا دختر دیگروه با یبوده، طبق رسومات آلفا یالهیقب یدعوا هی -
حال  نیاالن هم ا و شهیم یداگالس زخم و شه،یدعوا م لهیقب یبزرگا نیو ب کنهیکنه، اما داگالس مخالفت م

 نه؟ یدیو روزشه. نجاتش م

 دونمینم -

 .کالرنس لطفا -

 شودیو الکس داخل م شودیکه در باز م میبگو یسخن خواهمیم

 آوردم رو نیخواستیکه م یاهیسرورم گ -

 میگویو م کشمیم یپوف
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 .امیباشه، اونا رو خوب له کن تا ب -

 شومیبلند م میاند از جااند و منتظر به دهان من چشم دوختهمبل نشسته یکه بر رو یبه کسان وجهبدون ت و
 .کنمیو به سمت اتاق حرکت م

 .نمینشیتخت م یو کنار داگالس بر رو شومیو وارد اتاق م کنمیرا باز م در

 .شودیو الکس وارد م خوردیبه در م یاتقه چند

 ؟یدارو رو آماده کرد -

 .درست کردم نیبله سرورم همونطور که خودتون خواست -

 .خوبه، اون رو به من بده یلیخ -

 .کنمیم یو دور زخم را ضد عفون کنمیو لباس داگالس را کامال پاره م رمیگیرا از او م دارو

 رو به من بده شهیشعله داره داغ م یکه رو ییاون چاقو -

زخم  یسپس مرحم را بر رو سوزانم،یو زخمش را م گذارمیزخمش م یو بر رو رمیگیدستم م را در چاقو
 .کنمیو آن را پانسمان م گذارمیم

 .نه ایبرگرده  نکهیداره، ا یبه خودش بستگ گهید شیاز دست داده، بق یادیخون ز -

 شنومیالکس را از پشت سرم م یصدا

 ؟یبکن یشتریکار ب یخواینم -

 ؟یچه کار -

 .سرورم دیدونیخودتون بهتر م -

 .جون دوباره بدم یکه بخوام به کس ستمیمن خدا ن -

 .شودیساکت م خوردیکه با تقه که به در م دیتا سخن بگو کندیلب باز م الکس

 .دیگویو م کندیبه الکس م یبه من و سپس نگاه یو نگاه دیآیداخل م ایما

 نم کالرنس؟باهات صحبت ک تونمیم -

 دیگویو م اندازدیبه من م ینگاه الکس

 .سرورم ذارمیمن تنهاتون م -

 .کندیو اتاق را ترک م دهدیتکان م یسر و

 کالغه؟ هیاون آدم  -
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 دهمیتکان م دییبه نشانه تا یسر

که واران و به  یتا حاال فکر کرد ،یکرد لیبامزه هست، تو که اون رو به انسان تبد یلینه؟ خ یجادوش کرد -
 ؟یکن لیانسان تبد

 میگویو م زنمیم یپوزخند

که چرا من به اونجا  یدونستیم ایما نه؟ یدونستیماون برات مهمه؟ نقدریا یچ یبازم واران، همش اون. برا -
خاطر آلفاتون من  به نیارزشه که حاضر یب نقدریاون، جون من ا شیپ نیاومدم، من رو با دوز و کلک کشوند

 د؟یکن یرو قربون

 .دمیقول م اد،یکه ب ذارمینم خودم یعنی اد،یسمتت نم گهیبه واران کمک کن، اون د یتونیکالرنس تو اگه م -

 میگویو م زنمیم یپوزخند

 .هیخوبه، عال یلیآره؟ خ یذاریکه نم -

عذاب وجدانم که باشه بهش  یرو اگه شده از یوقتشه که حت ه،یکاف گهید ،یبهش ضربه زد یبه اندازه کاف -
 .بعدش بذار برو، حاال نوبت منه که حالش رو خوب کنم ،یکمک کن

 .ماندیهمه وقاحت دهانم باز م نیا از

 دهیو پوز م کنهیکه خودش رو به همه عرضه م یدختر ،یدینشون م رو تیواقع یرو یاوم... خوبه، دار -

 یواران بود شیو اون مدت تو غار پ یینجایاالن واران مال من بود، اگه االن ا شدینم داتیکالرنس تو اگه پ -
 .بشه تحملت کردم لیبه انسان تبد خواستمیم نکهیهمش به خاطر ا

 .شودیکه صورتش به آن طرف پرت م زنمیبه او م یمحکم یلیس

 .رو که به شوهرم نظر داشته باشه یکس یپا کنمیقلم م -

 دیگویو م زندیم یو لبخند گذاردیاش مگونه سرخ شده یدستش را بر رو ایما

 .یدوست دار پس حدسم درست بود، واران و -

 نداره یربط چیبه تو ه -

 کن یزندگ منتظرش نذار، بهش کمک کن و تا آخر عمر باهاش نیاز ا شتریب یاگه دوستش دار -

 .شهیداره و شکسته نم یلسم ابدکمک کنم، واران ط یبه کس تونمیمن نم -

 بشه دیتو امتحان کن شا -

 .کنمیرا چک م تشیو وضع رومیتوجه به سخنانش به سمت داگالس م بدون

 انتیاطراف ایبرادرم به خاطر تو  خوادیدلم نم ن،یخطر هست یربانباش، شما آهن لیدور و بر برادرم دن ایما -
 .خودم دست به کار بشم نکهیکن قبل از ا یدورازش فته،یبه خطر ب
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که بر سر همه شان  شوندیم وارد اتاق یاو پسرها گله شودیکه در باز م دیتا سخن بگو کندیدهان باز م ایما
 .زنمیم ادیفر

 زود یلیخ رون،یب دیمن گم بش یو از زندگ نجایاز ا رون،یب دیبر رون،یب -

 پس شهیم یداگالس چ -

 میگویجواب سوال جان م در

 .دیبر نجایپس از ا مونه،یم نجایاون تا حالش خوب بشه ا ستم،یوجدان ن یو ب یمن مثل شما عوض -

 زنمیم ادیکه فر دیتا سخن بگو گذاردیبه جلو م یقدم واران

 خفه شو یکیتو  -

 .کشمیم یقیو نفس عم کوبمیدر را در صورتشان م و

 .شوند ماتمیو تصم یکدام از آنها وارد زندگ چیه گذارمینم گرید

: 

 .همه جا ساکت و امن و امان است و گذردیاست که از روز دعوا م یروز چند

 .است امدهیهنوز داگالس به هوش ن اما

 خودم را به اتاق نم،یبیم شیها مهیتازه کنم که دوباره آن زن را به همراه ند ییو تا هوا رومیم اطیسمت ح به
 .شومیپنهان م یدر اتاق کنار و خودم هم کنمیو در را قفل م رسانمیداگالس م

 .ستدیایو مقابل عکس پدرم م شودیم دوباره وارد اتاق ،شنومیرا م شیشدن قدم ها کینزد یصدا

 شنومیرا م شیصدا

 برات دارم برادر یدیجد یخبرا -

دماغم  یو قراره مو چرخهیدور و برا داره م نیهم ییجا هیخبر دادن که دخترت زنده هست و داره  شگوهایپ -
خودش بکشونمش تو  ینخ و بدم دستش و با دستا ای کنم و بکشمش داشیکنم؟ پ کارشیبشه، بنظرت چ

 .تمکشرو  تعذاب وجدان ندارم که دختر  گهید ینجوریا خودش کشته بشه؟ یمنجالب و با دستا

 میگویرسا م ییو با صدا گذارمیبه جلو م یکه به سخنانش گوش دهم، قدم ستمیاینم گرید

از  ارمیسرت ب ییبال نکهیقبل از ا دم،یمن قبال همه حرفات رو شن شم؟یدماغت م یکه من دارم مو یمطمئن -
 .برو نجایا

 .کندیو نگاهم م گرددیبه سمت من برم دهیمتعجب و رنگ پر یاچهره با

 .شودیم رهیو در چشمانم خ دیآیو کم کم به خودش م کوبدیم نیرا به زم شیبار عصا چند

 .گفتیدرست م شگویپ ،یاپس... پس زنده -
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 .دماغ تو بشم یآره زندم، زندم تا مو -

 .یدار یخوبه زبون دراز یلیخوبه، خ -

 مثل تو ییزدن به آدما شین یدارم برا یزبون دراز -

 ؟یکنیصحبت م ینجوریا یبا ک یکه دار یدونیم -

 میگویتفاوت م یو ب اندازمیباال م یاشانه

 ،یقاتل هیمن فقط  یباش، اما برا یاگهید زیهرچ ایپادشاه، ملکه  یخوایم ،یهست یکه ک ستیبرام مهم ن -
 نکهیبرو قبل از ا نجایزودتر از ا کنه،یم یبه خواسته هاش هرکار دنیرس یوجدان که برا یب هیقاتل خانوادم، 

 .ارمیسرت ب ییبال

 میگویو م آوردیم رودیرا از غالف ب رشیو شمش اندازدیاز محافظان با شتاب خودش را به داخل م یکی

 .افتاده یاتفاق اومد،یجر و بحث م یسرورم صدا -

 دیگویو م اندازدیبه من م یو نگاه دهدیبه عالمت سکوت تکان م یدست او

 .میبر نجایفعال از ا نجایبهتره از ا ست،ین یزینه چ -

 .کندیو محافظان هم پشتش حرکت م مانیو ند افتدیبه راه م و

 دیگویو م گرددیاز در خارج شود به طرفم برم نکهیقبل از ا اما

 دیبدم، هم با بیترت دیبا یبرگشتنت جشن با شکوه یبرا ،یایدنبالت تا به قصر ب فرستمیافرادم م یبه زود -
 .بدونن که برادر زاده من زنده است

 .کندیآنجا را ترک م و

 گرید ینبرد یباز خودم را برا دیبا نکهیکلک بود، مثل اچشمانش پر از نفرت و دوز و  خورد،یاز او بهم م حالم
 .آماده کنم

 .رمیگیو انتقام پدر و مادرم را م رمیگیحقم را م من

مانع  نمیبیرا م ییکه پا کنمیدر م نییپابه  ینگاه شود،یمانع از بستنش م یزیدر را ببنندم که چ خواهمیم
 .نمیبیاز بسته شدن در م

 .نمیبیرا م زندیرا که نفس نفس م ایکه چهره سرخ ما کنمیرا باز م در

 دیگویو نفس زنان م کندیتازه م یو نفس شودیخم م یو کم گذاردیچهارچوب در م یرا بر رو دستش

 داخل؟ امیب شهیم -

 .رومیو کنار م گذارمیدر را باز م یبدون توجه به حرفو  کنمینگاهش م یکم
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 .کالرنس صبر کن -

 ؟یخوایم یچ نجا؟یا یاومد یچ یبرا -

 نمیسر بز میاومد نکیا یعنیاومدم که به داگالس سر بزنم، امم...  -

 .کنمینگاهش م یو سوال گردمیطرفش برم به

 واران و پسرا هم اومدن یعنیاومم  -

 .نمیبیکه واران و پسرها را پشت سرش م کنمیو در را باز م رودیدر کنار م یاز جلو و

 .شوندیو آنها وارد م رومیو کنار م کشمیم یپوف

کنارم  ایما قهیچند دق به مالقات داگالس بروند که پس از گذشت بیتا هرکدام به ترت ستمیایپنجره م کنار
 .دیگویو م ستدیایم

 .کار رو بکن لطفا نیپس ا ،یکن لیکه واران رو به انسان تبد یتونیکالرنس... تو م -

 ؟یرو بگ نیکه ا نجایا یباز اومد -

 بشه؟ دیشا ؟یدیبار انجامش نم هیچرا  -

 انجام بدم؟ دیچرا با -

 .کار رو بکن نیا یاگه دوستش دار ،یچون اونو دوست دار -

 .کرد لشیتبد یبه حالت انسان یجور نیا شهیشده نم یطلسم ابد هیاون  -

 .لطفا کالرنس ،یکن دایپ یراه هی یتونیهست، تو م گهیراه د هیخب... خب حتما  -

 .اصرار نکن ا،یما تونمینم -

 کار رو بکن نیا یاگه واقعا دوستش دار -

 .کردند تا به واران کمک کنم یو باالخره مرا راض گذردیعمارت آمد م نیبه ا ایکه ما یهفته از روز کی

 یعمل کنمیکنم، اما فکر نم دایرا پ خواستمیکردم تا باالخره آنچه که م نییکتاب را در ذهنم باال و پا تمام
که طلسم را است  یفرد طلسم شده به کس یو قلب قیجادو عالقه عم نیشدن ا یشود. چرا که تنها شرط عمل

 .شکندیم

خون  میادهیچ رهیکه به دور دا یهفت سنگ یو بر رو میاحلقه زده میادهیکه با گچ کش یارهیبه دور دا اطیح در
است و  دهیبدنش مال یو بر رو دیاز خون مرا نوش یاست و کم ستادهیا رهیشده و واران هم مرکز دا ختهیمن ر

 .اکنون وقت خواندن ورد و طلسم است

طلسم  نیشکسته بشه، ا دیطلسم با نیجادو را باطل کنم، ا نیتا ا زنمیرا صدا م نیاطیمرگ ش هیمن سا -
 .باشه دینبا
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 .ردیگیماه را م یو ابر جلو کندیم دنیشروع کردن خواندن طلسم، باد شروع به وز با

 شودیم جادیا میاکه بسته یابه دور حلقه یکه گرد باد کنمیوع مخواندن طلسم را شر دوباره

 .طلسم باشه نیا خوامیبشکنه، نم دیطلسم با نیا -

که در  شودیمن هم بلندتر م یصدا بیترت نیکه به ا شودیدستانم به سمت آسمان بلند م انیاز م یسبز نور
 .افتمیم نیو به زم کنمیو محکم به ستون پشت سرم برخورد م کندیبه من برخورد م یلحظه موج کی

 میگویو م گذارمیم می. دستم را بر بازوکندیبلند م نمیزم یو از رو کنندیها به سرعت به سمتم حرکت م بچه

 نشد -

 کنمیو به سمت اتاقم حرکت م زنمیبچه ها را عقب م و

در آن سر  اشیکه داگالس در زمان بهبود یو به سمت اتاق شومیم داریاز خواب ب یدیبا سر درد شد صبح
بود برخورد  ستادهیا میکه پشت به در لخت رو به رو یابهیکه با شخص غر کنمیو در را باز م رومیم کردیم
 .بندمیو در را محکم م زنمیم غیو ج شومیو شوکه م کنمیم

 دیگویو م دیآیم میمضطرب به سو داگالس

 یزد غیشده؟ چرا ج یچ -

 .داخل اتاقه یکی... یکی -

و  شودیدفعه آن شخص هم با ما رو به رو م نیکه ا شودیرو به رو م بهیکه با غر کندیدر را باز م داگالس
زنان  ادیبود فر دهیچیکه همان فرد که مالفه به دور خود پ میکنیزدن م ادیو هر سه شروع به فر زندیم ادیفر

 .بنددیم مانیدر را به رو

 مانیاش را با مالفه پوشانده بود جلوتنه نییو آن شخص که پا شودیکه در باز م میاستادهیپشت در ا همه
 دیگویو م ستدیایم

 د؟یاول در بزن یندادن قبل از وارد شدن به اتاق ادیبه شما  -

 میگویکه م میکنیو طلبکار نگاه م نهیدست به س همه

 د؟یمردم بش وارد خونه یبدون اجازه کس دیندادن نبا ادیبه شما هم  -

 دیگویو م اندازدیبه ما م یمتعجب نگاه او

 .نیبدون اجازه اومدم داخل خونه؟ شما خودتون من رو آورد یچ یعنیهان؟!  -

 مییگویو م میکنیدر چشمان او نگاه م متعجب

 !ما؟ -

 بابا منم واران، شما چه مرگتون شده؟ -
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 میگویو م اندازمیباال م ییابرو

 ؟یکرد کاریبا واران چ م،یما هم باور کرد یتو گفت -

 دیگویو م کشدیم یپوف

 دیشیبابا من خود وارانم چرا متوجه نم -

 ؟یکه تو واران میبفهم دیاز کجا با -

 دیگویو م کندیم اشیشانیبه زخم پ یااشاره

 .خودمم دینیبود، بب میشونیپ یکه رو یزخم نیا -

 ندیگویو م آورندیبه من م کیو بعد سرشان را نزد کنندیبه او م یقیو الکس اول نگاه دق داگالس

 .خودش باشه دیبا گهیراست م -

 .گردمیو به اتاق خودم برم رمیگیرا م میو رو کنمیم شیبه سر تا پا یکل ینگاه

 .شنومیو سپس باز شدن در اتاقم را م یغیج یبودم که صدا میهاحال شانه کردن مو در

 دیگویو م ردیگیو مرا محکم در آغوش م زندیم رجهیبه طرفم ش ایما میبگو یبخواهم سخن نکهیاز ا قبل

 .عاشقتم کالرنس ی... واران آدم شد، همش به خاطر تو هست... واشهیباورم نم یوا -

 میگویو م کنمیتوسط او خفه شوم، او را از خود جدا م نکهیاز ا قبل

 .باشه آروم باش... خودت رو کنترل کن -

 دیگویو م چرخاندیو همراه خود م ردیگیو دستانم را م کندیم یبلند یخنده ایما

اون  یدیباشه، پس د یعاشق واقع هی شهیکه انسان م یکس نکهیبود؟ ا یشرط اول انسان شدن دوباره چ -
 .واقعا تو رو دوست داره

 میگویو م زنمیم یو پوزخند رمیگیرا از سر م میو شانه کردن موها نمینشیم یصندل یرو

 .عاشقه، اما نه عاشق من یگیآره تو راست م -

 دیگویم زندیام مبه شانه یاضربه ایما

 باشه؟ یعاشق ک خوادیعاشق تو نباشه م -

 میگویو م اندازمیباال م یاشانه

ازش  یشهر هست که ممکنه واران عاشقشون باشه، پس بهتره خودت بر نیصدتا دختر تو ا دونم،ینم -
 .یبپرس
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 نینکن کالرنس، اون تو رو دوست داره حاال بب یمنف یفکرا نقدریا -

 .کندیو به سرعت اتاق را ترک م دیگویرا م نیا و

زد  ایکه ما ییاکاش حرف ه میگویدر دلم م کشم،یم یقیو نفس عم کنمیخود نگاه م ریبه تصو نهیآ در
 .درست باشد

 .شومیو از اتاق خارج م کشمیبه لباسم م یو دست زمیخیبرم میو از جا اندازمیم زیم یرا بر رو شانه

 .نمیبیم نهیبه شوم کینزد یاز مبل ها یکی یبر رو دهیکه واران را لباس پوش کنمیحرکت م منیسمت نش به

که متوجه واران را که  ندازمیدر آن ب یتا تکه چوب شومیو خم م رومیم نهیتوجه به او به سمت شوم بدون
 .شومیبود م ستادهیپشت سرم ا

که من تو  یکالرنس حاال باور کرد - دیگویو م شودیم کتریو به من نزد کندیرا که دور کمرم حلقه م دستانش
 رو دوست دارم؟

 دهمیو جوابش را نم کنمیو م سکوت

 ؟یدیجواب من رو نم ،یکالرنس چرا ساکت -

 میگویو م کنمیو دستانش را از دور کمرم باز م کشمیم یقیعم نفس

 برو نجایدست از سرم بردار واران، از ا -

 کندیو دوباره دستش را به دور کمرم حلقه م گرداندیبه طرف خود برم مرا

 .کنمیوقت ولت نم چیه ،یدست از سرت بردارم؟ تو زن من تونمیم یچطور -

 .در حال حرکت است میو نگاهش از چشمان به لبها شودیم رهیصورتم خ به

بار به حرف قلبم گوش کنم و خودم را به دست  نیکه ا رمیگیم میعقل و قلبم باالخره تصم نیجدال ب در
 .واران بسپارم

 میشویاز هم جدا م و آوردیالکس ما را به خودمان م یکه صدا شومیو آماده بوسه م بندمیرا م چشمانم

 .منتظر شما هستن رونیاومده، ب یسرورم کالسکه سلطنت -

و  یکالسکه سلطنت کیکه با  کنمیحرکت م رونیو بدون توجه به واران به سرعت ب کنمیبه الکس م ینگاه
 .شومیمواجه م یپورچیش کیچند اسب سوار و 

و شروع به خواندن  کندیآماده م یاز آن اسب سواران طومار یکیو  کندیزدن م پوریشروع به ش یپورچیش
 .کندیم

دعوت  یآزتالن و الدورادو به قصر سلطنت نیملکه دو سرزم ایکتوریپرنسس کالرنس شما از شخص ملکه و -
 .دییایلطفا همراه ما ب د،یبه آنجا نزد ملکه حاضر شو دیو هرچه زودتر با دیاشده
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 .که سوار کالسکه شوم کنندیکه همه اشاره م کنمیم اندستادهیم اکه پشت سر  هیبه بق ینگاه

 میگویو م کنمیکه حکم را خوانده بود م یبه اسب سوار ینگاه

 .تا حاضر بشم دیاجازه بد -

: 

 یبه مهمان امستادهیا یاداشتم، گوشه ایکتوریفرزند ارشد ملکه و نیستیکه با کر یاز رقص سلطنت بعد
و به  شودیم دهیکه ناگهان دستانم کش کنمیحفظ ظاهر خود برپا کرده است نگاه م یکه ملکه برا یسلطنت
 رومیعقب م

 شومیدهانم خفه م یکه با قرار گرفتن دستش بر رو کشمیم یغیج

 میگویو م کشمیم یقیو نفس عم گرداندیمرو به طرف خودش بر من

 .یدادسکتم  ؟یبود کرد یچه کار نیا وونهید -

 .کندیم یزندان واریخودش و د نیو مرا ب گذاردیم وارید یو دستانش را بر رو کوبدیم واریرو با کمر به د من

 یدیرقص کهیچرا با اون مرت -

 .پسرعمه منه ایکتوریفرزند ارشد ملکه و یکنیدرموردش صحبت م یکه دار یاون -

 یبرقص یاگهیکه به جز من با مرد د دمیو اون منم و هرگز اجازه نم یتو شوهر دار -

 میگویم شیتوجه به حرفها بدون

 .حاال دست از سرم بردار ،یو دوباره انسان شد یدیرس یخواستیکه م یزیواران تو به اون چ -

 دیگویو م زندیم یپوزخند

 .میکه دست از سرت بردار یگیو م یما رو فراموش کرد گهیچشمت رو گرفته د نجای! زرق و برق اه؟یچ -

 میگویو م اندازمیباال م یاتوجه به حرفهاش شانه یب

جذاب نظرمو به خودش جلب کرد، گفتم وقتم رو با  نیستیاون همه پسر هم کر نیب یسلطنت یمهمون نیا تو
 .اون پر کنم

 یرا بر رو شی. چشمهادهدیو صورتش را مقابل صورتم قرار م شودیو خم م گذاردیام مچانه ریرا ز دستش
 دیگویو م دهدیصورتم حرکت م یتک تک اجزا

 یشد ختیافتاده که جذب اون پسرعمه کوه  یچه اتفاق -

 میگویو م گذارمیپرت شدنش از دره هست م ادگاریاش که  یشانیگوشه پ یشکستگ یانگشتم را بر رو نوک

 یفرد مغرور و مستبد هیتو  -



 

 
284 

و با  کشدیمرا در آغوشش م زندینوک انگشتم م یبر رو یاو بوسه داردیاش برم یشانیپ یرا از رو دستم
 .کندیخشدار کنار گوشم زمزمه م ییصدا

 ؟یخصلتام رو دوست ندار نیو تو ا -

که اجازه  نیستیکر یو متقابال صدا خوردیبه در م یاکنم تقه دایفرصت جواب دادن به واران را پ نکهیاز ا قبل
 .شودیم دهیشن خواهدیورود م

و به سمت  رودیو او به سمت پنجره اتاق م رمیگیو از او فاصله م کنمیسرعت واران را از خودم جدا م به
 .پردیم نییپا

 نیستیو اجازه ورود را به کر نمینشیم شیو بر رو کنمیو به سمت تخت حرکت م کنمیرا مرتب م لباسم
 .دهمیم

و دستانم را  زندیزانو م میو کنار پا دیآیمن م یکه به لب دارد به سو یو با لبخند شودیوارد اتاق م نیستیکر
 .دیگویو م ردیگیدستان گرمش م انیدرم

 نجا؟یا یحالت خوبه؟ چرا اومد -

 .سرم درد گرفته اومدم استراحت کنم یشلوغ یتو کمی... زهیام... چ -

 دیگویو م کندیکه به لب داشت نگاهم م یبا لبخند او

دوست  نیکه بتونم دوباره بهتر کردمیوقت فکر نم چیه ،یستادیو حاال مقابلم ا یخوشحالم که سالم یلیخ -
 .نمیو خواهرم رو بب میبچگ

 دیگویو م بوسدیرا م امیشانیپ

 .مادرم منتظر تو هست میبر ایب -

 میگویو م زنمیبه او م یلبخند

 .امیباشه تو برو من هم االن م -

 ایزود ب رم،یپس من م -

 .کشمیم یقیو من نفس عم کندیاتاق را ترک م و

 .نمیبیاز واران نم یکه اثر اندازمیو اطراف م نییبه پا یو نگاه رومیپنجره م یسو به

 .کنمیتاالر مراسم حرکت م یو به سو کنمیرا مرتب و اتاق را ترک م لباسم

و به طرفش حرکت  نمیبیم کندیاست و به رقصنده ها نگاه م ستادهیا یارا که گوشه ایما انیدر آن م که
 .دهدیتکان م یدست میو برا شودیکه او هم متوجه من م کنمیم
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داشت  ینیواران رو بب یعصبان افهیق یدیرقصیم نیستیبا کر یداشت یوقت یبببن یزد دختر، نبود بتیکجا غ -
 .زد بشیاونم با تو غ نمشیبیواران کجاست نم یراست کرد،یاز شدت خشم سکته م

 میگویتفاوت م یو ب اندازمیباال م یاشانه

 .چرخهیاطراف داره م نیحتما هم دونم،ینم -

 دیگویو م زندیام مبه شانه یاضربه ایما

 نه؟ انیچقدر هم که به هم م رقصن،یدارن با هم م سونیاِما و ج نیبب -

 میگویو م دهمیبه نشانه تاسف تکان م یسر

 .عقلش پاره سنگ برداشته لیبرقصه، اونم مثل دن سونیکم مونده بود که اِما با ح -

 دهیو به عقب کش شودیکه از او دور شوم که مچ دستم توسط او گرفته م خواهمیو م رمیگیرا از او م میرو و
 شومیم

 که من با برادرت بگردم؟ ادیکالرنس، تو خوشت نم نمیبب سایاو -

 .یکه کرد ینه بعد از اون دروغ و پنهان کار -

 .ستمیایو کنارش م کنمیملکه حرکت م یو به سو کنمیجدا م میدستش را از بازو و

 دیگویو م کندیکه ب لب داشت نگاهم م یشیلبخند نما با

 .دادم بیرو به افتخار برگشتن دوباره تو به خانوادت ترت یمهمون نیا زم؟یبرادر زاده عز گذرهیبهت خوش م -

و  کنمینگاه م زندیدر آن موج م رنگیو ن هیلیو در چشمانش که ح نشانمیبر لبم م یشیاو لبخند نما همانند
 میگویم

 دیداد بیرو ترت یمهمون نیا نکهیممنون از ا یلیالبته ملکه من، خ -

 .شومیم رهیو به رقصنده ها خ رمیگیرا از او م میرو و

و  شوندیکه نوازنده ساکت م زندیم نیچند ضربه به زم اشیسلطنت یو با عصا شودیبلند م شیجا از
 .شوندیم رهیخ ایکتوریو به ملکه و ستندیایم شانیرقصنده ها در جا

تا بازگشت دوباره  میجمع شد نجایمتشکرم، حاال که همه در ا یمهمان نیاز همه شما بابت حضور در ا -
رو هم به شما بدم تا در  نیستیکالرنس و پسرم کر یکه خبر نامزد خواهمیم م،یریبرادرزاده من رو جشن بگ

 .میریرا هم جشن بگ زیدو فرد عز نیا ینامزد یمهمان نیکنار ا

به ملکه  یو متعجب نگاه رودیم نیه لب داشتم از برا هم که ب یشیاتمام سخنان او همان لبخند نما با
 میگویو م کنمیانداخته م نییکه سرش را پا ینیستیو کر کنمیم

 !؟یچ -
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و قصر  شودیو آشفته م شانیباره پر کیواران به  دهد،یآن خبر را به همه م ریعجوزه پ نکهیشب بعد از ا آن
 .کنندیو پسرها هم به دنبالش اتاق را ترک م کندیرا ترک م

 .گذردیکه رخ داد با خوب و بدش م یاشب با آن فاجعه آن

صرف صبحانه در کنار ملکه حاضر  یتا برا شومیم داریها از خواب ب مهیند یزود با در زدن و صدا زدن ها صبح
 شوم

به گوشم  شتریهرلحظه ب نیستیبا کر ایکتوریو یصحبت ها یکه صدا رومیم نییقصر پا چیمارپ یپله ها از
 .رسدیم

 .دهمیآنها گوش م یو به گفتو گو شومیپنهان م یواریکه پشت د رسمیم نییطبقه پا به

 ؟یکرد یو من و کالرنس رو نامزد معرف یاونکار رو کرد شبید یچ یبرا ؟یکنیم کاریچ یدار یفهمیمامان م -

 یگفتن؟ گفتن اگر طبق گفته ها یکه چ یدینفهم میکه گرفت یاپسرم، مگه تو جلسه یشیچرا متوجه نم -
 یکه با سخت یزیچ خوامیمن نم شه،یپرنسس زنده باشه و برگرده تخت سلطنت به اون واگزار م شگویپ

شده  لیتبد یبه چ وکه معلوم نبوده تا حاال کجا بود  یبه دختر یبدست آوردم و حق من هست رو دو دست
 .بدم

 دیگویو م کشدیم یپوف نیستیکر

و هنوز هم شأن و  افتهیشما نم یبرا یاتفاق چیه نهیمادر من کالرنس برادرزاده شما هست، اگر به تخت بش -
که واران هم برادرزاده پدر هستن و در صورت وصلت با  دیهم توجه کن نیو به ا د،یمنزلت خودتون رو دار

 .شما هست یبازم سلطنت برا گهیهمد

 دیگویم یو عصب کوبدیم نیرا به زم شیعصا ایکتوریو

داره و  یگر یوحش یبزرگ شده و خو یوحش عتیجنگل و طب یکه تو یکس وون؟یح کیسلطنت رو بدم به  -
 نیا اقتیکه ل یرو نداره، کس یتخت و پادشاه نیا اقتیل وونیاداره حکومت نداره، اون ح یبرا یسواد چیه

 .من گوش بده و اعتماد کن یپس به حرف ها یرو داره تو هست یپادشاه

پنجره  یو به سو کنمیرا بشنوم و به سرعت به سمت اتاقم حرکت م شانیحرف ها هیتا بق ستمیاینم گرید
 .گذارمیاتاق دم م یسرتاسر

که  کنمیفکر م نیو به ا رودیم جیسرم گ ادشیکه به خاطر ارتفاع ز کنمینگاه م نییو به پا کنمیرا باز م پنجره
 .است دهیپر نییپنجره به پا نیچگونه واران از ا

 .کنمیو خودم را آماده م رومیو چند قدم به عقب م کشمیم یقیو نفس عم کنمیرا کامل باز م پنجره

 .پرمیم نییو از نرده به پا بندمیو چشمانم را م شومیم لیو به گرگ تبد دومیسمت پنجره م به

نگهبانان را که کلمه گرگ را  یکه صدا کنمیم دنیشروع به دو شوم،یکه از سالم بودن خودم مطمئن م یوقت
 .کنمیجنگل زمرد حرکت م یو به سو کنمیاما بدون توجه به آنها به سرعتم اضافه م شنومیم کنندیتکرار م
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نشسته  یتخته سنگ یکه بر رو نمیبیان را مو وار  رسمیبه جنگل زمرد م یکردن راه طوالن یپس از ط باالخره
 .است رهیخ نیو به زم

 .شودیو متوجه من م کندیکه سرش را بلند م کنمیطرفش حرکت م به

 کنمیاست نگاه م ستادهیکه حاال ا ییاو یو به سرتا پا شومیم لیانسان تبد به

 .ممنوعه نجایکالرنس، اومدنت به ا ینامزد دار گهیتو د نجا؟یا یچرا اومد -

 دیگویو م کنمیو واج به او نگاه م هاج

 دنیسر رقص شبیکه د یبود یهمون ؟یزنیحرف ها رو م نیا یکه دار یواران؟ تو هست یتو... تو واقعا خودت -
 خوام،یتاج و تخت رو نم نیواران، من ا میفرار کن ای. بیکردیخودت رو خفه م یداشت نیستیمن با کر

 .ازدواج کنم نیستیبا کر خوامینم

 میگویو م کوبمیم اشنهیو محکم به قفسه س کنمیرا مشت م دستانم

 .یکن لعنت یکار هیبشه  رید نکهیکن واران قبل از ا یکار هیهان؟!  یگینم یزیچرا چ ؟یچرا ساکت -

و در  فشاردیو مرا به خودش م کندیو دستانش را به دور کمرم حلقه م کندیرا محار م میمشت ها واران
 شودیم رهیچشمانم خ

 ؟یبا من باش یخوایواقعا م -

 دهمیحرفش تکان م دییرا به نشانه تا چشمانم

 که قلبش از سنگ بود عاشقم شده؟ یباور کنم که باالخره کالرنس، اون دختر دیاالن با -

 میگویو م زنمیم شیبه بازو یمشت

 سنگدل گهیم یبه ک یک نیبب -

 دیگویو م زندیو در چشمانم زل م زندیم یاقهقهه واران

 دوست دارم کالرنس -

 زنمیو لب م کنمیرا به دور گردنش حلقه م دستانم

 منم دوست دارم -

 دیگویو م دهدیلبانم حرکت م یرا از چشمانم به سو چشمانش

 .کس بهمون نرسه چیکه دست ه ییجا برمتیم م،یکنیبا هم فرار م -

 زنمیدر چشمانش لب م رهیو خ دهمیرا تکان م سرم

 خوبه -
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دستانم  کنم،یبوسه م یرایو خودم را پذ بندمیو چشمانم را م گذاردیلبانم م یرا بر رو سشیگرم و خ یها لب
 .کنمیم یو او را همراه شودیبه دور گردنش محکم تر م

 .میزنیو لبخند م میشویم رهیو در چشمان هم خ میشویاز هم جدا م یاهیاز ثان بعد

 .شومیقدم م شیپ دنیبوس یبار من برا نیو ا شودیگره دستانم به دور گردنش محکم تر م دوباره

 .هستن نجایپرنسس ا م،یکرد دایپرنسس و پ -

 .میشویشوکه شده و از هم جدا م امانیصدا در چند قدم نیا دنیبا شن و

 .زنمیبه لباسش چنگ م و مر یگیفاصله م یاز واران کم دهیترس

و کنارمان  تازندیسواره نظام به سرعت به سمت ما م یکه تعداد کندیسرباز دوباره حرفش را تکرار م آن
 .شوندیمتوقف م

 .زنمیچنگ م شیو به پهلو شومیسر واران پنهان م پشت

 .کنندیمن حرکت م یو به سو شوندیم ادهینفر از سواره نظامان از اسب پ دو

از اسب ها  یکیو به سمت  آورندیم رونیام بو مرا از پشت واران که پنهان شده کنندیدستانشان را دراز م و
 .کنندیو سوار اسب م کشانندیم

 من رو؟ دیبریکجا م ا،یعوض دیولم کن -

 .ندارد یادهیدستانشان رها شوم اما فا انیتا از م کنمیم تقال

آنها حمله  یو به سو شودیم لیکه واران به گرگ تبد میشویو از آنجا دور م ندیآیها به حرکت در م اسب
حرکت  یلحظه ب کیدر  و او کنندیپرت م ریتا مرا از دست آنها نجات دهد که سربازان به طرفش ت کندیم
 .میگذاریپشت سرمان جا مو او را  افتدیم نیزم یو بر رو شودیم

 .کشندیو به طرف قصر م آورندیم نییو نگهبانان مرا از اسب پا میرسیقصر م به

سر  ییچه بال د،یاز من اطاعت کن دیکشورم با نیمن پرنسس ا د،یآشغاال، دست از سرم بردار دیولم کن -
 .برم دیولم کن ن،یواران آورد

و مرا  برندینمور برج باال م کیرو تا چیمارپ یو از پله ها کشندیرا م میهمانطور بازو ندیبگو یزیچ نکهیا بدون
 .بندندیصورتم م یو در را محکم بر رو اندازندیدر آن م

 میگویو م کوبمیو با مشت به آن م رومیو به سمت در م شومیبلند م نیزم یرو از

 .دیکرد یزندان نجایمن رو ا یدرو، به چه حق نیا دیباز کن د،یرو باز کن یدر لعنت نیا -

 شودیم انینما ایکتوریو صورت ملکه و رودیدر کنار م یکوچک باال چهیدر
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که تو  یبشه، اما خودت خواست ینجوریکه ا خواستمیمن نم زمیآه عز افتاده؟ ریگ نجایما ا یپرنسس فرار -
 .یفتیب تیموقع نیا

 دیگویو خطاب به نگهبانان م زندیم یپوزخند و

 .فردا فکر کنه یتا کامال ادب بشه و به جشن عروس مونهیم نجایپرنسس ما ا -

 .شودیو از آنجا دور م بنددیرا م چهیدر و

 .کنمینثارش م یو عوض زنمیبه در م یمشت

 .بود یچ گهیوسط د نیا یعروس ،یلعنت -

سرم  و یاهیچشمانم س اریبس یاز بلند کنم،ینگاه م نییو به پا رومیکه در آنجا بود م یطرف پنجره کوچک به
 .رودیم جیگ

 کردیو سرم را که به شدت درد م دهمیم یتک واریو به د کشمیم یفرار کرد، آه شدینم گریهرگز د نجایا از
 .رمیگیدستانم م انیم

 .نیچن نیواران ا تیبودم و نه وضع نجایرا در مقابل آنان پنهان کنم اکنون نه من ا تمیمجبور نبودم هو اگر

چرا  گذارند،یو مرا زنده نم شودیمرگ هستم حتما دردسر م هیسا کینفر از آنها بفهمند که من  کی یحت اگر
که در جهالت  یببرند.؟ امان از مردمان نیآن را از ب دیاست و با طانیش کیمرگ  هیفکر کنند که سا دیآنها با
 .کنندیم یزندگ

 .کنمیخود احساس م را کنار یشخص ستادنیام که افکر فرو رفته در

 .شومیروبه رو م نیستیکر ختهیو به هم ر شانیکه با چهره پر رمیگیرا باال م سرم

 میگویو م کنمینگاهش م متعجب

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 دیگویو م زندیبه م م یلبخند

 اومدم بهت سر بزنم، حالت خوبه؟ -

 میگویو م کنمیرا بغل م خودم

 ؟یندار یمن خوبم، از واران خبر -

 .چاله اهیکردن و االن هم تو س ریچرا خبر دارم، متاسفانه سربازا اونو به دستور مادرم اس -

 کنمیو متعجب نگاهش م شوکه

 .کار رو بکنه نی! چطور تونست ا؟یچ -
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 .یفرمانش باش انجام نده و تو به خاطر اون گوش به هشیعل یوقت کار هیکرده که  ریاون رو اس -

و آن را پاک  کندیدستش را به سمت صورتم دراز م نیستیکه کر شودیم ریاز چشمانم سراز یاشک قطره
 دیگویو م کندیم

 ستم،یموافق ن یعروس نیکالرنس، من نه با مادر و نه با ا ستمیاصال موافق ن کنهیکه اون م ییمن با کار ها -
 .میرو بهم بزن یعروس میتونیم ،یکه تو بگ هیفقط کاف کنم،یهمون کار رو م یکه تو بگ یهرچ

رو  نیو من ا ارهیسرش م ییواران تو دست اونه اگر مخالفت کنم حتما بال ره،ید یلیخ گهید ن،یستینه کر -
 .خوامینم

 میگویو م رمیگیرا در آغوش م نیستیکر

 .یکنیم تیاز من حما نکهیممنون به خاطر ا یلیخ -

 دیگویو م فشاردیو مرا محکم به خود م کندیرا به دورم حلقه م دستانش

 .براش دمیبگه انجام م یکه، هرکار میندار شتریدخترعمه ب هیباالخره  -

 میگویو م شومیم رهیو در صورتش خ میآیم رونیآغوشش ب از

 .واران ببر، لطفا دنیمن رو به د ن،یستیکر خوامیم یزیچ هیازت  -

 .میرویچال م اهیواران به س دنید یبرا نیستیهمراه کر به

 یآهن یها لهیکه واران را پشت م میشویتنگ و نمور آنجا رد م یراهروها انیو از م میرویچال م اهیس به
 ریقل و زنج انیو به طرف واران که در حالت گرگ در م کنمیو بازش م رومیها م لهیبه سمت آن م نم،یبیم

 شیانبوه مو و خزها انیو دستم را در م زنمیو کنارش زانو م رومیبود م دهیدراز کش نیزم یشده و بر رو ریاس
 .کنمیم

 کنم،یدارم ازداوج م خوام،یواقعا ازت معذرت م یحال و روز افتاد نیمتأسفم واران، به خاطر من به ا -
 هیبرو واران برو  کنه،یازدواج کردم تو رو آزاد م نکهیبه تو بزنه، به محض ا یبیآس چیه رزنیکه اون پ خوامینم
ما باشه،  دارید نیآخر نیا دیکن. شا یندگمن هم ز  یکس بهت نرسه و آزادانه به جا چیدور که دست ه یجا

 .دمینجات تو انجام م یکارا رو فقط برا نیو ا یمونیدوستت دارم و تو قلبم م شهیبدون که هم

و به سمت در حرکت  زمیخیبرم میو از حا زنمیاش مپوزه یبر رو یاو بوسه رمیگیرا در آغوشم م سرش
 .کنمیم

 کندیبه من نگاه م رهیکه او هم خ گردمیمبار به سمت واران بر نیآخر یبرا

 دوست دارم واران -

چال پخش شده بود را  اهیس یغرش واران را که در فضا یو تنها صدا شومیبه سرعت از آنجا دور م و
 .شنومیم
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 .گردمیبرگشتن به برج، به اتاقم باز م یسربازان برا یها یبرخالف اصرار و پافشار نیستیبار به دستور کر نیا

که بعد از ازدواج من و  کنمیفکر م نیام و به اداده هیپشت سرم تک واریام و به دتخت نشسته یرو بر
 رود؟یو م شودیواران آزاد م ایکتوریبه گفته و ایو آ افتدیم یچه اتفاق نیستیکر

 کند؟یواران مرا فراموش م و

 .دهمیبه در اجازه ورود م رهیو خ میآیم رونیاز فکر ب خوردیکه به در م یادر افکارم بودم که با تقه غرق

 شنومیرا م شیکه صدا شومیبلند م میاحترام از جا یادا یو من برا شودیوارد اتاق م امیلیو شاه

 راحت باش دخترم -

 شودیم رهیخ رونیب یو به فضا رودیبه سمت پنجره م و

 ؟یافردا آماده یعروس یبرا -

 میگویاما بدون توجه به سوالش م کنم،ینگاهش م رهیخ

 که واران همون برادرزاده گم شده شما هست دیباش دهیتا حاال فهم دیبا -

 شودیم رهیو به من خ ردیگیرا از پنجره م شیرو او

 .تازه متوجه شدم آره -

 که فرار کنه؟ دیکنینم یباشه، پس چرا کار زیبراتون عز یلیخ دیپس با ن،یهمه سال دنبالش گشت نیشما ا -

از خودم ندارم و همه قدرت متاسفانه  یاریاخت چیو ه کشمیم دکیکه من فقط اسم شاه بودن رو  یدونیم -
بفرستم تا  ییکنم و به جا دایکه اون رو پ گشتمیدنبال واران م لیدل نیهست، و من به ا ایکتوریو یدر دستا

 یکه براش اتفاق خواستمیاون با خبر بودم و نم دیدر امان باشه چون از افکار شوم و پل ایکتوریو یاز توطئه ها
 .شد ایکتوریو خراب و به نفع زیبود که همه چ نیهم اومدیتنها کارس که از من برم فته،یب

 .یدوباره رو شروع کن یزندگ هیخودت  یبرا ییجا هیو آزادانه  یبر یتونیم ؟یکنیرو فدا م تیچرا زندگ تو

به اون  یبیکه آس خوامیو تو دردسر افتاده، درضمن به جز اون من نم نجاستیواران به خاطر من االن ا -
 .کنه یمن زندگ یبره و اون هم بجا نجایکنه و آزاد بشه و از ا یازدواج من به اون کمک دیبرسه، شا

 دیگویم گذاردیام مشانه یرا بر رو دستش

 یکار رو بکن نیکه ا یستیتو مجبور ن -

 دیکنه و آزاد باشه، شا دایپکه واران نجات  خوامیفقط از ته قلبم م دم،یاجبار انجام نم یرو از رو یزیمن چ -
 .از دوست داشتنم رو بهش نشون بدم یاونم ذرهکار بت نیبا ا

 دیگویو م رودیو به سمت در م زندیبه من م یلبخند امیلیو

 .کنهیعشق چه کارها که با آدم نم -
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تن کرده  هیها  مهیکه به کمک ند یدیو به لباس عروس سف امستادهیکه در اتاق بود ا یتمام قد نهیآ مقابل
که در دستم  یدیرز سف یاز گل ها یدست گل کنم،یداده شده بود نگاه م نتیکه توسط آنها ز ییبودم و موها

 .کنماز اضطرابم را کم  یو کم کنمیم یو سع دهمیبود را در مشتم فشار م

 شنومیها را کنار گوشم م مهیاز ند یکی یصدا انیآن م در

 نیشد بایز یلیپرنسس شما خ -

لبانم نقش بسته بود  یُشل و ول که رو یجوابش را با لبخند جهیپاسخ دادن به او را نداشتم در نت توان
 .دهمیم

بدون اجازه  ایکتوریو متقابال ملکه و خوردیبه در م یاها درحال صاف کردن لباس در تنم بودند که تقه مهیند
 .داردیو به سمت من قدم بر م کندیم ونریها را ب مهیتمام ند یاو با اشاره شودیورود وارد اتاق م

 .نیستیپسرم کر قیبرازند و ال قایدق ،یشد ییبایعروس ز -

 یقینفس عم شوم،یم رهیخ کندینگاه م نهیبود و مرا از آ ستادهیبه او که پشتم ا نهیو در آ رمیگیرا باال م سرم
 .لرزش دستانم را با فشار دادن دست گل پنهان کنم کنمیم یو سع کشمیم

 یو کار یخالف دستورات من عمل کن یکالرنس، اگر بخوا یباش بندیبه اونچه که بهت گفتم پا دوارمیام -
اگر  ،یطانیش ایمرگ  هیسا هی دونمیو درضمن فکر نکن که نم .کشمیواران رو م یمن انجام بد لیخالف م

 .به فکر جون خودت باش ست،یبرات مهم ن یابونیجون اون گرگ ب

 زدیم یدیو به دستانم که از شدت فشار دست گل به سف رومیوا م یصندل یمحض خروج او از اتاق بر رو به
 .شومیم رهیخ

 دیاریب گاهیلطفا عروس رو به جا -

 .کندیم دنیشروع به لرز میدست و پا زدیصدا م گاهیرفتن به جا یپاپ اعظم که مرا برا یصدا دنیشن با

 .دهدیبه من قوت قلب م یفقط کم یو کم ندینشیپشت کمرم م امیلیگرم و دست

 .کند یهمراه گاهیدستانش بگذارم و تا مرا تا جا انیتا دستم را درم آوردیرا جلو م دستش

 .میداریمرقدم ب گاهیو به سمت جا کنمیحلقه م امیلیو یو دستم را دور بازو کشمیم یقیعم نفس

 دیگویو م گذاردیحلقه شده بود م شیدستم که به دور بازو یرا بر رو دستش

 شهیدرست م زینگران نباش، همه چ -

 .میستیایم گرید کیو مقابل  گذاردیم نیستیدستان کر انیدستم را درم امیلیو و میرسیم گاهیجا به

 دیگویو م کندیشروع به خواندن عهدنامه عقد م پاپ

 د؟یریپذیشما شاهزاده کالرنس را به عنوان همسر م ایآ نیستیپرنس کر -
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 دیگویو م دهدیم فشاریدستش م انیو دستم را درم زندیم یلبخند نیستیکر

 بله -

 د؟یریپذیرا به عنوان همسر م نیستیشما پرنس کر ایکالرنس آ شاهزاده

لبم را  شود،یاز آن خارج نم ییصدا چیاما ه شودیچند بار لبانم باز و بسته م چرخد،یبله گفتن نم یبرا دهانم
آشنا  ییصدا دنیکه با شن شومیآماده بله گفتن م یبار با اراده قو نیو ا کشمیم یقیو نفس عم گزمیم

 .شودیدر نطفه خفه م میصدا

 .اون زن مال منه -

بود و با  ستادهیکه بدست داشت مقابلمان ا یریبود با شمش یکه سرتا پا زخم یکلیپاره و ه یبا لباس واران
 .میشد رهیکه زد همه ساکت و به او خ یادیفر

 دیگویو م کندیبه من م یاو اشاره دهدیرا در هوا تکان م ریشمش

 زود باش نجا،یا ایب -

 .که بروم کندیو اشاره م زندیبه من م یکه لبخند کنمیم نیستیبه کر ینگاه

و مانع از حرکت من  ردیگیم میرا جلو شیعصا ایکتوریواران برم که و یتا به سو گذارمیبه جلو م یقدم
 .شومیم

 خورهیکس از جاش تکون نم چیه -

 دیگویو م آوردیسرش را کنار گوشم م و

کشته  جهیودنت و درنتب طانیبا پخش شدن خبر ش یگفتم؟ فرار کردن تو مساو ینرفته که بهت چ ادتی -
 .سر جات سایشدن و تو و هم دستت هست، پس وا

 دیگویو م کندیبه نگهبانان اشاره م و

 .دیکن ییرایازش پذ شتریو ب دیچال برش گردون اهیو به س دشیریبگ -

 .کنندیم رشیو دوباره اس کشندیم رونیرا از دستش ب ریو شمش کنندیبه طرف واران حمله م نگهبانان

 .دشینگهبانا ببر ،یشیمجازات م یختیپسرم رو بهم ر یکه عروس نیاز ا -

را از  رشیو شمش رومیم نیستیکر ینگهبانان بتوانند واران را از تاالر خارج کنند شتابان به سو نکهیاز ا قبل
 .گذارمیم ایکتوریو یگلو ریز و آورمیم رونیقالف ب

 .یوقت ندار ادیبگو اون رو ول کنن، زود باش ز یزنده بمون یخوایاگه م -

 دیگویاست خطاب به نگهبانان م دهیفا یتقال کردن ب ندیبیکه م یکه مرا از خود جدا کند و زمان کندیم یسع

 دیدخترو از من دور کن نیا دیایاحمقا، ب دیکنیم کاریچ -
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 میگویو م دهمیبه گردنش فشار م شتریرا ب ریشمش

 .دیسرورتون زنده بمونه از جاتون تکون نخور نیخوایاگه م -

 .گذارمیشاه رگش م یرا بر رو ریو شمش رمیگیمشتم م انیرا درم شیپشت موها از

 .به سربازات بگو برن عقب یاگه جونت رو دوست دار -

 دیگویو م دیآیجلوتر م امیلیو

من و برادرت  تیسال از قدرت و موقع زدهیس ،یکن تیکه برادرزاده من رو اذ دمیبهت اجازه نم گهید -
 .یافکار شومت بکن چهیرو باز کانمینزد دمیبهت اجازه نم گهیاما د یاستفاده کرد

 میگویو م شومیو مانع او م برمیرا باال م ریشمش که اوردیگردنش فرود ب یتا بر رو آوردیرا باال م ریشمش و

 .رو که کرده رو پس بده ییتایتشه که تمام جنابخواد اون رو بکشه منم، وق یاگه کس -

چال  اهیاز منصبش عزل شده و به س ایکتوریو ملکه و گذردیافتاده بود م یکه در عروس یاز اتفاق یروز چند
 .و او را به اشد مجازاتش برسانند رندیاو جلسه بگ یمقامان برا یافتاده است تا مجلس عال

از  یکیبر  نیستیآخر هفته انجام شود و سلطنت به من واگذار شود و کر یقرار شد که مراسم تاج گذار و
 .سلطه آزتالن حکومت کند ریز یها التیا

سوار بر اسب  امیلیکه و میکنیو صحبت م میاستادهیمحوطه غار ا رونیب ایبا واران به همراه آلفرد و ما اکنون و
اجازه دهد  نکهیو بدون ا کندیو به سمت ما حرکت م دیآیم نییو از اسب پا تازدیم مانیبا شتاب به سو

 دیگویم میبزن یحرف

 فرار کرده ایکتوریمتاسفانه و -

 .میشویم رهیخ امیلیخبر شوکه و به و نیا دنیاز شن همه

 دیگویو م دیآیکه زودتر از ما به خودش م واران

 .کننیم کاریچال و از دست اون نگهبانا فرار کرده؟ پس تو اون خراب شده چ اهیچطور از اون س -

 دیگویو م کندیبه واران م ینگاه امیلیو

من  کردن،یبراش همه کار م یطیوفادار خودش رو داشت و در هر شرا یها مهینگهبانا و ند شهیهم ایکتوریو -
 .گرفتمیدست کم م تیوضع نیاونارو تو ا دینبا

 میگویم دهمیو فشار م گذارمیم امیلیدست و یرا بر رو دستم

 .دیخودتون رو ناراحت کن نقدریا خوادیشما نبوده، نم ریتقص -

 خوردیبه گوشمان م یاز چند متر ییکه سروصدا میگرفته و ناراحت در خودمان بود همه

 میگویو م کنمیم هیبه بق ینگاه



 

 
295 

 ه؟یچ یسرو صداها برا نیافتاده، ا یچه اتفاق -

 .نبود ایکتوریجز و یکه او کس مینیبیرا م یپوش اهیو زن س میشویم رهیخ مانیروبه رو به

قبل  دیو نابود کن دیریاون رو بگ زم،یمردم عز دشیریبگ ساده،یاونجا وا طانیاون ش سادهیاوناهاش، اونجا وا -
 .باشه یدیخودتون و خانوادتون و به خصوص کشورمون تهد یبرا نکهیاز ا

 شوندیاز کنار گوشم رد م قایکه دق کنندیکه در دست داشتند را به طرفمان پرت م ییسنگ ها مردم

 دیگویو م رودیو جلو م کشدیمرا عقب م امیلیو

لطفا به حرف اون گوش  دهد،یم بیاونه و داره شما رو فر یاصل طانیش د،یزن گوش نکن نیبه حرف ا -
 .دینکن

بار سنگ به گوشه  نیکه ا کنندیدوباره شروع به پرت کردن سنگ م امیلیو یبدون توجه به حرف ها مردم
 .شودیو آخش بلند م داردیو سرش خراش برم کندیبرخورد م امیلیو یشانیپ

 شودیتوسط آلفرد و واران از آنجهدور م امیلیو

به جهنم  طانیهمراه اون ش دیپس تو رو هم با ،یکنیم یطرفدار طانیش هیاز  یدار رمرد،یپ یگیم یتو چ -
 میبفرست

و تا به خودمان  شوندیو به طرفمان حمله ور م ندیآیآنها سر شوق م هیبق انیاز شورش یکیبا اتمام حرف  و
 .میرویفرو م یخبریو ب یهوشیو همه در ب اندازندیدر آنجا م یماده سم میکن یو حرکت مییایب

 کیو تار رهیخودم و اطراف کنم که همه جا را ت تیبه موقع ینگاه خواهمیو م میآیبهوش م یدیسردرد شد با
 .و در هوا معلق بودم زانیآو ییو دستانم از پشت بسته شده بود و از کمر به کمک تناب به جا نمیبیم

 قیکه درحال تشو رسدیآنها واضح به گوشم م نیدرب ایکتوریو یکه صدا رسدیبه گوشم م یمبهم یصداها
 .به حمله است انیکردن شورش

نابود کرد. پس  دیخانوادمون و کشورمون بشه با یبرا یدیتهد نکهیرو قبل از ا طانیمن اون ش زیمردم عز -
 .نیبنداز نیاطیاون رو به دره ش یترس چیو بدون ه دیآماده باش

بودم، تناب پاره  زانیکه از آن آو یبه تناب ریت کیکه با برخورد  شومیمتوجه م ایکتوریو یاتمام حرف ها با
 .شومیپرت م نیاطیو من به دره ش شودیم

و با آنکه چشمانم  شودیحبس م امنهیو نفس در س شنومیم ریپرتاب ت یشدن کمان را برا دهیکش یصدا
 امیکه چه آسون زندگ کنمیفکر م نیو به ا شومیگ مو آماده مر  دهمیبسته بود اما آنها را محکم تر فشار م

 .رسدیم انیبه پا

که به گوشم  یزیو در آن زمان تنها چ کنمیو به سمت دره سقوط م کندیبه تناب برخورد م ریباالخره ت و
 .شودیبود که از دهان واران خارج م ینه بلند رسدیم

 .نیآفر شهیداره تموم م گهیآخرشه، د دیسرورم زور بزن -
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 میگویم یارفته لیتحل یو با صدا زنمیها را از شدت درد چنگ م مالفه

 تونمینم گهید -

 شهیاالن تموم م گه،ید کمی -

 شنومیقابله را م یکه صدا زنمیو با تمام وجود زور م کشمیم یقیعم نفس

 هم پسره یمبارکه سوم -

 دیگویکه قابله دوباره م کشمیم یاو نفس آسوده شومیتخت با همان وضع ولو م یرو بر

 .مونده گهید یکیتموم نشده، تموم نشده،  -

 کنمیمن مبهوت و درمانده به او نگاه م و

 چهارتا؟ ایخدا

 لطفا سرورم ه،یواقعا آخر گهید یکی نیا د،یسرورم زور بزن -

 غیتوانم زور و ج نیو با آخر کنمیو مالفه ها را محکم در دستم مشت م کنمیحبس م امنهیرا در س نفسم
قابله که همراه با  یصدا انیکه همان هم در م شنومینوزاد را م فیظر هیگر یصدا امیو منگ جیکه در گ زنمیم

 شودیاست گم م یشاد

 دختره، بچه دختره -

: 

 .شومیکه با صورت خندان واران مواجهه م کنمیچشمانم را باز م میحس نوازش موها با

 .میاکه االن صاحب چهارتا بچه شهیکالرنس باورم نم -

 میگویو م زنمیبه او م یلبخند

 .چندتان نایا کردمیگفتم حس م یدید -

 دیگویو م زندیم یابوسه امیشانیپ یو بر رو شودیو خم م افتدیبا حرف من واران به خنده م و

 .ستنین یو خوردن نیریدختر ش نیکدومشون به اندازه ا چیاما ه -

 میگویو م زنمیم شیدر بازو یو مشت شومیم زیخ مین میدر جا یکم

 ؟یشیقائل م ضیاالن تبع نیاز هم -

 .کنمینوزاد درون بغل واران م نیو دلنش بایبه چهره ز ینگاه و

 گفتیاو راست م شوم،یم قیدر صورتش دق شتریو ب دهمیو درون بغل خودم جا م رمیگیرا از واران م او
 .بود یو خوردن نیرینوزاد واقعا ش
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نگاه  کردیبه من نگاه م رهیو به واران که خ گذارمیآن م یبر رو یاو بوسه آورمیکوچکش را باال م دست
و کنار گوشم  آوردیم کتریو سرش را نزد کندیکه مرموز نگاهم م دهمیتکان م هیچ یبه معنا یو سر کنمیم

 کندیزمزمه م

 ؟یبوس به آقاتون بد هی یخوایتو نم -

 میگویو م کنمیبه او م یبار طنتیش یو نگاه برمیرا عقب م سرم

 .دارم تا بوس ازیبه خواب ن شتریاالن ب -

 ینرم بر رو یاو بوسه رمیگیام را مخنده یجلو رد،یگیام مکه خنده کنمینگاه م شودیصورتش که درهم م به
و به  شومیم رهیو به دخترمان به ثمره عشقمان خ گذارمیستبرش م شانه یو سرم را بر رو گذارمیلبانش م

 .کنمیسه سال افتاد فکر م نیکه در ا یروز جنگ و اتفاقات

و مرا از افتادن به پرتگاه نجات  کندیرشد م یدرخت پرت شدم، شاخه نییدر همان روز که از دره به پا درست
 .است که قرار بود با داگالس ازدواج کند بود یکار دختر دمیکه بعدها فهم دهد،یم

 گاهیکه جانم را نجات داد به مخف یهمان دختر ایو به کمک گلور برمیروز از آن اتفاق جان سالم به در م آن
 .در امان باشم ایکتوریتا از شر و میرویم

ها را باز کند و آماده بچه هیتمام توانسته بود دست خودش و آلفرد و بق یرکیبا ز ایجنگ که ما دانیدر م و
 .بود شوند انیشورش قیو تشو یکه در حال رجز خوان ایکتوریحمله به و

تشه که و حاال وق میخانواده هامون و کشورمون بشه رو نابود کرد یبرا یدیبخواد تهد نکهیرو قبل از ا طانیش -
 .میرو کامال از آن خودمون بکن یروزیو پ میببر نیتمام همدستاش رو از ب

 یخود سپاه یاز آنها برا ایکتوریکه و یانیبه سمت اون و شورش ا،یکتوریسخنان و دنیها و واران با شنبچه و
و  ریش ایکتوریو یکه دوباره با حرفها کنندیم ینیعقب نش انیاز شورش مهیکه ن کنندیدرست کرده بود حمله م

گوزن ها هم به  یآلفا وتیال انیکه در آن م لجنگ واناتیاز آلفاها و ح یکه سپاه شوندیآماده حمله و نبرد م
تنها  انیکه در آن م دهند،یو باالخره آنها را کامال شکست م کنندیحمله م انیبه سمت شورش خوردیچشم م

 یرو شیو هر لحظه در حال پ کنندینم ینیو عقب نش مانندیجنگ م دانیو سربازان وفادارش در م ایکتوریو
و  دیآیبه آنجا رفته بود سوار بر اسب به آنجا م نیسارد التیا تیمسئول رشیپذ یاکه بر  نیستیبودند که کر

 دیگویخطاب به مادرش م

 .یباش یو حقته راض یکه دار یزیو به اون چ یکارات بردار نیدست از ا یخوایم گهید یبس کن مادر، ک -

 دیگویشده بود م یعصب نیستیکر یکه از حرف ها ایکتوریو و

 ؟یگستاخ بش نقدریکه ا یوقت کرد یو ک یستیمن با یتو رو یکنیچطور جرئت م -

 دیگویو م کشدیم رونیاز سربازان را از قالف ب کی ریشمش و

 زدمیکه با پدرت ازدواج کرده بودم سرت رو م یهمون وقت دیبا -
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 شودیدر پشتش ظاهر م امیلیبرود و نیستیاما قبل از آنکه بتواند به سمت کر شود،یبه طرف او حمله ور م و
 نیو باالخره بعد از ا کندیم شهیهم یبرا و شرش را کندیرا از تنش جدا م ایکتوریحرکت سر و کیو در 

 .شوندیم زاتو به مجا میو تسل کنندیم ینیوفادار او عقب نشاتفاقات هم سربازان 

 طانیچرا که در اول مردم هنوز مرا ش نمیسال توانستم به تخت سلطنت بنش کیمن هم باالخره بعد از  و
و در آخر با  ردیکشور را در دست بگ یبخواهد حکمران طانیش کیکه  کردندیقبول نم کی چیو ه دانستندیم

و باالخره  کنندیدر کنارم بود مردم مرا قبول م شهیدوست هم کیکه همانند  نیستیو کر امیلیکمک واران، و
که اکنون ثمره عشقمان چهار  کنمیو بالفاصله بعد از آن با واران ازدواج م کنمیم یسال تاج گذار کیبعد از 

را به  ایگلور یعنی نوایآمد و آن دختره ب نییپا طانیخر شکه داگالس آخر از  میرا هم بگو نیفرزند است و ا
به ازدواج گرفتند که  میباالخره تصم یو لوس باز یکه بعد از دو سال نامزد مه لیو دن ایو ما رفتیپذ یهمسر

مچ اِما در در پشت بوته  سونیکه ج یکه در همان روز سونیو اِما و ج گذردیاز ازدواجشان نم شتریماه ب کی
خود را که  القهدختر مورد ع نیستیو باالخره کر کنندیزود ازدواج م یلیو خ شنوندیها گرفته بود باهم آشنا م

تحت سلطه آزتالن در حال حکومت و  یها التیاز ا یکی نیسارد التیو اکنون در ا کندیم دایبِکا نام داشت پ
 .کندیم یزندگ یخوش یبه خوب

 دیگویو م کنمیو نگاه واران م میآیکه به خودم م کندیصورتم حرکت م یجلو یدست

 ؟یومدیبچه هم به خودت ن هیگر یبا صدا یکه حت یکردیفکر م یبه چ یداشت -

 میگویو م کنمیدستان واران بود نگاه م انیدخترم که حاال در م به

 میو االن هم کنار هم میکه پشت سر گذاشت ییهایبه سخت -

 دیگویو م کندیبه بچه ها م یاو اشاره ردیگیبه خود م یابامزه افهیق واران

 مگه نه؟ میرو دار شیپ یادیز یها یاما هنوز سخت -

 میگویو م زنمیم شیبه بازو یو مشت کنمیم یاخنده

 یرو پشت سر بذار هایسخت نیتا ا کنمیاشکال نداره بهت کمک م ؟یسخت یگیتو به بچه ها م -

 .کنمیم دنیپنهان و شروع به خندسرم را در گردنش  و

 انیپا

 

 :های پیشنهادی رمان 

  دانلود رمان تاوان گناه خواهرم از pani  

  )دانلود رمان غریبه ها از گل یخ)نوری  

  دانلود رمان غرور تلخ از الهام ح 
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