
 

 

 

 



 مقدمه

 هـیـولـایـی بـا صـورتــ سـیـاه

 ایـن کـودکـ را بـا خـودت بـبر

 کـنـد.مـیکـودکـی کـه گـریـه 

 

 ،شوی طرد قبیله از پدرت دستان به که است سخت باورش

 زیرا... نکردم درک را تلخ واقعه این هنوز من... آری

 .نیست درک قابل

 چگونه او بیاورم، دوام خانه این از بیرون توانممی چگونه

 که جایی... کند رها وحشت وادی یک داخل به مرا توانست

 رحمی حتی که است دلی سنگ موجودات جنگ میدان

 .ندارند خود به نسبت

 نیمی و گرگینه آنها از نیمی که هستم اییخانواده عضو من

 رمندا بدنی توانایی هیچ من درحالیکه است، خونآشام دیگر

 را موضوع این دیگران و برممی رنج موضوع این از و

 قرار من نامیدن مصرف بی و آزار برای ای وسیله

 .دهندمی

 مکودکی از درحالیکه بگذارم پدر را او اسم توانممی چگونه

 و امندیده خود به نسبت او از مروتی و رحم هیچ حال به تا

 را این و بودم اضافه خور مفت یک او چشم به همیشه

 .است مصرف بی او نزد من نام که کنم اضافه



 از بیرون در توانممی چگونه که اندیشممی این به اکنون

 جان و کنم محافظت خود از انگیز، وهم وادی آن در خانه

 که مکن فکر این به که رسیده زمانش شاید ببرم، بدر سالم

 اتمام روبه عمرم شیشه و شده تمام من مصرف بی زندگی

 .است

 .باشد من زندگی پایان تواندمی این آری

 سختی تمام در کوه همچون که زنی مادرم مشاجره و دعوا

 .رسدمی گوش به هنوز بسته در از او با بود من پشت ها

 خودت بچه تونستی چطور هان؟... برایان تونستی چطور -

 وادهخان به حتی که پستی آدم یه تو! کنی؟ طرد قبیله از رو

 .نداری رحمی هم خودت

 هر از فشار صدتا دونیمی خودت زن؟ کنم چیکار میگی -

 پس اومده در صداشون ها قبیله ی همه دوشمه رو طرف

 آلفای من کنی، دور جا این از قراره رو دخترت کی

 دیگه کنم پیچی سر دستور از من وقتی فهمیمی گروهم

 . نیست دیگران از توقعی

 که خوادمی همه از بیشتر که کسی اون نیار بهونه -

 همدست های قبیله اون نه تویی بره جا این از کالرنس

 .عوضیت

 یب یه اون درحالیکه بستی دل دختر این چیه به دونمنمی -

 ...ما ودختر مصرفه



 یکن توهین دخترم به نداری حق شو خفه برایان شو خفه -

 که دتیمصرف بی خانواده اون و تو مصرفه بی که اونی

 .کردین شیشه تو رو هام بچه منو خون

 من و یافت پایان چیزی شدن شکسته صدای با بحث و

 .شدم غرق خود افکار در دوباره

 این و کنندمی مخفی من از را چیزی امخانواده که دانممی

 .کندمی ناراحت مرا شدت به موضوع

 را کمرم روی گرفتگی ماه همچون کوچکی های لکه

 مهکل یک فقط جوابم گفتم مادرم به که زمانی که پوشانده

 .خانوادگیست نشانه بود

 از چشمانش دیدمی را گرفتگی ماه مادر که زمان هر اما

 .شدمی پر اندوه

 بی که است این دیگر موضوع کنار، به موضوع این

 . ندارند ها گرگینه عظیم خاندان در جایی ها مصرف

 تبدیل توانممی من که شد مطرح موضوع این که زمانی و

 مخالفت موضوع این با ها گرگینه قبیله از گروهی شوم،

 ام خاندان به ورود لیاقت ها مصرف بی که گفتند و کردند

 .ندارند را

 .شکستند مرا کوچک قلب رحمانه بی چه و

 خطایی ندانسته انگار که کنندمی نگاه جوری مرا آنها

 ام. شده مرتکب



 زرا با مرا که کردمی تالش خیلی مادربزرگم که هست یادم

 به اما دهد یاد را دارویی گیاهان با کار و جادوگری رمز

 قرار تمسخر مورد را جادوگران ها گرگینه اینکه خاطر

 خواندندمی ای افسانه شیاطین را جادوگران و دادندمی

 .رفتبین  از داشتم کار این به که هم کمی میل همان

 دست و کرد متوصل زور به مرا بزرگ مادر آخر در اما

 .گرفتم فرا او از چیزی شکسته پا و

 را این من و هستم بلد را دارویی گیاهان با کار اکنون اما

 را ها گرگینه جمعی دسته توانمی چگونه که دانممی

 نمک اضافه البته. بروند مدتی کوتاه خواب به و کرد مسموم

 من که بگویم هم را این و کردم کشف خودم را این که

 مادر و دارم توانایی جادوگری در اندکی پنهانی اکنون

 .است خبر بی موضوع این از بزرگم

 و آید می خوششان جادوگران از خیلی ها خوناشام اما

 یشپ در که نعمتی قدردان و احمقید ها گرگینه شما گویندمی

 .نیستید دارید خود

 توسط که هنگامی جنگل در کودکی در را مادربزرگم

 .دادند نجات را او و کردند پیدا شدمی اذیت شیاطین

 بزرگ او پیش که کسی نزد را جادوگری و بود گرگینه او

 وقابل توانا جادوگری که این از او. بود آموخته بود شده

 .بود شادمان و خرسند بسیار بود



 موجودات که است رازی و رمز جادوگری در گفتمی او

 که خوشحالم من و هستند عاجز آن فهم و درک از دیگر

 ی وسیله به تونممی که دارم خودم در رو توانایی اندک

 داره بد و خوب جادوگری کنم، محافطت سرزمینم از اون

 و خودت از محافظت برای خوبش ی جنبه از تونیمی

 نابودی برای بدش جنبه از و ببری کار به سرزمینت

 .سرزمینت و خودت

 ازش و کنی انتخاب رو جنبه کدوم که خودته دست این

 اختیارته همون این و داری اختیار قدرت تو. کنی استفاده

 هیسیا قعر به یا پاکی و خوبی سمت به رو تو تونهمی که

 .بکشه نابودی و

 و راه بهترین و ببری کار به رو عقلت تونیمی تو پس

 در جاودانه و آرام زندگی یک و کنی انتخاب خودت برای

 باشی. داشته بعدیت زندگی

 

 

 

 

 

 

 



 .مآیمی خود به در صدای با که بودم غرق پریشانم درافکار

 را برادرانم و خواهر آمدن که بود مادرم انداز تنین صدای

 .کندمی اعالم

 برای رو ام آشفته ذهن تونهمی خوبه خیلی این... اووم

 .کند دور بیهوده افکار از ساعاتی

 جاری چشمانم از شوق اشک برادرانم و خواهر ورود با

 مهمانم گردنی پس ورودش هنگام دنیل برادرم و شودمی

 گویدمی خودش مخصوص لودگی با کندمی

 میکنی گریه وقتی میکنی فکر چرا و خودت کن جمع -

 بیشتر دماغو زروی زر دختر یه درحالیکه میشی خوشکل

 .نیستی

 زندمی دنیل گردن پشت محکم هکتور

 زدم اینم کنی توهین من بهار همیشه گل به نداری حق -

 .کنیمی بلند روش دست آخرته باره تابفهمی

 زنیمی من به که است کتکی آخرین این شاید که برادر بزن

 پشتیبانی من از کوه همچون که مهربانم برادر هکتور تو و

 .سپاسگذارم کنیمی

 گویدمی هکتور به خطاب سینه به دست دنیل

 مه میمون گل این ضعیفه چشمت یا کودنی تو هکتور هی -

 بهار همیشه گل برسه چه نیست



  گویدمی و پیچونهمی رو دنیل دست هکتور

 کور گیمی کی به... هان کودنه کی -

 گویدمی درد با همراه و مظلوم چهری با دنیل

 منگفت دیگه نکن انصافی بی اما بودم تو با که معلومه -

 ضعیفه چشمت گفتم کور

 پیچونهمی تر محکم رو دنیل دست هکتور

 خداحافظی سالمت دست با یا گیریمی پس رو حرفت یا -

 .کن

 خود موضع  همچنان اما بود پریده رنگش درد از که دنیل

 گویدمی بود کرده حفظ را

 .هستم حرفم سر من ولی کن قعطش و دست اصال تو -

 و کندمی او حواله گردنی پس یک با همراه فحشی هکتور

 گویدمی

 و راکن اون که این جای به بود من عمه دیروز حتما -

 عیفهض بیناییم من حداقل خوبه. درخت تو سررفت با بگیره

 هب دنیل از هکتور گفته با ما همه خنده کوری، کال که تو

 .رودمی هوا

 دنیل و بودیم رفته جنگل به ها بچه همراه به دیروز

 چرت و بود کشیده دراز چمن روی بر گرگ درحالت

 .زدمی



 خراب کله دنیل توسط دفعه چند که هم بازیگوشی راکن

 .کرد پرتاب دنیل سمت به کاج چند بود شده اذیت

 یک در اما دوید راکن دنبال به و شد عصبانی هم دنیل

 یرگ سنگ به پایش و ندید را پایش جلوی سنگ راکن قدمی

 سرهم آخر و کرد برخورد درخت تنه به سر با و کرد

 کله سمت به تر تمام هرچه باقدرت دیگر کاج یک راکن

 .کرد پرت دنیل

 قرمز حرص از دنیل اما بودیم خندیدن مشغول همچنان ما

 کند.می ما نثار زهرماری دل ته از و بود شده

 

 داخل به پا زندمی موج آن در اندوه که چشمانی با مادر

 کندمی ما به رو زیبا لبخندی با و گذاردمی اتاق

 همیشگی هاتونه خند برداشته، رو خونه کل هاتونه خند -

 خوشیم دل تنها گیرم،می انرژی هاتونه خند با من که باشه

 شام بیاین حاضره شام... شماست های خنده خدا از بعد

 .بخورین

 باالخره ما چیز یه از اومده در طرف کدوم از آفتاب - دنیل

 مامان کردی تعریف و اومده خوشت

 دنیل حرف میان به گیردمی خود آغوش در را مادر کارن

 آیدمی



 کنهمی تعریف ما از همیشه مامان دیگه ندیدی بودی کور -

 .کنه تعریف ازت مامان که نداری لیاقت تو اما

 گویدمی و اندازدمی زبونکی کارن برای دنیل

 شیرین چای بابا برو -

 اتاق ترتیب به و گیرنمی خود آغوش در رو مامان ها بچه

 .کنندمی ترک رو

  میگردد بر طرفم به بود همه از آخر که دنیل

 یعنی ناراحته، و ساکت که شده چش امشب من وحشی -

 عوضی اون نکنه هومممم،... باشه افتاده ممکنه اتفاقی چه

 .دستش کف بزارم رو حقش برم هان گفته چیزی باز

 شنونمی االن تر یواش... دنیل -

 دهش چیزی اگه ببین و من... هان گفته چیزی واقعا نکنه -

 یم در و پدرت بی پدر بفهمم خودم بعد و گینمی من به که

 آرم

 عمراااا من اونم... نگم تو به و بدونم چیزی من...من -

 به که من... کن سیاه و خودت جونور برو...خودتی خر -

 میفهمم وقتش

  تر یواش بابا هیس -



 تو خوب رو این ببین... تر یواش ذاریمی تو مگه -

 پدرش کنه اذیتت هرکی هست بهت حواسم کن فرو گوشت

 .کارت رد برو حاال فهمیدی شونممی عذاش به رو

 گویممی و گیرممی آغوش در محکم و دنیل

 .دارم دوست خیلی دنیا داداش بهترین مرسی -

 شودمی خیره چشمانم در و کنهمی جدا بغلش از و من دنیل

 چیزت یه امشب کن سیاه و خودت برو ولی... دونممی -

 هست

 جرمه؟ کنم بغل و داداشم خواستم فقط که نیست چیزیم -

 زری های چشم با و کشدمی اش نداشته ریش به دستی دنیل

 شودمی خیه من به اش شده

 چرا مشکوک ولی نه که جرم -

 خر مرتیکه نداری لیاقت -

 وحشی من بدم نشونت لیاقتی یه... باباته خر مرتیکه -

 .خانم

 یتالف برای وقت همیشه کاش هستم تو تالفیای عاشق من

 ههم و... کنی تالفی تو تا دممی رو جونم... توبود کردنای

 .گفتم خودم دل تو رو اینا

 گذرهمی چی کوچیکت مغز اون تو بدونم اگه من -

 بگو منم به فهمیدی اگه -



 کنممی ترک خوری غذا سالن سمت به رو اتاق و

 اش گلی و نرم های گونه و کنممی حرکت مامان سمت به

 بوسممی را

 کرده چه خانم مامان... اینجا چخبره ببینن وای -

 عزیزدلم جونت نوش -

 هست مامان و من گوی و گفت شاید و رسیده تازه که دنیل

 آیدمی حرف به

 .شهمی پرو نکنین لوسش و میمون این قدراین... ایش -

 پیچونهمی رو دنیل گوش مامان

 .کنهمی حسودی اینجا داره یکی میاد حسودی بوی -

 کشدمی اش شده قرمز گوش به دستی دنیل

 نم نکشید رو گوشم نگفتم بهتون بار صد مگه مامان اه -

 ینذارنمی آدم واسه حیثیت کارتون این با شدم بزرگ دیگه

 .میدین باد به هم جذبه ذره یه همین

 کرد. قهر دنیل که بود ترتیب این به و

 

 گویدمی آوردمی در ادایی دنیل برای هکتور

 کوچولو نی نی... بابا ببین و قهرش -

 گویدمی رودمی او به ایغره چشم هم دنیل



 بابا خفه -

 آیدمی بحث میان هم ِاما و

 میارن در رو ادات یقیه تویی جذبه پادشاه خودت جون به -

 گویدمی و خنددمی بلند هم کارن

 من عمه هم یکی داره جذبه این یکی -

 دنیل ترس از اما بودیم شده سرخ خنده زور از همه

 .کنیممی کنترل رو خودمون

 به خطاب و رودمی ما یهمه به ایغره چشم هم مامان

 گویدمی دنیل

 که غذایی برات ببین نکن قهر حاال مامان عسل قند -

 .پختم و داری دوست

 قهر و شودمی چراغونی چشمانش مامان حرف این با دنیل

 با و کندمی حرکت مامان سمت به و کندمی فراموش رو

 .نشیندمی کنارش ذوق

 و گیرمب را خندیمان جلو نتوانستیم دیگه دنیل حرکت این با

 .شویممی پهن میز روی بر خنده از

 وقت هیچ خدایا شود،می تنگ ها لحظه این برای دلم من

 قطره دار، نگه ساعت این تو و من نشه تموم ساعت این

 به شروع و پاک را شودمی جاری چشمم از که اشکی



 ریهگ به تا برم فور رو بغضم بتوانم تا کنممی غذا خوردن

 .نشود تبدیل

 گویدمی و کندمی نگاه دنیل اداهای و بازی لوس به هکتور

 مامان عسل فهمیدیم هم بودن لوس معنی و نمردیم -

 همه گویدمی مامان که هایی بچه بسه و دنیل کوفت با

 شویممی شام خوردن مشغول و ساکت

 و گیردمی باال را سرش لورن خوردن شام درحین و

 پرسدمی

 امشب نیست کجاست پدر مامان راستی -

 دهدمی را جوابش رویی خوش با هم مامان

 زخمی رو گرگا از شکارچی چندتا که دادن خبر بهش -

 سرکشی رفته کردن

 و منطقه این تو شکار دوننمی که این با چرا دونمنمی -

 .کننمی شکار بازم داره مجازات و جرمه

 دهدمی را جوابم عصبی هکتور

 ونواسش ما شکار و است گرگینه از پر اینجا اینکه برای -

 از بعد چون شهمی محسوب کارهم سرگرمی بر عالوه

 کننمی آزمایشگاهی موش یه به تبدیل رو ما شکار

 .عوضیا

 گویدمی گذاردمی کنار را چنگالش و قاشق ِاما



 و خوشکل قلب و سینشون تو بکنم دست خوادمی دلم -

 کهتی تیکه بزنم گاز رو سرخه سیب مثل که رو قرمزشون

 .بمکم و دارن خون هرچی و بگیرم رو گردنشون بعد کنم

 نگاه ِاما ی شده قرمز چشمای به تعجب و بهت با همه

 .کنیممی

 گویدمی و آیدمی بیرون خونش تب حالت از ِاما

 .ببخشید کردم روی زیاده کنم فکر من خدای... اوه -

 گویدمی ِاما به خیره دنیل

 زنهمی حرف خون خوردن و کشتن از داره کی ببین -

 .میاد بدش خون از که خوناشامی

 دهدمی را جوابش خیال بی ِاما

 و بشین ساکت پس کنم صحبت موردش در خوامنمی -

 .داری دوست رو گردنت و قلب اگه بخور رو غذات

 گویدمی و دهدمی قورت را غذایش ترس با دنیل

 خواستممی بودم، کارن با من بود تو با کی عزیزم نه -

 خوری؟می خون چجوری جون کارن بپرسم

 گویدمی و شودمی بلند صندلیش از کارن

 .خوریممی خون چجوری بگم بهت تا شو بلند -

 گویدمی و کندمی کارن حواله گردنی پس یه دنیل

 بخور و علفت بشین شده شاخ من واس بچه بشین -



 .نشیندمی سرجایش و کندمی دنیل به بدی نگاه کارن

 فرود میز روی بر را مشتش و شودمی عصبانی هکتور

 گویدمی و آوردمی

 تکوف داریم چی ببینیم بزارید شید خفه دیگه بسه...اه -

 که من ندونه هرکی باش ساکت هم تو لورن کنیم،می

 و باش ساکت پس میاد بدت چقدر پدر مثال اون از دونممی

 جهنم با زندگی نشد اینم بخور و غذات و نزن ازش حرفی

 کمی بتونیم تا نیست عوضی اون که حاال نداره فرقی هیچ

 ذارننمی اینا کنیم کوفت درست غذا لقمه یه و بکشیم نفس

 .شودمی بلند جاش از عصبانیت با و اه،

 گویدمی که است کرده گل اشبازی نمک باز دنیل

 .حتما زده لیس بشقابم ته پس منه نداشته عمه -

 مواظب: گویدمی و کندمی دنیل نثار ای غره چشم هکتور

 .میزنیا حرف خیلی امشب باش خودت

 گویدمی و کندمی غذایش به ناراحتی نگاه کرده بغ دنیل

 شممی خفه و زنمنمی حرف دیگه بیا -

 و کندمی حرکت اتاقش طرف به و شودمی بلند جاش از و

 .کوبدمی هم به محکم را در

 کندمی نگاه لورن به حرص با کارن



 جیگرت رو دندون دقیقه یک واسه امشب تونینمی -

  نیاری رو عوضی اون نحس اسم ذاشتیمی

 .شودمی غذایش مشغول ناراحتی با و

 گویدمی و دهدمی تکان سری ناراحت لورن

 بشه جوری این خواستمنمی خواممی معذرت -

 گویدمی و دهدمی تکان تاسف روی از سری ِاما

 از قبل ببخشید گیمی و کنیمی و اشتباه کار همیشه اره -

 اراحتن کسی نه که کن فکر عواقبش به بزنی حرفی اینکه

 .بخوای معذرت بخوای تو نه بشه

 را مامان گلی لپاهای و کشدمی سر رو آبش لیوان ِاما

  بوسدمی

 وقت خیلی چسبید خیلی ممنونم خوشمزت شام خاطر به -

 .بودم نخورده رو پزت مامان غذاهای بود

 شود.می بلند میز پشت از ِاما و گویدمی جانی نوش مامان

 

 المث آن از نحوی به بود نشسته میز این دور به که هرکسی

 نصیب بی آن از هم من و بود خورده زخمی یک پدر

 .نبودم

  گویممی و زنممی ای کننده دلگرم لبخندی مامان به

 .نمک شروع و دادن آشتی خطیر وظیفه باید باز اینکه مثل -



  گویدمی و کندمی نگاهم اشذاتی مهربانی با مامان

 ونمهرب دل قربون بده آشتی اینارو کی دیگه بری تو اگه -

 .برم شکسته که دخترکم

 انگشت نوک با رو مامان صورت رو شده جاری اشکای

 این منم سرنوشت مامانم نباش ناراحت -  کنممی پاک هایم

 و هستم شما یاد به همیشه باشم هرجا برم هرجا من جوریه

 من خاطر به و قشنگت مرواریدای لطفا کنممی زندگی

 . نیستم مهربونی همه این الیق من نکن حروم

 بلند جایم از و پاک را چشمانم از شده جاری اشکهای

 درون به پا و کنممی حرکت دوقلوها اتاق سمت به شوممی

 تاج به زده غم که هکتور کنار و گذارممی ها پسر اتاق

 .همدمی تکیه تخت تاج به و نشینممی بود داده تکیه تخت

 کنی قهر خراب کله اون با میاد دلت چطور هکتور هی

 ساعت ربع از بیشتر که تو تازه نگفت چیزی که اون

 باهاش کنیمی قهر چجوری باشی قهر باهاش تونینمی

 بخاطر دیگه کن آشتی برو خرابه، کله دونیمی که خودت

 .من

 گویدمی و اندازدمی من به نگاهی هکتور

 تو خاطر به فقط -

 او حواله گردنی پس یک و رودمی دنیل سمت به او و

 آیدمی در صدایش دنیل که گیردمی بغلش و کندمی



 حلقم تو پهنا از نیست آدم مثل احساساتتم ابراز -

 گویدمی او جواب در هکتور

 راستی... شهنمی آدم که گرگ گرگیم، ما آدم گیمی خوبه -

 .میشی خفه کنهمی گیر گلوت تو زیاده پهناش

 دنیل سر روی بر دهدمی شیفت و گویدمی را این هکتور

 .پردمی

 از بعد افتند،می دیگر یک جان به و شودمی تبدیل هم دنیل

 کنند،یم بغل مردانه را دیگر یک گرفتند که مفصلی کشتی

 دو بینم،می چشمانم جلوی را عمرم ی لحظه ترین قشنگ

 آغوش در را دیگر یک سخت که چموش خاکستری گرگ

 گویدمی لورن و شوندمی اتاق وارد لورن و إما اند، گرفته

 کردن؟ آشتی باهم خر کله دوتا این -

 گویدمی و شودمی بحث وارد هم ِاما

 هم که خر کله دوتا این وگرنه کردن آشتی که معلومه -

 کردننمی بغل دیگرو

 به رو همزمان و شوندمی تبدیل انسان به دنیل هکتور

 هوی گویندمی دخترا

 گویدمی و رودمی آنها به ایغره چشم ِاما

 کندمی پرت هوا به را موهایش عشوه با و کالت تو هوی -

 .کندمی ترک را اتاق غره چشم یک با و



 گویدمی کندمی نازک چشمی پشت هم لورن و

 کردین بغل و هم ندیدیم ما مثال اره -

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

  گویممی و کنممی نگاهی پسرا به

 بغلم  بیاین من گوگولی گرگای -

 گرگ حالت با و دادن شیفت زود خواسته خدا از اوناهم

 بغلم اومدن

 من گوگولیای... نازی... اوخی اوخی -

 گردنم تو رو تیزش های دندان اعتراض نشانه به هکتور

 در ترسناکی باحالت و کشدمی زوه دنیل و دهدمی فشار

 .شودمی خیره چشمانم

  ها بچه اوکی... اوکی -

 گویدمی و کندمی غرشی هکتور

 .کنی اصالح رو جملت باید -

 کلید های دندان بین و کندمی تیز را هایش دندان هم دنیل

 گویدمی اششده

 وهم ترسناک چه خشن چه وحشی چه بگی باید اره -

 انگیززززززز

 کنممی نگاه آنها دوی هر به من و



 ارهپ تیکه رو گردنم داشتین کنید اضافه رحمم بی البته -

 .دارم دوست هوم برف بوی... بارون بوی کردین،می

 فشاردمی آغوشش میان در مرا شادی با هکتور

 چطور وقته؟ چند!کنی؟می حس مارو گرگ بوی تو هی -

 .نگفتی ما به

 و گویدمی فراوان شوقی و شور با رو ها حرف این تمام او

 .کندمی نگاه من به مشتاق دنیل

  فهمیدم تازه خودمم خب... اوووم -

 عالیه این: گویندمی باهم دنیل و هکتور همزمان

 گویممی و گذارممی امبینی روی بر را دستم

 بفهمه کسی خوامنمی فعال پسرا یواش... هیس -

 کنم اذیتشون و شه پرت ماجرا از حواسشون که این واسه

 گویممی میکنم فرو گوشتشون تو رو بلندم ناخونای

 یباال رفته کارن کنین آشتی باهاش که مونده یکی هنوز -

 کنم.می کشتون آب صورت این غیر در بیارینش برین تپه،

 

 پایین آن از و روندمی پنجره سمت به گرگ حالت با پسرا

 داخل به پنجره از وصداسر با دقیقه چند از بعد و پرندمی

 .آیندمی

 میاین پنجره از که نداره در اینجا مگه هی -



 گویدمی من به خطاب حوصله بی دنیل

 .هوم کنیم دورتر و راه چرا خونه میرسی زودتر وقتی -

 بد تنبل پسرای

 کنممی بازگو آنها برای را پیشنهادم و کنممی آنها به رو

 بخوابیم هم کنار اینجا همه امشب چطوره خب -

 گویدمی و رودمی درهم صورتش کارن

 .باشم گفته خوابمنمی وحشی دوتا این پیش من هی -

 گویدمی و زندمی کارن گردن پشت دنیل

 بلشق خوابیدن ما پیش بخوابی، پیشمون که دیمنمی افتخار -

 .کنی رزرو جا باید

 گویدمی و کندمی نگاه را دنیل چپ چپ کارن

 یسو به بالشتی و پرو، بچه رو خودت کن جمع... بابا نه -

 .اندازدمی دنیل

 .اندازدمی من به نگاهی دنیل

 من به همش کنهمی چیکار من لطیف روح با... ببینش -

 .کنهمی وارد خدشه

 گرددمی بر سمتش به و آوردمی در را ادایش کارن

 رنه احمق دختره اون یکی لطیفی تو یکی -



 رفتار جوری هم دنیل و بود دنیل دختره دوست مثال رنه

 صد از که بود تابلو آنقدر دنیل اما نفهمیم ما که کرد می

 .دونستیممی رو موضوع این ما و رفتمی لو فرسخی

 نه گفتمی میاوردی دنیل روی به رو این که زمانی و

 .قعطه دختر مگه... آدمه مگه اصال نه ...رنه... من

 هی با و گیردمی جبهه زود شنودمی و کارن حرفای که دنیل

 گویدمی جانبی به حق قیافه

 نه... دختر دوست اونم... رنه و من... نه... من... چی -

 .قعطه دختر مگه...آدمه اون مگه آخه گفته، کی... اصال

 دسته کف مثل دقیقا دنیل گه،می رو همین االن نگفتم

 شبرا این و بینیه پیش قابل همه واسه رفتارش که جوریه

 همیشه و داره خبر ازش هم خودش که ضعفه نقطه یه

 .میده فحش خودش به اخالقش این بخاطر

 شوممی خیره او به و کنممی جمع را حواسم کارن صدای با

... دونهنمی کسی کنیفکرمی یعنی پسر هی تو، خود اره -

 االن آوردی در تو که بازی ضایعه اون با احمقی خیلی

 .هرن کی اونم دوستی کی با تو دوننمی هم جنوبی گرگای

 گویدمی و پردمی حرف میان هکتور

 شدی دوست اون با که بوده طیحق دختر حتما تو قول به -

 دختری با میره کی شهمی دانایت ادعای که تو کل عقل آخه

 ارهد باگرگینه ای دیرینه دشمنی و سیاه خوناشام نصفش که



 و سیاهه خوناشام یه که روانیش مادر طرف اون از و

 درستی مصاب عصاب که هم دختره خود و کشته شوهرشو

 .شهمی دوست نداره

 مه خیلی شو، دوست ناتالی ملوسه گرگ اون با برو حداقل

 یاخالق گند بس از چون بده پا تو به نکنم گمون ولی عالی

 .خوریمی َچک نکشیده ثانیه به اول قرار تو

 زندمی فریاد و شودمی بلند جاش از دفعه یک دنیل

 شخصیت تخریب شما گمنمی هیچی من هی دیگه بسه اه -

 . کنیدمی

 کشدمی مادراز به پشت و

 گویممی دنیل و کارن به رو آرامی صدای با هم من

 ام و کنهمی اشتباه  وقتا بعضی دنیل درسته ها بچه هی -

 رو اون همش که نباید ولی کنیم راهنمایی رو اون باید

 .کنیم شخصیتی ترور

 دست به را حرف رشته دوباره گویان مسخره کارن

 .گیردمی

 .کنهمی اشتباه وقتا بعضی فقط مطمئنی تو... هی -

 او به خطاب و زنممی صدا را کارن معترضانه من و

 گویممی



 هکل دنیل این از کمی دست خودت تو گی؟می چی تو اصال-

 غلطی چه دختره اون با خونه رود تو، نداری خراب

 کردی؟می

 با و گرددبرمی من سمت به گرفتگی برق حالت با کارن

 قورباغه چشمای با و رساندمی من به را خودش پرش یک

  گویدمی و کندمی نگاهم ای

 من که بودی کجا دیدی کجااز دونی؟می کجا از تو هی -

 ندیدمت؟

 که کردیمی غلطی چه... بکش نفس... آروم بابا -

 .ترسیدی

  دهدمی تکان و گیردمی را بازوهایم کارن

 بده منو سوال جواب -

 گرگ یعنی اومم،... باز گرگ با داشتم که دفعه اون خب -

 شدست از رفتم در وقتی کردممی فرار و دنبالم بود افتاده

 .دیدم خونه رود تو رو شما

 کردمامی بازی داشتم گرگ بایه دادممی لو داشتم اوخیشش

 آنها از و دارم مشکل ها گرگ با من که کنندفکرمی آنها

 فراریم و ترسممی

 گرگ پا یه و کنممی رام را ها گرگ من که دانندنمی اما

 .بعلههه... کردی فکر چی... خودم برای هستم



 ددهمی تکان کارن برای افسوس نشانه به را سرش هکتور

 حل راه دیدی اره انداختی گیرش باالخره پس پسر هی -

 .رفتین پیش کجا تا حاال ول ای داد جواب من

 عوضی خیلی تا سه شما دونستی؟می توهم هکتور هی، -

 .هستین

 .کنممی ترک را اتاق چندش حالت با و

 

 با داشت که ِاما صدای که کنممی حرکت ِاما اتاق طرف به

 شنوممی کردمی شماتت را او و میزد حرف لورن

 و دیدی جنگل تو شیطان یه میگی چی داری معلومه هی -

 خواممی و اومده خوشم ازش میگی وقت اون نگفتی پدر به

 !بزارم؟ قرار و ببینمش بیشتر

 ای ای بچه تو هی... کنممی شک نداشتت عقل به دارم کم کم

 هم سالم درحد حتی شیطان با نباید دونینمی که کودن

 کرد برقرار رابطه

 .که واقعا ببوستت گذاشتی تو بعد

 گویدمی و پردمی ِاما سخنان میان به لورن

 بزرگ برام و کنی بیداد و داد تو که نگفتم رو اینا من -

 دونممی خودم دوما ترم بزرگ تو از من اوال کنی تری

 .کنم چیکار



 گویدمی و کشدمی پوفی ِاما

 هک هستی دنیا تو تنها تو فقط دونم،می خوب رو اینا آره -

 .نداری نیاز کسی کمک به و بکنی تونیمی کار همه

 گویدمی عصبی لورن

 کنی؟می مسخرم داری هی -

 به بزرگی احمق دختره آخه... کنممی تشویقت دارم نه -

 وت که عقله به بزرگی نیست، میگی تو که چیزایی این

 و کنهنمی فکر کارش عواقب به که کیه اون نداری،

 دراومد گندش و کرد خراب که بعد کنهمی عمل سرسری

 گند و چاه تو بیفتی اگه دفعه این بخواد؟ کمک اون و این از

 .بفهم کنه کمکت که نیست کسی دیگه بزنی

 زنمیم در و بشنوم رو حرفاشون بقیه تا کنمنمی صبر دیگه

 .گیرممی ورود اجازه

 تو بیام میشه -

 گویدمی و گرددبرمی طرفم به رویی خوش با ِاما

 تو بیا عزیزم اره -

 من بودن از که فهمیدم و رودمی درهم لورن های اخم اما

 .نیست رازی چندان

 .میام بعد میرم نیستن راضی من بودن از بعضیا کنم فکر -



 گویدمی که را لورن صدای در شدن بسته با همزمان

 .شنوم می را کردی فکر درست

 .دهممی تکیه درخت به و روممی جنگل ورودی سمت به

 هک این با نفهمیدم خودم با را لورن خصومت دلیل وقت هیچ

 او احمق به تمام معنا است، یک اما بود، بزرگم خواهر

 این که درحالی شود دوست اهریمن یک با تواندمی چطور

 .است قانون خالف کار

 یک اهریمن که بفهمد باید او نباشه کار در هم قانونی

 و موجوداته کردن منحرف برای ایوسیله و است شیطان

 .فهمدنمی را چیزها این که است احمق یک او

 

 روی بر را دستی حرکت که بودم خود هوای و حال در

 از و لرزممی خودم به ترس از و کنممی احساس ام شانه

 .پرممی جایم

 کندمی نگاهم مرموز دنیل

 .گرگه کردی فکر نکنه ترسیدی هی -

 دیونه بابا برو -

 ام به که بینممی را ها بچه بقیه که گردانممی بر را رویم

 .شوندمی نزدیک

 گویدمی دارد لب به که لبخندی با ِاما



... جنگل تو دویدن برای چسبهمی خوبیه، هوای چه اوم -

 دیگه که هم ماه آخر تا... چطوره... کنیم بازی یه بیاین

 نهایت هم خوب هوای این از پس خونه، بیاییم تونیمنمی

 .هوم...جنگل تو گردش و بازی هم کنیممی رو استفاده

 گویدمی و زندمی پوزخندی دنیل

 فوضولی برای ازش شما که مسخره بازی او حتما -

 .کنیدمی استفاده

 و دوننمی دخترا ما فوضولی رفع برای رو بازی این پسرا

 فوضولیتون که کنیدمی انتخاب رو بازی این شما میگن

 کمک بهتون کردنش طرف بر به ماهم و شه برطرف

 .نترکین فوضولی از تا کنیممی

 فوضول ما که بود باال جیغشون ِاما و لورن همیشه و

 پسرای شما از و خوادمی دلمون و کنجکاویم و نیستیم

 .بهتریم چندش

 اومدمی بدشون بازی این از پسرا خاطرهمین به

 گویدمی و آوردمی بیرون را زبانش هم ِاما

 تو بودی کی باهوش -

 گویدمی ای مسخره لحن با دنیل

 تو باهوش -

 کندمی غرغر میان آن در هم لورن



 بازی این جای به بدوییم جنگل تو ریمنمی چرا هی -

 .مسخره

 تمسخر نگاهی من به بعد و اندازدمی بقیه به نگاه یه او و

 گویدمی و کندمی آمیزی

 .عزیزم ببخشید ناقصه اینجا یکی بود رفته یادم وای -

 گویدمی او به رو عصبی دنیل

 ببندی؟ ساعت چند برای رو گشادت دهن اون نمیشه -

 گویدمی و اندازدمی من به را مهربانش نگاه هم هکتور

 سواری بهش کنممی سوار و کوچولم خواهر خودم -

 سواری هم تو نکنه شدی حسود قدر این چرا تو... میدم

 .نمیده سواری بهت کسی نکن تقال خوای؟می گرگ پشت

 گویدمی هکتور جواب در سینه به دست هم لورن

 الزم ترم سریع تو از پس خوناشامم، من رفته یادت هی -

 .نم نه شمایید کنه حسودی باید که اونی نیست حسودی به

 .میزند پوزخند مسخره خیلی حالتی با و

 رو بود آمده ستوه به لورن حرکات و ها حرف از که دنیل

 گویدمی و کند می او به

 راه هب راه که میشی خوشکل بزنی پوزخند گفته تو به کی -

 میزنی؟ پوزخنده هی بابات نداشته ریش به

 گویدمی بحث از کالفه ِاما



 داندازمی نگاهی لورن به و اید بچه مگه دیگه کنید بس اه -

 گویدمی و

 .نیستین که خرا نره شما باشه بچه این شاید

 گویدمی و زندمی پوزخندی لورن

 .شنیدیم خانوم ِاما زبون از بودن بچه معنی و نمردیم -

 گویدمی و پردمی سمتش به دفعه یک هکتور

 .کنم خفت یا میشی خفه اعصابی رو خیلی -

 .بست گالشو لورن که بود گونه این و

... میندازی دست و کنیمی اذیت و من حاال خانوما خانوم

 برات دارم... اره

 .رو کالرنس نشناختی هنوز کن تماشا و بشین

 گویممی و کنممی ها بچه به رو

 پرسه شمالی جنگالی تو اهریمن یه شنیدین ها بچه هی -

 میزنه؟

 پردمی شدت به لورن رنگ حرفم این با

 گویندمی صدا یک و هم با پسرا

 دونی؟می کجا از تو... چی؟!  -



 هک گفتم و بودم دیده شنا درحال رو بعضیا که روز اون -

 یمناهر کردهنمی من دنبال گرگه کنم فکر بود دنبالم گرگ

 .بوده اون دنبال و بود کرده حس و

 

 

 

 گویدمی من به خطاب و کندمی اخمی دنیل

 هب حتی اونا ،بشه پیدات هم کیلومتری اونا یک نبینم -

 هم چهارنفر ما و خطرناکن اونا کنننمی رحم خودشونم

 .نیستیم حریفشون

 شوننزدیک نباید اصال نشده فعال نیروهاتم هنوز فعال که تو

 پخ پخ چون بشی

 من برای داری چرا دونهمی رو اینا هم دوساله بچه هی -

 کنیمی تعریف

 و دادم حرکت آروم و دنیل ی سینه روی گذاشتم رو دستم

 گویممی و رفتم گردنش سمت به

 کننمی برقرار ارتباط و میشن وارد دوستی در از اونا -

 یرنگمی و گردنت کنن جلب رو اعتمادت تونستن که وقتی

 تراششون خوش و تیز دندونای اون زدن هم به چشم تویه و

 .میکنن فرو گردنت تو رو



 روی رو دندونام و گرفتم و دنیل گردن موقع همون من و

 گویممی و دهم می فشار گلوش

 هی ندازنتمی کاغذی دستمال تیکه یک مثل بعدشم تموم -

 بای بای و گوشه

 حالت به رو دستم و گوشه یه میدم هل و دنیل من و

 .میدم تکون دنیل برای خداحافظی

  گویدمی کندمی نگاه را من وزقیش چشای با که دنیل

 شیطانی یه تو -

 .شودمی دور من از ترس با و

 گویدمی دنیل به خطاب و کندمی ایخنده کارن

 هوگرن بترسی و ببری حساب کالرنس همین از فقط تو -

 .نیست دارت جلو کسی

 گویدمی دگرگون حالی با دنیل

 شیطان پرید سرم از روح دختر کردی بود کاری چه -

 .درمیارن و ادات بقیه تویی

 از او و میزنیم خنده زیر به دنیل حالت خاطر به همه و

 .کندمی نثارمان ای جانانه کوفت حرص روی

 گویدمی گرفته ایچهره با لورن

 نیست گینمی که اینجوریم هی -

 ( که میداد لو و خودش داشت بدبخت) 



 گویدمی و اندازدمی باال را ابرویش کارن

 کنی؟می طرفداری شیطان یه از چیه -

 گویدمی و رودمی کارن به ایغره چشم لورن

 شیطان یه با عاقلی آدم کدوم منطقیه غیر این... هی -

 شاید بدونیم کجا از ما که اینه منظورم من... میشه دوست

 .معلوم کجا از... نباشه گیممی ما که جوریم این

 ( عاقل آدم میگی داری خودت خوبه) 

 گویدمی و آیدمی بحث میان به هکتور

 که هست کسی شیطان... شیطان روشه اسمش من خواهر -

 و اون با ارتباط و کرد معرفی انسان دشمن رو اون خداوند

 .گمراهی مستقیم یعنی شیطان، توسط شدن گرفتار

 گویدمی و زندمی پوزخندی دنیل

 اصال کنم فکر باشی خونده رو مقدس کتاب دارم شک من -

 .هست چی ندونی

 ها بچه میان که کندمی سعی و شودمی بحث وارد هم ِاما

 کند گری میانجی

 نبیای کردیم بحث کافی انداره به ها بچه بسه دیگه خب -

 .کنیم شروع رو بازیمون

 گویدمی و کندمی جمع را اشچهره کارن



 بریم بیا بابا... دربری زیرش از نداره راه یعنی اهه -

 ازیب این از چرا دخترا شما نکنیم رو بازی این ولی بدوییم

 .شیننمی خسته تکراری و مسخره

 گویدمی بقیه غرغر دست از کالفه هکتور

 مه فرار راه فعال که خالته کشک آش پیرمرد بزن غر کم -

 .نداری مادمازال این دست از

 گویدمی زدمی موج آن در شیطنت که ایچهره با دنیل

 بری در خوایمی چی واس دونممی که من ندونه هرکی -

 .داداش

 کندمی دعوت نشستن به را ما و نشیندمی زمین روی ِاما

  کنیم شروع رو بازی تا زمین رو بشینید -

 بندازیم قیچی کاغذ سنگ تا نشستیم همه

 انجام قیچی کاغذ سنگ که بود صورت این به بازی

 هبازند از باید برنده نفر موندنمی که آخر دونفر و دادیمی

 .پرسیدمی سوال

 کاری ازش هم بپرسی سوال تونیمی هم نداره فرقی و

 بده انجام تا بخوای

 .کنه سوال ازهکتور باید ِاما جا این و

 گویدمی و کوبدمی هم به را دستانش ِاما

 پرسدمی و کندمی فکر کمی و... بپرسیم چی خب خب -



 انداخته گیرش جنگل تو دیروز که دختره اون خب اووم -

 کیه؟ بودی

 گویدمی عصبی هکتور

 همتون ریزینمی بهم و آدم معادالت همه دخترا شما هی -

 .کیه که چه شما به فوضولین

 هکتور از رو روش قهر حالت با بود برخورده بهش که ِاما

 دنیل و لورن بین بعدی قیچی کاغذ سنگ و گیرهمی

 .افتهمی

 گویدمی و کشدمی پوفی کارن

 گودزیال دوتا این با کنه خیر به خدا -

 شودمی سینه به دست و اندازدمی دنیل به نگاهی لورن

 بزغاله ازت بپرسم چی ببینم بزار... اووم -

 گویدمی لورن به خطاب کالفه دنیل

 بپرس رو سوالت زود... میمون دختره قیافته بزغاله -

 .ندارم و حوصلت

 گویدمی دنیل به خطاب بدجنسانه هم لورن

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

 افتدمی لکنت به و شودمی شوکه هم دنیل

 .شب وقته این... االن... چی -



 گویدمی مرموز لورن

 شبا و خوناشامه یه اون دوننمی همه نیار بهونه هی -

 بیداره

 گویدمی کالفه و بردمی موهایش در دستی دنیل

 ندارم آمادگی االن... دیگه وقت یه نمیشه -

 گویدمی و کندمی مرموزانه ایخنده کارن

 باش زود... نداری آمادگی که بدی بله خوایمی مگه -

 .پسر

 گویدمی اشتیاق با هم هکتور

 منتظرم من -

 رنه صدای زوزه با و گیردمی فاصله ما از یکم دنیل

 .شودمی ظاهر جلویش رنه و زندمی

 گویدمی دستپاچه دنیل

 عزیزم خوبی...رنه -

 گویدمی و کندمی ایخنده هکتور

 چیه عزیزمش کردن کات وسط -

 چینیه مقدمه: گویدمی او جواب در هم کارن

 گویدمی و کندمی نگاهش چپ چپ هکتور

 باشه؟ چی چینشش که چیه مقدمه دونیمی تو اصال -



 گویدمی و آوردمی در زبانکی برایش کارن

 کنممی نگاه دارم ساکت... بلدی تو فقط نه -

 زندمی پوزخندی هکتور

 نکن تعارف برات بیارم قهوه چای میوه -

 .باشه لیوانی چای فقط نکنه درد دستت داداش اره -

 پروویی بچه و کندمی کارن نثار گردنی پس هکتور

 گرددبرمی و گویدمی

 گفت چی نفهمیدم کردی پرت و حواسم اه -

 گویدمی اندازدمی نگاهی کارن به ِاما

 صحنه بینیمی داری که ایی صحنه این احیانا داداش -

 .رهت خنگ یه از خنگ کردنه کات نیستا عاشقانه رمانتیک

 

 گیردمی فاصله ما از رنه همراه به دنیل

 گویدمی و کندمی دنیل به نگاهی رنه

 .داشتم کارت هم من راستش... زدی صدام داشتی کاری -

  من... رنه -

 گویدمی و پردمی دنیل میان به رنه



 زا بیا... بیا... بگم جچوری راستش... بگم من اول بزار -

 هب دیگه تونمنمی... تونمنمی من یعنی... یعنی جداشیم هم

 .بدم ادامه رابطه این

 مطمئنم... نه من ولی هستی، عالی ایده و خوب پسر تو

 .متاسفم... بشی آشنا من از بهتر دخترایی با تونیمی

 گویدمی و کندمی نگاه او به واج و هاج دنیل

 میگی؟ جدی و این داری... داری... چی یعنی -

... چیزه... دنیل... رابطمونه پایانه این... آره متاسفانه -

 .ببوسمت بار آخرین برای میشه اومم

 دنیل زبان از

  گویممی پرتی باهواس

 آره... آره... چی... هان -

 به شروع و شودمی بلند پاش های پنجه روی رنه و

 .شودمی دور من از سرعت تمام با بعد و کندمی بوسیدنم

 با تو همیشه که دختری نمیشه باورم بودم، شوک در هنوز

 به بهت چسیبدمی کنه مثل و بود ُمصر اینقدر بودن من

 .رفت و گذاشت آسونی همین

 مخود به رسید گوشم به سرم پشت از که هکتور صدای با

 بودم مبهوت و گیج هنوز ولی اومدم

 رفت؟ -



 رفت؟ کی: گویممی هکتور به خطاب گیجی حالت با من

 دیگه گممی رو دختر -

 کردم تعریف هکتور برای رو چیز همه و رفت اره -

 گویدمی متعجب هکتور

 !رفت؟ و کرد تموم خودش یعنی میگی جدی چی -

 چیزیش یه آخر سنگ به خورده سرش دختره این هی

 ...میشه

 باید تازه میشی غرق نرو عمقش تو زیاد میزنه، مشکوک

 .نره یادت سینگلیتو شیرینی راستی هی باشه خدات از

 زمین روی و روممی ها بچه طرف به هکتور به توجه بی

 .نشینممی

 

 پرسدمی کنجکاو ِاما

 کردی؟ کار چی... شد چی -

 گویممی حوصله بی او جوای در و

 بپرسید هکتور از بعد ندارم دادن جواب حوصله -

 دیگه و شدن ساکت دیدن منو ی گرفته حال که ها بچه و

 نگفتن چیزی

 نشست زمین روی کنارمون و اومد هکتور



 بدیم ادامه رو مزخرف بازی بقیه بریم -

 .افتاد کارن و کالرنس بین بازی بار این و

 کنه سوال ازت باید کالرنس رفتی فنا به کارن -

 

 کالرنس زبان از

 محرف پردمی حرفم وسط کارن که بپرسم سوال خواستممی

 گویدمی و

 .بپرسی خوایمی رو چیه دونممی که اونی نگو -

 گویدمی و کندمی شیطانی خنده هکتور

 .رفتی... به داداش -

 گویدمی عصبی دنیل

 خوردی... گ چه که دیگه بنال -

 گویدمی و کندمی نگاه ما به چشمی زیر ِاما

 شده چی بگین سریع تند زود مشکوکین....چهارتا شما -

 گویدمی شیطانی ایچهره با لورن

 .ردیک شنا دریاچه تو دختر یه با شده چی بدونم کنم فکر -

 .هباش مهم زیاد نباید بوسیدی رو اهریمن یه که تو برای اره

 و لورن طرف کنهمی رو شده چندشش که حالتی یه با ِاما

 گویدمی



 گی؟نمی راست که تو... هی -

 گویدمی لورن به خطاب عصبی و دستپاچه کارن

 دریاچه طرف... دیدی کجا از اصال دونی؟می کجا از تو -

 کردی؟می چیکار

 عاشقانه قرار جا همون روز همون خانومم لورن آخه) 

 ( هه... داشته

 گویدمی دستپاچگی با لورن

 سرکشی بودم اومده راستش خب -

 گویدمی و کشدمی اشچانه روی بر دستی دنیل

 جنوبی منطقه اونم... سرکشی و تو -

 دهدمی را جوابش جانب به حق لورن

 ناچارا منم کرد اصرار خیلی پدر چون... مگه چیه آره -

 کردم قبول

 کندمی نگاه لورن چشمان در مشکوکی حالت یه با هکتور

 گویدمی و

 طور این که -

 گویدمی کارن های کار از کالفه دنیل

 هم کوچیک کار یه پس از آخه پسر فهممت نمی -

 ی چهدریا بری باید که گفتم بهت بفهمن باید همه برنمیای؟

 .شرقی



 گویدمی شده جمع ایچهره با ِاما

 .زنیدمی هم به و حالم شماها -

 از دنیل و من اسم و کندمی ظرف داخل رو دستش کارن و

 .پرسیدمی من از باید دنیل اینبار که آید،می در آن

 گویدمی بدجنس لحنی با کارن

 دنیل بگیر ازش و من انتقام -

 گویدمی و کندمی من به مشکوک نگاهی دنیل

... حساسش جاهای به رسیممی داریم تازه خب خب خب -

 زشا و بگیر گرگ یه برو گمشو غربی بانوی ای کالرنس

 .بده سواری بهت بخواه

 چی؟: گویندمی تعجب و بهت با صدا یک  ها بچه همه

 گویدمی و زندمی کتک رو دنیل هکتور

 .کن عوضش واسش خطرناکه گفتی تو که چیه این -

 گویدمی و خاراندمی را سرش دنیل

 .من دماغ تو بکن دست بیا پس... باش -

 به که کنممی پرت دنیل طرف به و دارمبرمی سنگ یک

 فریاد صورتش در تقریبا و کندمی برخورد بازویش

 . زنممی

 رومتاریک می جنگل طرف به و چندش بمیر برو -



 دندوی صدای که بودم رسیده اصلی جنگل اوالی به تقریبا

 خود به را نظرم جنگل های بوته و درخت پشت در پایی

 .کندمی جلب

 اذیت ها بچه.... اونجاست کی.... هکتور ...دنیل -

 .کجاییین... ها بچه نریز کرم لورن... نکنین

 خوشکل خانم یه... اینجاست کی ببین به به - صدا

 سایمون کردی پیدا نرمی و چرب لقمه چه - دوم صدا

 بگیرین؟ ضیافت خواینمی تنها تنها - سوم صدای

 نباید من بدون دونهمی خوب سایمون - چهارم صدای

 .عزیزم نه مگه بگیره مهمونی

 آیدمی حرف به بود سایمون اسمش که مردی

 و ضیافت اومدنت با عزیزم، اومدی موقع به خیلی آه -

 کردی کامل

 فریاد پریده ام چهره از رنگ ترس از که هنگامی من

 زنمزمی

 شین خفه -

 بدن بر عالوه کوچولو خانم جوننن وای - دوم صدای

  داره هم سی*س صدای

 عوضی شو خفه -

 شو خفه بگو فقط تو جونننن - صدا همون



 .درآمد صدا به همه خنده او حرف  با و

 کرده گیر گلوت تو نکنه دایموند - اولی دختر

 و آیدمی من نزدیک بود دایموند اسمش که دومی صدای

 گویدمی

 ونخ حتما داره، خوشکلی بدن و صدا نیستا، ای تیکه بد -

 کوچولو؟ خانم نه مگه باشی، داشته باید هم طعمی خوش

 زا فقط پس نه، مگه بره بین از زیبایی همه این حیفه اما

 .چشممی گردنت

 را گردنم چندشش زن هم به حال و کلفت های لب با و

 .کندمی لمس

 شودمی چندشم اون کثیف کار این با من و

 دور من از و کثیفت بدن... نزن دست من به کنار گمشو -

 .کن

 غردمی صورتم در عصبی دایموند اسمش که مرد

 کنی.می عصبانیم داری دیگه -

 کنی؟می غلطی چه بشی عصبانی مثال -

 گویدمی و دهدمی فشارم تر محکم دایموند

 هوم، بچشم خوشکلتم لبای طعم گردنت بر عالوه مثال -

 باشه، زیادیم درد با همراه مرگ تونهمی البته چطوره؟

 نظرت؟



 شودمی منجمد باره یک به بدنم در خون

 کن ولم ...کن ولم بکنی تونی نمی غلطی هیچ -

 رت محکم و دندونام میشم ترغیب بیشتر کنی تقال هرچی -

.. .کنم مزه و لبات و کنم فرو باریکت و ظریف گردن تو

 .کنهمی اغوا رو ایجهنده موجود هر که خونت بوی

 چه این خدا... کن ولم... کنین ولم... خواینمی جونم از چی

 افیک خودم گرفتاری... توش انداختی و من که بود مصیبتی

 . نبود

 گویدمی و کندمی شیطانی ایخنده دایموند

 .کن شروع و ضیافت بیا رئیس -

 حلو به قدمی زدندمی صدایش رئیس آنها که دختری

 گویدمی و گذاردمی

 .امشب بشه ضیافتی چه هوم ضیافته، وقته پس -

 .عوضی کن، ولم نزن دست من به -

 و بزرگ دستان میان در محکم پشت از را دستانم دایموند

 شدت به پریده رنگ دختره آن و بود کرده اسیره قویش

 های قدم با من سمت به بود بال اسمش که غریب و عجیب

 .کندمی حرکت آهسته



 را ام چانه یخش همچون کشیده دراز انگشتای اون با بال

 و کشدمی خودش طرف به و گیردمی دستانش میان در

 گویدمی

 کنیم شروع تر زود بهتره کنهمی دیونم داره خونت بوی -

 .بمونیم منتظر ما نه بکشی زجر تو نه

 دهدا دست از فایده بی کردن تقال از که قدرتی مانده ته با

 جوابش که اندازممی تف بال کریه و زشت صورت بر بودم

 .بود شد صورتم راست سمت مهمان که بود محکمی کشیده

 دختره بندازی تف من صورت تو کنیمی جرئت چطور -

 .کندی خودت دستای با رو گورت عوضی

 شنوممی را سایمون صدای دوباره

 .کردی امضا تر زود دستات با و مردنت -

 شین گم خواینمی چی جونم از... عوضیا کنین ولم -

 بالیی اگه نیست سیاه خوناشامای قلمرو جا این... برین

 ننکمی پیداتون باشید شده خراب این جای هر بیارین سرم

 .کننمی مجازات شکل بدترین به و

 گویدمی و کندمی ول را ام چانه بال

 حرف کوپنت از تر زیاد داری آشغال، دختره خفه -

 .کن تموم و کارش دایموند زنی،می

 دیگر تقالهایم آخرین... کن ولم... آشغال... کن ولم -

 رسید. پایان به هم توانم مانده ته و نداد جواب



 

 شنوممی را بال کریه صدای

 کن تموم رو کار دایموند -

 کجاییین هکتور... دنیل -

  زندمی فریاد بال

 ومتم رو کار گفتم بهت دایموند... عوضی دختره شو خفه -

 .کن

 نزد دنیا کنم،می حس گردنم در را دایموند تیز های دندان

 سایمون حرف جز چیزی انتها در و رودمی سیاهی چشمانم

 شنومنمی را

 .داره چموشی دختره همچین بود نگفته برایان -

: 

 گویدمی مادر به خطاب نگران ِاما

 نمیاد بهوش چرا -

 گویدمی و کندمی من به نگاهی تفاوت بی لورن

 نیاد؟ بهوش اصال ممکنه یعنی -

 شو خفه - کارن،دنیل و هکتور

 گویدمی و شودمی سینه به دست لورن

 گفتم رو احتمال من گفتم، چی مگه وا -



 گویدمی او به خطاب عصبی هکتور

 .تونیمی اگه شو خفه فقط بگی، و احتمال نکرده الزم -

 گویدمی و رودمی او به ایغره چشم هم دنیل

 دیگه بمونه خفه تونهنمی دِ   -

  زندمی فریاد ها بچه بحث و جر از کالفه مادر

 سر مریض سر باال آخه هم جون به افتادین باز چخبره -

 کنن؟می صدا

 بود لورن - إما کارن، دنیل، هکتور،

 گویدمی دهدمی تکان سری متاسف مادر

 .کردممی تعجب بود لورن از غیر دونممی که و اون -

 کندمی اعتراض لورن

 مامان -

 دهدمی را جوابش و رودمی او به ایغره چشم مادر

 شیفت  بری نباید مگه... نده صدا بیرون برو بیا درد -

 .نیار در رو بابات صدای نشده دیرت تا برو بدی؟

 اتاق در حاضر جمع به خطاب عصبی و ناراحت لورن

 گویدمی

 !منم؟ اضافیتون -

 گویدمی و زندمی پوزخندی دنیل



 .هستی اضافی دونیمی خودتم که کنیمی کاری یه حتما -

 گویدمی پسرها یه خطاب معترض هم مادر

 .باشین ساکت یا بیرون بیاین یا هم جونورا شما -

 میشیم ساکت - هم با همه

 آیدمی حرف به دوباره دنیل

 منطقه کدوم مال نفهمیدین کردیم پیدا که خونآشامایی -

 هستن؟

 گویدمی دنیل جواب در ِاما

 .بودن جنوبی خونآشامای کردم پیدا چرا -

 گویدمی متعجب هکتور

 کنن؟می چیکار اینجا جنوبی خونآشامای -

 گویدمی او جواب در ِاما

 و کالرنس که اونی نفهمیدین راستی بررسیه، حال در -

 بوده؟ کی داد نجات

 گویدمی و خاراندمی را اشچانه دنیل

 بوده گرگ یک که کنممی فکر من -

 گویدمی متعجب هکتور

 گرگ؟ -

 



 گویدمی هکتور جواب در دنیل

 از گرگ یه چطور که این اما باشه بوده گرگ یه شاید -

... انتظاره از دور یکم برمیاد سیاه خونآشام تا چهار پس

 چهارتا با برسه چه سخته خیلی خوناشام یک با مقابله

 .خوناشام

 گویدمی متفکر کارن

 گرگینه که هکتور و تو از شده دیده شواهد از میگن -

 موجودیه؟ چه دیگه اون... بوده تر بزرگ هستید

 گویدمی ناراحت ِاما

 .تاداف نمی اتفاق این شاید بودیم رسیده زودتر اگه... هومم -

 زند می فریاد عصبی دنیل

 شدمی چیزیش اگه... بود من تقصیر همش بزنن گندش...اه -

 کردممی غلطی چه

 گویدمی و گذاردمی دنیل شانه روی بر دستی ِاما

 افتاده که اتفاقیه... نکن سرزنش و خودت -

 گویدمی و اندازدمی ِاما به نگاهی دنیل

 خون بگی تونیمی چطور... سردی خون قدر این چرا تو -

 و رفت مرگ پای تا دختره... نیفتاده اتفاقی و باشم سرد

 هان نیفتاده اتفاقی میگی وقت اون برگشت

 گویدمی و کندمی شماتت را دنیل کارن



 آخه میزنن فریاد مریض سر باال مردک چته یواش -

 دیوانه؟

.. .باشه شده خبری شاید پایگاه میرم من میشم، دیونه دارم -

 فعال

: 

 :کالرنس

 را اطرافم پچ پچ صدای بودم بیداری و خواب درحالت

 بود کوفته و خسته شدت به بدنم... کردممی احساس مبهم

 از چشمانم... ام شده پرت زمین سوی به بلندی از انگارکه

 رهشی ی همه که انگار شدنمی باز سنگینی و خستگی زور

 حرکت توان ای اندازه به حتی اند کشیده را وجودم

 ینیسنگ ای وزنه انگار ای کلمه گفتن برای زبانم... نداشتم

 .کردمی

 آب... آ -

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

 .آمدند

 شنوممی را مادرم مهربان صدای

 بهم و دخترم شکرت خدایا... اومدی بهوش عزیزم -

 برگردوندی

 آب... آ -



 گویدمی و زندمی لبخندی ِاما

  عزیزم بیا... میارم االن -

 مان... ما -

 گویدمی و کندمی نوازش را صورتم مادر

 کن استراحت نزن حرف... عزیزم نزن حرف -

 نکن... ن... یه... گر -

 که مادر خوشحالیه از شوقه اشک... مادر کنمنمی گریه -

. ..عزیزم کن استراحت... بخشید دیگه بار بهم و بچم خدا

 .نیار فشار خودت به

 به و کنندمی باز را در شدت با دنیل و کارن زمان همان و

 به بود ترسیده آنها حرکت از که إما صدای و آمدند داخل

  درآمد صدا

 مریض است طویله جا این مگه شدنه وارد طرز چه این -

 .ها خوابید

 گویدمی ِاما های حرف به توجه بی کارن

 رهت سالم منم از بینممی من که کالرنسی... بابا چته اوووه -

 دونیمی چون... بکشم و نازش من که کنهمی ناز داره

 .من سگ توله  کن ناز هی داری نازکش

 زندمی صدا را کارن بار شماتت مادر

 کارن -



 .داداشه سگ توله گممی دروغ مگه -

 .پسر تو دست از -

 کنارم در تخت روی بود اندوهگین که چشمانی با دنیل

 .نشیندمی

 نباید بود من تقصیر همش... خواممی معذرت -

 بری فرستادمتمی

 دنیل... د -

 عذاب از دارم کالرنس... نزن حرف باش آورم... هیس -

 آه... کردممی چیکار میشد چیزیت اگه... میشم خفه وجدان

 فیفیخ فشار توانم اندک با را بود دستانم در که دنیل دستان

 .کنممی وارد

 خودت... نیست تو تقصیر من االن حال... نباش ناراحت -

 شده تموم االنم و بود اتفاق یه فقط اون نکن سرزنش و

 خوبه حالم من نباش، نگرام

 .شودمی خارج اتاق از و گویدمی متأسفمی دنیل

 اب تا بدیم بهش وقت یکم باید فقط کنهمی درستش زمان

 .بیاد کنار خودش

 

 

 



 گویدمی و زند می لبخندی رویم به هکتور

  خوبی -

 کردم بسته و باز را چشمانم هکتور جواب در من و

 شو خوب زودتر پس هستی قوی دختره که دونممی -

 حتما -

 کن استراحت خوب بیرون میرم من -

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

 ماندم تنها اتاق

 و رفتمی رژه مدام ذهنم در سیاه خوناشام آن آخر سخنان

 .کردمی عصبی مرا

 ( داره چموشی دختره همین بود نگفته برایان) 

 .شدمی تکرار ذهنم در مدام سخن این و

 از حرف است ممکن آیا بود؟ پدرم برایان از منظورش آیا

 باشد؟ دیگری برایان

 بالیی همچین مستحق که ام شده گناهی چه مرتکب من

 .هستم

 فقط آیا بگیرد؟ را خودش دختر جان تواندمی چگونه پدر

 شرمساری مایع و ندارم قدرتی هیچ من که است این برای

 است؟ درمیان هم دیگری دلیل پای یا هستم؟ او



 رد جای وزد می اتاق به باز پنجره از که خنکی نسیم و

 سوزاند می را هایم اشک پای

: 

 دنمگر پانسمان آرامی به و ام ایستاده اتاق قد تمام آینه جلوی

 و گذردمی تلخ اتفاق آن از هفته یک درست. کنممی باز را

 .داندمی مقصر را خود و است دمغ هم هنوز دنیل

 .شودمی اتاق وارد إما و رسد می گوش به زدن در صدای

 کنی؟می باز رو پانسمانت داری -

 کنم بازش بهتره شده خوب زخم دیگه اره -

  پایین بیا حاضره شام... خوبه -

 میام االن -

 منتظریم -

 مرسی... باشه -

 مرتب آینه در را خودم و کنممی باز گردنم از را پانسمان

 .روممی پایین به شام صرف برای و کنممی

 گویدمی و گرددمی بر سمتم به هکتور

 .کرد یخ شام که بیا زود اومدی؟ -

 گویدمی و اندازدمی گردنم به نگاهی کارن

  کردی؟ باز و پانسمانت -



 .مونده جاش اما کردم بازش دیگه شده خوب زخم آره -

 نزدیک غذا ظرف با داشت لب به که لبخندی با مامان

 گویدمی و شودمی

 خوب زود زخمت مثل هم زخمت جای عزیزم طبیعیه -

 .نباش نگران میشه،

 شام مشغول را خود و نشسته میز انتهای در ساکت دنیل

 اتفاقی درگیر ذهنش که دانستممی من اما بود کرده خوردن

 مقصر را خودش وهنوز  است افتاده من برای که است

 .داندمی

 گویدمی من به خطاب کارن

 گفت بزرگ مامان به باید ها چیزیه خوب بودنم بلد جادو -

 .داده پس خوب و امتحانش کرده تربیت شاگردی خوب

 آیدمی حرف به بود نشسته ایگوشه که لورن

 وگرنه داد یاد بهت چیزی یه بزرگ مامان باز خوبه -

 .هه نبودی بلد همینم

 زندمی فریاد سرش بر عصبی کارن

 تشریف الل نمیگن نزنی حرف... زد حرف این باز -

 .داری

 گویدمی و اندازدمی باال ایشانه لورن و

 میگم؟ دروغ مگه -



 ...دختره بابا برو -

 آیدمی در مادر صدای

 .نشستیم شام میز سر بسه، -

 خوردن شام مشغول و ساکت همه زد مامان که دادی با

 .شویممی

 

 اینجا مجبورم باالخره فردا نروم بیرون خانه این از امروز

 .کنم ترک را

 داشته لجنزار اون در خود از محافظت برای نیرویی حداقل

 دردب کتاب شاید بزنم خونه کتاب به سر یه بهتره... باشم

 .شد پیدا ها طلسم از بخوری

 وارد اتاق داخل به هکتور و کارن متقابال و آمد در صدای

 .شدند

 گویدمی و شودمی نزدیکتر من به هکتور

 کوچولو خانم کنیمی چیکار داری -

 خوندممی کتاب داشتم هیچی -

 و کشدمی دستم از را کتاب و ایستدمی کنارم در کارن

 گویدمی من به رو سپس و اندازدمی آن به نگاهی

 تخود کنی استراحت بیشتر باید نشدی خوب زیاد هنوز -

 نکن خسته و



 دیگه بسه استراحت کردم، استراحت کافی اندازه به من -

 کتابخونه برم خواممی

 کتابخونه؟... چی - کارن هکتور،

 زندمی فریاد گوشم کنار در تغریبا کارن و

 شدی؟ دیونه -

 داره؟ اشکالی چه مگه... کتابخونه آره -

 ما شانه روی بر را دستش و دهدمی دستم به را کتاب کارن

 دهدمی فشار و گذاردمی

 بری؟ میخوای تنها -

 راه سرم پشت لشکر یه خوایمی داری؟ مشکل... آره -

 .برم بندازم

 گویدمی عصبانی لحنی با تقریبا هکتور

 و ودب افتاده واست اتفاقی چه فهمی نمی واقعا که این مثل -

 .بودی رفته مرگ تاپای

 .باشید نگران خوادنمی بود اتفاق یه همش -

 کندمی نگاه چشمانم در کالفه کارن

 اینکه مثل... خنگ دختره باشید نگران خوادنمی میگه -

 .مردیمی داشتی نیست حالیت

 .نزن داد من سر -



 گویدمی و شودمی اتاق وارد دنیل

 شو آماده کالرنس کنید؟می صدا و سر چرا اینجا چخبره -

 .کتابخونه برمتمی

 گویدمی و اندازدمی دنیل به ینگاه کارن

 شکستی و سکوتت روزه باالخره  عجب چه -

 .کندمی ترک را اتاق  گویدمی منتظرمی دنیل

 

 درسمی گوشمان به صدایی کتابخانه به شدن وارد هنگام در

 که بود دنیل صمیمی دوست الکس زند،می صدا را دنیل که

 .زندمی صدا را او و آیدمی او سمت به تندی های قدم با

 گویدمی و دهدمی هل کتابخانه در سمت به مرا دنیل

 .نکن عجله کن پیدا خوایمی که کتابی... داخل برو -

 .منتظرتم داخل مرسی باشه -

 در را مایک عمو که کنممی حرکت کتابدار میز سمت به

 من به هم مایک عمو نگاه هنگام آن در و بینممی میز پشت

 .افتدمی

 وقته یخیل کالرنس، قشنگم دختر اینجاست کی ببین... به -

  کتابخونه بودی نیومده

 زنمب سر بهتون نتوستم داشتم مشکل جون عمو ببخشید -

 .خواممی معذرت



 کتابی چه حاال... نکن ناراحت و خودت دخترم دونممی -

 هست؟ مدنظرت

 زدن حرف قصد این از بیشتر بود فهمیده که مایک عمو

 کند.می عوض را بحث خودش ندارم

 

 .خواممی محافظ جادوهای راجب کتاب تا چند راستش -

 کامل اما باشه همین راجب کتابی تا چند یه کنم فکر -

 .نیست

 بدین بهم و کاملش خوب -

 ابکت اون اگر نیست، دسترس در متاسفانه دخترم شهنمی -

 .نداشت وجود کتابخونه از شدنش خارج اجازه بود هم

 چرا؟ -

 هبود جادو کتاب ترین کامل اعظم جادوگران کتاب میگن -

 ما نیاکان و بزرگ جادوگرهای توسط پیش ها قرن از که

 از هست، داخلش بخوای که جادویی هر شده، آوری جمع

 برای و... جادو کننده باطل و سفید جادوی تا سیاه جادوی

 تهنیف بدطینت طلب فرصت آدمای و سودجویان دست اینکه

 دوازده متاسفانه اما نداشت کتابخونه از شدن خارج اجازه

 .شدهن پیدا کتاب دیگه و میشه دزدیده کتابخونه از پیش سال

 و کتاب چندتا همون من پس خب... اومم... بدشد چقدر -

 برممی



 بیارم رو کتابا تا کن صبر لحظه چند دخترم باشه -

 حتما چشم -

 .آیدمی من سمت به زنان قدم که بینممی دور از را دنیل

 نگرفتی کتاب -

 بیاره رو کتابا رفته مایک عمو -

 نکن عجله باشه -

 گفته؟ بهت چیزی الکس -

 چی؟ برای نه... هوم -

 گفته چیزی الکس شاید گفتم دمغی آخه -

 گیرممی رو دنیل از زدمی صدا مرا که مایک عمو آمدن با

 .دهممی مایک عمو به را حواسم و

 .آمادست کتابات دخترم بیا -

 فعال عمو مرسی -

 خانه طرف به و شویممی خارج کتابخانه از دنیل همراه به

 .کنیممی حرکت

 و کنممی است خودش در همچنان که دنیلی به نگاهی

 گویممی

 کامله ماه امشب هوم، -

 گویدمی و اندازدمی من به را نگرانش نگاه دنیل



 .میمونی تنها خونه تو که هایی شب اون از -

 گاهن نگران و خسته دنیل چشمان در بخشی اطمینان نگاه با

 گویممی و کنممی

 جرئت همه پشه داره، امنیتی حفاظ خونه نباش نگران -

 .نداره شدن نزدیک

 اش مردانه و بزرگ دستان میان در که را دستانم دنیل و

 دهدمی فشار را داشت قرار

 باشم. مواظبت و خونه بیام زود کنممی سعی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هک بودم ام آورده کتابخانه از که هایی کتاب خواندن مشغول

 اتاق وارد مادرم و آورد می خود به مرا در صدای

 .شودمی

 زود عزیزم باش خودت مواظب ریممی داریم ما کالرنس -

 گردیممی بر

 .نباشید من نگران برید شما... چشم -

 مطمئن؟ -

 زنممی لبخند مادرم روی به

 مطمئن -

 .برگردیم زودتر که بریم پس -

 مامان -

 جانم -

 کردی؟ چیکار بود اتاقم تو که کتابی کارتون -

 بیارمش خوایمی داری، الزمش... انبار تو گذاشتمش -

 برات؟

 دیرتون برید شما میارمش، خودم داشتم الزم مرسی نه -

 .میشه

 زود کنیممی سعی باش خودت مواظب عزیزم، باشه -

 .فعال... برگردیم

 .کندمی ترک را خانه و شودمی خارج اتاق از مادر و



 ام سایه و ماندم من و شد خالی دقیقه چند عرض در خانه

 دیوار روی بر

 زمان تا بزنم انباری در هایمکتاب به سری است بهتر

 .گردند باز خانه  به ها بچه و بگذرد

  کنممی حرکت خانه انبار سوی به خانه، اندک روشنایی در

 .شودمی باز جیری جیر صدای با که دهممی ُهل را در و

 ایمپ زیر از موشی که گردممی هایم کتاب کارتون دنبال به

 پشت های کارتون به و پراند می جا از مرا و شودمی رد

 .شوندمی آوار سرم  بر ها کارتون و کنممی برخورد سرم

 این رو کارتونا کلی عقل کدوم آخه... سرم مامان آخ -

 .افتضاحی عجب... اه چیده؟ جوری

 .مکن جور و جمع رو کارتونا نرسیده راه از کسی تا بهتره

 بر دیگر کارتونی ها، کارتون کردن جور و جمع حین در

 .آوردمی در را دادم و  کندمی برخورد کتفم

 سمت به کنم،می نوازش را مسدومم کتف که همچنان

 کتابی... دارممی بر قدم بود افتاده زمین به که کارتونی

 جلب را نظرم بود افتاده بیرون کارتون از که قطوری

 .کندمی

 .بود سنگین و گرفته خاک بسیار کتاب

 زتمی را کتاب جلد بود افتاده دستم کنار که دستمالی با

 .افتدمی کتاب نام به چشمانم ،کنممی



 .اعظم جادوگران... برانگیخت را تعجبم کتاب نام

 !کند؟می چه جا این در کتاب این... چطور اما

 بود افتاده درونش از کتاب که کارتونی داخل به نگاهی

 .کنممی

 امکان این... بود پدر به متعلق کارتون... ندارد امکان

 است؟ پدر دست در کتاب این چگونه ندارد،

 کتاب این گفتمی که آورممی یاد به را مایک عمو سخنان

 .است شده دزدیده کتابخانه از پیش سال دوازده

 به مبهوت و مات من و افتدمی جانم بی دستان از کتاب

 او که ندارد امکان این! چگونه؟... شوممی خیره کتاب

 .باشد دزدیده را کتاب

 ابکت و کنممی مرتب را انباری هستم گیج هنوز درحالیکه

 را ارانب ببیند اینجا مرا کسی که این از قبل و دارممی بر را

 .کنممی ترک اتاقم مقصد به

 چنین هضم روممی وا تخت روی بر و برم می پناه اتاق به

 .نیست ممکن ایواقعه

 به و آیممی خودم به طوالنی چندان نه زمانی گذشت از بعد

 .کنممی باز را کتاب آرامی

  کنممی باز را اول بخش

 ( مرگ تولدسایه) یک بخش



 ود از که بالغ نا کودک یک به مرگ سایه شدن متولد برای

 وپدر مادر)است نیاز دارد سلطنتی خون و انسان طرف

 (باشند انسان

 ماه به که جنگل از اینقطه در است کامل ماه که شبی در

 اهریمن و کشیمی بند به را کودک است تر نزدیک

 گردن گرفتن گاز طریق از را خود خون زهر از مقداری

 رب را مرگ سایه طلسم کند،می منتقل کودک بدن به کودک

 .بخوان کودک

 کودک بدن از خون مقداری نقره، جنس از خنجری با

 سنگ هفت بر را آن و بریز نقره جام در و کن خارج

 و بریز است شده چیده کودک دور به که ای شده طلسم

 .کن خالی کودک بدن و سر بر را آن از مقداری

 اهریمن هفت رسید خود شکل ترین کامل به ماه که هنگامی

 را مرگ سایه طلسم و بزنند حلقه کودک دور به اعظم

 .بخوانند

 ،کامل ماه شب از قبل شبی در طلسم که صورتی در: تذکر

 ماه های لکه و شودمی باطل طلسم شود انجام اشتباه یا

 .شودمی ایجاد کودک بدن بر گرفتگی

 نممک یعنی مانم، می مبهوت مات و افتدمی دستانم از کتاب

 به و آیممی در گیجی از!... باشم؟ مرگ سایه یک من است

 .شوممی خیره کتاب



 تکه به و منجمد را قلبت چشمانش با: مرگ سایه توانایی

 .کندمی تبدیل سنگ ایی

 بیهوش را تو دهدمی بهاری خوش بوی که نفسش با

 .کندمی

 . دهد می سر را مرگ نغمه گوشت در ظریفش صدای با

 .شودمی اتاق وارد مادرم که بودم کتاب خواندن غرق

 نخوابیدی؟ هنوز کنیمی چیکار عزیزم -

 قایم تخت زیر را کتاب و شوممی خارج دستپاچگی از

 به لبخندی و گیرممی دست در دیگری کتاب و کنممی

 .زنممی مادرم

 رو ودمب گرفته کتابخونه از که کتابی داشتم اومدین؟ سالم -

 خوندممی

 کن استراحت عزیزم شبه نیمه... عزیزم اومدیم تازه -

 .نکن اذیت و خودت

 خوابممی االن چشم -

 و کشممی راحتی نفس من و شودمی خارج اتاق از مادر

 .شوممی کتاب ادامه خواندن مشغول

 اب ارادی کامال صورت به کند حمله او به کسی که هنگامی

 .کندمی خشکش الکترسیته ُشک



 در را خودش حرف و خواندمی را ذهنت بدنت لمس بدون

 . دارد را نفر دو به شدن تبدیل توانایی کند،می تحمیل سرت

 و برسد هدفش به تا کندمی نابود را دنیا و است نامیرا او

  ـ.کندمی نابود را خودش او رسید هدفش به که زمانی

 

 حرکت دستشوی سمت به و گذارممی تخت زیر را کتاب

 .کنممی قفل را در و شوممی دستشویی وارد کنم، می

 را دستانم کنممی نگاه خود به آینه در آورم،می در را لباسم

 سر به گیجی در هنوز کشم،می ها گرفتگی ماه روی بر

 .برممی

 چگونه؟ اما باشم؟ مرگ سایه یک هم من اس ممکن یعنی

 سمت به و شوممی خارج دستشویی از کنممی تنم را لباسم

 .کنممی حرکت اتاق

 و گذردمی منفور کتاب آن خواندن شروع از روز دو

 فهمیدم را تلخی حقایق و رسید پایان به صبح امروز

 .کردم پیدا کتاب الی البه در را پدرم اعتراف از ای نامه

 کنم،می پا و دست آتشی و ام ایستاده خانه باغ انتهای در

 دست و بسوزانم را کتاب این که است آن وقت اکنون

 .کنم کوتاه کتاب از را بالهوس الشخوران



 صدای شنوم،می را هایی قدم شدن نزدیک صدای دور از

 ن،م زندگی در فرد منفورترین او، جز نیست کسی مال پا

 خود منفعت و قدرت برای را ام خانواده و زندگی که کسی

 .گرفت من از

 .زندمی صدا مرا منفورش صدای با او

 کنی؟می چیکار استادی، اینجا چرا کالرنس -

 افتد می است دستانم در که کتابی به چشمش

 گویممی او به رو و اندازم می کتاب به نگاهی

 .بسوزونم رو کتاب این تا اومدم -

 یم آتش در را کتاب بیاید خود به برایان که این از قبل و

 را آن و برگرفته در را کتاب که هایی شعله به و اندازم

 .کنممی نگاه کندمی خاکستر

 به دیر اما رودمی آتش طرف به و آید می خودش به برایان

 یدبیا خودش به تا زیرا است بیهوده تالشش و جنبیده خود

 .خوردنمی بدردش دیگر و شده خاکستر کتاب از نیمی

 ور حمله من سوی به و کندمی ترسناکی غرش برایان

 دردناک صورتم طرف یک بیایم خودم به تا و شود،می

 .است شده

 غردمی گوشم در عصبانی برایان



 چه کتاب اون دونیمی پتیاره، دختره کردی غلطی چه -

 بود؟ مهم و داشت ارزشی

 و پلیدت و چندش فکرای تا دزدیدی رو کتاب اون تو -

 آشغاالیی تا سوزوندم اونو منم بدی انجام اون و این روی

 نرسن کتاب به تو مثل

 دزدیدی ازخانوادم و من تو فهمیدم رو چیز همه... فهمیدم

 .بدی انجام رو پلیدت افکار تا

 که کنیمی طرد و من داری خورده سنگ به تیرت که حاال

 .نیفته تو گردن و نیاد باال گندش

 درخت به مرا و کندمی حمله من طرف به خشمگین برایان

 گویدمی و کند می غرش و کوباندمی

 برات دلم پایین افتادی دره از که موقع همون کاش -

 و... بودمت کشته سگ توله اون مثل و سوختنمی

 و آورد می فرود گردنم کنار نیرویش تمام با را خنجرش

 خراش گردنم زنم،می جیغ ترس از و پوشانممی را صورتم

 و ناباوری با من و کندمی خونریزی مقداری و برداشته

 .کنممی نگاهش ترسیده چشمانی

 خود به ترس از و هستم گیج هنوز که هنگام آن در

 دهممی هل را او آمده کجا از دانمنمی که قدرتی با لرزممی

 ازت زنم،می فریاد و کنممی نگاه او به بار آخرین برای و

 .عوضی متنفرم



 و شوممی دور آنجا از و کنممی تند پا ورودی در سوی به

 .کنمنمی نگاه سرم پشت به دیگر

 امنکشیده دست دویدن از هنوز و ام رسیده جنگل اواسط به

 قبل و کندمی پرت را حواسم ها بوته پشت در صدایی که

 به و کندمی برخورد سنگی به پایم بیایم خودم به اینکه از

 .آیدمی در آخم و افتممی زمین

 گوشم به نزدیک از صدایی کنممی ناله درد از که هنگامی

 .رسدمی

 اونجاست کی - صدا

 شده؟ چی - دوم صدای

 خفیفی جیغ صدای رو؟ صدا شنیدی توهم آلبرت - صدا

 .بود

 :گویدمی داشت نام آلبرت که دوم صدای

 نشنیدم صدایی که من رابرت شدی خیاالتی باز -

 ایی گرگینه چطور آخه شنوینمی هیچی وقت هیچ تو -

  تو هستی

 آیدمی من سمت به بود شنیده مرا آخ صدای که رابرت و

 ارادی طورغیر به هم باز که فهمیدم من و ندید مرا اما

 بابت این از ام، شده غیب شوم متوجه خودم اینکه بدون



 یخطرناک موقعیت در که زمانی زیرا هستم عصبانی بسیار

 .اندازدمی دردسر به مرا و افتدنمی اتفاق گیرممی قرار

 درس در اینکه از بعد کاش اندیشم می این به من و

 را آن آوردم بدست را خود تعادل و شدم مسلط جادوگری

 که دانممی مقصر را بزرگم مادر باره این در بودم، آموخته

 .بود عجول مورد این در

 خوبی به جادوگری درس در اگر که داشت اعتقاد زیرا

 می بدست را تعادلم شدن غیب در مرور به اما نشدم مسلط

 .ندیدم چیزی که من اما... آورم

 به را خودم رودمی سیاهی چشمانم خونریزی از درحالیکه

 .دهممی تکیه آن به و رسانممی درخت به سختی

 .شوم خارج( شدن غیب) مسخره حالت از که کنممی سعی

 سمت به مرد دو پایم زیر در ها برگ خش خش صدای با

 .گردندمی بر من

 به بودند شوک در من ناگهانی حضور از که ها نگهبان

 .آیندمی خود

 آیدمی حرف به داشت نام رابرت که اولی نگهبان

  شنیدم صدایی گفتم دیدی -

 خارج آن از بود شوک در هنوز که(  آلبرت) دومی نگهبان

 آرام هردو و کندمی نگاه من داغون وضعیت به و شودمی

 .دارندبرمی قدم من سمت به آرام



 برایم جنگل در که اتفاقی از بعد که داری ضامن چاقوی

 سمت به و آورممی بیرون کردممی حمل جیبم در بود افتاده

 شدمی بلند چاه از انگار که صدایی با و گیرممی آنها

 گویممی

 .باشید نداشته کاری من با -

 .شوممی دور آنجا از سرعت به داشتم که توانی اندک با و

 مرا که آیدمی همچنان سرم پشت از نگهبانان صدای اما

 اضافه خود سرعت به آنها به توجه بی من و زنندمی صدا

 که هنگامی و گذارممی جا سرم پشت را نگهبانان و کنممی

 رود،می سیاهی چشمانم و زنممی نفس نفس خستگی از

 شوم.می پنهان تنومندی درخت پشت در قوا تجدید برای

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیاهی چشمانم و زدممی نفس نفس خستگی از که هنگامی

 پنهان تنومندی درخت پشت در قوا تجدید برای رفتمی

 .شوممی

 باالی از دهدمی قرا مخاطب مرا که صدایی هنگام آن در و

 .رسدمی گوشم به درخت

 نهات اونم خوردنی و ملوس کوچولوی دختر یه نگفتن بهت -

 کنه؟ گوشی بازی و بدوه توجنگل نباید شب وقت این

 .ها مصیبت این شودمی تمام کی پس خدایا آه

 چه... کنیمی آوار برسرم دیگر یکی نشده تمام یکی آن

 بی آن از خودم که ام کرده درگاهت به نابخشودنی گناه

 خبرم؟

 بشنوم منم بگو تر بلند گیمی داری چی -

 زمین روی بر و اندازدامی پایین به درخت از را خود و

 .آیدمی فرود

 مرا سرنوشت که انگار دیگر، سیاه خوناشام یک من خدای

 .ایی زده گره کذایی موجودات این با

 بیهوده و ماندمی نتیجه بی شدن غیب برای سعیم تمام

 .دهممی هدر را انرژیم

 این به انسان خون حاال تا میدی، خوبی خیلی بوی هوم -

 باشی هم فرشته که نمیاد بهت بودم، ندیده بویی خوش

 . اونه بخاطر بوت بگم که کوچولو خانوم



 .عوضی آشغال کن ولم -

 هم ادد کنی،می خسته بیشتر و خودت فقط نکن تقال الکی -

 .شنوهنمی و صدات کسی اینجا نزن

 گویممی و دهممی نشان او به را بود دستم در که چاقویم

  دارم چاقو نیا جلو -

 برات کنار بزارش... کوچولو خانم و دستت نبری -

 .خطرناکه

 و کندمی حمله من به خوناشام بیایم خودم به اینکه از قبل

 و گردنم در را خوناشام تیز های دندان دیگر بار برای

 .کنممی احساس را وجودم از خون مکیدن

 اب شوم بیهوش و دهم دست از را نیرویم اندک اینکه از قبل

 فرو خوناشام بطن در را چاقو تنم، در مانده قوای تمام

 دور خود از را پیچید می خود به درد از که اویی و کنممی

 .افتممی زمین به و کنممی

 و شودمی بلند جایش از پیچدمی خود به درد از که خوناشام

 به که نگهبانی دو که کند حمله طرفم به دوباره خواست

 ندچ عرض در و شوندمی تبدیل گرگینه به بودند آمده دنبالم

 .آورندمی در سیاهش قلب و نابود را زخمی خوناشام ثانیه

 چشمانم بودم آنها گر نظاره خونریزی درد با که من و

 شوم.نمی متوجه چیزی دیگر و رودمی سیاهی

 



 نیومده؟ هوش به چرا گذشته که روزه سه - جان

... کرده ضعیفش داده دست از زیادی خون - ویکتور

 .میاد بهوش پسرم نباش نگران

 گاز جای مثل زخمه، جای هم گردنش چپ سمت - جیسون

 قرار خوناشاما حمله مورد هم قبال اینکه مثل... گرفتگی

 .گرفته

 ببینم بودم، ندیده من! جدی؟ - داگالس

 .مثال عقابی خیرسرت - جان

 عروس بابای از کلمه یه - داگالس

 گویدمی و کندمی نگاهش چپ چپ جان

 مزه بی -

 آمده ستوه به پسرها مگوی بگو و کل کل از که ویکتور

 زندمی فریاد تقریبا بود

 سن من مادربزرگ اندازه هم جون به افتادین باز بسه -

 . دارید

 ببرد بین از را اتاق سنگین جو اینکه برای هم آلبرت

 گویدمی. کندمی گری میانجی

 تفاقا این اینکه از قبل دادیممی نگهبانی داشتیم که روزی -

 کسی با قبلشم اینکه مثل دیدیمش خونی گردن با بیفته براش



 رارف کسی از داشت اینکه مثل بود ترسیده بود، شده درگیر

 .کردمی

 گویدمی و آیدمی حرف میان داگالس

 ولی داره ضعیفی جسمانی وضعیت اینکه با گممی -

 .شده خوب زود زخمش

 گویدمی و کندمی نگاه ویکتور سوی به مشتاق جان

 .شده خوب زود که باشه گرگینه یا خوناشام شاید -

 دهدمی را جوابش و زندمی پوزخندی آلبرت

 دفاع خودش از که بود تا دو این از اگه کل عقل آخه -

 .نبود این وضعش کردمی

 کشدمی اشچانه به دستی ویکتور

 میدن انجام که طلسمایی با جادوگرا جادوگره، یه شاید -

 .بشن خوب زود که دارن رو این توانایی

 گویدمی و اندازدمی باال ایشانه داگالس

 باشه جادوگر نمیاد بهش -

 گویدمی و زندمی داگالس جواب در پوزخندی آلبرت

 یه میاد بهت که طوریه این اگه اومدنه، به چی همه مگه -

 .عقاب یه تا باشی گیریزلی خرس

  شدین بانمک همه چه امشب هه هه -



 

 حرف به مدتی از بعد و رودمی فرو فکر در داگالس

 .آیدمی

... درآورد رو خوناشام روده و دل خوب خودمونیما ولی -

 .باشه خشن نمیاد بهش

 آیدمی حرف به دوباره بود ساکت کنون تا که جان

 خشن اتفاقا... بدی تشخیص و باطن نمیشه که ظاهر از -

 میاد بهش

 گویدمی شیطانی لحنی با جان سخنان جواب در جیسون

 .دارم دوست خشن من جون -

 گویدمی و زندمی نیشخندی آلبرت

 نداری دوست چی تو -

 گویدمی و زندمی جیسون بازوی به مشتی جان

 عادته که دختری -

 .رودمی هوا به جان حرف با همه خنده

 .رودمی جان به ای غره چشم جیسون

 درد -

 حرف به دوباره رودمی فکر به که دقایقی از بعد جیسون

 گویدمی داگالس به خطاب و آیدمی



 روده و دل دختره که دیدی کجا از تو راستی داگالس هی -

 آورده؟ در رو خوناشام

 .آیدمی حرف به داگالس از زودتر آلبرت

 آخه دیده، جزئیات با و چیز همه و بوده اونجا آقا آخه -

 میکردی نگاه گاو مثل داشتی بودی اونجا خر مرتیکه

 شه پاره تیکه دختره

 بود افتاده دیگران انداختن دست دور روی امروز که جان

 گویدمی

 نشون حرکتی یه خودش از گاو بازم... گاو بالنسبت -

 میده.

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 کالرنس

 این اب نداشتم، شدن بلند برای رمقی بود کوفته و خسته بدنم

 کردم،می حس خوبی به را اطرافم تصاویر و صداها حال

 اطرافش موقعیت گر نظاره و جدا بدنم از روحم که چرا

 .بود

 از بعد که بود مرگ سایه توانایی از دیگر یکی هم این

 من برای بار اولین برای... جادوگران...  کتاب خواندن

 .افتاد اتفاق

 صدای و کنممی نگاه خیره پنجره پشت باشکوه منظره به

 به رسد،می گوشم به اتاق گوشه از هم به ها آن کل کل

 آنها از هرکدام که اندازممی نگاهی دیوار روی تابلوهای

 کشیده تصویر به زیبایی به را اطراف مناظر و ها قلمرو

 .است

 لمب روی بر تر طرف آن کمی که مردانی گفتگوی ناظر و

 تک صدای و بودم اند، نشسته تخت کنار شده چیده های

 .شنوم می را تکشان

 آمد نمی بدم... آمد بدم نما عقاب مردک آن از اول همان از

 وضعیت آن در من... بدهم او به حسابی مالی گوش یک

 مانندش وزغ چشمان با او و بودم مرگ حال در اسفناک

 .کردمی نظاره را مرگ درحال منِ 



 سراغ بریم حاال... میده کیف ها خوبه خیلی هم حالت این

 .بگیرم و حالش چجوری ببینیم مردک این

 آن کنار که ای نفره دو مبل روی بر که داگالس سمت به

 دسته روی بر و روممی نشسته( جیسون)مانند گوریل مرد

 .نشینممی مبل

 و زنممی تکیه مبل تاج به و نشینممی مبل دسته روی بر

 دست قدر این چرا گیرم،می قرار داگالس سر پشت درست

 چطور رسد،می ذهنم به فکری برد؟می درپیتش موهای در

 برممی فرو موهایش در را دستم کنم، مرتب را ها آن خودم

 .کشممی و

 به نگاه بود شده شوکه و بود گرفته دردش که داگالس

 .کندمی جیسون به بدی نگاه سپس و اندازدمی اطراف

 گویدمی و رودمی او به ایغره چشم جیسون

 .بخارونمش بیام خوارهمی خاره؟می تنت چیه -

 بحث بود افتاده من برای که اتفاقی سر بر هنوز آنها

 گاو مثل چرا که کنندمی سرزنش را داگالس و کنندمی

 .است بوده اتفاق گر نظاره

 گویدمی داگالس به خطاب بود جان اسمش که مردی

 نشون حرکتی یه خودش از گاو بازم... گاو بالنسبت -

 .میده

 کنممی زمزمه داگالس گوش در آهسته من و



 بهتره تو از گاوه -

 تاس نشسته او کنار که جیسون کندمی فکر که داگالس و

 و زندمی او گردن پس به است کرده زمزمه او گوش در

 گویدمی

 شو خفه یکی تو -

 شوک در بود خورده که گردنی پس از هنوز که جیسون و

 و اندازدمی او به بدی نگاه و آیدمی بیرون شوک از بود

 گویدمی

 وگرنه کردم عادت زدنت توهم با کن شکر رو خدا برو -

 جدات تونست نمی هم خدا افتادم می جونت به جوری

 .گرداند می بر  دیگر طرف به را رویش و... کنه

 ساکت بود رفته فرو خود در جیسون تشر با که داگالس

 و نشیندمی

 .شودمی اطراف گر نظاره

 نگاهی اطرافم و دور به بود، رفته سر امحوصله که من

 بر دستی ،کنممی نگاه داگالس به باز و اندازممی دیگر

 می را لباسش روی بر خاک و کشممی هایش شانه روی

 کنممی اضافه آن به هم فوتی عملیات تکمیل برای و تکانم

 .کندمی مور مور را گردنش که



 لتحا به بود شده سیخ تنش به مو حرکت این از که داگالس

 و گویدمی چیزی لب زیر و کندمی نگاه اطراف به شوک

 .کندمی فوت

 گویدمی و کشدمی پوفی آلبرت

 چیه؟ جدیدت توهم شده چی باز -

 گویدمی و کندمی ویکتور به رو داگالس

 .داره جن گفتی که شنیدم ازت قبال داره؟ جن اتاق این -

 بیاد وقت اون ترسهمی تو از جن بابا، بود کجا جن -

 .بلمبونی هی و انبار طرف نری که گفتم اونو... طرفت

 ویکتور به رو و گیردمی خود به مظلومانه حالت داگالس

 گویدمی

 گرداندمی بر را رویش قهر حالت با و نکنه، درد دستت -

 .نشیندمی و

 شده فعال درونم در کن اذیت و خبیث روی تازه که من و

 به که و دهممی قلقلک را اش بینی موهایم نوک با بود

 شود،می عصبانی که کندمی عطسه قدر آن افتد،می عطسه

 .کردم عصبانیت باالخره پس

 سر بر را آن دانست نمی و بود شده عصبانی که داگالس

 تخت روی بر من جان بی جسم به رو کند تخلیه کسی چه

 گویدمی و کندمی



 و شد پیدات کجا از نیست معلوم که دختر روحت تو ای -

 .نداشتمون دامن تو انداخت رو تو

 .کرد من نصیب داری مادر پدر فحش و

 از کشید سوت هایم گوش او حرف شنیدن از که من و

 با او... کنممی نثارش محکمی گردنی پس حرص، شدت

 به رو و پردمی جایش از ها گرفته برق مانند من کار این

 گویدمی و کندمی جیسون

 دی؟کر تالفی بشینی نتونستی جات سر ایی عقده مردک -

 او جان به بود شده کفری داگالس دست از دیگر که جیسون

 داگالس از را جیسون توانستنمی دیگر هم خدا  که افتدمی

 .کند جدا

 اجت به آسوده خیال با بودم رسیده هدفم به باالخره که من و

 نگاهی بود شده بلند که هایم ناخون به و دهممی تکیه مبل

 خندممی داگالس به شیطانی ای خنده با و اندازممی

 کتک داگالس فقط که کاری کتک مدتی از بعد باالخره و

 کرد. پیدا نجات ویکتور توسط بود خورده

 

 

 

 



 توسط بود داغون و بود خورده کتک جیسون از که داگالس

 .کندمی پیدا نجات جیسون دستان از ویکتور

 کتک شدت از که داگالس به تأسف با جان و آلبرت

 کدام هر و کنندمی نگاه بود نمانده بدنش در جانی خوردن

 .کنندمی مواخضه را او

 ذاری؟می جیسون سر به سر داری مرض مگه آخه پسر -

 بی و خراب کله اون که دونیمی همه از بهتر خودت

 هک ویکتور همراه به حرف این گفتن با آلبرت و... اعصابه

 همراه رودمی اتاق از بیرون به جیسون کردن آرام برای

 .شودمی

 کندمی کمک او به و دارد میبر قدم داگالس سوی به جان

 .بنشیند مبل روی بر تا

 وت آخه خر کله پسره... باش آروم پسر بشین جا این بیا -

 چرا دعواست برای بهونه یه منتظره جیسون دونیمی که

 .اوضاتو و حال ببین... بهش پریمی

 میشد بلند چاه ته از صدایش داغونی شدت از که داگالس

 گویدمی و کندمی جان به رو

 دراز مبل روی بر بعد و... ندارم حال توهم کن ول -

 اشاره جان به و گیردمی جان از را رویش و کشدمی

 .بگذارد تنها را او که کندمی



 برابر در بگیرد یاد باید او بود حقش نسوخت برایش دلم

 فاوتت بی افتد می دیگران برای و اطرافش در که اتفاقاتی

 تاجمح و بیفتد هم خودش برای اتفاق این زمانی شاید نباشد

 .باشد کمک

 چهره به و نشینممی مبل دسته روی بر داگالس سر باالی

 صورتش بر درد خاطر به که اخمی و خوابش در غرق

 .کنممی نگاه بود

 میک تا خوانممی وردی و گذارممی پیشانیش روی بر دستی

 کم ام نداشته وجدان عذاب از کمی و شود کم دردش از

 .شود

 ره و بود باز که ایی پنجره سمت به و شوممی بلند جایم از

 آن منظره روم،می وزید می اتاق در مالیمی نسیم گاهی از

 خود محصور را تو که بود زیبا حدی به پنجره طرف

 .کشیدمی خود طرفبه و کردمی

 اگر نبود، شرقی منطقه از جزئی انگار که بود زیبا حدی به

 وقت هیچ که چرا ام ندیده را آنجا بحال تا من بود که هم

 .تمنداش را( ویولت) جنگل میانه تا بیشتر روی پیش اجازه

 که جایی بیشترین و بودم زندانی خانه در مواقع بیشتر و

 کتاب مشغول همه که چرا بود کتابخانه داشتم رفتن حق

 اتفاق آن از تاقبل و نبود من به حواسشان و بودند خواندن

 اترفر بودند کرده معین برایم که مرزی از را پایم وقت هیچ



 برایم که حدی از بود بار اولین زمان آن و بودم نگذاشته

 .رفتم فراتر بودند کرده معین

 ویولت جنگل بودم دیده که مکانی زیباترین زمان این تا

 هک بودند گذاشته ویولت خاطر این به را جنگل این نام بود،

 الس فصل بیشتر در و دادندمی بنفش های شکوفه درختان

 به ایی کننده خیره زیبایی و جلوه و بود ماندگار ها شکوفه

 می زنده و آوردم می شانس اگر شاید حاال و دادمی آن

 کنم. زندگی آزادانه توانستممی ماندنم

 

 

 شده خوب هایم زخم گذرند می دیگری از پس یکی روزها

 دخو از واکنشی و بود بیهوش هنوز جانم بی جسم ولی بود

 جیسون از آن از بعد و یافت بهبود داگالس و داد نمی نشان

 .نزد سر جا این به زیاد دیگر و کرد دوری

 یحت کنم،می نگاه جانم بی جسم به ام زده تیکه پنجره به

 امیدی دیگر چون کنمنمی فکر هم آزادانه زندگی به دیگر

 .ندارم ماندن زنده به

 مرگم که اندیشم می این به و نشینممی پنجره کنار روزها

 پیدا نجات آور خفقان منجالب این از تا رسدمی فرا کی

 .کنم



 از قبل تا. است شده تنگ برادرانم خواهر و مادر برای دلم

 از هر شوم طرد اگر حتی که داشتم امید کنم فرار اینکه

 ببینم را ام خانواده توانممی گاهی چند

 امیدی دیگر بمانم زنده و بیاورم هم شانسی اگر حتی حاال

 گرگ آن دارم حتم برگردم اگر که چرا ندارم دیدارشان به

 .کندمی ام پاره تکه پیر

 روز این رسد،می گوش به بیرون از زیادی صدای و سر

 برو و شلوغ، گویندمی شرقی مقر آن به که خانه این ها

 .است آن در زیادی بیای

 جنگل در و اند شده قلمرو وارد ها اهریمن گویندمی

 چیزی یا کسی جوی و جست در که انگار سرگردانند

 .هستند

 که راچ نیفتد برایش اتفاقی که هستم لورن نگران شدت به

 .دارد مراوده زیاد اهریمنان با اخیرا او

 عقل سر را او نشده دیر این از بیشتر تا بتواند إما کاش

 خبر با موضوع این از هم پیر گرگ آن اگر حتی بیاورد

 ار او و کردمی رفتار پرورداش ناز با تر جدیی کمی میشد

 .آورد می عقل سر

 .رسدمی گوش به واضح درها پشت پایین، از آلبرت صدای

 چند از را صداها توانممی که ام فهمیده هم را این جدیدا

 بشنوم فرسخی



 گویدمی ویکتور به خطاب  که شنوممی را آلبرت صدای

 کنننمی هم شکار حتی ندارن کسی به کاری ها اهریمن -

 .گردنمی چیزی دنبال دارن فقط

 برای من بود. خطری زنگ اعالم این و

 

 

 تنها زیاد، آمد و رفت و بود شلوغ اینجا که بود روزی چند

 سکوت در غرق و ساکت و شدمی خالی اینجا که زمانی

 .بود شبها بود

 .نیامده بهوش جانم بی جسم هنوز 

 شده ناامید آمدنم بهوش از هم خانه این ساکنان حتی دیگر

 .اند

 هم خودم حتی دیگر... دیدممی چشمانشان در را ناامیدی

 .آنها به برسد چه ندارم ماندن زنده به امیدی

 دور به اتاق این در روز چند از بعد آهنین مردان دوباره

 .کنندمی بحث و اند شده جمع هم

 یک از که ام داده آهنین مردان لقب ها آن به خاطر این به

 .هستند تر قوی و بزرگتر هم گیریزلی خرس



 و ساکت که بینممی میانشان هم را احمق داگالس امروز

 ویکتور سخنان به حواسش و است نشسته ای گوشه مظلوم

 .است داده

 داگالس که است این اندازد می خنده به مرا اینجا که چیزی

 در و اندازدمی جیسون به پنهانی نگاهی ورودش بدو در

 .نشیندمی ساکت جیسون از نقطه دورترین

 در که هستند سرگردان اهریمنان آن درمورد سخنانشان

 .گردندمی چیزی چه دنبال به جنگل و شهر

 :گویدمی و افتد می من به نگاهش سخنانش میان در آلبرت

 جیسون نیومده؟ بهوش چرا گذشته که ماه یک از بیشتر

 نه؟ بخونی و ذهنش نتونستی

 محافظت ذهنش از دفاعی دیوار یه که انگار نشد نه -

 .کنهمی

 قهح و توانایی از نبود مرگ سایه از دیگه دفاعی دیوار این

 بود. جادوگری های

 

 

 

 

 



 گویدمی و گذاردمی اشچانه زیر را دستش داگالس

 درست جادوگره یه دختره اینکه مورد در من حدس شاید -

 .باشه

 گویدمی و دهدمی تکان سری هم آلبرت

 یه تونیم نمی هم ما حتی میگه درست داره داگالس شاید -

 .بسازیم ذهنمون برای دفاعی دیوار

 آلبرت به خطاب ویکتور

 نتونمی... و حیات وفرشته مرگ فرشته ها فرشته انواع -

 .بسازن ذهنشون برای نفوذ غیرقابل حفاظتی دیوار

 گویدمی و گرددبرمی ویکتور طرف به جان

 و شیطانی موجود یه مورد در داشتین پیش وقت چند -

 .موند نصفه حرفتون که کردینمی صحبت خاصی کتاب

... اعظم جادوگران کتاب... انداختی یادم خوبه...آره -

 نییع نخوندم اونم از صفحه یه اصال شخصه به که کتابیه

 ندیدم هم و کتاب جلد اصال

 از اینکه واسطه به بزرگم پدر پدر توسط کتاب این

 کتاب اینکه محض به اما میشه خونده بوده برتر جادوگرای

 .کننمی جدا تنش از رو سرش کنهمی تموم و

 چیی - داگالس

 چرا آخه - جان



 نهههه - آلبرت

 چی واسه - جیسون

 

 گویدمی پسرها بهت جواب در ویکتور

 خوندن حق کسی و بود شیطانی کتاب اون اینکه برای -

 بزرگم پدر پدر قصد که دونهنمی هم کسی و نداشت و کتاب

 .بوده چی کتاب خوندن از

 خاراندمی را اشچانه آلبرت

 نه؟ک استفاده شیطانی افکار برای ازش بوده ممکن یعنی -

 هکتابخون تو و کتاب اون از بعد... دونهمی چه کسی شاید -

 بهش تونست نمی کسی داشت دکور جنبه بیشتر اما گذاشتن

 تاحاال و میشه دزدیده پیش سال دوازده اینکه تا بزنه دست

 .نیست کتاب از اثری هیچ و نشده پیدا که هم

 گویدمی و کندمی ویکتور به نگاهی جیسون

 رو اون خوندن حق کسی که شده نوشته چی کتاب تو -

 نوشتنش؟ چرا پس  نخونه اونو کسی بوده قرار اگه نداشته

 که طور همون نبوده، شیطانی افکار جز چیزی کتاب -

 هم جادوگر پس داریم، بد و خوب چیزی هر تو دونینمی

 .باشه بد تونهمی

 آیدمی حرف به دوباره آلبرت



 نکردن؟ نابودش و کتاب چرا -

 فکر بودن لوهی ساده مردم زمان اون مردم خب -

 راهی جادوگرا حرفای و ها نوشته و کتاب این کردنمی

 .پیشرفتشونه برای

 پرسدمی کنجکاو ایچهره با داگالس

 که کسی دست افتاد شاید کنن پیدا و کتاب گردننمی چرا -

 ؟کنینمی چیکار وقت اون کنه ابزاری استفاده ازش بخواد

 ات شاید دونهمی کی. نشد پیدا اما گشتن دنبالش رو جا همه -

 .برده بین از و کرده پیدا اونو یکی حاال

 

 کالرنس

 چی درش دونممی و خوندم و کتاب اون خط به خط من فقط

 باید اول نوشته چی کتاب تو اینکه فهمیدن برای گذرهمی

 اون بخونی ذهنمو تونستی اگر بعدش و کنی پیدا رو من

 فهمیدی چیزی شاید فقط شاید، وقت

 

 

 

 

 



 پرسدمی کنجکاوانه جان

 کتابخونه از پیش سال دوازده و کتاب که گفتین شما -

 از پر که کتابخونه تویه و کتاب یه میشه چطور اما دزدیدن

 رو میشه محافظت ویژه طور به و محافظه و نگهبان

 دزدید؟

 پرت قسمت که کتابخونه غرب شب، همون درست -

 و دهبو سخت شدنش محار که گیرهمی آتیش بوده، کتابخونه

 به آتیش کردن خاموش برای رو کتابخونه کارکنان همه

 کشونهمی خودش سمت

 هک بررسی و نیست کتاب که میشن متوجه وقت چند از بعد

 بوده، عمدی سوزی آتیش که میفهمن میشه سوزی آتیش از

 .بدزدن و کتاب تا زدن آتیش رو کتابخونه و

 گویدمی ویکتو به خطاب آلبرت

 دزدیده؟ کی و کتاب نفهمیدین بعدش -

 منفهمیدی وقت هیچ نه اما دزدیدن، و کتاب چرا که فهمیدیم -

 .دزدیده و کتاب کی که

 پرسدمی سینه به دست جیسون

 بودن دزدیده چی واسه حاال -

 روز چهار و کتاب شدن دزدیده از بعد هفته دو درست -

 سلطنتی خانواده دوتا از بچه تا دو ماه شدن کامل به مونده

 و موانع و بسازن شیطان ابر دو ها اون از تا میشن دزدیده



 در درست اما. کنن حکمرانی و بردارن راهشون سر از

 رو برنامشون و رسهمی سر دارسی پادشاه لحظه آخرین

 .ریزهمی بهم

 یکی و میمیره یکیشون میشن، پرت دره به بچه دو هر

 .نشد خبری ازش هم وقت هیچ و میشه گم دیگشون

 ممجس متوجه که ام نشسته تخت روی بر جانم بی جسم کنار

 پس... شودمی سرازیر چشمانش از اشکی قطره که شدم

 باشم. امیدوار پس دادی نشون واکنش یه باالخره

  

 

 فتهر فرو فکر در همه و گرفته فرا را اتاق عجیبی سکوت

 جا از را همه و شودمی باز بدی صدای با در که بودیم

 .پراندمی

 زده وحشت و پریده بارنگ که بود کاراموزان از یکی

 رز خانه نوان - گویدمی اضظراب با ویکتور به خطاب

 .گرفته آتیش سیاه

 و شوندمی مبهوت و مات سخن این شنیدن با مردان

 .کنندمی ترک را اتاق سراسیمه

 و شودمی سکنه هرگونه از خالی ثاینه چند عرض در خانه

 .گیردمی بر در را خانه عجیبی سکوت



 هب و دهم انجام یتیم کودکان برای کاری توانستممی کاش

 بشتابم یاریشان

 .نیازدارم کمک به اکنون خودم که افسوس

 وشگ به در کردن بسته و باز مانند پایین طبقه از صداهایی

 . رسدمی

 خانه به زود چه ها پسر ویکتور که کنممی فکر من و

 .برگشتند

 چند در که شوم خارج اتاق از تا کنممی حرکت در سمت به

 در، قدمی

 بی جسم سمت به فاسد اهریمنی و شودمی باز شدت با در

 .کندمی حرکت جانم

 خفه درصدد و شودمی خم جانم بی جسم روی بر اهریمن

 شودمی کردنش

 دارمبرمی را بود میز روی زخمم پانسمان برای که قیچی

  او سوی به تا

 چیزی اهریمن قدمی یک در درست اما شوم، ور حمله

 جسسم سمت به جلو سمت به مرا قوی آهنربای همچون

 .کشدمی

 

 



 کالرنس

 گیخف احساس و هستم کوفته و خسته اما گرفته روح جسمم

 تا کشم،می نفس سختی به و شده بسته نفسم راه و کنممی

 باالی را کریه صورت با اهریمنی کنممی باز را چشمانم

 .میبینم کردنم خفه حال در سرم

 و پست، موجود دست از یافتن نجات برای کنممی تقال

 تنفس برای هوا کمی جوی و درجست

 ینا مغز بی کله در و بیابم چیزی تا کنممی باز را دستانم

  کنم خالی موجود

 و یرمگمی بدست را پاتختی روی بر گلدان تقال و سختی به

 .شکنم می سرش در را آن قدرتم بیشترین با

 نگاه مرا مبهوت اش وزغی چشمان آن با ثانیه چند برای

 من روی سنگینش هیکل و شودمی لوچ چشمانش کندمی

 شود.می بیهوش و افتدمی

 

 

 

 

 



 کنم،می دور خود از و کرده جدا خود از را او سختی به

 زمین به سر با محکم بود نزدیک تخت لبه به چون اما

 . کندمی برخورد

 .کندمی تقال هوا ایی ذره برای و شده بسته ام تنفسی راه

 زور و کنممی هرکاری اما روم می پنجره سمت به باشتاب

 .شود نمی باز زنممی

 اینکه از قبل شودمی بلند اهریمن از مانندی خرناس صدای

 ماا کنممی پنجره شدن باز برای را سعیم تمام بیاید بهوش

 .ندارد فایده

 و شودمی ور حمله سمتم به دوباره و آید می بهوش اهریمن

 .رودمی هوا به آخم درد از که کشدمی را موهایم

 اما کند رها را موهایم تا گذارممی دستش روی بر را دستم

 او شده متصاعد من از که ای الکترسیته جریان موقع همان

 .کندمی خشک را

 به و اهریمن به واج و هاج افتد، می زمین بر بیهوش و

 میشد متصاعد آن از الکترسیته جریان همچنان که دستی

 ریانج از دیگر که کنممی بسته و باز را دستم. کنممی نگاه

 .نبود خبری الکترسیته

 .هستم مرگ سایه که شدم می مطمئن داشتم دیگر

 ودنش متوجه و نکند شک کسی اینکه برای آیم می خودم به

 ام، کشته را اهریمن الکترسیته با و هستم مرگ سایه من که



 از ار قلبش و فرو قلبش در را بود افتاده کنارم که قیچی

 .کنممی جدا سینه

 هاج و آورند می هجوم اتاق به پسرها و ویکتور همزمان

 نگاه امنشسته زمین روی بر و امآمده بهوش که مرا واج

 رد اش سینه از را اهریمن آن کثیف قلب چگونه که کنندمی

 .آوردم

 .نیازمندم تر عمیق تنفس برای هوا به همچنان من اما

 زمین از شدن بلند برای من به تا آیند می سمتم به پسرها

 کنند کمک

 خواهم،می اکسیژن کمی فقط و هستم عصبی من اما

 پنجره سمت به و برود کنار از تا دهم می ُهل را جیسون

 عقب را او قدم دوسه اینکه جای به دادنم هل اما بروم،

 .کند می پرت دیوار سمت به را او بکشد،

 تا روندمی جیسون سمت به کنندمی نگاه من به واج و هاج

 خواستمنمی متاسفم... من... من -. کنند کمک او به

 نجرهپ کنار برم تا کنار بره خواستممی فقط بشه اینجوری

 .همین

 سوی به و کنممی ترک را اتاق سرعت به پشیمانی با و

 .کنممی قفل را در و میشوم وارد و روممی دستشویی

 خبری سرزنده و شاد دختر آن دیگر کنممی نگاه آینه به

 باز اما بود، محدود و زندانی خانه در که بود درست نبود



 خوشحال م شاد برادرانش و خواهر و مادر کنار در هم

 .بود

 نبود، شاد دختر آن دیگر دیدممی آینه در که کسی اکنون اما

 .نبود لبخند لبانش بر و زد نمی برق چشمانش دیگر

 فته با گربه که کنممی فکر این به و زنممی آب صورتم به

 ام زنده هنوز من اما بود، مرده اتفاقات این با االن هم جان

 جانم. سگ معروف قول به و

 

 کفن تا صد بود تو جای االن گربه دختر هستی کی دیگه تو

 بود پوسونده

 .جون سگ

 را ادیزی فشار بود گیری شکل حالدر بدنم در که تغییراتی

 .رفتمی تحلیل انرژیم حدودی تا و کردمی وارد من به

 کجا از قدرت این دانم نمی جیسون دادن هل زمان در اما

 تا باید هست هرچه کرد، پرت دیوار سمت به را او که آمد

 .کنم کنترلش شدن دردسر از قبل

 آینه به بار آخرین برای و زنممی آب دوباره را صورتم

 .کنممی نگاه

 به خواممی نه و باشم، که خوامنمی و نیستم شیطان من

 .بزنم آسیب کسی



 .شوممی اتاق وارد و کنممی حرکت اتاق سمت به

 به و نشسته ساکت اتاق در ها پسر تنها و نبود ویکتور

 .هستند خیره زمین

 به  است، نشسته تنها ای نفره دو مبل روی بر جیسون

 .نشینممی کنارش و روممی سمتش

 گیرممی دستانم میان در را قویش بزرگ دست

 بزنم آسیب بهت خواستمنمی جیسون، میخوام معذرت من -

 .متاسفم... همین کنار بری که خواستممی فقط

 رد کردن تالفی و تنفر از حسی شوم،می خیره چشمانش در

 .بینمنمی نگاهش

 معذب کمی مرا که برگرفته در سنگینی سکوت را اتاق

 .کندمی

 کنممی جیسون به نگاهی خجالت روی از دوباره ناچار به

 .گویممی متأسفمی و

 و گیردمی را دستانم شوم بلند جایم از خواهممی تا اما

 .افتممی بغلش در که کشدمی

 میان در من و کرده بغل نیرویش تمام با مرا جیسون

 بودم شدن خفه حال در بازوانش

 ترسیده کنممی درکت جوجه، نیستم عصبانی دستت از -

 .بیخیال و بار این بودی



 خطاب نداشت حیایی و بود تر شرم بی همه از که داگالس

 از جیسون نیستی؟ عادت که جسارتن: گویدمی من به

 نمیاد خوشش... دخترای

 

 به را کردن بلند سر روی و شده سرخ خجالت از که من و

 .گیردمی را حالش خوب جیسون اما نداشتم، وجه هیچ

 خاره؟ می تنت باز مگه -

 من روبه ببخشیدی دید خطری را موقعیت که داگالس

 .نشیندمی ای گوشه ساکت و گویدمی

 روی بر و کندمی بلند مرا جیسون ناگهان هنگام آن در

 ترین مهم اما و: گویدمی و گذاردمی اشورزیده و پهن شانه

 .گروهه توی تو شدن عضو مراسم بخش،

 این دست از شدن آزاد برای کردن تقال به شروع من و

 .شوممی گوریل

 چیزی عضو خوامنمی اصال  افتم می االن دیونه کن ولم -

 .زنممی جیغ االن کن ولم:  زنممی فریاد و بشم

 مانندش گزر دستان آن با نبود هم خیالش عین که جیسون و

 .آوردمی در را جیغم که زندمی باسنم روی بر

 دارم دوست زدن جیغ من بزن، جیغ خوایمی هرچقدر -



 لبه سمت به و کندمی باز را آن و رودمی پنجره سمت به و

 داشت قرار بزرگی استخر استخر زیرش که اتاق بالکن

 .رودمی

 غلطی چه: زنممی فریاد تقریبا و کشممی را جیسون موهای

 وزغ مثل چرا کنید کمک روانی، کن ولم بکنی خوایمی

 .کنیدمی نگاه منو وایسادین

 فرا جیغی درگوشش و کنممی ریشه از را جیسون موهای

 واکنش یک از دریغ اما کند رها مرا تا زنممی بنفش

 .کوچک

 خسته و خودت دارم دوست زدن جیغ من جوجو که گفتم -

 نکن

 موهایش از را دستانم حرفش شدن تمام از بعد جیسون و

 ته سرو زمینی سیب گونی یک مانند مرا و  کندمی جدا

 جیغ و شوممی آویزان بالکن میله به سروته من و کندمی

 استخر در آخر در و ندارد اثری هیچ رهایی برای هایم

 پسرها به رو. رودمی هوا به جیغم آب سرمای از و افتممی

 و زنندمی دست و کنندمی تماشا بر و بر مرا باال از که

 ناسزا گویندمی تبریک را گروهشان در شدن عضو

 .زنممی وجیغ گویممی

 وحشی، گوریالی نرسه بهتون دستم مگه بیشعورا -

 .انگال سرتون تو بخوره گروهتون



 است عادی برایشان ها حرف این انگار که هم آنها و

 هک من بر افسوس و خندیدند،می و کنندمی نگاه مرا بروبر

 بی گوریل این وزغی چشمان در شده پنهان شیطانی نگاه

 جیسون () ندیدم را خاصیت

 

 

 

 گویممی ناسزا و کنممی نگاه پسرها به خشم با که همچنان

 کامال نگاهی با و شودمی حیاط وارد پشتی در از ویکتور

 تسم به است، عادی برایش اتفاقات این انگار که خونسرد

 .کندمی دراز طرفم به کمک برای را ودستانش آیدمی من

 بیرون آب از و کنممی شنا استخر های پله طرف به من اما

 گویممی ویکتور  به وخطاب آیممی

 با معاشرت آداب و ادبن بی و گستاخ خیلی پسراتون-

 .نیستن بلد رو خانوما

 .شوممی حمام وارد و روممی در سمت به قهر با و

 سرما حاال اه بیارم کجا از لباس حاال بهتون بزنن گند

 .کن درستش و بیا خورممی

 ومتقابال آیدمی در صدای خودم با زدن حرف حین در

 .رسد گوش به ویکتور صدای



 .زد صدا دخترم مرا دانستنمی را اسمم کنون تا که او

 رخت تو میذارم آوردم تمیز لباس برات دخترم... خانمِ  -

 .کن

 هب هایم لباس و بودم آبکشیده موش مانند که وضع همان در

 به خطاب تخسی با کنممی باز را در بود چسبیده تنم

 گویممی ویکتور

 ممنون لباساهم بابت... کالرنسه اسمم -

 و آورم می در را هایم لباس و بندممی رویش به را در و

 .کنممی حمام

 است قرار بالیی چه دیگر این از بعد که اندیشم می آن به

 نازل سرم بر

 .شود

 آن در و کنممی تن به را است من برابر ده که هایی لباس

 .هستم شدن گم درحال

 است بلند بازم امزده باال که چقدر هر را شلوار های پاچه

 .ام شده گم بلند های آستین با و گشاد لباس در و

 محض به شوممی اتاق وارد و کنممی حرکت اتاق سمت به

  شدن وارد

 .خندند می جدیدم تیپ از پسرها

 کندمی ساکت را آنها همه شید خفه یک با ویکتور



 طیلهتع مخشون نده محل بهشون بشین اینجا بیا عزیزم بیا -

 ندچ گفتم ها بچه به... نگیر خودت به رفتارشون و حرفا

 راتب لباسو سایز ترین کوچیک کنن تهیه برات لباس دست

  کنی تحمل لباسارو این باید موقع اون تا فعال آورم

 کنم نگاه ویکتور به تعجب با

  پس؟ چیه بزرگش اینه لباستون سایز ترین کوچیک -

 جیسون اندازه -

 گوریل -

 گویدمی و کندمی نگاهم چپ چپ جیسون

 نکنه درد شما دست -

 غره چشم و زدمت،می تر محکم باید کنممی فکر که حاال -

 .گیرممی را رویم و روممی او به ای

  آوردمی خودم به مرا ویکتور صدای

 و اومدی بهوش بیهوشی دوماه از بعد که حاال دخترم -

 بگی چیزی خودت از خواینمی شکر خدارو خوبه حالت

 افتاد؟ برات اتفاق اون و بودی جنگل تو چرا

 توضیح باید آمدنم بهوش از بعد زود یا دیر که دانستممی

 زود. آنقدر نه اما دهم

 



 توضیح باید آمدنم بهوش از بعد زود یا دیر که دانستممی

 .زود ایقدر نه اما دهم

 مرحله به رسیدیم... کنم چیکار بگم، چی حاال... هوم

 .سختش

  افتم می لکنت به و شوممی هول کمی

 بگم چجوری... من راستش... م... من -

 خانواده از و من سالگی شش تو پدرم بگم... بگم چی

 کهاین برای بگم کرده؟ آزمایشگاهی موش و دزدیده سلطنتی

 لو شومش های نقشه که ترسیدمی و بود خطر در منافعش

 کنه؟ طرد منو برن

 بود نزدیک که بود رسیده دیوانگی و جنون به اینقدر... بگم

 داد؟ فراریم خونه از و کنه جدا تنم از و سرم

 ویکتور نافذ چشمان در کردن نگاه سخته، خیلی وای

 .کندمی بیشتر را اضظرابم

 هب خطاب سریع و کنممی نگاه ویکتور چشمان در سختی به

 بزنیم؟ حرف خصوصی میشه:گویممی او

 خصوصی؟ -

 ترم راحت جوری این آره -

 گویدمی و زندمی پوزخندی جیسون

 کن خالص و خودت قاقیم ما بگو دفعه یه -



 داری؟ شک مگه -

 نکنه درد شما دست -

 او از را رویم غره چشم با همراه و کنم،می خواهش -

 .گردانمبرمی

 صدای با بود متین و آرام پسرها بقیه به نسبت که جان

 فعال و بیرون بریم بهتره: گویدمی پسرها به رو آرامش

 .ها بچه بریم بزاریم تنهاشون

 مرسی: گویممی و کنممی جان به دانی قدر نگاه

 .کنندمی ترک را اتاق پسرها ترتیب این به و

 صحبت خصوصی خوایمی که هست خاصی موضوع -

 دخترم؟ کنی

 توی اما نیست خاصی موضوع راستش... نه خب... اوم -

 تصحب تا باشه تر خلوت بهتره نیستم راحت ها پسر جمع

 .کنیم

 

 حتما، گفتی شون پرونی متلک و پرونی مزه خاطر به -

 وت مغز جای به نکن نگاه هیکلشون و قد به چلن و خل اینا

 گچه سرشون

 مشخصه که اون -

 .افتدمی خنده به ویکتور حرفم این با



 من به خطاب و شودمی تمام اش خنده کوتاه دقایقی از بعد

 :گویدمی

 مطلب اصل سر بریم وقتشه حاال خوب

 بله....بله -

 .بگم دروغ مجبورم ولی خواممی معذرت جون خدا

 و خواهر بودم نفره هشت خانواده یه عضو من راستش -

 اما بود شده کامل نیروهاشون سالگی دو همون از برادرام

 وادهخان توی کم کم نداشتم نیرویی هنوز سالگی هشت تا من

 ناقصم من که گفتند قبیله و

 داشت وجود درصدی خوناشام مادرم بود گرگینه پدرم چون

 .باشم ناقص من که

 .کرد صبر سالگی هجده تا و نگفت چیزی پدرم

 میشد وارد بهش ها قبیله طرف از که فشارایی خاطر به اما

 .کنه طرد گروه و خونواده از و من بود مجبور

 جنگل به تا بیرون زدم خونه از شدم، طرد اینکه از بعد

 اذیتم و شدم گرگینه شکارچیای اسیر راه توی اما برم،

 از سختی به و کشنممی بدم لوشون اگه گفتن و کردن

 .نجامای االن و افتاد اتفاق اون که بعدشم و رفتم در دستشون

 چرت باشه کرده باور کنه خدا... بود سخت چقدر خدا وای

 رو. پرتام و



 

  گویدمی من به خطاب ویکتور

  کدوم -

 دهممی پاسخ متعجب

 چی -

 جنگل کدوم -

 .کنممی نگاه را ویکتور باز دهان با

 چی حاال تو، گفتی بود چی دختر و دهنت بگیرن گل ای

 بگم؟ بهش

 مجنون بید جنگل... جنگل... چیزه... من -

 هکتور و پیر گرگ اون از نبود دروغ دیگه یکی این وای

 .شنیدم

 خب خیلی: گویدمی و کشدمی اش چانه به دستی ویکتور

 .کنممی رسیدگی بهش

 .کن استراحت بزارن تنهات فعال میگم پسرا به

 ممنون باشه -

 یه تو: گویدمی و گرددبرمی طرفم به دوباره ویکتور

 جادوگری

 هستم؟ -



 .جادوگری یه که زننمی حدس پسرا -

 باشم جادوگر یه شاید پس -

 هستی پس -

 .شاید: دهممی جواب او به لبخندی با من

 رها تخت روی را خودم من و شودمی خارج اتاق از او و

 .کنممی

 گذشت بخیر اووف

 گوش به واضح در پشت از پسرها و ویکتور صدای

 .رسدمی

 و ریز صداهای و بود شده حساس و تیز هایم گوش جدیدا

 .شنیدمی را دور

 شوممی را آلبرت صدای

 جادوگره؟ یه واقعا اون -

 دهدمی را جوابش ویکتور

 آره -

 .بود درست حدسمون پس ایول - پسرها

 ریمبزا تنهاش فعال بهتره کنهمی استراحت داره تر، یواش -

 .پایین بریم بیاین



 صحبت من بودن جادوگر درباره که شنیدم را صدایشان

 .کردندمی

 رچیکا کنن استفاده منافعشون برای من از بخوان اونا اگه

 کنم؟

 .تهس چاه تو افتادن چاله از بدبختی ته یعنی این که واقعا

 کاری همچین و اومدیم... کنننمی کاری همچین اونا بابا نه

 بکنی؟ غلطی چه خوایمی وقت اون کردن

 .شی خفه میشه

 .زنممی حرف خودم با دارم که رسیده جایی به کارم

 کنم؟ غلطی چه شه جوری این اگه جدی

 .کنممی فرار جاهم این از که نداره کاری

 کنی؟ فرار خوایمی چطور اینجا نگهبان همه این با

 عوضی اهریمن اون که داشتن عرضه نگهبانش اگه

 .بشه وارد تونستنمی

 فرار و کنممی خواب طلسم و همشون فوقش... حرفیه اینم

 .کنممی

 .نمیشه این از بهتر

 کسی مگه نمیاد، هم پسرا صدای کور، و سوت قدر چه

 نیست؟ خونه

 .میشوم خارج اتاق از و کنممی حرکت اتاق در سمت به



 .خر نره پسرای... پسرا... ویکتور نیست خونه کسی -

 .نیست خونه کسی اینکه مثل نه

 راه به آشپرخونه سمت به و کنممی تشنگی احساس کمی

 .بنوشم آب کمی تا افتممی

 روی را لیوان و خورممی آب کمی و روممی آشپزخونه به

 .گذارممی میز

 حرکت روی نیست کسی تا بهتره رسد،می ذهنم به فکری

 .کنم کار اشیا

 تکان کم خیلی اما لیوان دادن تکان به کنممی شروع

 در من که بود باال تمرکز به نیاز کار این برای خورد،می

 .نداشتم تمرکز هم ذره یه ها روز این

 به لیوان و پرممی جایم از سرم ازپشت داگالس باصدای

 .شکندمی و افتدمی زمین

 کنی؟می چیکار داری -

 لحن با بودم عصبانی حسابی داگالس دست از که من

 دهممی را جوابش سردی

 .کردممی کوفت آب داشتم -

 کار یه داشتی اما بود معلوم کردیمی کوفت آب داشتی -

 .کردیمی هم دیگه

 گویممی و گردمبرمی داگالس سمت به



 قدر این بعدشم خوردم،می آب یعنی... کوف آب داشتم-

 شیشه درضمن نکن دخالت من کار تو و نباش فوضول

 .کن جمع هارم

 کنم؟ جمع من توشکستی -

 جمع خودت پس شکست افتاد لیوان ترسوندی و من تو -

 .کن

 .کنممی ترک اتاق سمت به را آشپزخانه و

 .کن جمع هارو شیشه نره یادت -

 تو دختر آخه... بندممی محکم را در و شوممی اتاق وارد

. احمق دختره احمق، میدی؟ سوتی همش روزا این چرا

 .رفت شدی کودن

 .متنفرم ازت خر پسره شدم خسته اه

 درچغن تویی کنم طلسم بخوام که کسی اولین خورممی قسم

 خاصیت. بی

 

 

 

 

 

 



 .بود تنها نمیشه لحظه یه اینا دست از اووف

 کن جمع و حواست احمق دختره... االن کنم چیکار خدایا

 بده سوتی کمتر

 .زمینی سیب پسره خر داگالس

 رها رویش رو خودم و کنممی حرکت تخت سمت به

 .کنممی

 کنم کامل و اون ضعیفم چیزای چه تو که کنم فکر باید االن

 بینمب کنم تمرکز یکم بزار... شدنه غیب ترافتضاح همه از

 تونم؟می

 شیممی غیب حاال تمرکز یکم

 از و ترساندمی و من که بود در محکم شدن باز صدای

 .پراندمی جایم

 اتاق وارد سرهم پشت که بودند حیا و شرم بی پسرهای

 .شوندمی

 ندازینمی گاو مثل و سرتون که است طویله اینجا مگه -

 .داخل میاین

 گویدمی پریده رنگ آلبرت

 که میارم ایمان داگالس حرف به دارم مسیح عیسی یا -

 .داره جن اینجا



 مکنمی مهمانش گردنی پس و کنممی حرکت آلبرت سمت به

 گویممی و

 .شدم غیب کالرنس منم خودتی، جن زهرمار -

 گویدمی زده هیجان جیسون

 شیطون بلدی چی دیگه... بلدی شدنم غیب پس وای -

 ...مردک خوری؟می بلدم کاری کوفت -

 من بدی هم زهر تو خورم،می کنی درست تو اگه -

 .رودمی هوا به اش خنده بعد و... خورممی

 سر خیره مردک درد -

 پرسدمی متعجب جان

 نمیشی ظاهر چرا حاال -

 تونمنمی -

 چرا؟ -

 .تمنیس بلد اینکه دو ریختین، بهم و تمرکزم اینکه یک -

 موقع همان که بنوشم آب کمی تا  دارممیبر را آب لیوان

 .شودمی پیدا داگالس کله و سر

 مشغول و آیدمی ها بچه سمت به خرم و خوش که داگالس

 زندمی ای سکته و افتدمی من به نگاهش بود سیب خوردن

  زندمی فریاد و افتدمی دستش از سیب و



 جن -

 جن درمون بی درد ای -

 چخبرته:  گویندمی و کنندمی داگالس به رو هم با پسرها

 .سرت رو گذاشتی رو خونه پسر

 بعد خورهمی هم آب داره تازه نشسته روتون روبه جن یه -

 کنین؟می نگاهش نشستین خونسرد شما

 گویدمی خونسرد جان

 جونش نوش بخوره آب خب -

 !جونش؟ نوش -

 گویدمی او به خطاب عصبی جیسون

 ظاهر تونهنمی شده غیب کالرنسه این...اسکولیسم مردک -

 شه

 .کن کوفت و سیبت و سرجات بتمرگ

 میبینی؟ و من االن جدی؟ -

 گویدمی و دهدمی تکان تاسف نشانه به سری آلبرت

 ما اون شهنمی دلیل بینیمنمی و اون ما شده غیب اسکل -

 نبینه رو

 ظاهر چجوری دونینمی شدی غیب االن طور، این که -

  شی؟



 هک صدایی با که رویم،می  فرو فکر در دقایقی برای همه

 من و پرممی جایم از آوردمی در گوشم کنار داگالس

 زنممی گوشش در ناخودآگاه

 به مظلوم و گذاردمی صورتش روی بر را دستش داگالس

 .کندمی نگاه من

 گوشت تو بزنم خواستمنمی خوام،می معذرت من... من -

 .بود رفلکس یه

 .شی ظاهر که کنم کمک خواستممی فقط من -

 گویدمی و زندمی پوزخندی جیسون

 با که است سکسکه مگه مونده، عقب مردک آخه -

 .شه برطرف ترسوندن

 .رودمی هوا به شان خنده داگالس کار این با ها بچه و

 کمکت از مرسی -

 مبلی سمت به و گویدمی آرامی کنمیمی خواهش داگالس

 آن روی بر ساکت و رودمی بود نشسته آن روی قبال که

 .نشیندمی

 گویدمی من به خطاب جان

 رو وت باشه بلد شاید بگیم ویکتور به بریم نیست بهتر -

 ظاهرکنه



 وامخمی تمرکز یکم فقط کنممی حلش خودم نیست الزم نه -

 بزارید اگه

 کسی دیگر که جایی کنم،می حرکت دستشویی سمت به

 و کندنمی باز طویله مثل را در و شودنمی مزاحمت

 .است تمرکز برای مناسبی جای صدالبته

 .کنم تمرکز کنممی سعی و زنممی صورتم به آبی

 باز آرام را چشمانم تمرکز و تالش و سعی دقایقی از بعد

 .کنممی نگاه آینه به کنممی

 .شدم موفق باالخره پس بودم شده ظاهر

 زا و فرستممی خودم برای چشمکی و کنممی نگاهی آینه به

 شوم.می خارج دستشویی

 

 

 

 

 

 

 



 به جا همه گذرند،می دیگری از پس یکی سرعت به روزها

 جایشان و خوب کال هایم زخم است، ساکت عجیبی طرز

 .شده محو

 .شده بهتر قبل به نسبت پسرها با امرابطه

 اتاق به شدنم ظاهر از بعد بودم شده غیب که روزی

  بازگشتم

 .کردندمی نگاه مرا واج و هاج پسرها

 گفت و آمد خودش به جیسون

 غیب مآد یه که داره تاثیر اینقدر کشیدن سیفون یه یعنی  -

 .ای معجزه چه... تاثیری چه عجب کنه؟ ظاهر رو

 که چرا ندارد خبر من شدن غیب ماجرای از هنوز ویکتور

 سرش مدت این

 .بود گرم گرگینه شکارچیان با

 بود داده انجام نیمه نصفه( برایان )پیر گرگ که را کاری

 رساند پایان به را

 و بود شده مجروح سخت شکارچیان با درگیری در برایان

 از را هکتور و دنیل و نداشت را آنها با مقابله توان

 .بود کرده منع شکارچیان به نزدیکی

 .رساند اتمام به را ماجرا این تمام زیرکی با ویکتور اما



 از و ایم نشسته نشیمن در ویکتور دور به همگی اکنون

 داگالس معمول طبق پسرها و کنیممی صحبت روزمرگی

 اندازندمی دست را سوژه همیشه

 هب را ما غریبش عجیب و بچگانه های واکنش با داگالس و

 .اندازدمی خنده

 ایی بچه گویی که زندمی سر داگالس از کارهایی گاهی

  نه است ساله پنج

 بازی چل و خل و خصلت همین اما... ها عقاب آلفای

 .است کرده داگالس را او هایش

 از یکی متقابال و کندمی ساکت را مان همه در صدای

 مالقات درخواست و آیدمی داخل به ویکتور کارآموزان

 .دهدمی گزارش را شمالی های گرگ گله بتای

 مالقات رو شما میخوان شمالی گله بتای رئیس، - کارآموز

 . کنن

 گویدمی او به رو ویکتور

 برای نباشی اینجا بهتره فعال دخترم داخل، بفرستش -

 بهتره خودت

 در سمت به تا شوممی بلند و میزنم لبخندی ویکتور به

 .کنم حرکت

 نمزمی چشمکی ها بچه به رو و ایستممی ویکتور سر پشت

 .شوممی غیب و



 حاال؟ بمونم نمیشه: گویممی ویکتور به خطاب و

 آیدمی من صدای که طرفی وبه پردمی جایش از ویکتور

 .بیندنمی مرا اما چرخد،می

 .ایستادم سرتون پشت منم نترسین -

 و شودمی خارج ازشک بود شک در هنوز که ویکتور

... چ... دادی سکتم مونیمی جن مثل دختر: گویدمی

 .شدی شکلی این چجوری

 .دونیدب بهتر باید که شما دیگه بودنه جادوگر خاصیتای از -

 گویدمی من به خطاب ویکتور

 االن؟ بشی ظاهر تونیمی -

 گویدمی و کندمی ایخنده تک جیسون

 حله کشیدن سیفون یه با -

 گیرممی را رویم و روممی او به ایغره چشم

 گویممی و کنممی بیندنمی مرا که ویکتور به رو... درد -

 تونممی حاال... دارم الزم تمرکز یکم فقط تونممی بله -

 بمونم؟

  

 



 چند و گذاردمی صندلی روی بر را دستش ویکتور

 گویدمی و زندمی آن به ایضربه

 .باش راحت دخترم بشین بیا -

 ویر بشینن بیان ترسممی شینم،نمی اما مونممی پس باشه -

 راحته جام ایستادم سرتون پشت همینجا من

 دختر تو دست از -

 به را او و شودمی اتاق وارد گله بتای همراه به کارآموز

 .کندمی هدایت ها مبل طرف

 هک او گله، بتای با روزمره های صحبت و پذیرایی از بعد

 .کشدمی پیش را جدیدی بحث بود آلفرد نامش

 شدت به زخمش نیست خوب اصال واران آلفا وضع -

 هکن درمانش تا بشه نزدیکش کسی نمیذاره کرده عفونت

 به هاشو مسئولیت میاره، درش پا از داره کم کم زخم

 .میده انجام سختی

 اولم از میگن که اومده در دیگه های قبیله آلفای صدای

 گله توی داخلی مرج و هرج... نبوده سمتی همچین الیق

 هم جون به آلفا جایگاه برسر نشده هیچی هنوز شده ایجاد

 همه روی بخوام که ندارم و قدرت اون گلم بتای من افتادن،

 و این خودتون مطمئنم... باشم داشته کنترل و نظاره چی

 .کنیدمی درک

 گویدمی و دهدمی تکان تاسف نشانه به سری ویکتور



 برای حلی راه یه نباش نگران کنممی درکت پسرم آره -

 هم واران زخم دوای برای کنیم،می پیدا مشکل این

 آسیب خودش به و میکنه امتناع ازش فعال که استراحته

 هب میام عصر نباش نگران پسرم بری تونیمی... رسونهمی

 ایی چاره و کنممی صحبت باهاش و زنممی سر واران

 .کنیممی پیدا مشکل این برای

 ظاهر دقایقی بعد من و... رودمی و کندمی خداحافظی آلفرد

 کندمی پرانی مزه دوباره جیسون که شوممی

 عجب چه کنهمی کار کشیدنم سیفون بدون ظاهرشدن اِ  -

 .کنممی نثارش ای غرهچشم و ادب، بی پسره کوفت -

 به خطاب و نشینممی رویش بر و روممی ها مبل طرف به

 گویممی ویکتور

 شه؟نمی خوب و شده بدتر حالش که شده زخمی چجوری -

 کنه؟نمی پیدا التیام زود زخماشون ها گرگینه مگه

 وضع این به و اون آلود زهر تیر اینکه از قبل روز چند -

 بندازه

 زخمش میشه، زخمی سیاه خوناشامای با درگیری توی

 بود رفته سرکشی برای که بود نشده خوب کامل هنوز

  اطراف جنگالی

 مزخ جای به تیر و کننمی حمله بهش گرگینه شکارچیای

  خورهمی



 و کنیم خارج بدنش از و زهر کردیم سعی خیلی ما

 به نیاز شدنش بهتر برای اما شدیم موفق هم تاحدودی

 .نمیده انجام اون که داره استراحت

 خرشیطون از و ببینمش برم حتما کنممی سعی امروز

 میبره. بین از و خودش وگرنه پایین بیارمش

 

 

 فتهر فرو فکر در همه و گرفته فرا را اتاق عجیبی سکوت

 از دور به و است آرام و ساکت شدت به روزها این ایم،

 این به نسبت خوبی احساس. من برای خطری هیچ

 از قبل آرامش همه اینها کنممی حس... ندارم موضوع

 و شکندمی را اتاق سکوت در صدای... است طوفان

 .آوردمی بیرون فکر از را همگی

 

 گویدمی که بود ویکتور کارآموز

 .رئیس دارن رو شما با مالقات درخواست برایان آلفا -

 مهمان واز پیش به شخصا تا شودمی بلند جایش از ویکتور

 اتاق و بروم در طرف به خواهممی تا برود، اخترش بد

 راهرو پیچ در پیر گرگ آن همراه به ویکتور شوم خارج

 اما بیندمی مرا ویکتور هستند اتاق سمت به آمدن درحال



 دیوار پشت به ببیند مرا برایان بگذارم اینکه از قبل

 .شوممی غیب و گردمبرمی

... شودمی مهمانش و ویکتور ورود با مصادف شدنم غیب

 مرفتمی کنم ترک را اتاق گفت ویکتور که اول همان کاش

 .من به لعنت

 احساس من به کوتاه ای لحظه برای حتی او کنار در ماندن

 .                                                                                    دهدمی دست خفقان

 پسرها و نشیند می مبل روی بر ویکتور همراه به برایان

 .شوندمی پیر گرگ از پذیرایی مشغول

 باز را سرحرف برایان متفرقه های حرف دقایقی از بعد

 .کندمی

 پیدا زخمی دختره یه جنگل تو که شنیدم نگهبانا از -

 .کردین

... عوضی پیر گرگ بگیری و من مرگ خبر اومدی پس

 هب که روممی عقب به بودم ایستاده برایان سر پشت که من

 و دافتمی زمین به گلدان و کنممی برخورد سرم پشت گلدان

 .شکندمی

 یجای طرف به پاچه دست بود ایستاده من نزدیک که آلبرت

 دگویمی ویکتور به خطاب و آیدمی بود شکسته گلدان که

 .خورد دستم خواممی معذرت -



 چشم آن واقع در اما رودمی غره چشم آلبرت به ویکتور

 .بود من برای غره

 .گردمی سر از را صحبت ویکتور

 بعد بود برده بین از و گردنش خوناشام کردیم، پیدا آره -

 مرد هم وقت چند

 گویدمی متعجب ایچهره با برایان

 جلسه جنگل تو اهریمنا که دادن خبر نفوذیا اما مرده؟ -

 .زدن اینجا رو دختر رد که گفتن و گرفتن

 ( بده لو خودتو کم کم خوبه خیلی...خوبه) 

 به خطاب شود مضطرب و دستپاچه اینکه بدون ویکتور

 درست دادن خبر بهت که اونایی اره: گویدمی برایان

 .ودب شده بیهوش زیاد خونریزی از بود اینجا دختره... گفتن

 اومد خبر... کردن پیداش اینجا و بودن زده و ردش اهریمنا

 اما رسوندیم و خودمون فهمیدیم وقتی کردن حمله اهریمنا

 بودن، کرده خفه بیهوشی حالت تو رو دختره بود، دیرشده

 رو دختر متاسفانه اما رسیدن، هم و اهریمن حساب ها بچه

 .دادیم دست از

 گویدمی و خاراندمی را اشچانه برایان

 آدمایی به جنگل تو ما... شدم متاسف خیلی... مرده پس -

 ممنوعه جاهای که دیممی هشدار اونجا میان تفریح برای که

 من... نمیره گوششون تو حرف اما نرن، جنگل خطرناک و



 کنن تربیش رو نگهبانا بگم هم پسرا به باید... برم باید فعال

 .نیفته اتفاق این دیگه تا شه بیشتری محافظت و

 ولقب اون اما کند بدرقه را برایان تا شودمی بلند ویکتور

... بلدم و راه نشو بلند باش راحت: گویدومی. کندنمی

 .رودمی و کندمی وخداحافظی

 و کندمی صدا رو من و شودمی بلند جایش از ویکتور

 گویدمی

 خواممی اتاقم، میای و میشی ظاهر االن همین کالرنس-

 .باش زود بزنم حرف باهات

 پیر گرگ منفیای انرژی رسد،نمی مشامم به خوبی بوی

 ظاهر... دردسره نبودش و بود کرد، را خودش کار آخر

 و میزنم در کنممی حرکت ویکتور اتاق سمت به و شوممی

 .شوممی اتاق وارد ورود اجازه از بعد

 زتا پرسممی سوال تا چند دارم کارت بشین بیا - ویکتور

 .میدی جواب

 بپرسید باشه -

 برایانی دختره -

 هوم؟ -

 برایانی؟ دختره گفتم -

 برایانم دختره اره... اره... من... اوم... چی -



 آخری؟ فرزند -

 اوهوم -

 م،کن بررسی خودم باید نیست، درست اینجا چیزایی یه -

 .بری تونیمی

 حتما کرده، شک... شوممی خارج اتاق از و شوممی بلند

 چی یعنی... دزدیده بودم بچه وقتی و من برایان فهمیده

 شیطان یه بوده قرار و دخترم همون من بفهمه اگه شه،می

 دیگرو مصیبت یه طاقت دیگه نه...کنه؟می چیکارم باشم

 خدا. ندارم

 

 کسی داگالس و من از غیر به و بود سکوت در غرق خانه

 .نداشت حضور خانه در

 دبو رفته واران آلفا مالقات برای پسرها همراه به ویکتور

 بود، گذاشته خانه و من محافظت برای را داگالس و

 تنها اجازه دیگر ها اهریمن حمله حادثه از بعد ویکتور

 دیگر بار ترسیدمی که چرا نداد، من به را خانه در ماندن

 .بیافتد برایم اتفاق این

 شیفت برای وقت هر که گذاشتند قرار پسرها و ویکتور

 ندبما خانه در نوبت به نفر یک کنند می ترک را خانه دادن

 .دهد نگهبانی و



 هک دانممی اما دهد نگهبانی که بود داگالس نوبت دفعه این

 که ریخته کرمی یه حتما و نیست ها حرف این مال داگالس

 مالقات و نزدیکی جرئت و گرفته چشم زهره او از واران

 .ندارد را واران با

 .آوردمی بیرون هپروت از مرا داگالس صدای

  کالرنس..ِکلی پیس پیس... پیس -

 ،بنال چیه نکن مخفف و اسمم نگفتم صدبار ِکلی و درد -

 .ندارم و حوصلت بگو زود بگی؟ خوایمی چی

 تاونوق دستم رو افتی می میشی خفه دختر بگیر نفس -

 بدم؟ چی و ویکتور جواب

 .مزخرف مردک نه یا میگی -

 مثل میاد پایین از صداهایی یه... میگم االن بابا نزن -

 .داخل اومده کسی اینکه

 کارآموزای یا هستن ها بچه شاید... زدی؟ توهم باز -

 .ویکتور

 تا هدور راه بیان نیست قرار حاال پسرا و ویکتور بابا نه -

 ندیدی مگه مرخصی رفتن هم کارآموزا شبه، نصفه بیان

 کرد؟ مرخص رو همشون ویکتور

 گویدمی دوباره ملتمسی صدای با داگالس

 .کنیم نگاه نو پایی بریم بیا -



 درق این شه راحت خیالت تا چیه ببینیم بریم پاشو اووف -

 .نزنی توهم

 خارج اتاق از و افتم راه به در طرف به داگالس همراه به

 .کنیم حرکت راهپله سمت به و شویممی

 پشت از میام پشتت من برو جلوتر تو ترن، مقدم خانوما -

 .دارم هواتو

 گویممی و گردمبرمی داگالس سمت به عصبانیت با من

 دیگه جای مقدمن، خانوما اینجا ترن، مقدم خانوما و درد -

 .کنیمی مال پای و دیگران تقدم حق وسط میپری خوب که

 جوری همین هم عقابات دسته از عقابی آلفای سرت خیر

 کنی؟می محافظت

 راهم به و گردمبرمی و روممی داگالس به ایغره چشم

 به ایگربه و شودمی باز ورودی در ناگهان. دهممی ادامه

 .رودمی هوا به داگالس فریاد که میپرد داخل

 از ،بودم شده زده شوک داگالس فریاد و واکنش از که من

 پس و روممی داگالس سمت به و شوممی خارج شوک

 .کنممی نثارش محکمی گردنی

 هگرب از کی آخه است گربه یه فقط این نه؟ تو ای دیوونه -

 سه رو من میمون مردک این چجوری بببن ترسه؟می

 .مسخرش توهمای این با کرده خودش االف ساعته

 شنوممی سرم پشت از را داگالس صدای دوباره



 شیطانی اهریمن یه شاید هوم باشه گربه معلوم کجا از -

 .هان باشه

 .است گربه یه این مسلما خب -

 در هرشکلی به اهریمن دونینمی مگه نباشه شاید نخیر -

 میاد؟

 هوم؟ معلوم کجا از باشم شیطان خودمم شاید اصال

 گویممی و کشممی پوفی

 کنیمی چیکار اینجا باشی اهریمن میاد بهت هم خیلی آره -

 .همنوعات پیش بری باید

  جیگر دیگه بخورم رو تو اومدم -

 ای غره چشم... شدی پرو خندیدم روت تو باز من درد -

 اتاق به تا گردانمبرمی را رویم و کنممی نثارش دیگر

 به و شودمی گرفته دهانم جلوی لحظه یک در که برگردم

 شوممی کشیده عقب

 

 کشیده عقب به و شودمی گرفته دهنم جلوی لحظه یک در

 ستون پشت در خود همراه مرا که بود داگالس شوم،می

 .کندمی پنهان

 بی اما دارد بر دهانم روی بر را دستانش تا کنممی تقال

 .است فایده



 نریخت اهریمنا نمیبینی کنی؟می رم چرا چته دختر هیس -

 .باش ساکت خونه تو

 ارفاقه اما شوم رها دستانش از دیگر بار تا کنم می تقال

 لحظه یه: گوید می و کندمی نگاه من به داگالس کند،نمی

  جات سر بشین ساکت

 جلوی مانندش گرز دست به کنممی نثارش ایی غره چشم

 .کنممی اشاره دهانم

 .نمیادا در صدات اما دارممی برش میگی؟ و دست -

 نفس کندمی جدا دهانم از را دستش داگالس اینکه محض به

 در را آرنجم و گردمبرمی طرفش به و کشممی ای آسوده

 گویممی و آورم می فرود شکمش

 .نیاد در صدات باشه حواست -

 مآی می بیرون کمی ستون پشت از گیرممی او از را رویم و

 .شوممی کشیده عقب به دوباره که بکشم سرکی تا

 در و پدرمون کننمی پیدامون میان االن خلی مگه دختر -

 .میارنا

 پیدامون کسی صدات اون با نزنی حرف قدر این تو -

 .کنهنمی

 شو غیب -

 چی؟ -



 پرت و حواسشون من شو دور جا این از دیگه، شو غیب -

 خبر رو ها بچه و ویکتور گممی عقابا بتای به و کنممی

 .کنه

 تپر و حواسشون بخوای اینکه از قبل اما خوبیه فکر اره -

 مین باقی هم جنازت از چیزی بیان پسرا و ویکتور تا کنی

 این نکن فکر تو اصال گممی وچل، خل مردک مونه،

 .تری راحت جوری

 .بده و دستت: گویممی و برمیگردم داگالس سمت به

 بیارن در حرف برام فردا چی، دیگه بدم؟ و دستم... چی -

 .نداره راه اصال شهنمی... دادم دست دختر یه به

 یستن کسی نترس: کنممی نگاه داگالس رخ نیم به عصبانی

 برابر در این درضمن بیارن، در حرف برات ببینه که

 .هیچه درخت پشت دخترا کردن ت*خ*ل

 حسوده، جیسون اون کار دیگه اره دونی؟می کجا از تو -

 نمیره طرفش کسی من طرف میان همش دخترا بینهمی

 .که دونیمی داره دردسر خوشکلی آخه میشه حسودیش

 گویممی و کنممی نگاه داگالس به سفیه اندر عاقل

 کردن حسودی تو خیارشور آخه تو، بودی کی نمک با -

 آخه؟ داری

 .شویممی غیب و گیرممی را دستش

 گویممی او به رو و



 .باش زود نکرده حس رو ما بوی کسی تا بیافت راه -

 های برگ که بود باغ انتهای در که بزرگی درخت سمت به

 به و رویممی بود مناسب شدن پنهان برای و داشت پهنی

 باال برو: گویممی داگالس

 .ترسممی ارتفاع از من... باال برم چی -

 و رتچ تر کم میترسی؟ ارتفاع از عقابی یه تو نگو چرند -

 .باال برو بگو پرت

 .دارم مشکل من اما ترسه،نمی که عقابمه  اون خب -

 .نکردن پیدامون تا باال برو فقط بشو میشی هرجونوری -

 هم من و رودمی باال درخت از داگالس بود مکافاتی هر به

 الی البه در درخت باالی و کنممی حرکت سرش پشت

 نشینم.می بودن غیب حالت درخت انبوه ها برگ

 

 

 

 

 

  

 



 به بودیم نشسته درختان باالی بودن غیب حالت همان در

 .کردیممی نگاه خانه به اهریمنان آمد و رفت

 شنوممی ا داگالس زیرلبی غرغرهای صدای که

 دنبال بردارین سرش از دست دیگه، نیست خونه کسی -

 گردین؟می چی

 برید فهمیدنمی چرا گشنمه بابا... شد خشک کمرم... آه

 .کنید گم و گورتون

 گویممی و زنممی داگالس پای به لگدی پا با

 پیش ساعت یک تا بودم من حتما رفت، سرم بزن ُغر کم -

 .کردم خالی رو میوه ظرف یه

 االن من پیش ساعت یک میگی خودت خوبه... اووو -

 .گشنمه

 .شکمت اون تو بخوره کارد -

 شه؟نمی گشنت خودت تو داری؟ من شکم چیکار... اه -

 .کنیمی فتوسنتز چون بشه که کنمنمی فکر البته

 کردی دیوونم نزنی حرف قدر این میشه -

 خصلتای از یکی آدما کردن دیوونه دونممی خودم -

 .شدی من دیوونه توهم پس...منه

 االن...سرجات بشین نزن حرف اینقدر خودشیفته مردک -

 یه نااهریم... بیاد جا حالت تا پایین کنممی پرتت لگد یه با



 راحت نفس دست از ملت یه و بخورن حسابی غذای

 .بکشن

 آمد و رفت ادامه به و نشیندمی آروم گوشه یه داگالس

 .کندمی نگاه خانه به اهریمنا

 گویممی و کنممی داگالس به گذرا نگاهی

 .که نیست خونه تو چیزی خوانمی چی خونه تو -

 .ذارنمی کار طلسم دارن شاید -

 گویممی متعجب

 طلسم؟ -

 کار طلسم چندتا جنگل تو پیش وقت چند... طلسم آره -

 بدم، تشخیص رو طلسما اینکه برای منم بودن گذاشته

 .داد من به ها طلسم درباره کتاب یه ویکتور

 و اون که بود شده نوشته طلسمی درباره کتاب از تیکه یه

 مورد فرد یا شی که بفهمن تا میذارن کار مدنظر جای

 با دفر اون و باشن داشته تسلط کامال روش تا چیه نظرشون

 از رو توانش و انرژی کم کم شده طلسم که اشیایی لمس

 بود نوشته تدریجی، مرگ یه مثل میره،می و میده دست

 و ارهد استفاده دیگه های فرشته و مرگ فرشته برای بیشتر

 .داریمن فرشته اینجا که ما اما برن،می بکار فلزا تو بیشتر



 داشته نیمه نصفه مرگ سایه یه شاید - کنممی زمزمه

 و ویکتور حرفای و هستن من دنبال هنوز پس... باشید

 .نکردن باور

 رسدمی گوشم به داگالس پرسشگر صدای

 گفتی؟ چیزی... چی -

 دهممی جواب خونسرد من و

 نگفتم چیزی نه... هوم -

 اومدن فرشتم فهمیدن من دنبال اومدن شد چی دیدی اه -

 .کنم فرار تر زود باید کنن خالصم

 گویممی و زنممی پایش ساق به هایش گویی یاوه از لگدی

 خودشیفته؟ زدی توهم باز -

 دهممی ادامه و

 نزارن؟ کار طلسم تا گیریننمی و جلوشون چرا پس -

 گویدمی و کشدمی موهایش روی بر دستی کالفگی از او

 ناو با هم جیسون حتی بگیریم، و جلوشون تونیمنمی ما -

 نهتومی که کسی تنها ترن قوی ما از اونا میاره، کم هیکلش

 واران همون ترسنمی ازش اهریمنا و بگیره و جلوشون

 فرصت این و شده، زخمی چجوری دونمنمی که هست

 یبرا آسوده و راحت جنگل تو که اهریمناست برای مناسبی

 .کنن کاری خراب و بزنن قدم خودشون



 خبری اما رسد،می فرا هم شب نیمه و گذردمی ها ساعت

 .نبود پسرها و ویکتور از

 داگالس به خطاب پسرها و ویکتور وضعیت از نگران

 گویممی

 اومده سرشون بالیی نکنه -

 .دونمنمی -

 

 بگیری؟ خبر جوری یه نمیشه -

 پیدامون اهریمنا ترسممی اما کنم، خبر رو عقابا تونممی -

  کنن

 اه کنیم چیکار پس -

 صبح و کردیم سپری درخت باالی در صبح تا را شب آن

 شد. پیدا هم پسرها و ویکتور کله و سر باالخره زود

 به پسرها و ویکتور سمت به و رویممی پایین درخت از

 .افتیممی راه

 گویدمی او به خطاب و ایستدمی ویکتور کنار داگالس

 .شدیم نگران کردین دیر اینقدر چرا -

 .کنممی تعریف بعد خونه بریم فعال ایم خسته همه -

 وارد ترتیب به پسرها و افتیم می راه به خانه سمت به

 شویم،می خانه وارد سرشان پشت هم من و  شوندمی خونه



 ار آخم و ام زده دست آتیش به انگار ببندم را در خواستم تا

 .کندمی بلند

 کمرم روی را دستم برگردن طرفم به همه اینکه از قبل

 . گذارممی

 گویدمی و گرددبرمی سمتم به ویکتور

 شده؟ چی -

 باالی طوالنی مدت اینکه خاطر به نیست چیزی... چیزی -

 .نباشید نگران نیست چیزی گرفته کمرم بودم درخت

 و اند کرده قطع را دستم که انگار سوختمی همچنان دستم

 .اند انداخته پزی آجر کوره در

 ییدستشو سمت به سریع و بندممی پایم با احتیاط با را در

 از کمی برم،می آب زیر به را دستم و کنممی حرکت

 نیروی از کمی کنممی احساس ولی شود،می کم سوزشش

 .است شده کاسته درونم

 پس باشد، درست تواندمی طلسم درباره داگالس حرف پس

 بیشتر و بزنم دست فلزی وسایل به نباید امکان حد تا

 میک وفقط  نبود خبری دیگر دستم سوزش از باشم، مراقب

 به و شوممی خارج دستشویی از بود، شده حس بی دستم

 .روممی اند نشسته آن در پسرها که اتاقی طرف



 و اهریمنان آمد رفت و هجوم مورد در داشت داگالس

 با ویکتور و کردمی صحبت خانه در طلسم وجود احتمال

 .دادمی گوش داگالس های گفته به دقت

 یک من که باشد کرده شک باید دیگر حال به تا احتماال

 و آورم نمی خود روی به چیزی من اما... باشم مرگ سایه

 بر و افتممی راه به بود جیسون کنار که خالی مبل سمت به

 .نشینممی آن روی

 و حرفمون برایان پس: گویدمی و آید می حرف به ویکتور

 .کنهمی درست دردسر برامون داره و نداره باور

 گویدمی ویکتور به خطاب سکوت دقایقی از بعد داگالس

 حرکت زود نبود قرار مگه کردین دیر چرا شما راستی -

 خونه؟ برسید شب حداقل که کنید

 رو به رو جنازه تا چند با جنگل تو برگشت، راه تو -

 خوناشام،... بودن مختلفی گروه از اونا از کدوم هر شدیم،

 .دورگه گرگینه،

 پیدا لتع تا گرفتیم جلسه بودیم ها گروه رئیس و آلفا منتظر

 بی حاال تا جنگل تو جا یه درست اونم جنازه حجم این شه،

 .بوده سابقه

 شد؟ چی نفهمیدین آخرش -

... کننمی بررسی دارن ها بچه... نشده مشخص هنوز نه -

 قبل دفعات مثل شاید زنم،می حدس چیزایی یه خودمم اما



 یخرابکار و خونه تو بیان اینکه برای... باشه اهریمنا کار

 .کنن

 ندیدن؟ که رو شما: گویدمی داگالس به خطاب ویکتور

 من کالرنس یعنی... شدیم خارج خونه از زود خیلی ما نه -

 .بیرون زدیم خونه از زود و کرد غیب خودش همراه هم و

 کامل بررسی یه تا نزنید دست چیزی به فعال... خوبه -

 .بشه انجام

 صدای با که رودمی فکر به و کندمی سکوت ویکتور

 .آیدمی بیرون فکر از داگالس

 پرسدمی دوباره داگالس

 چطوره؟ واران آلفا وضع -

 یکم فقط یکم اگه نیست، خوب زیاد و نداره تعریفی حالش -

 حال کردمی استراحت و گذاشتمی کنار رو شقی کله این

 .نبود شکلی این ما روز و

 و شودمی بلند جایش از کالفه حرفش گفتن از بعد ویکتور

 کند.می ترک را اتاق

 

 

 



 ات شویم جمع کارش اتاق در همه تا بود داده دستور ویکتور

 .کنیم صحبت مهمی موضوع مورد در

 روی های برگه به حواسش و بود کرده سکوت او اما

 .بود میزش

 .شکندمی را سکوتش و گذاردمی کنار را ها برگه سرانجام

 کننمی کار روش دارن ها بچه کردن، شناسایی و طلسم -

 ارک طلسمو این دلیل چه به و چرا اینکه اما کنن باطلش تا

 .میشه بررسی بعدا هم گذاشتن

 خوادنمی فعال اما هستم چی فهمیده که مطمئنم دفعه این

 .بیاره در رو صداش

 آیدمی حرف به دوباره کوچکی مکث از بعد ویکتور

 سراغ بریم و کنیممی تموم جا همین و بحث این خب -

 خوب حالش اصال کردیم صحبت واران با دیگه، موضوع

 زمانی تا مدتی برای کالرنس تو که گرفتیم تصمیم نیست

 کنی کمکش بشه خوب حالش که

 یک حتی نیستم گرگینه که من چجوری اما من،.....چی -

 .ندارم هم رو اونا قدرت از ذره

 .میای بر پسش از که مطمئن نباش نگران -

 من از خوانمی میشه، همین آخرش که دونستممی

 .کنن سواستفاده



 .کنید سواستفاده من از خواینمی شما -

 طفق ما کنیم؟می استفاده سو ازت داریم ما که گفته کی -

 . کنی کمک ما به که خوایممی

 کی درضمن... میشه سواستفاده همون که ...زوری کمک -

 کنم؟ کمک گرگه اون به تونممی من گفته

 قدرتت بگیری نظر در رو توانایت این اگه جادوگری تو -

 که بودی گفته تو البته... بیشتره هم خوناشام یک از حتی

 ها هگرگین توانایی با پس هستن گرگینه هم برادرات و پدر

 .آشنایی

 حتی آلفاشون عنوان به و من گله معلوم کجا از اصال -

 که دونیدمی بهتر خودتون کنن؟ قبول کوتاه مدت برای

 نبود در تونهمی گروه بتای ...مخالفن جادوگرا با ها گرگینه

 کنه پر رو جاش آلفا

 .کنهمین قبول بتا اما بکنه و کار این تونهمی بتا که البته -

 یدتونمی کنه،نمی قبول که نیست مربوط من به دیگه اون -

 .تره مناسب همه از من نظر به بفرستید و جیسون

 ارک و مسئولیت تونهنمی است گله آلفای خودش جیسون -

 .کنه کمک ایی دیگه کس به تا کنه ترک و خودش

 ازش شیاطین و ها اهریمن و بود جنگل توی که کسی تنها

 جادوت و توانایی با تو شاید بود، واران آلفا میترسیدن

 .بگیری رو جلوشون بتونی



 که کنیمی سواستفاده من از داری که کن قبول رو این -

 این من... بدی سامون و سر خودت نفع به رو اوضاع

... کنمنمی شما آشغال دنیای وارد و خودم... کنمنمی کارو

 رفک اصال... کردینمی نبودم من اگه که بکنید کاری همون

.. .کردینمی چیکار نبودم من اگه نبودم اولشم از من کنید

 .کنه سواستفاده خودش منافع برای من از کسی نمیزارم

 هب ویکتور که کنم ترک را اتاق تا شوممی بلند جایم از

 آید می حرف

 .دار نگه رو بودی اینجا که وقتی چند این حرمت حداقل -

 خوایدمی شما امثال و شما که حرمته هرچی به بزنن گند -

 اتاق از گویممی را این... کنید استفاده خودتون نفع به ازش

 متعلق وقت چند این در که اتاقی سمت به و شوممی خارج

 .افتممی راه به بود من به

 بودند کرده پیدایم جنگل در که لباسی همان با را لباسم

 خانه از تا کنممی حرکت در سمت به و کنممی عوض

 .شوم خارج

 همراه مرا و گیردمی را جلویم و شودمی اتاق وارد جان

 .نشینیممی آن روی بر دو هر و بردمی تخت طرف به خود

 عوض منو نظر تونینمی فرستادنت با کردن فکر اگه -

 .نمیشه عوض همونه نظرم... خوندین کور کنید

 گویدمی شودمی خیره چشمانم در جان



 فکرکن بهش یکم -

 نه -

 نداره؟ راه -

 اصال نه -

 دلم خیلی منم... کنممی درکت باشی آزاد خوایمی -

 اما... اما کنم زندگی آزادانه و برم اینجا از خوادمی

 تونمنمی

 گویممی جان سخنان جواب در

 حرمت -

 چی؟ -

 دهممی ادامه و شوممی خیره جان متعجب صورت به

 کنی زندگی آزادانه که ذارهنمی حرمت -

 نیست اینطور نه -

 در و آورممی در را جان ادای... است طور همین نه -

 دهممی ادامه و اندازممی برایش زبونکی آخر

 داری، دوست که دیگه جای هر بری باشی آزاد تونیمی -

 .بدی انجام دیگه جور یه تونیمی هم حرمت این

 ذاری؟می حرمت چجوری تو پس جدی؟ -

 حرمته خودش نشکوندم رو ویکتور سر که همین -



 بله بله: گویدمی و کندمی نگاهم سفیه اندر عاقل جان

  کند ترک را اتاق تا شودمی بلند جایش از جان

 .نشکستی و من سر ویکتو جای به تا فعال برم من پس -

 نشیند می لبانم روی بر لبخندی جان گفته از

 کنی فکر بهش بیشتر خواینمی -

 .دهممی جوابش در قاطع نه یک فقط من و

 کند.می ترک را اتاق اندازد می من به دیگر نگاهی جان

 

 ککم مریض آلفای آن به که کنم قبول شدم مجبور باالخره

 اما نبودم، و نیستم ادبی بی و گستاخ دختره من کنم،

 ساکت کسی سواستفاد و زور حرف برابر در توانمنمی

 به کلمه اون که کردم قبول و کار این بخاطر و بمانم

 شأن ادبی بی با و نشکنم را حرمت ویکتور، اصطالح

 انجبر را ویکتور خوبی شکلی به و نیارم پایین رو خودم

 دیگر و  بروم اینجا از ماه دو حداقل یا یک بعد و کنم،

 .نکنم نگاه را سرم پشت

 

 

 



 مای نشسته هم گرد خانه ایوان در پسرها و ویکتور همراه به

 مرا آن با و بودند کرده پیدا ای سوژه معمول طبق پسرها و

 در چگونه ام ریزه جسه و هیکل با که انداختند، می دست

 .آورم می دوام جنگلی موجودات و حیوانات برابر

 پرانی مزه به شروع و اندازدمی من به نگاهی جیسون

 کندمی

 تاخگس و سرکش گرگ یه با داری آلفا عنوان به جنگل تو -

 لمث رو تو میاد و میشه عصبانی که میزنی کله و سر گله

 .رفتیم که برو و کولش رو ندازهمی زمینی سیب گونی

 .رودمی هوا به پسرها خنده جیسون حرف با و

 گویدمی خندان ایچهره با آلبرت

 بعد و کننمی حمله جنگل به اهریمنا کن و فکرش -

 غنیمت عنوان به ونو کولش پشت ندازنمی و کالرنس

 .برنمی

 گویدمی و آوردمی در ادایی جیسون

 .غنیمتا این از باشه تا... غنیمتی عجب جوونن -

 گویممی و روممی آنها به ایغره چشم

 ینا با کنیدمی فکر کنید، مسخره و خودتون برید... درد -

 و بیارین؟ دووم خوناشام چهارتا جلو تونیدمی هیکلتون

 پس از که تو: گویممی جانب به حق جیسون به خطاب

 .برنمیای هم اهریمن یدونه



 نجیسو مدتی از بعد و شوندمی ساکت دقایقی برای پسرها

 آید می حرف به

 قبول وقت اون باختم تو از اگه بگیرم کشتی باهم بیا -

 .بربیام اهریمن یه پس از تونمنمی که کنممی

 گویممی جیسون حواب در و 

 باشه اما... کنیمی مقایسه زور خر اهریمن بایه منو -

 .بمالم خاک به رو پوزت تا بگیرم کشتی بیا قبوله

 و  کنیممی حرکت باز فضای سمت به جیسون همراه به

 تشویق را جیسون سرهم پشت پسرها... گیریممی گارد

 .شودنمی قطع لحظه یک صدایشان و کنندمی

 با و دهممی جاخالی من و کندمی حمله طرفم به جیسون

 خم جیسون و زنم،می جیسون حساس جای به حرکت یک

 او و آورممی فرود کمرش در را پایم پاشنه من و شودمی

 ماتشان من حرکت از که پسرها... کنممی زمین پخش را

 -مگویمی و میگردمبر طرفشان به شدند، ساکت و بود برده

 پس؟ شد چی نمیاد تشویقا صدا

 سمتم به  و شوندمی خارج شک از پسرها حرفم این با

 .رنف یک نفریه چند... کنند نفله مرا تا شوندمی ور حمله

 یبغ کنند اوت مراناک و برسند من به پسرها اینکه از قبل

 جیسون روی بر که پسرها به و دهممی خالی جا و شوممی

 کتک مرا دارند که کنندمی فکر خیالشان در و اند افتاده



 ویکتور  طرف به و شوممی ظاهر... کنممی نگاه زنندمی

 ندلبخ هستم، سرروسنگین کمی ویکتور با هنوز... روممی

 گویممی و زنممی او به کمرنگی

 اهر به اتاقم طرف به بعد و... کنم استراحت اتاقم تو میرم -

 کنم.می رها خودشان حال به را پسران و افتم می

 

 

 حضور خانه در کسی که است روزهایی آن از امروز

 است سکوت در غرق جا همه و ندارد

 مجاور روستای به روزه دو کاری جلسه یک برای ویکتور

 و هستند خود نگهبانی و شیفت سر هم پسران و است رفته

 .ایم مانده خانه در جان و من فقط

 هنگا را حیاط زیبای فضای و ام داده تکیه اتاق پنجره به

 .برممی لذت صبحگاهی خنک هوای از و کنممی

 بازی آب است، شده تنگ برادرانم خواهر و مادر برای دلم

 و دنیل با زدن کله و سر... خانه نزدیک دریاچه در

 غرغر و ِاما دلنشین صدای و هکتور های مهربانه... کارن

 ...مادرم... لورن های حسودی و

 طفق میشد کاش... نبودند من خانواده آنها دیگر که افسوس

 .ببینم هم کنار را شان همه بار آخرین برای بار یک

 .گویممی بفرماییدی و گردانمبرمی را سرم در، صدای با



 کندمی نگاه من به و شودمی اتاق وارد جان

... نداری؟ الزم چیزی... خواینمی چیزی ببینم اومدم -

 کنی؟می چیکار

 و بیرون منظره دارم... ندارم الزم چیزی فعال ممنون نه -

 داره قشنگی منظره حیاط کنم،می نگاه

 و کندمی حیاط زیبای منظره به نگاهی پنجره از جان

 .گویدمی

 جیسونه کاره -

 گویممی و کنممی نگاه جان به متعجب من

 این از بلده اخالقش و هیکل اون با جیسون آخه! جدی؟ -

 بکنه؟ کارا

 و داره مهربونی قلب اون نکن نگاه و جیسون اینجوری -

  طبیعته و گیاه و گل عاشق

 گویممی و دهممی تکان سری شگفتی با من و

 اینطور که  -

 زنممی صدایش و گردمبرمی جان سمت به

 جان -

 رب که لبخندی با و گرددمی بر سویم به طمئنینه با جان

  دهدمی را جوابم بسته نقش لبانش

 داری؟ الزم چیزی بله -



 دریاچه بریم میشه... یعنی... ندارم الزم که چیزی -

 دریاچه؟ -

 .شده تنگ بازی آب برای دلم دریاچه آره -

 گویدمی بود لبش بر لبخند که همچنان جان

 .بریم بزن -

 کوبممی هم به را دستانم و میپرم هوا به خوشحالی با من و

 دریاچه راهی هم همراه به تا شوممی همراه جان با و

 شویم.

 

 اونجا به مدتی بعد و شویممی دریاچه راهی جان همراه به

 .رسیممی

 .کنم شنا راحت من تا ایستد می من از تر دور کمی جان

 را لباسم و شوممی خارج آب از و کنممی بازی آب کمی

 .پوشممی نیمه و نصفه

 گویدمی و آید می سمتم به بلند های گام با جان

 ماحت آهان چیه؟ مال پشتت روی ها کبودی و کوفتگی این -

 زدنت ها بچه دیروزه مال

 گفتمی را هایم گرفتی ماه جای اندازم می نگاهی پشتم به

 خوب به رو و بود آمده در کبودی صورت به اکنون که

 چگونه؟ اما...بود شدن



 دهممی را جوابش بودم بهت و ُشک در هنوز که من و

 همنونه خاطر به حتما... آره -

 نداری؟ که درد -

 .نباش نگران ندارم درد نه -

 تم،رف اتاقم به و گذاشتم قال را پسران اینکه از بعد دیروز

 رام ریختند سرم بر و آمدند اتاقم به تالفی برای هم پسران

 .ردمک فرار دستشان زیر از هم باز اما گرفتند، کتک باد به

 گینهگر به تبدیل اینکه از قبل و شودمی بلند جایش از جان

 گویدمی و کندمی من به رو شود

 شو سوار  -

 گویممی و شوممی متعجب جان زده شتاب حرکت از

 افتاده؟ اتفاقی شدی بلند دفعه یه چرا شده چی -

 گویدمی من به رو جان

 و شودمی تبدیل گرگینه به بعد و شو، سوار تر زود -

 بر تا کنممی حرکت جان طرف به کند،می نگاه مرا منتظر

 تاندرخ پشت که سیاهی سایه به چشمم که شوم سوار پشتش

 .بود اهریمن یک او قطعا افتدمی بود شده پنهان

 خانه سمت به سرعت به او و شوممی سوار جان پشت بر

 به شدن وارد محض به و رسیممی خانه به کندمی حرکت

 هب و کندمی قفل را در و شودمی تبدیل انسان به جان خانه



 و کند، قفل را ها آن تا افتد می راه به ها پنجره سمت

 گویدمی بریده بریده من به خطاب

 دیگه خونه امنه، جامون... نباش نگران اصال... اصال -

 .نباش نگران... بشه وارد تونهنمی کسی داره محافظ طلسم

 تر ترسیده و تر مضطرب هم من از او که رسدمی بنظر

 آرامش به را او تا دارممی بر قدم سمتش به آرام...باشد

 .کنم دعوت

 روی بر و گیرممی را دستش و کنممی حرکت سمتش به

 می آب لیوانی برایش و نشانمش می مبل ترین نزدیک

 کمی تا شود کم اضطرابش شدت از و بنوشد کمی تا آورم

 بگیرد. آرام

 

 

 

 

 

 

 

 



 و دهممی قرار جان شانه  روی بر وار نوازش را دستانم

 شنوممی را جان ضعیف زمزمه کنم،می نوازشش

 کار خیانت من ...کنمنمی خیانت من... کنمنمی خیانت من -

 نیستم... نیستم

 گویممی و پرممی حرفش میان به من

 .نیست کار خیانت کسی... باش آروم... میگی داری چی -

 من... زندمی فریاد و شودمی بلند جایش از خشم با جان

 هستم عوضی کار خیانت دوتا بچه من کارم خیانت یک

 بهم کردن نابود و مادرم و پدر که اهریمنا از حالم

 خوره،می بهم همشون از و مادر و پدر از حالم خوره،می

 ونازش زنه،می کهیر بدنم کنممی احساس بینمشونمی وقتی

 نازشو... کنم حرکت اونا یکسانتی حتی خوامنمی متنفرم

 .بشن نزدیک بهم ترسممی متنفرم

 مقاوم و قوی باید جان، بترسی اهریمنا اون از نباید تو -

 .کنی نابودشون و کنی مقابله باهاشون بتونی تا باشی

 .کند آرام را پریشانش ذهن کمی تا دهممی اجازه جان به

 از بعد و شودمی فرما حکم میانمان سکوت دقایقی برای

 و خشم اثر بر که را جان آهنگ خوش صدای مدتی

 .شنوممی بود شده تر بم عصبانیت

 مادرم و پدر کنار در بود سالم شش یا پنج یادمه درست -

 هیچ داشتنم چیز همه که انگار بودم، کامل و خوشحال



 بودم اونا کنار وقتی نداشتم، ناراحتی و کمبود احساس

 به دیگه و بود من مال هاشزیبایی همه با دنیا همه انگار

 .نداشتم احتیاج چیزی

 روز یه تا شدم بلند بچگی شیرین روزای همون از روز یه

 رس اینکه جای به اما بگذرونم، ام خانواده با رو دیگه عالی

 و شیرین لبخند حالیکه در رو مادرم پدر صبحانه میز

 هک دیدم ببینم، و هستن من منتظر و دارن لب بر جانبخشی

 و ریختن هم به رو جا همه و کردن حمله خونه به اهریمنا

 یه ترس از من اما برن،می زور به و مادرم و پدر دارن

 مادرم و پدر رفتن به و بودم شده قایم دیوار پشت گوشه

 .کردممی نگاه

 شدمنمی قایم ترس از اگه که داشتم وجدان عذاب ها مدت تا

 تا بیارم، کمک یا بکنم براشون کاری یه تونستممی شاید

 مقصر رو خودم مادرم پدر بردن توی طوالنی های مدت

 .کردممی سرزنش و دونستم می

 و رنگی دنیای... شد پیدا جنگل تو جنازشون بعد روز چند

 بین از و شد نابود روز چند عرض در داشتم که قشنگی

 .رفت

 هبورز عشق من به که داشتم مادری نه دیگه بودم شده یتیم

 نهک نوازش رو سرم و بگه قصه برام دلنشینش صدای با و

 کوه مثل اش ورزیده و ستبر قامت اون با که پدری نه و

 باشه. پشتم



 

 گوشه خیلی روزا اون... برد خودش خونه به و من ویکتور

 گمر تو و خودم بودم عصبانی بودم شده گیر بهونه و گیر

 و صبر با ویکتور اما دونستم،می مقصر مادرم و پدر

 .کردمی مراقبت و رفتار من با حوصله

 شده بهتر کمی من جسمی و روحی حالِ  و گذشت ها مدت

 .بود

 ماا پرسیدم رو مادرم و پدر مرگ دلیل و رفتم ویکتور پیش

 رت بزرگ وقتی داد جواب مدتی بعد و کرد سکوت ویکتور

 ویکتور از که موقعی اون از سال سه حدود میفهمی، بشی

 .گذشتمی پرسیدم خانوادم مرگ درمورد

 دلیل ازش برم که زد سرم به سال دو یا یک بعد دوباره

 .بپرسم رو مادر و پدر نابهنگام مرگ

 اما بودم، رسیده اتاقش رنگ قهویی و بزرگ در پشت

 رویکتو مقتدر صدای بشم وارد و بزنم در خواستم که همین

 دو مورد در که شنیدم و جنگل ارشد نگهبان ژول با و

 .زدنمی حرف خیانتکار

 بودن من مادر و پدر کار خیانت دو اون

 و شدن اشتباه مرتکب که بودن شده متوجه مادرم و پدر

 گروه از خواستنمی و بودن اشتباهشون جبران درصدد

 و پدر و کردن مخالفت اهریمنا اما بشن خارج اهریمنا



 راهی میشی گروهشون وارد وقتی چون کشتن رو مادرم

 .نداری ازش شدن خارج برای مرگ جز

 

 ایمشابه نسبتا وضعیت و هستیم هم سن هم جیسون و من

 از سیاه خوناشامای توسط مادرشو و پدر هم جیسون  داریم

 خوناشاما تیز دندونای بین از هم رو خودش و داده دست

 توی سیاه های خوناشام خونِ  االن تا ممکنه و دادن نجات

... کردن قبول آلفایی به رو اون اما باشه جاری هاش رگ

 شمب آلفا تونمنمی و نکردن قبول و من چرا کنیمی فکر اما

 نم که ترسنمی اونا و خیانتکارم دوتا بچه من اینکه برای

 با لرزیدمی خود به خشم شدت از که جان. کنم خیانت

 نسبتا گلدان و خیزدمی بر جایش از برافروخته چهره

 و کندمی پرت من سر باالی درست را دستش کنار بزرگ

 پخش جایی در اش تکه هر و شودمی تکه هزار گلدان

 .نیستم خیانتکار من زندمی فریاد و شودمی

 ای خفه جیغ ترس از و میپرم جایم از جان حرکت با من و

 .کشممی

 حرکت من سوی به و آیدمی بیرون خلسه حالت از جان

 تا کندمی بلند را دستش نه، یا ام دیده آسیب ببیند تا کندمی

 دبکن را کار این اینکه از قبل اما بگذارد ام شانه روی بر

 به و کندمی خواهی معذرت و کشدمی عقب را دستش

  کند.می ترک را اتاق سرعت



 او بازنگشته، و کرده ترک را خانه جان که است روز دو

 که پدری است من شبیه حدودی تا زیرا کنممی درک را

 ینهک تا گذاشت و سپرد اهریمنان و شیاطین دست به را خود

 آسیب دیگران و خود به هم و کند رسوخ قلبش در بدی و

 اما است برگشته خود روزه دو جلسه از ویکتور. برساند

 .هستیم سروسنگین هم با همچنان

 ندا رفته خود نگهبانی و شیفت دنبال به کدام هر هم پسران

 مشغول جنگل در که دهندمی خبر جان از ازگاهی هر و

 .است بهتر حالش و است دادن شفیت

  هستم تر بیکار همه از که هم من

 مقد است تر باشکوه فصل این در که خانه زیبای باغ در

 .زنممی

 به که خوشبویی و وحشی های گل سمت به زنان قدم

 .زنممی قدم شده روییده و کاشته تر تمام هرچه زیبایی

 ام ریه به و کشممی نفس را ها گل عطر وجود تمام با

 و پردمی سرم از عقل عطرشان بوی از کنممی منتقل

 .شوممی مدهوش و سرمست

 شبنم قطرات که هستم هایی گل بوییدن مشغول همچنان

 با و است ها برگ گل روی بر زیبا مرواریدی همچون

 .درخشندمی الماس همانند خورشید رنگ طالیی پرتو



 و میداردبر قدیم سویم به آرامی به طمئنیه با ویکتور

 چهی زمان گذر و پیری که ایی مردانه کلفت و رسا باصدای

 گویدمی من به خطاب است نذاشته آن بر تاثیری

 جایی بریم باید شو حاضر -

 گویممی ویکتور به رو متعجب من و

 کجا؟ -

 میفهمی زودی به -

 .میشن نگران نیستیم ما ببینن بیان پسرا -

 گردیممی بر ماهم پسرا اومدن قبل تا نباش نگران -

 تمرین حال در باغ آخر که آموزایی کار سمت به ویکتور

 همراه شما از دونفر: گویدمی آنها به خطاب و کندمی بودند

 میان ما

 کندمی حرکت خانه سمت به و

 شویم،می خارج خانه از ویکتور همراه به و شوممی آماده

 .شودمی تبدیل گرگ به کارآموزان همراه به ویکتور

 گرن به کشیده و زیبا چشمان آن با گرگ درحالت ویکتور

 .شوم سوار کارآموز پشت بر که کندمی اشاره شبش

 .افتیممی راه به و شوممی سوار گرگ پشت بر آرامی به

 رنگ قهویی و نرم بسیار های خز را گرگ بدن سرتاسر

 .ددرخشی می آفتاب پرتو زیر در که بود پوشانده زیبایی



 زیر در را گرگ فقرات ستون حرکت دویدن، هنگام در

 .دادمی قلقلک مرا و کردممی حس بدنم

 درختان را سرتاسرش که جنگلی زیبایی تماشای محو

 وهجل و بود پوشانده سفیدی زیبای های شکوفه با تنومند

 .شوممی بود داده آنجا به زیبایی بسیار و خاص

 به که بودم آنجا العاده فوق طبیعت تماشای محو هنوز

 .شویممی دور و گذریممی آنجا از سرعت

 بلند های کوه که رسیدیم دلفریبی سرسبز و زیبا محوطه به

 آنجا به زیبایی جلوه و گرفته را دورش تا دور تنومند و

 .اندبخشیده

 کجاست؟ اینجا -

 گویدمی مکثی هیچ بدون ویکتور و

 حقیقت غار -

 گویممی متعجب

 بینمنمی غاری اینجا من اما! حقیقت؟ غار -

 کوه های دیواره سمت به و گیردمی را دستم ویکتور

 کنیممی حرکت

 خواند،می وردی و گذاردمی سنگ تخت روی بر را دستش

 جا به جا کوه دیواره و خورندمی تکان ها سنگ تخته

 .شودمی نمایان غار داخل و شودمی



 جنس به بزرگی نسبتا مانند دایره حوض که بزرگ غاری

 و خروشان آبی و داشت قرار درونش کوه های سنگ همان

 .بود جریان در درونش شفافی

 گویدمی و دهدمی ُهل جلو به مرا ویکتور

 .جلو برو هستی چی منتظر -

 کنم؟ چیکار اونجا برم -

 .بفهمیم و حقیقت که -

 حقیقتی؟ چه -

 .کنیمی فرار ازش و نداری رو گفتنش قصد که همونی -

 .من... میزنی حرف چی از داری -

 گویدمی و پردمی حرفم میان ویکتور

 خودش اینجا نیست کردن توجیح و زدن حرف به نیازی -

 .کنهمی مشخص رو چی همه

 .میگی زور داری باز کنی،می مجبور و من داری -

 حتما: گویدمی خونسرد کامال چهره و لحن با ویکتور

 .الزمه

 گویممی او به خطاب عصبانیت با

 .نیست الزم هم اصال -



 بهم ویکتور مزخرف و خونسرد چهره از حالم من و

 .خوردمی

 .باش زود نکن معطل دیگه جلو برو -

 تا روممی حوض سمت به و کنممی ویکتور به بدی نگاه

 پیچدمی غار در که ویکتور بلند صدای با که شوم واردش

 .شوممی متوقف جایم در

 بیار در و لباسات -

 چی دیگه -

 الزمه -

 .نیست الزم هم هیچ -

  آورم درمی را ویکتور ادای دلم در و

 پدرتم جای من ترسیمی چی از -

 الزم... کنی؟ توجیح و خودت خوایمی حرف این با -

 .نکرده

 به را لباسم بندهای و گردانمبرمی ویکتور از را رویم

 ام شانه روی بر نرمی به لباس بندهای و کنممی باز آرامی

 .افتدمی زمین به و لغزدمی

 کامال و گذارممی حوض زالل شفاف آب درون را پایم

 کندمی حرکت به شروع حوض درون آب شوممی آن وارد

 .کندمی پر را غار رنگ، سفید نوری آن همراه وبه



 نسبتا گرگ و جنگلی پری از واضح نسبتا تصویری

 به اهریمنان که بنددمی نقش غار دیوار روی بر بزرگی

 .خوانندمی وردی و اند زده حلقه دورشان

 خونی بدن و تن با که دهندمی نشان را ای ساله شش کودک

 رایشب توانی دیگر گریه شدت از و است شده کشیده بند به

 دورش به اهریمنان و بود شده بیهوش و بود نمانده باقی

 خواندند.می طلسم و چرخیدندمی

 

 است اسیر اهریمنان دستان در که خردسال ایبچه پسر

 ندکمی نگاه کشیده بند به دخترک بدن و تن به زده وحشت

 .ریزدمی اشک مظلومانه و

 که بودند طلسم و دعا خواندن مشغول همچنان اهریمنان

 اهریمنان به و رسندمی راه گرد از لشکریانش با پادشاهی

 .شوندمی ور حمله

 ویکتور که بودم غار دیواره روی تصویر محو همچنان

 خیره تصویر به بیشتری دقت با و شودمی تر نزدیک

 .شودمی

 اما کندمی زمزمه چیزی لب زیر و آیدمی حرف به ویکتور

 .هستم تصویر خیره همچنان و کنمنمی توجه من

 حمله بزرگ نسبتا گرگ آن سمت به پادشاه لحظه یک در

 کند، برخورد گرگ به شمشیر اینکه از قبل اما کندمی



 و دنبو برایان جز کسی او و شود،می تبدیل انسان به گرگ

 سردرگم و متعجب قضیه این از من ویکتور عکس بر

 .نشدم

 لحظه همان در درست شوندمی درگیر باهم برایان و پادشاه

 از اهریمنی بزند را برایان گردن داشت قصد پادشاه که

 زا بعد پادشاه و برد فرو قلبش در فوالدین خنجری پشت

 روف ابدی خواب به همیشه برای و افتاد زمین بر ایی ثانیه

 .رفت

 سمت به آهسته نه، یا باشد پدرم پادشاه آن که داشتم شک

 خیره او به اندوهگین ایچهره با و گردمبرمی ویکتور

 گویممی و شوممی

 ...پدر...اون... اون -

 باز جمله ادامه گفتن از مرا و کندمی سنگینی زبانم

 .داردمی

 بریده بریده گرفته ایچهره با و آیدمی حرف به ویکتور

 گویدمی من به خطاب

 پدرت دارسی شاه... بوده پدرت اون... فهمیدی درست -

 .بوده

 شیش تو که بودی زبونی شیرین کوچولی دختر همون تو

 دزدیده ماه، شدن کامل به مونده هفته چند درست سالگی

 .شدی



 بیماری بستر در و کنه هضم نتونست و اتفاق این مادرت

 حتی که بود آشفته و پریشون اونقدر پدرت... افتاد

 .کنه رسیدگی مملکتی امور به تونستنمی

 به مداشت رو هرکسی انتظار نداشتم توقعی همچین برایان از

 .دخترم متأسفم برایان جز

 . شویممی دیوار روی تصویر خیره دوباره

 بود شده پا به عظیم آشوبی و بود ریخته هم به چیز همه

 .داشتی حضور محشر صحنه در که انگار

 و آزاد بود اسیر اهریمنان دستان در که کوچک پسرک آن

 اه گرگینه خانواده از ازقبل که گویی شد تبدیل گرگ به

 زا و کند دفاع خود از بتواند اینکه از قبل اما  است، بوده

 .شود دور آنجا

 لشکریان سوی به تا بودند کرده آماده اهریمنان که طلسمی

 و کرد برخورد نگهبانان از یکی شمشیر به کنند پرتاب

 زا پسرک و کرد برخورد بچه پسر به و شد منعکس طلسم

 دره به باال از و شد پرتاب عقب به طلسم نیروی شدت

 .شد محو دیوار روی تصویر و افتاد پایین

 و آیممی خود به دقایقی از بعد بودم، شوک در هنوز که من

 .گویممی و گردممی بر ویکتور سمت به

 اومد سرش بالیی چه شد چی پسر اون -

 .خوبه حالش تاحدودی و است زنده -



 کیه؟ اون... جدی -

 کند.می مالقات رو اون زودی به  -

 

 پوشم،می را هایملباس آرامی به و آیممی بیرون حوض از

 زمانی تا شویممی خارج غار از زنان قدم ویکتور همراه به

 صدای با بودم، غار درون به خیره شود بسته غار در که

 تورویک سمت به و آیممی خود به در، شدن بسته بلندِ  نسبتا

 .است شده تبدیل گرگ به که گردممی بر

 به و شوممی هاگرگینه از یکی سوار ویکتور اشاره با

 .کنیممی حرکت خانه سمت

 سمت به بودیم رفته حقیقت غار سمت به که راهی همان از

 با جنگل آن دیگر بار این اما بودیم بازگشت درحال خانه

 ایزیب هایشکوفه با کشیده فلک به سر و تنومند درختان

 .نبود جذاب برایم اشکننده خیره

 توجه اجازه و بود کرده درگیر را ذهنم موضوعی که چرا

 دادنمی را اطرافم به

 تشکری و آمدم پایین گرگینه پشت از و رسیدیم خانه به

 .مافتمی راه به است من به متعلق که اتاقی سمت به و کردم

 .نبود پسرها از خبری و بود کور و سوت جا همه

 به اما کنم استراحت کمی تا کشممی دراز تخت روی بر

 .روممی فرو عمیقی خواب



 به را پسرها آمدن خبر آمدمی بیرون از که صدایی و سر

 دبلن جایم از سختی به و بود شده کوفته بدنم دادمی خانه

 شوممی

 و دست  به آبی و کنممی حرکت بهداشتی سرویس سمت به

 سمت به و شوممی خارج سرویس از و زنممی صورتم

 .کنممی حرکت آمدمی هابچه صدای که جایی نشیمن

 انبرایش روز در که اتفاقاتی از و  اندنشسته هم دور هاپسر

 .زدندمی هم کله و سر و گویندمی سخن بود افتاده

 هب و نشینممی مبل روی کنارشان و شوممی نزدیک آنها به

 .کنممی نگاه هم با زدنشان کله و سر

 از تا کنممی باز لب نداشت، حضور میانشان در داگالس

 و آیدمی داخل به و کندمی باز را در از که بپرسم داگالس

 گویدمی و افتدمی من به نگاهش

 تو کردم فکر گشتممی دنبالت داشتم جایی؟ این... اه -

 .داره کار باهات ویکتور اتاقتی،

 گویممی و اندازممی او به دیگر نگاهی

 .خبرت از مرسی میرم االن باشه... داره؟ کار من با -

 سمت به و کنممی ترک را نشیمن و شوممی بلند جایم از

 بکس از بعد و میزنم در افتم،می راه به ویکتور کار اتاق

 .شوممی وارد اجازه



 تدعو نشستن به مرا و زندمی من روی به لبخندی ویکتور

 .کندمی

 در شده ایجاد سکوت و آیدمی حرف به او دقایقی از بعد

 .شکندمی را اتاق

 باهات خواممی دیدیم امروز که وقایعی و مسائل از جدا -

 .بشم مطلع موضوعی از و بزنم حرف

 کنممی نگاه ویکتور به دقت به و شودمی تیز هایم گوش

 بزنید؟ حرف من با خواینمی موضوعی چه مورد در -

 گویدمی و کندمی تعلل یکم ویکتور

 مرگی؟ سایه یه تو -

 به هم؟د توضیح برایش باید چه برای اصالگفتم؟می باید چه

 .دهممی جواب او به میلی بی روی از اجبار

 .نیستم مطمئن هنوز دونمنمی یعنی... اره -

 توانایی چه دونیمی باشی، مرگ سایه یک که فرض به -

 باشه؟ خطرناک ممکنه و داری هایی

 رو این و دارم هاییتوانایی چه که دونممی حدودی تا -

 .زنمنمی آسیب کسی به که هستم مطمئن

 به اینقدر چرا نزنی، صدمه کسی به که معلوم کجا از -

 برای و شیطانه یک مرگ سایه باالخره مطمئنی؟ خودت

 شده ساخته شیطانی و منفی کاری



 ازجایم ام،رسیده جوش نقطه به دیگر کارهایش دست از

 گویمیم ویکتور به رو بلندی نسبتا صدای با و شوممی بلند

 و هام توانایی از تو از بهتر و شناسممی و خودم من -

 مرگ سایه یه از اصال تو... دارم خبر خودم بد و خوب

 از هاتبری و دور و ساالت و سنهم و تو دونیمی چی

 هان؟... دونیدمی چی مرگ سایه از من،

 هب خودم خواست به من آیا بگو، بهم گممی بهت... بگو بهم

 بودین شما امثال و شما... کردم؟ گیر و اومدم لجنزار این

 اهاشم نیستم شیطان من. خانوادم و زندگی به زدین گند که

 دروغ مشت یک فقط دونیدنمی هیچی مرگ سایه مورد در

 هب نسل به نسل و شنیدین اجدادتون و خانواده از خرافات و

 بار یه و لعنتی کتاب اون اصال کردین، اضافه دروغاش

 نوشته چی داخلش من درمورد بدونی که بخونی کردی باز

 شده؟

 همون مرگ سایه نوشته... بگم بهت تا بده گوش قشنگ

 هم قدر همون باشه مخرب و خطرناک تونهمی که قدر

 کاه سرشون تو مغز جای به که تو امثال و تو به تونهمی

 .فهمیدی بده امنیت و آرامش هست

 دمافتا نفس نفس به بودم زده که فریادی و عصبانیت از

 گویدمی و آیدمی سمتم به آبی لیوان همراه به ویکتور

  باش آروم باشه -



 پرت سرش پشت دیوار سمت و گیرممی دستش از را لیوان

 .شودمی تکه هزار لیوان که کنممی

 زنممی فریاد و گردممی بر او سمت به

 زندگیم بردارین سرم از دست باشم آروم من میذاری مگه -

 نبود؟ بس کشیدن گند به و

 و کوبممی دیوار به را او بزند حرفی خواست که ویکتور

  گویممی

 من پای پرو به گم،می چی ببین کن گوش خوب رو این -

 بگو، بگی خوایمی کی هر به مرگ سایه مورد در نپیچ،

 کسی به من... نیاد سرت بالیی باش خودت مواظب اما

 اما شمنمی محسوب خطری هم کسی برای و ندارم کاری

 رو من و کنه اذیتم بخواد یا بشه دماغم موی کسی اگه

 تضمین کنه ازخودش تر مسخره اهداف و خودش بازیچه

 شد؟ حالیت....بمونه سالم کنمنمی

 بعدی، نفر بکنی کاری من علیه بخوای اگه خورممی قسم

 تشیرین چندان نه زندگی با باید که تویی برایان از بعد

 .کنه خداحافظی

 مگویمی کنممی نگاهی ویکتور به  گردمبرمی در سمت به

 باش کارات و خودت مواظب -

 کنم.می ترک را اتاق دهممی تکان برایش دستی و

 



 سعی گذردمی ویکتور و من بین بحث و جر از روزی چند

 نچندان رابطه همان شویم رو به رو باهم ترکم کنیممی

 .رفت بین از هم بود وصل مویی تار به که دوستانه

 من و نیست خانه در کسی روز ساعت این در معمول طبق

 شکل مربعی و قهویی میز دور به داگالس همراه به

 .خوریممی صبحانه و ایمنشسته آشپزخانه

 هرچه ولع با و است رفته مربا یشیشه در سر با داگالس

 بیچاره مربای شیشه کردن خالی و خوردن مشغول تر تمام

 .است

 به و رودنمی رو از کنیمی نگاهش که هم چقدر هر

 .دهدمی ادامه لمباندنش

 است شده گیر گوشه و ساکت شدت به داگالس روزها این

 من هایترکش اصابت مورد و بزند حرفی ترسدمی حتما

 .گیرد قرار

 اما اندشنیده را ویکتور و من دعوای صدای پسرها ظاهرا  

 خاطر به اندکرده فکر و ندارند خبری دعوا موضوع از

 .امکرده بحث بروم واران نزد خواهمنمی اینکه

 و رفته ویکتور نزد به گری میانجی برای هم ها آن و

 نکند اصرار بروم واران نزد خواهمنمی من اگر که اندگفته

 فریاد سرشان بر ویکتور اما کند، رها خودم حال به مرا و

 .رانده بیرون اتاقش از را آنها و زده



 مقصر من ویکتور و پسرها رابطه شدن خراب در ظاهرا

 به مفصل شام برایشان کار این جبران درصدد و بودم

 را آنها و کردم درست را ویکتور عالقه مورد غذای همراه

 ظرف ویکتور اما کردم دعوت هم دور به شام صرف به

 ارمند اشتهایی گفتن و شد بلند میز سر از و زد پس را غذا

 .کندمی ترک را آشپزخانه و اکتفا

 امر و آیندمی سمتم به نشوم ناراحت من اینکه برای پسرها

 دهانم در لقمه شوخی و باخنده و نشانندمی خودشان بین

 دخل و کنندمی تعریف من پخت دست از و گذارندمی

 هرکی) جمله با و آورندمی در هم را ویکتور غذای بشقاب

 .کنندمی توجیح را خود( کرد بهر بی رو خودش کرد قهر

 سر مشغول هنوز داگالس اما آیممی بیرون خیال و فکر از

 ودشنمی متوجه اما کنممی صدایش است مربا شیشه کشیدن

 به قاشقی و زنممی فریاد را اسمش و گیردمی حرصم

 .کنممی پرت سمتش

 بود خبربی جا همه از و بود لمباندن مشغول که هم داگالس

 چای لیوانی کندمی گیر گلویش در مربا و شودمی هل

 لبانش و بود داغ چای اما شود باز گلویش تا دهممی دستش

 گلویش راه زحمت به بود که طور هر باالخره سوزاند را

 ایغره چشم و گرددبرمی من سمت به و کندمی باز را

 گویدومی کندمی نثارم



 بخور بیا توهم خب خورم؟می مربا دارم من نداری چشم -

 .کردیمی خفم داشتی نداریم که کشتی و دعوا

 گویمومی آورممی در برایش زبونکی

 لیس هم رو شیشه ته گذاشتی من برای هم چیزی مگه -

 زدی

 گویدمی و آوردمی در برایم زبانکی داگالس

 .دراد چشت تا خواست، دلم اصال -

 ینبش بیا... خندیدم بهت باز کنمامی یکیت دیوار با میام -

 .دارم کارت

 داری؟ چیکار -

 بشین بیا بزنمت خوامنمی نترس -

 به و نشیندمی من کنار کارانه محافظه و آرامی به داگالس

 شودمی خیره من

 واران پیش ببر رو من -

 شپی ببر رو من چی یعنی: گویدمی و شودمی شکه داگالس

 واران؟

 قدر این جمله این فهمیدن واران، پیش ببر منو یعنی -

 سخته؟

 با موضوع این سر تو اینه منظورم بابا گیمی چی -

 بری؟ خوایمی حاال کردی بحث ویکتور



 نبوده این مورد در بحثمون -

 گویدمی و کندمی نگاهم مرموز داگالس

 بوده؟ چی سر پس-

 خصوصیه -

 هست؟ خصوصی موضوع چه وقت اون

 .گفت شهنمی خصوصی روشه اسمش -

 گویدمی و اندازمی باال ای شانه هم داگالس

 برمتنمی پس باشه -

 کنیمی غلط تو -

 برمتنمی اصال دیگع گفتی که رو این -

 نبری که خواممی بدرک -

 اما کنم، ترک را آشپزخانه تا شوممی بلند جایم از و

 گویدومی گیردمی را دستم داگالس

 برمت.می شو آماده -

 

 

 

 



 گویدمی و کشدمی اشچانه به دستی داگالس

 ویکتور با واران پیش بری خوایمی که مورد این در -

 زدی؟ حرف

 هماهنگ و زدم حرف ویکتور با قبال نباش نگران آره -

 خواستمنمی دیگه کردمنمی هماهنگ هم اگر درضمن کردم

 بیوفته ویکتور به چشم و بمونم اینجا

 کنیمی فرار داری پس -

 نیست فرار اسمش این -

 بدی توضیح دقیقا میشه چیه؟ اسمش پس -

 اسارت حین در آزادی -

 چی؟ یعنی -

 کهاین درحین ولی بشم آزاد که جنگل رممی اینجا از یعنی -

 .اسیرم نکنم ادا ویکتور به رو دینم که زمانی تا آزادم

 جالبی پارادکس چه -

 شمآماده میرم من... شاید آره -

 وسایلی شوم، آماده تا کنممی حرکت اتاق سمت به آرامی به

 هایملباس و گذارممی کوچکی ساک در را دارم احتیاج که

 .کنممی عوض را

 .شودمی اتاق وارد آرامی به و زندمی در داگالس



 اب که نقابی همراه به رنگ مشکی شنل بزرگش دستان در

 بینم،می است شده تذیین زیبایی درشت و ریز هاینگین

                           .                                                                                                         گویدمی و گیردمی من طرف به را آنها داگالس

 اگه که بود کرده آماده قبل از ویکتور و نقاب و شنل -

 دست از و باشی راحت و بپوشی بیرون بری خواستی

 .بمونی پنهان هم اهریمنا

 .کنممی تشکر و میزنم بندی نیم لبخند داگالس به

 اتاق قدی آینه در را خودم و پوشممی را نقاب و شنل

 کنممی برانداز

 کندمی تماشا مرا و گرددمی باز اتاق به داگالس

 چطوره؟ -

 میاد بهت خیلی عالیه -

 چشم تو خیلی نمیشه باعث... نیست؟ ضایع خیلی بنظرت -

 بیام؟

 آماده اگه... نکن توجه بهش زیاد خوبه خیلی اتفاقا نه -

 .بریم بیا هستی

 سمت به و کنممی نگاه قدی آینه در خودم به دیگر بار یک

 در سمت به و دارممی برش و روممی کوچک دستی ساک

 .کنممی حرکت اتاق

 هب جنگل سمت به و کنیممی ترک را خانه داگالس همراه به

 .افتیممی راه



 و نام تا کندمی سعی داگالس و ایمرسیده جنگل اواسط به

 .دهد یاد من به را جنگل راه

 رگه دو هایگرگ فرماندهی مرکز به که زمرد جنگل

 فرماندهی واران آلفا دست به و رسدمی روسی آلمانی

 شودمی

 .منطقه های گرگ قدرتمندترین و ترین سرکش

 به روی پیاده طوالنی چندان نه ساعاتی از بعد باالخره

 غار دهنه تا مرا داگالس و رسیممی نظر مورد محل

 شودمی تبدیل عقاب به سرعت به خود و کندمی راهنمایی

 شودمی دور آنجا از و

 .نزار تنهام برگرد ریمی کجا احمق پسری داگالس هی -

 از سرعت به و کندمی پرواژ کندنمی توجهی داگالس اما

 شودمی دور آنجا

 .احمق پسره -

 رو به رو گرگ آن با چگونه که بودم شده غرق افکارم در

 از که خرناسی صدای با که کنم معرفی را خود و شوم

 غار داخل به و پرممی جایم از رسدمی گوشم به غار داخل

 .شوممی خیره

 باز دهانم و شدم زده حیرت دیدم غار در که آنچه از

 .ماندمی



 خاکستری و سفید خزهای که ترسناک و بزرگ هیکلی

 یعاد گرگینه از که راستی به بودند، کرده احاطه را بدنش

 .بود بزرگ غول یک همانند و تر بزرگ هم

 دید همان و دهدمی تکان را موهایم وزیدمی که خنکی نسیم

 گیردمی را داشتم نقاب پشت که اندکی

 آرامی به را شنل بندهای و گذارممی غار داخل به قدمی

 آشفته موهای و رانممی بیرون تنم از را شنل و کنممی باز

 بر صورتم از آرامی به را نقاب و زدم کنار را پریشانم و

 .دهد نوازش را پوستم نسیم خنکای دهممی اجازه و دارممی

 تند غار داخل به را هایم قدم کارانه محافظه و آرامی به

 .ایستممی جسه و عظیم گرگ سر باالی و کنممی

 خود به عمیقش زخم درد از داشت نام واران که گرگ

 .کشدمی خرناس و ناله و پیچدمی

 ارانو آلود پشم و پرمو پیشانی سمت به احتیاط با را دستانم

 خزهای و پشم میان در دستم اینکه درحال و کنممی دراز

 لمس را اشپیشانی است شده  گم نرمش بسیار و انبوه

 .کنممی

 روی بر که است زخمی خاطر به احتماال و دارد تب کمی

 .دارد پهلویش

 غار کنار و گوشه به نگاهی و شوممی بلند جایم از آرام

 غار گوشه در رنگ قهویی چوبی ای صندوقچه. اندازممی



 من به متعلق احتماال میزنم حدس که کندمی جلب را نظرم

 من آمدن از قبل ویکتور بود گفته داگالس که چرا باشد

  آورده فراهم غار در ماندنم برای اندکی امکانات و وسایل

 در و کنممی حرکت غار گوشه صندوقچه سمت به

 .کنممی باز آرامی به را اشچوبی

 برای لباس دست چند و خواب رخت دست یک درونش

 آنها از یکی لباس همه آن بین از سال، متفاوت های فصل

 سفید رنگ به بلند دامنی با زیبا لباسی کندمی جلب را نظرم

 زمستان برای که خر از شده پوشیده سفید شنلی همراه به

 مانز آن تا که چرا بیاید کارم به نکنم فکر که بود مناسب

 .امرفته اینجا از

 این درکنار اینجا، در زمان آن تا است ممکن واقعا آیا

 بمانم؟ جسه و عظیم گرگ

 

 

 

 

 

 



 و امداده تکیه غار سنگی دیواره به درمانده و سردرگم

 هخیر و کردن نگاه و نشستن یکجا از کنم،می نگاه اطراف

 با را نفسم ام،شده کالفه اطراف و غار دیوار و در به شدن

 .رانممی بیرون حرص

 تا تنیس کسی و رفته مناطق سرکشی به واران ی گله بتای

 .کند راهنمایی آورده اینجا به مرا که اموری در

 اندازممی نگاهی واران خواب در غرق و بیهوش هیکل به

 غار دهنه سمت به و خیزممی بر جایم از و کشممی پوفی و

 .کنممی حرکت

 دارد قرار غار ورودی در که سنگی تخته لبه روی بر

 جمع را بساطش و بند کمکم که خورشیدی به و نشینممی

 انگیزی دل و زیبا صحنه بدهد ماه به را جایش تا کندمی

 .است کرده ایجاد

 و دلگیر دیگر روزهای برخالف است، زیبایی غروب

 .نیست آور خفقان

 هب را گیسوانم خم و پیج پر نوارهای و وزدمی خنکی نسیم

 تر تمام هرچه لطافت و آرامی به و آوردمی در پرواز

 .شوممی خوشی و لذت غرق و کندمی نوازش را صورتم

 شب تاریکی و دهدمی شب به را جایش هم غروب کم کم

 پادشاهی درخشدمی الماس همچون که هایی ستاره همراه به

 .کندمی



 بدنم به قوسی و کش و خیزممی بر سنگ تخته روی از

 آماده خواب برای تا کنممی حرکت غار داخل به و دهممی

 .شوم

 هکرد محیا برایم ویکتور که رختخوابی و ُتشک روی بر

 فام نقره نور که غار تاریک فضای به و کشممی دراز بود

 خیره سقف به است کرده روشن را آنجا کمی مهتاب

 .روممی فرو فکر به و شوممی

 خواب نرم و گرم آغوش به و شودمی بسته چشمانم کم کم

 .روممی

 و ناله صدای که بودم غرق رویا و خواب شیرین عالم در

 .کندمی بیدار خواب از مرا بلندی نسبتا خرناس

 وضعش زیاد احتمال به نبود واران جز کسی مال صدا این

 .کندمی ناله چنین این که  است شده وخیم بسیار

 و خیزممی بر جایم از و زنم می کنار پایم روی از را پتو

 .کنممی حرکت واران سمت به

 رب را دیگری دست و گذارممی اش پیشانی بر را دستم یک

 و است داغ بسیار اش پیشانی اش، شده پانسمان زخم روی

 .شودمی بیشتر لحظه هر تبش

 یک عرض در بودم گذاشته زخمش روی بر که را دستی

 .شودمی خیس خون از ثانیه



 ار پایم و دست بودم شده دستپاچه بحرانی وضعیت این در

 کردم گم

 چه؟ بیاید سرش بالیی وضعیت این در اگر

 راچ که دانندمی مقصر مرا قطعا بیفتد برایش اتفاقی اگر

 نبودم مواظبش

 ترک را آنجا و روممی غار خروجی طرف به سرعت به

 دیده راه در صبح امروز که گیاهانی سمت به و کنممی

 روشن را اطراف و فضا مهتاب نور کنم،می حرکت بودم

 مورد گیاه گشتن مشغول شومنمی اذیت دیدن در و کرده

 .کنمنمی پیدایش گردممی هرچه اما هستم نظر

 را نظرم خوردنش تکان و برگ و شاخ خوردن بهم صدای

 را دار ضامن چاقوی و شوممی بلند جایم از. کندمی جلب

 ورد کمی فاصله از سفیدی شبحی آورم،می بیرون جیبم از

 و گیرممی گارد شودمی نزدیکم و زندمی قدم آرام آرام

 شوم.می حمله آماده گیرممی دستانم در تر محکم را چاقو

 

 به و زند می قدم آرام آرام دور کمی فاصله از سفید شبحی

 بیرون جیبم از را دارم ضامن چاقوی کند،می حرکت طرفم

 گیرممی گارد و آورممی

 می باال را دستم حمله آماده من و شودمی تر نزدیک شبح

 با رگبز نسبتا گرگی که کنم فرو بدنش در را چاقو تا برم



 بش تاریکی در که برف همچون سفید بسیار خزهای و پشم

 ظاهر رویم جلوی درخشدمی مهتاب فام نقره پرنو زیر در

 .شودمی

 گرگ جلوی و گذارممی جیبم در و آورممی پایین را چاقو

 دستانم کنم،می نوازش آرامی به را سرش و زنممی زانو

 .است شده گم زیبایش و نرم خزهای انبوه در

 به من نوازش از گرگ و است خوبی بسیار احساس

 .رفته فرو شیرین ایخلسه

 به و کندمی جدا من از را خود گرگ و گذردمی دقایقی

 چنین با او که میزدم حدس باید شود،می تبدیل انسان

 .باشد گرگینه یک باید ایجسه

 .کندمی معرفی مایا را خود که زیبا دختری

 اون باید تو... واران گله اُمگای هستم مایا من... سالم -

 .اومدی آلفا به کمک برای که باشی دختری

 مایا به رو رویی خوش با و نشانممی لبانم بر لبخندی

 گویممی

 که هستم دختری همون من اره درضمن... کالرنسه اسمم -

 .خوشبختم تو با آشنایی از و اومدم آلفاتون به کمک برای

 و آیدمی حرف به دوباره دارد لب به که لبخندی با او

 گویدمی



 چی دنبال اینجا شب موقع این اما... همینطور هم من -

 خطرناک جنگل شب وقت این که دونیمی گردی،می

 موجودات بازم باشه هاگرگینه قلمرو اگر حتی شهمی

 .زیادن اینجا خطرناک

 تو کنمنمی پیدا اما گردم،می دارویی گیاه یه دنبال -

 کنی؟ راهنمایی رو من تونیمی

  شکلیه چه خوایمی که دارویی البته -

 با هم او و دهممی توضیح مایا برای را دارو شمایل و شکل

 پیدا را گیاه زود خیلی و کندمی راهنماییم رویی گشاده

 .کنممی

 له خوب تا کوبممی و گذارم می سنگی روی بر را گیاه

 تا کنممی باز را پانسمانش روم،می واران بالین به شود

 .بگذارم زخمش روی بر را امکرده درست که مرحمی

 کند،می ناله و گیردمی دردش سوزد،می زخمش جای کمی

 بر را دستم و کنممی پانسمان تمیز ایپارچه با را زخمش

 التهاب از کمی تا بخوانم وردی تا گذارممی زخمش روی

 .بگیرد آرام و شود کم زخمش

  .کنممی چک را او دقیقه هرچند و امنشسته واران سر باالی

 چشمانم کم کم و دهممی تکیه سرم پشت دیوار بر را سرم

 بیداری برابر در من ومتمقا سد و افتدمی هم روی بر



 حس چیزی دیگر شودمی چشمانم مهمان خواب و شکندمی

 .کنمنمی

 شوممی بیدار چشمانم به خورشید نور برخورد با صبح

 .اندازممی نگاهی را اطرافم و کنممی باز آرام را چشمانم

 او اام افتدمی بود خوابیده قبل شب واران که جایی به نگاهم

 بینمنمی را

 غار ورودی سمت به و شوم بلند جایم از خواهممی تا

 زده فلک غاز و شودمی غار وارد  واران کنم، حرکت

 روی بر را است شده زندانی اش پوزه میان در که شکاری

 و کندمی نزدیک من به را آن اشپوزه با و گذاردمی زمین

 شودمی بلند فریادم شودمی چندشم من

 اون بذارش من، بغل تو ندازیشمی چرا کنیمی چیکار -

 هات ناله صدای با دیروز تا تو بودی کجا هم بعدش ورتر

 استراحت جای به حاال سرت روی بودی گذاشته و غار

 خفم بوش ور اون ببر چشمام جلو از اینم بیرون، میری

 .کرد

 خیره من به همچنان شبش رنگ به چشمان آن با واران

 .کندمی نگاه مرا بر برو و است

 هوم؟ ندیدی خوشکل شایدم... ندیدی آدم چیه -

 را اش پوزه و داردمی بر خیز من سمت به واران ناگهان

 هایش دندان رد. کشدمی بو را تنم و کندمی فرو گردنم در



 عقب به را او سرعت به و کنممی حس گلویم روی بر را

 از را زده فلک غاز و شوممی بلند جایم از و دهممی هل

 پشت به دیگر و شوممی خارج غار از و گیرممی گردن

 کنمنمی نگاه سرم

 

 جدا را مرده مادر غاز پرهای تمام بود که زحمتی هر به

 .چرخانممی آتش روی بر حاال و کشاندم سیخ به و کردم

 هر دل و پیچیده جنگل دلنشین و باز فضای در کباب بوی

 .اندازدمی هوس به و کندمی آب را ایجنبنده

 خاص متانت و غرور با مانندش غول هیکل آن با واران

 دو آن با کند،می حرکت من سوی به و داردمی بر گام خود

 قصد که انگار زند می زل من به اشوحشی براق گوی

 البه و کند قرار بر ارتباط من با چشمانش طریق از دارد

 .کند کنکاش را ذهنم الی

 و غاز که نداری توقع کنی،می نگام جوری این چیه -

 .بخورم خام جوری همین

 زمینی روی بر و گیردمی من از را کاوشگرش نگاه واران

 دراز است شده مزین خوشبو های گل و هاچمن با که

 .شودمی خیره آتش هایشعله به و کشدمی

 اندازد،می آب را دهن و است شده برشته حسابی غاز

 به را بقیه و کنممی جدا خودم برای را کباب از ایتکه



 طالیی کباب خوردن مشغول گیرم،می واران طرف

 لید گرسنگی روز یک تقریبا از بعد و شویممی رنگخوش

 .آورممی در عزا از

 جمع زمین روی از را هیکلش واران غذا، اتمام از بعد

 را آتش کند،می حرکت غار سمت به زنان قدم و کندمی

 .شوممی غار وارد واران سر پشت و کنممی خاموش

 زیاد فعال نشده خوب حالت تا اما... ممنون غاز خاطر به -

 .نیست خوب زخمت برای نکن فعالیت

 دهممی ادامه و زنممی واران به لبخندی

 بیشتر پس نیست، خبری مرحم از بعد دفعه راستی -

 .باش خودت مواظب

 غار دیوار به و روممی سمتی به و گیرممی او از را رویم

 نگاهی و گذارممی زانویم روی بر را آرنجم و دهممی تکیه

 کشیده دراز و کرده من به را پشتش که اندازممی واران به

 غار این در هم دومی شخصی که انگار نه انگار است،

 بزند حرف من با ایی کلمه چند حداقل باید و دارد حضور

 .کند راهنمایی اموظیفه و کارها به مرا و

 کارش از کشممی پووفی و اندازممی او به دیگری نگاهی

 .گیردمی حرصم

 قدم کمی تا روممی بیرون غار از و شوم می بلند جایم از

 . کنم تازه هوایی و بزنم



 هستم جنگل دلپذیر هوای از بردن لذت و زدن قدم مشغول

 و دشومی نزدیک من به بود مایا حتما که سفیدی گرگی که

 .شودمی تبدیل انسان به

 بروبر و شده خیره من به دلنشینش و زیبا لبخند همان با

 .کندمی نگاهم

 کنی؟می نگاه اینجوری چرا شده چی -

 ویدگمی بانمکی لحن با و کندمی لوچ برایم را چشمانش مایا

 ترش و همه تو قیافش خانم که شده چی بزنم حدس بذار -

 از گرفته حرصت و شده خستت واران ساکتی از کرده،

 .رفتی در غار

 خنده به شروع دلنشینش و آهنگین صدای آن با بعد و

 .کندمی

 گویدمی و گرددمی باز من طرف به

 شوخی داشتم... نداشتم منظوری خواممی معذرت عزیزم -

 ...حر از اگه... کردممی

 گویممی پرممی حرفش میان

 .باش راحت نیستم ناراحت من... اصال عزیزم نه -

 مطمئنی؟ -

 .نباش نگران خوشکله آره -



 راست واقعا وای:  گویدمی و کشدمی راحتی نفس مایا

 همین اون نشو دلگیر واران از شد، راحت خیالم میگی؟

 حرف نباشه مجبور تا یعنی زنهنمی حرف زیاد جوریه

 یک زبون اون بده دستور خوادمی وقتی فقط زنهنمی

 یحرف پر که من مثل دیگه خصلتشه ده،می تکون شوگرمی

 .خصلتمه

 دهدمی ادامه و خنددمی خودش حرف از و

 از واران، پیش اینجا بودم اومده که روزی اولین یادمه -

 گردهبرمی و ایسته می دفعه یه واران بودم زده حرف بس

 .حراف دختره زنیمی حرف چقدر گهمی و من طرف

 هم من و زندمی خنده زیر دوباره سخنش اتمام بعد مایا و

 افتممی خنده به او سرخوشانه و شیرین خنده از

 گویدمی و کندمی کنترل را اشخنده مایا

 کارش کردی درست واران برای که مرحمی اون راستی -

 دستت دستخوش بابا غاز، شکار بود رفته امروز کرد رو

 .کردی خوب شبه یه رو ما رئیس این طالستا

 شکسته :شوممی خم کمی و گذارممی امسینه روی بر دستی

 کنیمی نفسی

 .کنممی بندی شکسته نه -

  بلدی بابا نه اه: گویممی و کنممی ایخنده تک

 چشمشه یه این تازه بلدم بابا اره -



 باریکال -

 شوما چاکر -

 اووووو -

 افتدمی خنده به مایا

 من به بیشتر و شودمی تمام اشخنده مایا دقایقی از بعد

 لبخندی با و شود می آویزان بازویم به و شودمی نزدیک

 کندمی نگاهم مرموز

 .کنیمی نگام جوری این باز شده، چی... چیه -

 گویدمی و کندمی گم را پایش و دست مایا

 .باشه شده چیزی باید مگه هیچی... هیچی -

 گویممی و کنممی نگاه چشمانش در دقت با

 دروغگو آدم اونجای -

 .کندمی نثارم ادبی بی و کندمی هینی مایا

 مکن حرکت غار طرف به تا کنممی جدا دستش از را بازویم

  کشدمی را دستم مایا که

 ریمی کجا -

 خستمه کنم استراحت رممی -

 نم اصال نیست چیزی گفتم که من بابا... شدی؟ ناراحت -

 .خندممی چی همه به الکی دیونم



 .مکن استراحت برم میخوام شدم خسته فقط نشدم ناراحت -

 کش مانند بود دستش در که من دست و کندمی حرکت مایا

 .کشدمی خود همراه به شلوار

 برمتمی االن کنی، استراحت غار تو بری نکرده الزم -

 .بره تنت از خستگی و کنی حال که جایی یه

 اومد کش کن ول و دستم خستمه من بابا ریم؟می کجا -

 شهنمی درازتر این از نترس نه -

 .بزغاله دختره درازه من دست گیمی داری یعنی -

 همین در گفتم فقط بزنم حرفی همچین کنم غلط من بابا نه -

 .نباش نگران نمیشه تر دراز مونهمی اندازه

 به گردانممی بر را رویم و کنممی نگاه او به چپ چپ

 دهیممی ادامه راهمان

 تا دور که کننده محسور و زیبا چشمه یک به دقایقی از بعد

 بید درختان همراه به زیبا و سرسبز های تپه را دورش

 رسیممی بود پوشانده مجنون

 قشنگه چه کجاست اینجا -

 گویدمی جوابم در مایا

 گوزن شاش چشمه -

  کنممی نگاهش زده بیرون حدقه از چشمان با من

 .بگو دیگه بار یه چی؟ -



 گویدمی ریلکس خیلی دیگر بار مایا

 تاحاال؟ نشنیدی گوزن، شاش چشمه -

 چی؟ یعنی سخیف اسم این وقت اون -

 .شاشنمی توش گوزنا یعنی دیگه واضحه خیلی -

 گویممی و کنممی نگاهش سفیه اندر عاقل

 شاشیده؟ توش گوزن که دیدی چشمات با خودت وقت اون -

 گویدمی و خاراندمی را اشچانه انگشتانش با ما

 .گنمی اما ندیدم که من -

 مسخره و اندازدمی دست مرا دارد مایا دانستممی که من

 گویممی او به رو کندمی

 .خودتو یا کردی فرض خر منو -

 .باشی شاید دونمنمی رو تو اما گرگم مطمئنم که من واال -

 گردنی پس یک و کنممی نگاهش چپ چپ حرفش این با

 .کنممی نثارش

 گویدمی و گذاردمی گردنش روی بر را دستش مایا

 هم خیلی درضمن نداختم؟می دستت داشتم فهمیدی اه -

 .اوگ دختره دهنم تو اومد مخم سنگینه دستت بابا بیشعوری

 خوادمی دلت اینکه مثل: گویممی و کنممی نگاهش چپ چپ

  بازم



 دندانش تا دو و سی که زندمی من به نما دندان لبخندی مایا

 .شودمی مشخص

 بابا ببند و نیشت: گویممی و روممی او به ای غره چشم

 اسمش اینجا... ایجنبه بی چقدر تو کردم شوخی بابا خب -

 توش رنمی گوزنا اما... هست گوزن شاخ چشمه

 .شاشنمی

 درد -

 خیره اطرافم های درخت و طبیعت به و شوممی جدا او از

 شودمی لخت و آوردمی در را هایش لباس مایا که شوممی

 کنیمی چیکار داری االن -

 کنم شنا خواممی بینینمی مگه -

 نره چشمه آب باش مواظب اما بینممی اتفاقا چرا... هوم -

 .باشه کردن خرابی کار توش گوزن یه ممکنه آخه دهنت تو

 هوا به من خنده و شودمی بلند مایا جیغ حرفم اتمام با و

 سنگی تخته روی بر و شوممی دور مایا از و رودمی

 نشینم.می

 

 

 



 قرار مجنونی بید درخت زیر در که سنگی تخته روی بر

 نگاه اطراف بکر فضای به که طور همان و  نشسته داشت

 گویممی مایا به خطاب برممی ولذت کنممی

 از نم تا بشن فرما تشریف قراره کی گروهتون بتای این -

 حرفی هم کلمه یک اصال که واران... بشم؟ مطلع وظیفم

 .زنهنمی

 را هایش لباس و آیدمی بیرون چشمه از که همانطور مایا

 گویدمی من به خطاب کندمی تن به

 هرفت واران بجای میاد دیگه روز دو یکی تا نباش نگران -

 از زودتر هم یکم چون... کنه سرکشی منطقه چندتا به

 اومدی،می باید که زمانی

 ببینم راستی... اومدمی زودتر وگرنه نداره، خبر اومدی

 بلدی؟رو گرگا زبون تو اصال

 رو گرگا زبون حدی تا بودن گرگینه برادرام بلدم آره -

 .بلدم

 گرگینه برادرات اگه سوال یه فقط... عالی چه... هوم -

 نیستی؟ گرگ خودت چرا پس هستن

 بودم کرده گم را پایم و دست کمی مایا حرف این با من

 کسی به من درمورد واران و ویکتور آیا دانستمنمی که چرا

 مایا به خطاب مردد دلیل همین به یانه، اندگفته چیزی

 گویممی



 چی؟ یعنی ناقص یا مونده عقب دونیمی -

 مونده؟ عقب -

 آره -

 زندمی خنده زیر پقی و کندمی پایم تا سر به نگاهی مایا

 ای؟مونده عقب هیکلت این با تو یعنی -

 درد -

 مگه انسان خودت گرگینه برادرات گممی جدی دارم بابا -

 میشه؟

 ها خوناشام و گرگینه ازدواج از چیزی اصال -

 به ناقص ها بچه از یکی داره امکان درصد دونی؟یکمی

 دونی؟نمی یعنی... بیاد دنیا

 بدونم تا بگو...دونم؟نمی رو چی -

 لو اینکه برای کنممی احساس بحرانی کمی را وضعیت

 پایان به را حرفم کنممی سعی نشود پاپیچ مایا و نروم

 مایا به خطاب و کنم، عوض را بحث موضوع و برسانم

 گویممی

 گفتنمی بهت دونستیمی باید اگه کن ولش هیچی -

 گی؟نمی یعنی -

 گفتم بهت روز یه شاید دونمنمی...نه -



 تونیمی خواستی وقت هر راحتی طور هر عزیزم باشه -

 در هم گوشم کنهمی کار فکم که طور همین من بگی، بهم

 هست شنیدن آماده لحظه هر

 من به نمایی دندان لبخند و شودمی تمام حرفش مایا و

 سمت به مرا و شودمی آویزان بازویم به دوباره و زندمی

 برد.می چشمه خروجی

 

 سمت به و شوممی جدا مایا از و رسیممی غار نزدیکی به

 شوم،می غاز روشن نیمه فضای وارد. کنممی حرکت غار

 شاید. است خواب هنوز که خوردمی واران به نگاهم

 چرا باشد امگذاشته زخمش روی بر که دارویی عوارض

 .دارد آور خواب و آرامبخش خاصیت دارو آن که

  شود عوض باید که کنممی پانسمانش به نگاهی

 روی بر و روممی واران سمت به و دارمبرمی را وسایل

 حس کنممی نوازش را پشتش پر خزهای و نشینممی زمین

  دهدمی دست من به خوبی

 شودمی بیدار خواب از و خوردمی تکانی واران

 خواممی نیست چیزی باش راحت خوابخوش آقای سالم -

  کنم عوض رو پانسمانت

 در که االن کند،می نگاهم خیره زیبایش چشمان آن با واران

 بینممی خوبی به را چشمانش رنگ کنممی نگاه چشمانش



 هب شاید پررنگ، آبی گاهی مشکی گاهی دارد عجیب رنگی

 در اما شودمی اینگونه که است نور انعکاس خاطر

 .است بخش آرامش و زیبا چشمانش رنگ هرصورت

 دراز دوباره و گیردمی من از را اشجادویی نگاه واران

 .کنم عوض را پانسمانش که دهدمی اجازه و کشدمی

  هنماند چیزی کاملش بهبودی تا و شده بهتر نسبتا زخمش

 کشممی دراز کنارش و کنممی پانسمانش

 به کندمی نگاهم خیره و است باز نافضش و زیبا چشمان

 شوممی اشجادویی چشمان خیره و کشممی دراز پهلو

 اون تو چی کنهمی دیوونه رو آدم چشمات... چشمات -

 هوم؟... کنهمی جادو و آدم که چشماته

 سرش و شودمی نزدیکتر من به و شودمی خیز نیم واران

 دهدمی قرار سرم مقابل در را

 میاد فشار زخمت به نشو بلند -

 آوردمی نزدیکتر سرش و کندنمی توجه حرفم به واران اما

 سمت به دستم ناخودآگاه شودمی قفل هم در نگاهمان

 کندمی نوازش را صورتش و رودمی صورتش

 هک انگار دهدمی فشار دستم به بیشتر را صورتش واران

 کنم نوازشش دارد دوست



 ادی به کنممی احساس گلویم در سنگینی بغض ناخودآگاه

 و دگشتنمی بر خسته شیفت از که زمانی افتممی برادرانم

 نرمشان خزهای انبوه میان در دستانم و کردممی نوازششان

 شدممی لذت غرق و شدمی گم

 و است خیس اشک قطرات از صورتم آیممی خودم به تا

 صورتم بر دیگری از پس یکی که هایم اشک به واران

 کندمی نگاه شودمی جاری

 کردن پاک در سعی و مالدمی صورتم به را اش پوزه

 دارد صورتم روی بر شده جاری های اشک

 آیممی حرف به ناخودآگاه

 یه رو من تو... برادرام... شده تنگ خانوادم برای دلم -

 شیفت سر از که وقتی... انداختی برادرام یاد لحظه

 من و نداشتن شدن بلند توان دیگه خستگی از و اومدنمی

 .بره بیرون تنشون از خستگی تا کردممی نوازش رو اونا

 مقاوتشان سد که انگار نداشتن آمدن بند قصد هایم اشک

 با و ندارد وجود کردنشان متوقف برای مانعی و شکسته

 شوندمی جاری راحت خیال

  گویممی و اندازممی نگاهی واران به

 چرا؟ تو... هوم... زنینمی حرف چرا تو -



 نم به متعلق که غار از ایگوشه به تا شوممی بلند جایم از

 کشدمی و گیردمی دندانش با را لباسم گوشه او که بروم بود

 .دارد مرا داشتن نگه قصد و

 گویممی و کنممی آزاد هایش دندان میان از را لباسم

 خستمه کنم استراحت خواممی -

 دراز ُتشکم روی بر و کنممی حرکت غار گوشه سمت به و

 شود جاری هایماشک بقیه که دهممی اجازه و کشممی

 که کنممی احساس سرم باالی در ایسایه دقایقی از بعد

 واران جز نبود کسی به متعلق

  شوممی خیره تنومندش هیکل به و گردمبرمی سمتش به

 کندمی ول را مانندش غول هیکل واران آیممی خودم به تا

 لحظه در که بکشد دراز من کنار و زمین روی بر تا

 به رو کشممی عقب زود خودم شوم له اینکه از آخرقبل

 گویممی واران

  کنی له رو من بود نزدیک دیوونه -

 و کشدمی آغوشش در مرا حرفم به توجه بی واران اما

 کنممی فرو گردنم در را اش پوزه

 آغوش در و نزدیکی از چرا که کنممی فکر این به من و

 شوم.نمی معذب مرموز گرگ این واران بودن

 



 رفته چشمه به که مایا با من دیدار آخرین از هفته یک

 گذردمی بودیم

 از کمی درصد هنوز اما است شده بهتر نسبتا واران زخم

 را اش جسمانی وضعیت کمی و دارد وجود بدنش در زهر

 کندمی ضعیف

 دسته دوم آلفای عنوان به مرا تا ایم شده آماده همه امروز

 .بشناسند رسمیت به

 بر را نقاب و کنممی محکم را بندهایش و تن به را شنلم

 است من منتظر که واران به و کنممی تنظیم سرم روی

 مافتیمی راه به و کنممی حرکت سمتش به و کنممی نگاهی

 رویممی ها گرگینه تجمع سمت به و شویممی خارج غار از

 ملحق ما به هم دسته امگای و بتا آلفرد و مایا راه در

 در آلفرت و مایا و دارد قرار رأس در واران و شوندمی

 سر پشت دقیقا من و دارند قرار او راست و چپ سمت

 هستم واران

 به که ها گرگینه تجمع به روی پیاده کوتاهی دقایق از بعد

 کنیممی توقف رسیممی بودند شده تبدیل انسان

 من ات روند می کنار و شوندمی تبدیل انسان به آلفرد و مایا

 بگیرم قرار واران کنار در

 گرگینه به خطاب واران جانب از رسایش صدای با آلفرد

 .کندمی آغاز را سخنرانی ها



 کالرنس دوشیزه واران آلفا جانب از گله بتای آلفرد من -

 هب بیاورند دست به را کاملشان سالمتی آلفا که زمانی تا را

 شناسم می رسمیت به گروه آلفای

 رود می کنار و کندمی اشاره من به آلفرد

 به خطاب و گذارممی جلو به قدمی و  دارمبرمی را نقابم

 گویممی آنها

 تا خورممی قسم گله دوم آلفای عنوان به کالرنس من -

 بیاورند دست به را کاملشان سالمتی واران آلفا که زمانی

 .بمانم دار وفا او به نسبت و کنم کمک آلفا به

 و شوندمی تبدیل گرگینه به دسته همه حرفم شدن تمام با

 هزوز از بعد کشندمی زوزه و کوبندمی زمین به را پایشان

 آمد خوش مراسم و دوندمی و زنندمی حلقه دورم به کشیدن

 رسدمی اتمام به گویی

 واران همراه به که کندمی اشاره و آیدمی طرفم به مایا

 بروم

 همنتظرت آلفا کنیمی نگا رو من ایستادی چرا دیگه برو -

 آخه برم کجا -

 چیه؟ آلفا وظیفه اونوقت... شدی آلفا االن باهوش خانم -

 سرکشی؟ برم باید -

 دیگه برو...کن نگاه و من بروبر اینجا وایسا نه -



 بریم بیا هم تو -

 نم به نیاز دیگه رنمی باهم آلفا دوتا وقتی من، بیام کجا -

 نمیاد خوشش انتظار از واران دیگه برو باش زود نیست

 بدرک -

 کندمی نثارم ادبی بی و گیردمی خود به ای بامزه قیافه مایا

 حرکت واران سمت به و کنممی مایا به چپی چپ نگاه

 افتم.می راه به سرکشی برای او همراه به و کنممی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرکت اصلی جنگل سمت به و شوممی همراه واران با

 کنیممی

 برممی لذت هم اطراف فضای و هوا و آب از زنان قدم

 کندمی نگاه جلویش به مستقیم که اندازممی واران به نگاهی

 در و کنممی نگاهش حرص با من و رودمی راه استوار و

 گویممی دلم

 چشت تو نره پات شصت

 گویممی واران به خطاب

... مخمه رو خیلی نزدنت حرف... زنینمی حرف چرا -

 حرف گلت بتای و نزدی حرف هم من معارفه سر حتی

... هوم زنینمی حرف که اللی نکنه... زد

 ...ال...الله واران... تواللی؟...اللی؟

  رودمی هوا به جیغم و شودمی خالی پایم زیر ناگهان

 بر که بینممی را واران که کنممی باز آرامی به را چشمانم

 دهدمی نشانم را تیزش های دندان و زده خیمه رویم

 وت خورهمی سرم نگفتی بیشعور... دهنتو ببند زهرمار -

 تلخه حقیقت درضمن...میرممی شممی مغزی ضربه سنگ

 نه؟ مگه

 بلند جایم از و زنممی کنارش و دهممی هل را واران

 در و کنممی درست تنم روی بر را نقابم و شنل و شوممی

 کنممی نثارش بیشعوری دلم



 بیشعور خرفت گرگ

 خودتی -

 به متعجب چشمان با و شوممی میخکوب جایم سر ناگهان

 اندازممی نگاه اطراف و دور

 کن حرکت کنیمی نگاه چی به -

 به چشمانم که کنممی نگاه اطراف و دور به هراسان

 خوردمی واران مرموز و خبیث چشمان

 کنیمی نگاه جوری این چیه -

 دیگه زنممی حرف دارم خب بزنم حرف نگفتی مگه -

 و کنممی نگاه واران به آمده در حدقه از چشمانی با

 گویممی

 ره؟می رژه داره من مغز تو هست تو صدای این -

 عادت آن به هنوز چون و شدمی پخش مغزم در که صدایی

  ودب واران به متعلق االن که کردمی اذیتم کمی بودم نکرده

 گویدمی و آیدمی حرف به دوباره

 صدام چیه...دیگه خودمه صدای...مادربزرگمه صدای نه -

 اومده؟ خوشت قشنگه

 خودشیفته -

 راه به و کنممی خودشیفته گرگ این نثار ای غره چشم

 شودمی کشیده واران توسط  شنلم گوشه که افتممی



 بری چپ سمت از باید هست اشتباه راه این -

 گویممی واران به رو تخس حالتی با من

 نگاه اطرافم به داشتم فقط دونستممی خودم... جدی؟ -

 کردممی

 گیمی راست تو آره -

 گویممی و کنممی واران به چپی چپ نگاه

 بودیم تر راحت زدینمی حرف -

 خودته مشکله این دیگه خب... ناراحتی؟ االن یعنی -

 رب سکوت نشانه به را انگشتم و گردمبرمی واران سمت به

 گویممی و گذارممی صورتم روی

 ساکت هیس -

 بزنم حرف خواممی تازه -

 رسدمی گوش به درختان پشت از زنانه ای خنده صدای

 بری خوایمی دفعه این حتما میری اشتباه رو راه داری -

 جا همین من باشه بکنی خصوصی کار درخت پشت

 .باش راحت مونممی

 گویممی و گردمبرمی واران سمت به عصبانی

 زنیمی بهم تمرکزمو داری شی؟ ساکت میشه -



 نگاهت نترس خواد؟می تمرکز هم جنگلی دستشویی مگه -

 باش راحت کنمنمی

 کرده قایم کجات رو حرفا همه این تو، بودی کی نمک با -

 بودی

 ...راست دلم توی -

 ادب بی منحرف فعال شی خفه شهمی -

 کنممی شنیدم که ای خنده صدای سمت به را سرم و

 معاشقه حال در اهریمنی همراه به لورن دیدممی چه خدایا

 داشت احمق دختره برود پیش حد این تا که کردمنمی فکر

 کردمی بدبخت را خودش دستی دستی

 خوری خود و بودم لورن به کردن نگاه مشغول طور همین

 کردممی

 پراندم جا از مغزم در تیزی سوت صدای که

 االن خودمه خوراک بینممی چی اینحا ببین جوون -

 کنممی خراب فازشونو

 کشید سوت مغزم کنیمی کاری همچین مریضی مگه -

  روانی

 رودمی درختی سمت به من غرغرهای به توجه بی واران

 سمت به و داردمی بر سنگی اش پوزه با و شودمی پنهان



 کمر به دقیقا سنگ و کندمی پرت اهریمن آن و لورن

 پراندمی جا از را دویشان هر و کندمی برخورد پسرک

 پسرک که رسدمی گوش به لورن غرغرهای صدای

 قرار جنگل وسط چرا که کندمی مواخه را اهریمن

 هم به را شانمعاشقه و دیده را آنها شخصی و اندگذاشته

 است زده

 اشمعاشقه چرا که است این فکر به من دیوانه خواهر و

 را وا کسی شاید که کندنمی فکر این به و است مانده نصفه

 بزرگ دردسری توی و باشد رفته آبرویش و باشد دیده

 باشد. افتاده

 

 پسرک آن همراه به لورن شدن دور به خیره همچنان

 شنوممی سرم در را واران صدای که هستم اهریمن

  شناسممی رو دختر اون -

 گویممی و گردمبرمی واران سمت به متعجب

 شناسیشمی ازکجا... از...چی -

 هنشناس رو برایان آلفا یدونه یکی و ارشد دختر که کیه -

 به زدی گند... کردی چیکار تو لورن... نه نه نه...وای

  چی همه

 گویدمی موزیانه من به خطاب واران



 رو خواهرت بگی خوایمی... پریده رنگت چیه -

 شناسینمی

 واران به بود زده بیرون حدقه از که چشمانی با دفعه این

 ظحف را آرامشم و باشم مسلط که کنممی سعی و کنممی نگاه

 .کنم

 کی من که دونیمی کجا از تو اما منه خواهر اون درسته -

 هستم؟

 رو گفتی بهش که چرندیاتی که نیستم ویکتور مثل من -

 از درست شناسم،می رو تو که ساله هجده من کنم، باور

 آزتالن ایاالت از مارتینز کالرنس شاهزاده تولدت زمان

 یشترب رو تو من...بسه؟ یا بگم بیشتر... دارسی شاه فرزند

 .حفظم رو وجودت خط به خط بلدم خودت از

 من و افتدمی راه به و گیردمی من از را رویش واران

 امایستاده جایم در ثابت همچنان

 جا وگرنه کن حرکت زودتر نایست، مترسک مثل اونجا -

 .شیمی سیاه های خونآشام خوراک و مونیمی

 خورممی تکان جایم از و شوممی خارج شوک از باالخره

 کنممی حرکت واران سوی به و

 جیسون کردی درست مغزت برای دفاعی دیواره خوب -

 بخونه ذهنتو نتونسته ذهنه خوندن کارش که



 شما مثل پستی حیوونایی و آدما تا کردم رو کار این -

 کنن سواستفاده من از و بخونن رو ذهنم نتونن

 هم ای دیگه چیز نکن تعارف...پست شدیم ما حاال... هه -

 بگی تونیمی مونده

 گممی وقتش به -

 و زیبا فضای به را حواسم و گیرممی او از را رویم و

 دهممی ها گلعطر بوی با پرشده

 تمام هم سرکشی باالخره فرسا طاقت روی پیاده از بعد

  کنیممی حرکت غار سمت به و شودمی

 می غار وارد تنهایی به من و رودمی شکار دنبال به واران

 و کنممی عوض حالیبی و خستگی با را هایم لباس و شوم

 و شوممی غار سخت و سفت زمین پهن غار از ای گوشه

 شوممی خیره سقف به

 با هم کلمه یک و بودم سروسنگین واران با روز مدت تمام

 نشدم صحبت هم او

 کردن فرو با واران که بودم رفته فرو عمیقی خلسه در

 به نگاهی آورد بیرون فکر از مرا گردنم در اش پوزه

 لشک به گردنش که بود بینوایی خرگوش کردم، شکارش

 برای زیادی زجر بیچاره بود، شده پاره ای رحمانه بی

 .بود کشیده مردن



 را خودش و کندمی فرو گردنم در را اش پوزه واران

 گویدمی و چسباندمی من به بیشتر

 گرفته، بغل غم آغوش و ناراحته یکی اینجا اینکه مثل -

 این به من... کن بغل رو من بیا جاش به کن ول رو غمم

 خوبی

 روانی اونور برو -

 خیمه رویم بر و کندنمی ای توجه من حرف به واران اما

 ندکمی بیچاره من دادن قلقلک به شروع اشپوزه با و میزند

 آوردمی در مرا جیغ و

  گمشو برو پاشو

 آخ -

 گویدمی و گیردمی گاز را گوشم که است روانی واران

 رمگیمی گازت بکنی من به که توهینی هر بعد به این از -

 کنیمی غلط تو -

 آخ -

 سوزش به شروع بدجور که گرفت گاز را گردنم دفعه این

 کرد

 معذرت دیگه اونور برو... خواهیه؟ عذر جدید روش این -

  نخواستم رو خواهیت



 من اول قانون کن فرو گوشات تو خوب رو چیزی یک -

 کنمنمی عذرخواهی وقت هیچ

 بدبخت ضعفته از -

 خوادمی گرفتن گاز دلش اینجا یکی... هوم -

 برو شو بلند بیشعوری خیلی -

 گویدمی و کندمی فرو گردنم در را اش پوزه واران

 کجا داری دوست نکن، تعارف خوادمی گاز دلت... هوم -

 بگیرم گاز رو

 گویممی واران به خطاب و رودمی هوا به جیغم

 منحرف مردک شو خفه -

 می خود به درد از که گیردمی گاز را امسرشانه دفعه این

 کنممی نثارش بودم بلد فحش هرچه دل در و پیچم

  شو بلند من روی از ُتنی ده دم و شاخ بی غول -

  ندارم شاخی دارم رو دمش فقط فعال بودن غول از -

 عقب را او و زنممی اششانه به ای ضربه پایم پاشنه با

 که امسرشانه و گردن به و شوممی بلند جایم از و رانممی

 کنممی نگاهی است شده متورم و سرخ

 و کنممی نثارش ای وحشی و اندازممی واران به چپی نگاه

 کشممی دراز رویش و روممی رختخوابم سمت به

 رسدمی گوشم به را واران صدای که



 اشیو بعد دفعه کنممی سعی نکن گریه نشو ناراحت حاال -

 .بگیرم گاز تر

 به توجهی که آنجا از اما زندمی هم دیگر حرف چند واران

 در و خوردبرمی وجناتش به اینکه مثل نکردم هایش حرف

 گویدمی من به خطاب جدی و رودمی فرو آلفایش جدی جلد

 حتما تو و بخوری شام بیای کنممی صدات شد آماده شام -

 هکنمی صحبت باتو داره تو آلفای...فهمیدی؟ بیای باید

 فهمیدی

 فهمیدم بله -

 نشنیدم -

 فهمیدم بله - زنممی فریاد واران به رو من و

 غار خروجی سمت به ریلکس و خونسرد واران و

 کند.می ترک را آنجا و گرددبرمی

 

 

 

 

 

 



 به مایا صدای که ام کشیده دراز خوابم رخت روی بر

 رسدمی گوشم

  بخوریم شام بریم پاشو کالرنس... کلی -

 میام بعد من برو تو -

 شو بلند من جون به بندازی رو تشن غول این خوایمی -

 .دیگه

 بلند جایم از مرا تا گذارد می امشانه روی بر را دستش مایا

 آخم که خوردمی واران گاز جای روی بر دستش که کند

 شودمی بلند

 روی بر را نگاهش و کندمی بلند را دستش متعجب مایا

 گویدمی من به خطاب زده وحشت و دهدمی امسرشانه

 بگو... افتادی خوناشاما گیر جنگل تو هوم... کیه؟ کار -

 تو شده چت دیگه

 گاز جای و کنممی مرتب ام شانه روی بر را لباسم یقه

 گویممی مایا به خطاب و پوشانممی را گرفتگی

 هست واران کار -

 گویدمی و رودمی فرو شوک در مایا

 هم کارا این از اون بابا نه... وارانِ  کاره جدی... جدی -

 نه؟ جاش کنهمی درد بمیرم الهی کرده،نمی رو و بوده بلد



 و رس تا بریم شو بلند نشو، نگران نیست چیزی خوبم نه -

 نشده پیدا واران کله

 بود روشن آتش که جنگل از قسمتی سمت به مایا همراه به

 ملحق آلفرد و واران جمع به مایا همراه به و رویممی

 هک را خرگوش کباب و نشینیممی آتش دور به و شویممی

 .خوریممی هم دور را است شده طالیی و برشته حسابی

 

 و حال گذرد،می امشده آلفا که زمانی از روزی چند

 توانست باالخره آلفرد و نیست خوب زیاد واران احواالت

 معالجه برای ویکتور نزد به را او و کند متقاعد را واران

 ییتنها به تا دارم دوش به را سنگین وظیفه این من و ببرد

 بپردازم هادسته و گله سرکشی به

 بندهای بستن مشغول و ام نشسته سنگی تخته روی بر

 طرف به که بینممی دور از را مایا گرگ که هستم پوتین

 و نشیندمی کنارم و شودمی تبدیل مایا کند،می حرکت من

 شودمی خیره من به

 باهات هم من خوایمی...سرکشی؟ بری خوایمی تنها -

 بیام

 نگاه مایا به لبخند با و کنممی محکم را هایم پوتین بند

 گویممی و کنممی

 شمنمی گم بلدم رو راه باشی نگران نیست الزم نه -



 میزنه شور دلم اما بلدی رو راها دونممی که رو اون -

  رو تو واران دیگه،

 من به سپرده

 گویممی کنممی ایخنده

 مراقبت ازش تا امگا دست میدن رو آلفاها حاال تا کی از -

 کنه؟

  بیام هم من دیگه نکن اذیت... اه -

 شوممی بلند جایم از و بندم می را مایا دهان قاطع نه یک با

 .شوممی حرکت آماده و

 لذت جنگل دلپذیر هوای از و شوممی دور غار از زنان قدم

 به را ها گل خوش عطر و کشممی عمیق نفسی برممی

 .شوممی سرمست و کنممی منتقل امریه

 هب سرکشی برای تا کنممی تند پا اصلی جنگل سمت به

 بروم بلوط جنگل

 صدای که هستم بلوط جنگل سوی به روی پیاده حال در

 کند.می خشک جایم در مرا بلندی کردن بحث

 

 

 



 کنممی نگاه چهرهایشان به و شوممی تر نزدیک صدا به

 تپش در شوم دیده زیاد نزدیکی علت به اینکه از قبل ولی

 شوم می پنهان و گیرممی سنگر تنومندی درخت

 اهریمن پسرک آن دستان در که لورن... خدایا دیدممی چه

  کشیدمی عذاب و بود شده اسیر

 رسیدمی گوش به واضح بسیار صدایشان

 اون با امروز و کنیمی پیدا برام رو کتاب گفتم بهت -

 چیکار رو کتاب هان... کو کتاب اما دیدنم به میای کتاب

 سر خیره دختره کردی

 دهدمی را جوابش ایرفته تحلیل صدای با لورن

 ترسونیمی رو من داری باش آروم... ساموئل باش آروم -

 لورن سر بر است ساموئل اسمش بودم فهمیده که پسرک

 گویدمی و زندمی فریاد

 داری که ماهه چند خواممی رو کتاب اون من... بدرک -

 کن نگاه من به... زنیمی دورم و مالیمی شیره و سرم

 گویدمی و دهدمی تکان را لورن وحشیانه ساموئل و

 رو من تو... آره؟ خرم من... کن نگاه من به گممی بهت -

 پس پدرته دست کتاب که دونممی... کردی؟ فرض خر

 رو من سگ روی اون تا بیار برام رو اون تر زود هرچه

 نیاوردی باال



 گویدمی و تخس کندمی درازی زبان لورن

 اومده باال سگت روی هم االنش همین -

 گوش کنار دقیقا درخت تنه روی بر را مشتش ساموئل

 زندمی فریاد و آوردمی پایین لورن

 زودتر هرچه رو کتاب و ریمی نکن دو به یکی بامن -

  میاری برام

 ادفری پسرک آن برسر و رسیده جوش نقطه به دیگر لورن

 زندمی

 من دخل کنی چیکار خوایمی نیست گممی بهت... نیست -

 بکش بزن بیا خب... بیاری در جا همین رو

 و فشاردمی و گیردمی دستانش در را لورن گردن ساموئل

 شودمی لورن کردن خفه آماده

 پدرم نگو دورغ من به فهمیدی... نگو دروغ من به -

 ابکت اون پس پدرته دست کتاب اون که گفت من به خودش

 .بگیر پدرت از رو

 مقداری جوی و جست در و بود شدن خفه درحال که لورن

 لساموئ دست روی بر را دستش بود تنفس برای اکسیژن

 یابد رهایی اهریمن چنگال از تا گذاردمی

 روی بر لورن و کند می رها را لورن ساموئل باالخره

 نفس توانش تمام با و افتدمی سرفه به و شودمی رها زمین



 سختی به و کندمی هایش ریه مهمان را اکسیژن و کشدمی

 گویدمی اهریمن به خطاب بریده بریده و

 نکردم پیدا اما گشتم خیلی... گشتم -

 نوازش را صورتش و زند می زانو لورن کنار ساموئل

 گویدمی و کندمی

... گیردیب باید کنی پیداش وقتی تا بگردی باید بگرد بازم -

 بده بهت رو کتاب تا بپرس پدرت از. 

 اهرین یه با بفهمه پدرم که... برم؟ لو که -

 ور سرم کنم پیدا رو کتاب اینکه از قبل اونوقت...دوستم؟

 لعنتی کتاب اون به وقت هیچ دیگه تو دست و زنهمی

 هستی روانی یه تو... رسهنمی

 بدم نشونت من روانی یه... آره هستم روانی من -

 دستانش در محکم را لورن چانه و شودمی تمام حرفش و

 درخت تنه به را لورن سر و دهدمی فشار و گیردمی

 بر آوردمی در را خنجرش  آوردمی در را آخش و کوبدمی

  دهدمی فشار و گذاردمی لورن گردن روی

 دبیافت لورن برای اتفاقی و شود دیر اینکه از قبل من اما

 سنگ و آیممی بیرون درخت تنه پشت از و شوممی غیب

 انهنش اهریمن پیشانی سمت به و دارممی بر بزرگی نسبتا

 اشپیشانی به شتاب با سنگ و کنممی پرتاب و گیرممی

 شودمی جاری سرش از سرعت به خون و کندمی برخورد



 و ماندمی باقی شکه و حرکت بی ای ثانیه برای وساموئل

 در را لورن جیغ و شودمی پخش زمین روی بر سپس

 آوردمی

 بلند جایش از و کندمی نگاه اطرافش به واج و هاج لورن

 ندکمی ترک را آنجا برسد سر کسی اینکه از وقبل شودمی

 شودمی دور و

 و لرزدمی بدنم استرس شدت از اما بودم غیب اینکه با

 من به داره ای مرده و زنده موجود هر که کنممی احساس

 پناه درخت پشت سرعت به است من خیره و کندمی نگاه

 کنممی تازه نفسی و گیرممی

 گردنمی سوزوندمش که لعنتی کتاب اون دنبال دارن اونا

 رسیدمی دستتون به کتاب و سوزوندمنمی رو اون اگه

 باشه؟ کی بود قرار بعدیتون طعمه کردین؟می چیکار

 و دهم دست از استرس شدت از را تعادلم اینکه از قبل

 ترک را محل آن سرعت به شوم دردسر باعث شوم ظاهر

 کند.می حرکت غار سمت وبه کنممی

 

 

 



 و کنممی حرکت غار سوی به زده شتاب هراسان و آشفته

 و شوممی غار وارد مایا های زدن صدا به توجه بدون

 شود مایا ورود از مانع تا کنممی ایجاد دفاعی دیوار

 صبح روز هر که زاللی آب ظرف و فلزی آفتابه سمت به

 به را دستانم کنممی حرکت آوردمی برایم چشمه از مایا

 آب صورتم روی بر و کنم بلندش  تا برممی ظرف سوی

 ناچار و دهدنمی را کار این اجازه دستانم لرزش که بریزم

 و دست به آبی کنم جاجابه ذهنم قدرت با را آن تا شوممی

 .بزنم صورتم

 به و کنممی حرکت خوابمرخت سمت به آشفته ذهنی با

 آغوش به  تا دهممی اجازه و کشممی دراز رویش بر آرامی

 بروم خواب

: 

 مقابل اکنون و ام شده بیدار خواب از که است ساعتی

 شوممی مواخضه و ایستاده واران

 گهم غار، برگشتی و پایین انداختی بز مثل رو سرت چرا -

 خبر نم به چرا پس کنی سرکشی بلوط جنگل رفتیمی نباید

 هان... نرفته اونجا سرکشی برای کس هیچ که دادن

 فریاد سرم بر راست و چپ و است شده دیوانه واران

 واران گوش در پی در پی که آلفرد های حرف به و زندمی



 تمام و کندنمی ای توجه گویدمی باش زخمت مواظب

 کندمی خالی سرمن بر را خشمش

 سپ نیستی من دست زیر مگه نیستی دوم آلفای تو مگه -

 مفهمومه؟ میشه همون گممی من چی هر

 سمت به بود رسیده جوش نقطه به اعصابم دیگر که من

 فریاد و کنممی مشت را دستانم و گردممی  بر واران

 زنممی

 یچه دست زیر نیستم تو دست زیر من شو خفه... شو خفه -

 االن که این کن فرو گوشت تو خوب رو این نیستم کس

 هست دینی خاطر به فقط و فقط هستم چشمت جلوی اینجا

 تا مونم نمی اینجا هم ساعت یک وگرنه دارم ویکتور به که

 فهمیدین بگن روز من به تو امسال و تو

 کنار که آلفرد و مایا و واران به زنممی فریاد را آخر کلمه

 کنممی نگاه اند خیره دستانم به واج و هاج اند ایستاده او

 هشعل دستم یک از که کنممی ام شده مشت دستان به نگاهی

 الکترسیته جریان دیگرم دستان در و شده روشن آتش

 دارد جریان

 بر قدم عقب به باترس که کنممی آلفرد و مایا به نگاهی

 هم واران و هستند غار از فرار آماده لحظه هر و دارندمی

 کندمی نگاه دستانم به متعجب همچنان



 و آتش کنممی سعی و کنممی پنهان سرم پشت را دستانم

  کنم مهار را دستانم روی بر برق جریان

 فریاد کندمی نگاهم گیج همچنان که آلفرد و مایا به رو

  زنممی

 بیرون گمشید کنیدمی نگاه بروبر دارید چی به -

 کنندمی اجرا را دستور داشتم را آلفایشان حکم من چون و

 کنندمی فرار زود و

 کندمی نگاه را سرتاپایم و رودمی عقب قدم یک واران اما

 مبرای را سابق زیبایی و جذابی آن دیگر که چشمانی با و

 شودمی امخیره نداشت

 ور این نیستم دستت زیر من بگی زور من به نداری حق -

 کن فرو نداشتت مغز اون تو خوب

 ترک را غار و گویممی واران به تمام جدیت با را این

 کنم.می

 

 

 

 

 



 یغروب کنم،می پاتند جنگل سوی به و کنممی ترک را غار

 هب توجه بدون بار این است گرفته فرا را آسمان انگیزغم

 را جنگل شتاب با ها گل عطر و جنگل زیبایی و درختان

 بروم بلوط جنگل به سرکشی برای تا کنممی طی

 سرکشی کنممی آغاز را سرکشی و رسممی بلوط جنگل به

 توسط آخر در و رسانم می پایان به مشکلی هیچ بدون را

 شوممی همراهی غار سمت به تنومندی و رنگ سیاه گرگی

 شودمی جدا من از و

 نشینممی ای گوشه و کنممی حرکت غار دهانه سوی به

 بود خالی که افتدمی غار داخل به ایلحظه برای نگاهم

 به واران خبرچینان توسط من سرکشی خبر حتما پس

 هرفت ویکتور نزد به درمان برای دوباره و رسیده گوشش

  است

 به همدمی تکیه داشت قرار سرم پشت در که سنگی تخته به

 نگاه درخشدمی الماس زیبایی به هایش ستاره که آسمانی

 .کنممی

 نزدیک من به احتیاط با که بینممی را مایا گرگ دور از

 به و نشیندمی کنارم متری نیم ایفاصله در و شودمی

 .کشدمی آرامی های زوزه و شودمی خیره آسمان

 یکم فریاد اثر بر که صدایی با و اندازممی مایا به نگاهی

 زنممی صدایش بود شده دار خش



 نترس من از بیا... اینجا بیا مایا -

 را تردید و ترس توانممی اما دهدمی من به را نگاهش مایا

 کنم مشاهده خوبی به رنگش خوش چشمان در

 تو برای من نباش نگران ترسیمی چی از... نترس -

 ندارم خطری

 کنارم و میدارد بر قدم سویم به تردید با و آرامی به مایا

 در آرامی به را او و کنممی دراز را دستانم نشیندمی

 کنممی نوازش و گیرممی آغوش

 کسی برای... ندارم خطری تو برای من... نترس من از -

 شیطان من... نیستم کنیدمی فکر که چیزی اون من ندارم

 نترس... باشه؟... نترس من از باشم که خوامنمی... نیستم

 آرامی به و کنممی فرو نرمش خزهای در را دستانم و

 کنممی سرش نوازش به شروع

 از اثری دیگر که اندازممی مایا زیبای چشمان به نگاهی

  گویممی مایا به رو زنممی لبخند بینمنمی تردید و ترس

 که بپرسن من از روز یه اگه ها خوبه هم بودن گرگ -

 گممی دل ته از قطعا بشی تبدیل حیوونی چه خوادمی دلت

 باشم مایا مثل زیبا سفید گرگ یه خواممی

 فاصله کمی من از و اندازدمی من به را نگاهش مایا

 گسن تخته به کنارم و شودمی تبدیل انسان به و گیردمی

 گویدمی و دهدمی تکیه



 به ات که میشی گرگی ترین قشنگ بشی گرگ اگه قطعا -

 دیدم حاال

 جدی؟ -

 چه چشمات رنگ داری دوست... چی چشمات رنگ -

 باشه؟ رنگی

 چشمام؟ رنگ - من

 میشه گرگ که زمانی با انسان چشم رنگ دیگه آره - مایا

 شده تبدیل ایدیگه چیز به چون متفاوته

 نکردم فکر بهش حاال تا اما دونممی آره -

 هب و کشدمی خود با مرا دستان و شودمی بلند جایش از مایا

 کندمی براندازم وخوب بردمی نور سمت

 با سفید گرگ یک... بشی گرگ یک اگه نظرمن به -

 شیمی آسمون رنگ به آبی چشمای

 .ندارم خبر خودم و شممی خوشکلی گرگ چه پس -

 آغوش در را دیگر یک و افتیممی خنده به مایا همراه به و

 چشمک سویمان به هایش ستاره که آسمانی به و گیریممی

 وقت یک کنممی زمزمه دلم در و شویممی خیره زندمی

 خواهی معذرت و بیاورم در هم آلفرد دل از باید مناسب

 کنم.

 



 دیگر یک کنار را شب غار در مایا همراه به قبل شب

 گذراندیم خوش و کردیم سپری

 فکر و زنممی قلت جایم در را شب تمام خواب هنگام اما

 بیدار صبح تا و دهدنمی چشمانم به را خواب اجازه لورن

 مانممی

 بیدار خواب از اما بودم خسته و کسل که هرچند زود صبح

( زد جنگل) منطقه به سرکشی برای را خود و شوممی

 کنممی آماده

 رتبم تنم بر را نقابم و شنل و کنممی پا به را هایم پوتین

 به مایا که کنم حرکت تا شوممی خارج غار از و کنممی

 کندمی گفتن سخن به شروع و آیدمی سمتم

  تنهایی ریمی کجا -

  سرکشی میرم برم باید کجا -

 میری کجا تنهایی که اینه منظورم دونممی که رو اون -

 میام باهات هم من وایسا

 همراهم نیست الزم گردمبرمی و رممی خودم خوادنمی -

 بمونه اینجا باید یکی بیای

 یتنهای خودش زود صبح آلفرد نباش اینجا نگران نترس -

 شور دلم درضمن... باشی اینجا نگران نیست الزم اومده

 بذارم تنهات تونمنمی و زنهمی

 اومدم و رفتم خودم دیشب اینکه مثل -



 اجازه رو دفعه این رفتی من از خبر بدون که رو اون -

 بری تنها دمنمی

 ندارم حوصله بریم کن حرکت باشه اووف -

 افتیممی راه به باالخره و شودمی تبدیل گرگ یه مایا

 زا یکی که کنیممی سرکشی و زنیممی سری زد جنگل به

 گویدمی که دهدمی خبر گله بد وضعیت از نگهبانان

 گله به خبر بی و شدن زیاد کفارها و شغال فصل این -

 آسیب تر ضعیف هایگرگ و گرگ توله به و کننمی حمله

 لفاآ به لطفا هستن مجروه االن نگهبانا از چندتا و رسوننمی

 کنن رسیدگی زودتر هرچه که بدین خبر واران

 گویممی او جواب در

 و رسونیممی رو خبر این آلفا به زودتر هرچه ما حتما بله -

 و ایمبی اینجا به گله بتای همراه به امشب تا میدم قول شما به

 کنیم معالجه نگهبانارو

 ترک غار مقصد به را آنجا کوتاهی وگوی گفت از بعد و

 کنیممی

 کندمی اذیت مرا و کندمی گل شیطنتش دوباره راه در مایا

 .کنیممی حرکت گوزن شاخ چشمه سمت به زور به و

 را هایش لباس خواسته خدا از مایا رسیممی چشمه به تا

 تا کندمی تشویق مرا و پردمی چشمه در آوردمی در ازتنش

 چشمه از و کنمنمی توجهی حرفش به اما شوم ملحق او به



 هک بزنم قدم اطراف سبز فضای در کمی تا زنممی بیرون

 سمت به آرامی به شوممی درختان پشت در ای سایه متوجه

 شوممی ای شده مچاله جسم متوجه که کنممی حرکت سایه

 کندمی گریه که

 و شده مچاله جسم آن شوممی متوجه که شوممی تر نزدیک

 است لورن به متعلق گریه درحال

 روی بر آرامی به را دستم و شوممی نزدیکش تردید با

 کنممی صدایش و گذارممی اش شانه

 و کندمی بلند را سرش و کندمی پاک را هایش اشک لورن

 شودمی خیره من به تعجب با

 گویممی او به خطاب و نشینممی کنارش

 همش...انداخته؟ گریه به رو تو چی... کنیمی گریه چرا -

 هست؟ اهریمن اون خاطر به

 گویدمی لکنت با و گرددبرمی سویم به تعجب با لورن

 هان دونیمی کجااز تو...تو...تو -

 دیدم جنگل تو رو شما -

 بوده تو کار ساموئل سر شکستن پس -

 که دونیمی... شدی؟ دوست باهاش چرا... همچین...ای -

 کنهمی چیکارت بفهمه پدر اگر و خطرناکه



 پدر که باش خودت مواظب تو نداره ربطی هیچ تو به -

 .است تشنه خونت به چون نکنه پیدات

... دارم دوست چون خواهرتم چون داره ربط من به -

 بیفته اتفاقی برات خوامنمی

 و گیردمی را شنلم های یقه و شودمی بلند جایش از لورن

 دهدمی هل عقب به و کندمی بلند جایم از مرا

 هیچ و نبودی و نیستی من خواهر وقت هیچ تو...خواهر -

 آشغالی تیکه یک من برای فقط تو نداشتم دوست هم وقت

 همین

 پیراهنش جیب از را خنجرش و رودمی عقب به لورن

  گویدمی و گیردمی من سمت وبه آوردمی بیرون

 خودم وگرنه وقت هیچ نشه پیدات اینجا وقت هیچ دیگه -

 اینجا از گمشو پس فهمیدی رسممی رو حسابت

 او وبا دارم نگه سرجایش را او تا دارمبرمی قدم سویش به

 آخر تا که را سردی شی که کنم متقاعد را او و بزنم حرف

 و کنممی حس را است رفته فرو شکمم در توان تمام با

 شوم.می خیره لورن چشمان به ناباور

 

 

 



 چاقو رحمانه بی چرخش که ام شده خیره لورن به مبهوت

 .کنممی احساس خوبی به را لورن دست به شکمم در

 و چرخاندمی  شکمم در را چاقو رحمی بی با لورن

 کندمی خارج شکمم از وحشیانه

 بر که را دستانم و شودمی جاری بدنم از که است خون

 .شودمی خون از پر امگذاشته زخم روی

 روممی عقب عقب و دهممی فشار زخمم روی بر را دستم

 اندازممی دیگری نگاه لورن ناباور و

 حس خوبی به را برادرانم و خواهر شدن نزدیک صدای

 صدا و سر علت و زنندمی لورن صدای دور از که کنممی

 پرسندمی را

 رب را نقابم ببینند مرا شوند من متوجه اینکه از قبل اما

 پایین صورتم روی تا را شنلم و زنممی صورتم روی

 را جا آن کنممی سعی داشتم که توانی اندک با و کشممی

 کنم ترک

 رو بهرو مایا با برگرداندنم رو آنجا از شدن دور محض به

 و کندمی نگاهم کنجکاو و شودمی نزدیکم که شوممی

 گویدمی

 نگرانی از مردممی داشتم کردی نگرانم تو بودی کجا -



 آغوشم در نا گذاردمی پهلویم روی بر را دستانش مایا و

 و مبهوت و شودمی خیس دستش نکشیده ثانیه به که بکشد

 .شودمی خیره من شکم و خودش دست به ناباور

 گویدمی لکنت با و کندمی نگاهم تعجب با مایا

 کجا؟ از از خون... خونه این...این... شده چی...چی -

 منداشت ایستادن توان دیگر و بود بریده را امانم خنجر درد

 هدایت مرا تا اندازممی مایا دستان در را خودم ناچار به

 بنشینم جایی و کند

 و دهدمی تکیه نزدیکی همان در درختی تنه به مرا مایا

 کندمی غرغر

 نبود بهت حواسم گذاشتم تنهات لحظه یک من دختر آخه -

 واران جواب من االن...آوردی خودت سر که بالیی چه این

  آخه بدم چی رو

 بلند اش ناله و خوردمی زخمم به نگاهش دوباره مایا و

  شودمی

 االن کنم چیکار من آوردی خودت روز به چه کن نگاه -

 رو پدرش برم کرده شکلیت این پدری بی کدوم... خدا ای

  درآرم

 سرم کم یک فقط خوبه حالم من آخه تو زنیمی غر چقدر -

 به حواست فقط تو شهمی خوب حالم االن رهمی گیج

  نرسه سر کسی باشه اطراف



 نه؟ فعال شهنمی رد جا این از که واران راستی

 دهدمی را جوابم مایا

 نیستش امروز راحت خیالت نه -

 باشه اطراف به حواست برو پس باشه -

 رو خودم کنم ولت دفعه این اگه عمرا   نه... بذارم؟ تنهات -

 ذارمنمی تنهات اما کشممی

 .نباش نگران خوبه حالم من باشه اطراف به حواست برو -

 گویدمی و کندمی من به درمانده نگاهی مایا

  آخه -

 دیگه برو نداریم آخه -

  کند اطراف به نگاهی تا کندمی ترک را آنجا مایا

 و خونریزی از تاکمی دهممی فشار زخمم روی بر را دستم

 شود کم درد

 تاس متنفر من از لورن حد تاچه یعنی روممی فرو فکر به

 تکه مرا و کندمی فرو خنجر بدنم در رحمانهبی طور آن که

 بنامد آشغال ای

 یدآمی سمتم به سرعت به مایا که بودم رفته فرو فکر در

 میان دارن ویکتور و واران شدیم بدبخت کالرنس وای -

 ور این



 شودمی باعث و پرممی جایم از دفعه یک مایا خبر با من

 خود به درد از و شوم جمع خود در و بگیرد درد زخمم

 بپیچم

  بود من تغصیر ببخشید سرم تو خاک شد چی وای -

 حااین بیاد واران اینکه از تونیمی تا فقط نیست چیزی -

 کن گیریجلو

 ...تنها تو آخه... برم؟ -

 رهآ امنه که اینجا فقط... دیگه برو شهنمی چیزیم نترس -

 منطقه اینحا امنه نیاری سرخودت بالیی خودت اگه آره -

 است شده حفاظت

 مانع تا کندمی ترک مرا سرعت به و گویدمی را این مایا

 شود. سمت این به واران آمدن از

 

 

 

 

 

 

 



 از مانع تا دهممی فشار زخمم روی بیشتر را دستم

 آن در و شوم خونریزی

 و من بین محبتی و مهر هیچ دیگر که کنممی فکر حال

 .نمانده باقی لورن

 و چاه در تا دهممی اجازه ندارم کارش به کاری دیگر

 طور همان شود، غرق بیشتر ساخته خود برای که منجالبی

 چه پس بود نخواهیم و  نیستیم هم خواهر دیگر گفت که

 هچ و لورن با چه را احساسی بند نیم رابطه همین که بهتر

 .کنم قطع بودند امخانواده روزی که اعضایی دیگر با

 را جسمم و سرنوشت که همانگونه باشم، پلید خواهممی

 پلید و کنممی عوض را روحم هم من اندکرده عوض

 نابود اشاره بایک را شود مانعم که کس هرآن و شوممی

 .دهممی قول را این کرد خواهم

 بند و دارد ادامه ریزیش خون که کنممی زخمم به نگاهی

 هب و کنممی جدا را لباسم پایین از ایتکه ناچار به آیدنمی

 ات شوممی بلند جایم از سختی به و کنممی محکم زخم دور

 را صورتم و دست کمی و بروم چشمه سمت به آرام آرام

 کنم تمیز و بزنم آب

 صدای که دارممی بر حالیبی و کرختی با را اول قدم

 شنوممی سرم پشت از را رسایی



 دلش کی آخه... آخی... شدی؟ زخمی کوچولو خانم به به -

 کنه زخمی رو تو مثل کوچولی گربه اومده

 رو به رو سیاهی خوناشام با و گردممی بر صدا سمت به

 دانمنمی داشتم، کم را همین داغان وضعیت این در شوممی

 موجودات این وکله سر همیشه هستم زخمی که زمانی چرا

 شودمی پیدا چندش

 رنگ به چشمانش افتدمی شکمم زخم به نگاش خوناشام

 دفاع و حمله آماده آورممی در را خنجرم آیدمی در خون

 رسدمی گوشم به اشنکره صدای دوباره که شوممی

 خانوم کنار بذار رو چاقو... نرو تند... وایسا وایسا -

 .شیمی اوخ ها برهمی رو دستت کوچولو

 هرگونه آماده تا گیرممی دستم در تر محکم را چاقو

 دیگرشان یکی کله و سر درخت پشت از که باشم ایحمله

 رمندا ایستادن توان و گرفته را قوایم تمام زخم شود،می پیدا

 سرپا را خودم است که زحمتی هر به رود،می گیج سرم و

 و نیاورم کم خونخوار جانوران این توسط تا دارممی نگه

 .نخورم شکست

 شوندمی آماده حمله برای و نزدیک من به طرف دو هر از

 به و کنندمی گیر قافل مرا منتظره غیر حرکت یک در

 پرت ای گوشه به را چاقویم و افتممی کثیفشان چنگال

 کنندمی



 کنممی احساس گردنم روی بر را خوناشام تیز های دندان

 و ظاهر من جلوی که کس هرآن که امخورده قسم من... نه

 سربه و نابود را او زدن هم بر چشم یک در شود من مانع

 پست های حیوان شما دستان به که گذارمنمی... کنم نیست

 شوم تکه تکه

 استفاده خون بوی از خوناشام شده مست و کرخت بدن از

 فرو حساسش جای در و کنممی بلند را زانویم و کنممی

  کنممی

 فرصت از که پیچدمی خود وبه شودمی خم درد از او

 بینی به حرکت یک در سرم پشت با و کنممی استفاده

 جلوی خوناشام پا پاشنه با و کوبممی سرم پشت خوناشام

 کنم می بالیم سپر را دیگری و دهممی هل عقب به را رویم

 اپ سر تواندومی کندمی حفظ را تعادلش مدتی از بعد مردک

 و خوردمی افتاده ای گوشه که خنجری به نگاهش بایستد

 خوناشام کند،می حرکت من سمت به و داردمی برش

 دهممی قرار جلویم را ام کرده بالیم سپر که را که دیگری

 .شوممی خود به چاقو برخورد از مانع و

 هک بگیرد را گردنم تا کندمی دراز را دستش اولی خوناشام

 دستم از که آتشی و پیچانممی را دستش حرکت یک در

 و سوزاندمی را او و شودمی منتقل دستش به شده ور شعله

 بلند فریادش و کندمی خطاب شیطان مرا و کندمی ناله

 شود.می



 و ودب سپرم که خوناشامی قلب و کنممی استفاده فرصت از

 و آورممی در بود شده سفره شکمش چاقو ضربه اثر بر

 تنه به را خود و زدمی فریاد که خوناشامی چشم جلوی

 ودب دستش آتش کردن خاموش تالش در و کوبیدمی درختان

 سرش حرکت یک در و کنممی نابود و فشارممی دستانم در

 آتش اکنون که اوی پای جلوی و کنممی جدا تنش از را

 نگاهم مبهوت او و اندازممی است کرده خاموش را دستش

 .کندمی

 خیز چاقو سمت به دوباره و شودمی خیره من به نفرت با

 هنوز دستش سوختن با کند،می حمله سمتم به و داردبرمی

 .دارد بدنش در سگ جان

 شوممی ور حمله سمتش به و کنممی جمع را توانم تمام

 تا کنممی محار پی در پی ضربات با را دستانش حرکت

 شود بدنم در چاقو برخورد از مانع

 تیفرص همین و شودمی کم جنگیدنم توان خونریزی اثر بر

 را چاقو کند، فرو ام شانه در را چاقو تا شودمی او برای

 از را آن که کند فرو شکمم در تا آوردمی در امشانه از

 انمپیچمی را سالمش دست دیگرم دست با و قاپممی دستانش

 دهممی فشار و

 آتش هک دستی که کنم فرو قلبش در تا کنممی بلند را چاقو

 بی دستان از را چاقو و گیردمی دوباره جان بود گرفته



 شکمم دیگر سمت در حرکت یک در و کندمی جدا جانم

  کندمی فرو

 دقیق چشمانش به درد با بود شکمم در چاقو که همانطور

 به نزدیک از چیزی شکستن و سنگ صدای شوممی خیره

  رسدمی گوشم

 جسمش و شودمی شل چاقو روی بر خوناشام دستان ناگهان

 تکه هزار که شکستنی چینی همانند و افتدمی زمین بر

 او از اثری و شودمی تکه تکه و افتدمی زمین به شودمی

 وجود و نیامده دنیا به وقت هیچ که گویی ماند،نمی باقی

 .نداشته

 به نگاهم و کنم می بلند را سرم و خارج شکمم از را چاقو

 به مبهوت و خیره که مایا و ویکتور همراه به که وارانی

 کنندمی نگاه شودمی جاری بدنم از که خونی و ها زخم

 وجود با که کنم ثابت تا دارم بر قدم خواهممی خورد،می

 بر که اولی قدم با که است خوب حالم خونریزی و زخم

 کنم.می سقوط و شودمی سیاه چشمانم نزد دنیا دارممی

 

 

 

 



 ار چشمانم صورتم به خورشید نور طالیی پرتو برخورد با

 جلب خودش به را نظرم که چیزی اولین کنممی باز کم کم

 یاتاق همان این آری بود آشنا برایم که بود فضایی کندمی

 چه اینجا اما بود، داده من به مدتی برای ویکتور که بود

 کردم؟می کار

 احساس که چیزی آخرین آمده سرم بالیی چه که آمد یادم

 برخوردم از مانع تا بود سویم به واران دویدن بودم کرده

 شود زمین روی بر

 همانند زنممی کنار را پتو و شوممی بلند جایم از آرامی به

 سبکی احساس است معلق هوا روی بر که بال سبک پری

 هب کنممی بازش آرامی به و روممی پنجره سوی به کنم،می

 گتن اینجا زیبای و العاده فوق منظره برای دلم که راستی

 .بود شده

 را زخم از اثری که کشممی شکمم و شانه روی بر دستی

 .بینمنمی بدنم روی بر

 در به کردنم نگاه و برگشتن شنوممی را زدن در صدای

 شودمی اتاق داخل به پسرها ورود با همزمان

 لمد که راستی به نکنم انصافی بی و کنم فکر کمی اگر

 بود شده تنگ دیوانه چهار این برای



 انشتاب ام ایستاده پا سر و است خوب حالم دیدند که پسرها

 هر و گیرندمی آغوش در مرا و کنندمی حرکت سوی به

 گویندمی چیزی کدام

  معرفت بی کوچولوی فنچ بود شده تنگ برات دلمون -

 بد بچه نکردیا نگاه هم سرت پشت دیگه رفتی -

 کنارمون سالمت و سالم و خوبه حالت که حالم خوش -

 بیاد سرت بالیی ک ترسیدیم خیلی راستش ایستادی

 ار جان و آلبرت و جیسون جواب دارم لب به که لبخندی با

 دهممی

 به خطاب و کندمی صاف را گلویش و آیدمی جلو داگالس

 گویدمی جان

  میرهنمی خودش نکشه رو ما تا این داداش نباش نگران -

 هنگا را پایم تا سر و گرداندمی بر من سمت به را رویش و

 و گیردمی آغوش در و کشدمی را دستانم وحشیانه و کندمی

 گویدمی

 سگ توله برات بود شده تنگ دلم -

 خل و دیوانه که بودم گفته او احساسات ابراز از هم این

 بودم؟ نگفته هستند وچل

 کنار را پسرها و شودمی اتاق وارد جدی و استوار واران

 ایستدمی من مقابل و زندمی



 شده رد در چهارچوب از هیکلش این با چگونه که ام مانده

 است شده خانه وارد

 به میان آن در را داگالس صدای که کنندمی پچ پچ پسرها

 شنوممی واضح

 اومد صاحبش بریم در ها بچه اوه اوه -

 نثارش ای غره چشم و کندمی داگالس به نگاهی واران

 کندمی

 بود شنیده را داگالس سخنان هم او پس

 هاتن واران با مرا و کنندمی ترک را اتاق یکی یکی ها بچه

 گذارندمی

 ام ایستاده واران استوار هیکل مقابل اتاق در تنها من حاال

 نگرممی او به و

 کندمی نگاهم و آیدمی سویم به آهسته های قدم با واران

 و بردمی فرو گردنم در را اش پوزه و شودمی تر نزدیک

  کندمی نوازش

 نگاه چشمانش به کنممی جدا گردنم از و گیرممی را سرش

 را دستانم شوممی غرق رنگشان خوش سیاهی ودر کنممی

 گویممی و دهممی قرار صورتش طرف دو بر وار نوازش

 ممردمی اگر دونمنمی کردم ناراحتت حرفام با که متاسفم -

 کنم خواهی معذرت ازت خواستممی چطور



 کندمی فور گردنم در را اش پوزه اعتراض نشانه به واران

 دهدمی فشار گردنم روی بر را هایش دندان و

 گویممی دوباره باخنده و کنممی دور گردنم از را اش پوزه

 که درحالی گیرهمی دردم کارت این با کنیمی فکر چرا -

 سکوت باز زنینمی حرف چرا... هوم شهمی قلقلکم فقط

 واران جناب کردی پیشه

 شنوممی را صدایش باالخره

 تو زیبای صدای از خواممی فقط نکردم سکوت نه -

 بشم سیراب

 گویممی و گردممی بر واران طرف به باخنده

 کردینمی رو و بلدی بابا نه -

 در متس به بود لبم بر که لبخندی چه نیم با حرفم اتمام با و

 شوممی خارج اتاق از روممی

 جلوس ویکتور فرماندهی مقر در که ساعتی چند از بعد

 ارغ به رفتن بر مبنی واران اصرار با باالخره بودیم کرده

 شدیم حرکت آماده

 راث بر افتادیم راه به بود شدن تاریک به رو که هوایی در

 جنگل سوی به و شدم سوار پشتش بر واران اصرار

 کنیممی حرکت



 به او و بودم سوار واران پشت بر که هنگامی راه در و

 را استفاده نهایت اطرافم دلپذیر هوای از تاختمی سرعت

 سرآغازی اتفاق این شاید که کنممی فکر این به و کنممی

 باشد. واران و من آمیز مسالمت دوستی شروع برای

 

 بازگشتیم جنگل به واران همراه به که است روزی سه دو

 ویکتور نزد به دوباره مداوایش تکمیل برای واران اما

 بازگشته

 درحال و رفته منطقه چند سرکشی به مایا همراه به

 به و کندمی گل شیطنتش مایا که هستیم غار به بازگشت

 گوزن شاخ دریاچه سمت به مرا و شودمی آویزان بازوانم

 بردمی

 آورد می در را هایش لباس خواسته خدا از و معمول طبق

 و کندمی آب خیس را پایم سرتا و میزند شیرجه آب در و

 آب طرفم به مشت با کند باز آب به را پایم اینکه برای

 کنم مهمانش گردنی پس یک تا شوممی نزدیکش ریزدمی

 اندازدمی آب داخل به و گیردمی هوا در را دستم ناگهان که

 رودمی هوا به جیغم

 همراه به و درآورم را هایم لباس شوممی مجبور باالخره

 کنم آبتنی مایا



 ار داشتند نم کمی هنوز که هایم لباس و آیممی بیرون آب از

 رد مستقیم سنگی تخته روی بر و کنممی تن به ناچار به

 دخورشی گرمای و نشینممی خورشید نور طالیی پرتو زیر

 کنممی تزریق هایم رگ و تن به لذت با را

 سربه اینکه برای و شوخی به اندازممی مایا به نگاهی

 گویممی بگذارم سرش

... بدی؟ قورتش و دهنت داخل بره آب اون ترسینمی -

 هچشم این گفتی اینجا آوردی رو من که بار اولین یادمه آخه

 کنندمی خرابکاری اینجا گوزنا و گوزنه شاش اسمش

 بر که ایخنده مایل تا گردانمبرمی را رویم حرفم اتمام با

 نبیند بود کرده خوش جا لبانم

 میک اگر هستم مطمئن که کشدمی بلند جیغی حرص از مایا

 از را هایم گوش پرده حتما بودم تر نزدیک او به بیشتر

 دادممی دست

 آب من روی بر تا کندمی سعی و کشدمی دیگر جیغی مایا

 من کردن خیس به موفق مان فاصله خاطر به که بپاشد

 شودنمی

  بیشعور کالرنس چندشی خیلی -

 گویممی و کنممی ای خنده



 اصلیش دلیل که من گفتی رو این تو چه من به خب -

 ضایع اینکه برای بوده گوزن شاش واقعا شاید دونمنمیرو

 هوم گوزن شاخ گنمی نباشه

 چهی و بوده گوزن شاخ اولش از اینجا دیوونه دختره نخیر -

 این شوخی برای فقط من نکرده خرابکاری اینجا هم کس

 گفتم رو

 موضوع این تو گذاشتن سر به سر برای مصلما هم من -

 گفتم رو

 خشک سرجایش بود، افتاده هزاریش دو تازه که مایا

 ندکمی نثارم بیشعوری و کندمی نگاه مرا بر برو و شودمی

 بیرون؟ بیای آب از خواینمی تو -

 گویدمی و کندمی نگاهم چپ چپ مایا

 نم فکر به و نگران خوادنمی تو بیرون، بیام خوامنمی نه -

 باشی

 تو نای از بیشتر ترسممی نباشم فکرت به که شهنمی آخه -

 شی کوچیک و بری آب بمونی آب

 زندمی فریاد و گرددمی باز سویم به سرخ صورت با مایا

 بیشعور دختره متنفرم ازت کالرنس -

 بیان عصبانیت و حرص زور از مایا که ای جمله با و

 رد بیشتر را او لج اینکه برای و گیردمی ام خنده کندمی



 هتن به سنگی تخته پشت و گردانمبرمی را رویم نیاورم

 دهممی تکیه درخت

 گذاشتن؟ گوزن شاخ رو اینجا اسم واقعا چرا راستی -

 بذار سرکار رو عمت برو بیشعور درد -

 سنگ تخته پشت از و گیرممی درخت تنه از را ام تکیه

 مایا به و دهممی تکیه آن به را هایم دست و شوممی نمایان

 گویممی و کنممی نگاه

 دیوونه گذاشتنی سرکار چه بابا، گممی جدی دارم -

 گویدمی و اندازدمی من به نگاهی مایا

 بودیم نیومده دنیا به دیگه خیلیای تو و من هنوز وقتی -

 به تا کننمی دعوا باهم اینجا سر ها گله آلفاهای و حاکما

 بیارن چنگش

 اونا شده حفاظت منطقه و بوده گوزنا مال اولش از که اینجا

 فاهایآل بقیه میرهمی بیماری اثر بر آلفاشون که وقتی بوده

 زتی دندون اینجا برای و شمرنمی غنیمت رو فرصت دیگه

 کنن تصاحب رو منطقه این تا کننمی

 بودن تر قوی ها خرس گروه که ها گله بین از اما

 گوزن تا میاد و زنهمی کنار رو بقیه و چربهمی زورشون

 هی اینکه از قافل کنه تصاحب رو اینجا و بده شکست رو ها

 که داشت وجود ها گوزن در نیرومندی و جوان شاهزاده



 ای منطقه که دادنمی اجازه هاهم راحتی همین به غرورش

 بده دست از رو بودن اجدادش به متعلق که

 خرس گوزنه آخرش و جنگنمی باهم آلفا دوتا این باالخره

 و گله از محافظت و جنگ این بهای اما میاره در پا از رو

 که بود روز اون از بوده شاخاش از یکی شکستن منطقش

 برای نکرد جرئت دیگه کسی و گوزن شاخ شد اینجا اسم

 .کنه تیز دندون منطقه این

 بهش. آفرین شجایی گوزن چه... هوم -

 همون خاندان از یکی االن دیدی رو کجاش حاال بابا آره -

 آدم جیگریه چه دونینمی کالرنس وای... آلفا شده گوزنه

 .این خوب که بس میره ضعف دلش کنهمی نگاهش وقتی

 نکنی قش بپا - من

  نترس نه -

 بریم پاشو... اه دیگه دربیا آب از بابا -

 بزنم حرف الیوت از خواممی تازه بریم کجا -

 الیوت؟ -

 از کنممی فکر بهش وقتی... ها گوزن آلفای همین بابا آره -

 .شممی خودبی خود

  داری دوستش پس... هوم -

 خیلی آره -



 داره؟ دوست رو تو اون چی اون -

... دارم دوستش که ساله پنج من اما دونم،نمی... نه... اره -

  که دونیمی ممنوعه اما

 کن فراموشش ممنوعه که حاال پس... دونممی آره -

 گویدمی و چیندبرمی لب مایا

 این داری که سنگدلی خیلی تو دارم دوستش تونمنمی -

 نشدی عاشق حاال تا خودت یعنی... میزنی حرف جوری

 ازش نمیشه بازم باشه ممنوع اگر حتی عشق بفهمی که

 کشید دست

 گویممی تفاوت بی و اندازممی باال ایشانه

 دونمنمی اصال نشدم، کسی عاشق تاحاال... عشق؟ -

 .هست چجوری

 گویدمی و کندمی نگاهم متعجب مایا

 بفهمی رو من حس تا شی عاشق باید حتما پس... جدی؟ -

 من اما... باشه متفاوت عشق تو من حس با تو حس شایدم

 اونم کاش کنم فراموشش تونمنمی دارم دوست رو الیوت

 یناول حتما نبود ممنوع روابط این اگر... باشه داشته دوستم

 من هم الیوت آیا اما بودم من کردمی عالقه ابراز که کسی

 داره؟ دوست رو

 



 . کنیمی اذیت رو خودت فقط مایا، نکن فکر بهش -

 گویدمی سپس و کندمی سکوت کمی مایا

 که ها گرگینه و ها خوناشام مثل بود آزاد ها روابط کاش -

 بودن آزاد هم بقیه کننمی ازدواج

 که تو شدمی باز وسط این هم ها اهریمن پای وقت اون -

 باشی داشته رابطه اهریمن یک با خواینمی

 گویدمی شده چندشش بود معلوم که ای قیافه با مایا

 یک با خوادمی دلش عاقلی آدم کدوم آخه نه که معلومه -

 دور به بال باشه داشته رابطه شیطان

 ندارد مغز اش کله در لورن حتما پس گویممی دلم در من و

 کندمی دوستی اهریمن با که

 بیرون فکر از ریزدمی رویم به مایا که آبی قطر چند با 

 آیممی

 نمک روی پیاده کمی و برم بیرون به تا شوممی بلند جایم از

 شنوممی را مایا صدای که

 میری کجا -

 کنم روی پیاده یکم -

 دیدم روی پیاده رفتی که باری آخرین نکرده الزم نخیر -

 برگشتی چجوری



 مایا بگذارم اینکه از قبل... افتهنمی اتفاقی مواظبم نترس -

 قدم جنگل سمت به و شوممی خارج محوطه از بزند حرفی

 دارمبرمی

 و دلپذیر هوای از بردن لذت و زدن قدم مشغول راه در

 یتکان سرم پشت بلند های بوته که هستم ها گل خوش عطر

 سمت به دستانم و کندمی جلب را نظرم و خوردمی خفیف

 رود.می لباسم در شده پنهان خنجر

 

 بین در محکم را اش دسته و رسانممی خنجرم به را دستانم

 دهممی فشار دستانم

 های شاخ و تنومند هیکلی با گوزنی کوتاهی دقایق بعد

 شودمی خیره چشمانم به شودمی ظاهر جلویم زیبایش

 و مجذوب اول نگاه در که دارد زیبایی و درخشان چشمانی

 .کندمی خام

 و میدارد بر قدم سویم به محکم و استوار هایی قدم با

 یباق سرمان میان ای فاصله که جایی تا شودمی تر نزدیک

 ماندنمی

 پشت موجود که شدم مطمئن و شده راحت خیالم که حاال

 کنممی پنهان لباسم در را چنجر نبوده بیش گوزنی ها بوته



 وار نوازش و کنممی بلند احتیاط با و آرامی به را دستانم

 به خاصی انرژی آورم می در حرکت به صورتش روی بر

 .شویممی خیره هم درچشمان دقایقی  برای کندمی منتقل من

 و چسبانممی پیشانیش به را پیشانیم و بندممی را چشمانم

 ملبان روی بر را جسمی خیسی و نرمی که کنممی نوازشش

 هب اما کنممی باز را چشمانم برق سرعت به کنممی احساس

 مقابلم را زده بیرونهای عضله با تنومند مردی گوزن جای

 کندمی نگاهم خیره که بینممی

 روی بر محکم را دستم و شوم می دور او از سرعت به

 پاک را بود مانده بوسه آن از که اثری هر تا کشممی لبانم

 کنم

 را دستم و رساندمی من به را خودش بلند قدم بایک مرد آن

 کندمی دور صورتم از و گیردمی

 گویدمی و کندمی نوازش را لبانم شصتش انگشت با

 رو بال این داری که نیست خوشکل های غنچه این حیف -

  میاری سرش

 در دستم کردن جدا در سعی و گردانممی بر را صورتم

  دارم اش مردانه و قوی دستان میان

 به کوچکی فشار با را ام چانه و نیست بردار دست او اما

 کندمی نوازش را ام گونه و کشدمی خود سمت

 هوم... ندیدمت من که بودی کجا حاال تا خوشکلی خیلی -



 و کندمی تر نزدیک آغوشش به مرا و گیردمی را کمرم

 بوسیدنم قصد دوباره و کندمی حلقه کمرم دور را دستانش

 کندمی را

 با را او ندارم را فضایی همچین در بودن تحمل دیگر

 به و دهممی هل بود دیگرم روی آن از مطمئنن که نیرویی

 شوم.می دور آنجا از سرعت به و رانممی عقب

 

 روممی دریاچه سمت به و شوممی دور آنجا از سرعت به

 بینممی لباس پوشیدن حال در را مایا که

 لب و کشممی دریاچه سمت به را خود و زنممی کنار را او

 اثری هیچ تا کشممی رویشان به محکم و زنممی آب را هایم

 و کشممی آب بار چند را دهانم. نماند کذایی بوسه آن از

  کنممی خالی

 آیدمی در مایا صدای

 هک نیستم مطمئن اگه کنیما،می شنا دریاچه داخل ما بابا اه -

 وت که شدم مطمئن نه، یا کننمی خرابی کار داخلش گوزنا

 یک بیرون رفتی تنها تو باز...چندش کردی تف داخلش

 لو بابا... نخور تکون جات از گفتم تو به من شده چیزیت

 .کندیش جا از رو صاحاب بی لبای اون کن



 طرفش به کند جدا صورتم از را دستانم تا آیدمی سویم به

 خروجی سمت به و کشممی را بازویش و گردمبرمی

 کنیممی حرکت

 اما دارد را دستم میان از بازویش کردن جدا در سعی مایا

 گویدمی و کندمی تقال همچنان و شودنمی موفق

 اینجا دارم کار بریمی کشونیمی رو من داری کجا بابا -

 بیام خوامنمی

 یم صورتش در گردممی بر سمتش به و ایستممی سرجایم

 غرم

 اینجا خوای می...چیه؟ کارت... هان چیه اینجا کارت -

 بکنی غلطی چه بمونی

 و ببینمش خواممی... بمونم الیوت منتظر خواممی کن ولم -

 کنم صحبت باهاش

 غار به کشون کشون تا ببینم بیوفت راه کنیمی غلط تو -

 .نبردمت

 کند آزاد دستم از را بازویش تا شودمی موفق باالخره مایا

 گویدمی گستاخ و زندمی زل چشمانم در

 نیکمی تکلیف تعیین من برای که هستی کی اصال تو -

 از و دهممی فشار هم به عصبانیت شدت از را هایم دندان

 غرممی ام شده کلید های دندان میان



 هب کیم من رفته یادت اینکه مثل شده دراز خیلی زبونت -

 ور اینجا سرعت به دممی دستور بهت رئیست و آلفا عنوان

 کنی حرکت غار سمت به کنی ترک

 پایین را سرش شده سرخ های گونه با شرمزده مایا

 من و کندمی حرکت و شودمی تبدیل گرگ به و اندازدمی

 .کنممی حرکت به شروع سرش پشت هم

 هایستاد ها بوته پشت در که بینممی را الیوت هنگام آن در

 کندمی نگاهم خیره است

 همچنان که مایا همراه به و کنممی نثارش ای غره چشم

 حرکت غار سوی به رودمی راه و  است پایین سرش

 حیایش بی چشمان آن با را عوضی مردک آن و کنممی

 گذارم.می جا سرمان پشت

 

 

 

 

 

 

 

 



 شوممی جدا مایا از و شوممی نزدیک غار به

 سبز جلویم واران تنومند هیکل شوم غار وارد خواهممی تا

 گذارممی قلبم روی بر را دستم و پرممی جایم از و شودمی

 جا حالم و شود منظم قلبم ضربان تا کشممی عمیقی نفس و

 .بیاید

 زودتر هرچه تا گذارممی غار داخل به قدمی آرامی به

 پشیمان رفتن بیرون از واران اما کنم عوض را لباسم

 قدم من سمت به و گرددمی باز غار داخل به و شودمی

 .داردبرمی

 پشتم اما دارمبرمی عقب به قدم یک هم من واران قدم هر با

 رفتن عقب برای جایی دیگر و کندمی برخورد دیوار به

 را اش پوزه و شودمی خیره چشمانم در واران ندارم

 شنلم پر ترس شدت از من و کشدمی بو و آوردمی نزدیکتر

  دهممی فشار و گیرممی مشت در را

 عمیق نفسی و کندمی فرو گردنم در را اش پوزه واران

 گرمش های نفس هرم کندمی رها را نفسش و کشدمی

 جدا خود از را او شودمی باعث و دهدمی قلقلک را گردنم

 شوم خارج غار از و بگیرم فاصله و کنم

 کشممی ای گوشه را او و روممی مایا سمت به سرعت به

 شودمی خیره من به زده بهت مایا و

 گویممی مایا به زده شتاب و ترسیده



 دم؟می بو من مایا -

 آخه؟ بدی چی بوی بودی حموم تازه... چی بوی -

 گویممی لکنت با و کنممی مایا نگاه واج و هاج

 عرق بوی...بوی...بوی -

...دیمی عرق بو کجا بودی حموم تازه ای دیوونه تو بابا -

 زدی؟عطر کلک...دیمی هم خوب بوی یه تازه

 خود از را مایا که کند بو را لباسم تا شوممی نزدیک مایا

 خیره مایا به ترس با و روممی عقب به قدمی و کنم می جدا

 شوممی

 داردبرمی قدم سویم به دوباره و نیست بردار دست مایا اما

 را لباسم و بدن خاصی وسواس با و شودمی من نزدیک و

 کندمی بو

 گویدمی شک و تردید کمی با مایا

 بوی مثل هست خاصی بوی این... این -

 بو به شروع و آوردمی نزدیک را اش بینی دوباره اما

 کند.می کشیدن

 بوی مثل هست خاصی بوی... بوی این -

 بو به شروع و آوردمی نزدیک را اش بینی دوباره اما

 گویدمی و کندمی کشیدن

 میدی خرده بارون زمین و بارون و بهاری شکوفه بوی -



 و دهممی بیرون را ام شده حبس نفس مایا حرف با -

 .بشویم را خودم دوباره و بروم چشمه به تا برمیگردم

 کن صبر میری داری کجا -

 رفتم وقتی کنم فکر بشورم و خودم چشمه میرم دارم -

 گرفتم خاک و گل بو افتادم زمین به بیرون

 نیست اون مال بو این دیوونه نه -

 برم باید کن ول رو دستم باشه، تونهمی چی مال پس -

 دنتهب از بو این نیست گلی زمین روی افتادنت مال بو این -

 داریم خاصی بوی یه کدوم هر که ها گرگینه ما مثل... مثل

 نیستم گرگینه که من اما -

 ...یک تو که باشه این مال شاید... شاید... دونمنمی -

 گویدمی  کندمی من به رو و گذاردمی نصفه را حرفش مایا

 بودی؟ چی یک تو -

 مرگ سایه -

 چیزی جایی مرگی سایه یک تو که همینه مال شاید آهان -

 نخوندی؟ یا نشنیدی مورد این در

 دونمنمی -

 را مغزم هرچه اما کنم مرور ذهنم در را کتاب کنممی سعی

 .رسممین نتیجه به و کنمنمی پیدا چیزی کنممی پایین و باال



 گویدمی شیطانی ایچهره با مایا

 باعث هست که هرچی کنی نگران رو خودت خوادنمی -

 با رو مردا باش مواظب بشی تر سی*س و تربو خوش شده

 .وحشین یکم اینجا مردای نکنی اغوا بوت خوش رایحه این

 نمدستا کنم،می نثارش فحشی و کشممی مایا حرف از جیغی

 کنممی جدا بازوانش از را

 .کنممی حرکت غار سمت به و شوممی جدا او از

 جسم در آمده وجود به رایحه این دلیل روممی فرو فکر به

 چیست؟ وجودم و

 بود؟ ننوشته چیزی موضوع این درمورد کتاب آن در چرا

 این خاطر به هم من به گوزن آن شدن نزدیک دلیل آیا

 است؟ بوده رایحه

 قفل سروته بی و پی در پی های سوال و چراها از مغزم

 .شودمی

 کجا به ماجرا این آخر شوممی خیره رویم روبه دیوار به

 پیدا نجات اهریمنان و جویان سود دست از آیا شودمی خطم

 برم؟می در به سالم جان و کنممی

 زندگی یک مشکالت تمام از دور به این از بعد توانممی آیا

 کنم؟ شروع را آرام

: 



 ایمنشسته آتش دور به هابچه همراه به که است شب اواسط

 از و هستیم آلفرد شکاری ی بره کباب خوردن مشغول و

 گوییممی سخن دری هر

 نظاره ساکت و  کرده تمام را شامش که کنممی نگاه مایا به

 تاریخی های داستان که گله اعضای از یکی مانفرد گر

 .است کندمی تعریف ترسناکی

 کسی که طوری آهسته و برممی گوشش نزدیک را سرم

 گویممی مایا گوش در نشود هایم حرف متوجه

 شدیم جمع هم دور مناسبت چه به یهویی امشب -

 آهسته طور همان من مثل و دهدمی من به را حواسش مایا

 گویدمی

. ..شدیم جمع هم دور چرا بگم بهت رفت یادم ببخشید آخ -

 هم دور واران آلفا وضعیت شده بهتر مناسبت به امشب

 بگیریم کوچیکی جشن یه تا شدیم جمع

 خارج بدنش از چجوری رو زهر اون... شده؟ خوب مگه -

 کردن

 به و شده بهتر قبل به نسبت اما... نه که خوب خوب -

  شهمی هم بهتر زمان مرور

 واران به و کشممی عقب را سرم و کنممی اکتفا آهانی به

 .است زده زل چشمانم به خیره که کنممی نگاه



 دهممی مانفرد سخنان به را حواسم و گردانممی بر را رویم

 کنمنمی نگاهی واران به دیگر و

 هک بودیم نشسته آتش دور به ها بچه کنار شب از پاسی تا

 تبعیت به هم من و گرفتند باال را شرابشان از پر جام همه

 واران آلفا سالمتی به صدای و دادم انجام را کار همین آنها

 .شد بلند همه

 زا قبل و بلندشدم هم من و کردند شدن بلند قصد همه کم کم

 به و کشیدم دراز ُتشکم روی بر و شدم غار داخل واران

 شدم. خیره سقف

 

 روی بر نرمی چیز خزیدن که بودم خیره سقف به همچنان

 واران چشمان سیاهی به نگاهم آورد،می خود به مرا شکمم

 خودنمایی و زدمی برق عجیب غار سیاهی در که افتاد

 میان و گذاشتم سرش روی بر را دستانم افتد،می کردمی

 .کنممی نوازش و برممی فرو بدنش نرم خزهای انبوه

 دراز کنارم و کندمی بلند شکمم روی از را سرش واران

 لختم سرشانه کندمی فرو گردنم در را اشپوزه و کشدمی

 را گازش جای و گیردمی ریزی گاز و گیردمی بازی به را

 از را سرش آید،می قلقلکم هم حرکتش این از زندمی لیس

 پهلو روی و میزنم قلت سمتش به و کنم می دور ام شانه

 که طور همان شوممی خیره چشمانش به و کشممی دراز



 چشمانم مهمان خواب بودم چشمانش سیاهی در غرق

 .روممی فرو عمیقی خواب به و شودمی

 سرکشی به واران همراه به تا افتیممی راه به زود صبح

 برویم مناطق

 مدتی از بعد که خواستمی و بود شده بهتر حالش واران

 .دهد انجام را سرکشی کار خودش

 به و زنیممی سری مختلف مناطق به واران حضور با

 .کنیممی رسیدگی امکان حد در  نیازمندان احتیاجات

 هب که بینم می پسران همراه به را ویکتور بازگشت راه در

 .کنندمی گو و گفت بودند زده حلقه هم دور

 حلقه چیزی دور به شویممی متوجه رویممی که نزدیکتر

 .کنندمی مشاجره باهم عصبی و اندزده

 پسرها و ویکتور به اینکه از قبل و دارمبرمی را نقابم

 روی بر خوابیده شکم به جسدی به چشمانم کنم سالمی

 .افتدمی زمین

 هب که وقتی بی نگرانی از ناشی ترسی با و زنممی زانو

 موهای و گردانممی بر خودم سمت به را جسد آمده سراغم

 زنممی کنار را صورتش در شده ریخته

 نگاه رویم به رو آشنای جانبی یچهره به مبهوت و مات

 شود.می جاری چشمانم از اشکی قطره و کنممی

 



 نگاه رویم به رو آشنای جانبی یچهره به مبهوت و مات

 شودمی جاری چشمانم از اشکی قطره و کنممی

 روی بر آرامی به را داشت قرار دامانم در که را سرش

 آسمان به و باز دریاییش رنگ به چشمان و گذارممی زمین

 و گیج طور همان و بندممی دستانم با را بود مانده خیره

 طور به گردنش طرف یک که جسدش به درمانده و مبهوت

  کنممی نگاه شده متالشی و رفته بین از کامل

 دوباره و شده منصرف که شوم بلند جایم از خواهممی

 گویممی ویکتور به خطاب و نشینممی سرجایم

 خوندین؟ رو ذهنش -

 طلسم رو ذهنش بخونه رو ذهنش نتونست جیسون نه -

 کردن اهریمنی

 بشکونید رو طلسم یه تونیدنمی شما یعنی -

 وماد کنیم بازش بتونیم ما که نیست چیزی اهریمن طلسم -

 بشکونی رو اهریمن طلسم نوع این اگر و خطرناکه خیلی

 هست اهریمن طلسم خاصیت این شهمی مرگ باعث

 نگاهش سفیهه اندر عاقل و گردممی بر ویکتور سمت به

 گویممی و کنممی

 بی از این دقیقا؟ گفته شما به رو این کلی عقل کدوم -

 عدشب و بشکنید تونیدنمی رو طلسم یک که تونه عرضگی



 سرتون از رو چرت خرافاتی این کنیدمی سرهم دروغ

 .شهب مغزتون پوسیدگی باعث اینکه از قبل بیرون بریزید

 خواندن در سعی و گذارممی جسد سر روی بر را دستم

 ذهنش خواندن برای راهم سر بر موانعی. کنممی ذهنش

 تاس اهریمن طلسم همان ویکتور گفته به که گیردمی قرار

 فتدبی برایم اتفاقی یا بمیرم اینکه بدون ساده ورد یک با

 .خوانممی را ذهنش و شکنممی را طلسم

 هنگام که است ساموئل اسم شوممی متوجه که چیزی اولین

  شودمی جاری زبانش از معاشقه

 فرو اهریمن آن پهلوی به تیز خنجری روم، می جلوتر به

 توسط جنگل در ناگهان اما کندمی فرار به شروع و کندمی

 شودمی دچار روز این به و افتدمی دام به اهریمنا

 به و کنممی جو و جست را ذهنش و روممی تر عقب به

 گردممی اتفاق این علت دنبال

 بینممی را گو و گفت یک از واضحی نسبتا تصاویر

 تا باید و نداری فرار راه که گفتم بهت هم راه اول از-

 بری آخرش

 برم خواممی... نزدی حرفی کثیف راه این از من به تو اما-

 برام که لجنی وضعیت این از بشم خالص خواممی کن ولم

 کردی درست



 جا این از تو خالصی راه تنها تونینمی... بری؟ خوایمی-

 مرگ مرگه

 بمیرم حاضرم پس لجنزاره این از خالصی راه مرگ اگه-

 نباشم بابات و تو کثیف و نجس دستای  بازیچه اما

 فکر بهش خوب و نشستیمی اول همون از باید رو این-

 شده دیر و منجالبی وسط که حاال نه کردیمی

 انه کرد کثیف بازی این وارد رو من که بود کی تغصیر-

 بود ای حرومزاده کدوم اصرار به

 کندمی قرمز را صورتش راست سمت محکمی سیلی

 زدی نمیبهم احمقت پسر دوست اون با بودی عاقل اگر تو-

 و کردیمی سواستفاده ازش و شدیمی بازی واردی و

 رسیدیممی اهدافمون به بشه دیر اینکه از قبل زود خیلی

 هدف به امثالت تو مثل آشغاالیی تا زدم بهم باهاش عمد از-

 نای وارد رو دنیل وقت هیچ وقت هیچ من نرسید کثیفتون

 میدیفه باشه وسط جونم پای اگر حتی کنمنمی کثیف بازی

 سرش روی از را دستم و کشممی دست ذهنش خواندن از

 ار مرگش دلیل دیگر حاال شوممی بلند ازجایم و کنممی جدا

 دانستممی خوبی به

 بازی به و اهریمنان دست به شدنش خام و خوردن فریب

 شوم اهداف به رسیدن برای آنها توسط شدنش گرفته



 که است بوده احمق چه برادرم کنممی را فکرش که حاال

  بنددمی دل و کندمی اعتماد اطرافیانش به ساده

 را ام ساده برادر و بود کرده عاقلی رنه هم بازم اینجا در و

 نیوفتد بدطینت اهریمنان دست به تا بود کرده رها

 من به خطاب جیسون که شوم دور آنجا از تا گردممی بر

 گویدمی

 شناسیمی دخترو جسد این -

 گویممی و گردانممی بر سمتش به را رویم

 دوست رنه...  بود قدیمی دوست یک شناسمشمی آره -

 .بود برادرم دختر

 و بزرگ دستانم در امشانه که کنم حرکت دوباره خواهممی

 گویدمی و شودمی محسور ویکتور قوی

 شکستی؟ چجوری رو طلسم -

 کسی خدمتدر راحتی به رو اصرارم من بگیر یاد برو -

 .دمنمی قرار

 نزند را ردم کسی تا شوممی غیب و گردانمبرمی را رویم

 تا روممی احمقم خواهر لورن سوی به و کنممی حرکت

 و شود عاقل بار این شاید کنم نصیحتش بار آخرین برای

 بعید اما بردارد جانش انداختن خطر به و لجبازی از دست

 کند. چنین که دانممی



 کمی و کنم مالقات لورن با تا دارممی بر قدم خانه سوی به

 لحا در که بینممی خانه از بیرون را لورن کنم نصیحتش

 .است پدر قیمتی های اسب کردن تیمار

 هب دنیل بروم لورن نزد و بگذارم جلو به قدمی خواهممی تا

 امایستاده که جایی سمت و شودمی خارج خانه از سرعت

 درخت پشت و شوممی غیب سرعت به کندمی حرکت

 ایلحظه برای اما گذردمی کنارم از دنیل و  شوممی پنهان

 ام ایستاده که جایی به و گرددبرمی و ایستدمی سرجایش

 ار دستانم زنم می نفس نفس هیجان شدت از کند،می نگاه

 را هایم نفس صدای دنیل تا گذارممی دهانم روی بر محکم

 .نشنود

 ادامه راهش به و گرداندبرمی را رویش دقایقی از بعد دنیل

 ام ایستاده که جایی به و کندمی مکثی دوباره اما دهدمی

 .کندمی نگاه

 کشدمی عمیقی نفس و بردمی فرو موهایش در را دستانش

 او از اثری دیگر که کنممی نگاهش آنقدر کندمی حرکت و

 و شودمی جاری چشمانم از اشکی قطره ماند،نمی باقی

 .کندمی خیس را صورتم

 کردن تیمار مشغول همچنان که گردمبرمی لورن سوی به

 راچ بگذارم جلو به قدم و کنم ریسک توانمنمی بود ها اسب

 و کنممی نگاه را اطرافم ببیند، مرا برایان دارد امکان که



 رتپ لورن پای کنار به دارممی بر را بزرگ نسبتا سنگی

 .کنممی

 آرامی به کند،می نگاه اطراف به و پردمی جایش از لورن

 شودمی من متوجه لورن و آیممی بیرون درخت پشت از

 بیرون استبل از و گذاردمی کنار را برس و آب سطل

 تحرک طرفم به احتیاط با و کندمی اطراف به نگاهی آیدمی

 .کندمی

  لورن  -

 کالرنس -

 گویممی و کنممی باز لب دوباره

 خوبی؟ -

 نه -

 نیستی؟ خوب چرا... چرا؟ -

 نشه پیدات اینجاها بودم گفته بهت -

 گرفتی؟ فاصله ساموئل از -

 .نیست مربوط تو به چه تو به هزارم بار برای -

 خواهرمی تو داره ربط من به هم خیلی -

 گویدمی و آوردمی در را ادایم لورن



 رو و بزنی چرت و تکراری حرفای دوباره اینجا اومدی -

 هم دیگه و برو اینجا از گفتم بهت بری راه من عصاب

 نگفتم؟ برنگرد

 مغز اون تو تکراری و چرت حرفای اون که وقت هر تا -

 .کنممی تکرارش بارها بارها من نره پوکت

  گویدمی و دهدمی هلم عقب به لورن

 اینجا از برو -

 اینجا از نره فرو مغزت تو حرفا این که زمانی تا رمنمی -

 رمنمی

 درخت تنه به کمرم که دهدمی هل مرا دوباره لورن

 کندمی برخورد

 هوس... هان خوادمی چاقو دلت نکنه اینجا از گمشو گفتم -

 .بندازم خط رو دیگت جای یک کردی

 دهدمی تکان را ام شانه گویدمی سخن که طور همان لورن

 غیر طور به و شوممی عصبی شدت به عملش این از و

 بر و شودمی پرت عقب به که دهممی هل را او ارادی

 .افتدمی زمین روی

 خیره زده بهت و شودمی متعجب من حرکت این از لورن

 .کندمی نگاهم

 .برخیزد جایش از تا کنم کمک او به تا روممی سویش به



 دزنمی پس را دستم اما کنم کمکش تا کنممی دراز را دستم

 و شودمی بلند جایش از زمین روی بر دستانش تکیه با و

 حرکت سویم به آرام های قدم با و کندمی حرکت سویم به

 دوباره بود فهمیده را من ضعف نقطه حاال که و کندمی

 گویدمی و راندمی عقب به و دهد می هل را هایم شانه

 اینجا از گمشو -

 گویممی طور همان و هستم دستانش کردن محار درحال

 مرده رنه -

 اینجا از گمشو -

 مرده رنه گممی بهت -

 مرده که چه من به کیه خر رنه -

 حرکت دریک که امرسیده جنون به دستانش حرکت از

 گوشش در محکمی سیلی و گیرممی را اشیقه ناگهانی

 باالخره... پیچدمی جنگل سکوت در صدایش که زنممی

 شود،می خیره چشمانم در خشم با و شودمی ساکت لورن

 در و شوممی خیره چشمانش در خشمگین او همانند هم من

 زنممی فریاد صورتش

 به کشتنش اهریمنا دونی؟می... دهمر رنه چرا دونیمی -

 اون بود فهمیده اینکه برای کشتنش ساموئل دستور

 سواستفاده ازش اینکه برای و هستن چی چندش موجودات

 از قبل و بفهم رو این شد کشته هم آخرش کرد فرار نشه



 گور و گم جایی یه برو شو جدا ساموئل از بشه دیر که این

 کنی پیدا نجات فاجعه این از شه تموم چی همه تا شو

 بکنم رو کار این نمیشه... تونمنمی -

 چرا؟ -

  مطمئنم داره دوستم اونم... دارم دوست رو ساموئل چون -

  افتممی خنده به لورن چرند های حرف از

 گیمی چرت... چرنده -

 سر خیر دختره گیمی دروغ داری میزنم فریاد و

 بردار دست احمقانه داشتن دوست این از -

 گمشو -

 مرگه تهش -

 برو گمشو گممی بهت -

 کشنتمی... میریمی -

  زندمی فریاد لورن

 گمشو -

 خدایا کنم کار چه رودنمی فرو گوشش در هایم حرف دیگر

 .کند نابود را خودش تا بگذارم دست روی دست توانمنمی

 اما شوم دور او از و کنم حرکت تا گذارممی عقب به قدمی

 کندمی متوقفم لورن صدای راه میانه در



 کالرنس -

 دو با لورن کنممی نگاهش خیره و گردممی بر سویش به

 گیردمی آغوش در محکم مرا و رساندمی من  به را خودش

 گویدمی  و شود می جدا من از دقایقی از بعد

 گمشی تونیمی حاال -

 آنقدر و گیردمی فاصله بلند های باگام و شودمی جدا من از

 شود.می محو چشمانم پیش از که دهدمی ادامه راهش به

 

 به و شوممی دور آنجا از افتاده سری و آرام های قدم با

 .کنممی حرکت جنگل سوی

 سوتی صدای که دهممی ادامه راحم به آرام طور همان

 شودمی توقفم باعث

 ساموئل کریه صورت به انزجار با و گردممی بر عقب به

 شوممی خیره

 امچانه و رساند می من به را خودش بلندی گام با ساموئل

 گویدمی و گیردمی دستانش در را

 خوشکل خواهرت از کنممی رو فکرش که حاال... هوم -

 . تری

 ار صورتش کند،می نوازش را ام گونه شصتش انگشت با

 زنش بهم حال و کریه چشمان آن با و آوردمی تر نزدیک



 افکار از و شوممی خیره چشمانش در شودمی خیره لبانم به

 شوممی آگاه شومش و پلید

 خوانده را فکرش اینکه از او و گردانممیبر را صورتم

 گویدمی و خنددمی گلو در بودم

 . نیستی دستی دم خواهرت مثل اومد خوشم نه -

 در را سرش و گیردمی دستانش در تر محکم را امچانه

 دگرگون حالم چندشش حرکت این از کندمی فرو گردنم

 شودمی سیخ تنم به مو و شودمی

 و خورده گره دست با و کنممی جدا خودم از را سرش

 .آورممی فرود صورتش در شده مشت

 زمین روی بر آوردم فرود صورتش روی بر که مشتی با

  شودمی پرت

 خونی که را لبش گوشه و گیردمی باال را سرش ساموئل

 سر بلندی خنده دیوانگان همانند و کندمی پاک بود شده

 زندمی برایم دستی و دهدمی

 و جرئت و دل پر دختر اومد خوشم آفرین... آفرین -

  هستی نترسی

  شو خفه -

 یبش خوشحال باید اتفاقا... کنممی تعریف ازت دارم چیه -

 .کنممی تعریف ازت دارم کبیر رافائل پسر ساموئل من



 .ببر رو نکرت صدای گممی بهت -

 کن جمع رو حواست بریم باهم شو پیاده بابا تر یواش -

 .میزنیا حرف کی با داری

 ور حمله طرفش به و آورممی بیرون جیبم از را خنجرم

 و کوبمشمی درخت تنه به و گیرممی را اش یقه و شوممی

 گویممی و دهممی قرار رگش شاه روی درست را خنجر

 خوایمی غلطی چه نباشه زدنم حرف به حواسم مثال -

 هان؟ بکنی

 گویممی و دهممی فشار گردنش روی بر بیشتر را خنجر

 که بعد دفعه وگرنه فهمیدی، بگیر فاصله خواهرم از -

 یربگ فاصله لورن از بمونی سالم کنمنمی تضمین دیدمت

 .کن فرو نداشتتت مغز تو ور این

 پلکهمی من بر و دور و خارهمی تنش که خواهرته اون -

 گند خواهر اون از بهتر و تر خوشکل دختر صدتا وگرنه

 .نخواد و لورن دلم که هست دماغت

 .شودمی بلند آخش که دهممی فشار بیشتر را خنجر

 خارهمی تنت اگه...خارهمی تنش کی دممی نشونت حاال -

 .خنجر با البته بخارونمش برات بیا

 اج ترس از که کنم فرو چشمش در تا کنممی بلند را خنجر

 فرو درخت تنه در گوشش کنار دقیقا خنجر و دهدمی خالی

 .رودمی



 دیگر نگاهی و چشمانم به نگاهی وحشت و ترس با ساموئل

 کندمی آمده فرود گوشش کنار که خنجری به

 شده جاری آن از خون کمی که گردنش روی بر را دستش

 بلند های گام و وحشت با و دهدمی هل مرا و گذاردمی بود

 شود.می دور من از

 

 غار سوی به و آورممی بیرون درخت تنه از را خنجر

 .دارمبرمی قدم استراحت کمی برای

 مایا های زدن صدا به توجه بدون و شوممی غار نزدیک

 حافظتی دیوار شوممی غار وارد نهار بودن آماده بر مبنی

 دارد ورود قصد که ای جنبده هر ورود مانع و کنممی ایجاد

 گیرممی را

 ای ذره دنبال به و کنممی سنگینی احساس ام سینه در

 .نیازمندم بلعیدن برای اکسیژن

 سقف به و کشممی دراز باز طاق تشک روی بر آرامی به

 جوی همچون که است اشک های قطره شوممی خیره غار

 کندمی خیس را صورتم و شودمی جاری چشمانم از باری

 نحیفم و کوچک های بال با تا بودم کوچک پرنده یک کاش

 و مشکل هر از دور به و کردممی پرواز آسمان فراز بر

 .بودم رها و آزاد اتفاقی



 در که ندارم را حق این آیا نیست؟ آرام زندگی یک من حق

 دردسری هیچ بدون آرام زندگی یک انسان همه این میان

 .باشم داشته

 از و کنند پیدا مرا روزی و باشم شاهزاده یک اگر حتی

 قبول کنند بودن ملکه درخواست و شوند خبر با وجودم

 .کنمنمی

 در سعی ها بال همان با و کنممی باز را ام شکسته های بال

 .کنممی نمایی قدرت و قدرت هرچه از شدن دور و پرواز

 و داشت من برای هم سودی بودن مرگ سایه کاش

 .کنم خالص لجنزار این از را خودم توانستممی

 یک از مرا و اند پاشیده هم از را ام زندگی اینگونه که حاال

 عمیقی چاه به چاله از و اند کرده محروم عادی زندگی

 دهندمی پس تقاصش ام افتاده

 سپ تقاص هستند من اکنون حال مسبب که کسانی تک تک

 .دهندمی

 کنده مسی ظرف در که آبی با و کنممی پاک را هایم اشک

 آنجا از و زنممی آب را صورتم غار گوشه شده کاری

 .شوممی خارج

 و کندمی تمام را نهارش واران که شوممی ها بچه نزدیک

 در و کندمی حرکت سویم به و شودمی بلند جایش از



 کلید های دندان میان از خشمگین و شودمی خیره صورتم

  گویدمی اش شده

 نمونده خوردن برای چیزی اومدی دیر -

 ظرف در اردک بریان گوشت مقداری هنوز که درحالی و

 گویدمی آلفرد به خطاب داشت قرار

 .کنید جمع رو وسایل شده تموم نهار وقت -

 قدم کند حرکت غار سوی به تا کندمی من به را پشتش و

 گویممی او به خطاب نگذاشته را اول

 .نیستم بدی بهم بخوای تو که غذایی تیکه یه لنگ -

 کندمی نگاه چشمانم در تیز و گرددمی بر واران

 که باشی هایی همون از یکی هم تو شاید گویممی دلم در

 .بدهد پس تقاص باید

 و کنممی نگاهش کندمی نگاه درچشمانم واران که نطورهما

 گویممی ناخودآگاه

 متنفرم ازت -

 شد خاموش چشمانش برق باره یک که شد چه دانم نمی و

 .اندوهگین تیزش نگاه و

 قدم جنگل سوی به سرعت بهو گیرممی او از را صورتم

 دارمبرمی

 داشت. دوام قدر همین آمیزمان مسالمت دوستی که انگار



 و بترسد او از سگ مثل که خواستمی را کسی واران

 هیچ بدون گویدمی او که هرچه و باشد فرمانش به گوش

 روی که بود گونه این فقط او و کند اطاعت چرایی و چونه

 فرمایشاتش و خودش به جز وگرنه دادمی نشان را خوشش

 کندنمی توجه کسی به

 .است خودخواه و مغرور گرگ یک او کنممی فکر که حاال

 من از و کند فرض خر مرا او که دهمنمی اجازه من

 کند سواستفاده

  کنم اطاعت او فرمان از که نیستم کسی من

 و دارم سرکشی روح و هستم خواه خود او همانند هم من

 من به رسدمی راه گرد از هرکسی که دهمنمی اجازه

 کند نهی و امر و دهد دستور

 کندمی برخورد من با و شودمی مواجه من با که هرکس و

 هستم که گونه همان مرا و بپذیرد مرا روحیه این باید

 .بپذیرد

 صورت این غیر در کند را کار همین باید هم واران و

 نه است واران خوردمی زمین و آوردنمی تاب که کسی

 .من

 هایش سیب و دیدم آمدن هنگام که سیبی درخت سوی به

 به بلند جهش یک با و روممی زندمی چشمک آدم به بدجور

 محکمی نسبتا شاخه روی بر و روممی درخت باالی



 به هک خوشبویی و سرخ سیبی سمت به را دستم و نشینممی

 با و چینمشمی شاخه از و کنممی دراز زندمی چشمک من

 .کنممی سیب زدن گاز به شروع لذت و ولع

 گفتن سخن صدای که بودم سوم سیب خوردن حال در

 خوردمی گوشم به شخص دو واضح

 مایا و آلفرد به متعلق صداها آن کنممی توجه که بیشتر

 هست

 همانجا و رسندمی درخت زیر به دقایقی از بعد زنان قدم

 شوندمی زدن حرف مشغول کنندمی توقف

 ندید که آره؟واران آوردی که رو نهار -

 سبده تو آوردم رو نهار دختر؟ پرسیمی بار چند آخه -

 .بار صد این ندید هم واران درضمن

 اومده اون بخاطر دختر این کنه؟می جوری این چرا آخه -

 تحمل رو نمور تاریک و سرد غار توی داره و اینجا

 تب و زخم درد از شب همون نبود کالرنس اگه کنهمی

 که نداره رو حق این اما ماست آلفای اینکه با بود مرده

 کالرنس بخواد که دمنمی حق اصال من و کنه کاری همچین

 قدر اون و زیادی براش کالرنس بنظرم کنه، اذیت رو

 که بهتر همون دونهنمی رو ارزشمندی گوهر همچین

 .بمیره شب همون میذاشت کالرنس



 شه،می دردسر شنوهمی یکی تر یواش دختر هیس -

 .خبرچینه از پر اینجا دونینمی

 گویممی کنممی کلفت کمی را صدایم کردنشان اذیت برای

 کنید؟ چیکار خواییدمی حاال رو حرفاتون شنیدم من -

 که جایی و درخت باالی به پریده رنگی و ترس با دو هر

 رنگ و ترسیده چهره سرعت به و کنندمی نگاه ام نشسته

 دهدمی خشمگین و عصبی چهره به را جایش پریدشان

 زا که کنممی پرت مایا طرف به و چینممی درخت از سیبی

 هوا در ناگهانی حرکت یک دی صورتش به برخورد ترس

 سوی به دیگر سیبی و کندمی نثارم فحشی و قاپدشمی

 پایین درخت باالی از حرکت یک با و اندازممی آلفرد

 گویممی و آیممی

 بخورید سیب نخورید حرص -

 زا کمی زنان قدم و  زنممی عصبانیشان چهره به لبخندی و

 گیرم.می فاصله آنها

 

 

 



 ام کرده مالقات لورن با که باری آخرین از ها ماه

 و سردی به را جایش جنگل طراوت و سبزی سر گذرد،می

 .است داده برف سفیدی

 فرو زمستانی خواب به و اند شده عریان و لخت درختان

 به را جنگل سراسر سفیدی دامن همانند برف و اند رفته

 .است کرده پوش سفید تر تمام هرچه زیبایی

 بچه یهمه چشمان و دل و جان در را عجیبی شوق و شور

 کنممی احساس ها

 و زمستان دیوانه و عاشق همشان امفهمیده که آنجا تا

 هستم سرمایی کمی که من برای هرچند. هستند زیبایش

 است، سخت کمی برایم غار در ماندن و شده دردسر باعث

 کُتش و پتو جمله از بیشتر تجهیزات آوردن با ویکتور اما

 .است کرده تر تحمل قابل برایم را اوضاع تر گرم

 و آمده دستش اخالقم جدیدا نیست بد زیاد واران با امرابطه

 .نیستم او گوی قربان بله من که است فهمیده

 اما است امان و امن چیز همه و جا همه تر مهم همه از و

 آشوبی دلم در و جوشدمی سرکه و سیر مانند دلم در چیزی

 .دهدمی سهمگینی طوفان از خبر که است برپا عجیب

 از قبل سکوتی امن وضعیت و سکوت این که دارم ترس

 .باشد طوفان



 مورد در و زنیممی قدم آلفرد همراه به ها برف میان در

 نیبی پیش گله های بچه از یکی ادریان که بورانی و برف

 تجهیزات کردن جمع پی در و گوییممی سخن است کرده

 دست زیر های دسته بقیه و گله از محافظت برای کافی

 .هستیم

 رو پیش در را سختی زمستان امسال که رسدمی نظر به

 وضع این در که حاال است من شانس از این و داریم

 برف بارش کمی با همراه آرام زمستان یک جای به امافتاده

 کردن اذیت برای آلفرد و هستم طرف هم بوران با باران و

 .است پاقدمم از  راه در بوران گویدمی من

 و برسیم غار به زودتر چه هر تا دهیم می ادامه راهمان به

 امان در شالقی باران و سوز استخوان سرمای شر از

 .باشیم

: 

 اب و رسانیممی غار به را خود باالخره بود که سختی هر با

 چاله در شده روشن آتش به را خودمان خیس وضع و سر

 خیسمان های لباس و رسانیممی داشت وجود غار در که ای

 سرخ های شعله کنار در را خودمان کنیممی عوض را

 .کنیممی گرم آتش رنگ

 دهدمی ماه به را جایش روزها این جان کم خورشید کم کم

 کم هوا و کند رانی حکم آسمان بر تاریکی که گذاردمی و



 در ما همه و رفتمی سوزی استخوان سردی به رو کم

 .بودیم بوران آمدن منتظر غار

 مهه شویم تر گرم و باشیم دیگر یک کنار در اینکه برای

 شویممی خواب آماده و ایمشده جمع بزرگتری غار در گله

 غار گوشه چاله درون جان کم آتش غار روشنایی تنها و

 .است

 و رعد صدای که است گرفته فرا را غار عجیب سکوتی

 .شکندمی را سکوت شدید باران آمدن سپس و شدید برق

 باران و شودمی تر بلند برق و رعد صدای گذردمی هرچه

 تازیانه غار سخت و سفت های دیواره بر تر وحشیانه هم

 غار بدنه به باران که ای تازیانه هر صدای با و زندمی

 .شودمی بیشتر هم من دلشور ترس زندمی

 جایم در شدن جا به جا و خوردن قلت همه آن با باالخره

 فرو عمیقی خواب به و شودمی چشمانم مهمان خواب

 روممی

 باد با همراه شدیدی برف و است شده شروع طوفان

 ندب سنگی صخره به را دستش که لورنی سمت به باردمی

 راه چه هر اما دهم نجاتش تا کنممی حرکت است کرده

 رسم نمی او به کنممی حرکت و روممی

 .کنممی صدایش فریاد با



 محکم رو خودت... شنوی؟می رو من صدای... لورن -

 .دممی نجاتت میام بگیر

 زند می فریاد من همانند که شنوممی را لورن صدای

 ومتم دیگه خطم آخر دیگه من نداره فایده نیا... نیا نزدیک -

 .خطرناکه نیا شد

 دممی نجات رو خواهرم بدم نجاتت خواممی -

 بود تو بخاطر فقط کردم هرکاری ببخش رو من کالرنس -

 خیلی برام تو برسه، بهت الشخورا دست خواستمنمی

 سپس و... شنویمی کالرنس دارم دوست خیلی عزیزی

 همیشه تو کالرنس دارم دوست خیلی... زندمی داد تر بلند

 خواهرم باز بمیرم اگر حتی مونیمی و بودی خواهرم

 غرورت و زدم بهت که حرفایی بخاطر رو من مونیمی

 ببخش زدم بهت که زخمی اون بخاطر ببخش شکستم رو

 نتونن اهریمنا تا بشی دور من از که کردم رو کار اون

 دار خدشه و آلوده رو مهربونت و لطیف روح و برسن

 و خونه آورد  رو تو پدر که روزی نرفته یادم هنوز کنن،

 فرو عمیقی خواب به پاکت و معصوم صورت اون با تو

 تا و کنم مراقبت ازت که گرفتم تصمیم من و بودی رفته

 از ،نکشم دست کارم از نکنی باز رو قشنگت چشمای

 و کوچولو خواهر و نشست دلم به مهرت اول نگاه همون

 در که هایی کار خاطر به رو من شدی، من زبون شیرین

 .ببخش... خواهرم ببخش رو من کالرنس ببخش کردم حقت



 رد را دستانش و برسم لورن به تا بود مانده قدم یک فقط

 ازب صخره میان از دستانش ناگهان اما بگیرم دستانم میان

 .بردمی خود با را او طوفان و شودمی

 کندمی کر را آسمان گوش فریادم و

 لورن -

 .پرممی خواب از شدیدی تکان با و

 نوازش را صورتم و زندمی صدایم که بینممی را مایا کنارم

 گویدمی و گیردمی آغوش در را سرم و کندمی

 بود خواب یه همش... باش آروم عزیزم دیدی خواب -

 دلم در وار دیوانه و شود می جاری چشمانم از اشک و

 خوابه. یک همش خوابه یک همش  کنممی زمزمه

 

 از سرعت به که هایی اشک شوممی جدا مایا آغوش از

 کنممی پاک سردم سرانگشتان با را شودمی جاری چشمانم

 مشغول را خودش هرکسی که کنممی اطراف به نگاهی

 خورد غرورم تا نبینند مرا های گریه تا است کرده کاری

 آمده دستشان خوبه به اخالقم وقت چنداین طی در نشود،

 درک مرا شرایط این در که بودم ممنون آنها از و بود

 .کنندمی



 واران خالی جای به چشمانم که کنممی نگاهی اطراف به

 است ممکن کجا سوز استخوان سرمای این در افتد،می

 .باشد رفته

 و فهمدمی را منظورم که کنممی نگاه مایا به سوالی

 گویدمی

 بخوره هوا بیرون رفته نبود خوب حالش یکم -

 سرما یا بخوره هوا رفته وضعیت این تو -

 داره عادت وضعیت این به شهنمی چیزیش اون نترس -

 .شهنمی سردش مو و پشم هم اون با درضمن

 نرمش کمی را کرختم بدن و شوممی بلند جایم از آرامی به

 .شوم خارج غار از تا دارممی بر را شنلم و دهممی

 گویدمی و گیردمی را دستانم مایا

 کردی خوردن سرما هوس تو نکنه ریمی کجا تو -

 .شهنمی چیزی مراقبم گرمه لباسم -

 شوممی خارج غار از مایا های زدن صدا به توجه بدون و

 کنار که بینممی را واران که اندازممی اطراف به نگاهی و

 دانه محو و است کشیده دراز غار ورودی در سنگی تخته

 آیدمی فرود زمین روی بر که است برفی درشت نسبتا های

 .است کندمی پوش سفید را زمین و



 شنلم طرف دو و کنممی حرکت واران طرف به آرامی به

 اجازه و نشینممی او کنار و کنممی تر نزدیک هم به را

 دهم تکیه تنومندش هیکل به که دهدمی

 کمرش روی بر را ام چانه و دهممی تکیه گرمش بدن به

 که شوممی برف های دانه خیره او همانند و دهممی قرار

 .آیدمی فرود زمین روی و باردمی تر تمام هرچه زیبایی به

 آیممی حرف به ناخودآگاه

 و برف توی دادم، دست از رو لورن که دیدم خواب -

 و ودب کرده بند سنگی صخره یه به رو دستاش شدید بوران

 کردمی ببخش طلب من از

 کردن پیدا نجات برای تالشی و تقال هیچ بدون بعدش و

 و شد همراه طوفان با و کرد جدا صخره از رو دستاش

 .رفت

 اما ده،نمی خوبی حادثه از خبر خواب این که دونممی

 .بدم دستش از و بیوفته خواهرم برای اتفافی خوامنمی

 فرو واران گرم و نرم خزهای میان در بیشتر را سرم

 آزاد را ام شده حبس نفس بدنش خوش عطر با و برممی

 .کنممی

 کمر روی بر که شود می جاری چشمانم از اشکی قطره

 آیدمی فرود واران



 که اند کرده پیدا را راهشان هایم اشک انگار روزها این

 مدتها از بعد که انگار شوندمی جاری چشمانم از راه به راه

 در مقاومت و شده شکسته اشک برابر در مقاومتم صد

 .است شده ممکن غیر برابرشان

 ربیشت و بلرزم خودم به شودمی باعث که وزدمی سردی باد

 را خودم واران بزرگ هیکل میان در و شوم جمع خودم در

 .کنم پنهان

 بلند جایم از و فهمممی را منظورش کشدمی که ایزوزه با

 .شوم غار وارد تا شوممی

 این اندازممی واران به نگاهی دوباره غار به ورودم از قبل

 هک انگار کندمی مقاومت گفتن سخن برابر در شدیدا روزها

 طوفانی شود خارج دهانش از که ای کلمه هر با ترسدمی

 بیفتد. راه به عظیم

 

 طوفان آغاز به چیزی و شودمی سردتر سرعت به هوا

 نمانده سهمگین

 شطالیی پرتو و تابان خورشید از خبری اما است شده صبح

 سیاه ابرهای از ای توده میان در خورشید که چرا نیست

 را طوفان لحظه هر شدن تر نزدیک از خبر که پیکر قول

 .است شده پنهان دهدمی



 درون ترس و آشوب شویممی تر نزدیک طوفان به هرچه

 .شود می بیشتر هم من

 را وضعیت و ایم ایستاده واران همراه به غار ورودی در

 کنیممی بررسی

 معلق شی دور از و کنممی نگاه اطراف به که طور همان

 آیدمی تر نزدیک هرچه که کندمی جلب را نظرم هوا در

 برممی پی هویتش به بیشتر

 سوی به آسمان فراز بر طالیی های بال با مقتدر عقابی

 .کندمی پرواز امایستاده که جایی

 آیدمی فرود ام شانه روی بر و آیدمی نزدیک

 ترسان چشمانی با که است داگالس شناسمش،می خوبی به

 انسان به و آیدمی پایین ام شانه از شودمی خیره چشمانم در

 و شودمی خیره چشمانم در مضطرب شود،می تبدیل

 گویدمی لکنت با و آیدمی حرف به باالخره

 کردن اسیر شرقی جنگل تو رو لورن اهریمنا ...اهریمنا -

 .کنن جدا تنش از رو سرش خوانمی

 حسبیو زندمی یخ بدنم تمام خبر شنیدن از بعد بالفاصله

 زا دقایقی برای باره یک به قلبم که کنممی احساس شودمی

 .زندنمی دیگر و ایستدمی جایش

 به و روممی طرف آن و طرف این و شوممی دستپاچه

 .گردممی لورن به تر زود هرچه رسیدن برای راهی دنبال



 آیدمی نزدیک بیندمی را سردرگمم و آشفته وضع که واران

 جای به من اما شوم سوار پشتش بر که کندمی اشاره و

 به قدم یک شوم سوار پشتش بر و شوم نزدیک او به اینکه

 .کشممی کنار را خودم و روممی عقب

 را هاآن رویم پیش جهنم آن در و کنم ریسک توانستمنمی

 قبل زودتر هرچه تا گردممی بر پس بیندازم، خطر به هم

 بیفتم راه به شود دیر اینکه از

 لورن به سرعت به را خودم تا کنممی تالش دویدن با

 شده سردتر هوا چون اما رسممی راه اواسط به و برسانم

 برایم رفتن راه کمی بود شدن شروع حال در طوفان و بود

 علت بر مزید هم برف ارتفاع و شدمی سخت هوا این در

 .کردمی کم را سرعتم و بود

 زمین به و شودمی خالی پایم زیر ناگهان راه میان در

 .افتممی

 پایم سمت به دست داشتم کم را همین وضعیت این در

 بلند آخم درد شدت از که دهم ماساژش کمی تا برممی

 توضعی این در باشد رفته در پایم که کنممی گمان. شودمی

 نهت بر تکیه با کنممی سعی و فرستممی خود بر لعنتی

 راهم به باشد که سختی هر با و برخیزم جایم از درخت

 پایم درد شدت از نداشته بر را اول قدم دو اما دهم ادامه

 .افتممی زمین به و لغزدمی دوباره



 از و آورممی خاطر به را بودم دیده قبل شب که خوابی

 .آیدمی در اشکم اندوه شدت

 از مانع تا بود داده هم دست به دست چیز همه انگار

 .شود نجاتش لورن به رسیدنم

 از ودب فایده بی اما شوم بلند جایم از تا کنممی تالش دوباره

 جیغم که زنممی پایم به محکمی مشت حرص و درد شدت

 .کندمی کر را فلک گوش

 اجازه و دهممی تکیه سرم پشت درخت تنه به را سرم

 از و شوند جاری خودشان برای چشمانم از اشک تا دهممی

 .بگیرند سبقت دیگر یک

 کنار را گرمی های نفس که هستم خود هوای و حال در

 سرعت به ترس از شودمی باعث که کنممی احساس گوشم

 جایم از باره یک به لنگ پای آن با و کنم باز را چشمانم

 آید.می بند نفسم درد شدت از کار این با که شوم بلند

 

 نگاه چشمانم در خیره و است ایستاده جلویم که است واران

 گویممی که کندمی

... کردم ناقص رو خودم زدم... کنیمی نگاه چیه -

 زنینمی حرف چرا تو االن؟ خوشحالی

 .زنننمی حرف که شق کله آدم با -

 آورممی در را ادایش و اندازممی برایش زبانکی



 نگاهم زندمی برق مرموزی از که چشمانش آن با واران

 گوشم کنار و کندمی فرو گردنم در را اش پوزه و کندمی

  گویدمی

 جاش از و بگیرم گاز رو زبونت وقت یه ترسینمی -

 هوم... بکنم

 برای پس رسیدممی موقع به افتادممی راه به واران با اگر

 .بود وقت کردن اذیت کمی

 هب و کنممی جدا گردنم از و گیرممی دستانم با را اش پوزه

 از آرامی به وار نوازش را دستم شوممی خیره چشمانش

 ما بینی به را اش بینی رسانممی اش پوزه به گوشش کنار

 را پیشانیش و آیدمی جلوتر شودمی قلقلکم باعث که مالدمی

 .کندمی کنکاش را چشمانم و چسباندمی پیشانیم به

 تهانداخ سایه رویم بر بزرگش هیکل زیاد نزدیکی علت به

 .است

 کمی و دهم می هل را واران پس است، بس شیطنت دیگر

 شوممی بلند جایم از سالمم پای با و دهممی فاصله خود از

 .شوممی سوار او پشت بهجهش یک با و

 خم سویم به را گردنش شده چه بود فهمیده تازه که واران

 قیافه من و کشدمی نشان و خط برایم نگاهش با و کندمی

 با و کنمنمی توجهی نگاهش به و گیرممی خود به جدی

 .فتدبی راه تا زنممی پهلویش به آرامی لگد سالمم پای پاشنه



 نثارم ای غره چشم و گیردمی حرصش من پرویی از

 نشانم را ردیفش و تیز هایدندان حرص از و کندمی

 .دهدمی

  گویممی پروو و شوممی خیره چشمانش در

 خطره تو لورن بیفتی را شهمی -

 بر را رویش مانده باز دهانش من پرویی از که واران

 .افتدمی راه به و دهدمی گوشحرف ناچار به و گرداندمی

 نقشه دلش در حتما نشیندنمی ساکت شناسم،می را او من

 .کند تالفی مناسبی زمان در تا کشدمی

 شرقی جنگل سوی به برف شدید بارش میان در سرعت به

 کنیممی حرکت

 درخت پشت در و رسیممی آنجا به دقیقه چند عرض در

 .کنیممی پنهان را خود بزرگی

 و است اسیر رافائل کثیف دستان در که بینممی را لورن

 .زندمی زجهه اندوهگین

 سهرنمی کالرنس و کتاب به کثیفتون دستای وقتهیچ -

 .دمنمی رو اجازه این هم بمیرم اگر حتی فهمیدین

 گویدمی و ایستدمی مقابلش رافائل

 لیدک تو کردیم؟ اسیر چی برای رو تو کنیمی فکر پس -

 .کتابی و خواهرت به ما رسیدن طالیی



 شودمی بلند اهریمنان تمام خنده رافائل حرف اتمام با و

 شودمی مشت دستانم حرص از من و

 باعث و شودمی کشیده شنلم که گذارممی جلو به قدمی

 .شوم کشیده عقب به شودمی

 گویممیو اندازممی نگاهی واران به و گردمبرمی عقب به

 تو خوامنمی... تنهایی... بدم نجات رو لورن برم باید -

... خب نمیای جلو هم قدم یه و مونیمی جا همین بیای،

 .بیفته کسی برای اتفاقی خوامنمی

 درخت پشت از شود مانعم دوباره واران اینکه از قبل و

 هک را ای نقره تبر و گذارممی جلو به قدمی و آیممی ببرون

 بودم کرده آویزان پیراهنم  راست سمت و داشتم همراه به

 .زنممی فریاد و دهممی تاب دستانم در و آورممی بیرون

 بردار من خواهر روی از رو کثیفت دستای -

 خواهرم بازوی دور به که رافائل دستان سوی به را تبر و

 را دستش لحظه یک در که کنممی پرت است خورده گره

 بر خونین جان، بی شی همانند دست و کندمی جدا تنش از

 افتد.می زمین روی

 

 

 



 .کنممی احساس سرم پشت از خود به را اهریمن دو هجوم

 بیرون پیراهنم از داشتم همراه به که را خنجری دو

 آن شدن تر نزدیک با و چرخانممی دستانم در و آورممی

 خنجرها و دهممی خالی جا دستانشان میان از اهریمن دو

 قطع را گردنشان و کنممی فرو گردنشان در پشت از را

 . کنممی

 .افتد می پایم کنار شده قطع سر دو زدن بهم چشم یک در

 و آلوده قلب و دهممی فشار دستم در تر محکم را خنجرها

 پرتاب آماده و گیرممی نشانه را رافائل معاون کثیف

 استوارش و تنومند هیکل زدن بهم چشم یک در شوم،می

 .دهدمی جان و آیدمی فرود زمین روی بر

 دانه یک یکی پسر قلب در تا کنممی آماده را بعدی خنجر

 یراس پشت از اهریمنی توسط ناغافل که کنم پرت رافائل

  شوممی

 سوی به شتاب با و آیدمی بیرون درخت پشت از واران

 ساموئل یگونه هشدار صدای با که کندمی حرکت اهریمن

 .ایستدمی جایش در

 .شهمی لورن سر شدن قطع با مساوی بعدیت حرکت -

 هک شوم خالص اهریمن کثیف دستان شر از تا کنممی تقال

 به خطاب که رسدمی گوش به ساموئل کریه صدای دوباره

 گویدمی من



 خوشکله بودم هم تو با -

 دهد،می نشان واکنش ساموئل سخن آخر کلمه با واران

 ساموئل رخ به را تیزش های دندان و کشدمی زوزه

 ..کشدمی

 جون من زیر بخواد که وقتی پس... شدی؟ غیرتی جون -

 گی؟می چی بده

 شعله آیدمی بیرون نجسش دهان از که ای کلمه هر از

 کشیدن زبانه آماده که شودمی روشن وجودم در خشمی

 .است

 خود سوی از واکنشی هر از مانع تا کنممی مشت را دستانم

 .نیاید بوجود لورن برای خطری تا شوم

 دبو اسیر محافظانش دستان در که لورنی سمت به ساموئل

 خیره من به و گیردمی خود دستان میان در را او و رودمی

 .شودمی

 میان از شدن رها در سعی فراوان تقالی و تالش با لورن

 هب بیشتر را او ساموئل که باشدمی ساموئل آلوده های پنجه

 و بردمی لورن گردن گودی در را سرش و چسباندمی خود

 فریاد و کندمی فرو لورن گردن در را تیزش های دندان

 .کندمی بلند را لورن

 مرا هم خواهدمی کار این با و دارد را اش شکنجه قصد

 .را لورن هم دهد زجر



 یب اما کنممی بیشتر اهریمن دست از آزادی برای را تقالیم

 است فایده

 گوش اما نبینم، را لورن کشیدن زجر تا بندممی راهایم چشم

 و دلخراش های زجهه صدای که ببندم چگونه را هایم

 نشنوم را خواهرم مظلومانه

 لورن گردن از که خونی که گیردمی باال را سرش ساموئل

 بهم حال صحنه که کندمی چکه دهنش و لب از بود مکیده

 شودمی تهوع باعث که کندمی ایجاد چندشی و زن

 یعنی این و شوندمی تحریک اهریمنان بقیه خون بوی با

 .است راه در بزرگی خطر

 دستانم از یکی شدن آزاد باعث که خورممی شدیدی تکان

 متوجه زود ساموئل که شودمی اهریمن دستان میان از

  گویدمی و گیردمی را لورن گردن و شودمی

 شهمی جدا تنش از سرش بخوری تکون -

 شوممی خیره لورن به ناتوانی سر از و ناچار من و

 که بود گرفته فرا را جمع مرگ جنس از و تلخ سکوتی

 ساموئل دهان دور از خون کردن پاک و مولوچ ملچ صدای

 شکست را سکوت دقایقی برای

 بی و تر حال بی لحظه هر که اندازممی نگاهی لورن به

 .شودمی تر رو و رنگ



 به و فرستم می لعنت خود به و اندازممی پایین را نگاهم

 و تمهس من اتفاقات این تمام مقصر شاید که کنممی فکر این

 انگیز وحم اتفاقات این هیچگاه نداشت وجود منی اگر

 خطر به من بخاطر را خودش لورن و افتادنمی

 .انداختنمی

 گوش به ساموئل صدای که بودم غرق خود افکار در

 .رسدمی

 وعتن یکم شدی تکراری یکم بسه تو با بازی دیگه خب -

 تا کنم رها خودت حال به رو تو بهتره پس دارم الزم

 نیست خوب انتظارمه در دیگه خوشکل یه ... هوم؟ بمیری

 .ادبه از دور این داریم نگه انتظار تو رو خوشکل خانومای

 سر زشتی خنده هایش نوچه همراه به حرفش اتمام با و

 دهد.می

 

 گویدمی و چسباندمی خود به بیشتر را لورن ساموئل

 همون... هان... کیه؟ االنت موقعیت و حال دلیل دونیمی -

 تو که دختری همون گی،می خواهر بهش تو که دختری

 ایستاده روت جلوی االن میاری زمین به رو آسمون براش

 برابر در و کنهمی نگاه چشمت تو راست راست داره و

 .بده نداره جوابی هیچ کردی براش که کارهایی



 تسلیم برای رو خواهرت و بیار برام رو کتاب اون یا پس

 میریمی یا کن

 باشم اسیر تو دستای تو که اینه از بهتر خیلی مردن -

 کنیمی انتخاب رو مرگ داری پس خب خیلی -

 گویدمی و کندمی نگاه من به ساموئل و

 خواهرت مرگ خوایمی چی بپرسم توهم از بهتره خب -

 پس بهایی باید موندنش زنده برای البته... بودنش زنده یا

 پدرم دست شدن قطع مثال... داره قیمتی چیزی هر... بدی

 .بپردازید جفتتون باید که داره قیمتی هم

 گویممی کنم نگاه منفورش چهره در اینک بدون

 خوای؟می چی -

 نهگزی کنی،می رفتار عاقالنه داری پس اومد خوشم آفرین -

 ...من یمعشوقه که دادی دست از وقته خیلی رو اولت

 غرش صدای دوباره که بود نرسیده پایان به حرفش هنوز

 زیبایش و براق چشمان با و شودمی بلند واران اعتراض و

 انگیز نفرت موجود آن به است گرفته خون رنگ حاال که

 .کندمی نگاه

 گویدمی و آیدمی حرف به دوباره ساموئل



 سپ پیر، گرگ این کنهمی هم اعتراضی چه پسر ببین اوه -

 رو من معدبانه درخواست که هستین معشوق و عاشق  شما

 لیدی کردی رد

 یچ که بگو فقط و ببند رو کثیفت دهن اون و شو خفه -

 خوایمی

 کن مشخص رو خودت و من تکلیف خشکله خانوم خب -

 بزنم حرف یا شم خفه

 نثارش بزنی رو زرت دل در و کنممی او به چپی نگاه

 کنممی

 خواممی رو جادوگری کتاب اون ازت -

... ببری پیش رو شومت اهداف باهاش خوایمی... چرا؟ -

 برسه کتاب اون به دستت اگه عمرا

 کردی قبول رو خواهرت مرگ پس -

 یک به و دهدنمی کسی به حرفی اجازه دیگر ساموئل و

 به چشم یک در و گیردمی را لورن گردن و سر باره

 افتاده پایم کنار در که بود عزیزم خواهر لورن سر زدنهم

 بود من خیره بازش چشمان با همچنان و بود

 ساموئل به دیگر نگاه و خواهرم به نگاهی مبهوت و مات

 اندازممی

 قطره نداشتم، هم را خواهرم با وداع آخری اجازه حتی

 در خشم های شعله و شودمی جاری چشمانم از اشکی



 اهریمنان نابودی و زدن آتش و کشدن زبانه آماده وجودم

 .بودند

 هب اهریمنان تا بگذارم دست روی دست توانستمنمی دیگر

 .بدارند پیروز را خود و بخندند ریشمان

 دستانش در که اهریمنی بینی به ای ضربه سر پشت از

 در را خنجر و کنممی آزاد را خود و زنممی بودم گرفتار

 زنممی فریاد و گیرممی محکم دستانم

 زندگی با... کردی امضا رو مرگت سند کار این با پس -

 .کن خداحافظی آشغالت

 که او و کنممی پرت رگش شاه سوی به را خنجر سپس و

 شده خشک جایش در و بود شده شکه من العمل عکس از

 .کند پاره را گویش خنجر راحتی به که دهدمی اجازه

 و شودمی پخش زمین روی بر نکشیده ثانیه به نتیجه در

 دهدمی جان

 

 که چرا بود خونین جنگی آغاز برای شروعی کار این

 به کمر پس. بود داده دست از را اش دردانه پسر رافائل

 .بود بسته من قتل

 و شدندمی ظاهر زمین روی بر زمین و آسمان از اهریمنان

 واران و من دور به و شودمی بیشتر تعدادشان لحظه هر

 .کنندمی محاصرمان و زنندمی حلقه



 .اند کرده شروع را ای ناعادالنه بازی

 کنیممی آماده خونریزی و جنگ برای را خود

 هشد که قیمتی هر به هم آن گرفتممی باید را لورن انتقام

 .شود تمام جانم قیمت به اگر حتی

 در واران پس بود دیوانه رافائل من بین بازی و جنگ این

 .ندارد جایی آن

 کنممی ایجاد دفاعی دیوار و رانممی عقب به ذهنم با را او

 .شود رسیدنش آسیب و حرکت از مانع تا

 کنممی آماده تن به تن نبرد برای را خودم

 نشان اهریمنان به را خودش درونم شیطان تا دهممی اجازه

 .دهد

 از را سرهایشان دستانم با و میبرم یورش سویشان به

 .کنممی جدا گردنشان

 جانشان و کنممی خارج صورتشان در را سمیم های نفس

 .گیرممی ذره ذره را

 باعث و افتممی دامش در و شوممی درگیر اهریمنی با

 برای که دفاعی دیوار و بریزد هم به تمرکزم که شودمی

 در سعی در که اهریمنی دو و شود خراب ام ساخته واران

 شوندمی آوار واران سر بر بودند دیوار کردن خراب



 کاری توانمنمی ام شده قفل دستانش میان در معنا تمام به

 .بکنم

 دستان میان از را خودم تا زنممی زور و کنممی تالش

 و مکنمی احساس خفیفی درد کمرم در که کنم آزاد کثیفش

 یاهریمن بلند فریاد رسدمی گوشم به که چیزی تنها سپس

 دستانش شدن شل نهایت در و بود کرده اسیر مرا که است

 بود بازوانم میان از

 هک کنممی نگاهی سرم پشت به و میگردم بر کنجکاوی با

 و دهش سفره بدنش پایین به گردن از که بینممی را اهریمن

 .دهدمی جان و زندمی قلت خودش خون در

 دهمانن تیز شی چند که کنممی نگاهی خود به شگفتی با

 رفته فرو اهریمن بدن در و زده بیرون پشتم از خنجر

 است.

 

 

 

 

 

 



 هیچ بدون بود زده بیرون کمرم از که تیزی خنجرهای

 .روندمی بین از و شوندمی محو دردی

 آنها با جنگ و شودمی بیشتر تعدادشان لحظه هر اهریمنان

 ندارد پایانی

 از تعدادی درمیان را رافائل که اندازممی نگاهی اطراف به

 .بینم می کنندمی محافظت او از که نگهبانانش

 کثیف چشمان در و ریزممی نگاهم در را نفرتم و خشم تمام

 .شوممی خیره رافائل

 شرش و کنم نابود پسرش همانند تر سریع هرچه را او باید

 بردارم زمین روی از همیشه برای را

 است افتاده زمین روی بر که را خنجرم سوی به جهشی

 سوی به و دارممی نگه دستانم در محکم را خنجر و کنممی

 .کنممی حمله رافائل

 از مانع و شده راهم سد محافظانش از تن چند راه در اما

 .شوندمی شیطان آن به شدنم نزدیک

 موقعیت این در همزمان هم آن اهریمن نفر چند با درگیری

 ماا است فرسا طاقت و سخت بسیار کندمی اذیتم پایم که

 نمنک نابود را بدبختی این عامل رافائل تا نیست ای چاره

 .شومنمی خیالبی

 شکسته هم بودم کرده درست واران برای که دفاعی دیوار

 اب و کنندمی مبارزه و اند ریخته او سر بر اهریمنان و شده



 به تر تمام هرچه نیروی و مقاومت با واران حال این

 آلوده و سنگی قلب رحمانه بی و کندمی حمله اهریمنان

 سفره را شکمشان و آوردمی در سینه از را اهریمنان

 .کندمی

 دورمان به و شودمی بیشتر اهریمنان تعداد گذردمی هرچه

 واران همراه به من و کنندمی محاصرمان و زنندمی حلقه

 شویممی گرفتار شیاطین عظیم حلقه میان در

 از و نابودی خیال و کنندمی تر تنگ را شان حلقه آنها و

 خیال زهی اما پرورانند،می سرشان در را بردنمان بین

 زا کودکی و خواهرم انتقام که زمانی تا ام خورده قسم باطل

 .میرمنمی ام نگرفته را ام رفته دست

 ندبل صدای با که نگهبانانش و رافائل صدای به توجه بی

 فرا و دهندمی سر بلند خنده و خوانندمی ُکری برایمان

 سعی و کنممی تمرکز کنند،می زد گوش را مرگمان رسیدن

 کنممی حلی راه کردن پیدا در

 کنممی پیدا حلی راه باالخره و

 کنم برقرار ارتباط پایم زیر زمین با که کنممی سعی

 و حیات نشیب و فراز این در زمین ای مرگم، سایه من)

 محافظت موجوداتت و تو از تا بیندممی عهد تو با مرگ

 (ده یاری مرا اکنون تو پس کنم



 لد در عظیم وشکافی کنممی بلند را دستم حرفم اتمام با

 ایجاد فاصله واران و من میان که شودمی ایجاد زمین

  کندمی

 زمین اعماق به اهریمنان از زیادی تعداد شودمی باعث که

 .بروند بین از و بیفتند

 سوی این به آمدن برای زیادی شیاطین میان این در اما

 زمین طعمه سرانجام اما کنندمی تالش امایستاده که شکاف

 .افتندمی شکاف در و شوندمی

 این به را خود که شودمی موفق آنها از یکی بین این در اما

 یکی با مبارزه حال در که را من و برساند شکاف سوی

 در بران شمشیر کند، گیر غافل را هستم شیاطین از دیگر

 از واران که کند جدا را گردنم تا بردمی باال را دستش

 دشومی آوار سرش بر بلند جهش یک با شکاف دیگر سوی

 تمام را شرش و اندازدمی زمین شکاف داخل به را او

 کندمی

 اندازممی واران به قدردانی نگاه و آیممی بیرون شک از

 در سرعت به زمین شکاف و لرزد می پایمان زیر زمین

 داشت قرار راهش سر بر هرآنکه و است شدن بسته حال

 .بردمی بین از را



 نگهبانانش توسط که افتدمی رافائل به چشمانم ناگهان

 دور نبرد میدان از پنهانی صورت به و شده محافظت

 .شودمی

 تند قدم  بگریزد مهلکه از و کند فرار که دهمنمی اجازه

 ییک توسط که شوم نزدیک او به تر سریع هرچه تا کنممی

 شوممی اسیر اهریمنان از

 ورد اینجا از را رافائل و بخرند وقت تا کنندمی را کار این

 کنند

 را او و شودمی عوض اهریمن و من جای حرکت یک با

 جای جای در را خنجر و کوبانممی درخت تنه به محکم

 را رویم برم،می بین از را قلبش و کنممی فرو بدنش

 وا از اثری که کنم حرکت رافائل سوی به تا برمیگردانم

 وا فرار برای مکش کش دقیقه یک همین گویی بینمنمی

  است بوده کافی

 جسدهای از دریایی جز چیزی که کنممی نگاه اطرافم به

 خاکستر از ای توده دیگری از پس یکی که شیاطین

 .بینم نمی بردمی خود با را آنها باد و شوندمی

 شد تمام ما نفع به خطری هیچ بدون امروز جنگ اینکه با

 پایان جنگ که کنمنمی گمان رافائل ماندن زنده وجود با اما

 باشد یافته



 از یکی و اش دردانه پسر دادن دست از با رافائل که چرا

 .نشیندنمی ساکت دستانش

 و او خونی دشمن و هستم مرگ سایه من فهمیده که حاال و

 من نابودی برای راهی حتما دهمنمی انجام او نفع به کاری

 کند.می پیدا

 

 تن بی سر اهریمنان، سر بی جسدهای و آشوب میان در

 .کندمی خودنمایی خواهرم

 و رسانممی سرش به را خودم لرزان و آهسته های قدم با

 و نشینممی برف از پوشیده و سرد زمین روی بر کنارش

 ای گونه به و فشارممی و گیرممی آغوش در در را سرش

 روزمان و حال برای هم آسمان مرغان که زنممی زجهه

 .کنندمی گریه

 کنمنمی توجهی هیچ شدن بلند برای واران اصرارهای به

 بود شده سرد و پریده رنگ که خواهرم زیبای ی چهره به

 بود آسمان خیره بازش چشمان کنممی نگاه

 ریزممی اشک برایش و کنممی نوازش را خواهرم گونه

 درحالیکه کرد فدا من جان نجات برای را خودش خواهرکم

 .دهم انجام نجاتش برای کوچکی کار حتی نتوانستم من



 کنممی نوازش و کشممی اش ابریشمی نرم موهای در دستی

 لورن وضعیت و حال این باعث که کنممی لعنت راخودم و

 من بر لعنت بودم،

 مگر اما زنم،می زجهه و دهممی فشار امسینه بر را سرش

 را او خودم دستان با خودم... شودمی زنده هایم گریه با

 توانستی چگونه... شدی؟ بالیم سپر چرا... چرا... کشتم

.. .شود این عاقبتت سرانجام و کنی طعمه اینگونه را خودت

  کنی دار داغ را خانواده یک توانستی چگونه

 تر نزدیک و نزدیک لحظه هر دور از صحبت و پا صدای

 شودمی

 .رسدنمی گوشم به برادرانم بحث و جر صدایی

 مواخزه و دعوا برای دیگر دور، خیلی... آمدین دور خیلی

 .است شده دور کردن

 بریده سر تا شودمی موفق واران باالخره میان این در

 دور مهلکه از کشان کشان و کند جدا ام سینه از را لورن

 کند

 دور امخانواده دیدرس از تا شویممی پنهان درختی پشت

 بمانیم

 .شودمی خیره من به و کشدمی راحتی نفس واران

 باال ام بینی کودکی همانند و ریزممی اشک همچنان من اما

 کشممی



 پیش آشوب درمیان شوندمی نزدیک جنگ میدان به باالخره

 شوندمی مواجهه لورن بریده سر با وهله اولین در رویشان

 لورن بریده سر به مبهوت و مات روندمی فرو ُشک در و

 بلند مادرم زجهه و ناله صدای ناگهان... شوندمی خیره

 .کندمی کر را فلک گوش و شودمی

 لورن سر به را خود سریعا زاری و گریه با مادرم

 .کندمی ناله و فشاردمی اش سینه به را آن و رساندمی

 به خوبی به ِاما دادن دلداری و مادرم زاری و گریه صدای

 .رسدمی گوشم

 از اما برم مادرم دلداری برای تا برخیزم جایم از خواهممی

 گردی و افتممی زمین به و شوممی کشیده واران توسط پشت

 تپش پس بینمنمی خود در دوباره شدن بلند برای توانایی

 .دهممی گوش صدایشان به و نشینممی درخت

 میدان سمت آن از آرام های قدم با هم برایان میان آن در

 .رساندمی برادرانم به را خودش

 بغل آغوشش در را لورن تن و سر که طور همان مادرم

 .فشاردمی اشسینه به و کرده

 .افتدمی برایان به چشمانش که کندمی بلند را سرش

 شده رها چله از که تیری همانند نشسته خون به چشمان با

 و شودمی ور حمله برایان سوی به و شودمی بلند جایش از

 هب تا پسرها و فشاردمی تیزش هایدندان درمیان را گردنش



 شده خونین و پاره برایان گردن از نیمی بیایند خودشان

 بود.

 

 

 تالش با و رسانندمی مادر به را خودشان سرعت به پسرها

 زخمی برایان از را مادر تا شوند می موفق باالخره فراوان

 .کنند جدا خونی و

 دستان میان در آزادی برای که تقالهایی میان در مادر

 میان از پسرها غفلت در ناگهان کندمی پسران پرقدرت

 برایان به حمله آماده دوباره و شودمی آزاد دستانشان

 هکتور نیرومند و قوی دستان میان در راه در که شودمی

 .شوندمی پیر گرگ آن به او حمله از مانع و شودمی اسیر

 دار خش زاری و ناله و فریاد شدت از که مادرم صدای

 و شودمی انداز تنین جنگل انگیز رعب سکوت در بود شده

 .شکندمی را سکوت

 خواستیمی رو همین کشتیش، تو... عوضی کشتیش تو -

 گرفتی من از یکی یکی رو دخترام آره؟

 سر رو یکی و دادی فراری خانواده و خونه از رو یکی

 میاری؟ برام رو بریدش

 که کردن چیکارت من بیچاره و مظلوم دخترای مگه

 اینجا از برو گمشو فقط هان؟ بود بالیی همچین مستحق



 حالت به آسمون مرغای که میارم سرت یه بالیی وگرنه

 .گمشو کنن، گریه

 زمین روی بر و گیردمی برایان از را رویش مادرم و

 دوباره و گیردمی آغوش در را لورن بریده سر و نشیندمی

 گیردمی سر از را زاری و گریه

 اش دلداری تا کندمی سعی و کندمی حرکت طرفش به ِاما

 از دل و کند آرام را مادر تا شودمی موفق باالخره و دهد

 .بکند لورن

 کردن ترک قصد و شودمی بلند جایش از ِاما کمک به مادر

 کندمی را آنجا

 ورهکت دست به و کندمی باز را شنلش رفتنش از قبل ِاما و

 .کندمی حرکت جلوتر مادر همراه به و دهدمی

 ار لورن جان بی پیکر تا شودمی خم زمین روی بر هکتور

 متوقف راه در دستش اما بگذارد ِاما اهدایی شنل میان در

 .افتدمی لورن خونین سر به نگاهش و شودمی

 در شده پخش موهای و کندمی دراز احتیاط با را دستش

 آرامی به را هایش گونه و زندمی کنار را لورن صورت

 .شودمی جاری چشمانش از اشکی قطره و کندمی نوازش

 بینممی چشم به را برادرم درد از شده خم کمر شخصه به

 باشم، دردش برای مرحمی و بکنم کاری توانستممی کاش

... هستم خودم اکنون ام خانواده درد عامل که افسوس اما



 بیش دردسری ام خانواده برای نبودم و بود که من بر لعنت

 .نیست

 روی بر را دستش و کندمی حرکت هکتور سوی به کارن

 بغل را دیگر یک مردانه و فشاردمی و گذاردمی اش شانه

 کنندمی هق هق و کنندمی

 برای درد روی از مرد دو هق هق شنیدن است دردناک چه

 .جوانمرگشان خواهر

 خانواده این زمان آن دیگر شاید بودم لورن جای من کاش

 .نبودند اندوهگین و عذادار قدرآن

 و دهدمی تکیه درخت تنه به و نشیندمی ای گوشه در دنیل

 اشک صدا بی و شودمی خیره لورن جان بی پیکر به

 .ریزدمی

 وندشمی بلند جایشان از خمیده کمر با پسرها دقایقی از بعد

 قرار شنل در را خواهرم زیبای پیکر دیگر یک کمک با و

 برای و بوسدمی را لورن سر آرامی به دنیل و دهندمی

 خیره زیبایش اما پریده رنگ ی چهره به بار آخرین

 کندمی وداع و شودمی

 و دهدمی قرار دیگر یک روی بر را شنل طرف دو کارن

 از قبل و دهدنمی اجازه هکتور که کند بلند را او خواهدمی

 ردبگی آغوش در و کند بلند کامل طور به را او کارن اینکه

 راه به خمیده کمری با و گیردمی دستانش میان در را آن



 رس پشت شکسته کمری و آرام های قدم با پسرها و افتدمی

 کنند.می ترک را شده نفرین جنگل آن هکتور

 

 اییج به شدن خیره و درخت پشت در نشستن دقایقی از بعد

 بلند جایم از آرامی به بود آنجا لورن پیکر پیش دقایقی تا که

 تازه نفسی و شوم دور آلوده هوای این از کمی تا شوممی

 شسر که شنوممی درختی پشت از را برایان صدای که کنم

 کندمی ناله و کوباندمی درخت تنه به را

 حرفای خام کاش... ریتا دادمنمی گوش حرفات به کاش -

 و خودم روز و حال این االن وگرنه شدمنمی چرندت

 .من به لعنت نبود، خانوادم

 هب قدمی آن بر تکیه با و گذارممی درخت تنه به را دستم

 کشیده لباسم گوشه اما برم برایان نزد تا گذارممی جلو

 واران به اینکه بدون گردم،می بر عقب به و شودمی

 کنممی جدا هایش دندان میان از لباسم گوشه بندازم نگاهی

 گویممی و

 حال به رو من... برو کن ولم خوایمی جونم از چی -

 .رهاکن خودم

 حرکت برایان سمت به و گذارممی جلو به قدمی سپس و

 .کنممی



 شانه روی بر را دستم آرامی به و شوممی نزدیک او به

 ای گوشه و نشینممی زمین روی کنارش و دهممی قرار اش

 زخم روی بر و کنممی جدا را بود تمیز که را لباسم از

 روی بر را آن و خوانممی طلسمی و گذارممی گردنش

 .دهممی فشار گردنش

 چیزی اما رودمی فرو درهم صورتش درد از برایان

 گویدنمی

 چیزی اینکه بدون و گرداندمی بر من طرف به را رویش

 گویممی و شودمی خیره چشمانم در بگوید

 چرا؟ -

 اندازدمی پایین را سرش و گیردمی من از را رویش برایان

 .دهدنمی را جوابم و

 هان؟ گینمی چیزی و ساکتی چرا -

 ور کتاب اون که شد خوب چه که کنممی فکر این به دارم -

 سوزوندی

 گویممی و زنم می حرفش به پوزخندی

 کتاب اگر شاید سوزوندم، رو کتاب که پشیمونم من اما -

 .بود زنده االن لورن دادیممی رافائل به رو

 و دیگه شیطان و فاجعه یه قیمت به لورن بودن زنده -

 ؟زندگی صدها شدن خراب



 کنی؟ قربانی رو خودت دختر سنگدلی اینقدر تو پس -

 نیستم سنگدل من -

 نخندون حرفات با رو من...معلومه -

 نیستم سنگدل من -

 دگیزن که نیستی سنگدل... نیستی؟ وجدان بی و سنگدل -

 میک فقط تا گرفتی رو خودت دختر زندگی گرفتی، رو من

 باشی؟ داشته قدرت

 کرد معامله من با لورن -

 چی؟ سر... ای معامله چه گیمی چرت داری -

 خطر به رو خودش جون تو جون عضای در کرد معامله -

 بندازه

 شوممی خیره او به ناباور و شوممی شکه برایان حرف از

 یقه و شوممی ور حمله سمتش به ارادی غیر صورت به

 گیرممی را اش

 من خوایمی گیمی دروغ داری... گیمی دروغ داری -

 رو کاری همچین باید چی برای لورن کنی؟ شکنجه رو

 بده؟ انحام

 شاید ندارم، رو تو شکنجه و اذیت قصد هیچ اما متاسفم -

 بودی خواهرش چون

 گویممی و دهممی هل عقب به را او



 ،نکردی تغییری هیچ بودی قبال که هستی آشغالی همون -

 .نشدی آدم هم دخترت مرگ با حتی

 اسفممت افتاد خانوادت و تو برای که اتفاقایی تمام برای من -

 گردن؟می بر خانوادم شه؟می درست چیزی تاسف با -

 خون از که رو خودت دختر کردی نابود رو من زندگی

 زندگی تا چند نیست معلوم کردی، نابود رو بود خودت

 اونوقت بردی، بین از هدفت به رسیدن برای رو دیگه

 تمام وقاحت با و زنیمی زل من چشم تو راست راست

 .بودی مرده تو لورن جای به کاش... متاسفی؟ گیمی

 دیگر کنم ترک را آنجا زود خیلی تا خیزممی بر جایم از

 بکشم نفس توانمنمی آلوده و مسموم هوای آن در

 .کندمی متوقفم برایان صدای که گذارممی جلو به قدمی

 یک ته و سر بی حرفای خام من تقصیرم، بی من -

 و بودم داده دست از رو عقلم و بودم شده خودخواه جادوگر

 .کنممی چیکار دارم دونستمنمی

 گویممی و گردممی باز او سمت به

 هیچ وگرنه بودی داده دست از رو عقلت معلومه کامال -

 پیش که هم رو من... زنهنمی کار این به دست عاقلی آدم

 وجدانی عذاب اون مال کردی بزرگ و داشتی نگه خودت

 داشتی دلت ته که بوده



 برایان صدای فقط بین آن در و روممی و کشممی را راهم

 گویدمی که شنوممی را

 ببخش رو من -

 دهممی ادامه راهم به و کنمنمی حرفش به توجهی اما

 

 را خودم و شوممی دور آلوده هوای آن از سریع های قدم با

 .رسانممی بودیم ایستاده واران با پیش دقایقی تا که جایی به

 هیچ اما اندازممی نگاهی اطراف به بینم،نمی را واران اما

 .نیست او از اثری

 مانده کم است، کرده قهر و برخورده وجناتش به آقا حتما

 هک است بد حالم آنقدر... بکشم هم را ُتنی ده گرگ یک ناز

 .نباشد مهم موقعیت این در برایم کردنش قهر

 شدن له صدای تنها میان آن در و زنممی قدم آرام آرام

 سرم در.شکندمی را جنگل سکوت پاهایم زیر در ها برف

 تنم روی بر سرم کنممی حس کنم،می سنگینی احساس

 تهوع و سرگیجه و رودمی سیاهی چشمانم کند،می زیادی

 .کندنمی رهایم هم دقیقه یک

 دهدمی دستم کار وجودم نقیض و زد های حس تمام عاقبت

 آورممی باال و

 موهایم آورمنمی باال آبه زرد جز چیزی اما زنممی عق

 .است کرده آجزم و شده آویزان صورتم اطراف و دور



 شکمم بودن خالی دلیل به اما زنممی عق شدت به دوباره

 .شودمی خالی ام معده اسیده و زردآبه فقط

 رگی گوشم پشت و رودمی کنار فردی توسط موهایم ناگهان

 .کندمی

 عقب به قدم یک ترس از ای دفعه یک حرکت این از

 گیرممی گارد و روممی

 روبه فرد به و زنممی ناتوانی و درد روی از پوزخندی

 .مداشت کم را او فقط بازار آشفته این در شوممی خیره رویم

 گویممی و شوممی خیره چشمانش در

 نگام وبر بر داره کردن نگاه من روز و حال چیه -

 کنی؟می

 ور تو مثل زیبایی بانوی چیزی چه که سواله برام اما نه -

 انداخته روز و حال این به

 مهمه؟ برات خیلی -

 گوشه با و ریزممی طرفم یک و کنممی جمع را موهایم

 باال را سرم و کنممی پاک را دهانم دور لباسم آستین

 شوممی خیره مشتاقش چشمان در و گیرممی

 حماقت است کلمه یک جوابش -

 .میدی رو خوب بوی همون هم هنوز -



 ردمک گیر و افتادم توش که لجنزاری و تعفن جز بویی من -

 .دمنمی

 قصد و شوممی بلند جایم از و دهممی هل عقب به را او

 فتمامی زمین به و پیچدمی پایم دور به شنلم که دارم حرکت

 آیدمی سراغم به دوباره پایم درد و

 بودم شده خسته پی در پی های افتادن همه این از دیگر

 به کردنم بلند برای دستی ها افتادن این میان در کاش

 شد.می افتادنم از مانع همیشه برای و شتافتمی امیاری

 

 در و کنممی باز گردنم دور از را شنل بندهای کالفگی با

 به شروع پایم درد به توجه بدون و اندازممی ای گوشه

 و زنممی فریاد دیوانگان همانند کنم،می زدن فریاد و دویدن

 چرخممی خود دور به

 کشتمش من... کشتم رو خواهرم من... کشتم من -

 جنگل سکوت علت به که کنممی عصبی خنده به شروع و

 منعکس درفضا کشیده، فلک به سر درختان درمیان

 .شودمی

 سر خنده و چرخممی خودم دور به دوممی ها برف در

 من را خواهرم که زنممی فریاد با بارها و بارها و دهممی

 کشتم



 خم زانویم دو روی بر آمده بند دویدن همه این از نفسم

 دوباره و کنممی تازه نفسی خندممی که طورهمان و شوممی

 هک کنممی تکرار آنقدر کنم،می تکرار خودم با را کلمه آن

 بدیلت عصبی گریه به هایمخنده که بینممی آیممی خودم به تا

 .است پیچیده جنگل در ام گریه صدای و شده

 اطرافم به ایستم،می جایم در و کنممی صاف را زانوهایم

 نگاهم مبهوت و مات حیا بی مردک آن که اندازممی نگاهی

 به ایسرگیجه کنم بارش ناسزایی خواهممی تا کندمی

 جلو به قدمی رودمی سیاهی چشمانم و آیدمی سراغم

 و همد فشار دستانم میان در و بگیرم را گلویش تا گذارممی

 شده ام خیره اینگونه چرا و خواهدمی من از چه که بگویم

 شودمی خالی پایم زیر گذارممی که دومی قدم با اما است،

 او دویدن شوممی متوجه که چیزی آخرین و کنممی سقوط

 .بود سویم به

 پچ صدای و کندمی درد سرم ندارند، شدن باز توان چشمانم

 و خمی با کسی که است این مثل شنوممی اطرافم از که پچی

 .دهدمی ام شکنجه و کوبدمی مغزم داخل به چکش

 هب و کنممی باز را چشمانم بود که بدبختی هر با باالخره

 کندمی جلب را توجهم که چیزی اولین کنممی نگاه اطراف

 صدایی با و ایستاده سرم باالی که است مایا مات چهره

 فریاد دادمی اشخوردگی سرما از خبر که خروسکی

 اومده بهوش بیاید  اومده، بهوش که زندمی



 همه توانممی و شودمی طرف بر ماتی زدن پلک بار چند با

 .ببینم واضح را چیز

 و روحی فشار همه آن از ناشی حالیبی و کرختی هنوز

 .کنممی احساس بدنم در را عصبی

 سنگی دیوار به و شوم خیز نیم جایم از کمی خواهممی

 گهاننا که درآید خشکی از بدنم کمی تا دهم تکیه سرم پشت

 نیم حالت از شودمی باعث که افتدمی رویم بر سنگینی جسم

 خودم به تا من و شوم ولو تشک در دوباره و آیم در خیزی

 میان در کنم درک را اطرافم و دور اتفاقات بتوانم و آیممی

 کنم.می پیدا را خودم آغوشی

 آغوش در مرا و افتاده رویم بر که هست مایا سنگین جسه

 بل زیر و تند تند و رودمی ام صدقه قربان و است گرفته

 .کندمی زمزمه چیزی

 شکستن صدای کم کم دستش فشار درمیان مایا آغوش در

 چهره به نگاهش آلفرد که رسدمی گوش به هایم استخوان

 سمت به رسد، می دادم به و افتدمی ام شده جمع درد از

 از حرکت یک با و گیردمی را بازویش و رودمی مایا

 .کندمی بلندش من روی

 غردمی صورتش در و کندمی مایا به رو آلفرد و

 و بده حالش دونینمی دیونه دختره کاریه چه این آخه -

 تو و روش افتیمی اینجوری که کنهمی درد بدنش هنوز



 تهکش االن بدم نجاتش بودم نیومده من میدی فشارش بغلت

 بودیش

 پایین را سرش بود شده سرخ شرم از که ای چهره با مایا

 گویدمی ببخشدی خجالت با و اندازدمی

 گویممی و زنممی مایا روی به لبخندی

 نداره اشکال -

 کنار واران های قدم و غرش صدای به مایا و آلفرد

 بیاید من نزد واران تا دهندمی اجازه و روندمی

 شروع و شودمی خیره چشمانم در قرمز چشمان با واران

 کندمی کنکاش به

 هب سری بینندمی متشنج را ما بین فضای که مایا و آلفرد

 ترک سرعت به را غار و دهندمی تکان اجازه با معنی

 .کنندمی

 گویممی و شوممی خیره چشمانش در واران همانند

 شده؟ چی باز -

 فشار هم به را هایش دندان و کشدمی خرناسی واران

 گوید می اش شده کلید های دندان میان از و دهدمی

 دونی؟نمی یعنی -

 بدونم تا بگو نه -

 خواد؟می چی نبیرو اون گوزن مرتیکه اون -



 خواد؟می چی -

 کنممی سوال تو از دارم من -

 دونمنمی -

 دونی؟نمی -

 دونمنمی نه -

 گویدمی و زندمی پوزخندی واران

 روز چند از و است اینجا چرا که دونممی خوب من اما -

 شپا یه و خودشه قلمرو پاش یه آورد بیهوش تورو که پیش

 .اینجاست

 گویممی و زنممی زل چشمانش در گستاخانه

 تو پاش یک چرا که بدونم هم من تا بگو پس خب خیلی -

 .اینجا پاش یه و خودشه قلمرو

 .هستی معشوقش تو اینکه برای -

 از کم که صدایی با و کنممی نگاه چشمانش در تعجب با من

 گویممی نداشت فریاد

 چی -

 بوسید رو تو اون که دیدم من -

 نکرده غلطی همچین اون گیمی چرت داری -

 گویدمی و غردمی صورتم در واران



 بوسیدت گوزن اون که دیدم خودم -

 ونا که کردم فکر فقط من که بدونی باید پس دیدی اگه -

 .کردم نوازشش و گوزنه یک

 نره یه دیدی که بعدش ولی گوزنه کردی فکر اولش آره -

 .ببوسدت که دادی اجازه چرا خره

 غلطی همچین بخواد که دمنمی کسی به ای اجازه من -

 چه، تو به بوسیده که بوسیده اصال ضمن در بکنه،

 داد سرم تو دیمی اجازه خودت به داری که چیکارمی

 هان؟ بزنی

 رئیستم من -

 نمیارم جا به... شما؟ -

 غردمی صورتم در و کندمی ای غروچه دندان واران

 عقلیات بی با که دمنمی اجازه اما کارت هیچ من اصال -

 امخصوص کسی با منی پیش که وقتی من قلمرو تو هم اون

 بگردی باشه گوزن مردک اون شخص اون اگه

 کی با من که نداره ربطی دیگه کس هیچ به نه تو به نه -

 .دارم رابطه باکی و گردممی

 داره ربط من به منی پیش و اینجایی که تاوقتی... داره -

 .باشه رفتارت به حواست پس

 هست رفتارم به حواسم من -



 معلومه -

 چسبونیمی رو خودت کاری گند داری عادت چرا اصال -

 من وقتی بازار آشفته اون تو بودی کجا تو اون و این به

 ول رو من موقعیت اون تو تنها و تک نبود خوب حالم

 ازش تو که آدمی همون اگر هان؟ رفتی گوری کدوم کردی

 اون تو من بیهوش جسم االن نبود اونجا زدیمی حرف

 .بود شده کفتارا و الشخورا طعمه سرما

 بده نجاتت باید چرا مردک اون -

 نیست عوضی و خودخواه موجود یک تو مثل چون -

 و جنگله خوشکله دخترای دنبال که اونی یا عوضیم من -

 کنیمی فکر تو که کسی اون کنه،می پهن تور براشون

 ای وسیله رو دخترا فقط اون بفهمی خواینمی چرا نیست،

 خودش احساسات کردن سرکوب و زیرخوابی برای

 .خوادمی

 تو به باید چرا توچه به باز، دختر و عوضی اون اصال -

 یبگیر تصمیم من برای تونینمی تو... هان بدم پس جواب

 .بفهم

 فرو گوشت تو خوب پس کوچولو دختر آخره هشدار این -

 هیچ کنی،نمی خطا پا از دست اینجایی که زمانی تا کن،

 هب دختر یه عقلی بی خاطر به موقعیتم و آبرو ندارم دوست

 .بره باد



 منیست دختری من کن، فرو گوشت تو خوب رو این هم تو -

 درازی دست بهم تو امثال تو مثل کثیفی مردای بذارم که

 توهم نبودم اینجا من اگه که بدون هم رو این و بکنن،

 النا سپرکنی سینه من برای اینجا اینکه جای به و نبودی

 .بودی قبرستون سینه

 گفتن سخن از ماندمی باز دهانش من پرویی از واران

 غار و کندمی غرشی کالفگی شدت از و شودمی منصرف

 کند.می ترک را

 

 تمصل اعصابم به تا کنممی سعی و کشممی ای آسوده نفس

 دوباره دهممی ترجیح و گذشتم دادن تکیه ازخیر باشم،

 .بکشم دراز

 تو؟ بیام تونممی -

 گوزنی مرد نحس چهره با که گردممی بر صدا طرف به

 شوممی رو به رو

 شوممی ورودش از مانع و گیرممی باال را دستم

 برای فراوانی تالش است چسبیده زمین به که درحالیکه

 .کندمی آزادی

 .بخورم تکون جام از تونمنمی! کردی چیکار تو -

 گویممی تفاوت بی و اندازممی باال ایشانه



 تحرف پس کنی حرکت تونی نمی نخوام من تا نکن تالش -

 برو و بزن رو

 من... من -

 .کنم استراحت خواممی برو لطفا نداری حرفی اگه -

 بدونم خواممی فقط بگم خواستمنمی چیزی... راستش -

 خوبه؟ حالت

 .بری تونیمی حاال... مرسی خوبه حالم آره -

 شود جدا زمین از تا دهممی تکان را دستانم و

 بر قدم عقب به آرام وآرام کندمی نگاه من به همچنان

 داردمی

 ببینمت پا سر و بشه خوب حالت زودتر هرچه وارم امید -

 کالرنس آلفا

 اآنج و کندمی پشت من به و شودنمی جوابم منتظر دیگر او

 .کندمی ترک سرعت به را

 است دار خنده کنم، صدا او را گوزن آن باید کی تا دانمنمی

 مهم که هرچند دانم،نمی را نامش هنوز دیدار دو از بعد

 .ببینم را او نیست قرار دیگر. نیست

 و شودمی داخل مایا که بکشم دراز کمی تا آیممی درباره

 میان در را سردم دستان و اندازدمی من کنار را خود

 گویدمی و گیردمی گرمش دستان



 راستی... دختر ترسوندی رو ما که تو خانما؟ خانم خوبی -

 خواست؟می چی اینجا الیوت

 الیوت؟ -

 بر که پردمی هوا به خودش خاص هیجان و شوق با مایا

 .آوردمی در را آخم و افتدمی بود خورده پیچ که پایی روی

 نه؟ نشده خوب هنوز پات... نبود حواسم ببخشید وای -

 خواممی معذرت

 .کن بس بخشیدم باشه -

 کنه؟می چیکار اینجا الیوت گفتممی داشتم باشه، -

 االن تا که انگار نه انگار شوم،می خیره مایا به چپ چپ

 .پریدمی پایین و باال وجدان عذاب بخاطر

 خریه؟ کدوم الیوت -

 تعریف برات که گوزنه همون آورد، رو تو که همین -

 .کردم

 .فهمیدم رو نحسش اسم باالخره و بود این الیوت پس هوم

 چی؟ که خب -

 هوم؟ داشت چیکار اینجا -

 جنگل تو که روز اون باشه داشته چیکار خواستیمی -

 .اینجا آورده کرده کمکم و دیده رو من شدم بیهوش

 همین؟ فقط -



 پرویی عجب بگم، تو به خوامنمی هست هم دیگه چیز نه -

 و هستم تو آلفای من درضمن باشه، باید چی دیگه هستیا

 .بدم پس جواب برابرت در که ندارم وظیفه

 ببخشید -

 موردش در و بپلکی برش و دور دیگه نبینم درضمن -

 .بزنی حرفی

 اومده؟ خوشت ازش تو نکنه چیه -

 من... بفهم هم دهنت حرف ،نشو پرو دممی رو بهت -

 باز دختر چرون چشم گوزن یک حد در رو خودم

 نیک فراموش بهش نسبت رو عشقت بهتره توهم... دونمنمی

 نیوفتادی دردسر تو تا

  دارم دوسش تونمنمی -

 کنن؟می چیکارت بفهمن دونیمی قانونه، خالف -

 ایستادم پاش آخرش تا من باشه، قانون خالف  -

 وگرنه نکنی خطا پا از دست بهتره مایا، احمقی یه تو -

 شو گم چشمام جلوی از هم االن گم،می واران به خودم

 درست آلفات با که بگیر یاد هم رو این و گستاخ دختره

 کنم. استراحت خواممی بری تونیمی. کنی صحبت

 

 



 .کندمی ترک را غار افتاده سری با و شرمزده مایا

 به اقدام شود وارد کسی اینکه از قبل زودتر، خیلی بار این

 .شودمی مانع آلفرد صدای که کنممی کشیدن دراز

 .بگیری جون رگ به بزنی آوردم نهار نخواب، نخواب -

 دشیمی استراحتم مزاحم هی خودم، حال به کنید ولم بابا ای

 لحظه درهمین کنم،می نگاه آلفرد به برچیده های لب با

 .کنم خفه را او که دارم را آن پتانسیل که کنممی احساس

 نهار بعد کنم استراحت یکم اول نبود بهتر اما مرسی، -

 بخورم؟

 واران آلفا اکید دستور استراحت، بعد بخور نهار اول نه -

 سفارشیه کرده شکار خودش. هست

 .مرسی باشه -

 آلفرد دست از را سینی و دهممی تکیه دیوار بر دوباره

 خوردن به شروع ،دهممی قرار پاهایم روی بر و گیرممی

 ودب افتاده سرم روی بر که را آلفرد سایه با که کنممی نهار

 سخن در را اشدرماندگی و آجزی گردم،می بر طرفش به

 فهمممی گفتن

 بگی؟ خوایمی چیزی شده، چیزی -

 دگویمی دستپاچگی و لکنت با و شودمی دستپاچه آلفرد

 بگم چطور... راستش نه... نه -



 باش راحت -

 برای رو من چرا خدایا اوفف... بگم چطوری راستش -

 کردی انتخاب موضوع این گفتن

 کنی؟می زمزمه لب زیر داری چی شده؟ چیزی -

 که دونیمی خودت... متاسفم خواهرت مرگ خاطر به -

 خاک مراسم روز چند این تو بودی، بیهوش وقته چند

 ...بین این در... بین این در و شده تموم هم سپاریش

 زود کنی؟می دست دست اینقدر حرفات گفتن تو چرا -

 .کن تموم رو حرفت ترسی هیچ بدون باش،

 هک فهمیدن هم برادرات بین این در... ببخشید خب، خیلی -

 جنگ اون و بودی اسیر لورن خواهرت همراه به هم تو

 .کردی تموم تو رو خونین

 .ببینن رو تو که میان دارن اونا

 چی؟ -

 دیدنت به میان دارن  -

 دیدنم؟ به میان دارن چی برای شنیدم، ک رو این -

 ...اینکه برای... این برای -

 تنیس قرار من که میدی خبر بهشون نداریم، اینکه برای -

 .ببینم رو کسی

 اما -



 بخورم؟ رو نهارم میدی اجازه اما، بی اما -

 لذت نهارت از توهم برم باید من ببخشید،... آره آره -

 .کن استراحت خوب ببری،

 را آنجا سرعت به و گیردمی قرض دیگر پای دو آلفرد و

 کندمی ترک

 و باشم مصلت خود به کنممی سعی و کشممی عمیقی نفس

 .کنم کوفت را نهارم

 گذارممی دهانم داخل به و کنممی جدا را کباب از ای تکه

 تیح کند،می گیر گلویم در ایمزه بی و خشکی شدت از که

 نداده قرار سینی در هم غذا بردن فرو برای آب مقداری

 .بودند

 به که گوشت این حیف است، پختنی غذا نوع چه این آخر

 آن کار دوباره که زنممی حدس.باشد شده پخته شما دستان

 . است من کردن اذیت برای چیز همه بی واران

 .کند اذیتم که ندارد کرم اینجا در دیگری کس وگرنه

 در و شوممی نهار ادامه مشغول باغرغر و کشممی هوفی

 پیر یک همانند روزها چقدراین که کنممی فکر خود پیش

 زنم،می غر زمان و زمین به و امشده غرغرو زن

 زنم.می

 



 صورتم به خورشید نور طالیی پرتو برخورد با زود صبح

 .شوممی بیدار

 احساس را دیروز کسلی و کوفتگی آن دیگر بدنم در

 .کردمنمی

 گوشه آب ظرف سمت به و شوممی بلند جایم از آرامی به

 گچ کمی همراه به که کوچکی آینه به کنم،می حرکت غار

 .کنممی نگاه بود شده تعبیه غار دیوار روی بر

 رنگ و چشمم زیر کبودی و گودی کرده، پوف های چشم

 .زندمی ذوق در پوستم زرد

 هب کنم، مرتبشان کمی تا کشممی ام ژولیده موهای در دستی

 بار کسالت وضعیت این از تا نیازمندم اساسی حمام یک

 .شوم رها

 باعث آب سردی که زنممی صورتم و دست به آب کمی

 .بلرزم خود به شودمی

 و دارممی بر بود افتاده ای گوشه که را کوچکم چوبی شانه

 .زنممی شانه آرامی به را موهایم

 شعر برایم مادرم که افتممی ام کودکی روزهای یاد

 شانه اش مادرانه لطافت و آرامی به را موهایم و خواندمی

 .کردمی باران بوسه را سرم و زدمی

 مپای و دست در تا کنممی گیسشان و زنممی شانه را موهایم

 .نباشد



 عوض را هایم لباس و گذارممی ای گوشه را ام چوبی شانه

 .کنممی

 خود به بود، وصل ام عمودی چمدان در به که قدی آینه در

 یباال تا دامنش بلندی که سرهمی دامنی لباس  کنم،می نگاه

 اشیقه و بود ای حلقه استین که لباسش و رسیدمی زانویم

 به و بود نشسته تنم روی بر زیبایی به داشت کیپ حالت

 مشکی پوتین و داد،می نشان را تراشم خوش بدن خوبی

 .پوشاندمی را زانویم زیر تا که رنگی

 رب را آن و کنممی انتخاب را پشمی رنگ مشکی بلند شنل

 دور به آرامی به را بندهایش و اندازممی هایم شانه روی

 .بندممی گردنم

 نای و بودم آماده. کنممی نگاه خود به آینه در دیگر بار یک

 .بود خوب

 .کنممی حرکت غار خروجی سمت به

 ردهک پوش سفید را زمین تمام برف و بود سرد هوا اینکه با

 تمصور روی بر مستقیم را طالیشش پرتوی آفتاب اما بود

 .تاباندمی

 با صحبت حال در را واران که اندازممی اطراف به نگاهی

 خواهممی و گذارممی آنها سوی به قدمی بینم،می آلفرد

 گوشم به آشنایی صدای سرم پشت از که کنم، سالم

 .رسدمی



 کالرنس -

 شودمی منجمد هایم رگ در خون و حبس ام سینه در نفس

 شود.می کند باره یک به قلبم ضربان و

 

 کالرنس -

 و برگشتن توان اما شنوممی را صدا همان دیگر بار برای

 .ندارم را آن با شدن رو به رو

 از پس و شنوممی برف روی بر را آرامش های قدم صدای

 شانه روی بر را گرمش و تنومند های دست دقایقی گذشت

 .گرداندمی بر خود سمت به مرا که کنممی حس ام

 چشمانش در کردن نگاه توان و است پایین سرم هم هنوز

 .ندارم را

 بر فشاری با و گیردمی گرمش دستان میان در را ام چانه

 خوش چشمان در که کندمی مجبورم باالخره ام، چانه روی

 چشمانش در کردن نگاه روی هم باز اما شوم، خیره رنگش

 .ندارم را

 .شنوممی خوبی به را دنیل مردانه و بم زیبای صدای

 گردونی؟می بر رو برادرت از دیگه حاال -

 ...من -



 با بود کرده خوش جا دستش میان در امچانه که همانطور

 و کندمی نوازش شصتش انگشت با را امگونه مهربانی

 گویدمی

 نکن دریغ برادرت از رو خوشکلت چشمای اون -

 شکنه،می رو قلبم توجهیا،بی این گرفتنا، رو این کالرنس،

 .نکن برادرت با من، با رو کار این لطفا

 م،کننمی توجهی بی کنم،نمی فرار گردونم،نمی بر رو من -

 چشمات تو که کشممی خجالت کشم،می خجالت فقط من

 .کنم نگاه

 کشی؟می خجالت چی از -

 لورن مرگ و بد های اتفاق همه مقصر من اینکه از -

 .تر واضح این از دیگه هستم،

 صرمق رو خودت نباید تو... مقصری؟ که گفته تو به کی -

 .بدونی

 منم، مامان و شما االن روز و حال باعث... مقصرم من -

 من بالی سپر رو خودش لورن  نداشت وجود منی اگر

 .نبود خاک خروارها زیر االن و کردنمی

 کرده؟ فرو مغزت تو رو چرندیات این کی -

 تمام خاطر به هست، واضح کامال نکرده، فرو کسی -

 .متاسفم اومده سرتون من بخاطر که مشکالتی

 .گیرندمی سبقت هم از دیگری از پس یکی اشک قطرات و



 اشک و دهدمی قرار صورتم طرف دو را دستانش دنیل

 گویدمی و کندمی پاک را هایم

 خانم کنیمی حروم الکی چرا رو قشنگت مرواریدای این -

 .خانما

 فشار و گذارممی دنیل دست دو مچ روی بر را دستانم

 گویممی و دهممی

 اومدی؟ تنها -

 کارن صدای بگوید سخن و بگشاید دهان خواهدمی دنیل تا

 رسدمی گوشم به دنیل سر پشت از

 چشمش به دیگه ما شده بزینه این محو خانم بس از -

 نمیایم.

 

 در مرا تا رساندمی من به را خودش بلند گام چند با کارن

 سانتی چند در درست اما بگیرد، اش برادرانه گرم آغوش

 دست و شودمی زده کنار هکتور قدرت پر دستان توسط من

 روی بر آمدن فرود آماده و رودمی باال که است هکتور

 .باشدمی صورتم

 محکم را چشمانم و گردانممی بر را صورتم آشکار غمی با

 ام گونه روی بر دستش مانممی منتظر هرچه اما بندم،می

 .آیدنمی فرود



 حس دو که او چشمان در و کنممی باز آرامی به را چشمانم

 از ناتوان اما شوممی خیره داده جای خود در را متضاد

 شوممی خیره زمین به متضاد حس همه آن خواندن

 نگاه و ها گرگ های هشداری دلیل به که هکتور دست

 پایین باالخره بود مانده خشک هوا در واران خشمگین

 گویدمی و گیردمی آغوش در مرا و آیدمی

 هر بودی؟ رفته گوری کدوم کردی دیونه و من که تو -

 هرفت بودی شده آب انگار نکردیم پیدات گشتیم رو جایی

 تیح... حتی باشیم، نگشته که نبود جایی سنگ زیر بودی

 بزرگ مادر خونه رفتیم، هم سیاه های خوناشام قلمرو تو

... هان ما با کردی چه نکردیم، پیدات اما گشتیم هم رو

 گذاشتی کنی نگاه رو سرت پشت اینکه بدون طوری همین

 ونسرم به رفتنت با بالیی چه بفهمی اینکه بدون رفتی

 .آوردی

 آغوش در وجود تمام با را برادرم تا کنممی بلند را دستانم

 کار جای یک که شوممی متوجه راه نیمه در که بگیرم

 نگاه تر دقیق خورد،نمی مشامم به خوبی بوی و لنگد،می

 .افتدمی نحس قرمزچشم های کالغ به چشمانم که کنممی

 تا کثیف خوک آن رافائل های خبرچین بود درست حدسم

 حقی چه به کردند،می مرا جاسوسی و بودند آمده هم اینجا

 .کنند جاسوسی و بیایند اینجا به تا دهندمی اجازه خود به



 نگاه است شده خیره چشمانم در وقیحانه که کالغی به

 .کنممی

 تر پرو و رودنمی رو از کنممی نگاه چشمانش در هرچه

 تنش اینکه مثل... شودنمی این نه شود،می خیره چشمانم در

 .خواردمی

 .دمب انجام حفاظتت برای باید رو کار این اما هکتور متاسفم

 کرده دراز کمرش دور به او کردن بغل برای که دستی

 بلند آخش که کشممی را موهایش و آورممی باال را بودم

 در و ببرد عقب به را سرش که شودمی باعث و شودمی

 نزدیک خد به و گیرنمی را پیراهنش یقه  لحظه همان

 بینی از خون که زنممی ضربه سرش به سرم با و کنممی

 .شودمی جاری اش

 شوندمی ساکت و روندمی فرو ُشک در همه حرکتم این با

 و کندنمی حمله طرفم به که کندمی مردانگی خیلی هکتور

 .کندمی نگاهم فقط

 رسا صدای با و شوممی خیره دوباره وقیح کالغ به

 گویممی

 بر زدن کتک قصد به رو دستت کنیمی جرعت چطور -

 داده، رو ای اجازه همچین تو به کی کنی؟ بلند من روی

 نای برای کنید؟می شکایت و گله و اومدین اینجا چی برای



 داشتم نیاز زمانی هارو حمایت این من... دیره خیلی کارها

 .کرد طرد خونه از رو من عوضی پیر گرگ اون که

 مرموز کالغ آن چشم در که هنگامی را ها حرف این

 گویم می کنممی نگاه عوضی

. ..بودین؟ کجا من کردن حمایت برای... بودین کجا شما اما

 بیچاره و شدن طرد از فارغ خودتون گذرونی خوش پی

 .بودین خودتون نوش و عیش پی من شدن

... رفتنمی رو از شوم کالغ نداشت فایده هم اینگونه نه

 برم،می زمین روی از بلکه نه که رو از را او خودم پس

 و شوممی خیره کالغ به و کنممی تر باریک را چشمانم

 گویممی برادرانم سوی به و کنممی بلندتر را صدایم

 به نم برگرشتن برای من؟ برگشتن برای اومدین اینجا چرا

 تحمای براس فایدست، بی تالشتون دیره، خیلی جهنم اون

 .شده دیر

 بزن هارو حرف این همه و کن نگاه چشمام تو -

  رومه جلوی وقیح حیوون یه چون تونم،نمی -

 صبرش امگفته او به را جمله این کندمی فکر که هکتور

 لدنی و کارن توسط که کندمی حمله طرفم به و شودمی تمام

 شودمی اسیر

 بهت هیچی دختر، میاری در رو شورش داری دیگه -

 .شیمی تر پرو و تروقیح هی تو گیمنمی



 کنممی نگاه کالغ چشمان به دنیل های حرف به توجه بدون

 (ِبترک) زنممی فریاد و

 تنها و ترکدمی حبابی مانند زدن بهم چشم یک در کالغ و

 .ماندمی معلق هوا در بود مانده باقی او از که هایش پر

 خوردمی هستند فرار حال در که کالغی سه به چشمانم

 و دهممی هل عقب به را دنیل و کنممی تند قدم طرفشان به

 را تیر و قاپممی اش شانه روی از را کارن کمان و تیر

 و دشومی رها شصتی از تمام سرعت با تیر و کنممی تنظیم

 زندمی را ها کالغ از یکی

 در را کمان و زنممی راهم دیگر کالغ دو ترتیب این به

  گویممی و کنممی آنها به پشت و گذارممی کارن دست

 نگاه زیر خطرناکه، نذارید اینجا رو پاتون دیگه -

 اگه بیوفته براتون اتفاقی خوامنمی هستم رافائل جاسوسای

 هم دیگه و برید اینجا از دارید دوست رو جونتون

 .برنگردین

 .خواممی معذرت هکتور درضمن

 داخل به را خودم و روممی غار طرف به بلند های قدم با و

 .کنممی پرت

 لبم به جانم چگونه زدم هارا حرف آن تا که داندمی خدا فقط

 رسید.

 



 و شده جمع خودم در و ام نشسته غار از تاریکی گوشه در

 .کندنمی رهایم وجدان عذاب ام، گرفته بغل را زانوهایم

 کندمی نوازش را گردنم که را واران پشمالوی و نرم پوزه

 شوم خیره چشمانش در و ببرم باال را سرم شودمی باعث

 سرم و زنممی گره نرمش و پشمالو گردن دور به را دستانم

 .کنممی فرو گردنش نرم خزهای انبوه میان در را

 چجوری دونمنمی هنوز میرم،می وجدان عذاب از دارم -

 هنش روم عمرم آخر تا کنم فکر بزنم، رو هکتور تونستم

 رو کارها این اما. شرمندم خیلی. کنم نگاه صورتش توی

 ات رافائل جاسوسای دادم انجام جونشون نجات خاطر به فقط

 میدن اجازه خودشون به چطوری نمیدونم اومدن، هم اینجا

 .بذارن من قلمرو توی پا

 ُشل گردنش دور به را دستانم گره و خوردمی تکانی واران

 .کندمی دور خود از مرا و کندمی

 به را اش پوزه و شوممی خیره شبش رنگ به چشمان در

 .کنممی نوازش آرامی

 اش پوزه و شودمی ترم نزدیک و گذاردمی جلو به قدمی

 داغش های نفس کشد،می بو و کندمی فرو گردنم در را

 .شودمی ام خنده باعث و دهدمی قلقلک را گردنم



 و ندکمی اذیتم بیشتر بود فهمیده را ضعفم نقطه که واران

 لندب نسبتا جیغی شودمی باعث که گیردمی گاز را گردنم

 کنم فرو گردنش در را هایم ناخون و بکشم

 که اندازممی گردنم به نگاهی و کنممی دور خود از را او

 .کندمی خودنمایی گردنم روی بر هایشدندان جای

 کردینمی تعارف کنم فکر گرفتی، دندون بد خیلی وحشی -

 .کردیمی قطع رو گردنم

 روی بر شودمی باعث که دهدمی هل عقب به مرا واران

 خیمه رویم بر و آیدمی تر نزدیک بکشم، دراز زمین

 را صورتش شودمی خیره چشمانم در مرموز زند،می

 کنار را گردنم کنار موهای اش پوزه با و آوردمی نزدیک

 و کندمی نگاه گردنم روی بر هایش دندان جای به و زندمی

 در را جیغم و شودمی چندشم که زندمی آن روی بر لیسی

 آرودمی

 روی کردی خالی داشتی تف هرچی چندشی، خیلی -

 .بیشعور خورد بهم حالم گردنم،

 آوردن در برای را کار آن دوباره تا آرودمی در را زبانش

 گره مویش پر گردن دور به را دستانم که دهد انجام من لج

 .شوممی اش نزدیکی از مانع و زنممی

 گویدمی و شودمی نزدیکتر واران

 شیمی بانمک خیلی خوریمی حرص وقتی -



 ندمخمی بلند بلند... نبره باال رو خونت فشار نمکام بپا -

 شیطونی خیلی -

 گویممی و کنممی حلقه کمرش دور به را پاهایم

 جدی؟ -

 جدی آره -

 دهدمی قلقلک را ام بینی آن با و آوردمی جلو را اش پوزه

 گویممی و دهممی هل عقب به را سرش دست با که

 کردم که کاری و وجدان عذاب مورد در داشتم مثال -

 زدممی حرف

 مسئله اون از رو ذهنت و دادم دلداریت اومدم هم من -

 کنم دور

 من هات بازی وحشی با و اومدی تو نیست، قبول نخیر -

 .کردی آبکش رو

 رها را نفس و کندمی فرو گردم در را اش پوزه واران

 شودمی مورم مور باعث که کندمی

 پیر گرگ کنیمی سواستفاده ضعفم نقطه از داری -

 کندمی نگاه هایم چشم در و خنددمی گلو در واران

 من دونیمی اصال تو کنی،می شوخی داری پیر؟ گرگ -

 این به من زنی؟می حرف درموردم اینجوری و چندسالمه

 باشم؟ پیر میاد بهم تنومندی و هیکل



 گویممی و اندازممی باال ای شانه

 بینمنمی چیزی که من که، دونمنمی -

 باال زده حشرش که بینممی شیطون و چموش دختر یه اما -

 .کنهمی اذیت داره و

 شیطون و چموش دختر این که دونیمی کجا از وقت اون -

 کنهمی اذیت داره و باال زده حشرش

 گویدمی و خنددمی گلو در واران

 برجسته کوچولو دختر اون های سینه نوک که اونجا از -

 شده

 هک کنممی نگاه هایم سینه به سرعت به واران حرف اتمام با

 سر که فهمیدم بالفاصله شد،نمی دیده برجستگی از خبری

 و شوممی خیره خندانش چشمان در است، گذاشته سرم به

 .کنممی نثارش فحشی

 اطالع هم خودت بدن های حرکت و واکنش از یعنی -

 .دادی نشون واکنشی همچین که نداری

 شکمش زیر به لگدی با و کنممی باز کمرش دور از را پایم

 گویممی و ایستممی جایم سر و کنممی جدا او از را خودم

 برو گمشو -

 و ایستدمی سرپا نیامده دردش هیچ دهدمی نشان که واران

 گویدمی من به خطاب بلند ای خنده با



 مادمازل نه مگه داره بازتابی یه کاری هر -

 .بود کرده تالفی او پس

 نجات برای اینکه از قبل درخت پشت در که روزی تالفی

 .بودم کرده اذیتش برویم لورن

 به زودتر او که بدهم را جوابش تا گردممی بر سویش به

 گویدمی و آیدمی سخن

 دنب خیلی نمیاد، خوشم ازش کن عوض رو لباست راستی -

 نماست

 کندمی ترک را غار سرعت به و

 لباس این بخاطر هم او بود کرده اذیت مرا که همانقدر پس

 بود شده اذیت من تن در

 افتاده زمین روی بر که را شنلم و اندازممی باال ای شانه

 کنم.می ترک را غار و دارممی بر بود

 

 

 

 

 

 



 و کنم حمام و بروم چشمه سمت به تا کنممی ترک را غار

 گوزن چشمه در را پایم هم کشتنمی مرا اگر که آنجایی از

 غار پشت در تازه که ای چشمه سوی یه پس گذاشتمنمی

 .کنممی حرکت بودم کرده پیدای

 سرعت به نداشتم اعتمادی زیاد ها مکان این به اینکه برای

 شور گربه را خودم دیگر اصطالح به یا کنممی حمامی

 و کنممی تن به را هایملباس و آیممی بیرون آب از و کنممی

 صدای با که کنممی حرکت غار طرف به بلند های قدم با

 پشت به و شوممی متوقف جایم در سرم پشت از آشنایی

 بینممی را ویکتور که اندازممی نگاه سرم

 به.. .متاسفم راستی آه شده، بهتر خیلی حالت که بینممی -

 لورن خواهرت مرگ خاطر

 چشمه در مرا که او دهم،می فشار مشتم میان در را شنلم

 بود؟ دیده بود ندیده

 ویکتور چشمان در و فشارممی هم روی بر را هایم دندان

 گویممی سختی به و شوممی خیره

 .دارم عجله کمی برم باید... ممنون و بهترم خیلی آره -

 وایسا -

 ایستممی جایم در او محکم و بلند صدای با

 کردی چیکارش... خوندی؟ رو کتاب اون تو -

 شوممی خیره درچشمانش و میگردم بر ویکتور طرف به



 زنیمی حرف چی درمورد! ؟کتاب کدوم -

 چی مورد در میدونی خوب نزن راه اون به رو خودت -

 زنممی حرف

 میزنی؟ حرف چی درمورد -

 کردی؟ چیکار رو کتاب اون بگو بهم نپیچون، رو من -

 بود؟ نوشته داخلش چیا

 نیست خوب برات کنجکاوی اینقدر -

 خوندیش پس -

 چی که آره -

 بگی برام رو کتاب موی به مو باید -

 گویممی و پردمی باال ابرویم

 چرا وقت اون جدی؟ -

 گممی من چون -

 باشی؟ کی شما -

 دهمی نجات رو جونت اطالعات عوض در که کسی -

 گویممی و کنممی نگاه چشمانش در نفرت با

  متنفرم ازت اومد،نمی خوشم ازت هم اول از -

 دهدمی جواب وقیحانه ویکتور



 نجات برای بود کتاب اون تو چی بگو اما لطفته نظر -

 بزنی حرف زودتر چی هر بهتره خودت جون

 گویممی و زنممی پوزخندی

 بدی؟ نجاتم خوایمی تو وقت اون -

 سوی به و کنممی جدا درخت از تیزی شاخه ذهنم قدرت با

 شلباس یقه به شاخه شودمی باعث که کنممی پرت ویکتور

 بپچسباند درخت به خود همراه به و کند برخورد

 شاخه میان از خود یقه گوشه کردن جدا تالش در ویکتور

 گویممی که است چسبیده درخت به

 جز کردی مشخص زودی این به رو جبهت هم تو پس -

 شدی. ها اهریمن

 گویممی و اندازممی ویکتور به نگاهی

 یقه کردن جدا مشغول تو تا پس باشه هوم؟ ساکتی چرا -

 بر استراحت برای غار به هم من درختی تنه از لباست

 .گردممی

 وایسا -

 شوممی خیره او به و گردممی بر ویکتور طرف به دوباره

 درخت تنه از را لباسش یقه که شودمی موفق باالخره که

 کند جدا



 ارید چیکارم بگو حاال تحسینه، قابل تالشت آفرین خوبه -

 .ندارم وقت زیاد چون

 بود؟ نوشنه چی کتاب اون تو -

 دادم قبال رو جوابت کنم فکر -

 هست هم خودت نفع به زدنت حرف -

 دقیقا؟ داره نفعی چه جدی؟ -

 به عمر آخر تا هم همراه به و بشه انسان واران اینکه -

 .کنید زندگی خوشی و خوبی

 اندرمی و شودمی بلند امخنده صدای ویکتور سخنان اتمام با

 .پیچدمی جنگل کشیده فلک به سر درختان

 مرسی خندیدم خیلس گفتی ای بامزه خیلی ُجک -

 تمایل دیگه هم به کم بنظرم نکردم، تعریف ُجکی من اما -

 به واران که بهتره پس دارید، دوست رو همدیگه و ندارید

 .بهتره دونفرتون برای این بشه تبدیل انسان

 ممکنه غیر شدنش انسان گرگه یه اون -

 گویدمی و کندمی کوتاه ای خنده ویکتور

 از نشدی؟ بدنش عادی غیر حالت متوجه حاال تا یعنی -

 سمطل تو مثل اونم تره، قوی و تر بزرگ دیگه های گرگینه

 .نفهمیدی رو موضوع این هنوز تو که عجبم در شده،



 باال ای شانه اما شوممی متعجب ویکتور های گفته از

 گویممی و کنممی حفظ را خود موضع اندازممی

 مسائل تو و نیستم کنجکاو زیاد شما مثل من آخه جدی؟ -

 .کشمنمی سرک دیگران

 دنده یک طور همین و هستی لجبازی خیلی دختر تو -

 عوض رو چیزی این اما تعریفت، از ممنون خیلی -

 کنهنمی

 کنی؟ کمک بهش نمیخوای هم درصد یک یعنی -

 فایده بی کردن کمک و نخوان کمک من از که وقتی تا -

 نه باشه

 دونی؟می فایده بی رو واران به کمک -

 خوادمی کمک نشدم مطمئن که وقتی تا شاید، دونمنمی -

 .کنمنمی کاری

 یرهای برای و بود اسیر اهریمنا دستای تو که پسری اون -

 داخل هک تصویری توی رو کردمی تقال کثیفشون چنگال از

 ؟میفته دره به که پسری همون میاد؟ یادت دیدی حقیقت غار

 دستای تو کوچولوی پسر همون بوده، واران همون اون

 الس چندین اما باشی انسان که سخته چقدر ببین... اهریمنا

 یکم فقط یکم اگ. باشی اسیر خودت ای گرگینه پوسته تو

 خودش اگر حتی کن کمکش پس سوزهمی واران برای دلت



 نوشته چی داخلش و کجاست کتاب که بگو پس... نخواد

 شده

 گویممی و شوممی خیره ویکتور چشمان در

 سوزوندم رو کتاب -

 زندمی فریاد تقریبا رودمی فرو بهت در ویکتور

 همچین تونستی چطور آخه... سوزوندی رو کتاب! چی؟ -

 بکنی؟ کاری

 و سودجو آدمای از بعضی دست که سوزندم و کتاب -

 نیفته طلب فرصت

 زنی؟می طعنه داری -

 به چرا... که نبود تو به منظورم من... زنمنمی طعنه نه -

 گیری؟می خودت

 گستاخی خیلی -

 بهت رو این فقط... نیومد خوشم جدیدت تعریف این از -

 در چیزی چون شهنمی عایدت چیزی کتاب اون از که بگم

 به مطلس با وقتی که کرده اشاره فقط نشده، نوشته مورد این

... نداره وجود برگشت برای راهی شیمی تبدیل موجودی

 وضعیت اسن از هم رو من لطفا کردی پیدا راهی اگه

 بده نجات



 و ندشک می را سکوتش بود کرده پیشه سکوت که ویکتور

 گویدمی

 از واران نشده، تبدیل گرگ به طلسم با که واران اما -

 ود،ب گرگینه پدرش بگم، چطور یعنی بوده گرگینه خانواده

 این به هم بعدش و شده تبدیل خودش از دفاع برای فقط

 افتاده روز

  گویممی و اندازممی باال ابرویی

 اون داخل بازم اما داره، جدا موضوع یه این پس خب -

 .نشده نوشته چیزی مورد این در کتاب

 بیرون را نفسش و کشدمی موهایش در دستی وبکتور

 گویدمی و دهدمی

 جون آخه گفتی،می رو چیز همه که بود خودت نفع به -

 گیره وسط این هم خودت

 داره؟ ربطی چه من به  چرا اونوقت! جدی؟ -

 دندان شود،می دور آنجا از و دهدنمی را جوابم ویکتور اما

 کنم،می نگاه ویکتور شدن دور به و دهممی فشار بهم هایم

 .نداشتم خوبی حس مرد این به نسبت هم اول از

 آخر جمله اما برسم غار به زودتر تا کنممی تند را هایم قدم

. ندکمی عصبیم و کرده خود درگیر حسابی را ذهنم ویکتور

 .بپرد ذهنم از مضخرف افکار این تا دهممی تکان را سرم



 را واران صدای که شوممی وارد رسممی غار به باالخره

 شنوممی

 بودی؟ کجا -

 نور و هوا مجاورت در که موهایم به ای اشاره و حموم، -

 گویممی و کنممی بود شده خشک کمی خورشید

 نیست؟ واضح -

 حمام یه برای مدت همه این بنظرت اما مشخصه، چرا -

 بوده؟ عروسی حمام نکنه نیست؟ زیاد

 گویممی و کنممی نثارش ای غره چشم

 رزودت گرفتنمی رو جلوم سرورتون ویکتور، جناب اگه -

 شدمی تموم عروسیم حمام

 بینممی وضوح به را واران شدن دستپاچه

 گفت؟ بهت چی ویکتور -

 گهمی که همیشگیش حرفای و پرت و چرت هیچی -

 پرسیمی چی برای باشه، خودم مواظب

 پرسیدم جوری همین -

  گیمی راست که تو

 گویدمی که شنوممی کنار را واران صدای

 گفتی؟ چیزی -



 و بیرون بری شهمی حاال بودم خودم با نگفتم چیزی نه -

 کنم؟ عوض لباس تا بذاری تنها رو من

 .کندمی ترک را غار آرام های قدم با و مشکوک واران

 را واران که شده باعث چیزی چه یعنی است عجیب برایم

 من کن بخیر خودت خدایا کند؟ سردرگم و دستپاچه اینگونه

 ندارم. دیگری اتفاق تحمل دیگر که

 

 کالرنس... کالرنس -

 به و ایستممی زدمی فریاد تقریبا را نامم که مایا صدای با

 گردمبرمی سمتش

 برای باید دارم عجله آخه داری؟ کاری من با... بله -

 برم سرکشی

 بلند صدای با و اندازدمی بغلم در را خودش مایا ناگهان

 .کندمی کردن گریه به شروع

 مایا کنی؟می گریه چرا دختر شده چت! مایا... مایا -

 مایا ندارد، ای فایده دهممی تکانش و زنممی صدایش هرچه

 که گویدمی سخن گریه با همراه و گیردمی باال را سرش

 شومنمی متوجه چیزی ُگنگ کلمه چند جز به من

 اون اول... نشدم متوجه هیچی گی؟می داری چی مایا -

 .بزن حرف بعد کن تموم رو کنت خورد اعصاب گریه



 بگوید سخن و دهد خاتمه اش گریه به که کندمی سعی مایا

 کندمی هق هق همچنان اما

 تو خوام،می معذرت ازت و متاسفم واقعا من کالرنس -

 هی اون نیست، مناسبی فرد واقعا الیوت گفتیمی درست

 کنهمی فکر تنش پایین به فقط که گذرونهخوش عیاش

 دلداری و گذارممی مایا شانه روی بر وار نوازش را دستم

 دهممی اش

 نداره رو تو جادویی مرواریدای این لیاقت مردی هیچ -

 زا قبل باالخره که خوبه این نکن، سرزنش رو خودت مایا،

 نیست تو برای مناسبی مرد اون فهمیدی بشه دیر اینکه

 حال در دیدم؟ کجا رو وقیح مردک اون دونیمی -

 گلش بتای با کاری کثافت و گذرونیخوش

 الیوت اگر که دونیمی نکن اذیت رو خودت عزیزم مایا -

 پس بوده ممنوع داشتنش دوست بازم بود درستی مرد هم

 شدت گم نیمه کردن پیدا برای هنوز تو کن، فراموشش

 این و نکن ناراحت الکی رو خودت پس داری وقت خیلی

 اینکه از قبل بگیر رو جلوش هم و چشمات خروشان آبشار

 .کنه غرق باهاش هم رو ما

 شودمی نمایان مایا صورت روی بر لبخند باالخره

 گویممی و شوممی خیره زیبایش چهره به لبخند با



 هدیگ که میدم دستور بهت آلفا یه عنوان به بخند آفرین -

 اکپ لبت از لبخند و بخندی همیشه و نکنی گریه وقت هیچ

 .نشه

 گویدمی و کندمی بغلم قبل از تر محکم مایا

 بودنت به کنی،می حمایت من از و هستی که مرسی -

 پس دارم رو حس این و اینجوریم من اگه دارم، نیاز خیلی

 وسط و بهشت تو االن اون پس کنه،می چیکار واران

 کنهمی حال خودش برای ابرا الی آسمون

 .کنممی نثارش ای دیوانه و گیردمی ام خنده مایا حرف از

 آرام و آیدمی بیرون بغلم از و کندمی دل بغلم از باالخره

 گویممی و زنممی صدایش که رودمی عقب به قدم چند

 نمیای؟ من با تنهام سرکشی برم خواممی -

 بود شده دار خش کمی حاال که را مخملینش و آرامصدای

 شنوممی را

 م،متاسف نیست خوب زیاد حالم اما بیام داشتم دوست خیلی -

 .کنم استراحت کمی خواممی

 میممتص باالخره نه یا بود درست گذاشتنش تنها دانستمنمی

 گویممی و گیرممی را

 ندارم فرصت خیلی بیا راه سرم پشت و کن حرکت -

 اما -



 گفتم چی نشنیدی -

 

 هک کندمی زدن قدم به شروع کنارم حوصلهبی و کسل مایا

 گویممی مایا به خطاب و ایستممی جایم در عصبی

 هی نبینمت، شکلی این فردا برای اما کن، استراحت وبر -

 گله درد به نه و من درد به نه حال بی و کسل ٱمگای

 خورهمی

 من به و گویدمی متاسفی ناراحت و ضعیف صدای با مایا

 تا من و کندمی ترک مرا آهسته های قدم با و کندمی پشت

 نگاهش خیره شودمی ناپدید دیدم محور از که زمانی

 .کنممی

 تا کنممی تند با جنگل طرف به و کشممی عمیقی نفس

 این در و کنم، تمام را مضخرف وظیفه این زودتر هرچه

 .کنممی هم غرغر به شروع میان

 فهوظی این کردن قبول بود کم نونت بود کم آبت دختر آخه

 حاال خوادمی دلم آی سرت، تو بخوره حرمت. آخه بود چی

 اییج یه برم کنم فرار آبه شکر خرفت پیر اون با میونم که

 .اووف نرسه م به ناسی و احد هیچ دست که

 زمان و زمین به زدن غر و زدن قدم حال در طور همین

 گوشم به نزدیک از ای ناله ضعیف صدای که هستم

 .رسدمی



 اندازممی نگاهی اطراف و دور به و گردانممی بر را سرم

 .بینمنمی ای زنده موجود از اثری هیچ اما

 به قدمی خواممی توهماتم به توجه بی ام، زده توهم حتما

 شنوممی را ضعیفی ناله صدای دوباره که بگذارم جلو

 پس بودم، نزده توهم قطعا پس شودمی تکرار  هم باز صدا

 هک اندازممی نگاه اطراف به بیشتر تمرکز و دقت با اینبار

 را نظرم شدهمی کشیده زمین روی بر که سیاهی پارچه

 در را انتهایش که کنممی دنبال را پارچه رد کند،می جلب

 اش چهره تا شوممی تر نزدیک کنم،می پیدا درختی پشت

 .ببینم تر دقیق را

 نگاهی و رسممی پوش سیاه شخص آن سر باالی باالخره

 اهریمن یک با تعجبی هیچ کمال در کنم،می صورتش به

 توچه به نکردم تعجب هم اصال شوم،می رو به رو

 (بدبخت گرفت خوددرگیری.)اصال

 در و مچاله خودش در درد از که کنممی اهریمن به نگاهی

 .بود شده رنگی سیاه گرد توپ شبیه سیاه شنل آن میان

 چه مگویمی بلندی تغریبا صدای با و ایستممی سرش باالی

 و بپرد جایش از متر یک اهریمن شودمی باعث که شده

 خندیدم دل در و کردم کیف چقدر که آخ و شود ُشکه

 یه داری کرم مگه - گویدمی و آیدمی حرف به اهریمن

 ترسونیمی رو زخمی موجود



 که شوممی خیره چشمانش در العملی عکس هیچ بدون

 شنوممی را صدایش دوباره

 کنیمی نگاه رو من وبر بر ایستادی مجسمه مثل چرا -

 کنیم پانسمان رو من پای بکن کمکی یه بجنبون دست

 عمت بابات نوکر -

  گستاخ دختره -

 خودتی درضمن شنیدم، -

 دلی، سنگ و نفهم زبون اینقدر چرا چی،تو یعنی اه -

 جون جلوت داره داشتنی دوست و مظلوم موجود یه نمیبینی

 بکن کمکی یه دوستی انسان رو از حداقل میده؟

 داشتنی دوست و مظلوم چقدر وای -

 کنممی پایش به نگاهی و زنممی زانو پایش جلوی

 کردی الش و آش رو بیچاره آوردی؟ پات سر بالیی چه -

 که

 .کرد گیر تله تو پام -

 ندیده رو تو پای پس بوده کور تله اه -

 کنی کمک خواینمی نخواستم ندازی؟اثالمی تیکه داری -

 .کن رها خودم حال به هم من برو،



 زمین به محکم که کنممی رها بود دستم در که را پایش

 گوش که بزند فریادی شودمی باعث که کندمی برخورد

 کند کر را فلک

 شنوممی را بود همراه درد در با که را صدایش

 مریضی که فهمیدم واقعا حاال... کنه لعنتت خدا آخ -

 بزن زر تر کم هم حاال نمیفته، اتفاقا این بزنی زر تر کم -

 هک کنممی فرو حلقت تو رو گندوت بو جوراب این وگرنه

 تجوراب این گند بوی با بمیری زخمت درد با اینکه از قبل

 .بمیری

 از را بویش خوش شدت به جوراب چندشی حالت با و

 را صورتم و اندازممی ای گوشه به و کنممی دور خودم

 گویممی و کنممی جمع

 زده کپک که نشستی رو جورابات حاال تا کی از -

 در دارممی بر کنارم چوبی تکه که بگوید چیزی خواهدمی

 گذارممی دهانش

 نزن زر نگفتم مگه -

 

 

 



 نگاه تر دقیق و دهممی اش زخمی پای به را توجهم دوباره

 .کنممی

 شکر رو خدا برو پا، این با پسر تو کردی چه اووه اووه -

 نکرده خورد و پات استخون کن

 شانس از اندازم،می نگاهی اطراف به شوممی بلند جایم از

 طرفش به و کنممی پیدا را خواهممی که را چیزی آن خوبم

 الزمش که بود دارویی گیاه همان درست کنم،می حرکت

 روییدمی مناطق بیشتر در که بود این گیاه این خوبی داشتم،

 پس شناختندمی را گیاه این که نبودند زیادی مردم چون و

 نرفته باد بر نسلش هنوز و شدمی دیده جا همه در وفور به

 .بود

 بر تا کنممی له را گیاه سنگی تکه با و آروممی را گیاه

 گوشت در که کوچکی چوب تکه که بگذارم زخم روی

 او به سوالی نگاه بینم، می را بود کرده گیر اهریمن

 گویممی و اندازممی

 بوده؟ چوبی تله -

 یزچ یه کردم احساس بازم افتادم وقتی اما نبود، چوبی نه -

 .شده زخمم همون وارد دیگه تیز

 چاقو مثل داری؟ تیز چیز یه چوبه، تیکه یه -

 اشاره خنجرم قالف به سپس و اندازمی من به گیج نگاهی

 کندمی



 نباش بوده مریضی ترسممی کشتم، آدم زیاد خنجر اون با -

 .بشه منتقل تو به

 .خندممی خودم گفته به دل در و

 بردمی جیبش در دستی و کشدمی ای کالفه پووف ترسیده،

 گیردمی طرفم به آوردمی بیرون خنجری و

 خراش گوش های ناله و فریاد و فرسا طاقت دقایقی از بعد

 پایش و آورممی در پایش از را تیز چوب تکه باالخره او

 خیزممی بر جایم از و کنممی پانسمان را

 هدور این آخه باشه، بیشتر ها تله به حواست دیگه دفعه -

 شدن کور هم ها تله زمونه

 بنداز تیکه کم -

 و آب خوش و قرمز سیب و کنمنمی حرفش به ای توجه

 درخت از را زندمی چشمک من به شدت به که رنگی

 هتکی بود درخت سایه زیر که سنگی تخته به و چینممی

 صدای که کنممی نیم دو وسط از را آن خنجرم با و دهممی

 شنوممی را او

 باشه آلوده ممکنه خنجر اون گفتی که تو -

 فراین بعد شه آلوده بخوره تو خون به ترسیدم گفتم، الکی -

 ختابدب شن، آلوده کنم ساقتشون دنیا از خواممی که رو بعدی

 برن دنیا از سالمت و پاک مرگی دم بذار حداقل دارن گناه

 .کنممی پرت طرفش به را سیب دیگر نیمه و



 ندیدم تو پررویی و گستاخی به دختری حاال تا -

 گویممی زنممی چرخی و ایستممی جلویش قد تمام

 اومد؟ خوشت چطوره ببین، حاال -

 اما داری خوشکلی و خوب قیافه و هیکل اومد خوشم آره -

 هیکلت کل به زنهمی گند گستاخیت درازت زبون

 را بودم کرده پیدا برایش عصا عنوان به که درازی چوب

 در را آخش و کنممی پرت مسدومش پای سمت به عمد به

 آورممی

 توقف کنارش که شوممی رفتن آماده و خیزممی بر جایم از

 گویممی و کنممی

 کسی به و بندیمی رو گشادت حد از بیش دهن اون -

 یباش که قبرستونی هر وگرنه کردم درمانت من که گینمی

 میارم. در روزگارت از دمار و کنممی پیدات

 

 

 

 

 

 



 هب که بلندی چوب با دانستمنمی را اسمش هنوز که اهریمن

 .کندمی شدن بلند در سعی بودم آورده برایش عصا عنوان

 و درد روی از که حرکاتی او به و شوممی پشیمان رفتن از

 .کنممی نگاه است مشخص کالفگی

 و نشی اذیت تا سامت پای روی بنداز رو بدنت سنگینی -

 عدب دفعه درضمن برم باید دیگه من بری، راه بهتر بتونی

 به شروع و کورن چون باشه تله به حواست زدن قدم موقع

 .کنممی خندیدن

 حرکت تا گردانممی بر را رویم و کنممی تمام را خندیدنم

 .ایستممی جایم در اهریمن صدای با که کنم

 واران کمک اومدی که هستی دختری همون تو وایسا، -

 خیره چشمانش در و گردممی بر طرفش به خودتی درسته؟

 .شوممی

 شاید -

 کنی؟می کمکش و وارانی پیش هنوز هنوز داری چرا -

 بهت هیچکس دست که دور جای یه برو اینجا از برو

 .نرسه

 گویممی و اندازممی باال ای شانه

 هوم؟ برم باید چرا میاد خوشم اینجا از داره تازه -

 بهشتی حوری یه منتظر همه جنگله خطرناکه، اینجا -

 .کنن خودشون طعمن تا هستن



 و مردا طعمه بذارم که هستم دخترای اون از من بنظرت -

 بشم؟ اطرافم و دور پست حیوونای

 تو خودت برای همراه بدون و تنها بدونی فقط که گفتم -

 و دنبالته رافائل که دونیمی خطرناکه، نزن پرسه جنگل

 .یرهبگ رو پسرش خون انتقام تا مناسبه فرصت یه منتظره

 گویممی و زنممی پوزخندی

 کشت رو خواهرم بود، خون برابر در خون انتقامی، چه -

 فرصت یه منتظر هم من درضمن کشتم، رو احمقش پسر

 ودکیک انتقام هنوز کنم، تموم رو تمومم نیمه انتقام تا مناسبم

 .نگرفتم رو خانوادم و رفته دست از

 خطرناکه درنیفت رافائل با -

 خنجرم و کوبانممی درخت تنه به را اهریمن رهنم قدرت با

 تنه روی بر گوشش کنار دقیقا که کنممی پرت سویش به را

 .آیدمی فرود درخد

 ندیدی. رو من بودن خطرناک هنوز پس -

 

 

 



 و خورشید نور پرتو برخورد با را دیگری صبح هم باز

 را خودم و خیزممی بر خواب از پرندگان آواز صدای

 .کنممی آماده جدید روزی شروع برای

 گوشه مسی ظرف در که آبی همان با را صورتم و دست

 پشمی لباس با را هایم لباس و شویممی داشت قرار غار

 خارج غار از آراسته و مرتب حاال و کنممی عوض گرمی

 .شوممی

 صرف مشغول که ها گرگ دسته تجمع سوی به زنان قدم

 با کدام هر آنها نزد رسیدنم با روم،می هستند صبحانه

 صرف به مرا و گویندمی بخیر صبح رسا و بلند صدای

 .کنندمی دعوت کنارشان در صبحانه

 دهنت ذارممی لقمه خودم رئیس بشین اینجا بیا -

 نهبشک و دستت قلم بیاد واران آلفا تا دهنش بذار لقمه آره -

 پیش بیا کن ول رو چل و خل دیوونه دوتا این رئیس -

 بریزم داغ چای برات بشین خودم

 پاره تیکه تعارف و زدن حرف مشغول طور همین پسرها

 شوندمی ساکت آلفرد فریاد صدای با که بودند کردن

 هب دست خودم اینکه از قبل ببندین رو گشادتون دهنای -

 شم کار

 نگاهی اطراف به آلفرد قال و داد و فریاد به توجه بدون

 بینمنمی جمع بین در را مایا اما اندازممی



 بینمشنمی کجاست، مایا آلفرد -

 در اینکه بدون زیر به سر و گذاردمی جلو به قدمی آلفرد

 گویدمی کند نگاه چشمان

 کسی با نیست خوب زیاد حالش کنه،می استراحت داره -

 زنهنمی حرف هم

 شناسی وظیفه ٱمگای چه -

 خیلی حالش روزا این باش، نداشته کاری باهاش لطفا -

 شده؟ چش دونیمی تو نیست، خوب

 تو ای باشم داشته کاری کسی با بخوام که نیستم کسی من -

 من تمنیس گله آلفای من گفتی درست تو کنم، دخالتی کارش

 کار تو نباید پس... واران دست زیر دستم، زیر یه فقط

 .کنم دخالت نیست مربوط من که هایی

 که چشمانی با و آوردمی باال را سرش بار این آلفرد

 شودمی خیره چشمانم در زندمی موج آن در پشیمانی

 ببخش و من کالرنس، متأسفم من... من -

 اندازدمی پایین شرمندگی با را سرش و

 و گفتی رو حقیقت و نداره، وجود بخشش برای چیزی -

 این از ممنون خیلی کردی، خبر با واقعیت یه از رو من

 .کارت



 مایا که غاری سمت به آهسته های قدم با و گویممی را این

 روزی آن به میان این در و روممی کندمی استراحت آن در

 .کنممی فکر شد دعوایمان آلفرد با که

 به باران و برف که بود زمستانی سخت و سرد روزی

 در هک بود کرده ایجاد را اسفناکی وضعیت و باریدمی شدت

 آورده بار به و جانی خسارت و خرابی مناطق از برخی

 راه در بودیم، رفته منطقه آن به کمک برای همگی و بود

 به شدت به خوردمی لیز پایش پسرها از یکی برگشت،

 تکان جایش از تواندنمی دیگر و کندمی برخود زمین

 در و شکسته، پایش که دادندمی این بر نظر برخی بخورد،

 سخت بسیار شدید بوران و برف آن در ماندن وضعیت آن

 کسی از کاری و بودیم شده خیس همگی بود فرسا طاقت و

 سر چیزها این از کمی شاید که بودم من تنها و آمدنمی بر

 در جا از که فهمیدم و کردم نگاهی را پایش آوردممی در

 ممانع آلفرد بیندازم جا را پایش خواستم تا اما است رفته

 گویدمی و شودمی

 ممکنه بزنی دست بهش اگه فهمی،نمی شکسته پاش اون -

 .بره راه نتونه دیگه بشه بدتر

 نیست شکستگی از خبری همین رفته در پاش فقط اون -

 یداپ نجات زودتر وضعیت این از تا بدم انجام رو کارم بذار

 و بایستی بارون و برف این زیر خوایمی کی تا کنیم،

 بشی؟ خیس



 مانوئل طرف به و کنممی آزاد دستانش میان از را بازویم

 زبان آلفرد توسط بازویم دوباره که گذارم می قدم مسدوم

 شودمی کشیده نفهم

 تو اصال هان فهمینمی چرا نزن، دست بهش گفتم بهت -

 کنیمی فکر کنی؟می هرکاری خود سر که هستی کی

 ،رو برت و دور کن نگاه بکنی؟ کاری هر تونیمی آلفایی

 از کدوم هیچ کن نگاه ها بچه تک تک چشمای تو خوب

 یه قطف نیستی، هیچی تو ندارن، قبول آلفایی به رو تو اونها

 اینجا از هم زود خیلی که وارن دستزیر دستی، زیر

 نکن دخالت نیست مربوط تو به که کاری تو پس رهمی

 نیستی ما از کدوم هیچ آلفای تو چون

 مانوئل های اصرار با و بود که زوری هر به باالخره

 کردیم. پیدا نجات وضعیت آن از و انداختم جا را پایش

 

 چگونه دانمنمی خبر و گذردمی ماجرا این از روزی چند

 شکل بدترین به را آلفرد و بود رسیده واران گوش به اما

 .کرد تنبیه

 گرگ حالت در که مایا به نگاهی و رسممی غار در سر به

 .کردمی استراحت و بود کشیده دراز شکم روی بر

 فتمگ گفتم، چی بهت که نرفته یادت شو، بلند مایا... مایا -

 دیگه، پاشو خورهنمی گله بدرد حال بی و کسل ٱمگای یه



 و من دارم، نیاز وسیله چندتا شهر توی برم خواممی

 خودم باشه خب خیلی برم؟ تنها کنی؟نمی همراهی

 خوشمزه های برنجی کیک اون از اونجا شاید بازار رممی

 بخورم هم

 شوممی دور مایا از و کنممی دلم در شیطانی خنده

 در مایا صدای با که هستم جنگل سوی به حرکت حال در

 ایستممی جایم

 کالرنس... وایسا کالرنس -

 زیاد عجله و دویدن از که او با و گردممی بر مایا طرف به

 .کنممی نگاه زدمی نفس نفس

 .رفت نفسم کالرنس میری راه تند چقدر -

 به داری فقط هم االن کنی؟ ناز قدر این مجبوری خب -

 ها حاال حاال بهتره پس میای ها برنجی کیک اون خاطر

 زندمی صدا را نامم کالفگی با مایا. بدویی

 نمونی جا تا بیا راه زدن حرف جا به -

 اندازممی نگاهی مایا اخمالوی و درهم صورت به

 باشم گفته دمنمی برنجی کیک حال بی و اخمو آدمای به -

 هدمی ادامه راهش به بگوید سخنی حتی اینکه بدون مایا اما

. 



 خودت برلی و زندگی چیه رو عاشقی و عشق کن ول بابا -

 اگر که دونیمی خوب رو این هم خودت. کردی زهر

 یه بازم داشت، دوست و بود هم سالمی و درست فرد الیوت

 ینا کنی، فراموشش بهتره پس بوده ممنوعه و اشتباه عشق

 برو ترن جذاب پیر گوزن این از که مرد گرگینه همه

 حاال اشتباهه، عشقه یه اون کن، ول و الیوت همونا، سراغ

 نرمش صورتت عضالت به و کن باز رو نیشت اون یکم

 اخمت اون بابا چیه بده،

 را چروکش و اخم و برممی اش پیشانی سوی به را دستم و

 کنممی باز

 راگ حاال شده، چروک پر پیشونیت کردی چیکار ببین -

 نپیرز توی بخواد که نیست دیگ حاال شدمی پیدا هم یکی

 .بگیره رو

 دوباره و خندد می و گذاردمی کنار را اخم مایا باالخره

 .شودمی زیبایش صورت ثابت عضو خنده

 این مثل کنهمی زشتت چیه اخم بابا بخند خودشه آره -

 شوهر یه دممی قول بهت خودم ساله، دویست جادوگرای

 کنم پیدا برات خوب

 هب پیش پس دارن، پک سیکس داری دوست که همونایی از

 ها. برنجی کیک سوی

 



 هکشید فلک به سر و سبز درختان و عظمت آن با را جنگل

 شهر به و گذاشته سر پشت را پرندگان آواز صدای و

 شده تر نزدیک

 از هم باز اما داریم فاصله شهر از مقداری هنوز آنکخ با

 .رسدمی گوش به شهر صدای و سر و شلوغی اینجا

 شنلش کاله با تا کنممی ای اشاره و اندازممی مایا به نگاهی

 یشلوغ و شهر به روی پیاده کمی با بپوشاند، را صورتش

 به شلوغی و پا و دست میان در که کودکانی رسیم،می آن

 و ننا بوی و کنندمی بازی هوا به گرگم و افتندمی هم دنبال

 پیچیده فضا در عطرشان که ای خوشمزه های شیرینی

 زا یکی بروی سویشان به تا کنندمی وسوسه را تو و است

 .بزنی آنها به محکم گازی تمام لذتی با و داری بر را آنها

 بوی و عطر به حواسش هم او که اندازممی مایا به نگاهی

 در کسلی اندک همان از خبری دیگر و بود ها شیرینی

 نبود مشخص اش چهره

 کشممی بازار دیگر سمت به و گیرممی را دستش

 کندمی زمزمه آرام که شنوممی را مایا صدای

 شیرینی -

 بریم بیا حاال رسی،می هم شیرینی به نباش نگران -

 قدم فروشندمی گیاهی های دارو که هایی دکه سمت به

 مورد گیاه دنبال به گیاهان همه آن میان در گذاریم،می



 که را چیزی آن دقیقه چند از بعد و گردممی نظرم

 دارممی بر را کوچکش بسته دو و کنممی پیدا را خواهممی

 ببرم حساب برای فروشنده نزد را آن تا

 خوای؟می چی برای رو دارویی گیاه این کالرنس -

 عمیقه خواب به ها گرگینه بردن و کردن بیهوش برای -

 شنوممی را مایا متعجب و ترسیده صدای

 !چی؟ -

 هک زخمه برای کوهی گیاه یه فقط این دیونه کردم شوخی -

 بهتر بینیمی جنگل توی و اطرافت و دور که اونایی از

 هم نوشیدنی نوع یه عنوان به ازش میشه و کنهمی عمل

 همین فقط کرد، استفاده اعصاب کنترل برای

 کنید حساب رو این شهمی آقا -

 یصدا با بود تاس کله با چاقی نسبتا مردی که فروشنده

 برگردد طرفمان به آنکه بدون مردانه و کلفت نسبتا

 گویدمی بداخالق

 سکه چهار میشه -

 یادز کوچیک بسته دو این برای سکه چهار کنینمی فکر -

 باشه؟

 آبجی نگیر هم رو ما وقت جاش سر بذارش خوایشنمی -

 منتظره مشتری



 دریغ اما کنممی اطراف به نگاهی و گردممی بر عقب به

 مشتری یک از

 سکه چهار تو چطور میده دوسکه رو همین کناری دکه -

 خیالیش های مشتری با رو این و بریم بیا مایا فروشی،می

 .بذاریم تنها

 بمانیم جایمان در تا شودمی باعث فروشنده صدای

 ...س فقط سکه سه باشه -

 پشت از که صدایی و سر میان در فروشنده جمله بقیه اما

 شودمی گم آمدمی سرمان

 مایا... بده بهم و دادم بهت که رو پولی کیسه مایا -

 و سر و دعوا به حواسش که اندازممی نگاهی مایا به

 است سرمان پشت صدای

 بده بهم رو سکه کیسه کجاست حواست مایا -

 سکه کیسه بیا... نبود حواسم... ببخشید آهان...آ -

 کشممی دستانش میان از را سکه کیسه

 و برگردون و روت کجاست؟ حواست معلومه مایا -

 دی.می گوش حرفم به حاال همین نکن، نگاه بهشون

 

 



 در را ایما آرام یصدا که هستم پول کردن حساب حال در

 شنومیم گوشم ریز

 هی م،یکن کمک بهش دیبا خوادیم کمک ست شاهزاده اون -

 کنهیم دشیتهد داره حاال و زده رو هاش سکه سهیک دزد

 سرت اطرافت مردم مثل توهم م،یکن کمک بهش دیبا چرا -

 باالخره نکن، یتوجه بهش و باشه خودت کار تو

 کنهینم کم ازش یزیچ سکه سهیک هی شاهزادست

 داره کمک به ازین کالرنس تنهاست اون -

 هک ییکوچولوها خانم یسزا اد،ین رونیب تنها خواستیم  -

 به حواست پس نه،یهم رونیب انیم محافظ بدون و تنها

 .باشه خودت

 اما -

 ایما اما یب اما -

 کالرنس بار هی نیهم -

 چشم ایما ملتمس نگاه به و کشمیم یکالفگ یرو از یپووف

  رومیم یا غره

 امیم االن باشه نجایا نایا آقا -

یم پرت مزدور مرد طرف به آورمیم رونیب را خنجرم

 .دیآیم فرود ها دکه از یکی ستون در گوشش کنا که کنم



 کن رها رو دختر اون گم؟یم یچ یدینشن کن، ولش -

 تسر از تنت نکهیا از قبل برگردون بهش رو سکه سهیک

 بشه جدا

 آدما تموم نیا مثل فضول دختره شد داتیپ کجا از تو -

 باش زود برو بکش رو راهت و باشه خود کاره به سرت

 اون پس من نه ییتو بره و بکشه دیبا و راهش که یاون -

 نجایا از گمشو و کن رها رو ها سکه و دختر

 و دیآیم من سمت به بود دستش در که یخنجر با دزد

 که یزمان قایدق اما دهدیم تکان صورتم یجلو را خنجر

 دهمیم یخال جا کند برخورد ام گونه به خواستیم خنجر

 آزاد دستانش انیم از را خجنر و چانمیپیم را مرد دستان و

 با ک کنمیم پرت جلو طرف به یلگد با را او و کنمیم

 نقش و کندیم برخورد شیرو یجلو یچوب ستون به سر

 .شودیم نیزم

 توسط میکن ترک را آنجا میخواهیم و مییآیم خودمان به تا

 میشویم ریاس و محاصره یسلطنت گارد

 دندیپرسیم را شان شاهزاده حال مدام که یشکارانیپ یصدا

 سربازان دستان انیم در همچنان ما اما رسدیم گوش به

 میهست ریاس



 سربازا نیا یدستا نیب از گهید قهیدق دو تا اگه ایما -

 به کمک عاقبت یدید حاال کنم،یم خفت خودم نشم یخالص

 شد یچ خانومت شاهزاده

 .اندازدیم نییپا را سرش شرمنده و دیگوینم یزیچ ایما

 ولمون م،یکرد کمک شاهزاده به فقط ما د،یکن رها رو ما -

 .میبر دیکن

 ازاسرب به بود برگشته طرفمون به ما یصدا با که شاهزاده

 .کند رها را ما تا داد دستور

 نکردن یکار دادن نجات و من اونا دیکن ولشون - شاهزاده

 .دیکن رهاشون

 میشد ساکت همه آمد سرمان پشت از که ییصدا با

 چخبره نجایا -

یم رونیب بود شده ُشل نگهبان دستان انیم در که دستانم

 ایما که یسرباز سمت به و کشمیم تر جلو را شنلم و آورم

 رومیم بود کرده ریاس را

  کن ول رو دستاش گفت یچ سرورت یدینشن -

 به و کنمیم جدا سرباز دستان انیم از را ایما دستان

 میشویم دور آنجا از سرعت

 بود یک اومد پشتمون از که ییصدا اون -



 نیجانش باشه دختره برادر که کنمیم فکر اما دونم،ینم -

 شاه

 سرت یبال میافتادیم ریگ اگه نکشم، رو تو من یعنی ایما -

 یبش مونیپش اومدن ایدن از که آوردمیم

 من -

 ساکت -

 

 همراه به را داشت قرار دستانم در که ایما دست همانطور

 به که دور آنقدر م،یشویم دور آنجا از و کشمیم خود

 یشلوغ و صدا و سر از گرید و میرسیم جنگل یوسطا

 .ستین یخبر بازار

 اندازمیم ایما به ینیخشمگ نگاه

 به ییالب اونا نکهیا قبل میافتاد یم ریگ درصد هی اگه یعنی -

 کردمیم خفت خودم ارنیب سرت

 ییبال ستین قرار یکس میداد نجات و دختر اون ما اما -

 بکشه رو ما ای ارهیب سرمون

یم بشم ریاس بود کینزد خانومت شاهزاده اون خاطر به -

 و یکنیم دخالت همه یکارها تو که آخرته بار نیا ،یفهم

 باشه خودت کار به سرت ؟یدیفهم یکن کمک یخوایم

 اما -



 ساکت اما یب اما -

 کالرنس -

 بال نیا و بازار میرفت دیفهمیم واران اگه یدونیم درد -

 و باشن دهید رو من افهیق اگه شه؟یم یچ اومده سرمون هم

 چه و میک من بفهمن و کنن دامیپ رنیبگ جنگل تا و ردم

 ارن؟یم سرم ییبال چه میموجود

 وجدان اون و خودت فکر به فقط خدا یرضا محض

 نظر در هم رو انتیاطراف و هیبق تیموقع نباش، مزخرفت

 ریبگ

 ...من کالرنس متاسفم من -

 میشویم پنهان یدرخت پشت کشمیم شدت به را ایما دستان

 یکند جا از رو دستم کالرنس یکنیم کاریچ -

 رمیگیم را دهانش یجلو

 داره که شنومیم اسب ُسم یصدا باش ساکت سیه -

یم خفت خودم وگرنه نباشن اونا کن دعا فقط شهیم کینزد

 .کنم

 لحظه هر یمرد و زن یمگو بگو و اسم یپا یصدا

 شنومیم تر واضح را شانیها حرف و شودیم تر کینزد

 تو یزد توهم ستین نجایا یکس یدید -



 دختر دوتا اون دمید خودم نزدم توهم هم اصال رینخ -

 جنگل سمت دنیدو

 جنگل کن نگاه برت و دور به جنگل، از یقسمت کدوم -

 گلجن نیا تو ا،یمار میبر ایب نداره ته و سر داره، راه صدتا

 دوتا یخوایم چطور شهیم گم بارش با شتر که درندشت

 ؟یکن دایپ رو آدم

 کنمیم داشونیپ بالخره من -

 نیا شده پنهان که یدرخت یرو به رو را اسب قایدق مرد

یم کمک بالفاصله و شودیم ادهیپ اسب از و داردیم نگه

 .دیایب نییپا اسب از دخترک آن تا کند

 بجز کنم فکر ،یکنیم داشونیپ یچطور یبگ قایدق شهیم -

 یدیند ازشون یا گهید زیچ بودن دختر دوتا فقط نکهیا

 اما بود پوشونده رو صورتشون رو شنل کاله نکهیا با -

 دم،ید رو لبشون و چونه دم،ید

 کندیم نگاه دخترک چشمان در هیسف اندر عاقل مرد آن

 اون چونه و لب از بگم یخوایم یدیکش زحمت یلیخ -

 عانهیب شهر وارید و در تو میبزن بکشن ینقاش دختر دوتا

یم زهیجا طال سکه پانصد کرد داشیپ یهرک میکن مشخص

 ره؟یگ

 کهنیا بدون که یباش گذار شکر دیبا دادن نجات رو تو اونا

 کردن کمکت بخوان یپاداشت ای کنن یاخاز ازت



 .بدم بهشون رو پاداشت تا کنم داشونیپ خوامیم هم من -

 .یبد بهشون یپاداشت نکرده الزم ننداز دردسرشون یتو -

 و زایکن دست از قصر از که هیبار نیآخر هم نیا درضمن

 بهت جونش ترس از یکس گهید بعد دفعه یریم در محافظا

 کنهینم یکمک

 کندیم نگاه برادرش چهره به گستاخانه دخترک

 و خودت یارزون خوامینم رو آدماش و قصر نیا من -

 بابات. مامان

 

 .دیآیم خواهرش حرف انیم در مرد آن

 یکم فقط یکم ها روز نیا ایمار خدا یرضا محض -

 مادر که ییروزا نیا باشه، یکنیم که ییکارا به حواست

 تیوضع به کارات با ستین خوب حالش ادیز و ناراحته

 .کن درک رو تشیموقع کمی نزن دامن بدش

 هب فقط و یخودخواه مادر مثل هم تو که واقعا نیستیکر -

 .نیندار یتوجه هام خواسته و من به و نیهست خودتون فکر

 مادر روز نیا تو هفته نیا تو شیپ چندسال که چه من به

 من داده، دست از برادرش خانواده همراه به و برادرش

 ردهم یکی شیپ سال زدهیس دوازده،. باشم اونا جورکش دیبا

 .میبش اونا پاسوز دینبا که ما رفته و شد تموم کردن خاکش



 گستاخ دخترک گوش در جوان مرد آن که یمحکم یلیس با

 شملتهب گونه یرو بر که یدست با و شد ساکت دخترک زد،

 به بود شده جمع آن در اشک که ینگاه با بود داده قرار

 .شودیم رهیخ برادرش

 بدون هست نیستیکر اسمش میبود دمیفهم حاال که مرد آن

 .کندیم نگاه خواهرش یاشک چشمان در یمانیپش چیه

 ریز که یمرد همون خاطر به االن ایمار یاقتیل یب یلیخ -

 ناز تو و یینجایا یزنیم حرف درموردش  یدار و خاکه

 رقص تو و گذاشتن الالت به یل یل و یشد بزرگ نعمت و

 یبود ییدخترا همون از وگرنه ندارن، یکار باهات یکس

 دیبا داشت جون تا و دادنیم شوهرشون یسالگ ُنه یتو که

 .شستیم بچه کهنه عمر آخر تا و دییزایم بچه

 تکان با که بود برادر و خواهر آن یگو و گفت به حواسم

 و کنم ایما به ینگاه شودیم باعث دستم ریز ایما خوردن

 کنم نثارش یا غره چشم

 االن ،سرجات سایوا قهیدق هی نخور، تکون نقدریا دختر -

 .کننیم دامونیپ

 تکه شکستن یصدا ناگهان ایما با من بحث و جر انیم در

 به یوحشناک نگاه رسد،یم گوش به ایما یپا ریز از یچوب

 بیغ درخت پشت در خود همراه به را او و اندازمیم ایما

 یصدا شدن پنهان یبرا ما جوش و جنب انیم در و کنمیم

 میشنویم را مرد آن



 اونجاست یک -

یم تر کینزد و آوردیم رونیب غالف از را رشیشمش

 کندیم نگاه را درختان پشت و شود

 رو خودت رونیب ایب زود یهست یهرک اونجاست، یک -

 بده نشون

 قول هب ستین نجایا یکس یزد توهم تو دفعه نیا نیستیکر -

 یوونیح حتما یوحش وونیح پر و جنگله نحایا خودت

 .شده رد یزیچ

 ار اطرافش و دور گرید بار کی نیستیکر ایمار گفته با

 کمک و رودیم ایمار سمت به سرعت به و کندیم نگاه

 شودیم سوار خودش هم بعد و شود اسب سوار او تا کندیم

 .شوندیم دور آنجا از سرعت به و

 میگویم ایما به ینیخشمگ نگاه با و کشمیم یا آسوده نفس

 جشینت نخور، تکون یعنی نخور تکون گمیم بهت یوقت -

 رو سرمون بود کینزد پات، ریز چوب شکستن شد؟ یچ

 و آلفرد ای واران کن شکر رو خدا برو ،یبد باد به

 گلت دست نیا که ستنین بر و دور نیا واران ینایخبرچ

 .ننیبب رو

 نبودم من اما -

 بوده من عمه یبگ یخوایم حتما پس -

 من اما -



 کندیم قطع را سخنش و دیآیم ایما یصدا انیم ییصدا

 بودم من -

 صدا صاحب کردن دایپ یبرا ترس با ایما همراه به من و

 اندازیم.می نگه اطراف به

 

 صاحب دنبال به و میکنیم نگاه اطرافمان و دور به ترس با

 میگردیم صدا

 میشنویم را صدا دوباره جوها جستو آن انیم در و

 .نجامیا من دیکنیم خسته رو خودتون یالک بابا، نینگرد -

 مینیبیم را آلفرد که میگردیم بر صدا سمت به سرعت به

 دیآیم رونیب شده پنهان که یدرخت پشت از که

 .نیدیترس یجور نیا که نیداد آب به یگل دست چه -

 کنمیم ایما به یا اشاره

 .داده آب به گل دست که بود نیا نبودم، من -

 تو که بود یکار چه اون کردم،یم تعجب نبود ایما کار -

 .دیافتیم دردسر تو نینگفت ن؟یکرد بازار

 میگویم همزمان زده ُشک ایما و من

 ؟یدونیم کجا از تو -

 بودم سرتون پشت من -



 ایما و من

 ؟یچ -

 کنه؟یم بتونیتعق یکس نینشد متوجه واقعا یعنی -

 میگویم مضطرب آلفرد حرف به توجه بدون

 دونه؟یم اونم یچ واران... واران -

 دوننیم جنگل نصف -

 با بدم حال از او که کنمیم نگاه آلفرد به یا سکته حالت با

 دیگویم و شودیم خبر

 .دهینم ریگ نباش واران نگران نترس، -

  خارونهیم را سرش آلفرد و

 هگید درضمن... رو زایچ نیا دیکن ول کنم، فکر البته -

 مغز د،یباش نجایا اومدن که یآدم دوتا اون نگران خوادینم

 موجودات از پر که یجنگل بذارن رو پاشون نخوردن خر

 هک بود نیا خاطر به گرفتنتون بازار تو که اونم ه،یوحش

 پول ازشون نیخوایم شاهزاده نجات یبرا کردنیم فکر

 .دیریبگ

 کندیم ایما به ینگاه آلفرد و

 که دیریگیم ادی هزارم بار یبرا کوچولو خانم شما و -

 .یننداز خطر به رو گرانید و دینش یآش هر نخود



 بسته به را حواسش آلفرد، یها حرف به توجه بدون ایما

 فرصت منتظر و بود داده آلفرد دستان در یبرنج کیک

 بقاپد او چنگ از را آن تا بود یمناسب

 دیبگو ایما به که را هرچه زمان نیا در بود دهیفهم که آلفرد

 طرف به را بسته ندارد یا دهیفا و رودینم فرو گوشش در

 هب دستم نکهیا از قبل اما بردارم یبرنج کیک تا ردیگیم

 و آوردیم رونیب آلفرد چنگ از را آن ایما برسد بسته

 کندیم خوردن به شروع فراوان ولع با تعارف بدون

 دیگویم بود گرفته حرصش او کار از که آلفرد

 ستاین بد یکن تعارف -

 آلفرد جواب در پرو پرو ایما و

 مال پس گهید یدیخر من یبرا ؟یدینخر من یبرا مگه -

 خودمه

 مچش بود مانده باز دهانش او یگستاخ و ییپرو از که آلفرد

  رود یم او به یا غره

 ینش خفه بپا -

 هست حواسم نه -

 پرو بچه -

 میگویم و پرمیم کلشان کل انیم به

 گهید دیکن بس -



 آن و کنمیم حرکت م،یبود دهیرس آن به که غار سمت به و

 گذارم.می جا سرم پشت را دو

 

 را نامم که واران یصدا با که شوم غار وارد خواهمیم

 .کنم توقف میدرجا که شودیم باعث زندیم صدا

 ایب من با کالرنس -

 کجا؟ -

 ؟یاومد جنگل نیا به یچ یبرا که رفته ادتی -

 ؟یسرکش میریم میدار -

 فتیب راه فقط نزن، حرف -

 به ینگاه دستپاچه ده،یترس و مضطرب یا چهره با ایما

 اندازدیم واران

 هشیبتن و دیباش نداشته کالرنس به یکار لطفا واران آلفا -

 .بوده من ریتغص همش. دینکن

 بر یمبن یغرش ایما سخنان به توجه بدون واران اما

 .رودیم و کشدیم را راهش و دهدیم سر شیهمراه

یم راه به آرام یها قدم با او سر پشت ناچار به هم من و

 ایما گوش در که را آلفرد آرام یصدا لحظه آن در که افتم

 شنومیم را گفتیم سخن

 ...دردس تو شیانداخت ؟یکرد کاریچ یدید -



 راهم و دهمینم گوش شانیها حرف ادامه به گرید من اما

 عقب کندیم حرکت عیسر که واران از تا دهمیم ادامه را

 .نمانم

 در دنمیدو و واران ادیز سرعت خاطر به راه یها وسط در

 نفسم کردن تازه یبرا و افتمیم نفس نفس به او، سر پشت

 .ستمیایم میجا در

 حرکت متوجه بود جلوتر من از یقدم چند که واران

 گرددیم باز میسو به و شودیم نکردنم

 نیا با هنوز ،یکنیم که هیکار چه نیا ،یشعوریب یلیخ -

 به تونمینم و انسانم هی من که یندار عقل گنده بتیه و تن

 ،یهست یا عقده هی تو که واقعا بدوم؟ تو سرعت و یتند

 آره ه؟یتنب کی یبرا راهته نیا

 بر را میرو و زنمیم ادیفر سرش بر را آخرم جمله بایتقر و

یم ادامه راهم به زنان قدم او به توجه بدون و گردانمیم

 هوا در را خودم و شومیم بلند نیزم از دفعه کی که دهم

 در را میهاپنجه و زنمیم یغیج و کنمیم احساس معلق

 برمیم فرو واران یموها و خز انیم

 

 سمت مار به را میکارها و ها حرف یحت نکهیا بدون او و

یم ادامه راهش به و کندیم ادیز را سرعتش ردیبگ چپش

 .دهد



 

 و گنده کله اون تو یعقل و یشعوریب گنیم بهت یوقت -

 اصال هان؟ هیچ واسه کارات نیا نه، نگو یندار پوکت

 من حرص یخوایم یزنینم حرف چرا دِ  کنم،ینم درکت

 و پس دیشا کالغات که رو مسئله نیا بذار ؟یاریب در و

 آقا، کنم روشن خوب برات و رسوندن عرضتون به شیپ

 و یباطن لیم با رو خانومتون شاهزاده اون من که اوال

 کله یمگاٱ اون اصرار به همش و ندادم نجات خودم یدرون

 که چه تو به دادم که دادم نجات که دوما   بوده، خودت شق

 مشکل ،یریگیم نظر در هیتنب و یریگیم افهیق من یبرا

 به من، سر نه کن شیخال گهید یجا برو یدار عقده ،یدار

 دهزن و تو به کردن کمک یبرا فقط من تیجنابال خود قول

 تو به که یکار تو یندار حق پس نجایا اومدم تو موندن

 از یهست یشاک ،یدار مشکل ،یکن دخالت ستین مربوط

 منض در و منو، نه ریبگ رو گهید یکی ِخر برو هیقض نیا

 نکن، مونیپش گذاشتنت زنده و کردن معالجه از رو من

 تو مثل یرا خود و خواه خود موجود بودم گذاشته کاش

 یبرا یشتریب ژنیاکس االن و بود داده جون موقع همون

 ...مونیم هیبق

 از یوحشناک طرز به که بودم نکرده تمام را حرفم هنوز

 یرو بر طرف آن یمتر چند و شومیم کنده واران پشت

 افتمیم نیزم



 یدرد م،یآیم خودم به تا و بودم رفته فرو بزرگ یُشک در

 آنقدر کنم،یم احساس چپم سمت یبازو در وحشناک

 حرکت را دستم توانمینم یاذره اندازه به یحت که وحشناک

یم موفق باالخره بود شده جمع چشمانم در که یاشک دهم،

 یرود همچون و بشکند را شیرو مقابل سد تا شود

 .شود یجار ام افتاده خراش یها گونه یرو بر خروشان

 هنوز اندازم،یم نگاه واران به یباران چشمان با ناباور

 باش. کرده من با را کار نیا او که شودینم باورم

 

یم نگاه منفورش شدت به چشمان در یباران یچشمان با

 اندازم

 ؟یدیفهم متنفرم ازت... آشغال ،یآشغال کهیت هی تو -

 نجایا از برو گمشو... متنفر

 و کندیم پر را خودش و من انیم مانده یباق قدم چند واران

 ام دهید بیآس دست به را اش پوزه و شودیم کینزد من به

 مالدیم

 را صورتش طرف کی و زنمیم صورتش به یچنگ

یم هل عقب به نفرت تمام با را او و اندازم،یم خراش

 .دهم

 با و رمیگیم سالمم دست انیم در را امدهید بیآس دست

 شومیم بلند میجا از اطیاحت



 هب که یلگد با که کند کمکم تا گذاردیم جلو به یقدم واران

 شودیم دور من از زنمیم شیپهلو

 تضینق و ضد یرفتارا نیا برو، نجایا از گمشو گمشو، -

یم من با و کارا نیا چرا فهممت،ینم کنم،ینم درک رو

 و یهست معنا تمام به یروان هی تو اد؟یم خوشت هان؟ یکن

 .داره بر نیزم از رو تو که خوامیم خدا از من

 جاآن از سرعت به بود مانده توانم در که ییروین مانده ته با

یم جا سرم پشت را وجود یب وانیح آن و مانمیم دور

 ظهر گرید که رومیم راه و دومیم وقفه یب  آنقدر گذارم،

 .بود داده زیانگ غم غروب به را شیجا

 .بود نیغمگ من همانند هم امروز غروب انگار

 االب را سرم نداشت، یجان اریبس رفتن راه از گرید میپاها

 نبود قصر با شباهت یب که بزرگ یعمارت که رمیگیم

 و کنمیم حرکت طرفش به آرام یها قدم با نم،یبیم میجلو

 یصدا با در کنم باز را در سالمم دستان با که کنمیم یسع

 به و گذارمیم داخل به یقدم شود،یم باز یبلند ریج ریج

 اندازمیم ینگاه اطراف

  ست؟ین نجایا یکس یآها -

 ها سال نکهیا یعنی نیا و بود، پوشانده را جا همه خاک

 .است نداشته حضور عمارت نیا در یکس



 با و زنمیم یکنار اطیاحت با را دهیپوس و یخاک یها پرده

 یها شهیش از غروب حال در دیخورش از که یجان کم نور

 شود،یم دهیتاب داخل به پنجره خورده خاک و شکسته

 .کنمیم نگاه تر قیدق را اطراف

 یها وارهید و سقف یرو بر که یاتورینیم یها ینقاش

 چهل بود، شده دهیکش تر تمام چه هر ییبایز به که عمارت

 یرو بر که یشکوه با و بایز و بزرگ نسبتا یها چراغ

 یرو بر که یافراد از ییها ینقاش و بود زانیآو سقف

 ارندد سر به یپادشاه تاج و اند نشسته یسلطنت یها یصندل

 یقشالق عمارت کی آنجا که دادیم نیا از نشان همه و همه

 آن انیم در است، کشور اول شخص و پادشاهان به متعلق

 را نظرم همه از شتریب آنها از یکی ینقاش و ریتصو همه

 .کندیم جلب خود به

 شیرو بر که یا پرده و کنمیم حرکت شیسو به یآرام به

 زنمیم کنار را بودند دهیکش

 به ار یسلطنت تخت یرو بر که را یپادشاه ریتصو ینقاش

 یا بچه دختر و ستادهیا پادشاه کنار در که یا ملکه همراه

 و ییطال لخت یموها با را ینمک با ساله شش ای پنج

 شاه یپا یرو بر که متناسب یلب و ینیب با و یرنگ چشمان

 .دهدیم نشان بود نشسته

 وا خود من قطعا و بود من یکودک هیشب چقدر بچه دختر آن

 .بودم



 و زابتیال ملکه و یدارس شاه به متعلق آنجا پس

 و دوست کشور آزتاالن، کشور از کالرنس شاهزادشان

 بودند. الدورادو هیهمسا

 

 آن در آسمان که یا پنجره به و رمیگیم ینقاش از را نگاهم

یم رهسپار کم کم هم غروب شوم،یم رهیخ بود مشخص

 یها پله طرف به دهد،یم شب یاهیس به را شیجا شود

یم راه به داشت قرار سالن یانتها در که یسنگ ضیعر

 در که ییراهرو از روم،یم باال ها پله از یآرام به و افتم

 در با ییها اتاق به گذرم،یم بود رفته فرو یکیتار انیم

 رو به رو داشتند قرار هم از ادیز یها فاصله با که بسته

 .شومیم

 با بزرگ یاتاق کنم،یم باز را اتاق نیاول در یآرام به

 جنس از رنگ یکرم یها پرده توسط که یسرتاسر پنجره

 تتخ و شده دهیپوش آمده در رقص به باد توسط که شمیابر

 وزش با رشیحر یها پرده که یاشراف و بزرگ یخواب

 .روندیم طرف آن و طرف نیا سرکش باد،

 روم،یم داخل به آرام یها قدم با و کنمیم باز کامل را در

 ینگاه و رومیم بود اتاق یا گوشه که یکار زیم کنار به

 زیم سر یباال که یخانوادگ ینقاش و زیم یرو لیوسا به

 .اندازمیم بود شده نصب وارید یرو بر



یم رد کنارش از و کشمیم زیم یرو یآرام به را دستم

 زنمیم کنار را پرده کنم،یم حرکت پنجره طرف به و شوم

 دهش روشن یکم ماه یا نقره پرتو با که را رونیب یفضا تا

 .نمیبب بود

 .کردیم یدلبر آسمان دل در امشب عجب ماه قرص

 را اشکم از سیخ و ملتهب یها گونه و وزدیم یخنک مینس

 رقص به را شانمیپر یموها خود با همراه و دهدیم نوازش

 .ردیگیم یباز و

 را اتاق یآرام با و کشمیم را پرده و بندمیم را پنجره

 کنمیم ترک

 را نظرم باز مهین در با یاتاق گر،ید یها اتاق انیم در

 چهار در دارم،یم بر قدم سمت آن به آهسته کند،یم جلب

 باز تا دهمیم ُهل یآرام به را در و ستمیایم در چوب

 .شود

 با ییطال و دیسف رنگ به یا ختهیر بهم و شلوغ یاتاق

 یرنگ ییطال رِ یحر پرده با که کوچک نسبتا یا پنجره

 از رپ شیرو که یپرنسس یکوچک تخت و بود شده دهیپوش

 یریحر یها پرده و داشت قرار یباز اسباب و عروسک

 .بود زانیآو طرفش آن و طرف نیا که

 بر که اندازمیم ینگاه اطراف به و شومیم اتاق وارد

 کند،یم جلب خود به را نظرم یکالیموز ی جعبه کمد یرو



 تکانش ای کنمیم کوک را آن هرچه اما دارمیم بر را آن

 طرف به و گذارمیم شیجا سر را آن کندینم کار دهمیم

 یکم تا کنمیم باز را درش رومیم بود کمد کنار که پنجره

 .کند تازه را فضا و دیایب اتاق داخل به تازه یهوا

 و ییطال یموها با یبافتن یعروسک به چشمم انیم آن در

 .افتدیم بود افتاده تخت نییپا که یا دکمه یها چشم

 همه آن انیم در میپا که کنمیم حرکت عروسک طرف به

 از یآرام به را میپا رود،یم فرو یشئ  یرو بر لهیوس

 دارمیم بر یش یرو

 آن و شومیم خم نم،یبیم را ییبایز قلب شکل به یگردنبند

 گردنبند آن به ینگاه دقت با دارم،یم بر نیزم یرو از را

 تا کنمیم یسع شوم،یم بودنش تکه دو متوجه که اندازمیم

 .شومیم موفق باالخره که کنم باز را آن

 که وزدیم تند نسبتا یباد گردنبند شدن باز با همزمان

 .شودیم آمدنش در صدا به و کالیموز جعبه افتادن باعث

 نواژگو کالیموز جعبه از که ییبایز یملود به توجه بدون

 باز گردنبند به را نگاهم شد،یم پخش نیزم یرو بر شده

 .اندازمیم شده

 که نمیبیم را مادرم و پدر ریتصو شده باز گردنبند انیم در

 .زنندیم لبخند میرو به تر تمام چه هر ییبایز به



 ریتصو یرو بر وار نوازش را انگشتم لرزان یدستان با

 قطرات که دهمیم اجازه و کشمیم گردنبند شده هک یبایز

 .شوند یجار چشمانم از اشک

 از هنوز که یگوشنواز یملود انیم در ام هیگر یصدا و

 شود.می گم شدیم پخش جعبه

 

 میها گونه یرو بر یگرید از پس یکی که ییها اشک

 دست انیم در را گردنبند و کنمیم پاک را شودیم یجار

 واژگون کالیموز جعبه سمت به فشارم،یم ام شده مشت

 شده قطع گوشنوازش یملود حاال که ینیزم یرو بر شده

 بر یادکمه چشم عروسک همراه به را آن و رومیم است

 از آهسته یها قدم با و رمیگیم دستانم انیدرم و دارمیم

 .شومیم خارج اتاق

 رومیم بودم شده واردش ابتدا همان از که یاتاق طرف به

 .کنمیم حرکت تخت یسو به و

 دراز تخت یرو بر و زنمیم یکنار را رشیحر یها پرده

 شده گم شب یاهیس در که یآسمان به پنجره از و کشمیم

 .شومیم رهیخ است

 کنمیم بلند را دستم کنار بالشت و دهمیم هیتک تخت تاج به

 تا کنمیم دراز را دستم کشم،یم بو و رمیگیم آغوش در و

 کوچک ی پارچه که کنم کوک دوباره را کالیموز جعبه



 داشت قرار بالشت که ییجا همان قایدق را یا شده مچاله

 .نمیبیم

 از را آن و کنمیم بلند شده مچاله پارچه طرف به را دستانم

 کی سن یبرا که یا دخترانه یصورت لباس کنمیم باز هم

  نمیبیم را بود ساله دو ای

 فکر به کوتاهش عمر لحظه نیآخر تا مادرم که یراست به

 .است بوده من

 و میبویم وجود تمام با و کنمیم کینزد امینیب به را لباس

 تمام در را مادرم دست و تن عطر و یبچگ یبو بوسم،یم

 کنمیم احساس لباس پود و تار

 انیم در که یلباس و کشمیم دراز تخت یرو بر یآرام به

 .میبویم وجود تمام با را دارد قرار مشتم

 .شومیم خسته که کنمیم هیگر و کنمیم فکر آنقدر

 و شودیم چشمانم مهمان خواب و شکندیم مقاومتم باالخره

 .بردیم ینیریش یایرو به خود همراه مرا

 یصدا و صورتم به دیخورش نور پرتو برخورد با صبح

 تهنشس پنجره پشت درخت شاخه یرو بر که یپرندگان آواز

 .شومیم داریب بودم دهید که ینیریش یایرو از اند

 چشمان و صورت به یدست و زمیخیم بر تخت یرو از

 .کشمیم خوابم از کرده پوف



 هک یفیک درون را گردنبندم همراه به را تخت یرو لیوسا

 .شومیم خارج اتاق از زنان قدم و گذارمیم بود همراهم

 رپ اکنون و بود شده گم یاهیس در قبل شب که ییراهرو از

 یخندها یصدا و گذرمیم است دیخورش نور ییروشنا از

 همان در را یدختر یها یگوشیباز و یکودک سرخوشانه

 .شنومیم یکینزد

 گهید باش زود ،یریم راه آروم چقدر مامان... مامان -

 ریبگ و من ایب ا،یب

 دامن و لباس نیا با تونمینم من برو، تر آروم کالرنس -

 بدوم دنبالت

 رودیم هوا به دخترک غیج

 من ریبگ و من ایب گه،ید بدو یزنیم غر چقدر مامان -

 منتظرم

 محوطه سمت به قدم و میآیم نییپا یآرام به ها پله از

 .گذارمیم عمارت از رونیب

 یتوت تنومند و بزرگ درخت سمت به مرا اراده یب میپاها

 .کشاندیم بود محوطه طرف آن که

 شنومیم را دخترک یصدا هم باز

 دیایب درخت از انیب ملکه نکهیا از قبل لطفا خانم شاهزاده -

 نییپا



 .نکن پرت رو حواسم ام،ینم خورم،یم توت دارم -

 کی شأن در رفتارا نیا ن،ییپا دییایب لطفا خانم شاهزاده -

 شما دینبا و رسندیم امیلیو لرد خانواده االن. ستین شاهزاده

 .نندیبب یشکل نیا رو

 و افتدیم دستش از بود دهیچ درخت از دخترک که یتوت

 بلند را دخترک داد و افتدیم نیزم یرو بر مهیند یپا کنار

 کندیم

 توتم یکرد پرت رو حواسم زایل یزنیم غر چقدر یوا -

 افتاد

 ییخدا و دیوفتیب هم خودتون نکهیا از قبل لطفا خانم -

 نییپا نییایب ادیب سرتون ییبال نکرده

 و ستدیایم درخت شاخه یرو بر شیپا دو یرو دخترک

 حرف به شروع گستاخانه و زندیم کمرش به را دستانش

 ریز شاخه شود تمام ضشیعرا نکهیا از قبل اما کندیم زدن

 یجلو پا از درخت ینییپا شاخه از و شکندیم شیپا

یم زانیآو بودند دهیرس راه از تازه که امیلیو لرد خانواده

 .شود

 دیآیم بهم یش دو برخورد یصدا اطیح گرید طرف آن از

 یزن ریشمش لباس در یدختر که رومیم آنطرف سمت به

 هب شباهت یب که تنومند و یقو یمرد با یچوب یریشمش با

 .کندیم یباز ریشمش نبود یدارس شاه



 ریشمش یتونینم گهید یشد ریپ گه،ید بزن تر محکم اه -

  یکن یباز

 زندیم ادیفر دخترک و

 .خوامینم ریپ یبابا باشما گفته رمند،یپ تر محکم -

 نیریش به شاه و زدیم غر دخترک که زمان همان در و

 نیزم به و کندیم ریگ شیپا خنددیم دخترکش یها یزبان

 نیزم به کمر یرو که پدرش یسو به دخترک و افتدیم

 شیچوب ریشمش و ندینشیم شکمش یرو رودیم بود افتاده

 .دیگو یم زندیم نیزم یرو بر پدر گوش کنار را

 پیرمرد. دادم شکست رو تو من که باز -

 

 را حواسم کندیم پرواز آسمان فراز بر که یعقاب یصدا

یم ینگاه اطراف به و میآیم خودم به تا و کندیم پرت

 .ستین یخبر دخترک ریتصو و صدا از گرید اندازم

یم بود نیزم یرو بر فرود حال در که یعقاب به ینگاه

 دیبا حتما که فهممیم شییطال یپرها به توجه با که اندازم

 .باشد داگالس

 شودیم لیتبد انسان به و دیآیم فرود نیزم یرو بر عقاب

 .نبود داگالس جز یکس او گفتم که همانطور و

 کی بکند یسالم نکهیا بدون و شودیم کمینزد داگالس

 کندیم زدن حرف به شروع هم سر پشت راست



 واران با چقدر یدونیم تو؟ یبود نجایا مدت همه نیا -

 نجایا مدت نیا بفهمه واران اگه یدونیم م؟یگشت دنبالت

 اره؟یم در رو پدرت نکرده داتیپ و یبود

 کنمیم مجروحم دست به یا اشاره

 آورده در رو پدرم قبال نترس -

 امیزخم دست و پاره نیآست به نگاهش دستم به ام اشاره با

 شودیم درهم صورتش ینگران از و افتدیم

 هیوضع و سر چه نیا شده یچ -

 جونتونه واران گل دست -

 گهید باشه یوحش یهرچ واران اونه؟ ریتقص یچ یعنی -

 کنهینم تو با اونم یکار نیهمچ

 .کرده الش و آش و من زده ینیبیم که فعال -

 دیگوینم یزیچ و شودیم ساکت داگالس

 ؟یندار یجواب ؟یساکت چرا هیچ -

 متاسفم واقعا من... من -

 .کنهینم دوا برام یدرد تاسفت... نباش متاسف -

یم عوض را حرفش دیبگو چه داندینم گرید که داگالس

 کند

 دیگویم و کندیم عمارت به یا اشاره



 کجاست؟ نجایا یراست -

 بابام قصر -

 دهیپاش مرده گرد انگار ترسناکه چه گم،یم یجد دارم -

 .لرزهیم آدم تن عمارت، کل رو باشن

 چه! ترس بوده، پدرم عمارت نجایا گفتم، یجد منم -

 که تره ترسناک نیا از واران ؟یترس

 خفه من غره چشم با که خنددیم قاه قاه حرفم به داگالس

 .شودیم

 کرد تحمل شهیم شتریب رو بودنت عقاب ،یمخ رو یلیخ -

 و کنمیم درست سالمم شانه و دست یرو بر را فمیک بند

 با را خودش داگالس که شومیم دور عمارت از زنان قدم

یم فیک سمت به را دستش و رساندیم من به بلند یها قدم

 و رومیم عقب به یقدم ردیبگ دستانم از را آن تا برد

 ردیبگ را فیک داگالس که دهمینم اجازه

 .ستین کمک به یاجیاحت سالمه دستم یکی نیا -

 ؟یبر راه یتونیم -

 سالمن، که پاهام شده یزخم دستم ،یا احمقانه سوال چه -

 .برم راه تونمیم جهینت در

 که دهمیم ادامه راهم به بگذارم محلش گرید نکهیا بدون و

 شنومیم را شیصدا دوباره



 یریم اشتباه یدار ستاین زمرد جنگل راه نیا -

 شیپ رمیم دارم زمرد، جنگل رمیم دارم که گفته یک -

 رو نمید یکاف اندازه به کنم، مشخص رو فمیتکل تا کتوریو

 دهکر ادا باشه دیبا که یزیچ اون از شتریب دمیشا کردم ادا

 و نداره یهمکار و مراقبت به یازین گهید واران باشم،

 .منم داره ازین مراقبت به شتریب االن که یاون

 فتیب راه و نزن یحرف لطفا پس یایب باهام یخوایم اگه

 بدون و برسم کارم به من بذار و برو و کن پرواز وگرنه

 جا سرم پشت را او و افتمیم راه به یگرید حرف

 گذارم.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سخن یا کلمه نکهیا بدون داگالس که دهمیم ادامه راهم به

 .شودیم همراهم دیبگو

 مقر به باالخره یطوالن چندان نه یرو ادهیپ از بعد

 .میرسیم کتوریو ییکذا خانه همان ای یفرمانده

 شومیم رد هشم و خدم و نگهبانان لیس از آنکه از بعد

 .رسمیم کتوریو اتاق به باالخره

 کند، صادر را ورود اجازه تا مانمیم منتظر و زنمیم در

یم را ورود اجازه بر یمبن را کتوریو یصدا نکهیا از بعد

. بندمیم سرم پشت را در و شومیم اتاق وارد شنوم،

 را ها آن مطاله نکیع که چشمانش در و ستمیایم مقابلش

 سر یا اضافه ینیچ مقدمه بدون و شومیم رهیخ گرفته قاب

 .رومیم مطلب اصل

 هگید و کردم ادا را داشتم بهت که ینید گهید کنم فکر -

 با هم گهید و برم نجایا از خوامیم نمونده، نمونیب یزیچ

 تونهیم خودش و سالمته و سالم اون ندارم، یکار واران

 یازین من به نکهیا بدون بده انجام رو فشیوظا تک تک

 .باشه داشته

یم ام دهید بیآس دست به کتوریو نگاه سخنانم انیم در

 نکهیا بدون بود شده باز گفتن سخن یبرا که یدهان و خورد

 .شودیم بسته شود خارج آن از یا کلمه

 زندیم لب و دیآیم خودش به کتوریو



 ؟یآورد دستت سر ییبال چه -

 زنمیم اش احمقانه سوال آن یبرا یپوزخند

 ور بال نیا یک یبگ و یبد رییتغ یکم و سوالت بهتره -

 سرم رو بال نیا آموزت دست گرگ اون آورده، سرت

 نه داره خنده آورده،

 یرو بر را میها ناخون که طور همان شومیم بلند میجا از

 دور را زیم کنم،یم جادیا یناهنجار یصدا و کشمیم زیم

 .ستمیایم کتوریو مقابل و زنمیم

 برم برم، که آزادم آزادم، و شده تموم نجایا کارم گهید من -

 بهم یکار بخواد یکس نکهیا بدون خوامیم که ییجا هر

 .بزنه بهم یا صدمه ای باشه داشته

 با را اش قهی ی گوشه و شومیم تر کینزد کتوریو به

 تکانمیم انگشتانم

 یمو نیب نیا در بخواد یکس ای تو اگه که یدونیم و -

 ارم؟یم سرش ییبال چه بشه دماغم

 اتاق از و رومیم در سمت به و دارمیم بر چشم او از

 کنم.می حرکت زمرد جنگل سمت به و شومیم خارج

 

 



 آن و کنمیم حرکت زمرد جنگل سمت به و کنمیم تند پا

 .گذارمیم جا سرم پشت را ییکذا خانه

 .رسمیم غار به یطوالن ریمس آن کردن یط از بعد بالخره

 نم به ایما فروغ یب چشمان آنجا، به دنمیرس از باالفاصله

 .زندیم پلک یبار چند ناباور و افتدیم

 گرید که یچشمان با و کندیم حرکت طرفم به سرعت به

 شیپ هیثان کی خالف بر و زدینم موج آن در یناراحت

 و ردیگیم آغوش در محکم مرا بود، شده باران ستاره

 را بدنم یاجزا تک تک خواهدیم که انگار دهدیم فشار

 .کند حل خودش در

 بودم شدن خفه به رو فشار همه آن انیم در که من و

 :میآیم حرف به بود که یسخت هر با باالخره

 .کن باز هم از و دستات یکن خفم نکهیا از قبل لطفا ایما -

 متوجه اصال برد،یم سر به گرید ییایدن در انگار که ایما

یم فشار آغوشش در مرا همچنان و شودینم من سخنان

 .دهد

 گرید قهیدق کی تا یکس اگر که شومیم نگران دارم کم کم

 استخوان قطعا کند، جدا من از را وانهید نیا تا نشود دایپ

 .شکندیم میها



 و کنمیم جدا خود از را ایما بود یکندن جان هر با باالخره

 از ام چارهیب یها هیر دهمیم اجازه و کشمیم یقیعم نفس

 .شود پر هوا

 آخه؟ کردنه بغل طرز چه نیا ،یکردیم خفم یداشت دختر -

 باشد اش چهره در یشرمندگ یا ذره یحت نکهیا بدون ایما

 :دیگویم

 واران با نکهیا از بعد شده، یچ یدونینم که تو آخه -

 تا بود، مرتب زیچ همه و جا همه یسرکش یبرا یرفت

 یعصبان و آشفته وضع و سر با تو، بدون واران نکهیا

 .گردهیم بر غروب یکاینزد

 به و کندیم ینگاه وضعم و سر به و شودیم جدا من از و

 :دیگویم و کندیم نگاه را میپا و دست و چرخدیم دورم

 آره؟ گهید یسالم االن -

 دستش پشت به دستم با که زندیم باال را راهنمیپ گوشه و

 کوبمیم

 .کن ولم وونهید دختره یکنیم کاریچ -

یم باال را لباسم گوشه دوباره سخنانم به توجه بدون او اما

 انشده در و دست پشت بتوانم نکهیا از قبل دفعه نیا و زند

 ار بود ستادهیا مقابلمان درست که را آلفرد یصدا بکوبم،

 داشت قرار راهنمیپ ریز در درست ایما دست و م،یشنویم



یم را آلفرد یصدا انیم آن در و شودیم خشک جا همان

 میشنو

 و نجایا چرا ،یگوشیباز یبرا جا همه نیا که گمیم! اهم -

 به و د،یکنیم بد بد یکارا نیدار پسر همه نیا نیب قایدق

 کندیم اشاره ایما دست

 او با همزمان و کنمیم دور خودم از شدت به را ایما دست

 :مییگویم آلفرد به

 شو خفه -

 .شودیم رهیخ چشمانمان در پررو و گستاخانه آلفرد

 نگم یکس به دمیم قول نداره اشکال حاال -

 کنار که یسنگ و میآیم ستوه به حدش از شیب ییپررو از

 .دهدیم یخال جا که کنمیم پرت طرفش به را بود میپا

 دارم... گمیم دروغ مگه ؟یکنیم که هیکار چه نیا! اه -

 ...شنهادیپ بهتون

 سنگ شود تمام حرفش بگذارم نکهیا از قبل دفعه نیا

 و رودیم کنار شنلم که کنم،یم پرت طرفش به یگرید

یم انینما بودم پوشانده که را ام یزخم و مجروح یبازو

 یغیج و شودیم کهوش ام یزخم یبازو دنید با ایما و شود

 زندمی

 



 ایما بلند نسبتا غیج از که دانستینم نیب آن در که آلفرد

 در حرکت یب همانطور من، یزخم یبازو ای شود شوکه

 .کندیم نگاه مرا بر و بر و ستادهیا شیجا

 :دیگویم لُکنت با بود ُبهت در همچنان که ایما

 .بود تو... تو مال... خون اون... اون... پس... پ -

 سالمم دست و کنمیم یمخف شنلم ریز را ام یزخم یبازو

 .دهمیم تکانش یکم و گذارمیم اش شانه یرو بر را

 ایب خودت به ایما... ایما -

 شیها اشک و زندیم هیگر ریز من، به توجه بدون ایما اما

 گونه یرو بر و رندیگیم سبقت هم از یگرید از پس یکی

 .شودیم ریسراز شیها

 نیزم رو که بود خودت خون آره، بود خودت خون پس -

 بود ختهیر

 در و آوردیم فرود ام نهیس در را نشیسنگ یها مشت و

 :دیگویم هقش هق انیم

 کاریچ... ؟!هان میکردیم کاریچ افتادیم برات یاتفاق اگه -

 گرفته رو من قهی جنگل تو دفعه اون برادرات م؟یکردیم

 بشه مک ازت مو تار کی ای افتهیب برات یاتفاف اگر که بودن

یم شیآت زنده زنده و واران و ارنیم در رو ما همه پدر

 .میکردیم کاریچ بود اومده سرت ییبال اگه زنن،



 ینیب و اشک و ردیگیم آغوش در قبل از تر محکم مرا و

 .کندیم پاک من ینوایب لباس با را اش

 .شنومیم بود آغوشم در همچنان که را ایما خفه یصدا

 تو نکهیا بدون غروب یها موقعه شونیپر و آشفته واران -

یم سوال ازش آلفرد ای من یهرچ برگشت، یباش همراهش

 التماس نقدریا زد،ینم حرف شده یچ و ییکجا تو که میکرد

 غار از رو ما تیعصبان با آخرش که میکرد اصرار و

 .رونیب انداخت

 شدن کیتار به رو گهید هوا که ساعت چند گذشت از بعد

 و ادیم ما سمت به دهیپر رنگ و شونیپر داگالس بود،

 سرعت به اون از بعد و رهیگیم و واران سراغ دستپاچه

 واران همراه قهیدق چند از بعد و شهیم غار داخل

 .کننیم تند پا جنگل سمت به مضطرب

 میبود شده مشکوک نایا یرفتار به که هم آلفرد و من

 یوسطا تا یخون یها لکه رد م،یافتیم راه دنبالشون

 کیبار و کیبار خون رد کم کم اما بود شده دهیکش جنگلش

 ،نبود یخونلکه و خون رد از یاثر گهید نکهیا تا شدیم تر

 که ینیبب و واران ینبود کالرنس، میکردیم سکته میداشت

 خفه و خودش تونستیم اگه که انگار داشت، یوضع چه

 .کردیم

 اما کنم آرامش و کنم جدا خود از را ایما تا کنمیم یسع

 خرس همچون و شوم،ینم موفق کنمیم تالش هرچه



 کندینم رها را او و چسبدیم مادرش به محکم که ییکوآال

 .دهدیم فشار و گرفته آغوش در مرا

 دیگویم و کندیم پاک لباسم با را اش ینیب دوباره ایما

 گهید یوقت م،یداشت یحال چه لحظه اون یدونینم که تو -

 نشونه تا میگشت و اطراف اون همه بود شده پاک خونا رد

 و آش و پار و لت جنازه لحظه همون م،یکن دایپ تو از یا

 کالرنس یوا م،یدید پامون یجلو و منیاهر هی شده الش

 نیب از کامل صورتش نصف داشت یشکل چه یدونینم

 معلوم سرش جمجمه و بود شد کنده سرش پوست بود رفته

 بود شده دهیپوش خون از سرش گهید قسمت اون بود،

 نبود، معلوم صورتش اصال یکردینم دقت اگه که یجور

 رو جا همون که داگالس بود، زن بهم حال یلیخ کالرنس

 مجبور آخرش واران و شد هوشیب و آورد باال جنازه سر

 .اردشیب کنه کولش غار تا شد

 حمله بهت اون حتما میکرد فکر میدید که رو جنازه اون

 بال اون دفاع یبرا هم تو و آورده سرت ییبال کرده

 نیا تو اگه که میکرد فکر بعد قهیدق هی اما ،یآورد سرشرو

 حداقل پس یکرد دفاع خودت از و یآورد سرش رو بال

 همه یوقت اما ،یاطراف نیهم و یسالم و ییپا سر هنوز

 مونشک مینکرد دایپ تو از یا نشونه و میگشت و جنگل یجا

 هجناز اون اگه و اومده سرت ییبال که شد لیتبد نیقی به



 سرت بدتر ییبال هی گهید جا هی قطعا نداشته بهت یکار

 نیست. ازت یخبر که اومده

 

 و دهمیم فشار آغوشم انیم در محکم را انیگر یایما

 .کنمیم نوازش را اشیشمیابر ییطال یموها

 هی قطف نیا و فتادهین برام یاتفاف که ینیبیم باش آروم ایما -

 .نباش نگران پس هست، یجزئ خراش

 فتنگ سخن به شروع بلند بلند م،یحرفها به توجه بدون او اما

 در اندازد،یم آغوشم انیم در را خودش ودوباره کندیم

 دهدیم ادامه گفتنش سخن به همچنان یزار و هیگر انیم

 یزیچ است کرده پنهان ام نهیس انیم در را سرش چون اما

 .شنومینم ینامفهوم و ُگنگ اصوات جز

 از را او و فشارمیم دستانم انیم در را فشیظر ییبازوها

 از که یاشک قطرات انگشتانم نوک با و کنمیم جدا خود

 یلبخند مچهین و کنمیم پاک را شودیم ریسراز چشمانش

 میگویم و زنمیم

 .یگفت یچ دمینفهم ستم،ین بلد رو ُگنگا زبون -

 یا غره چشم و اندازدیم ینگاه خندانم صورت به ایما

یم مشت را تراشش خوش و فیظر دست و کندیم نثارم

 دیگویم و آوردیم فرود ام نهیس در و کند

 .یبد یلیخ -



 میگویم و دهمیم سر یا خنده جوابش در من و

 .ستمین بد هم یلیخ گهید حد، نیا در نه -

یم مجروحم یبازو یرو بر وار نوازش را دستش ایما

 شیآب نگاه و گذارد

 .شودیم ناراحت و نیاندوهگ دوباره

 بوده؟ اون ریتقص االنت وضع نیا شده؟ دعوات واران با -

 آخه نبوده، اون کار که بگو نه؟ بوده واران ریتغص

 اره؟یب سرت رو بال نیا اومده دلش یچطور

 تب شدت از که دستانم انیم در را اشزده خی و سرد دستان

 به یتبسم و دهمیم فشار و رمیگیم بود کوره همانند و داغ

 میگویم و زنمیم شیرو

 نیا درضمن نباش، نگران نقدریا خوبه، خوبه حالم من -

 رانگا کن، استراحت برو... نبوده واران ریتقص هم اتفاق

 ...دا مراقبت و استراحت به ازین من از شتریب تو

 دیگویم و پردیم حرفم انیم پا جفت ایما

یم سکته میداشت بود، یوضع چه یدونینم که تو آخه -

 کهیت و شده کهیت کهیت جنازه اون و خون رد اون م،یکرد

 م،یکرد دایپ خار یها بوته نیب لباست مال که یاهیس پارچه

 .اومده سرت ییبال هی حتما که دادیم نشون همه و همه

 یپارک متوجه که کنمیم لباسم نییپا به ینگاه ایما حرف با

 در که یزمان احتماال شده، پاره لباس ییرو ریحر یاکهیت



 رهپا و شده دهیکش و کرده ریگ یا شاخه به بودم دنیدو حال

 .است شده

 اش متوجه اصال شده پاره لباسم که یگفتینم حاال تا اگه -

 هم حاال شده، پاره لباسم یک دمینفهم خودمم واقعا شدم،ینم

 یدیم گوش رو آلفات حرف کن گوش حرف یمگاٱ هی مثل

 .یکنیم استراحت یریم و

 حواسش و کند یهمراه را ایما تا کنمیم اشاره آلفرد به و

 در و کندیم مقاومت رفتن برابر در ایما اما باشد او به

 که آورد زبان به یزیچ خواهدیم و شودیم رهیخ چشمانم

 ایما باالخره و برود که کنمیم اشاره و رمیگیم را شیجلو

 که آلفرد همراه به و کندیم کرد عقب و شودیم میتسل

 دور من از آرام آرام است انداخته شیها شانه دور به یدست

 که شوم مطمئن تا مانمیم دو آن رهیخ انقدر و شوندیم

 اند. رفته

 

 

 

 

 

 



 گرد عقب شومیم مطمئن آلفرد و ایما رفتن از که یهنگام

 .کنمیم حرکت غار سمت به زنان قدم و کنمیم

 غار یورود دهانه از که ییبایز و سرسبز یها چکیپ

 غار وارد و زنمیم کنار را است شده زانیآو و کرده رشد

 و شومیم است شده روشن دیخورش ییطال یها اشعه با که

یم داشت قرار غار گوشه که چمدانم و صندوق سمت به

 .روم

 ودب کرده ایُمه میبرا کتوریو که یلیوسا از را خودم لیوسا

یم بود خودم به متعلق که یکوچک چمدان در و کنمیم جدا

 را واران یصدا که بودم چمدان در بستن درحال گذارم،

 .شنومیم خود یقدم چند در

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

یم نگاه او به و زمیریم چشمانم در را نفرتم و خشم تمام

 میگویم و کنم

 مجبور کنمیم که ییکارا بابت من درضمن ؟ینیبینم -

 و تمومه نجایا گهید من کار. بدم پس جواب تو به ستمین

 .یندار یازین کمک به گهید هم تو ظاهرا  

 شنومیم گوشم کنار قایدق را شیصدا

 یبر ذارمینم -

 مور خورد،یم گردنم پوست به که شیها نفس ُهرم از

یم فاصله او از و کشمیم گردنم به یدست ،شودیم مورم



یم و زنمیم یپوزخند و شومیم رهیخ چشمانش در رم،یگ

 میگو

... داره خنده یلیخ نرم؟ من ینذار که یخوایم تو ؟یجد -

 هب حلقه غالم من که بدون و کن فرو گوشت تو خوب نویا

 .دمیم انجام رو بخوام خودم که یکار هر و ستمین تو گوش

 تا شومیم بلند میجا از و بندمیم محکم را چمدان در و

یم را شیصدا دوباره که دهم قرار یاگوشه را چمدان

 شنوم

 و من مونم،یپش واقعا کردم که یرفتار و کار از واقعا من -

 متاسفم واقعا من ببخش،

 زنمیم ادیفر

 آش شتریب ینزد که نیا از ؟یچ از هان؟ یمتاسف یچ از -

 درضمن نم،یبینم چشمات تو یتاسف چیه من ؟یکن الشم و

 .دار نگه خودت یبرا و تاسفت

 ییروشنا در صورتش که گذاردیم عقب به یقدم وارن

 یرو بر که یسطح خراش یجا و ردیگیم قرار نور پرتو

 .شودیم مشخص گذاشتم ادگاری به اتفاق آن از صورتش

 نگاه بود یحس هر از یخال که شبش رنگ به چشمان در

 میگویم و کنمیم اشاره صورتش خراش به و کنمیم

 یهنر اثر کردم،یم فرو پوستت تو ناخونامو شتریب کاش -

 شده. یخوشکل



 و چشمان در را خشم و حرص اما دیگوینم یزیچ واران

 به نشود دهیکش نیزم یرو بر دارد یسع که ییها پنجه

 .دهدیم نشان را درونش تیوضع و است مشهود یخوب

 دندان انیم از و ردیگیم من از را شیرو نیخشمگ واران

 دیگویم اششده دیکل یها

 ایب من با -

 شب مهیخ عروسک ای دست ریز گهید من برو، خودت -

 به و مجروحم االن من بکن، خودت کاراتو ستم،ین تیباز

 .دارم ازین مراقبت

 نمینشیم داشت قرار غار گوشه که یدرخت ُکنده یرو بر و

 انگور حبه و دهمیم هیتک سرم پشت یسنگ وارید به و

 یرو بر یدار هیپا ظرف درون که یخوشرنگ و یاقوتی

 که گذارمیم دهانم در و دارمیم بر داشت قرار یچوب زیم

 .شودیم پخش دهانم تمام در اشخوشمزه و نیریش طعم

 به واران یحرص نگاه متوجه که رمیگیم باال را سرم

 .شومیم خودم

 چشمان مقابل و دارمیم بر ظرف درون از یانگور خوشه

 ُزل چشمانش در گستاخ و پروو و دهمیم تکان اشیحرص

 میگویم و زنمیم

 ؟یخوریم کنم تعارف توهم به رفت ادمی دیببخش یوا -

 میگویم و زنمیم پوزخند بعد و



 خورنینم انگور گرگا که نبود ادمی اصال یوا یا -

 و خندمیم حرصش از شده جمع صورت به قاه قاه و

 شنومیم میها خنده انیم در را شیها دندان فشردن یصدا

یم گرد عقب کند نگاه صورتم به گرید بار نکهیا بدون و

 شودیم خارج غار از و کند

 اجازه خودم به تاکنون چرا که شمیاندیم نیا به من و

 ار مانند والیه گرگ نیا مارگونهیب و ضیمر ذهن تا امنداده

 بخوانم.

 

 

 شومیم خارج غار از و کنمیم رها ظرف درون را انگور

 .بزنم یدور جنگل و اطراف نیا در بار نیآخر یبرا تا

 به که را آلفرد که کنمیم حرکت جنگل طرف به زنان قدم

یم را نداشت دنیدو از یکم دست که یبلند یها گام طرفم

 نفس نفس شدت از بایتقر رسدیم من به که یهنگام و نمیب

 .ماندیم باز گفتن سخن از زدن

 هباالخر بود آمده جا نفسش که کوتاه یقیدقا از بعد آلفرد

 .شودیم باز زبانش

 ؟یریم کجا یدار کالرنس، -

 نگاه آلفرد به متعجب و ساکت و رودیم باال میابرو کی

 اندازمیم



 افتدیم لُکنت به و شودیم دستپاچه من رهیخ نگاه با آلفرد

 اون اومدن تا که گفته واران آلفا... زهیچ... یعنی... عی -

 .یبر ییجا تو که مینذار

یم رهیخ آلفرد چشمان در و کشمیم تیعصبان از یپوف

 میگویم و شوم

 ریز گهید و رمیم نجایا از دارم که نگفته بهتون آلفاتون -

 ستم؟ین اون یگو قربان بله و دست

یم ییفرما حکم انمانیم هیثان چند یبرا که یسکوت از بعد

  شکنمیم را سکوت کرد،

 ور رتونیپ یآلفا اون سنگ من یجلو نقدریا ستین الزم -

 .دیبزن نهیس به

 دهخور بر بهش شیآلفا درباره من گفته از انگار که آلفرد

 اش شده چفت فک انیم و شودیم منقبض فکش بود

یم خودش به حمله حالت و کشدیم بلند نسبتا یخرناس

 .ردیگ

 و رسانمیم خنجرم به را دستم و زنمیم کنار را شنلم گوشه

 رمیگیم زین خود به یتدافع حالت

  آلفات؟ یدرباره من یحرفا از یشد ناراحت ،یآخ -

 و کنمیم نگاه چشمانش به سرد و زنمیم یپوزخند بعد و

 میگویم



 هی عنوان به داشتم انتظار اما ستم،ین آلفات گهید درسته -

 به رو مسخره حالت نیا و یبذار احترام بهم حداقل زن

 .یرینگ خودت

 را سرش بود، زده خجالت و شرمنده عملش از که آلفرد

 .شودیم رهیخ من به یچشم ریز شرمزده و اندازدیم نییپا

 را آلفرد و رمیگیم را راهم اصولش و ادا به توجه بدون

 .شومیم دور آنجا از و گذارمیم جا سرم پشت

 اطرافم ریدلپذ یهوا از و امدهیرس جنگل اواسط به بایتقر

 نهار یبرا هم کبک دوتا یکی و برمیم را لذت تینها

 .بودم کرده شکار ظهرم

 عهد یها اصول و ادا آن از واران دانستمیم که چرا

 خوردن غذا از مرا که است ممکن و آوردیم در یانوسیدق

 .کند محروم

 کنمیم نگاه بود دستانم در که یُمُپل تپل یشکار کبک دو به

 پچ پچ با شباهت یب دور از که آرام زدن حرف یصدا که

 شودیم زیت میها گوش نبود

 بوته پشت و کنمیم تر کینزد صدا به را خودم آرام آرام

 ها بوته انیم از را سرم آرام. شومیم پنهان شمشاد یها

 و واران دنید با که نمیبب را صدا صاحبان تا آوردم باال

یم مشاجره و دعوا و ستادهیا هم کینزد بایتقر که کتوریو

 .شدم متعجب کنند



 متوجه تا دهمیم گوش قیدق کتوریو و واران یحرفها به

 .شوم سخنانشان

 شنومیم را واران نیخشمگ یصدا نیب نیا در

 داعتما به بخوام که نشدم پست اونقدر هنوز تونم،ینم من -

 کنم انتیخ باشه میبچگ دوست اگه اونم دوستم نیبهتر

یم نداشت واران از یکم دست که هم را کتوریو یصدا

 شنوم

یم که یراه تنها که بفهم پسر، یشد نفهم نقدریا تو چرا -

 تنها اون همونه، برگردونه تیعاد حالت به رو تو تونه

 .تهیموقع نیا یتو تو زیدستاو

 سر او، به کتوریو شدن چیپاپ و اصرارها از واران

 بایتقر و شودیم یعصبان ستیچ دانستمینم که یموضوع

 دور به یچارگیب و یکالفک سر از و زندیم بلند یانعره

 زند.می یچرخ خود

 

 

 

 

 

 



 رکاهیز آب و یموز موجود دو آن حرکات و سخنان محو

 .کنمیم نگاه را آنها دقت با و هستم

 گوش و گرانید حرف و یستادیا گوش فال ستین خوب -

 .ایدیم

 آماده و پرمیم میجا از آمد، گوشم کنار قایدق که ییصدا با

 من جانب از یواکنش هر از قبل قایدق که شومیم زدن غیج

 عقب به مرا و شودیم گرفته دهانم یجلو یدست دهانم، و

 .راندیم

 شدن خفه از قبل را خودم تا هستم زدن پا و دست درحال

 دهآم آباد ناکجا از که یابانیب غول آن دستان حصار انیم در

یم جدا من از و کندیم ُشل را دستانش که کنم خالص بود

 .ستدیایم مقابلم و شود

 یابانیب غول آن دستان انیم از دهانم شدن آزاد محض به

یم میها حهیر مهمان را آن بلعم یم وجودم تمام با را هوا

 قیعم نفس و کنمیم بسته و باز بار کی را چشمانم. کنم

 که یکس به و شومیم رهیخ میرو روبه به و کشمیم یگرید

 .شومیم رهیخ گرفته را دهانم یجلو و شده ترساندنم باعث

 یمو انبوه انیم در را او توانمیم کنمیم نگاه که تر قیدق

 اطرافش و صورت و سر یرو بر که رنگ اهیس بلند

 بود شده دهیکش اشیشانیپ نییپا تا بایتقر که یشنل و ختهیر

 است گرفته قاب را اشدهیپر رنگ و سرد صورت و

 .بشناسم



 را او من و بود شده مجروح شیپا که بود یمنیاهر همان او

 .بود کردم مداوا

 و کنمیم نگاه یسوال حالت به خندانش و مرموز چشمان در

 سوال به توجه بدون و زندیم یا خنده تک  چته: میگویم

 دیگویم من

 دادم نجاتت یبد لو و خودت نکهیا از قبل شد خوب -

 ارکن قایدق که یبزرگ نسبتا سنگ و کنمیم دراز را دستم

 جا که کنمیم پرتاب شیسو به و دارمیم بر بود افتاده میپا

 ییصدا نیزم به برخوردش بخاطر سنگ و دهدیم یخال

 نیا به  واران و کتوریو توجه شودیم باعث که دهدیم

 .شود جلب میبود ستادهیا ما که سمت

 ما سمت به که را واران استوار و محکم یها قدم یصدا

 .کنمیم احساس یخوب به را دیآیم

 کنمیم یته قالب و ام شده دستپاچه ترس شدت از

 دیگویم که شنومیم را واران یصدا

 اونجاست؟ یک -

 به من و شودیم تر کینزد و کینزد لحظه هر وارن

 آن به و کنمیم سرزنش سنگ کردن پرت بابت خودم

 .رومیم غره چشم راست و چپ هم نیاهر



 بر تنومندش کلیه هیسا که بود شده کینزد آنقدر واران

 بیغ توانمینم یحت که ام شده ُشکه آنقدر فتد،یب سرم یرو

 .شوم

یم سرم یباال را واران یعصب نسبتا و محکم یصدا

 .شنوم

 وایسادی. گوش فال ،یینجایا تو پس -

 

 و باال لحظه هر قلبم ضربان و آمده بند زبانم ترس شدت از

 هستادیا سرم یباال که واران تنومند کلیه به. رودیم باالتر

 دهانم آب و شومیم رهیخ است افتاده میرو بر اش هیسا و

 .دهمیم قورت یسخت به را

 نگاه متوجه که میبگو یسخن تا کنم باز را دهانم خواهمیم

 .شومیم سرم پشت به واران رهیخ

 سرم پشت به و گردانمیم بر را گردنم یآرام به ترس با

 هک یا شکسته بال قرمزِ  چشم کالغ متوجه که کنمیم نگاه

 .شومیم باشد رافائل نانیخبرچ و جاسوسان از دیبا احتماال

 نفس ستمین من واران سخنان مخاطب بودم دهیفهم که حاال

یم یا آسوده نفس و کنمیم رها را ام نهیس در شده حبس

 .بلعمیم میها هیر داخل به وجود تمام با را هوا و کشم

 شدن آماده متوجه که رمیگیم باال را سرم لحظه کی در

 .شومیم بلند پرش کی یبرا واران



 نیا به شمشاد یها بوته آنطرف از واران نکهیا از قبل

 و خرد شیپاها و دست ریز میها استخوان و بپرد طرف

 برمیم پنهاه یدرخت پشت و دهمیم یخال جا شود ریخاکش

 .زنمیم نفس نفس و

 به و آورمیم رونیب درخت انیم از یآرام به را سرم

 هنگا است ستادهیا منفور کالغ آن سر یباال حاال که واران

 .کنمیم

 سرش و کندیم یزندان شیها پنجه انیم در را کالغ ناگهان

 را کالغ زدن برهم چشم کی در و کندیم جدا تنش از را

 و زیت یها آرواره انیدرم را آن و گذاردیم دهانش در

 بلعدیم و کندیم له اش ُبرنده

 

 را کالغ شکننده و فیظر یها استخوان شدن خورد یصدا

 از خون یمقدار و شنوم،یم دهانش در هم فاصله نیهم از

 دچار شودیم باعث که شودیم زانیآو و چکدیم اش پوزه

 . شوم تحو حالت

 شوم دور آنجا از تر زود هرچه تا گذارمیم عقب به یقدم

 جا در مرا میپا ریز در یخشک شاخه شکستن یصدا که

یم جلب قسمت نیا به را واران توجه و کندیم خکوبیم

 .کند



 که ییجا همان به قیدق و کندیم زیر را چشمانش واران

 زیتم را اش پوزه دور زبانش با شود،یم رهیخ ام ستادهیا

 .رساندیم هستم که ییجا به را خودش گام چند با و کندیم

 تا گذارمیم ام ینیب و دهان یرو بر محکم را دستانم

 دهش بلند اضطراب و ترس اثر بر که یتند تنفس یصدا

 .رمیبگ را است

 از یا لحظه و کندیم دنیکش بو به شروع قیدق واران

 .کشدیم دست عملش

 بود مانده کم کردم،یم چه را بدنم یبو اما بودم شده بیغ

 .برم حال از جا همان که

 زا و شود تر کینزد من به واران تا بود مانده قدم چند فقط

 تا کنمیم خدا خدا. شود من حضور متوجه دنیکش بو

 مهلکه نجات دهد. نیا از مرا و فتدیب اتفاق یا معجزه

 

 

 

 

 

 

 



 زا یحت بزند، رونیب دهانم از مانده کم تپش شدت از قلبم

 و دهم قورت را دهانم بزاق توانمینم هم کینزد  فاصله آن

 .کنم َتر را ام شده خشک یگلو

 رسدب گردنم به واران پوزه که بود مانده متر یلیم چند فقط

 من از داده قرار مخاطب را او که کتوریو یصدا با که

 .دهدیم کتوریو به را حواسش و شودیم دور

 یسک نیا از شتریب تا میبر باش زود ؟یکنیم کاریچ پسر -

 جنگل که گفتن بهت اولم از م،ینکرد خودمون متوجه رو

 دیاب و ستین مورد نیا در کردن صحبت یبرا یمناسب یجا

 میبزن حرف دربارش تا گاهیپا یایب

 لحن با را زدنش حرف سپس و واران خرناس یصدا

 شنومیم یعصبان

 کینزد بودم گذاشته جهنم اون تو رو پام که یبار نیآخر -

 که تمسین یکس من تو، دست به فقط اونم و بشم کشته بود

 .بشم دهیگز دوبار سوراخ هی از بخوام

 تو که موقع همون کنم ستتین به سر خواستمیم اگه من -

 کردمیم ولت یبود مرگ درحال و کردم داتیپ دره

 .یریبم

 شنومیم را واران زیآم تمسخر یصدا



 به که دارم منفعت و سود برات اتیبر و دور مثل حتما -

 رافائل اون البد ،ینکرد یکار نیهمچ حااال تا خودت قول

 بود ختهیر عقرب زهر میدنینوش تو که بوده

 ایکار کثافت نیا از یچ: دیگویم و غردیم نیخشمگ واران

 اصال بردار، میزندگ و من سر از دست... هان اد؟یم رتیگ

 سرم از دست پس. بمونم گرگ هی عمرم آخر تا خوامیم

 رمیبم حاضرم. بشه رید خودت یبرا نکهیا از قبل بردار

 نکنم، یقربان رو یکس هام خواسته به دنیرس یبرا اما

 .نشدم پست تو مثل اونقدار هنوز

 زا سرعت با دیبگو یسخن کتوریو دهد اجازه نکهیا بدون و

 .شودیم دور آنجا

 وا است، نگرفته نشانه مرا فقط کتوریو یها ترکش پس

 و سلطه ریز ینحو به را هستند اطرافش که را یکسان تمام

 .است آورده در خود کوچک ییفرمانروا

 میپاها که ام ستادهیا پا سر یا گوشه حرکت بدون آنقدر

 دمیترسیم که چرا. است شده خشک چوب، تکه دو همانند

 و کنم درست دیجد یدردسر گرمید حرکت کی با دوباره

 از که او و کنم خود حضور متوجه را کتوریو بار نیا

 اوردین در را ماجرا یتو و ته تا بود تر سمج هم واران

 یحت ندازمیب خود جان به را او اگر و ستین بردار دست

 او دست از هم باز بزنم چنگ هم یاله سمانیر به اگر

 .کنمینم دایپ نجات



 پشت نخوردن ُجم و ستادنیا یطوالن مدت از بعد باالخره

 و کندیم رفتن قصد کتوریو باالخره ساز دردسر درخت آن

 کند.می ترک را آنجا

 

یم گرد عقب شوم،یم مطمئن خوب که کتوریو رفتن از

 ترک فتدیب یگرید شوم اتفاق نکهیا از قبل را آنجا تا کنم

 سبز میجلو معلق عجل همانند چل و خل منیاهر آن که کنم

 .بردیم سکته مرز تا مرا که شودیم

 و کار یداشت باز تو خب اما دادما، نجاتت خوب... هوم -

 اما. یانداختیم دردسر تو رو خودت و یکردیم خراب

 منظورم اومد، خوشم ناخودآگاهت حرکت اون از بازم

یم و یستین یناش هم اونقدرا پس. بود شدنت بیغ همون

 .یبزن یحرکت بزنگاه سر یتون

 که آوردیم فرو مجروحم یبازو در را اش یسنگ مشت و

 .کندیم بلند را آخم

 نکره یصدا باز که کنمیم ناله و آخ و ام گرفته را میبازو

 شنومیم را اش

 زود ،یکن تشکر دادنت نجات بابت من از دیبا یراست -

 .نمیبب باش



 ممحک ببوسم شیبرا را آن تا کرده دراز که را دستش پشت

 او توسط میبازو که شومیم رد کنارش از و زنمیم کنار

 .گردمیم باز اولم یجا سر دوباره و شودیم دهیکش

 نگاه چشمانش در و کنمیم آزاد دستانش انیم از را میبازو

 میگویم کالفه و کنمیم

 کمک یجا به دیبا دادما، نجات رو تو کردم یغلط چه -

 سبز من یجلو حاال تا کردمیم جدا تنت از و سرت بهت

 .یاریب در یباز شاخ و ینش

 غول اون که بودم نداده نجاتت اگه من هم تو بابا برو -

 یوجل نکهیا یجا به االن و بود کرده چپت لقمه هی یابونیب

 مشک تو یداشت یبزن حرف سرمن دنیبر از و یستیبا من

 .یشدیم هیتجز اروی اون

 نیزم به را میپا و کشمیم یپوف شیها یحرف ُپر دست از

 کوبم یم

 نیداد نجات یآسمان یبال نیا از رو من که متشکرم یلیخ -

 یپ برم منم بذار و کارت رد برو حاال شد؟ خوب سرورم،

 کارم

 کنه،یم یدان قدر و تشکر طلب نکرده کار یبرا یروان

 ینفس و گردانمیم بر را میرو و رومیم او به یا غره چشم

 .کنمیم تازه



 هقیدق نویخبرچ کالغ اون که همون بابا؟ هیچ نکرده کار -

 هی تا کردم پرت و واران هواس و سرت پشت انداختم نود

 فک یایب دیبا تازه کاره، یکل یبد نشون خودت از یحرکت

 .یکن ماچ پامم

 .کنمیم نثارش یشعوریب و کنمیم نگاهش چندش حالت با

یم بودم نشده بیغ نود قهیدق من اگه دیبگ شهیم وقت اون -

 د؟یکن کاریچ نیخواست

 و یکنیم حس ها فرسخ از رو خطر یمرگ هیسا هی تو -

 یفتیب تله تو نداره امکان ،یدیم نشون واکنش

 اندر عاقل و خارانمیم ام اشاره انگشت با را ام چانه گوشه

 شومیم رهیخ چشمانش در هیسف

 رو خطر و مرگم هیسا هی من یگیم یدار خودت... هوم -

 نشون واکنش و کنمیم حس ها دست دور ها و لومتریک از

 ترشیب و حرکت اون و نبوده، تو کمک به یازین پس دم،یم

 نیچ خبر کالغ هی اون چون. یکرد خودت نجات یبرا

 نهیگرگ با نیهمنش و گوشیباز منیاهر هی که هم تو و بوده

 نده لو رو تو نکهیا یبرا و اون پس گه،ید موجود هر و ها

 ادیپ نجات تا واران یجلو شیانداخت یفتین دردسر تو و

 .یکن



 نجات رو خودت هم ،یزد نشون دو ریت هی با واقع در

 به یازین پس. یبرد نیب از و مصرف یب اون هم یداد

 .یندار تشکر

 در احمقانه ام،خوانده را دستش بود دهیفهم حاال که او

 دیگویم و کندیم نگاه چشمانم

 دهدیم لمیتحو یتر احمقانه لبخند و ،یدیفهم... اِ  -

 به شیها یوراج به توجه بدون و کنمینم نگاهش گرید

 دیگویم و زندیم ادیفر راه وسط در که دهمیم ادامه راهم

 یبدون که گفتم هست، کیج اسمم یراست -

 زنمیم ادیفر خودش مثل هم من و

 مهمه برام که هم چقدر -

 بودم دهیفهم تازه که را او و کنمیم نثارش یا وانهید و

 گذارم.می جا سرم پشت هست کیج اسمش

 

 

 

 

 

 



 لنگ بود شده خشک ادیز ستادنیا خاطر به که ییپا با

 محوطه وارد کنم،یم حرکت زمرد جنگل طرف به لنگان

 . نمیبینم آنجا در را یکس و است ساکت و آرام شوم،یم که

 گوشه که یدرخت ُکنده همان یرو بر و شومیم غار وارد

 در به و نمینشیم بودم، نشسته آن یرو بر صبح و بود غار

 .کنمیم نگاه کیتار وارید و

 مشغول و گذارمیم دهانم در یخوشرنگ یاقوتی انگور حبه

 وارد سردرگم و کالفه واران که شومیم دنشیبلع و دنیجو

 و خسته جسم شود من متوجه نکهیا بدون و شودیم غار

 و شودیم مچاله خود در و کوبدیم نیزم به را نشیسنگ

 .کندیم یقرار یب

 و کرده مشغول خود به را ذهنش یمهم مسئله که انگار

 .است کرده شانیپر را خاطرش

 شیها پنجه انیم در را سرش و زندیم یغلت خود دور به

 .دهدیم سر یآرام و فیخف یها زوزه و کندیم یمخف

 یریدرگ از تر فرا یزیچ انگار شومیم نگرانش یکم

 را او که دارد قرار وجودش در یزیچ انگار است، یذهن

 و گرفته آغوش در را خود نگونهیا و کندیم تیاذ درون از

 .زندیم چنگ



 ار شانشیپر ذهن تا است افتاده جانم به خوره همانند یزیچ

 متوجه را اش یحال شانیپر نیا علت و کنم نییپا و باال

 .شوم

. داردیم باز کار نیا از مرا و زندیمبینه وجدانم اما

 کنار را مسخره وجدان عذاب تا شومیم قادر باالخره

 .کنم کنکاش را واران ذهن و بگذارم

 و بندمیم را چشمانم سپس و اندازمیم ینگاه واران به

 مانع بیعج ییروین اما. شوم ذهنش واراد تا کنمیم تمرکز

 .شودیم ذهنش به نفوذ از

 و بزنم دور را مانع آن دیشا تا کنمیم تالش شتریب یکم

 سرم در یبیعج درد ناگهان که شوم، مغزش وارد بتوانم

 به سرم و شومیم پرتاب عقب به شتاب با و کنمیم احساس

 در که یزیچ تنها و کندیم برخورد غار یسنگ یوارهاید

 سرم از یگرم عیما شدن ریسراز شوم،یم متوجه زمان آن

 بود.

 

 

 

 

 

 



 در را سرم تمام یشد درد کنم،یم ینیسنگ احساس سرم در

 را جا همه کنم،یم باز یآرام به را چشمانم است، گرفته بر

 نیب از میرو شیپ یتار تا زنمیم پلک بار چند ،نمیبیم تار

 .ندارد یا دهیفا اما رود،

 یصدا رسد،یم گوشم به نییپا از یبلند بحث و َجر یصدا

 .شودیم زیت میها گوش و شنومیم را ییآشنا

 ...یدن -

 کندیم ینیسنگ میها پلک شود، کامل سخنم نکهیا از قبل اما

یم دهیکش یخبر یب عالم به دوباره و افتدیم هم یرو بر و

 .شوم

 سر و دعوا مگه هم ضیمر سر یباال گه،ید دیکن بس ِاه، -

 .دیبکش خجالت کنن؟یم صدا و

 حدس شنوم،یم سرم یباال را یآرام یها پچ پچ یصدا

 .ستین سخت هم ادیز ایما حیمل و نازک یصدا زدن

 یبرا یحت توانمینم که دارم جهیسرگ و درد احساس آنقدر

 .کنم باز را چشمانم یا هیثان

 یصدا متقابال و در شدن بسته و باز یصدا نیب آن در

 .شنومیم کندیم مواخضه را یکس که را کتوریو

 دیباش زود ن،یگرفت جلسه ضیمر سر یباال نجایا هیچ -

 .نمیبب رونیب دیایب

 .کنمینم احساس یزیچ گرید و رومیم هوش از دوباره و



 ؟یبش داریب یخواینم دختر، پاشو کالرنس،... کالرنس -

 گهید بسه خواب

 صورتم به دیخورش نور پرتو ها، پرده شدن دهیکش با

 .کندیم تیاذ را چشمانم و کندیم برخورد

 .بخوابم خوامیم خوام،ینم -

یم و کشدیم سرم یرو بر وار نوازش را دستانش مادر

 دیگو

 ناراحته؟ که شده چش باز مامان عسل -

 را سرم دادم،یم فشار بالش انیم در را سرم که همانطور

 و بایز چهره به ینگاه یچشم ریز و چرخانمیم یکم

 میگویم و نمیچیم بر لب و کنمیم مادرم مهربان

 و من یچیپ باند کله اونا قهرم، نیستیکر و واران با من -

 .کننینم یباز باهام و کننیم مسخره

 دیگویم و زندیم میرو به ییبایز لبخند مادرم

یم دوباره و یشیم خوب زود یلیخ نباش، نگران زمیعز -

 .کن طنتیش و یباز و یتون

 ...قهر چون کنم، یباز باهاشون خوامینم گهید من اما -

 وارد صدا و سر با پدرم که بود نشده تمام ام جمله هنوز

 شودیم اتاق

 موافقه؟ یمقو و خوشمزه صبحانه هی با بابا پرنسس -



 .دهمیم لشیتحو قاطع نه کی و زنمیم نق

یم اشاره کار خدمت به من یها نق به توجه یب پدرم اما

 بگذارد، رنگم دیسف یپاتخت یرو بر را صبحانه ینیس تا کند

 .ندینشیم تخت یرو بر و دیآیم من سمت به خودش و

 .نطوریا که خوره،ینم صبحانه من یکوچولو موش پس -

 زنمیم ادیفر یاخالق بد با من و

 .ستمین موش من -

 دیگویم متفکرانه و گذاردیم اش چانه ریز را دستش پدرم

 من که یشد آماده که یهست یتپل زرد جوجه هی پس -

 بخورمت

 قلقلکم و گرفتن گاز به شروع و شودیم خم میرو بر پدر و

 کنند.می ُپر را اتاق کل و رودیم هوا به امخنده که کندیم

 گهید بسه بسه، بابا... بابا -

ینم من به را دوباره زدن حرف اجازه گرید میها خنده و

 .دهند

 و داردیم بر دادنم قلقلک سر از دست یقیدقا از بعد پدر

 انیدرم محکم مرا و بوسدیم را امشده یچیپ باند سر

 ردیگیم آغوشش

 .داینم خوشم ازش د،یکنیم باز رو سرم باند یک پس بابا -

 .کننیم مسخرم پسرا: میگویم و نمیچیم بر لب و



 دیگویم و خنددیم گلو در پدر

 زود زود یبخور رو یمقو و خوشمزه صبحانه نیا اگه -

 رو اونا و یکن یباز پسرا با یبر یتونیم و یشیم خوب

 .یبد شکست

 هب را دستانم کف یخوشحال با پدرم، سخنان اتمام با من و

 یرو بر که یا صبحانه ینیس سمت به و کوبمیم هم

یم خوردن مشغول و کنمیم حمله داشت، قرار یپاتخت

 .شوم

 کنه،یم یگ گلوت تو االن دختر تر آروم کالرنس -

 .تر آروم کالرنس

 ...کالرنس... کالرنس کالرنس، -

 .ام شده خسته مکررم کردن صدا از

 به نه یول نمیبیم تار یکم کنم،یم باز یآرام به را چشمانم

 .بودم کرده باز را چشمانم که یاول بار اندازه

 .شودیم درست دمید بالخره تا زنمیم پلک بار چند

 است نیا کندیم جلب خودش به را نظرم که یزیچ نیاول

 .نبود یخبر نمور و کیتار یفضا و غار آن از یخبر که

 داده قرار مخاطب مرا که ایما زده جانیه و شاد یصدا

 شنومیم گوشم کنار را است

 .یخواب روزه سه االن تنبل دختر گهید شو داریب -



  کنمیم نگاهش تعجب با

 !روز؟ سه -

 دختر آخه ،یبود خوش خواب روز سه خوشکله خانم آره -

 بس از ؟یشد یشکل نیا یکرد کاریچ خودت با تو خوب

 عوض دوبار رو سرت ریز بالش بود ادیز تیزیر خون

 .خون اچهیدر بود شده م،یکرد

 با است دهیچسب بهم و شده خشک یآب یب از که یدهان با

 زنمیم صدا را ایما آرام یصدا

 یدار الزم یزیچ جانم، -

 آن از یسخن اما شود،یم بسته و باز یماه همانند دهانم

 .شودینم خارج

 کنم؟ خبر رو کتویو برم ؟یدار درد شد، یچ -

 و رمیگیم را دستش مچ که است شدن بلند ُشرف در ایما

 .کنمیم نشستنش به وادار

 آب -

 ارمیم االن کن صبر ؟یخوایم آب -

یم داشت قرار ایما دستان در که یوانیل از آب یمقدار

یم بر تخت یرو بر کش دراز حالت به دوباره و نوشم

 گردم

 کتوره؟یو خونه نجایا -



 آره -

 داشت که بود هم آشنا یصدا هی اومد،یم دعوا یصدا -

 ل؟یدن بود؟ یک کرد،یم دعوا

 ؟یدیشن -

 نه؟ بود خودش -

 دهدیم جواب رغبت یب و حوصله یب و کشدیم یپوف ایما

 بود. خودش آره -

 رد،یگیم ام خنده بود گرفته خودش به ایما که یحالت از

 .بود نمانده امان در لیدن یها ترکش از هم او حتما

 میگویم شدیم بلند چاه ته از که یفیضع یصدا با

 ؟یا حوصله یب و پکر نقدریا چرا حاال -

 دیگویم کالفه و کشدیم قیعم ینفس ایما

 .خونه داداشت یا دست از دلم که کالرنس نپرس یوا -

 شده؟ یچ -

 .کرده ونهید رو همه نشده، یچ بگو تو -

 بود؟ یچ سر دعوا حاال -

 .بود تو سر دعوا گهید معلومه خب بود؟ یچ سر دعوا -

 دیگویم من به رو کارانه طلب بعد و



 چرا دختر آخه ؟یآورد خودت سر که ییبال چه نیا -

یم تنها لحظه هی تا گذاشت؟ تنها لحظه هی رو تو شهینم

 .یاریم خودت سر ییبال هی یمون

 ،یآورد خودت سر ییبال چه نیبب میشد قافل ازت لحظه هی

 یصدا که میخوردیم نهار میداشت میبود نشسته همه

 کرد، زده ُشک و هممون وارید تو یجسم محکم برخورد

 سرت یبود یحال چه تو که برات نگم سرت، باال میاومد

 از یجور نیهم قیعم شکاف نه هم شکسته بود، شکسته

 خون اچهیدر و شدیم ریسراز غار کف که بود خون سرت

 دکر رحم بهت خدا اما گه،ید یُمرد میگفت. بود کرده درست

 .یموند زنده که

 و بر و بود شده ُشکه هم واران و یبود وضع اون یتو تو

 آلفرد که یداد با باالخره تا کرد،یم نگاه رو تو داشت بر

 سوار پشتش حرکت هی با رو تو و دایم خودش به زد سرش

 ُخل داداش نیا هم بدمون شانس از که نجایا ارهیم و کنهیم

 نهیبب رو تو که اومدهیم داشته که مینیبیم راه تو و وضعت

 جون به و کنهیم پا به جنگ نهیبیم رو تو روز و حال و

 تو وسط اون حاال زنتش،یم داره جون تا و فتهیم واران

 واران اون با ونتید داداش اون یرفتیم دست از یداشت

 یمکافات چه با رو تو دونهیم خدا ،بود شده قهی به دست

 .کتوریو خونه میآورد

 دیگویم یم یجار چشمانش از اشک



 .یُمرد میگفت که بود بد حالت نقدریا -

 کنمیم نوازش و گذارمیم دستش یرو بر را دستم

 هیسا هی که بدون نمیا شتم،یر خیب و زندم ینیبیم که حاال -

 .رهیمینم ایراحت نیا به مرگ

یم پاک را صورتش یرو بر شده یجار یها اشک ایما

 دیگویم و کند

 ونهید رو همه که کن جمع چلتو و ُخل داداش نیا ایب -

 خودش با رو تو خوادیم که کفش هی تو کرده پاشو کرده،

 جمع چمدوناتم ؟یبر یخوایم ؟یبر یخواینم که تو ببره،

 .یبود کرده

 به واران گهید هم االن رفتم،یم دیبا روز هی باالخره -

 از اد،یم بر کاراش پس از خودش. نداره یازین من کمک

 من وجود و کمک به اصال واران کنمیم فکر که اولشم

 .نداشت یاجیاحت چیه

 دیگویم و گزدیم را لبانش ایما

 ...واران ست،ین یگیم تو کخ هم ینطوریا -

 باز شتاب با در برساند اتمام به را حرفش ایما نکهیا از قبل

 جادیا یبد یصدا و کندیم خورد بر وارید به و شودیم

 کند.می

 



 که کندیم خورد بر وارید به و شودیم باز شتاب با در

 گرگش بتیه با یعصبان لیدن و کندیم جادیا یبد یصدا

 .کندیم نگاه را ایما چپ چپ و شودیم اتاق وارد

 بود آمده ستوه به لیدن یها یباز ونهید دست از که هم ایما

 هب ردینگ قرار لیدن یها ترکش اصابت مورد نکهیا یبرا

 که یدر و کندیم ترک رونیب مقصد به را اتاق سرعت

 برخورد وارید به یبد یصدا با و بود شده باز چهارطاق

 .بنددیم سرش پشت بود کرده

 من سر یباال و کندیم یغرش گرگش حالت همان با لیدن

 .کندیم نگاهم رهیخ اش یبرزخ چشمان آن با و ستدیایم

 ؟یکنیم نگام چپ چپ هیچ -

 شو خفه -

 ؟یکنیم درست دردسر یریم جا هر چرا -

 دیگویم و غردیم صورتم در لیدن

 ییبال هر رسهیم راه از یناکس و هرکس که یندار توقع -

 بر و بر نمیبش منم و ارهیب خواهرم سر خوادیم دلش که

 .کنم نگاهش

یم رهیخ چشمانش در خودش همانند و زنمیم یپوزخند

 شوم

 و تیواقع نیا براتون که نکرده وقت هنوز انیبرا انگار -

 .بگه ستمین خواهرتون من که



 دیگویم و زندیم ادیفر لیدن

 .یگیم مزخرف یدار تو -

 و من تیوزغ یچشما اون با درضمن نزن، داد من سر -

 . نکن نگاه ینجوریا

 .کشمیم سرم یرو را مالفه و گردانمیم بر را سرم

 کندیم نوازش و بردیم میموها انیم در آرام را دستش

 زدهیس دوازده نیا تونمینم اما ،یستین من خون از درسته -

 دهیناد رو هم به کردن محبت و عشق و بودن هم کنار سال

 و گتید یبرادرا از کدوم چیه نه و من نه رم،یبگ

 اونقدر روحت تو بکنن، کارو نیا توننینم خواهرت

 دست ازت یکس بخاطرش نشه که هست مهربون و بزرگ

 .بکشه

 و زندیم ام یشانیپ یرو بر یا بوسه و شودیم خم او و

 تنها ،ینفسم ،یمن جون تو ،یمن خواهر تو: دهدیم ادامه

 .باشم مرده که کشمیم دست ازت یزمان

 شده انسان حاال که یا چهره به و گردمیم بر شیسو به

 دلم چقدر کنمیم را فکرش که حاال کنم،یم نگاه دقت با بود

 .بود شد تنگ شیبرا

 که اش گونه و گذارمیم صورتش یرو بر را دستم کف

 .کنمیم نوازش بود آمده در شیر ته یکم آن یرو ب حاال

 دیگویم و کندیم اشاره ششیر ته به لیدن



 شدم؟ دخترکش اد؟یم بهم ه،یچ نظرت -

 با و ردیگیم ام خنده بود گرفته خودش به که یژست از

 کنمیم نثارش یا فتهیخودش و دهمیم ُهل را صورتش دستم

  شنوم.می را اش خنده زیر یصدا که

 

 نوازش را میموها و بوسدیم را ام یشانیپ گرید بار لیدن

 کندیم

یم وانه،ید دختره ،یآورد خودت سر ییبال چه نیبب -

 .دبو کار نیا یبرا یبهتر یها راه یکن یخودکش یخواست

یم که هست زایچ یکل تازه کنم، یخودکش که ونمید مگه -

 .کنم امتحانش خوام

 دیگویم یلودگ با و آوردیم تر کینزد را سرش لیدن

 شدن دهیبوس! هوم ؟یکن کشف یخوایم ییزایچ چه مثال -

 .اون از شتریب یزیچ ای مخالف جنس توسط

 صورتش در دستم کف با آرام و کنمیم نگاهش چپ چپ

 زنمیم

 کرف شکم ریز به فقط و نیمنحرف نقدریا پسرا شما چرا -

 شما امثال ییمردا دست رو خودم من درضمن د،یکنیم

 .دمینم

 .گهید باشه دخترا شما و ما نیب یتفاوت هی دیبا خب -



 بهش مثال که یلحن با و ردیگیم خودش به یا بامزه افهیق و

 دیگویم است برخورده

 ریز بر عالوه مردا ما درضمن چمونه؟ مردا ما مگه -

 .میهست شکمم فکر به شکم

 کشدیم شکمش به یدست سخنش اتمام با و

 چرخانمیم اتاق اطراف در را نگاهم و کشمیم یپوف

 دراز تخت یرو بر و کندیم سرش حائل را دستش لیدن

 زمزمه گوشم در و کندیم یباز میموها نوک با و شودیم

 کندیم

 ه؟یک بود نشسته کنارت که زده زنگ مو دختره نیا یکل -

 ردیگیم ام خنده بود داده ایما به که یلقب از

 یجلو یدار جرئت واران، گله یاُمگا هست، ایما اسمش -

 .کنه پارت کهیت تا کن صداش ینجوریا خودش

یم آدم فهیمر فیظر یلیخ که زده زنگ مو نیا ؟یجد -

 .است گله یاُمگا بعد بشکنه، بزنه دست بهش ترسه

 ؟یگرفت کم دست رو خانوما تو باز -

 زهیر هچ نینب فلفل گفتن میقد از بکنم، غلط من بابل نه -

 .آبگوشت تو زیبر بکشن

 کنمیم نگاهش هیسف اندر عاقل

 ؟یگفت درست رو المثلت ضرب یمطمئن -



 .نکن َشک -

 صالحت خلع که خوبه رنه همون تیباز ونهید نیا با -

 .کنه

 را زبانم گفتم، چه که دیآیم ادمی تازه حرفم اتمام از بعد و

 .است مرده رنه که بود رفته ادمی کل به رم،یگیم گاز

یم و کنمیم لیدن به رو کنم عوض را بحث نکهیا یبرا

 میگو

 چخبر؟ دیجد دختر دوست -

 .بود کجا دختر دوست هم تو بابا کن ول -

 ییتنها که اخالقته خاطر به حتما -

 دیگویم و ردیگیم موضع زود لیدن

 .یخوب نیا به چشه من اخالق مگه -

 .است گوش ستین چشم میگویم دلم در من و

 .پرفکت ه،یعال هم یلیخ ستین یچیه... یچیه -

 .دونمیم خودم -

 .دهمیم یفهش بشر نیا ییپروو به

یم کندیم یباز میموها نوک با که دستش یرو بر را دستم

 میگویم و گذارم

 باشه؟ رینگ گارد زود گمیم یزیچ هی -



 .نباش رنه منتظر -

 یصدا که گرداندیم بر سمتم به را سرش شتاب با یجور

 .رسدیم گوشم به یخوب به فقراتش ستون یها مهره تق تق

 رنه منتظر گم،یم خودت صالح یبرا دارم و نیا لیدن -

 .گهید یکی سراغ برو نباش

 غردیم صورتم در و شودیم نیخشمگ لیدن

 و اون من ؟یچجور! هان؟ گهید یکی سراغ برم یچجور -

 یزیهرچ من ؟یدار یتوقع چه عاشق هی از دارم، دوست

 دونم؟یم خوب و نیا سراغم ادیم باز رنه باشم که

 ادینم ل،یدن ادینم -

 کنمیم ثابت همه به و نیا و اد،یم -

 ستین کردن ثابت یبرا یزیچ -

 یتوجه من یها گفته به و زندیم ادیفر طور نیهم لیدن و

 کندینم

 لیدن مرده رنه -

 و ُشکه و شودیم خفه نطفه در شیادهایفر من گفته با

 .شودیم نمیاندوهگ و خسته نگاه رهیخ درمانده

 یبرا که یماه همانند د،یبگو یا کلمه تا شودیم باز دهانش

 اما شودیم بسته و باز دهانش کندیم تقال ژنیاکس یا ذره



یم نگاهم ُشکه همچنان و شودینم خارج آن از یا کلمه

 .کند

 دیگویم و شودیم مسلط خود به یکم باالخره

 ...م چطور... چطور... چ -

یم نییپا را سرش و شودیم عاجز سخنانش ادامه از و

 اندازد

 از محافظ یبرا کشتنش، مرده؟ چطور یبدون یخوایم -

 لورن که یلیدل همون به درست کرد، فدا و خودش تو از ما

 تو به که یعشق خاطر به کرد، خونواده یفدا و خودش

 .داشت

 دستم کف با و شودیم ریسراز چشمانش از یاشک قطره

 پاک اش گونه یرو بر اشک و کنمیم نوازش را صورتش

 .کنمیم

 کنم،یم احساس یخوب به را اش مردانه یها شانه لرزش

 تا دهمیم اجازه و کشمیم آغوشم در و رمیگیم را دستش

 .شود آرام یکم و کند یخال را خودش

 از و کشمیم آه برادرانم اهیس و پوچ سرنوشت یبرا من و

 کنم.می طلب آرام یزندگ کی آنها یبرا خدا

 



 امشانه یرو از را سرش لیدن خوردیم در به که یا َتقه با

 حالت از و کشدیم صورتش به یدست و داردیم بر

 .ندینشیم تخت یرو بر و دیآیم در درازکش

 به سر رد،یگیم لیدن از که یورود اجازه از بعد ایما و

 نکهیا بدون و دیآیم طرفم به و شودیم اتاق وارد ریز

 دیگویم من به خطاب کند بلند را سرش

 .نهیبب رو تو خوادیم واران -

 .دیگویم و ردیگیم جبهه لیدن ا،یما سخن اتمام با

 آورده سرش بال زده نه،یبب و من خواهر بخواد کرده غلط -

 جنازه رو از اگه نه؟یبب و اون خوادیم پررو کهیمرت حاال

 .یابونیب غول بشه رد من

 و سخنان به توجه بدون بود ستادهیا در پشت که واران

 در که شودیم اتاق وارد اشُگنده بتیه آن با ل،یدن نیتوه

 شودیم موفق تالش یاندک با که کندیم ریگ در چهارچوب

 مجسمه همانند و کند رد چهارچوب از زور به را خودش

یم هیسا میرو بر بزرگش کلیه که ستدیایم تخت کنار

 .اندازد

 و شودیم بلند تخت و کندیم واران کلیه به ینگاه لیدن

 دیگویم و کندیم نگاهش چپ چپ

 .گهید برو یزد و دتید -



 بنددیم یکالفگ و تیعصبان یرو از را شیها چشم واران

 .دیگویم و کندیم من به رو و کشدیم قیعم ینفس و

 ...اتفاق تا میبر نجایا از دیبا تر زود چه هر -

 پردیم واران حرف انیم به و زندیم یادیفر لیدن

 حق ؟یفهمیم داره صاحب ش،یببر یخوایم ویچ یچ -

 .بخوره بهش هم پنجت ناخون هی یندار

 .کندیم یگر یانجیم و دیآیم دو آن انیم کتوریو

 بخاطر بره، کالرنس یبد اجازه دیبا فعال جان لیدن -

 .بشه محافظ ازش دیبا خطره، تو اون بده، اجازه خواهرت

 هب دستش کف با بود دهیرس جوش نقطه به گرید که لیدن

 ادیفر و راندیم عقب به را او و زندیم کتوریو نهیس تخت

 زندیم

 شاخ یب غول نیا کنار یوقت خواهرم ،یزوریپ یگیم یچ -

 .خطره تو دمه و

 یدار! خطر؟: دهدیم ادامه دوباره و خنددیم کیستریه و

 تو یخطر خواهرم یبرا خودت تو ؟یزنیم حرف یچ از

 .یانداخت لجن و کثافط نیا یتو اونو

 و ردیگیم را کتوریو قهی یآن حرکت کی در لیدن و

 خودت منافع یبرا که یکثافط هی تو: دهدیم تکانش

 من ندونه یهرک ،یکنیم هم یقربان یحت ،یکنیم یهرکار

 .یآشغالم پدر اون مثل یکی دونمیم خوب



 یرو از و رودیم عقب به و کندیم ول را اش قهی و

 به را آنها و بردیم شیموها در یدست یکالفگ و حرص

 که است االن گفتم که یطور به زد،یم چنگ شدت

 شود.می جدا سرش از یهمگ شیموها

 

 جا لیدن شده فوران تیعصبان از که هیبق و کتوریو

 ذره واران اما کنند،یم ترک را اتاق یکی یکی خوردند،

 کندیم نگاه مرا بر و بر و خوردینم تکان شیجا از یا

 او یسو از اما دهمیم تکان مرگه چه عنوان به یسر

 بر را میرو و کنمیم نگاهش چپ چپ شنوم،ینم یجواب

یم و شومیم رو به رو لیدن نیخشمگ نگاه با که گردانمیم

 میگو

 چته؟ گهید تو -

 اصال یکنیم غلط تو ،یکنیم نگاهش چرا چمه؟ من -

 ؟یکن نگاهش

 میگویم و کنمیم نگاهش هیاندرسف عاقل

 تو؟ خوبه حالت -

 دیگویم و بردیم باال را شیصدا دوباره لیدن

 رب و بر و ستادهیا نجایا یابونیب غول نیا که یوقت تا -

 .ستمین خوب که معلومه کنهیم نگاهت



 نشان و خط هم یبرا که دو آن انیم تخت یرو بر نکهیا از

 .میآیم ستوه به امهدیکش دراز کشندیم

 میجا از یسخت به و کشمیم یا خفه غیج فراوان حرص از

 را دستش که دیآیم کمکم به لیدن راه وسط که شومیم بلند

یم هیتک تخت تاج به و کنمیم بلند را خودم و زنمیم پس

 .دهم

 به و کشدیم دست دنیکش نشان و خط از باالخره واران

 .شودیم رهیخ رونیب به و رودیم پنجره کنار

 و ندینشیم کنارم و پردیم تخت یرو بر لیدن بالفاصله

 ؟یبر نیا با یخواینم که تو: دیگویم

 برم که مجبورم ل،یدن برم دیبا -

 رفتن یبرا که یمیتصم از را او ایآ که مانمیم لحظه کی

 نه ای میبگو گرفتم شهر نیا از

 نرو فقط کنمیم محافظت ازت خودم ،رو کار نیا نکن -

 کنمیم نوازشش و گذارمیم اش گونه یرو بر را دستم

 چیه تونه،ینم کس چیه ،یکن محافظت من از یتونینم تو -

 کس

 امیم همراهت هم من پس -

 میگویم و کنمیم نگاهش متعجب



 یاومد که هم یجور نیهم خودت؟ یبرا تو یگیم یچ -

 خودت یبرا خطر یکل دنبالم یافتاد و ینیبب و من جنگل تو

 خطر تو رو هیبق و مامان و خودت ذارمینم ،یدیتراش

 از دیبا کنم ترک رو نجایا من نکهیا از قبل االن تو ،یبنداز

 .یبرنگرد و یبر نجایا

 دهدیم فشار و ردیگیم دستش انیم در را دستم لیدن

 چنگ تو اما یبود مرده کاش گمیم دلم تو وقتا یبعض -

 .یافتادینم دستش و دار و کتوریو

 کنار و کندیم اشاره واران به و بوسدیم نرم را میشانیپ و

 لز باز دهن با تو و وفتهیم نقابش روزی: کندیم نجوا گوشم

 نشناختیش. چوقتیه که یکس به یزنیم

 

 فکر به کندیم زمزمه گوشم در لیدن که یا جمله با من و

 .رومیم فرو

 هدفش به دنیرس یبرا من از واران که است ممکن ایآ

 کند؟ استفاده

 زدن در با که رودیم جا هزار به لیدن جمله کی با ذهنم

 .میآیم رونیب الیخ و فکر از شدنش داخل و ایما

 همراه به و شوم آماده کند کمک تا دیآیم طرفم به ایما

 .شوم نمور و کیتار دخمه آن یراه واران



 مردانه و یقو دستان انیم در را دستم لیدن راه انیم در

 نگفته یها حرف شود،یم رهیخ چشمانم در و ردیگیم اش

 یبرا یپافشار و اصرار خوانم،یم چشمانش از را اش

 .خوانمیم نشیاندوهگ چشمان در یخوب به را نرفتن

 بر و کنمیم آزاد ایما فیظر و گرم دستان انیم از را دستم

 .کنمیم نوازش و گذارمیم اش گونه یرو

 زخم یجا که ینیبیم ل،یدن خوبه حالم من نباش، نگران -

 هی مرگم هیسا هی من نمونده، ازش یاثر گهید شده خوب هم

 .دیشینم خالص َشرم از ها یسادگ نیهم به طانم،یش مهین

 که ییکسا تک تک از خوامیم اومدم، انتقام یبرا من

 انتقام خوامیم رم،یبگ انتقام هست من امروز حال مسبب

 و رم،یبگ رو شدن فدا راه نیا تو که ییکسا و رنه و لورن

ینم که باش مطمئن نرسونم انیپا به و کارم که یزمان تا

 از شتریب رو مامان تا برو حاال. گمیم یجد و نیا. رمیم

 و خودت مواظب آخر در و ینکرد نگران نبودت از نیا

 .باش مادر

 هب و برگردم گرید بار نکهیا بدون و گردانمیم بر را میرو

 تکه و کنمیم ترک را اتاق بلند یها گام با کنم نگاه لیدن

 .گذارمیم جا اتاق آن در را روحم و قلب از ینشدن جدا

یم سوار واران پشت حرکت کی در آماده و دهیپوش لباس

 .تازدیم غار سمت به و شوم



 رقص به را میموها انهیوحش و وزدیم میموها انیم در باد

 .زندیم شالق را صورتم و آوردیم در

 پرمیم نییپا به واران پشت از و میرسیم غار به باالخره

 .شومیم کیتار دخمه آن وارد ایما و او به توجه بدون و

 یتکان و بود شانیسرجا و بسته همانطور میها چمدان

 .بود نخورده

 را یا دکمه چشم عروسک آن و کنمیم باز را چمدان در

 را شیها یچتر دهم،یم قرار مقابلم و کنمیم خارج آن از

 و کنمیم مرتب بود ختهیر اش یشانیپ در ختهیر بهم که

 .کشمیم دارش لبه قرمز کاله به یدست

 ودمب انداخته گردنم در که یشکل یقلب یا تکه دو گردنبند

 پدر چهره به و کنمیم بازش و آورمیم رونیب لباسم قهی از

 .کنمیم نگاه دارند لب بر ینیدلنش و بایز لبخند که مادرم و

 غار به شدنش وارد و واران یها قدم یصدا دنیشن با

 .گردانمیم بر لباسم ریز در و بندمیم را گردنبند

 ؟یبر یخوایم: دیگویم و کندیم نگاهم رهیخ واران

 برم؟ دینبا -

 کالرنس دارم ازین بهت من -

 .یباش داشته من به یازین تو که نمیبینم من اما -

 کالرنس تره امن من شیپ تو یجا -



 .کنمینم حس یتیامن من اما! ؟یجد -

 . کن اعتماد من به زنم،ینم صدم بهت باشم هم یهرچ من -

 که یزیچ تنها کنم؟ اعتماد بهت بخوام که یهست یک تو -

 زورِ  خر یآلفا هی فقط تو که نهیا دونم،یم تو از فقط من

 .یهست یشمال دسته یها نهیگرگ

ینم و من واقعا تو یعنی: دیگویم و کندیم یغرش واران

 یشناس

 ماه چند عرض در فقط رو تو تونمیم یچجور من -

 هان بشناسم

یم رهیخ چشمانم در و بردیم تر باال را شیصدا ُتن واران

 گه؟ید یشناسینم یعنی: دیگویم و شود

 شومیم رهیخ شبش رنگ به چشمان در او همانند هم من و

 زنمیم ادیفر و

 .بشناسمت که خوامینم و شناسمتینم نه -

 هیپا دوستت، نیتر یمیصم تم،یبچگ دوران دوست من -

 شناخته و من دیبا حاال تا کردم فکر من ات،یخرابکار همه

 .یباش

 امتناع چشمانش به کردن نگاه از و گردانمیم بر را میرو

 شنومیم را شیصدا دوباره که کنمیم



 کالرنس نرو زنم،ینم یبیآس بهت من کن، اعتماد من به -

 .نذار تنهام

 شیخال یجا با کخ بدهم را جوابش تا گردانمیم بر را میرو

 شوم.می رو به رو

 

 دارم کم کم شوم،یم متعجب و کهوش واران یها حرف از

 .کنمیم َشک اشنداشته عقل به

 یبرا گرید روز و دهدیم شکنج مرگ حد به مرا یروز

 .ردیگیم را رفتنم یوجلو کندیم هیمو و زجه رفتنم

 از خارج به زنان قدم و کشمیم امآشفته صورت به یدست

 و ابمی نجات آور خفقان و نمور دخمه نیا از تا رومیم غار

 اما بود شده خوب زخم یجا و زخم نکهیا با کنم، تازه ینفس

 .کردمیم احساس سرم پشت یفیخف درد اوقات یگاه هم باز

 وارهید از فراتر یزیچ سرش در واران که کردم دایپ نیقی

یم احتمال. ستین یهرکس کار آن ساختن که دارد یدفاع

 فکر در یزیچ چه مگر ؟چرا اما باشد، طلسم کی که دهم

 و قُل و شودیم محافظت آنگونه که دارد وجود ذهنش و

 است؟ شده ریزنج

 نوع چه که بدانم و بفهمم را علتش دیبا شده که هرطور

 هم من یحت که بوده یقو حد نیا تا که است یطلسم



 آن کردن باطل حل راه دیبا حتما و کنم نفوذ آن در نتوانستم

 .شوم متوجه هم

 میآیم خود به تا که بودم غرق خود الیخ و فکر در آنقدر

 درختان و ام دهیرس جنگل یها وسط به که شومیم متوجه

 کرده احاطه را دورم تا دور دهیکش فلک به سر و سرسبز

 .است

 درخت کی تنها دهیکش فلک به سر درخت همه آن انیم در

 و تنومند و بزرگ یدرخت کند،یم جلب خود به را توجهم

 .کهنسال

 باشکوه و سرسبز هم هنوز اما بود کهنسال درخت نکهیا با

 .دیرسیم نظر به

 و ِخش ِخش یصدا که دارمیم بر درخت یسو به یقدم

 .شنومیم سرم پشت را یکس رفتن راه

یم پنهان را صورتم و کشمیم سرم یرو بر را شنلم کاله

 شومیم حمله آماده و برمیم خنجرم یسو به را دستم و کنم

 او کند،یم زده شگفت مرا و شودیم دایپ ِاما کله و سر که

 کرد؟یم چه نجایا

 که بشیغر بیعج و دیجد لیشما و شکل و افهیق به شتریب

 .کنمیم نگاه نداشت پوش اهیس ینجاهاین از یکم دست



 بر را دستم بودم شده مطمئن سرم پشت فرد از که حاال

 هوا در دستم ِاما سخن با ک آورمیم نییپا خنجرم یرو

 .شودیم خشک

 میشه. مردنت با یمساو گتید حرکت هی -

 

یم نییپا یآرام به را بود شده خشک هوا در که را دستم

 .شومیم مواجه ِاما تذکر با دوباره که آورم

 کاله سمت به را دستم و گردانمیم بر ِاما سمت به را میرو

 از یریت او که بردارم سرم یرو از را آن تا برمیم شنلم

 به شتاب با ریت و کندیم پرتاب میسو به و کندیم رها کمان

 اب را آن  کند اصابت بدنم به نکهیا از قبل اما دیآیم سمتم

 لیتبد خاکستر به شدیم ساطع دستم از که یآتش یها شعله

 .کنمیم نگاه ِاما متعجب صورت به فاطهانه و کنمیم

 میگویم ِاما به خطاب ییرسا یصدا با

 رفک رکمون،یت و ریشمش با اونم ؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 ،باشه داشته دوتا نیا با یخوب ونهیم خوناشام هی کردمینم

 .ندارن نایا به یازین هستن یوحش و عیسر اونا

 زندیم میرو به نیدلنش یلبخند و دیآیم رونیب ُبهت از ِاما

 زندیم گوشش پشت را اشیشمیابر نرم و ییقهو یموها و

 شودیم کینزد من به یقدم و



 میتوانا از که هستم ییخوناشاما دسته اون از رفته ادتی -

 کنم؟ینم استفاده

 ریاخ اتفاقات و زمان گذر کردمیم فکز اما نرفته، ادمی نه -

 .باشه کرده عوضت دیبا

یم و کندیم اشاره ضعش و سر به و زندیم یا خنده تک

 دیگو

 الزمه؟ رییتغ چقدر گهید ن؟یا از شتریب رییتغ -

 میگویم پاشمیم شیرو به یلبخند

 قسمت نیا تو روز از موقع نیا نجا،یا ه،یکاف نقدریهم -

 ؟یکنیم کاریچ جنگل پرت

 بر را آن و دهدیم دستش درون ریشمش به یچرخ ِاما

 دیگویم و دهدیم قرار اش شانه یرو

 ارمیب در رو نهیگرگ یایشکارچ َدخل اومدم -

 یزیچ خواهدیم انگار نمیبیم حرکاتش درون را ثالیاست

 .شودیم منصرف اما دیبگو

 ِاما؟ یبگ یخوایم یزیچ -

 شودیم باز زبانش باالخره اما کندیم پا اون و پا نیا یکم

 باش مطمئن م،یهست منتظرت همه خونه، برگرد کالرنس -

 دفعه نیا و میکنیم محافظت ازت و میهست پشتت همه

 .هریبگ میتصم برات گهید کس چیه ای انیبرا میذارینم



 یدونیم خانوادتون عضو و من هنوز که خوشحالم یلیخ -

 یدونیم بهتر خودت اما ن،یدیم راه خودتون نیب و من و

 منافع و ها خواسته بخاطر رو یکس خوامینم تونم،ینم که

 .بندازم دردسر به خودم

 و گذارمیم ام شانه یرو بر را دستش و دیآیم کترینزد ِاما

 دهدیم فشار

 و حرف نیا گهید ،یهست خانواده عضو تو که معلومه -

 .من یکوچولو خواهر نزن

 .دهدیم فشار و ردیگیم آغوشش انیم در محکم مرا و

 کنمیم وضعش و سر به دوباره ینگاه و شومیم جدا او از

 میگویم و

 همون از رکمونیت و ریشمش نیا یجا به ستین بهتر -

 ریگ تو شتریب بنظرم ؟یکن استفاده تیخوناشام ییتوانا

 .ادیم کارت به ایعوض اون انداختن

 دیگویم و زندیم میبازو به یمشت ِاما

 و ریشمش نیهم با حاال تا ،یگرفت کم دست و من -

 .دمیرس و صدنفر حساب رکمونیت

 یرو بر خون یها لکه شده خشک رد گفت،یم راست

 کرد.می قیتصد را شیها گفته رشیشمش

 



 .کندیم پرت ِاما از را حواسم ها کالغ یصدا

 و کنندیم یجاسوس و هستند جا همه رافائل یها نیخبرچ

 .دهندینم دست از را یزیچ

 میگویم و کنمیم ِاما به ینگاه

 ،یبر نجایا از بشه دردسر نکهیا از قبل زودتر، که بهتره -

 ا،ِام برو اره،ین سرمون ییبال رافائل کنمینم نیتضم وگرنه

 خودت مواظب همتونه، نفع به دیباش دورتر من از یهرچ

 یگرید سخن دهم اجازه نکهیا از قبل و. باش مامان و

 .شومیم دور آنجا از و افتمیم راه به دیبگو

 صحبت دارد رابطه کتوریو با که یکسان از یکی با دیبا

 بداند، یخوب به را زیچ همه هاطلسم مورد در که یکس کنم،

 ؟یکس چه اما

 دارد؟ طلسم از را اطالعات نیشتریب آنها انیم در یکس چه

 بگذارد؟ انیم در من با را آن که شودیم حاضر اصال ایآ

 شتریب آنها همه از سونیج که کنمیم فکر پسرها انیم در

 مورد آن در من به و باشد داشته یآگاه طلسم بم و ریز از

 شده که هم بار کی یبرا را شانسم دیبا دهد، یاطالعات

 .کنم امتحان

 کجا از دیبا را سونیج که بود نیا تر بزرگ مسئله حاال

 دانستمینم اما. است ها نهیگرگ یآلفا که دانستمیم کنم، دایپ



 بحث یبرا یزمان وقت چیه که چرا. دسته کدام یآلفا

 .امدین انیم به موضوع نیا درباره

 تنومند و سرسبز درختان انیم از و دهمیم ادامه راهم به

 یوحش یها گل خوش عطر و گذرمیم دهیکش فلک به سر

 .کنمیم استشمام وجود تمام با را

 و تبر برخورد یصدا که بودم غرق خود یهوا و حال در

 .شنومیم یدور نچندان فاصله از را چوب شکستن

 حرکت ام دهیشن را صدا آن که یسمت به اطیاحت با و آرام

 .کنمیم

 پشت را خود و رسمیم آمدیم صدا که یمکان به باالخره

 و برمیم رونیب اطیاحت با را سرم و کنمیم پنهان یدرخت

یم متعجب نمیبیم میرو شیپ که آنچه با که کشمیم یسرک

 .شوم

 .کردمیم طلب یگرید زیچ خدا از کاش

 است درخت چوب کردن تکه حال در که نمیبیم را سونیج

 .باردیم عرق کلشیه و سر از همانطور و

 با که سونیج سمت به یقدم و میآیم رونیب درخت پشت از

 است کار مشغول سخت و افتاده چوب یها تکه جانِ  به تبر

 تبر و کشدیم کار از دست میپا یصدا با او که دارم،یمبر

 .گرددیمبر میسو به دست به



 هی نه ،یباش نهیگرگ یآلفا هی کردمیم فکر رمردیپ سالم -

 .ادیم بهت یلیخ هرچند. شکن زمیه

 را بود افتاده اشیشانیپ یرو که بلندش یموها سونیج

یم خشک را اشیشانیپ عرق ساعدش با و زندیم کنار

 دیگویم و کند

 .بچه یشد دراز زبون یلیخ -

 به و نوشدیم داشت همراه به که یا کوزه از آب یا جرعه

 ردیگیم من طرف

 ؟یخوریم آب -

 قاپمیم دستش از را کوزه و کنمیم دراز شیسو به را دستم

 شنومیم بود همراه خنده با که را شیصدا که کشمیم سر و

 هیدهن ینکن فکر وقت هی -

 شترهیب مزش یدهن -

 میخندیم و میکنیم هم به ینگاه دو هر و

 است نشسته که یسنگ تخته یرو بر و رومیم سمتش به

 .نمینشیم

 .یکنیم کاریچ نجایا -

 میگویم و اندازمیم او به ینگاه

 .یگرد جنگل -

 غذا؟ و آب بدون -



 خندمیم حرفش به

 کهین کیپ مگه -

 که زندیم میبازو به و کندیم ُمشت را دستانش دفعه کی

 تخته از که بود کینزد دستش قدرت و ینیسنگ شدت از

 نیب او توسط میبازو گرفتن با که شوم پرت نییپا سنگ

 مرا حرکت هی با سونیج که مانمیم معلق هوا و نیزم

 کندیم نگاهم چپ چپ و نشاندیم میسرجا

 ول و ُشل نقدریا یمرگ هیسا سرت ریخ -

 پیر غول کن مسخره و خودت -

 

 کاریچ نجایا بگو رو راستش بنداز دست و خودت برو -

 ؟یکنیم

  که گفتم -

 دیگویم و ردیگیم چشمانم یجلو و کندیم مشت را دستش

 یخوایم ُمشت دلت دوباره نکهیا مثل -

 میگویم و کشمیم یپوف

 گردمیم طلسم هی دنبال -

 ؟یطلسم چه -

 ...که باشه یطلسم دیبا اما دونمینم قیدق خودمم -



 بوته خش خش یصدا کنم کامل را ام جمله خواستم تا اما

 .کندیم منصرف مرا ها

 منظور به را اش اشاره انگشت و گرددیم بر من طرف به

 من از آهسته یها گام با و گذاردیم لبانش یرو بر سکوت

 .شودیم دور

 انسان همراه به درختان و ها بوته پشت از یقیدقا از بعد

 بر را آن ینیزم بیس یگون کی همانند که یپوش اهیس

 .شودیم انینما است انداخته اش شانه یرو

 را بود هوشیب که پوش اهیس انسان و شودیم من کینزد

 دیگویم کمر به دست و اندازدیم نیزم یرو بر

 .کردیم گوش حرفامون به داشت کردم، دایپ جاسوس هی -

یم ِاما هوشیب کلیه به سپس سونیج به ینگاه متعجب

 .اندازم

یم ُکند یکم که رمیگیم را نبضش و رومیم ِاما سمت به

یم سونیج صورت در و زمیخیم بر میجا از عجله با زد،

 غرم

 ؟یکرد کارشیچ -

 ابرو به خم یا ذره یحت من ادیفر از نکهیا بدون سونیج و

 دیگویم کمر به دست اوردیب

 .باهم نیهمدست نکنه ؟ینگرانش هیچ -



 یکرد کارشیچ ِاما، خواهرمه، اون -

 از کنه،یم یجاسوس داره دمید ها بوته پشت رفتم یچیه -

 سرش تو زدم کردم رشیگ قافل پشت

 !؟یچ: زنمیم ادیفر بایتقر

 .ادیم بهوش نباش نگران انقدر -

 کشه؟یم طول چقدر اومدنش بهوش ممکنه یدونیم -

 پا اومد بهوش وقت هر نجایا مشیذاریم بکشه، خب -

 .گهید رهیم شهیم

 جونورا تا بمونه تنها تیوضع نیا تو نجایا بذارم! ؟یچ -

 شونت رو شیانداخت که یجور نیهم ارن؟یب در و پدرش

 خونه شیبریم یکنیم بلندش هم نجوریهم

 یبگ تو یهرچ باشه -

 دیگویم و کندیم بلند را شیصدا ُتن بعد و

 من کنم، اجرا رو تو اوامر نمیبش که کارمیب من مگه -

 .آوردمش که ها بوته همون پشت ببرمش فوقش

 به قدم کی سونیج که کشمیم یغیج و شومیم یعصب

 داردیم بر عقب

 یوحش بابا چت -

 .کنم ناقصت ای شیبریم یکنیم بلندش االن نیهم -



 بلند را ِاما اجبار یرو از و کندیم نگاهم چپ چپ سونیج

 شود.می دور آنجا از و کندیم

 

یم محو دمید از که شومیم رهیخ سونیج رفتن به آنقدر

 .شود

 آنجا از زنان قدم برگردم، غار یسو به تا کنمیم گرد عقب

 فرصت کی چگونه که کنمیم فکر آن به و شومیم دور

 و مکن مالقات سونیج با دوباره بتوانم تا کنم دایپ مناسب

 .بپرسم او از را میها سوال

 نمک یرو ادهیپ یکم و بزنم دور را جنگل تا رمیگیم میتصم

 .برسم ییکذا غار آن به دورتر تا

 .بود متفاوت گرید یها قسمت با جنگل از قسمت نیا

 به سر و تنومند درختان تر، ترسناک و تر کیتار یکم

 فضا و شده دیخورش ییطال پرتو تابش از مانع دهیکش فلک

 .است کرده ترسناک و کیتار را

 ترس یبرا یزیچ زنم،یم قدم جنگل آن انیم در یآرام به

 ندارد، وجود

 .من یبرا دیشا البته

 یکس اگر دیشا و رسدیم نظر به یعاد ریغ یکم نکهیا با

 مرا و دیترسیم حتما زدیم قدم نجایا در من از ریغ به

 .کردیم خطاب وانهید



 میپا ریز بر شده ختهیر یها برگ رحمانه یب و زنمیم قدم

 .رومیم تر جلو به و کنمیم له را

 زده توهم که کردم الیخ اول شنوم،یم را ییها قدم یصدا

 هوس که بود هم یگرید وانهید من از ریغ به نه اما ام،

 .است آمده نجایا به و زده سرش به یوانگید

 تا را شنلم کاله و کنمیم پنهان شنلم انیم شتریب را خودم

 ادامه راهم به توجه جلب بدون و آورمیم نییپا امینیب نوک

 میجا در یبلند ادیفر یصدا با راه انهیم در اما دهم،یم

 .شومیم متوقف

 خفناک سکوت کالغان منحوس یصدا اد،یفر آن یصدا با

 به و کشندیم پر درختان یرو از و شکندیم را جنگل

 اهیس را آسمان از یا تکه و کنندیم پرواز آسمان یسو

 .کنندیم پوش

 یزیچ برخورد متقابال و شودیم بلند دوباره ادیفر یصدا

 .رسدیم گوشم به درخت به

 یها ادیفر و داد نیا به و بمانم میجا در توانستمینم گرید

 .دهم گوش مشکوک

 محل به را خود تا شومیم رد درختان انیم از یآرام به

یم هیتک درختان تنه به را دستم کف برسانم، صدا و سر

 احساس دستم کف یرو بر شوم،یم رد انشانیم از و دهم

 در و آورمیم باال را آن کنم،یم یبیعج یلزج و یسیخ



 دستانم کف یرو بر که نمیبیم یقرمز عیما یناباور کمال

 خوردیم ام ینیب ریز به که یگس یبو است، بسته نقش

 .بود خون کندیم لیتبد نیقی به را شکم

 جنگل نیا در نیقی به فشارم،یم و کنمیم ُمشت را دستانم

 به نگونهیا را جنگل که یشوم یخبرها بود، ییخبرها

 .بود انداخته آشوب

 پخش یها برگ یرو بر یخوب به خون رد روم،یم جلوتر

 .کردیم ییخودنما شده نیزم

 خون کهیبار رومیم تر جلو هرچه کنم،یم نگاه تر قیدق

 یخون که یسنگ تخت به که شودیم تر ضیعر و شتریب

 .رسمیم کردیم چکه آن از خون و بود

 بود؟ یکس چه به متعلق خون حجم نیا اما

 همان سمت به نبود یخبر اما اندازم،یم ینگاه اطراف به

 از نیخون یجسد لحظه کی که گردمیم بر سنگ تخته

 سکوت و کندیم بلند را غمیج و شودیم زانیآو درخت

 شکند.می را جنگل

 

 

 

 



 .شودیم پژواک جنگل سکوت انیم در غمیج یصدا

یم قیعم نفس بار چند و گذارمیم قلبم یرو بر را دستم

 زانیآو درخت به پا از که یجسد به گرید ینگاه و کشم

یم یدیسف به و درآمده حدقه از چشمانش کنم،یم بود شده

 .است کرده جادیا یزن بهم حال منظره که زند

 اطرافم و دور ام، کرده عادت اطراف یکیتار به که حاال

 نیزم یرو بر که یخون یها لکه و ردها نم،یبیم بهتر را

 هشکست بال یها کالغ و است بسته نقش درختان یها تنه و

 اند افتاده نیزم یکجا هر در خون در غرق که یسر یب و

 .اند شده زانیآو درختان از و

 درخت تنه یرو بر که یبزرگ یها خراش روم،یم جلوتر

 .کندیم جلب را نظرم است افتاده

 بر و کردیم چکه ها خراش و درخت تنه یرو از خون

 .آمدیم فرود نیزم یرو

 با که انگار ها خراش آن زنم،یم درخت تنه به یدست

 جادیا درخت یرو بر منانیاهر محکم و بلند یها ناخون

 .باشد شده

 کی در که گذارمیم ها خراش و خون یرو را دستم کف

 دادیم سر کمک ادیفر که یزن آلود خون یا چهره لحظه

 .گذردیم ذهنم در



 او اما اندازم،یم ینگاه جسد آن به دوباره و گردمیم بر

 .بود بسته نقش ذهنم در اش چهره که نبود یکس

 به را خبر نیا و کردمیم ترک را آنجا زودتر هرچه دیبا

 .دادمیم واران

 غار سمت به و زنمیم دور را شده نینفر جنگل سرعت به

 یمیعظ تجمع رسمیم آنجا به که یزمان و کنمیم حرکت

 .نمیبیم را

 به که شومیم ایما و پسرها متوجه رومیم که تر کینزد

 سر هرچه اما زنند،یم حرف و اند شده جمع یشخص دور

 .نمیبینم را واران چرخانمیم

 بکنم جمع انیم در ینگاه تا گردانمیم بر را سرم دوباره

 .ستدیایم مقابلم یا چهره خوش و قد بلند یمرد که

 درسته؟ دیباش کالرنس زهیدوش دیبا شما -

 کنمیم توجه که حاال شوم،یم غرق خوشرنگش چشمان در

 .دارد هم ییبایز یصدا

 زا اما کالرنس، زهیدوش بودم دهیشن ادیز شما ییبایز از -

 .دیهست باتریز کنندیم فیتعر که اونچه

 و دهیکش یها انگشت و گرم دست انیم در را دستم و

 بوسه و کندیم کینزد شیها لب به و ردیگیم اش مردانه

 یرو بر اش بوس یجا که زندیم دستم پشت به یآرام

 .کندیم گزگز دستم



 از و آورمیم رونیب دستش انیم از یآرام به را دستم

 سرم و شومیم سرخ میها گونه بود کرده من از که یفیتعر

 .اندازمیم نییپا را

 من نکردم، یمعرف رو خودم دیببخش رو من یراست! آه -

 شدم خوشحال شما با مالقات از و هستم امیل جادوگر

 .بایز زهیدوش

یم لیتبد یعقاب به و گذردیم کنارم از و دیگویم را نیا و

 کند.آسمان آبی پرواز می یسو به و شود

 

 نهیگرگ از نفر سه دو سر بر و بود یعصب شدت به واران

 امیل جادوگر یزندگ محل و خانه از ینگهبان مسئول که ها

 .دیگویم ناسزا و زندیم ادیفر بودند

 رجادوگ ینامرئ شنل که بود نیا بودم دهیشن ایما از که آنچه

 و دهیدزد است دهیرس ارث به اش نهیرید اجداد از که امیل

 واران و کتوریو تا بود آمده نجایا به او و است شده مفقود

 .کند خبر با موضوع نیا از را

 

 یبرا را او تا شومیم مجبور ایما یاصرارها با زود صبح

 .کنم یهمراه چشمه به رفتن و جنگل در زدن قدم

 نیا از مرا و است خوب هم من یبرا که است معتقد او و

 .آوردیم رونیب هوا و حال



 و حال بودم برگشته جنگل از که حال به تا روزید از

 .ندارم واران از یکم دست و ستین خوب اوضاعم

 خودش قول به مثال تا کشدیم خود دنبال به مرا ایما حاال و

 .درآورد یکسل از مرا و کند عوض را میهوا و حال

 یب و امیل شنل شدن گم موضوع از واران آنقدر روزید

 کشینزد یتوانستینم که بود یعصب نگهبانانش یحواس

 میبرا قبل روز ظهر که یاتفاق بخواهم که برسد چه یشو

 .کنم فیتعر شیبرا را بود افتاده

 متوجه یحت که بودم غرق خود االتیخ و فکر در آنقدر

 یناگهان ستادنیا با که شومینم ایما یها یپرحرف و سخنان

 .شومیم متوقف میجا در و کنمیم برخورد او به ایما

 مطلع را یناگهان حرکت نیا علت تا آورمیم باال را سرم

یم بسته زبانم نمیبیم میرو شیپ که یاصحنه از که شوم

 .شود

 بلند چاه ته از که ییصدا با و کنمیم باز را دهانم زور به

یم ایما به خطاب شنومیم زور به را آن خودم و شودیم

 میگو

 ایما -

 دهدیم جواب بود شده مرتعش شیصدا ترس از که او و

 !هوم -

 .انیب کن خبر و آلفرد و واران برو -



 .شنومیم وار زمزمه را ایما نگران و دهیترس یصدا

 تن از سر و جنازه همه نیا نیب رو تو برم؟ کجا برم؟ -

 برم؟ کنم رها شده جدا

 .ایما برو -

 او و دهمیم ادامه راهم به و کنمینم یتوجه ایما به گرید و

 .گذارمیم جا سرم پشت را

 درخت از ختهیآو دار به یها جنازه که میرو به رو به

 یرو بر که ها جنازه شده جدا تن از سر و شده زانیآو

 نگاه اند کرده جادیا خون از یا اچهیدر و اند افتاده نیزم

 .کنمیم

 جنگل در روزید که یاتفاق صدم کی میرو شیپ صحنه نیا

 .ستین هم بود افتاده

 کی با سهیمقا قابل یحت بود، باور قابل ریغ و تروحشناک

 .باشد توانستینم هم نیخون جنگ

 اچهیدر و جنازه همه آن انیم از و رمیگیم باال را شنلم َپر

 .رومیم مخروبه انبار در سمت به و شومیم رد خون

 .شودیم باز یخراش گوش یصدا با که دهمیم ُهل را در

یم وارد اطیاحت با و آرام و گذارمیم انبار درون به را میپا

 .شوم



 نییپا پله کی و زنمیم کنار را عنکبوت شده بسته یها تار

یم بسته یبد یصدا با و کندیم قژ قژ در که رومیم تر

 در سمت به شوم،یم یزندان نمور کیتار اتاق در و شود

 .شنومیم سرم پشت از ییصدا کنم بازش تا گردمیم باز

 .حاال یبود زم؟یعز یریم کجا -

 کنم.می حس گردنم یرو بر را یخنجر یزیت و یسرد و

 

 یها زدن نفس یصدا تنها کیتار مخروبه انبار آن در

 .شکستیم را آنجا سکوت که بود رافائل

 مرا گرشید دست با خوب اما نداشت دست کی نکهیا با او

 .است کرده قفل بدنش حصار در

 اما کندیم شتریب و شتریب گردنم یرو بر را خنجر فشار

 یخون یها رگ  شدن دهیبر و گلو شده پاره از یخبر چیه

 رشتیب و شتریب لحظه هر که بود سوزش عوض در نبود،

 .شدیم

 خانه در که یطلسم همان بود، کرده طلسم را خنجر

 .بود گذاشته کار کتوریو

  بدنم و کرده نفوذ بدنم تمام در خنجر سوزش از یناش درد

 نمانده بدنم در یتوان و یانرژ گرید و است، شده حس یب

 .است

 .شنومیم گوشم کنار وار زمزمه را منحوسش یصدا



 نقطه هی یهرکس کردم، دایپ و ضعفت نقطه باالخره -

 چه دنیکش درد طلسمه، نیا هم تو مال حاال و داره یضعف

 ،یکنیم حس یدار االن که یدرد نیا! هان؟ داره یحس

. ستین دمیکش دستم شدن قطع از من که یدرد صدم کی

 ازت شدمو قطع دست و پسرم انتقام بخوام یچجور بگو

 .بگو رم؟یبگ

 تو جون ای کنم یقربان رو خانوادت یاعضا از گهید یکی

 .خودته با انتخاب ،بگو رم؟یبگ رو

 اون منم ،یکشت چشمام یجلو و خواهرم ،یعوض کن ولم -

 بدنت یرو یادیز هم دستت. کشتم و مصرفت یب پسر

 قطعش پس کنم کمک بهت گرفتم میتصم کرد،یم ینیسنگ

 .کردم

 دیگویم و دهدیم فشار میگلو یرو بر شتریب را خنجر

 و خودت یتونیم یکنیم یزبون بلبل یدار نقدریا نیبب -

 یرو رو خنجر زیت سر کمی اگه ؟یکن خالص من دست از

 و ببرم رو شاهرگت و کنم فرو گردنت خوشرنگ پوست

 یبرا که یجون ذره هی نیهم بشه خونت وارد طلسم نیا

 یمیتصم جز زیچ چیه. رهیم نیب از یدار یدراز زبون

. کنه خالص من َشر از رو تو تونهینم یریگیم االن که

 .یندار خودت از دفاع یبرا ییروین چیه

 بیغر بیعج یخنجرا اون هات شونه و کتف از یوقت

 اب ته،یالکترس نه ادیم شیآت نه دستات از زنه،ینم رونیب



 ینفس یحت و یکن سنگ و من یتونینم خوشکلت یچشما

 یکن مسموم و من باهاش یبخوا که یندار گهید هم

 کنی؟ دایپ نجات من دست از یخوایم یچجور

 

 به نگاهم که دهمیم تکان خنجر فشار انیم از یکم را سرم

 .افتدیم داشت تن به رافائل که یشنل

 گمانم به داشت، تفاوت گرید یها شنل با جنسش و رنگ

 .باشد امیل شده گم شنل همان دیبا آن

 یدیدزد رو امیل شنل تو بود، تو کارِ  پس -

 یباهوش منکر البته و ده،یرس همه گوش به زود چه خبرا -

 دایز یعاد یشنال با شنل نیا دادن صیتشخ شم،ینم هم تو

 .ستین یآسون کارِ 

 زنمیم پوزخند و اندازمیم باال ییابرو

 درضمن باشه، بوده یسخت یلیخ کار کنمینم فکر ؟یجد -

 ای ایاش من کنه، یمخف من چشم از رو تو تونهینم شنل اون

 .کنمیم حس و نمیبیم رو ینامرئ یزایچ

 ینتون تا کردم، ریاس رو تو االن که نهیهم خاطر به منم -

 یبحثا نیا هم حاال ،یبد لو ای نشون یکس به و من

 .ریبگ رو متیتصم زود و کن تموم رو مزخرف

 !هان؟ بکشم، رو خانوادت یاعضا از کی کدوم



 تونمیم اما ستین تو یخوشکل به درازت؟ خواهر اون

 تا هس اون ای. بفرستمش بدرک به بعد و بکنم رو استفادم

 .رو احمقت برادر

 .یعوض کن صحبت درس خانوادم مورد در -

 وت که اونقدر ایآ هستن؟ تو خانواده اونا یمطمئن! خانواده؟ -

 نقدریا هم اونا یدار دوستشون و یدار خاطر تعلق اونا به

 ! هان؟ ؟یمهم براشون و دارن دوستت

 دوباره کندیم شیها حرف انیم که کوتاه یمکث از بعد و

 دیگویم

 ای یندار گفتن یبرا یحرف ؟یدینم جواب چرا ه؟یچ -

 ؟یموافق من حرف با هم خودت

 ناو اما اد،ینم کارم به نیوحش یادیز نتیگرگ یبرادرا اون

 به اون دیشا کارن،! آهان بود؟ یچ اسمش گشون،ید یکی

 یزیچ چه که بفهمه و باشه شما از تر باهوش و ادیب کارم

 .نفعشه به

 خانوادت یاعضا از کدوم چیه به دستم یخوایم اگه

 امبر هم سرش اگه البته ار،یب و واران قلب برام پس نخوره

 .قبوله بازم یاریب

 زمزمه گوشم کنار و چسباندیم من به شتریب را خودش و

 کندیم



 م،یشیم یخوب زوج هم کنار تو و من ه؟یچ نظرت! هوم  -

یم چنگمون تو رو ایدن هم کنار ما و یشیم من ملکه تو

 .میکنیم ییفرمانروا و میریگ

 نقدریا تو نکهیا داره، وجود نجایا هم گهید نکته هی و

 رو خودت و ننیبب بیآس کدوم چیه یخواینم که یدلرحم

 کنی. یقربان

 

 کند،یم زمزمه گوشم در مدام رافائل که ییها حرف از

 یبرا یراه دنبال به ام، گرفته تحو حالت و جهیسرگ

 هرلحظه اما گردمیم منفور موجود نیا دست از یخالص

یم هم را من جان دهدیم فشار شتریب گلوم بر را خنجر که

 خواهمیم است، نماده میبرا بدنم در یتوان گرید رد،یگ

 را چشمانم شهیهم یبرا و شوم نیزم بر نقش جا نیهم

 .روم فرو یابد خواب به و ببندم

 نیا تو من ر،یبگ رو متیتصم باش زود... باش زود -

 وا و پا نیا و سکوت نیا ممکنه ستم،ین صبور ادیز موارد

 .بشه تموم ضررت به کردنت پا

 و من بکش، و من گهیم نکهیا عالمت سکوتت نیا دیشا

 بکش... بکش

 را حالم و چدیپیم سرم در مرگ ناقوس همانند شیصدا

 .کندیم تر دگرگون



 فالکت یزندگ و من سر از دست چرا شود؟ینم خفه چرا

 دارد؟ینم بر بارم

 را درد همه نیا تحمل گرید شودیم باز زور به چشمانم

 و شده من ضعف نقطه که است یکوفت طلسم چه نیا ندارم

 آورد؟یم در را پدرم و مکدیم را وجودم رهیش نگونهیا

 به چشمم کشم،یم را میها نفس نیآخر که نیح نیهم در

 چشمان با و شده جمع وارید گوشه که یکوچک موش

 پس شومیم دواریام. افتدیم کندیم نگاه مرا مرگ قرمزش

 .برسد ادمیفر به دخمه نیا در که هست یکس هنوز

 موش قرمز چشمان در و کنمیم جمع را میروین مانده ته

 رهیخ رنگش قرمز چشمان به شتریب هرچه شوم،یم رهیخ

 .کنمیم یشتریب یروین احساس شومیم

 و باز بود مانده زانیآو طرفم دو هر جان یب که را دستانم

 شومیم رهیخ موش چشمان در گرید بار و کنمیم بسته

 شو لیتبد یسم مار به پس ،یکن کمکم یتونیم تو -

 قهیدق کی تا اگر کنمیم احساس دارم، ازین تازه یهوا به

 .رومیم هوش از رمینگ ژنیاکس گرید

 که بودم شدن هوشیب درحال رافائل دست فشار انیم در

 .کنمیم حس را دستش انیم از شدنم آزاد و ادیفر یصدا



 حمله انبار در سمت به و کنمیم دور خود از را او زور به

 وجود هوا در ژنیاکس هرچه و کنمیم باز را آن و کنمیم

 .کنمیم منتقل میها هیر به را دارد

 و چدیپیم خودش به مار شین درد از که یرافائل به چشمانم

 به و زنمیم یپوزخند افتد،یم دهدیم سر ناله و ادیفر

 و گذارمیم شیگلو یرو بر را میپا و کنمیم حرکت شیسو

 . کنمیم قطع را تنفش راه

 به فتیکث دست که دمینم بهت رو اجازه نیا وقت چیه -

 که بهتره یدار الزم رو دستت نیا اگه پس برسه، خانوادم

 .باشه خودت به حواست

 در و کنمیم باز گردنش از را شنل بند و شومیم خم و

 .رمیگیم دستم

یم بود بازگشته اولش حالت به دوباره که یموش به چشمم

 یبرا ایما که ینان تکه و کنمیم بمیج در را دستم افتد،

 سمتش به و آورمیم در بود داده قرار بمیج در راه آذوقه

 .رمیگیم

 کوچولو. زتیجا نمیا -

 

 



 و کنمیم حرکت یدرخت سمت به و شومیم خارج انبار از

 نفس هنگام هنوز کنم،یم تازه ینفس و نمینشیم رشیز

 .کردیم ُخرُخر میگلو دنیکش

 .شود خوب حالم باالخره تا کشمیم قیعم نفس بار چند

یم تر کینزد و کینزد که را ایما یها صحبت یصدا

 .شنومیم شود

 ییکجا کالرنس -

 ایما حواس ندیبیم درخت تنه بر زده هیتک مرا که آلفرد و

 من سمت به یهمگ و دهدیم من سمت به را واران و

 .کنندیم حرکت

 است تر نگران همه از دادیم نشان اش چهره حالت که ایما

 دیگویم و ردیگیم آغوش در مرا

 و رفتم من تا سرده، دستات و دهیپر رنگت چرا ؟یخوب -

 راچ ها، بچه دنبال نرم گفتم افتاد، برات یاتفاق چه اومدم

 دستت؟ هیچ نیا قرمزه؟ گردنت

 سر با تا که را ایما کندیم درک مرا روز و حال که آلفرد

یم دور من از و کشدیم عقب را بود رفته فرو حلقم در

 .کند

 ،یکنیم چشیپ سوال ینجوریا حالشو ینیبینم دختر -

 .بده بهش آب کمی بجاش



 که را یآب قمقمه واران و آلفرد نگاه ریز دستپاچه ایما

 یکم تا کندیم کمک و ردیگیم طرفم به را داشت همراه

 بنوشم آب

 سوال و کندیم دایپ جرئت دوباره دیآیم جا حالم که یکم

 .کندیم شروع را شیها

 دستته؟ هیچ پارچه نیا -

 دیایب جا نفسم تا کنمیم سرفه یکم

 امهیل جادوگر شنل -

 بلند یچ کی همزمان و گردندیبرم طرفم به متعجب هرسه

 .ندیگویم دهیکش و

 یزندان و من انبار اون تو بوده، دهیدزد و شنل رافائل -

 ...کر دایپ نجات من و زد ششین مار هی اما بود کرده

 انبار سمت به آلفرد و واران که بود نشده تمام حرفم هنوز

 ردهخو شکست لشکر همانند یقیدقا از بعد اما کنندیم تند پا

 دیگویم یعصبان واران و گردندیم بر

 .داره سگ جون یلعنت کرده، فرار انبار یپشت در از -

یم مک تشیعصبان از یکم واران نکهیا از بعد بعد، یقیدقا

یم سوار واران پشت بر ایما و آلفرد کمک به من شود،

 شویم.می غار یراه یهمگ و شوم

 



یم بود افتاده میبرا انبار در که یاتفاق آن از یروز سه دو

 ذره که بود نداده اجازه یحت واران زمان نیا در و گذرد

 منصرف یبرا را کار نیا دیشا کنم، یکار و شوم بلند یا

. نبود دیبع او از زیچ چیه کند،یم رفتن از من کردن

 و کرد خبر را امیل جادوگر واران روز همان یفردا درست

 چه دیفهم که یهنگام امیل و برگرداند، او به را شنلش

 شد، نیاندهگ اریبس و آمد مالقاتم به است افتاده میبرا یاتفاق

 و کرد تشکر اریبس بودم کرده دایپ را شنلش نکهیا از و

 .رفت

 همراه به و است بهتر حالم روز سه دو گذشت با حاال و

 کباب و میانشسته چوب ُکنده یرو بر آتش دور به ها بچه

 .میخوریم را بود کرده شکار آلفرد که یغاز

 هب استراحت یبرا و شوم بلند میجا از تا کندیم کمکم ایما

 .شنومیم را یدادیب و داد یصدا که برم غار سمت

 نگهبانان با که را لیدن و هکتور که گردانمیم بر را میرو

 .نمیبیم زنندیم کله و سر

 که دهندیم اجازه و روندیم کنار نگهبانان دستم اشاره با

 .شوند وارد هکتور و لیدن

 از قبل و کنندیم حرکت من یسو به سرعت به دو آن

 ندیگویم میبگو یزیچ من دهند اجازه نکهیا

 ؟یدیند و اون تو ست؟ین تو شیپ کارن -



 میگویم و اندازمیم باال را میابرو

 باشه؟ من شیپ دیبا چرا -

 دیگویم و دیآیم حرف به لیدن دفعه نیا

 باهات یکم و بزنه بهت یسر تا تو، شیپ ادیم که گفت -

 .ستین یخبر ازش حاال تا روزید از اما بزنه، حرف

 کار که است ممکن ایآ. شودیم حبس ام نهیس در نفس

 باشد؟ فیکث و رزل موجود آن رافائل

 هم دور به همه رسدیم واران و کتوریو به خبر زود یلیخ

 .میکن دایپ کارن کردن دایپ یبرا یراه  تا میشویم جمع

 باشه رافائل کار دیبا که کنمیم فکر من -

 .گردندیم بر میسو به متعجب همه حرفم اتمام با 

 و خانوادم جون به بود گرفته و من رافائل که روز اون -

 نباشه؟ اون کار معلوم کجا از کرد، دمیتهد من کشتن

 دیگویم یزیچ هرکس رد،یگیم شکل یا همهمه من گفته با

 .زندیم حدس یزیچ و

 و کنترل را موجود همهمه خود خاص تیدرا با کتوریو

 دیگویم و کندیم ساکت

 هس شما نیب از باشه، گرفته رو کارن رافائل واقعا دیشا -

 بخوره، بدردش شتریب که بوده یکس اون خواهر و برادر



 و قتل از بدتر یا نقشه ادیز احتمال به و دهیدزد اونو پس

 .گرفته اون کردن ستین سربه

  دیآیم حرف به یا خفه یصدا با هکتور

 اون...اون... یچطور -

 شودیم آجز حرفش دادن ادامه از و

 دیگویم و ردیگیم را او حرف ادامه کتوریو

 هست، خوار اهیگ خوناشام هی ِاما خواهرتون نکهیا یبرا -

 اگر یحت نداره یکس یبرا یخطر چیه و آزاره یب یعنی

 شما و نداره، یاثر چیه روش طلسم اون بازم بشه طلسم هم

 کیزدن گرگا به اون مثلما و نیهست گرگ شما نه،یگرگ دوتا

 بلده و برهیم کار به اون که ییطلسما درضمن و شهینم

 کتاب که یزمان نیا البته نداره، یریتاث ها نهیگرگ یرو

 اما و کنه، رییتغ تونهیم فتهیب دستش اعظم جادوگران

 ه،یوحش خوناشام هی اون بدزده؟ و اون دیبا چرا... کارن

 و دزدهیم و اون پس ادیم رافائل کار به قایدق که یزیچ

یم ریتسخ رو ذهنش گهید عبارت به ای کنهیم طلسمش

 .کنه

 ما همه یوا و شودیم حبس امنهیس در نفس کتوریو گفته با

 شود.می بلند

 



 را سرم و نمینشیم بود کتوریو اتاق در که یصندل یرو

 زمزمه لب ریز و دهمیم فشار و رمیگیم دستانم انیم در

 .کنمیم

 که ییماجراها نیا منه، ریتقص همش منه، ریتقص همش -

 شدن دهیدزد لورن، شدن کشته افته،یم اتفاق سرهم پشت

 روز همون کاش. افتادینم اتفاقات نیا نبودم من اگه کارن،

 .بودم کرده رافائل میتسل خودمو

 گذاردیم ام شانه یرو بر را دستش و ستدیایم کنارم لیدن

 .دارد میدار دل در یسع و دهدیم فشار و

 یالک ست،ین تو ریتقص چیه افتاده که ییاتفاقا نیا کالرنس -

 .نکن سرزنش و خودت

 یرو از و زنمیم پس ام شانه یرو از را لیدن دست

 میگویم و شومیم بلند یصندل

 دیباش دور من از که هیکاف فقط ،یبد یدلدار منو خوادینم -

 دینش کینزد من به گفتم بهتون ه؟یادیز زهیچ نیا ن،یهم

 متوجه کدومتون چیه اما کنهیم پهن دام براتون رافائل

 .روزمونه و حال نیا حاال و نینشد

 که برگرداند یصندل یرو بر تا ردیگیم را دستانم لیدن

 به تا کنمیم حرکتدر سمت به و زنمیم پس را دستش

یم را لیدن یصدا که بخورم هوا یکم بروم جنگل یسو

 شنوم



 .ستین امن االن رونیب کالرنس، یریم کجا -

 سمت به شومیم خارج خانه از و کنمیم نثارش ییبابا برو

 تنه بر یدرخت هیسا ریز یا گوشه و کنمیم تند پا جنگل

 و رومیم فرو فکر به هاساعت و دهمیم هیتک درخت

 و کردیم غروب کم کم دیخورش میآیم خودم به که یزمان

 .بود شدن کیتار به رو هوا

 به شود کیتار هوا نکهیا از قبل تا شومیم بلند میجا از

 .بروم غار

یم من به یا تنه شتاب با یزیچ که بودم زدن قدم حال در

 غمیج و شودیم افتادنم باعث که شودیم رد کنارم از و زند

 .رودیم هوا به

 گرددیم بر بود زده تنه من به و شده رد کنارم از که یفرد

 .شودیم کینزد من به و

 .شومیم بلند میجا از و رمیگیم را دردناکم کتف

 کارن شوم،یم رهیخ میرو به رو فرد به تر قیدق که حاال

 نگاهم رهیخ و نداشتند یعاد حالت که قرمز چشمان با را

 .نمیبیم را کندیم

 .گذارمیم اش شانه یرو بر و کنمیم بلند را دستم

 ،یکرد نگران رو همه آخه، تو یبود کجا کارن؟ ییتو -

 .گردنیم دنبالت دارن پسرا

 میگویم دوباره و کنمیم وضعش و سر به یا اشاره و



 چرا ؟یکرد درست خودت واسه هیشکل و سر چه نیا -

 قرمزه؟ چشمات

 .دیگوینم یزیچ و کندیم نگاه چشمان به همچنان او اما

 دهمیم بدنش به یمحکم تکان

 پسر؟ شده چت تو -

 دردناکم کتف یرو بر را دستش و دیآیم خودش به باالخره

 .دهدیم نشان خود از یحرکت و گذاردیم

 دستم یرو بر دستانش فشار گذردیم که لحظه هر اما

 دستم گوشت در انهیوحش را شیها ناخون و شودیم شتریب

 شودیم بلند غمیج که کندیم فرو

 خون و شودیم تر قرمز و قرمز هرلحظه چشمانش رنگ

 .ردیگیم را چشمش یجلو

 ودب شده یخون و پاره شیها ناخون فشار اثر بر که را دستم

 و آورمیم رونیب دستش انیم از مکافات هزار با باالخره

یم جلو به قدم کی هم او اما رومیم عقب به قدم کی

 .گذارد

 رافائل آن که بودم شده مطمئن حاال نبود، سابق کارن او

 .است آورده سرش به ییبال یعوض

 قدم کی من با هم او که دارمیم بر قدم عقب به آرام آرام

 دیآیم جلو



 خواهرت کالرنس، منم کارن، ایب خودت به -

 در که انگار شودینم متوجه میها حرف از یزیچ او اما

 .کندیم ریس یگرید یایدن

 دردسر نکهیا از قبل است بهتر بود، خطرناک اوضاع

 .کنم فرار مهلکه آن از شود درست یگرید

 دنیدو به شروع توانم نیآخر با و کنمیم تند را میها قدم

 به و کندیم ریگ هاشاخه به شنلم گوشه راه انهیم اما کنم،یم

 .افتمیم نیزم

 شومیم یعصب شود،ینم جدا ها شاخه از کنمیم یهرکار

 ارنک کنم، فرار و کنم باز گردنم از را شنل گره میآیم تا و

 خودم به تا و ستدیایم سرم یباال کلفت نسبتا   چوب کی با

 و خوردیم جگاهمیگ به یمحکم ضربه بجنبانم دست و میایب

 شوم.نمی متوجه یزیچ گرید و شومیم هوشیب

 

 

 

 

 

 

 



 رودیم جیگ سرم م،یآیم هوش به یدیشد جهیسرگ حالت با

 .نمیبیم تار یکم را اطراف و

 واضح دمید یکم تا کنمیم بسته و باز چندبار را چشمانم

 هیناح در یدیشد درد با که رمیگیم باال را سرم و شود،یم

 نیب نیا در و دیآیم در آخم و شومیم رو روبه گردن

 شنومیم را خواندیم یُکر که را رافائل منحوس یصدا

 یاومد خوش یلیخ آوردن، فیتشر هم ژمونیو مهمون

 .یکرد کامل اومدت با رو ما افتیض واران،

 شودیم زیت میها گوش رافائل زبان از واران اسم دنیشن با

 .گردمیم بر کردیم نگاه رافائل که یسمت به و

 ریزنج و قُل و بند پوزه با که را واران رافائل، نگهبانان

 پست آن طرف به کشان کشان و زور به بودند بسته

 .برندیم یعوض

 تا دهمیم تکان بودند بسته سرم پشت حس یب که را دستانم

 یسوزش بود شده طلسم که یدستبند با خورد بر با اما آزاد

 .بردیم را نفسم که کنمیم حس دستانم مچ در قیعم

. اندازدیم هیسا میرو بر کلشیه و ستدیایم مقابلم رافائل

 انیم در را ام چانه و آوردیم ام چانه سمت به را دستش

 .ردیگیم شیها پنجه

 باز دستت از دستبندا نیا نکن، تقال نقدریا کوچولو خانم -

 و یانرژ شدن کم واقعا یعنی. شدن طلسم اونا. شنینم



 همون یحت و رهیم لیتحل داره تیانرژ ؟یفهمینم و روتین

 من یبرا و یبد تکون رو دستت یتونینم گهید هم ذره هی

 خودت اما دادم فرصت هی تو به من. یکن یباز شعبده

 .باش عواقبش منتظر پس ،یکرد خرابش

 گهید انتخاب هی هستم رحم دل یلیخ من که ییاونجا از اما

 کنم؟ ستین سربه و خانوادت از فرد کدوم اول دم،یم بهت

 خانوادم به هم انگشتات نوک یحت که دمینم اجازه بهت -

 .بخوره

 به دستش پشت با جوابش در که اندازمیم شیپا کنار یتف و

 شومیم پرت چپ سمت به که زندیم یمحکم یلیس امگونه

 برخورد داشت قرار امیکینزد در که یدرخت تنه به سرم و

 .ردیگیم بر در را سرم سرتاسر درد و کندیم

 بلبل من یبرا بعد ادیم بر دستت از یکار نیبب اول -

 یادهش طلسم ریزنج و قُل و بسته یدستا نیا با کن، یزبون

 .یبکن یتونینم یغلط چیه زونهیآو بهت که

 هبست دست بیترت به که امخانواده یاعضا سمت به بعد و

یم ِاما سر یباال و رودیم بودند زده زانو نیزم یرو بر

 .ستدیا

 هیتنب دیبا بکشم؟ رو تیوحش خواهر نیا اول هیچ نظرت -

 .گرفته گاز و دستم اون بشه



 رافائل، کنمیم قلمش بخوره اونا به دستت بودم گفته بهت -

 .نبر تا کن ول رو اونا پس منه با تو مشکل بودم؟ نگفته

یم سرش یباال و داردیم بر ِاما یگلو یرو از را خنجر

 دهدمی سر یطانیش خنده و ستدیا

 

 تو اما بودم، داده ییطال فرصت کی تو به من خب -

 نداره یاشکال اما. یکرد خراب رو فرصتت ؟یکرد کاریچ

 موندنش زنده یبرا اون تره، باهوش یلیخ تو از برادرت

 .باشه خانوادش کشتن اگه یحت کنهیم یهرکار

 .خنددیم قاه قاه و

 .ستدیبا کنارش تا کندیم اشاره کارن به

 دیگویم و گذاردیم کارن یها شانه یرو بر یدست

 و کدومشون اول یدار دوست تو، به دمیم و انتخاب -

 ؟یبکش

 در رافائل که یخنجر به ینگاه و من به ینگاه کارن

 .اندازدیم است داده قرار دستش

یم انیبرا سر یباال و دهدیم فشار مشتش در را خنجر

 .ستدیا



 بهت پسر، یانتخاب عجب: زندیم یسوت شیبرا رافائل

 و کن فرو گلوش تو و خنجر اون حاال کنم،یم افتخار

 .بزن رو شاهرگش

یم ادیفر و کنمیم نگاه کارن نیخون چشمان به وحشت با

 زنم

 اون شو، داریب خواب از نکن، و کار نیا... نه کارن، نه -

 .کارن ایب خودت به هست، تله هی

 نده هدر رو تیانرژ کوچولو، خانوم بده صدا کم -

 .خنددیم خودش گفته به هرهر و

 مک کم و هست بسته دستات نکهیا از نه؟ هیخوب حس یلیخ -

 حس رگات تو و خون شدن منجمد شه،یم تلف داره تیانرژ

 حالت و جهیسرگ رو؟ قلبت ضربان شدن واشی ای ؟یکنیم

 یطلسما با طلسم نیا ؟یکنیم حس بخو رو اونا ؟یچ تهو

 رو جونت آروم آروم تره، یقو نیا داره، فرق یلیخ یقبل

 خانوادت تک تک مرگ یتونیم نیب نیا در تو و رهیگیم

 قشنگ. یشیم ملحق بهشون هم خودت آخر در و ،ینیبب رو

 چند دمیم اجازه و کنمیم لطف بهت بار نیا بازم ست؟ین

 اصلو بدرک به یترکم درد با و یکن یزندگ شتریب قهیدق

 .یش

 شومیم رهیخ کارن چشمان در ملتمس هم باز

 .نکن کارو نیا کارن -



 یجلو بتوانم و شود آزاد دیشا تا دهمیم تکان را دستانم

 جهینت به تر کم کردمیم تالش هرچه اما رمیبگ را کارن

 .شودیم تر خراب حالم و رسمیم

یم من به ینگاه میها زدن صدا و تقالها نیب بار نیا کارن

 منصرف کارش از تا دهمیم تکان شیبرا را سرم و اندازد

 .شود

 داردیم بر انیبرا یگلو از را خنجر و کشدیم یقیعم نفس

 حرکت میسو به آرام آرام و دهدیم فشار مشتش انیم در و

 میگلو بر را خنجر و زندیم زانو و ستدیایم پشتم و کندیم

 .فشاردیم

 شو داریب خواب از ا،یب خودت به کارن -

 زندیم ادیفر سرم بود شده رگه دو که ییصدا با کارن

 .شو خفه یزنیم مفت زر چقدر -

 دهد.می فشار میگلو یرو بر شتریب را خنجر و

 امزده دستبند دستان سمت به که را کارن زده خی دستان

 .کنمیم حس کندیم حرکت

 و انیبرا یدستا کنم،یم باز و دستات اد،یدرن صدات -

 دستات شدن آزاد محض به آزاده واران یپاها از یکی

 یلیخ هم شما و رمیگیم بتونم که ییجا تا رو منایاهر یجلو

 آزاد دستات من شمارش با د،یکن باز رو هیبق یدستا زود



 به همتو کنم،یم پرت رافائل سمت به و خنجر من و شهیم

 ؟یدیفهم یکنیم کمکشون و یریم هیبق سمت

 یصدا که دهمیم تکان شیبرا یسر شده حبس نفس با

 دیآیم در رافائل

یم خواهرت با آخر وداع یدار پسر؟ یکنیم کاریچ -

 .کن تموم و کارت زودتر ؟یکن

 هی شروع و کشدیم قیعم ینفس تیعصبان از کارن

 کندیم شمارش

 حاال ۳...۲...۱ -

 کندیم پرتاب رافائل سمت به حرکت کی در را خنجر او

 هم من و دیآیم فرود سالمش دست یبازو در قایدق که

 باز را دستانشان تا رومیم پسرها و کتوریو سمت به عیسر

 خواهر و مادر دست کردن باز مشغول هم انیبرا و کنم

یم فارغ که پسرها دست کردن باز از شود،یم میبرادرها

 پوزه انیم از را بند پوزه و رومیم واران سمت به شوم

 مهار حال در ییتنها به اکنون تا که کارن کنم،یم باز اش

 انیلشکر جزو که یاهیس یها خوناشام و منانیاهر کردن

 تنها گرید ها بچه از کدام هر وستنیپ با بود، هستند رافائل

 .شودیم راحت المیخ بابت نیا از من و نبود



 آورم در را ریزنج و قُل تا رومیم واران یپاها سمت به

 ها خوناشام نیب نیا در و شوندینم باز و کرده ریگ آنها اما

 .کنند حمله من به پشت از تا کنندیم فرصت منانیاهر

 یکی کنم،یم ریگ غافل را آنها و شومیم بلند باره کی به

 کندیم حمله میسو به آتش یمشعل با آنها از

 شیآت ایب آره؟ یدار دوست یباز شیآت -

یم پرت آتش یها شعله شیسو به و کنمیم بلند را دستم و

 .شودیم گم نبرد یاهویه انیم در سوختمش یصدا و کنم

 کردن باز در یسع و گردمیم بر واران طرف به دوباره

 کنمیم ها ریزنج

 رومیم یگرید سمت به شود،یم باز آنها از یکی باالخره

 .شودیم مانعم یگرید خوناشام حمله دوباره اما

 میجا از و کنمیم درست یدفاع وارید واران یبرا بار نیا

 آن قلب در را امیطانیش و بلند یها ناخون و زمیخیم بر

 انیم در و کنمیم جا از را قلبش و کنمیم فرو خوناشام

 .رودیم نیب از و دهمیم فشار دستم

 نیآخر سمت به و شودیم باز گرید ریزنج کی باالخره

 شنومیم را واران یصدا که رومیم ریزنج

 اوضاع کنم،یم باز خودم رو یکی نیا من ،یبر بهتره -

 .کنن حمله بهت پشت از ممکنه خطرناکه

 .کنمیم شیپا به یا اشاره و کنمیم نگاهش هیاندرسف عاقل



 .کن بازش یتونیم اگه -

 کارم به من تا ماندیم ساکت گفته چه بود دهیفهم حاال که او

 .شودیم کارم مزاحم یمنیاهر بار نیا که دهم ادامه

 شکسته سر و بود افتاده نیزم یرو بر که یا شکسته چوب

 کی با و رمیگیم دست در را بود زیت یا زهین همانند اش

 جدا تنش از را سرش و کنمیم فرو منیاهر قلب در حرکت

 .کنمیم

 به و شودیم آزاد واران و شده باز رهایزنج همه باالخره

 پیوندد.می هیبق جمع

 

 رافائل تا اندازمیم اطراف به ینگاه و شومیم بلند میجا از

 .کنم دایپ تیجمع و بحبوحه آن انیم در را

یم یریگ نشانه درحال یا گوشه بدست تبر را او باالخره

 .نمیب

 یکس یسو به را تبر نکهیا از قبل تا رومیم سمتش به

 راه انیم در اما رم،یبگ دستش از را آن ردیبگ نشانه

یم رافائل به دنمیرس از مانع و شودیم راهم سد یمنیاهر

 .شود

 احساس چپم سمت یپهلو یرو بر را زشیت یها پنجه فشار

 لحظه هر که شومیم رهیخ اشزده خی چشمان در کنم،یم

 لشیتبد یبرا را تمرکزم و کندیم شتریب را دستانش فشار



 رود،یم فرو پوستم در شیها ناخون زند،یم بهم سنگ به

 هقفس سمت به را دستم کند پاره را پوستم نکهیا از قبل

 کی در که اورمیب در جا از را قلبش تا برمیم اشنهیس

 تهگرف نشانه میسو به را تبر که شومیم رافائل متوجه لحظه

 من به تبر نکهیا از قبل حرکت کی در کند،یم پرتاب و

 فرق به تبر و کنمیم خود سپر را منیاهر کند برخورد

 .شودیم یمتالش اشجمجمه و کندیم برخورد سرش

 رافائل سمت به و آورمیم رونیب سرش انیم از را تبر

 ستمیایم مقابلش و کنمیم حرکت

 طعشق بخوره خانوادم به فتیکث دست اگه بودم گفته بهت -

  بودم؟ نگفته کنم،یم

 رس از بشه بد برات نکهیا از قبل بهتره فوضول دختره -

 کنار یبر راهم

یم اش یچوب دسته به ینگاه و رمیگیم دستم در را تبر

 بودم کرده قطع آن با را دستش که است یتبر همان اندازم،

 میگویم و کنمیم دستم در تبر به یا اشاره

 .یبود داشته نگه یادگاری نویا پس -

 کنم جدا تنت از و سرت تا بودم داشته نگهش -

 زنمیم یپوزخند

 ؟یداریم بر دهنت از تر بزرگ لقمه یدار یکنینم فکر -



 .دهنمه اندازه کامال اتفاقا -

 پس و خواهرم کشتن تقاص دیبا شد، تموم گهید وقتت -

 یبد

 کردم کار خودم رو و بلدم طلسم صدها منم،یاهر هی من -

 جونمو بچه الف هی ذارمینم رم،یمینم ایسادگ نیهم به پس

 .رهیبگ

 .دید میخواه -

 نیزم نیب یقیعم شکاف و زنمیم نیزم به یاضربه پا با

 و افتدیم فاصله پسرها و انیبرا و ما انیم و شودیم باز

 به و افتندیم نیزم شکاف انیم در رافائل انیسپاه از یمین

 .روندیم بدرک

 میداشت حضور رافائل و من فقط نجایا در حاال

 دمبر نیب از یراحت نیهم به رو اتیسپاه تونستم یوقت -

 .تونمیم هم رو تو پس

 کی در که کنم جدا تنش از را سرش تا برمیم باال را تبر

 .کنمیم یدیشد سوزش احساس گردنم هیناح در لحظه

 و کندیم حمله من به پشت از که است یاهیس خوناشام

 را زهرش و کرده فرو رگم شاه در را ششین یها دندان

 .کندیم خونم وارد

 و دیآیم نییپا و شودیم ُشل دستم و رودیم یاهیس چشمانم

 .خوردیم سر دستم انیم از کمکم تبر



 طانیش تا دهمیم اجازه و کنمیم رها را امشده حبس نفس

 .دهد نشان را خود یوحش یخو درونم

 در و زندیم رونیب کمرم از درد یکم با که ییخنجرها

 کندیم تکه تکه و سوراخ را بدنش و رودیم خوناشام بدن

 تمام تا انگار ست،ین بردار دست او اما کنم،یم احساس را

 کندینم رها مرا زدینر وجودم در را زهرش

یم فرو قلبش و بطن در را خنجرها و زنمیم زور هرچه

 .کندیم فرو گردنم در شتریب را ششین یها دندان هم او کنم

 یرو بر و آورمیم باال بود شده حسیب که را آزادم دست

 در توانم نیآخر با را میها ناخون و گذارمیم گردنش

 .کنمیم وارد گردنش

 نکهیا تا شودیم کمتر و کمتر شیها دندان فشار باالخره

 نیزم به اش الشه و شودیم برداشته پشتم از اشینیسنگ

 .افتدیم

 شود،یم خون در غرق که گذارمیم گردنم یرو بر یدست

 .شود یزیخونر از مانع تا دهمیم فشار شتریب را دستم

 رافائل سمت به کشان کشان و دهمیم فشار مشتم در را تبر

 میگویم و رومیم

 مانعم یزیچ چیه مرگته، زمان امروز ،یریبم دیبا -

 پس ؟یدیترس شدیچ رم،ینم نیب از نکشم رو تو تا شه،ینم

 .گهید بزن حرف یساکت چرا شد؟یچ منم منم همه اون



 و آوردیم در را بود شیبازو در کنون تا که یخنجر

 دیگویم و کندیم راست و چپ صورتم یجلو

 صورت نکهیا از قبل یبردار من سر از دست بهتره -

 .کنم یخط خط و خوشکلت

 و تار را اطراف و خورمیم تلو تلو و رودیم جیگ سرم

 نجرخ و شده دونفر اکنون که رافائل به ینگاه. نمیبیم اهیس

 یرو بر که یخون دست. اندازمیم کندیم نییپا باال را

 دهمیم فشار و گذارمیم امیشانیپ یرو بر را بود گردنم

 .ندارد یا دهیفا اما

 هب شده ییدوتا چشمانم یجلو که یریتصو و رافائل یصدا

 خفه را او خواهدیم دلم رود،یم رژه اعصابم یرو شدت

 .نزند زر انقدر تا کنم

 گردن و دیآیم باال ناخوداگاه بود آن در تبر که یدست

 ایآ شوم متوجه نکهیا از قبل و. ردیگیم نشانه را رافائل

 شیپ ایدن امزده را یالیخ رافائل ای بوده درست میریگ نشانه

 شوم.نمی متوجه یزیچ گرید و شودیم تار و رهیت چشمانم

 

 

 اد؟یم بهوش بنظرت -

 دونمینم یچیه واران، دونمینم -

 میکرد خارج بدنش از رو زهر کل که ما -



 زهر از یدرصد هنوز دیشا ست،ین مشخص یچیه -

 . باشه داشته وجود خونش تو اهیس خوناشام

 .گرفتم گازش زهر، کردن خارج محض به من -

 خودمم من. کن صبر کمی نباش، عجول نقدریا واران -

 کامل زهر ای رهیمیم ای دونمیم و نیا فقط. دونمینم یزیچ

 لیبدت نهیگرگ به یگرفت گازش چون و شهیم خارج بدنش از

 یقو خوناشام زهر اونقدر ای نکهیا آخر حدس و شه،یم

 بیترک اون با خونش و زنهیم پس رو تو زهر که هست

 اصال نیا که شهیم لیتبد طانیش ابر هی به جهینت در و شهیم

 .ستین خوب

 دیگویم و اندازدیم نییپا را سرش واران

 .است فاجعه هی نیا -

 اطرخ به احتماال شه،یم یچ مینیبب میکن صبر دیبا فعال -

 .دیباش مواظب دیبا پس رهیبگ خون تب یکم خوناشام زهر

 و شودیم غار وارد محتاطانه و آرام یها قدم با آلفرد

 دیگویم کتوریو به خطاب

 ننشیبب داخل انیب خوانیم خانوادش -

 داخل انیب بگو -

 بهتره ست،ین خوب ادیز حالش باشه؟ باش آروم مامان -

 ینکن هیگر سرش یباال



 و بهارم شهیهم گل کردن، کاریچ باهاش نیبب دلم، زیعز -

 دست از یبود بچه که موقع همون کاش کردن، پرپر

 .یفتین تیوضع نیا تو تا بودم داده نجاتت انیبرا

 .دوباره شهیم بد حالت باش آروم مامان -

 رو کلمه نیا یدار حاال تا صبح از کن بس هم تو ِاما -

 .یریم راه من مغز رو و یکنیم تکرار

 دعوا اون و نیا با یداشت صبح از ل،یدن یگیم یچ تو -

 .رفت سرمون تو یدادایب و داد از ،یکردیم

 نکردم خفت تا رونیب برو گمشو ِاما -

 ...یدن -

 دیش خفه -

 چدیپیم غار یخال یفضا در کتوریو بلند یصدا

 و دعوا همه نیا د،یکنیم دعوا دیدار ضیمر سر یباال -

 نبود؟ بس رونیب یکار کتک

 من خواهر روز و حال یزوریپ مردک شو خفه یکی تو -

 و کالرنس یستادیا اونجا بر برو. هست تو ریتغص همش

 فرغ به و بردینم باال و تبر آخر لحظه اگه ،یکنیم نگاه

 سفره شکمشو خنجر با کفتار اون االن زدینم رافائل سر

 تو ریتغص همش ما و کالرنس روز و حال نیا. بود کرده

 .یانداخت منجالب نیا تو اونو که یبود تو هست،



: 

 .میآیم بهوش یدیشد تهوع احساس با -

 کس من جز به غار در اندازم،یم اطراف به ینگاه

یم نیزم یرو بر را دستانم کف. نداشت حضور یگرید

 هیتک سرم پشت وارید به و شومیم بلند میجا از و گذارم

 .دهمیم

 را ییپا یصدا که کشمیم دردناکم گردن و سر به یدست

 .شنومیم

 با همراه دست به ظرف را ایما که رمیگیم باال را سرم

 .کندیم نگاهم بر برو که نمیبیم یا پارچه تکه

 و خوردیم ُسر دستش از ظرف و دیآیم خودش به ناگهان

 و نیزم پخش بود درونش آب هرچه و افتدیم نیزم به

یم غار رونیب عقب عقب زده، ُشک شود،یم من کلیه

 .زندیم ادیفر با و رود

 .اومد بهوش کالرنس اومد، بهوش -

 انپسر و کتوریو واران، ه،یثان از یکسر در حرفش نیا با

 نیب نیا در که کنند،یم صدا و سر و ندیآیم غار داخل به

 دیگویم و زندیم زانو کنارم کتوریو

 ؟یندار درد خوبه؟ حالت -

 و دهان یخشک بخاطر اما بزنم حرف تا کنمیم باز لب آرام

 میآیم حرف به زور به درد گلو



 .سوزهیم هم یکم کنه،یم درد یلیخ گردنم و سر -

 دهدیم فشار و گذاردیم دستم یرو بر را دستش کتوریو

 خوناشام هی ،هست یعیطب نایا ،یشیم خوب نباش نگران -

 جخار رو زهر میتونست که ییجا تا اما گرفته گازت اهیس

 حتما باشه، خونت داخل ازش کمی هنوز ممکنه اما م،یکرد

 .همونه یبرا

 گرددیم بر ایما سمت به و کندیم تمام را حرفش کتوریو

 دیگویم و

 رهیش تا بده برش چاقو با و دادم بهت که یاهیگ اون -

 .رونیب ادیب داخلش

 که یاهیگ و دستش در ییچاقو با و دیآیم کترینزد ایما

یم اهیگ زدن برش به شروع و ندینشیم کنارم بود ین هیشب

 از خون و بردیم را دستش و شودیم پرت حواسش که کند

 .شودیم یجار دستش

 لیتما رود،یم جیگ سرم و خوردیم مشامم به خون یبو

 و بندمیم را چشمانم داشتم، طعمش دنیچش به یادیز اریبس

 و ام زده چنبره ایما یرو بر میآیم خودم به تا و کنمیم باز

 دستانش خون دنیمک حال در و ام کرده خفت را گردنش

 هستم.

 



 دنیرس یبرا و بود شدن خفه حال در دستانم فشار ریز ایما

 .کردیم تقال  هوا یا ذره به

 ایب خودت به ،یکنیم خفش یدار دختر کن ولش -

 .ایب خودت به کالرنس،

 در خوردیم گوشم به کتوریو توسط که یلیس یصدا و

 .شودیم منعکس غار یفضا

 اطراف به تا و میآیم خودم به بودم خورده که یلیس با

 دهیپر رنگش ترس از که را ایما کتوریو اندازمیم ینگاه

 کندیم خارج غار از و کرده بلند دستانش یرو بر را بود

یم باال غار کف همانجا بودم خورده خون هرچه من و

 .آورم

 باز اما بود آمده بدم خون کننده مشمئز مزه و بو از نکهیا با

 را فکرش که حاال اما بچشم، را طعمش که خواستیم دلم

 ممکن و بودم زده صدمه او به و ترسانده را ایما من کنمیم

 .ردیبم که بود

 نمیآست گوشه با و کنمیم آزاد نهیس از را امشده حبس نفس

 .کنمیم زیتم را دهانم دور

 چه دهم،یم هیتک وارید به و رمیگیم دستانم انیم را سرم

 ب که خوامینم من کنم؟ کاریچ دیبا اومده؟ سرم ییبال

 هگید درصد صد دهیترس من از ایما بزنم، بیآس انمیاطراف

 .والمیه هی من شه،ینم هم من کینزد



یم پر را غار یفضا امهیگر یصدا و زنمیم هیگر ریز و

 .کند

یم تر کینزد و کینزد که شنومیم را واران یپا یصدا

 .شود

 دستانم انیم از را سرم و کندیم فرو گردنم در را اش پوزه

 .کندیم بلند

 .بزنم صدمه بهن خوامینم واران، برو نجایا از -

 اومد؟ ییبال چه رافائل سر یبدون یخواینم -

یم تکان نه نشانه به را سرم و کنمیم پاک را میها اشک

 میگویم دهم

 .برو نجایا از فقط بدونم، خوامینم نه -

 بچه ،یکرد یمتالش جمجمشو و سرش فرق یزد تبر با -

 .زدن شیآت رو جسدش هاهم

 .رونیب برو حاال ،یگفت -

 تو منه، غار نجایا رون،یب برم من که یدار یاصرار چه -

 .یکرد اشغالش

 میگویم و شومیم بلند میجا از

 رونیب رمیم من پس باشه -

 .زندیم ادیفر سرم بر واران

 .جات سر نیبش -



 تونمینم -

 نیبش گفتم بهت گفتم، که نیهم -

 .کنارت نمیشیم یندار دوست جونتو اگه باشه -

یم ارغ وارد کتوریو نمیبنش برگردم میجا سر نکهیا از قبل

 دیگویم واران به خطاب و شود

 و شده باز زخمت ،یشد یزخم پسر؟ یخورد خر مغز -

 یکن کشیتحر اگه ،ینشست نجایا یاومد اونوقت ادیم خون

 .ذارهینم زندت

 یبر و یکن گوش حرفش به بهتره گه،یم راست ستیرئ -

 رونیب

 ریز و دهدیم فشار بهدهم را شیها دندان یعصبان واران

 کندیم زمزمه نیخشمگ لب

 .ستین من سیرئ کس چیه -

 کند.می ترک بلند یها گام با را غار و

 

 از درد استخوان و درد بدن شدت از خوابمیم که ها شب

 غار در و ندارم را غار از خروج اجازه پرم،یم خواب

 که کنمیم احساس. شودینم وارد یکس و امشده یزندان

 کندتر لحظه هر قلبم زند،یم خی بدنم در دارد کم کم خون

 .زندیم نبض قبل از



 آن از بعد ایما آمد، سرم نداشتم دوست که را یزیچ آن آخر

 همان ات دنمید به هم آلفرد گرید یحت امد،ین شمیپ گرید روز

 همه کتوریو چ،یه گرید که هم واران د،یآینم غار یورود

 .کرده منع غار به ورود از را

 که امشده خطرناک نقدریا واقعا یعنی ترسم،یم خودم از

 را غار به گرانید ورود و کرده یزندان غار در مرا

 است؟ کرده ممنوع

 بزرگ یخطر شانیبرا و خواهدمینم یکس گرید که حاال

 نکهیا از قبل زودتر هرچه که است بهتر شومیم محسوب

 .کنم ترک بزنم صدمه یگرید کس به

یم خارج غار از اطیاحت با و کنمیم جور و جمع را خودم

 .رومیم محوطه سمت به زنان قدم و شوم

 یحت و ندارد حضور آنجا در یکس است، خلوت خلوت

 .زندینم پر هم پرنده

 از یپش و خش یصدا که دارمیم بر قدم جنگل سمت به

 .شنومیم درختان و بوته پشت

 که نمیبیم را واران دارم،یم بر قدم سمت آن به آرام

 .است ریدرگ زخمش با و آمده خون زخمش

 یجلو اما دهد،یم قلقلک را امینیب خون یبو لحظه کی در

 .رمیگیم را خود



 اما خوردیم جا کند،یم نگاهم و شودیم من متوجه واران

 دیآیم خودش به کم کم

 کندیم صحبت به شروع ِمن ِمن با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا... نجایا... کالرنس -

 سمت به و کندیم بیترغ مرا شتریب لحظه هر خون یبو

یم نییپا را سرم و رومیم عقب به یقدم کشد،یم خود

 دهمیم فشار و گذارمیم هم یرو را دستانم و اندازم

 خسته غار خفه فضا از یخور هوا اومدم کنم،ینم یکار -

 گردمیم بر دارم االنم بودم، شده

 حرکت خواهمیم تا اما کنمیم پشت واران به و گردمیم بر

 شومیم متوقف میجا در واران توسط زدنم صدا با کنم،

 .ندیبب رو یلعنت پانسمان نیا نجایا ایب -

 تونمینم -

 فتهینم یاتفاق جلو، ایب -

 ینگاه هی کن، نگاه تتویوضع ؟یگیم یچ یدار یفهمیم -

 بنداز من به هم

 ایب پس فته،ینم یاتفاق که گفتم -

 زنمیم زانو کنارش و رومیم سمتش به آهسته یها قدم با

 .ببندم شیبرا را پانسمان تا



 در که ییصدا و شودیم دتریشد خون یبو هرلحظه اما

 .شودیم بلندتر و بلندتر لحظه هر بود مغزم

 ببر لذت ازش بخور، خون خون، بخور، خون -

 رود رونیب سرم از مزخرف افکار تا دهمیم تکان را سرم

 به را واران درشت کلیه میایب خودم به تا لحظه کی در که

 فرو اششانه زخم در را میها دندان و کوبمیم درخت

 کنم.می

 

 که امنکرده فرو واران زخم در کامل را میها دندان هنوز

یم دور او از سرعت به و کشمیم دست کارم ادامه از

 .شوم

 .برم دیبا...با..من...من -

 تا رومیم راه آنقدر شوم،یم دور آنجا از سرعت به و

 .نمیبیم یپدر عمارت یجلو را خودم ستمیا یم میسرجا

یم وارد و کنمیم حرکت عمارت در سمت به آرام آرام

 .شوم

 سپس و شودیم و روشن ینور با عمارت کیتار یفضا

 را خودش شدت با باران و شودیم بلند برق و رعد یصدا

 .کوبدیم ها شهیش به

 اتاق سمت به و رومیم باال آن از و رومیم ها پله سمت به

 .کنمیم حرکت مادرم و پدر



یم باز را در آرام و گذارمیم رهیدستگ یرو بر را دستم

 و کنمیم حرکت پدرم کار زیم سمت به زنان قدم و کنم

 اطراف به آنجا  از و نمینشیم یصندل یرو بر پشتش

 .اندازمیم ینگاه

 رگید کرد، یزندگ آنجا در شدیم و نبود فرسوده مهاه آنقدر

 یم والیه و خواهندینم مرا که ییجا گردم،ینم باز آنجا به

 .ستین من یبرا یجا نامند

: 

 زجر و امکرده یزندان نجایا در را خودم که است هفته کی

 که انگار. بخورم تکان توانمینم یحت درد بدن از. کشمیم

 .کشندیم و کنندیم جدا هم از درون از را میها استخوان

 یکالغ که دمیفهم یزمان را نیا ندارم، خون به یلیتما گرید

 به اما بود، افتاده عمارت محوطه در نیخون یها بال با

 .برگرداندم رو الیخ یب و نرفتم طرفش

 و گفت و صحبت یصدا که میآیم رونیب الیخ و فکر از

 .شنومیم رونیب از را ییگو

 که کنمیم نگاه رونیب به پنجره از و زمیخیم بر میجا از

 نمیبیم بود تبر و مشعل دستانشان در که آدم یا عده

 دهمیم گوش شانیصدا به شومیم پنها پنجره پشت

 که یوقت از بشه، خراب دیبا شده نینفر عمارت نیا -

 هم هیبق و شده طلسم نجایا انگار مردن خانوادش و پادشاه



 و انینم کشور و شهر نیا به گهید عمارت نیا ترس از

 کرده، کساد هم رو ما یکاسب و کار و اومد یسال خوشک

 رو شده نینفر عمارت نیا شهرمون نجات یبرا نیایب مردم

 .میکن خراب

 شودیم بلند سوتشان و قیتشو یصدا

 ،یبوق عهد یخرافات یپاتال ریپ د،یبش رد من نعش ور اگه

 من هستم، ییرایپذ آماده منتظرتونم، من داخل نیایب

 کنم.نمی بدرقه ییرایپذ بدون مهمونامو

 

 .شومیم داخل به گانگامیب ورود آماده و شومیم بیغ

یم را گذارندیم دوم طبقه به پا که را شانیها قدم یصدا

 شنوم

 تموم زودتر کارمون ست؟ین بهتر میبزن شیآت رو نجایا -

 .شهیم

 تونهیم که هست جواهر و طال از پر حتما نجایا -

یم ششیآت هم موقعش به کنه، رو و ریز رو مونیزندگ

 یراب و ستین نجایا یاگهید کس میبفهم دیبا اول اما م،یزن

 .نکرده زیت دندون جواهرا و طال

 دهم،یم فشار هم به را میها دندان و کنمیم مشت را دستانم

 دیگویم که شنومیم در پشت را شیصدا

 .من بده رو خنجر اون -



یم باز یریج یصدا با در و دهدیم فشار را در رهیدستگ

 .شود

 .ستین نجایا یکس داخل نیایب -

 بسته یبد یصدا با در من یاشاره با اتاق به ورودشان با

 .پرندیم شانیجا از ترس از آنها و شودیم

 دیگویم لکنت با بود دهیترس شدت به که آنها از یکی

 اونجاست؟ یک... یک -

 دست به خنجر و بود شده وارد همه از اول که یمرد همان

 دیآیم حرف به داشت

 کار خودت تو مونده کم وضعشه؟ چه نیا پسر، هیچ -

 .ترسو یاحمقا بست، رو در بود باد فقط ،یکن یخراب

 در جو و جست به بود شده راحت الشانیخ یکم که حاال

 .پردازندیم اتاق

 شودیم بلند شانیکی یصدا نیب آن در

 یکی نکنه. تره یخال منم بیج از ست،ین یزیچ که نجایا -

 .برده بوده یهرچ و اومده ما از قبل

 و بود تر چاق شان هیبق به نسبت که یمرد پوزخند یصدا

 شنومیم را داشت یکوتاه قد

 نجا؟یا بذاره رو پاش کنهیم جرئت یک آخه -

 .داخل اسمیب میکرد جرئت ما که یجور همون -



 نیا اما شنوم،یم را بدست خنجر مرد همان یصدا دوباره

 دیگویم مردان به رو نیخشمگ بار

 .یعدب یاتاقا میریم ست،ین یزیچ نجایا صداتونو، دیببر -

 لنگان لنگان زد،یم لنگ رفتن راه هنگام شیپا کی که مرد

 هرچه اما دهد،یم فشار را رهیدستگ و رودیم در سمت به

 .شودینم باز در کندیم تالش

 بده رو تبر اون کرده؟ ریگ چرا شه؟ینم باز چرا در نیا -

 .من

 با بزند ضربه در به و ردیبگ دست به را تبر دیآیم تا

 هیکر صورت به و شودیم باز شدت با در من گرید اشاره

 و کندیم خون در غرق را اشینیب و کندیم برخورد مرد

 .شودیم بلند ادشیفر

 عمارت یها پنجره و در خشمم از که هستم یعصبان آنقدر

 . خوردیم تکان ها پرده و شودیم بسته و باز

 مجسمه و شودیم روشن یکی یکی وارید یرو یها مشعل

 بود شده دهیچ راهرو در فیرد به که سرباز یها

 .رودیم نشانه گانهیب مردان سمت به را شانیرهایشمش

 را شانیپا و دست و شده دستپاچه که اند دهیترس آنقدر آنها

 فرار راه دنبال به و چرخندیم هم دور به و کرده گم هم در

 .گردنندیم



 یها پاشنه برخورد یصدا که دهمیم اجازه و رومیم راه

 .بشنوند را کفشم

 زندیم ادیفر دهیترس آنها از یکی و

یمن من م،یبر نجایا از دیبا... شده ریتسخ داره، جن نجایا -

 .کنه رمیتسخ و بدنم داخل ادیب اونا اژ یکی خوام

 را آنجا او از تیتبع به هم هیبق و گذاردیم فرار به پا و

 سکوت و یکیتار در غرق امارت دوباره و کنندیم ترک

 شود.می

 

 

 

 

 آن با نبود، یمزاحم از یخبر گرید بعد به شب آن از

 کندینم جرئت یکس گرید بود افتاده عمارت در که یاتفاق

 .بگذارد نجایا را شیپا که

 به یدیشد یها جهیسرگ یگاه اما است شده کمتر میها درد

 .دیآیم سراغم

 و کرده بغل را خود و امنشسته یا گهواره یصندل یرو بر

 را ییپا یصدا که کنم،یم نگاه پنجره طرف آن یفضا به



 رد را شیپا که است کرده جرئت یکس چه دوباره. شنومیم

 بگذارد؟ نجایا

 راهرو سمت به زنان قدم و شومیم بلند یصندل یرو از

 یصدا که شومیم پنهان ها ستون از یکی پشت و رومیم

 .زندیم صدا مرا که شنومیم را کتوریو

 .رونیب ایب دختر؟ ییکجا...کالرنس -

 میآیم رونیب ستون پشت از

 ؟یدار کارمیچ نجام،یا من -

 .نگردیم را میپا تا سر دور کی و گرددیم بر طرفم به او

 خطرناکه نجایا یگینم ؟یچ واسه تنها یاومد نجایا -

 اد؟یب شیپ برات یمشکل ممکنه

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 تو رو من تو ،یباش من جون نگران که مونده تو نیهم -

 ،یکرد رفتار وونیح کی مثل من با و یکرد یزندان غار

 اون از راحته، یلیخ هم جام مونم،ینم نخوانم که ییجا منم

 .بهتره نمور هیسنگ و سرد دخمه

 نجایا به نسبت و شهر مردم ؟یکرد کاریچ یدیفهم -

 .کنن شورش نجایا به خواستنیم و یکرد حساس



 یدزد خواستنیم که هستن یخرافات مردم مشت هی اونا -

 خراب رو مونده خانوادم از که ییجا تنها نجارویا  و کنن

 .کنن

 ور مردم ست،ین سکونت قابل که نجایا کنن، خراب بذار -

 برگردن دوباره اگه یفهمینم نکن، مشکوک خودت به هم

 ییالب چه یمرگ هیسا هی که بفهمن و کنن دایپ رو تو و نجایا

 ارن؟یم سرت

یم حرف ینجوریا بود هم خودت گاهیپا و خونه اگه -

 افکار برابر در خودم و خونه از خواستمیم فقط من ؟یزد

 من کنم، محافظت پا سرو یب سواد یب مشت هی یخرافات

 دارن که یامسخره خرافات و اعتقاد سر مردم که ذارمینم

 .برو نجایا از هم االن برسونن، بیآس اموالم و من به

 ردک جبرانش نشه و فتهیب یاگهید اتفاق نکهیا از قبل -

 .بمون واران شیپ و غار به برگرد

 یزندان اونجا من بمونم؟ اونجا و برگردم بخوام یچ واسه -

 یوالیه هی که انگار شد،یم رفتار باهام وونیح مثل و بودم

 االن حال مصبب که یدرحال کنترلم، رقابلیغ و یوحش

 رمس که ییبال صدتا و مهین و نصفه بودن خوناشام نیا من،

 .یبود تو و اومده

 عهفاج هی یبخوا نکهیا قبل و ییوالیه هی تو نکهیا واسه -

 ...یبا یاریب بار به گهید



 گردمیم بر سمتش به شود کامل شیها حرف نکهیا از قبل

 و نیزم نیب و کنمیم پرتش وارید سمت به دستم اشاره با و

 .دارمیم نگهش معلق هوا

 راه و شودیم کینزد هم به شیها قهی دستم یانرژ با

 .بنددیم را تنفسش

 میگویم امشده دیکل یها دندان انیم از نیخشمگ

 یمو تو مثل که یوقت تا یکس به و ستمین طانیش من -

 گمشو یدار دوست رو جونت اگه ندارم یکار نشه دماغم

 ...رمردیپ بردار میزندگ سر از دست و برو

 و شودیم باز شتاب با در که بود نشده کامل هنوز امجمله

 همراه به پسرها و سونیج و کندیم برخورد وارید به

 دیگویم و دیآیم حرف به سونیج و شوندیم داخل واران

 چخبره؟ نجایا -

 پرن حواسم که شوندیم باعث او حرکت و حرف نیا با که

 نیزم به ارتفاع از کتوریو که شودیم باعث و شودیم

 .شود بلند اش ناله و فتدیب

 شودیم بلند سونیج یصدا دوباره

 هی با رفتار طرز چه نیا ؟یکنیم کاریچ یدار معلومه -

 مسنه؟ فرد

 میگویم و زنمیم یپوزخند



یم انگشتش هی رو داره شمارو همه مسن فرد نیهم -

 چرخونه

 غردیم صورتم در نیخشمگ بار نیا سونیج

 باش زدنت حرف مواظب -

 ؟یکن یغلط چه یخوایم نباشم اگه -

 پا به آشوب ،یختیر بهم جارو همه وضعشه؟ چه نیا -

یم کاریچ میبخوابون و آشوب تا مینبود ما اگه و یکرد

 ؟یکرد

 ستمین خرفت ریپ اون تو به یده جواب مسئول من -

 لرزه به اتاق ستون چهار که زندیم ادیفر سونیج دفعه نیا

 دیآیم در

 بزن حرف درست گمیم بهت -

 که زندیم رجهیش سمتم به و شودیم لیتبد گرگ به و

 بتواند واران و امیب خودم به تا اما پردیم مقابلش واران

 سونیج یسو به هوا در پرش حال در رد،یبگ را شیجلو

 یجا به اما رمیگیم را گردنش و افتمیم شیرو به و هستم

 یگرگ دیسف هجپن متوجه سون،یج گردن یرو بر دستانم

 شوم.می

 



 یرو از را بود من به متعلق که ییها پنجه زنان نفس

 جسه و بزرگ کلیه یرو از و دارمیم بر سونیج گردن

 دهمیم ام شده خشک بدن به یتکان و شومیم بلند اهشیس

 .گذارمیم تنها آنجا در را آنها و کنمیم ترک را اتاق و

 نهیآ به و بندمیم سرم پشت را در و رومیم اتاقم سمت به

 .شومیم رهیخ اتاقم یسرتاسر

 . نمیبیم یخاکستر یچشمان با دیسف یگرگ نهیآ در

 در را میواقع خود بار نیا و کنمیم بسته و باز را چشمانم

 و کنمیم بغل را خودم و کشمیم قیعم ینفس. نمیبیم نهیآ

 کمک به که نمیبیم را کتوریو که رومیم پنجره سمت به

 را پرده. کندیم گو و گفت واران با و ستادهیا پا سر پسران

 یآهن در و کنمیم حرکت نییپا سمت به و زنمیم کنار

 .میگویم آنها به خطاب و کنمیم باز را عمارت

 دیبر نجایا از -

 .بندمیم شانیرو بر را در و

 .شنومیم در پشت از را شانیصدا

 ست؟ین خوناشام گهید اون -

 شنومیم را کتوریو یصدا سوال نیا جواب در و

 گهید که نکنم فکر اما بشه، شیآزما دیبا دونم،ینم -

 .باشه خوناشام



 دیگویم و کندیم یاسرفه تک سونیج

 .بود ادیز یلیخ سرعتش اما -

 دیگویم دوباره کتوریو

 یزیچ هنوز باشه، هم مرگش یسا قدرت بخاطر دیشا -

 .دینباش عجول نقدریا هم شما ست،ین مشخص

 آنجا از و رمیگیم در از را امهیتک و کشمیم یقیعم نفس

 .شومیم دور

: 

 کله و سر دوباره که گذردیم روز آن از هفته دو قایدق

 .شودیم دایپ اشدسته و دار و واران

 همانند واران و میانشسته عمارت منینش در اکنون و

 داختهان هیسا میرو بر کلشیه و ستادهیا سرم یباال نگهبانان

 . است

یم حرف به باالخره و کندیم نگاهم یرکیز ریز سونیج

 دیآ

 .متاسفم روز اون رفتار بابت -

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 یرو رو همتون خرفت ریپ اون که یدیفهم باالخره پس -

 .چرخونهیم انگشت

 دیگویم و کشدیم شیموها به یدست یعصب سونیج



 .نکن شروع باز نیبب -

 گوشه که داگالس به ینگاه و کنمینم یتوجه حرفش به

 .اندازمیم است نشسته و کرده کز مبل

 .باش راحت ؟ییناسزا ،یفحش ؟یبگ یزیچ یخواینم تو -

 و اندازدیم نییپا را سرش من هیکنا جواب در داگالس اما

 .دیگوینم یزیچ

 میگویم و گردمیم بر واران طرف به

 ؟یستادیا سرم یباال معلق عجل مثل چرا تو -

 .شنومیم را دارش خش یصدا

 کالرنس بزنم حرف باهات دیبا -

 بزن رو حرفت جا نیهم ؟یدار یحرف چه -

 میبزن حرف یخصوص دیبا -

 میندار یخصوص حرف چیه ما -

 لطفا کالرنس -

 میگویم و اندازمیم باال را میابرو

 هیمهم زیچ حتما کنهیم التماس مغرور یآلفا هی یوقت -

 میگویم واران به خطاب و شومیم بلند میجا از

 بیا. دنبالم -

 



 .بندمیم را در و میشویم اتاق واراد واران همراه به

 .یدار کاریچ بگو زود -

 .خطرناکه نجایا تو بودن تنها غار، برگرد کالرنس -

 هر من درضمن خطرناکه؟ نجایا هیچ یبگ قایدق شهیم -

 .کنم محافظت خودم از تونمیم فتهیب که هم یاتفاق

 هرش مردم گهید بار هی اگه خطرناکه، یچ بگم بهت تا ایب -

 تعداد دفعه اون ؟یکنیم کاریچ کنن حمله نجایا به بخوان

  ؟یچ انیب یجمع دست اگه بود، کم

 به رو نمید من اونجا، برگردم من که یدار یاصرار چه -

 اون و تو شیپ بخوام که ستین الزم گهید کردم، ادا کتوریو

 .برگردم کیتار و نمور غار

 .ایما خونه یریم ،ییایب غار به که ستین قرار -

 .خونش به برم نخواد دلش دیشا ده،یترس من از ایما -

 دلت اگه اما ده،ینترس تو از هم چیه و خوبه حالش اون -

 .میسازیم کلبه هی برات ،یبر خونش به خوادینم

 محتاج و مونمیم خودم خونه تو و دارم خونه خودم من -

 از و بردار دوستاتم واران، برو نجایا از شم،ینم هم یکس

 .برو نجایا

 و قدرتمند تو هرچند برگرد، کالرنس کنمیم خواهش -

 .ستین امن برات نجایا بازم یباش یقو



 زنمیم پنجره یچوب ستون به محکم و کنمیم مشت را دستم

 .برو نجایا از گفتم بهت -

: 

 او از یخبر گرید و گذردیم واران با مالقاتم از روز چند

 به که کرد خواهش و آمد دنمید به ایما باالخره تا نشد،

 بروم اشخانه به او همراه

 و ایب نییپا طونیش خر از گه،ید کن بس کالرنس یوا -

. ترسمینم و ستمین یعصبان تو از اصال من نکن، یلجباز

 .نبوده خودت دست و بود رفلکس هی اون باالخره

 منو مغز تا نجایا فرستاده رو تو سمجت یآلفا اون ایما -

 ؟یبخور

یم شهیم یهرچ چرا ،یدار اون به کاریچ بابا نه اه -

 .بدبخت اون به یچسبون

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 .آلفات یگی یبدخت تو یکی -

 دست بدمت ببرمت پاشو هم، تو گهید کن بس بابا اه -

 .بشم خالص شرت از واران

یم دهانش یرو بر را دستانش کف سخنش اتمام از بعد و

 .دهدیم فشار و گذارد

 کنمیم نگاهش چپ چپ و زنمیم یپوزخند



 ؟یداد لو رو خودت یدید -

یم بر مبل دسته یرو از را شنلم و شومیم بلند میجا از

 .گردمیم بر ایما طرف به و دارم

 رو من یخواینم مگه ؟یستادیا اونجا مجسمه مثل چرا -

 پس راه بیفت.رئیست  دست یبد

 

 

 

 

 کوهستان منظره به و امستادهیا ایما خانه پنجره پشت

 به و شنومیم را ایما یصدا که کنمیم نگاه رونیب سرسبز

 .گردمیبرم سمتش

 رو لتیوسا همه ها بچه هات، لهیوس نیآخر نیا نمیا خب -

 دنشون؟یچ یبرا یخواینم کمک نجا،یا آوردن

 میگویم و زنمیم او به یلبخند

 .یمرس زمیعز نه -

 رهیخ من به دهد،یم هیتک پنجره به و شودیم کمینزد ایما

 !؟یپکر کالرنس، یکنیم فکر یچ به: دیگویم و شودیم

 .شدم آلفرد و تو مزاحم نجا؟یا نیکشوند رو من چرا -

 دیگویم و زندیم میبازو در یمشت ایما



 که خوبه هم یلیخ مزاحمه؟ یک خودت؟ واسه یگیم یچ -

 .نجایا یاومد

 .ستین یراض ادیز من اومدن از آلفرد کنم فکر اما -

 اتاقش تو هست خونه یوقت که اون بابا ؟یگیم رو آلفرد -

یم شتریب خودمو برادر من درضمن. ادینم رونیب ده،یچپ

 که خودت هست افتضاح اخالش اون. نشده ناراحت شناسم،

 .یدونیم بهتر

 مسابقه واران شیپ تا باهم یحاضر نارویا کن ول حاال

 م؟یبد

 میگویم او به رهیخ متعجب

 ؟یامسابقه چه مسابقه؟ -

 رهیخ رونیب یفضا به و زندیم کنار شتریب را ها پرده ایما

 ادیم دلت محشره فصل نیا تو کوهستان: دیگویم و شودیم

 ودز ا،یگرگ رفته ادتی نکهیا مثل درضمن ؟یبد دستش از

 ذارمینم ،یبد نشون من به رو گرگت دیبا تازه م،یبر باش

 .یبر در دستم از ایراحت نیهم به

 مسابقه او با تا شومیم یراض ایما یها اصرار با باالخره

 .بدهم

 حرکت آماده و ستمیایم کنارش و شومیم لیتبد گرگ به

 .شومیم

 .کنمیم دنیدو به شروع ایما زبان از حرکت گفتن با



 .کرد فشیتوص توانینم که یعال آنقدر بود، یعال

 به کند، نوازش را بدنم یموها و خز تا دهمیم اجازه باد به

 .بود شده رهیخ من به هم او که اندازمیم ینگاه ایما

 جلو و کندیم تند را سرعتش و دهدیم تکان میبرا یسر

 .افتدیم

 یهمپا و بخشمیم سرعت میپاها به و دهمیم رونیب ینفس

 از و کنمیم کج کوهستان یسو به را راهم و شومیم ایما

 .زنمیم جلو او

 در و کنمیم کم را سرعتم کم کم و امدهیرس کوه یبلند به

 به و ستمیایم بلند یها سبزه و ها گل انیم بایز یفضا آن

 .مانمیم ایما منتظر و شومیم رهیخ آسمان

 آنها و وزدیم بدنم یخزها انیم به باد بندم،یم را چشمانم

 .دهدیم تکان را

 کنمیم باز را چشمانم که کنمیم قلقلک احساس امینیب یرو

یم رهیخ است نشسته امینیب یرو بر که یدیسف پروانه با و

 .شوم

 پرواز پروانه که دهمیم تکان را صورتم و زنمیم یلبخند

 .رودیم و کندیم

 شنوم،یم را ایما یها نفس یصدا قهیدق چند از بعد باالخره

 رهیخ آسمان به من همانند و ستدیایم کنارم و دیآیم کمینزد

 .کشدیم زوزه و شودیم



 هم تو عالمت به را سرش و اندازدیم من به را نگاهش

 .دهدیم تکان بکش زوزه

 میخندیم و میکنیم دنیکش زوزه به شروع هم با دو هر و

 ایما به و کندیم ریگ یسنگ به میپا که میکنیم هم دنبال و

 لیتبد انسان به و میخوریم قل دو هر و کنمیم برخورد

 بلندتر نباریا و میافتیم ها سبزه و ها گل انیم به و میشویم

 خندیممی قبل دفعه از

 

 کالرنس -

 هوم -

 چطوره؟ ،یدار یاحساس چه یگرگ هی نکهیا از االن -

 .ستمین خوناشام گهید احتماال که نکهیا شیخوب نیاول -

 .ادهیز سرعتت اما -

 .دونمینم واقعا نباشه، اون مال دیشا -

 هوم؟ ،یادورگه دیشا -

 دوباره نکهیا از بعد االن تو احتماال بودم دورگه اگه -

 .ینبود زنده یدیبر شهیش با و دستت

 بده؟ انجام شیآزما روت خوادیم کتوریو که یدونیم -

 هم انگشتش نوک یحت دمینم اجازه فطرت پست اون به -

 بخوره بهم



 هیخوب مرد اون اد؟یم بدت کتوریو از چرا کالرنس -

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 لهیح گرگ هی فقط اون کرده؟ خام کاراش با رو تو اونم -

 .کرده پنهان رو خودش بره لباس تو که طلبه منفعت گر

 کالرنس نگو ینجوریا -

 میگویم و کشمیم ایما یسادگ دست از یپوف

 دور که ییآدما از هرکدوم دیشا ا،یما کنمینم درک رو تو -

 دارن، اون به که ینید بخاطر هستن کتوریو اطراف و

 ازش چرا که کنمینم درک رو تو اما هستن، کنارش

 یکنیم یطرفدار

 هیخوب مرد واقعا اون چون -

 کنمیم نگاهش چپ چپ

 تآلفاس هی نکهیا با سونیج ،یلوه ساده گرگ هی واقعا تو -

 کتوریو فرمان به یحت کنه،ینم که کارایچ که نشیبب اما

 یبرا فرمانشه؟ به گوش چرا جان کنه،یم هم یشکن زمیه

 دروغ صدتا پشتش اگه یحت کرده بزرگ رو اون نکهیا

 جا بهش کتوریو نکهیا یبرا دونهیم و نیا فقط اون اما باشه

 جان مثل یکی اونم نیبب و واران ونه،یمد اون به داده

 هی که داگالسه فقط جمع لجباز و یرا خود آدم تنها هست،

 اهمون لنگه یکی اونم وگرنه داره، دسته و اصالته با عقاب

 ونیمد کتوریو به که یزیچ اون از شتریب یلیخ اونا بود،



 کنن،یم ادا رو نشونید و کننیم کار براش دارن هستن

 یبرا هوم؟ کنهینم آزاد رو اونا کتوریو چرا یکنیم فکر

 اونا کنه،یم استفاده منافعش یبرا اونا از هرکدوم از نکهیا

 آدما ظاهر رو از وقت چیه. شنیباز شب مهیخ عروسک

 که هست ییطال خوشکله روکش هی ظاهر نکن، قضاوت

 یمخف رو اون و شهیم دهیکش آدما زشت درون و باطن رو

 .کنهیم

 و شومیم لیتبد گرگ به دوباره و شومیم بلند ایما کنار از

 او همراه به

 واران سکونت محل تا و میرویم زمرد جنگل طرف به

 هکتور و لیدن میرسیم آنجا به که یزمان و میدهیم مسابقه

 .مینیبیم کردن صحبت درحال واران کنار را

 .شوندیم آمدنمان متوجه هم پسرها که میشویم کترینزد

 .میستیایم کنارشان و میشویم لیتبد انسان به

 دیگویم و کندیم نگاهم یوافر هز با هکتور

 ادیم بهت یلیخ گرگت اد،یم بهت بودن گرگ که جدا   -

 که خزمیم آغوشش انیم در و زنمیم او به یلبخند

 .شنومیم گوشم کنار را شیصدا

 .یبد مسابقه لیدن و من با دور هی هیچ نظرت -

 رودیم هوا به امناله و شودیم هم در صورتم



 پاهام میداد مسابقه نجایا تا ایما با االن نیهم نه، یوا -

 جا هی که نهیا خوامیم االن که یزیچ تنها شده، خسته

 .نمیبش

 و لیدن که نمینشیم رشیز و رومیم یدرخت طرف به و

 .نندینشیم طرفم کی هرکدام و ندیآیم طرفم به هم هکتور

 .فشارمیم و رمیگیم دستانم انیم در را دستانشان

 کجاست؟ ِاما -

 دور به و کشدیم رونیب دستانم انیم از را دستش هکتور

 دیگویم و کندیم حلقه گردنم

 اما شده یزخم انیبرا هست، انیبرا و مامان مواظب -

 منتظره و هست افسرده یکم هم مامان خوبه، حالش حاال

 .یبر دنشید به که هست تو

 و گذاردیم میپاها یرو بر را سرش و کشدیم دراز لیدن

 دیگویم

 گهید و خوبه زیچ همه و شده پاک رافائل گند که حاال -

 هی مثل خودمون شیپ خونه، برگرد نداره وجود یمانع

 .گذشته مثل خانواده،

یم و کشمیم حالتش خوش و پشت پر یموها نیب یدست

 میگو



 رو مشکلم ترسم،یم اما خوبه اوضاع نکهیا با دونم،ینم -

 دوره چطوره؟ کارن یراست نکردم، حل انیبرا با هنوز

 نشده؟ تموم نشیقرنط

 به شروع و کشدیم رونیب شیموها انیم از را دستم لیدن

 .دیگویم و کندیم انگشتانم با یباز

 اما بهتره، حالش و شهیم تموم داره نشیقرنط دوره -

 .بره نجایا از شد خوب کامل یوقت که گرفته میتصم

 کنمیم نگاه لیدن چهره به تعجب با

 بره؟ خوادیم چرا -

 اجازه نکهیا از شده، خسته انیبرا یکارا از نکهیا یبرا -

یم خجالت بشه دستش و دار و انیبرا دست چهیباز داده

 بره بخواد نکهیا از قبل یکرد وقت اگه گفته بهمون و کشه،

 .یبزن سر بهش

 ندیگویم و شوندیم بلند شانیجا از لیدن و هکتور

 یسالم که خوشحالم یلیخ م،یبر دیبا گهید ما -

 شوند.می دور من از و بوسندیم را امیشانیپ دو هر و

 

 حرکت من سمت به واران روند،یم پسرها نکهیا محض به

 .دیآیم کینزد و کندیم

 اووف ادیم گید یکی نرفته نیا هنوز



یم هیسا میرو بر بزرگش کلیه و ستدیایم مقابلم واران

 .اندازد

 .دیآیم حرف به که کنمیم نگاهش یسوال

 میبزن قدم کمی ایب -

 کنمیم نگاهش متعجب و پردیم باال میابرو

 گهید فتیب راه -

 راه به سرش پشت و شومیم بلند میجا از و کشمیم یپوف

 .افتمیم

 یخستگ احساس که میرسیم جنگل اواسط به زنان قدم

 دیخورش نور ریز و شومیم لیتبد گرگ به کنم،یم دسیشد

 کشمیم دراز دیتابیم نیزم به برگ و شاخ یال البه از که

 .شنومیم را واران یصدا که

 چرا؟ ،یشد خسته زود یلیخ -

یم دستم با را سرم بدهم را جوابش نکهیا بدون حوصله یب

 .زنمیم چرت و پوشانم

 یرو بر را اشرهیخ نگاه و کشدیم دراز کنارم هم واران

: میگویم او به خطاب بسته چشمان با کنم،یم احساس خودم

 ؟ینکننگاهم یجورنیا شهیم

 با را بدنش و کندیم تر کینزد من به را خودش واران

 کندیم مماس بدنم



 کنم؟ نگاهت یچجور پس -

 .گردانمیم بر او از را میرو و کشمیم یپوف

 کالرنس... کالرنس -

 را گوشم و دهدیم قلقلک را گوشم کشدیم که ییها نفس

 میگویم یعصب و خارانمیم

 هوم -

 ؟یگیم یچ بمون کنارم شهیهم یبرا بگم بهت اگه -

 چیه که دور یجا هی رمیم و کنمیم جمع رو پالسم جولو -

 .نکنه دامیپ کس

 دیگویم و کشدیم تیعصبان یرو از یپوف واران

 واقعاکه -

 چیه من رون،یب بنداز ذهنت از رو من فکر واران -

 خوادیم دلم خستم، من ندارم، بودن تو با و تو به یاعالقه

 .خودم و باشم خودم فقط که ییجا هی برم

 دیگویم و کشدیم گردنم به را اشپوزه واران

 باورش هیکاف فقط ست،ین بد هم اونقدرها عشق کن باور -

 .یکن

 رو حرفا نیا نجایا یکشوند رو من واران، کن بس -

 ؟یببزن



 تو ارم،یب ادتی به رو شدت فراموش یکودک که اومدم من -

 خواهر هی همراه به من و یبود ملکه و یدارس شاه فرزند

 الدورادو نیسرزم پادشاه یفرزندا خودم از تر کیکوچ

 م،یبود

 نداشتم؟ یبرادر ای خواهر من -

 ،بشن دار بچه که نخواستن گهید تو از بعد مادرت و پدر -

ینم گرید و بود یا ملکه اونا، یسلطنت ستمیس نکهیا یبرا

 سلطنت سر که یباش داشته یبرادر و خواهر که خواستن

 شدنمون دهیدزد از قبل ماه چند اما د،یفتیب جنگ سر باهم

 هدیدزد که یزمان د،یچیپ قلمرو دو تو مادرت یحاملگ خبر

 و ادافت اتفاق اون که نبود بچه اومدن ایدن به تا یزمان میشد

 ایدن از مادرت بچه، تولد زمان و شد ماریب سخت مادرت

 .بود اومده ایدن به مرده هم بچه و رفت

 در یسع و کنمیم یمخف دستانم انیم در شتریب را سرم

 .کنمیم اشکم شدن ریسراز از یریجلوگ

 دیگویم و گذاردیم سرم یرو بر را سرش واران

 .کنم ناراحتت خواستمینم متاسفم -

 شد؟ یچ تو خواهر -

 کشتنش نهیگرگ یایشکارچ -

 او به که بود من نوبت دفعه نیا حاال اما شومیم ُشکه

 میبگو متاسفم



 دیگویم دوباره بحث کردن عوض یبرا واران

 دو نیب مرز پدرت، عمارت ،یبود داخلش که یعمارت اون

 یتابستون التیتعط یبرا هست، الدورادو و آزتالن کشور

 رو یابچه دختر میدیرس اونجا که یوقت م،یاومدیم اونجا به

 خواستیم دلم یلیخ بود، زونیآو درخت به پا از که میدید

 رو شیتپل و دیسف یپاها اون و اومدیم نییپا لباسش دامن

 پا وسط از رو دامنش نداشتم شانس ک اونجا از اما دمیدیم

 براش بود شده شلوار هیشب و بود زده گره بهم

 .یبود زیه تیبچگ همون از پس -

 از من اما بذار رو اسمش یخوایم که یزیچ هر تو -

 .داشتم دوستت موقع همون

 میگویم کشمیم یپوف

 یبود بچه هی همش تو -

 ،میبود اتیخرابکار همه هیپا نیستیکر و من موقعا اون -

 به میزدیم برد دست کردیم درست ینیریش آنا یوقت

 و میگرفتیم درد دل که میخوردیم اونقدر و ها ینیریش

 بود تولدت روز م،یگذروندیم ییدستشو تو رو شب تموم

 عمل مامانت یدستورا به اما بود لتیم برخالف هرچند که

 تو و یدیپوش لباس خواستیم اون که یاونجور و یکرد

 که یرقص ،یدیرقص هم من با یحت و یکرد شرکت جشن

 یعال یلیخ اما ینداد انجامش و ینبود بلد وقت چیه



 مین و کرد گل طنتتیش باز و نگرفت جات اما ،یدیرقص

 بایتقر و یانداخت رو تولدت طبقه دوازده کیک بعد ساعت

 و من ریتغص یانداخت هم بعدش و یزد بهم و جشن

 انیراب نکهیا مثل اما ادیب ادتی که گفتم نارویا. نیستیکر

 .داده شوو شست بد رو مغزت

 میگویم و گردمیم بر طرفش به و شومیم بلند میجا از

ینم چون ممنونم، ازش کرده پاک رو مغزم نکهیا از -

 تو اما ارم،یب ادی به رو خاطرات اون از کدوم چیه خوام

 یکس تنها و یاریم ادی به رو خاطرات اون یدار دائم ؟یچ

 .خودته یدیم زجر که رو

 از و کشمیم را راهم او به توجه بدون و میگویم را نیا

 شوم.می دور آنجا

 

 یسنگ تخته یرو بر ایما همراه به خانه سرسبز اطیح در

 درحال معلوم طبق ایما و مینوشیم یچا و میانشسته

 .است من مغز خوردن

 وقت چیه آخه داره؟ یمردونگ واران نظرت به کالرنس -

 کنه شیمخف بلده خوب اون دمشیند

 به و پردیم میگلو در بودم دنینوش درحال که را یچا

 .افتمیم سرفه

 .شودیم باز امیتنفس راه که زندیم کمرم پشت بار چند ایما



یم و رومیم او به یاغره چشم و گردمیبرم ایما طرف به

 میگو

 .بکش خجالت یپرسیم که هیسوال چه نیا -

 که یچندسال نیا تو رو واران آخه گفتم؟ یچ مگه خب وا -

 از شیمردونگ یعنی ده،ینپر یمونث جنس با اصال شناسمیم

 هم گرگ به به یحت که ترسهیم و تره بزرگ هم آلفرد

  بفهمه؟ یکس که کشهیم خجالت  نداره اصال ای بزنه؟ بیآس

 میگویم و رمیگیم شیبازو از یریپنج

 ؟یدید کجا از و آلفرد مال تو -

 ها داداشمه -

 به تا من شودیم کوچک توپ دو همانند تعجب از چشمانم

 دانستم،ینم هم را برادرانم ریز لباس رنگ یحت حال

 داشت؟ را برادرش یمردانگ قیدق اندازه چطور

 یافتاد راه یندار یزندگ و کار تو ا،یما یحیوق که واقعا -

 .بکش خجات ؟یکنیم یریگ اندازه

 سمت به و شومیم دور او از و شومیم بلند میجا از و

 .رومیم یتن آب یبرا اچهیدر

یم را خودم و شومیم آب وارد آورمیم در را میها لباس

 با که میآیم رونیب آب از و کنمیم یباز آب یکم و میشو

یم برخورد ستادهیا میرو به رو که یخاکستر یگرگ کلیه

 .شومیم رو به رو واران با که برمیم باال را سرم کنم،



 .یدار ییبایز بدن -

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 .یزیه هنوزم پس -

 ؟یزیه شهینم خودمه مال که یزیچ به کردن نگاه -

 میگویم و اندازمیم باال را میابرو

 توهم از حجم نیا هستم؟ تو مال من حاال گفته یک! ؟یجد -

 ؟یکن من به رو پشتت شهیم واران، آلفا ستین خوب برات

 بپوشم رو لباسم خوامیم نیبد اجازه اگه

 زندیم برق طنتیش از که شومیم رهیخ چشمانش در

 نمیبب رو دنتیپوش لباس خوامیم -

 نه نگو زیه گمیم بهت یوقت -

 .زمیریم آب شیرو بر و زنمیم آب داخل به را مشتم و

 رونیب آب از و شومیم بیغ و زنمیم رجهیش آب ریز به

 درحال را واران که رومیم میهالباس طرف به و میآیم

 .نمیبیم خودم یجو و جست در و آب یتماشا

 .ردیگیم امخنده اشیزیه و رفتار از

 آنها نبودن بیغ لیدل به که دارمیم بر را میها لباس

 کی و شودیم جلب پرواز درحال یهالباس به توجهش

 .داردیبرم عقب به یقدم و شودیم ُشکه لحظه

 میگویم و کنمیم یاخنده



 لباس از بکنم، رو کار نیا که یکرد مجبورم منم، نترس -

 .متنفرم عام ملع تو دنیپوش

 تنم به مو ؟یکن پنهان هم لباسات اون خودت با شهینم -

 .شد خیس

 .ینکن یچرون چشم گهید که هست هیتنب هی نیا -

 شومیم ظاهر و کنمیم محکم گردنم دور بر را دمیسف شنل

 نظرت یراست نکردم، عمل شما لیم مطابق که دیببخش -

 هوم؟ میبد مسابقه زمرد جنگل تا باهم هیچ

 اشاره هم او به و کنمیم حرکت و شومیم لیتبد گرگ به

 .فتدیب راه که کنمیم

 شومیم برنده من و میرسیم زمرد جنگل به بالخره

 میگویم و گردمیبرم واران سمت به سرخوشانه

 .رمردیپ نداره جون پاهات و یشد ریپ گهید -

 بچه؟ رمردیپ یگیم من به -

 به و کنمیم ادیز را سرعتم و زنمیم یپوست ریز یلبخند

 پیرمرد. خداحافظ میگویم کنمیم حرکت ایما خانه سمت

 

 که شومیم خانه وارد و کنمیم حرکت ایما خانه سمت به

 .نمیبیم منینش وسط در ستادهیا بدست استکان را آلفرد

 ست؟ین خونه ایما آلفرد -



 یبد حال با شیپ ساعت مین اما تو، دنبال ادیم که گفت -

 .ندارم یخبر ازش هم االن رفت، دوباره و خونه اومد

 از یتشکر بگذارم خانه درون به را میپا شتریب آنکه بدون

 ایام کردن دایپ یبرا جنگل مقصد به را خانه و کنمیم آلفرد

 کنمیم ترک

 سر ییبال نکنه باشه؟ رفته تونهیم کجا دختر نیا یعنی

 .ایما تو دست از اووف اره؟یب خودش

یم گوزن شاخ اچهیدر سمت به و کنمیم شتریب را سرعتم

 .کنم دایپ آنجا را ایما دیشا تا روم

 ینگاه اطراف و دور به و رسمیم آنجا به یقیدقا از بعد

یم را ییآشنا یصدا که گردمیم ایما دنبال ب و اندازمیم

 شنوم

 .خوشکله سالم -

 هیتک یدرخت تنه بر نهیس به دست که گردمیبرم طرفش به

 .کندیم نگاهم رهیخ و داده

 ؟یدیند اطراف نیا رو ایما -

 دمش،یند نه ؟یگیم رو یآب یچشما با زرد مو دختر اون -

 ادینم نجایا گهید که وقته یلیخ

 رو پاش تو وجود با خره مگه آخه کنم،یم زمزمه دلم در

 .بذاره نجایا



 میگویم و زنمیم یاجبار یلبخند

 .برم تر زود هرچه منم بهتره پس، باشه... هوم -

یم دهیکش پشت از دستم که امبرنداشته هم قدم کی هنوز اما

 نیب و کنمیم برخورد درخت تنه به کمر با محکم و شود

 شومیم ریاس گوزن یآلفا آن درشت کلیه درخت

 ییجا به که میبگذرون وقت باهم کمی حاال، یبود کجا -

 خورهیبرنم

 لهیقب سیرئ به دینبا ندادن ادی بهت بردار، سرم از دست -

 کرد؟ یاحترام یب ها

 داشتن دوست از نیا ست،ین یاحترام یب که نیا زمیعز -

 دارم دوست رو تو من اده،یز

 بر لیدل اما دارن، دوستم اطرافم یمردا همه دونم،یم آره -

 زا قبل یکن ولم بهتره پس باشم، همشون با که شهینم نیا

 از ییکارا چه که یدونیم ارم،یب سرت ییبال بخوام نکهیا

 برسونم بیآس گوزن یآلفا هی به خوامینم فقط اد،یبرم دستم

 .کنار برو پس هست، نیقوان خالف چون

یبرم هم را انمانیم کوتاه فاصله همان و شودیم کترینزد

 گذارد.می لبانم یرو بر را لبانش و چسبدیم من به و دارد

 

 .ندارد یادهیفا اما کنمیم فرو کمرش پوست در میها ناخون



 گوشمان کنار قایدق یریت که آوردمیم کم نفس داشتم کم کم

 ییناآشنا یصدا متقابال و دیآیم فرود درخت تنه یرو بر

 رسدیم گوش به

 وت با یکینزد به یلیتما ینیبینم بردار، سرش از دست -

 نگرفت؟ ادی رو خانوما با معاشرت آداب هنوز نداره؟ رو

 ناشناس مرد صورت در و شودیم دور من از کامل ونیال

 غردیم

 بهم خودم قلمرو یتو اونم من کار تو که یباش یک تو -

 ؟یدیم دستور

یم یگرید ریت پرتاب آماده و بردیم باال را کمانش مرد

 دیگویم و شود

یم کردم حرومت گهید ریت هی که حاال گستاخ پسره یا -

 یکن رفتار خودت از تر بزرگ با چطور یفهم

یم مرد آن نگاه وبر بر و رودیم عقب به قدم کی وتیال

 کند

 یبنداز ریت من به یکنیم جرئت نمیبب ایب -

 سر کنار از را ریت و رودیم نشانه حرکت کی در مرد

 دیگویم و کندیم رد وتیال

 تا پس کنم؟ پرت ریت بهت تونمیم که یکرد باور حاال -

 چاک به بزن نکردم فرو مغزت تو رو یسوم



 به وتیال دفعه نیا که رودیم نشانه را کمانش دوباره و

 .گذاردیم فرار به پا و شودیم لیتبد گوزن

 مثال سرت رهیخ م،یکنیم نگاه وتیال شدن دور به هردو

 .یاون یآلفا تو که یاگله چارهیب احمق، یترسو ،ییآلفا

 خوش مرد آن به و رمیگیم وتیال یخال یجا از را نگاهم

 اندازمیم پوش خوش و چهره

 یبرا تنها یچطور جنگل، نیا یتو اونم تنها دختر هی -

 گرده؟یم خودش

 یبرا مثلما و هستم یشمال یها گرگ گله یآلفا من -

 جنگل نیا به رو پاتون یچ یبرا شما اومدم، یسرکش

 میگویم و کنمیم اشیسلطنت اسب به اشاره و ن؟یگذاشت

 از پر نجایا که دیدونیم حتما ،یمحافظ چیه بدون اونم

 تنها اونم انسان هی مناسب و هست درنده و یوحش یوونایح

 .ستین

 وجود خطر یبرا یزیچ پس هستم، یشکارچ هی من -

 نداره

 ن؟یهست مطمئن -

 البته -

 ستدیایم مقابلم و شودیم لیتبد گرگ به و

 بود نمیکم در هم یخطر اگه گهید شد؟ راحت التیخ حاال -

 .ستین گهید



یم و کنمیم میرو به رو اهیس گرگ به ینگاه تعجب با

 میگو

 اسب با اونم بدست، کمان نهیگرگ هی ن؟یهست یک شما -

 د؟یکنیم کاریچ جنگل نیا وسط یسلطنت

 دیگویم و شودیم کمینزد شتریب

 یک من که یدیفهم حاال تا مثلما ،یهست یباهوش دختر تو -

 هستم

 دهمیم تکان را سرم و کنمیم نگاهش گنگ

 .نیهست یک دمینفهم اما دیببخش -

 الدورادو و آزتالن نیسرزم دو پادشاه هستم امیلیو من -

 میگویم و اندازمیم باال را میابرو

 .انگلستان از هستم زابتیال ملکه منم بله اوه -

یم شدم گم زاده برادر دنبال نجایا که هست سال انیسال -

 گردم

 کنه؟یم کاریچ نجایا شما زاده برادر -

 و شودیم تر کینزد من به بدهد را جوابم نکهیا بدون اما

 دیگویم

 داری. ییآشنا یلیخ چهره -



 گذاردیم جلو به یقدم و شودیم لیتبد انسان به دوباره او

 باز زبان نکهیا از قبل اما شود،یم تر قیدق امچهره به و

 دیگویم سپس و شودیم رهیخ سرم پشت به کند

 .کنهیم نگاه بهت داره -

 ؟یک -

 .هست یعصب بد انگار ،یخاکستر گرگ هی -

 .یشمال گله یاصل یآلفا وارانه، گرگ اون -

 اون. داشت یخاکستر گرگ هم من زاده برادر... هوم -

 .کردیم دنبالت هیسا به هیسا اول همون از گرگ

 میگویم دهیپر رنگ یصورت با

 کرد؟یم بمیتعق داشت یک از -

 .جاهل پسرک اون و تو بوسه از قبل از -

 .شهیم دور جا نیا از داره اون -

 یخال یجا به که کنمیم نگاه سرم پشت به مرد گفته به

 .شومیم مواجهه واران

 گرگ اون دل از برو هم تو برم، من که بهتره گهید خب -

 که وارم دیام و بوده سوتفاهم هی که بگو بهش و اریب در

 .نمیبب رو تو دوباره



 دور آنجا از و تازدیم و شودیم اسبش سوار زود یلیخ و

 بر اسب ثم برخورد اثر بر خاک یا توده فقط و شودیم

 .گذاردیم جا سرش پشت در ن،یزم یرو

 در و کنمیم حرکت غار سمت به و گذارمیم عقب به یقدم

 واران به دیبا چگونه را موضوع نیا که کنمیم فکر راه

 .میبگو

 نبود، یکس اما شدم آنجا وارد و دمیرس غار به باالخره

 .شنومیم را شیصدا که گذارمیم جلو به یقدم

 خودم چشم به بار نیدوم یبرا که یزیچ از بده، حیتوض -

 .بده حیتوض دمید

 کمرم به درشتش کلیه که کندیم حرکت پشتم از یجور

 به قدم کی ناخودآگاه که شودیم باعث و کندیم برخورد

 .برم جلو

 مورم مور که شنومیم گوشم کنار را اش زمزمه یصدا

 شودیم

 ؟یبد حیتوض یخواینم منتظرم، من -

 مورد؟ چه در -

 بوسه اون مورد در -

 .دیبوس رو من زور به اون که یدید خودت -



 بر و دور رو اون گهید بار کی فقط اگه ه؟یچ یدونیم -

ینم اجازه و یمن مال تو. بذارم زندش دمینم قول نمیبب تو

 .بشه کتینزد یکس که دم

 میگویم و زنمیم یپوزخند و شومیم نهیس به دست

 ندارم؟ خبر خودم و شدم تو مال حاال تا یک از -

 .یاومد ایدن به که یوقت از -

 قدم کی و شودیم رهیخ چشمانم در و ستدیایم میرو به رو

 کی من د،یآیم جلو به او که یقدم هر با گذارد،یم جلو به

 سرم پشت وارید به آخر در که دارمیم بر عقب به قدم

 غار یسنگ وارید و واران رهیخ نگاه نیب و کنمیم برخورد

 .شومیم یزندان

 او شب رنگ به چشمان در و دهمیم قورت را دهانم آب

یم فشار وارید یها سنگ به را دستانم و شومیم رهیخ

 .دهم

 گردنم در را اش پوزه و گذاردیم جلو به قدم کی واران

 دیگویم و کشدیم بو قیعم و کندیم فرو

 .یترسیم یاگهید زیچ از نکنه ؟یکنیم فرار من از چرا -

 که اندازدیم امشانه یرو بر را کلشیه ینیسنگ واران

 را اشزمزمه یصدا. نمیبنش نیزم یرو و شومیم مجبور

 شنومیم گوشم در دوباره



 ای یلش له رمیز یترسیم نکنه هوم؟ ،یترسیم یچ از -

 ؟یبد جون

 .گردانمیبرم را صورتم و رمیگیم ُگر حرفش از

یم و گرداندیم بر خودش طرف به را صورتم اشپوزه با

 دیگو

 ماا بزرگه درسته نرسونم، یبیآس بهت که دمیم قول بهت -

 ادیز وجودت چموش دیسف گرگ اون واسه نکنم فکر

 .میبد انجامش ایب باشه، بزرگ

 نگاه او چشمان در شده مسخ و دهیکش دراز نیزم یرو بر

 میگویم و کنمیم

 چرا؟ -

 تونهینم یکس م،یاگهید هم مال ،یمن مال تو چون -

 .کنه جدامون

 ستمین مطمئن ستم،ین آماده هنوز من اما -

 کندیم نجوا گوشم کنار

 رو من هم تو که مطمئنم من ؟یستین مطمئن یچ از -

 .یخوایم رو من و یدار دوست

 بدنم یرو بر حرکاتش و گوشم کنار زدنش حرف طرز از

 .اندکرده روشن درونم یآتش شعله انگار



 او هم من ایآ که کنمیم فکر نیا به چشمانش در شده مسخ

 خواهم؟یم را

 شنومیم خلسه عالم در را شینجوا

 .کنه تیراض که هست بزرگ اونقدر باش مطمئن -

 که رسمیم یزمان بودم دهیپرس خودم از که یسوال جواب و

 بودم. واران یبرا آماده گرگ حالت در

 

 یکی واران با بدش و خوب تمام با که بودم یشب به فکر در

 به ها بچه ماه، شدن کامل در درست روز آن یفردا و شدم

 فتندگر جشن گر،ید کی کردن نشان و یکینزد نیا مناسبت

 .بود سرخوش یایما معمول طبق هم آن یبرگذار رهبر و

 خواهمیم و شومیم غار کینزد داشتم لب به که یلبخند با

 .شودیم خفه لحظه در میصدا که بزنم صدا را واران

 فقط یرفت رو راه درصد نود االن تو ؟یفهمینم چرا پسر -

 یبرس یخوایم که یزیچ به تا خوادیم گهید درصد ده

 یها حرف به غار وارید پشت و کشمیم تر عقب را خودم

 دهمیم گوش کتوریو و واران

 زرو چند رو اون هیکاف فقط مشتته، تو موم مثل االن اون -

 هیقب خودشون ها بچه تپه، یباال یبکشون کامله ماه که گهید

 شده منجمد خون تو که هیکاف فقط و دنیم انجام رو کارا

 .یبرگرد اولت حالت به و یبنوش رو اون



 چیه بهش کردم، نشونش و دارم، دوست رو اون من -

 اجازه هم یاگهید کس به نه و تو به نه و رسونمینم یبیآس

 مهست که ینیهم به من ارن،یب سرش ییبال بخواد که دمینم

 با که یزمان تا نه باشم انسان خوامینم گهید و میراض

 .کالرنسم

 چرت نیا و عشق ،یداد دست از رو عقلت کامال تو پسر -

 کن، فراموش و دور بنداز رو تیکودک خاطرات و پرتا و

 تو که مینکرد رو کار همه نیا ما باش، خودت فکز به

 حرص و دل خون همه نیا ،یبزن جا کار آخر یبخوا

 یخواینم یگیم تو بعد نجا،یا میبکشون رو اون که میخورد

 .باش خودت منافع فکر به کممی ؟یبش آدم

 دیگویم و کندیم یغرش کتوریو صورت در واران

 ودمخ منافع فکر که ستمین وجدان یب و آشغال تو مثل من -

 ...و باشم

 و دهد ادامه را حرفش واران که دهمینم اجازه گرید

 میگویم و شومیم غار وارد و زنمیم یلبخند

 برات یدادیم خبر قبلش ؟یکنیم کاریچ نجایا کتوریو -

 مینیبب تدارک

 دیگویم و گرددیم بر من سمت به واران

 ؟یکرد دایپ رو یخواست که ییگال -



 و رمیگیم سمتش هی را بود دستم در که یا بابونه یها گل

 میگویم و زنمیم او به اجبار یرو از یلبخند

 کردم دایپ زمیعز آره -

 کندیم فرو گردنم در را اشپوزه و دیآیم تر کینزد واران

 دیگویم و

 تو ییبایز به نه اما قشنگن یلیخ -

 دیگویم و کندیم یا سرفه تک کتوریو

یم تنها هم رو عاشق گرگ دوتا شما برم، دیبا گهید خب -

 ذارم

 میگویم واران به خطاب و رمیگیم فاصله واران از

 کنم؟ یهمراه راه وسط تا رو شما نیدیم اجازه -

 و کندیم واران به سپس و من به ینگاه یسوال کتوریو

 دیگویم

 تو مثل یبایز یبانو منه افتخار باعث البته... آره -

 .کنه میهمراه

 رمیگیم را خودم یجلو و کنمیم مشت خشم از را دستانم 

 .نکنم اشحواله یمشت تا

 قدم به شروع و میشویم خارج غار از کتوریو همراه به

 .میکنیم زدن

 یعوض کشمتیم خودم یدستا با خودم



 دیگویم و گرددیمبر سمتم به کتوریو

 ؟یگفت یزیچ -

 نگفتم یزیچ نه من؟... نه -

 میگویم او به خطاب و کنمیم کتوریو به ینگاه

 دیزنیم سر واران به یلیخ دایجد -

 شده، پرت حواس یلیخ روز چند نیا نگرانشم، آره، -

 کندینم که کارها چه عشق

 میگویم و افتدیم بیس درخت به نگاهم

 د؟یخوریم بیس -

 البته آره، -

 بیس دو و کنمیم یااشاره دستم با و ستمیایم درخت ریز

 .ردیگیم قرار دستم در

 کتوریو سمت به و خونمیم بیس یرو رو یمرگ طلسم

 .رمیگیم

 دیگویم و زندیم بیس به یگاز کتوریو

 هست یاخوشمزه بیس واقعا -

 میگویم و زنمیم یلبخند

 واقعا آره -

 بخور لذت با رو عمرت بیس نیآخر



 کندیم یاسرفه کتوریو

 شده؟ یزیچ -

 دیگویم کندیم سرفه هنوز که یدرحال کتوریو

 .رمدخت نباش نگران د،یپر گلوم تو بیس نشده، یزیچ نه -

 شهیم برم، دیبا گهید من د،یباش مواظب شتریب آهان -

 دیبر رو راه ادامه خودتون

 منتظرته هم واران دخترم، برو آره -

 فعال پس باشه -

یم یاگوشه بودم زده گاز که یبیس و شومیم دور او از

 عوضی ریبم برو، اندازم

 

 نمینشیم یاگوشه واران به توجه بدون و شومیم غار وارد

 .رومیم فرو فکر در و

 دیگویم و دیآیم کترینزد واران

 ه؟گفت بهت یزیچ کتوریو شده، یچ باز ؟یخودت تو چرا -

یم و شومیم رهیخ شیهاچشم در و رمیگیم باال را سرم

 میگو

 ه؟یچ نقشت -

 دیگویم زده بهت و متعجب واران



 ؟یچ نقشه! نقشه؟ -

 دم،یشن کتوریو با رو حرفات نزن، راه اون به رو خودت -

 بوده؟ یچ من با یکینزد از هدفت

 ه؟یچ نقشه و هدف کالرنس؟ یگیم یدار یچ یفهمیم -

ینم که یاون گم،یم دارم یچ فهممیم خوب هم یلیخ من -

 من به یچ یبرا. ییتو زده ینفهم به رو خودش و فهمه

 یگفتیم که یزیچ اون از ذره هی اصال ؟یشد کینزد

 که بود کلک و دورغ همه حرفات نیا همه ؟یدار دوستم

 ؟یبرس خودت منافع به و خودت طرف یبکش رو من

 زندیم ادیفر بود شده یعصبان میها حرف از که او

 از رو مضخرفات نیا زودتر هرچه و کالرنس شو خفه -

 کن رونیب سرت

 دروغ من به تو !هان؟ کنمفراموش نارویا بخوام یچجور -

 ؟یباش نداشته سرت تو یاگهید حقه معلوم کجا از ،یگفت

 از ،یداد قرار اهدافت به دنیرس یبرا یالهیوس رو من تو

 یهست یعوض و فیکث وونیح هی تو یکرد سواستفاده من

 .ستین و نبوده مهم برات یکس هدفت و خودت جز که

 من یحاضر که هست مهم برات نقدریا شدن انسان یعنی

 آره؟...یکن خودت یقربان رو

  زندیم ادیفر و کندیم حرکت میسو به واران



 شدن انسان یبرا حاضرم... یچ که آره... شو خفه -

 دوستش که یکس جون متیق به نه اما بکنم یهرکار

 یدیفهم..دارم

یم دروغ یدار که یپست وونیح هی تو یعوض شو خفه -

 .مرگه تو مثل ییونایح تقاص ،یگ

 کنمیم پرت سمتش به آتش یاتوده و کنمیم بلند را دستانم

 .کندیم برخورد وارید به و دهدیم یخال جا که

 جا هردفعه اما دهمیم انجام را کار آن دوباره و دوباره

 .دهدیم یخال

 بدنم تمام از آتش که بودم دهیرس تیعصبان از یحد به

 شده روشن دورم که یآتش انیم در من و زندیم رونیب

 میرو بر یآب سطل ناگهان که کنمیم نگاهش نیخشمگ

 .شودیم خاموش آتش و دهیپاش

 ودب ختهیر میرو بر واران که یآب سطل و سیخ یسرتاپا به

 .کنمیم نگاه

 میگویم و آورمیم باال دیتهد نشانه به را اماشاره انگشت

 مونم.نمی نجایا هم لحظه هی گهید من -

 

 آورده عمارت از که بود یلیوسا یحاو که را کوچکم فیک

 و کنمیم ترک را غار سرعت به و دارمیبرم را بودم



 شومیم لیتبد گرگ به واران یها زدن صدا به توجه بدون

 .شومیم دور آنجا از و

 تنه به و نمینشیم درخت هیسا ریز و شومیم لیتبد انسن به

 فکر نیا به و شومیم جمع خود در و دهمیم هیتک تنومندش

 .کنمیم اعتماد گرانید به زود که احمق چقدر کنمیم

 به کینزد از یخش خش یصدا بودم فکر در که همانطور

 .کندیم جمع خودش به را حواسم و رسدیم گوشم

 که کنمیم حرکت جلو به قدم چند و شومیم بلند میجا از 

یم بود کرده ریگ یمانند تور تله در که را یاهیس یکالغ

 .نمیب

 به کنم،یم آزاد را یزخم کالغ و زنمیم کنار را تور

یم دستانم انیم را او و شومیم خم نیزم یرو بر سمتش

 .کنمیم نگاه اشیزخم بال به و رمیگ

 تکه و دهمیم هیتک درخت به و نمینشیم نیزم یرو

 .بندمیم آن با را بالش و کنمیم جدا لباسم از یاپارچه

یم یآواز لب ریز و کنمیم نوازش آرام آرام را بالش

 .خوانم

 شیها بال یرو بر من دست یها نوازش به که کالغ

 .کردیم نگاه من به رهیخ بود آمده فیک سر یحساب

 میگویم و کنمیم نوازش را سرش



 یباش لحظه هر تو همراهم و من دوست تنها یتونیم تو -

 .کنم اعتماد بهت و

 میگویم و رمیگیم انگشتانم انیم در را گردنش

 اعتمادم از یبخوا که ارهین رو یروز اون خدا اما -

 .یکن سواستفاده

یم نیزم یرو بر و کنمیم نوازش را سرش گریبارد

 .شودیم لیتبد انسان به و گذارمش

 .کندیم نگاهم بر برو و ستدیایم میجلو زاد مادر لخت

 .کنمیم پرت شیسو به و کنمیم جدا خودم از را شنلم

 .نکن نگاه رو من بر برو هم نقدریا بپوش، رو نیا -

 دیگویم دستپاچه و ردیگیم خودش یجلو را شنل

 فرمان تحت من سرورم، دیکن صدا الکس رو من... من -

 .هستم شما

 افتمیم راه به و رمیگیم او از را میرو

 .خوبه -

: 

 نگاه رونیب منظره به و امستادهیا عمارت خواب بهار در

 یرو بر و دیآیم میسو به کنان پرواز الکس که کنمیم

 .ندینشیم امشانه

 .ادیم نجایا به داره ییطال عقاب هی -



 میگویم و کشمیم سرش به یدست

 .میدار آشنا مهمون هی نباش، نگران -

 انسان به و رساندیم ما به را خودش رنگ ییطال عقاب

 مقابلم آشفته یاچهره با که بود داگالس حاال شود،یم لیتبد

 .کندیم نگاه را امشانه یرو کالغ رهیخ و بود و ستادهیا

 .یاومد خوش -

 دهدیم من به و ردیگیم کالغ از را حواسش من یصدا با

 دارم؟ یبد خبر متاسفانه -

 بگو رو خبر -

 .کرده فوت قبل شب کتوریو -

ینم فکر تعجب، ای ُشک از نه شوم،یم متوقف میجا در

 .بکند را خودش کار یزود نیا به طلسمم که کردم

 میگویم و گردمیم باز او یسو به

 .نبود یبد چندان خبر -

 مرده؟ یچطور یبدون یخواینم ،ینکرد تعجب چرا -

 میگویم و اندازمیم باال یاشانه

 لتع ای بشم ناراحت بخوام که نبوده میزندگ تو یمهم فرد -

 .بدونم رو فوتش



 شیپ یخوشحال با بود، خوب حالش اون تعجبن، در همه -

 حالش هم بعد روز صبح یحت برگشت، و رفت واران

 شام زیم سر و شد بد حالش ظهر از بعد از اما بود، خوب

 و ستین یزیچ که گفت ما به بره، حال از که بود کینزد

 شه،یم طرف بر استراحت یکم با و است خسته کمی فقط

 .دبو کرده سکته اون نشد، داریب گهید صبح و دیخواب اما

 اون از حسابت تو ؟داگالس یباش ناراحت دیبا چرا تو -

 دینبا ،داگالس یکرد دیناام رو من جداست، احمق تا چهار

یم دل ستین گهید حاال که یمرد اون نکرده یها یخوب به

 و من چون یبر نجایا از شمیم خوشحال هم حاال. یبست

 .ادینم خوشمون ناخونده مهمون از کالغم

 شیرو بر را در و رومیم داخل به او به توجه بدون و

 بندم.می

 

 به وار گهواره و امنشسته یصندل یرو بر حوصله یب

 .کنمیم نگاه رونیب منظره به و کنمیم حرکت جلو و عقب

 و شودیم کینزد که شنومیم را الکس زدن بال یصدا

 .شودیم لیتبد انسان به دستم اشاره با و ستدیایم میجلو

 هک هست یکار سرورم دیهست گرفته یلیخ روز چند نیا -

 بدم؟ انجام براتون بتونم



 مقابل و زمیخیبرم یصندل یرو از و کشمیم یقیعم نفس

 میگویم و ستمیایم پنجره

 بخوام که باشه یکار هی کنم فکر اما... دونمینم کار؟ -

 .بدم انجام

 .کندیم نگاهم منتظر و گرددیبرم طرفم به

 .میبدو ارواح جنگل تا ایب -

 دیگویم زنان لبخند و کوبدیم بهم یدست او

 هیعال -

یم لیتبد گرگ به هم خودم و کنمیم لیتبد گرگ به را او

 .میافتیم راه به و شوم

 شتاب یحت که میدهینم اجازه و میکنیم ادیز را سرعتمان

 مانیموها انیدرم باد کند، منصرف دنیدو از مارا هم باد

 .آوردیم در رقص به را مانیموها و خزها و رودیم

یم متوقف مانیجا در و میرسیم ارواح جنگل به باالخره

 .میاندازیم ینگاه اطراف به و میشو

 را الکس یصدا بودم اطرافم زدن دید مشغول که همانطور

 شنومیم

 .زنهیم دید رو ما داره یخاکستر گرگ هی سرورم -

 دهییپایم رو ما اول همون از هست، واران اون -

 هست؟ واران آلفا منظورتون -



 ؟یشناسیم رو اون تو خودشه، آره -

 ۷ نیب آلفا نیتر قدرتمند اون شناسن،یم رو اون همه -

 .هست گهید یآلفا

 شیها زدن حرف به توجه بدون اندازمدویم باال یا شانه

 جلب خود به را توجهم اسب سم یصدا که افتمیم راه به

 .کندیم

 نوویح نکهیا از قبل نیایب ست،ین یکس نجایا سرورم -

 ات سه االن نیهم من م،یبر نجایا از کنه حمله بهمون یوحش

 دمید گرگ

 .یبر نجایا از بهتره یجونت نگران و یترسیم اگه -

 .اندازدیم نییپا را سرش و شودیم ساکت شرمزده نگهبان

 ونهدستش کمان اونا م؟یبر نجایا از که ستین بهتر سرورم -

 .گرفتن نشونه ما سمت به دیشا

 خالف واقعه در ندارن، یکار ما با اونا نباش نگران -

 نکرده حمله بهشون یموجود که یزمان تا بخوان که قانونه

 .کنن حمله

 هست یاراد ریغ کمی نجایا -

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 نگران خوادینم ارواح، جنگل گنینم بهش که یالک -

 .فتهینم برات یاتفاق یباش



 شنومیم را آشنا مرد آن یصدا

 .ستین نجایا یزیچ م،یبر نجایا از بهتره خب یلیخ -

 شنومیم گوشم کنار را الکس یصدا

 گردن؟یم یچ دنبال جنگل نیا تو نجایا هستن؟ یک اونا -

 میگویم و گردمیبرم طرفش به

 و آزتالن کشور دو پادشاه امیلیو شاه خودش گفته به -

 .هست الدورادو

 نجایا ترسو سرباز هی با فقط اونم تنها دیبا چرا پادشاه هی -

 ادیب

 میگویم و اندازمیم او به ینگاه

 .یبپرس خودش از یبر نرفته تا بهتره -

 .میکن ترک رو نجایا زود یلیخ ماهم بهتره سرورم -

 نکهیا از قبل اما ،دارمیبرم یقدم و شومیم بلند میجا از

 یصدا سپس و شاخه شکستن یصدا بردارم را دوم قدم

 .شنومیم سرم پشت را یسوت

 .نهیگرگ دوتا م،یکرد دایپ یچ دینیبب هابچه -

 .سیرئ شکاره خوراک -

 اشاره و شومیم متوجه که خوردیم یکوچک تکان الکس

 .نکند حرکت شیجا از که کنمیم



 .شنومیم را تفنگ انداختن جا یصدا

 شکاره وقت حاال خب یلیخ -

 گلوله نکهیا از قبل اما چدیپیم فضا در گلوله کیشل یصدا

 را او و رومیم الکس یسو به کند برخورد الکس ای من به

 .میشویم پرت یاگوشه به دو هر و دهمیم هل

 و دهمیم فشار هم به را میهادندان و شومیم بلند میجا از

یم ینگاه انیشکارچ آن چشمان در و کنمیم یغرش

 .اندازم

 سمتشان به و ردیگیم را چشمانم یجلو خون لحظه کی در

 امکرده پاره تکه را همه میایب خودم به تا و کنمیم حمله

 متعجب صورت به کردیم چکه آن از خون که یاپوزه با

 کنمیم نگاه الکس

 بودچ کرده تازه خون هوس دلم بود وقت یلیخ -

 

 شون؟یبست قشنگ -

 دیگویم و دیآیم نییپا درخت از الکس

 راحت التونیخ بستم محکم آره -

 خوبه -

 تکه و نیخون که انیشکارچ یها جنازه تک تک به ینگاه

 .اندازمیم ینگاه بودنه شده زانیآو درخت به شده پاره



 درخت تنه یرو و ریبگ رو نیا حاال شده، خوب نیآفر -

 بهم را جنگل قانون که است یانیشکارچ یجزا نیا س،یبنو

 .زنندیم

یم عقب و دهمیم دستش به را بود دستم در که یا شهیش

 .روم

 و کندیم نگاهش و دهدیم تکان را دستش در شهیش الکس

 دیگویم

 ه؟یچ نیا -

 میگویم خونسرد و اندازمیم باال یاشانه

 خون -

یم و اندازدیم شهیش به ینگاه و من به ینگاه متعجب

 دیگو

 !خون؟ -

 هست ایشکارچ نیهم مال ،یدیند حاال تا خون، آره -

 اون بزرگ درخت تنه رو برو حاال شه،یش تو کردمش

 .سیبنو رو گفتم بهت که یزیچ

: 

 یصندل یرو از شنوم،یم نییپا از را ییها قدم یصدا

 .کنمیم حرکت صدا سمت به و زمیخیبرم



 نگاه نییپا به ها پله یباال از و شومیم پنهان وارید پشت

 .کنمیم

 سمت به آرام آرام متشیگرانق یعصا با جوان نسبتا یزن

 .دیآیم باال یکی یکی را ها پله و داردیبرم قدم ها پله

 عقب به ترسان و رمیگیم یبد حس زن نیا از ناخودآگاه

 .رومیم

 خودم و کنمیم حرکت ها اتاق از یکی سمت به عقب عقب

 .اندازمیمآن در را

 که کنمیم نگاه بدست عصا زن به و شومیم پنهان در پشت

 دیگویم و ستدیایم عکسش مقابل و شومیم پدرم اتاق وارد

 ودب من به متعلق سلطنت نیا که یدونستیم خوب خودت -

 وت پدربزرگ یبود خاندان فرزند تک نکهیا حسب بر تو و

 .کرد پادشاه رو

 آزتالن خاندان ییدخترزا یپ در یپ یها سال از بعد

 نورش که ،یچشم نور هی آورد ایدن به پسر هی مادر باالخره

 قرار دردونه زیعز تو یول. کرد کور رو همه چشم خوب

 هب متعلق که یسلطنت مخصوصا رو زیچ همه یایب که نبود

 نهدوی یکی همون که بود قرار فقط تو ،یریبگ رو بود من

 برات یکرد حکومت که یچندسال همون. یبمون خاندان

 .بود یکاف



 ادمیز رافائل شنهادیپ کنم، یحکمران که بود من نوبت حاال

 .کردمیم قبول دینبا چرا بود، یعال یعنی نبود، بد

 ممیتقد یدست دو رو بود من مال اولم از ک یسلطنت اون

 نآزتال پرنسس رو دونشی یکی دختر که یشرط به کردیم

 شکم تو نطفه داد بهم که ییدارو اون با و ببرم براش رو

 یبد از اما. بکشم و بود رش درحال هرلحظه که رو زنت

 .مرد و شد ضیمر هم زنت روزگار

 که یسلطنت و رفت نیب از خانواده کل شده، حساب نقشه هی

 .شدم صاحب رو بود حقم

 حبس امنهیس در نفسم و شومیم شوکه سخنان نیا دنیشن از

 .شودیم

 ندیرس یبرا باشد، پدرم خواهر دیبا او که ندارم باور هنوز

یم یکش برادر کنند،ینم که کارها چه سلطنت و قدرت ب

 یبرا فقط کنندیم یمتالش هم از را یاخانواده و کنند

 .سلطنت

 از پس یکی که را میها اشک و کنمیم باز را میها مشت

 پاک میها گونه یرو از شودیم ریسراز چشمانم از یگرید

 .کنمیم

 نیا که دهمیم قول و کنمیم منفور زن آن به گرید ینگاه

 ازهاج مرگم هیسا من کنم، لیتبد خون به شیبرا را سلطنت

 .برود و بزند یزخم رسدیم راه از یهرکس دهمینم



 .دهندیم پس خون با را زدند من به که ییها زخم جواب

 

 187پــارتــــ#
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 شده؟ یچ الکس یکنیم صدا سرو نقدریا چرا -

 ان؟یم نجایا به دارن نفر چند -

 هستن؟ یک -

 .همراهشونه هم جنازه هی دستش، و دار و واران -

 میگویم و پردیم باال میابرو

 جنازه؟ -

 باز رد باشد، داشته ییگو پاسخ فرصت الکس نکهیا از قبل

 .شوندیم داخل همراهاش هیبق و واران و شودیم

 یچطور کالرنس که،یتار هم یلیخ سرده، چه اووف -

 .کنهیم یزندگ نجایا

 یکی بیترت به ها مشعل و نهیشوم و دهمیم تکان را دستانم

 .شوندیم روشن یکی

 میگویم آلبرت به خطاب کدامشان چیه به کردن نگاه بدون



 دخمه اون تو تونستمیم یوقت ک،یتار نه سرده، نه گهید -

 .ستین یزیچ که نجایا بمونم نمور و کیتار و سرد

 یآتش به و بودم نشسته یسلطنت یها مبل یرو که همانطور

 به کنم،یم نگاه بود دنیکش زبانه حال در نهیشوم در که

 میگویم و گردمیمبر آنها طرف

 د؟یخوایم یچ نجایا -

 دیگویم و شودیم قدم شیپ سونیج

 کمکت به ست،ین خوب اصال حالش شده یزخم داگالس -

 .میدار ازین

 میگویم و اندازمیم باال ییابرو

 کنم؟ کمکش تونمیم من یکنیم فکر چرا -

 را داگالس جان یب جسم و کنندیم حرکت ها مبل سمت به

 .کنندیم دراز مبل یرو بر

 دیگویم دوباره و گذاردیم جلو به یقدم سونیج

 یمرگ هیسا هی ،یجادوگر هی تو نکهیا یبرا -

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 .نگراید به دنیبخش جان نه کشتنم، مسئول مرگم، هیسا -

 درست رو درخت شکسته شاخه که یروز میدید ما -

 گل غنچه هی شد یجار چشمات از که یاشک با ای یکرد

 .یاطیح فرشته هی ،یستین مرگ هیسا تو. شد دهیرو



 برمه، و دور یآشغاال کشتن هم فمیوظ طانمیش هی من -

 به دیبا چرا بدم، انجام رو کار اون بتونم که هم برفرض

 من کلک و دوز با که نیبود ییهمونا شما کنم؟ کمک شما

 . نیانداخت جهنم به رو

 دیگویم و زندیم زانو میجلو باره کی به سونیج

 نیتر گناه یب اون بده نجاتش لطفا کالرنس، بده نجاتش -

 شه،ب رید نکهیا از قبل کن یکار هی ماجراست، نیا تو فرد

 بده، نجاتش دم،یم انجام یبگ یهرکار کنم،یم خواهش

 .برادرمه اون باارزشه، یلیخ برام اون

 را سرش که واران به ینگاه سونیج سخنان به توجهیب

 یاگوشه ناراحت که جان و آلبرت کنم،یم انداخته نییپا

 کردن یزار حال در آلفرد آغوش در که ییایما و اندستادهیا

 .است

 زنمیم یپوزخند مسخره یباز اهیس و یینما مظلوم نیا به

 .کنمیم حرکت داگالس طرف به و

 کنمیم ینگاه است رفته فرو اشنهیس قفسه در که یریت به

 .کشمیم یقیعم نفس و

 سمت به سرم پشت و شودیم معلق هوا در دستم اشاره با

 کند.می حرکت باال یها اتاق

 



 اشنهیس قفسه از را ریت و گذارمیم تخت یرو بر را او

یبرم میجا از و خوانمیم آن یرو یورد و آورمیم رونیب

 .کنمیم حرکت نییپا سمت به و زمیخ

 نهیشوم کنار که یواران و اندنشسته یرو بر که پسرها به

یم نگاه است شده رهیخ آتش یها شعله به و دهیکش دراز

 .کنم

 حرکت پسرها سمت به و رومیم نییپا هم را آخر پله دو

 حرکت الکس که نمینشیم مقابلشان مبل یرو بر و کنمیم

 .ستدیایم سرم یباال و کندیم

 میگویم الکس به خطاب

 زود و کن دایپ ییدارو اهیگ داگالس زخم یبرا برو -

 .برگرد

 .شودیم دور من از و کندیم پرواز و کندیم اطاعت او

 آنها سمت به و شومیم مطمئن الکس رفتن از که یزمان

 میگویم و گردمیمبر

 .نیآورد سرش ییبال چه افتاده؟ یاتفاق چه داگالس یبرا -

 دیگویم و اندازدیم من به ینگاه سونیج

 با دیبا گروه یآلفا رسومات طبق بوده، یالهیقب یدعوا هی -

 کنه، ازدواج کنهیم انتخاب لهیقب معتمد و ریپ که یدختر

 شه،یم دعوا لهیقب یبزرگا نیب و کنهیم مخالفت داگالس اما



. روزشه و حال نیا هم االن و شهیم یزخم داگالس و

 نه؟ یدیم نجاتش

 دونمینم -

 .لطفا کالرنس -

 داخل الکس و شودیم باز در که میبگو یسخن خواهمیم

 شودیم

 آوردم رو نیخواستیم که یاهیگ سرورم -

 میگویم و کشمیم یپوف

 .امیب تا کن له خوب رو اونا باشه، -

 رمنتظ و اندنشسته مبل یرو بر که یکسان به توجه بدون و

 سمت به و شومیم بلند میجا از انددوخته چشم من دهان به

 .کنمیم حرکت اتاق

 بر داگالس کنار و شومیم اتاق وارد و کنمیم باز را در

 .نمینشیم تخت یرو

 .شودیم وارد الکس و خوردیم در به یاتقه چند

 ؟یکرد آماده رو دارو -

 .کردم درست نیخواست خودتون که همونطور سرورم بله -

 .بده من به رو اون خوبه، یلیخ -

یم پاره کامال را داگالس لباس و رمیگیم او از را دارو

 .کنمیم یعفون ضد را زخم دور و کنم



 بده من به رو شهیم داغ داره شعله یرو که ییچاقو اون -

 و گذارمیم زخمش یرو بر و رمیگیم دستم در را چاقو

یم زخم یرو بر را مرحم سپس سوزانم،یم را زخمش

 .کنمیم پانسمان را آن و گذارم

 یبستگ خودش به گهید شیبق داده، دست از یادیز خون -

 .نه ای برگرده نکهیا داره،

 شنومیم سرم پشت از را الکس یصدا

 ؟یبکن یشتریب کار یخواینم -

 ؟یکار چه -

 .سرورم دیدونیم بهتر خودتون -

 .بدم دوباره جون یکس به بخوام که ستمین خدا من -

یم در به که تقه با که دیبگو سخن تا کندیم باز لب الکس

 .شودیم ساکت خورد

 الکس به ینگاه سپس و من به ینگاه و دیآیم داخل ایما

 .دیگویم و کندیم

 کالرنس؟ کنم صحبت باهات تونمیم -

 دیگویم و اندازدیم من به ینگاه الکس

 .سرورم ذارمیم تنهاتون من -

 .کندیم ترک را اتاق و دهدیم تکان یسر و



  کالغه؟ هی آدم اون -

 دهمیم تکان دییتا نشانه به یسر

 به رو اون که تو هست، بامزه یلیخ نه؟ یکرد جادوش -

 به و واران که یکرد فکر حاال تا ،یکرد لیتبد انسان

 ؟یکن لیتبد انسان

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 برات اون نقدریا یچ یبرا. اون همش واران، بازم -

 اونجا به من چرا که یدونستیم ایما نه؟ یدونستیممهمه؟

 من جون اون، شیپ نیکشوند کلک و دوز با رو من اومدم،

 رو من آلفاتون خاطر به نیحاضر که ارزشه یب نقدریا

 د؟یکن یقربون

 گهید اون کن، کمک واران به یتونیم اگه تو کالرنس -

 .دمیم قول اد،یب که ذارمینم خودم یعنی اد،ینم سمتت

 میگویم و زنمیم یپوزخند

 .هیعال خوبه، یلیخ آره؟ یذارینم که -

 هک وقتشه ه،یکاف گهید ،یزد ضربه بهش یکاف اندازه به -

 کمک بهش باشه که وجدانم عذاب یرو از شده اگه یحت

 خوب رو حالش که منه نوبت حاال برو، بذار بعدش ،یکن

 .کنم

 .ماندیم باز دهانم وقاحت همه نیا از



 ،یدیم نشون رو تیواقع یرو یدار خوبه،... اوم -

 دهیم پوز و کنهیم عرضه همه به رو خودش که یدختر

 بود، من مال واران االن شدینم داتیپ اگه تو کالرنس -

 یبود واران شیپ غار تو مدت اون و یینجایا االن اگه

 تتحمل بشه لیتبد انسان به خواستمیم نکهیا خاطر به همش

 .کردم

 پرت طرف آن به صورتش که زنمیم او به یمحکم یلیس

 .شودیم

 باشه. داشته نظر شوهرم به که رو یکس یپا کنمیم قلم -

 

 و گذاردیم اششده سرخ گونه یرو بر را دستش ایما

 دیگویم و زندیم یلبخند

 .یدار دوست و واران بود، درست حدسم پس -

 نداره یربط چیه تو به -

 بهش نذار، منتظرش نیا از شتریب یدار دوستش اگه -

 کن یزندگ باهاش عمر آخر تا و کن کمک

 و داره یابد طلسم واران کنم، کمک یکس به تونمینم من -

 .شهینم شکسته

 بشه دیشا کن امتحان تو -



 و رومیم داگالس سمت به سخنانش به توجه بدون

 .کنمیم چک را تشیوضع

 خطر یرباآهن شما نباش، لیدن برادرم بر و دور ایما -

 به انتیاطراف ای تو خاطر به برادرم خوادینم دلم ن،یهست

 ارک به دست خودم نکهیا از قبل کن یدورازش فته،یب خطر

 .بشم

 و شودیم باز در که دیبگو سخن تا کندیم باز دهان ایما

 ادیفر شان همه سر بر که شوندیم اتاق وارد یاگله پسرها

 .زنمیم

 دیبش گم من یزندگ از و نجایا از رون،یب دیبر رون،یب -

 زود یلیخ رون،یب

 پس شهیم یچ داگالس -

 میگویم جان سوال جواب در

 حالش تا اون ستم،ین وجدان یب و یعوض شما مثل من -

 .دیبر نجایا از پس مونه،یم نجایا بشه خوب

یم ادیفر که دیبگو سخن تا گذاردیم جلو به یقدم واران

 زنم

 شو خفه یکی تو -

 .کشمیم یقیعم نفس و کوبمیم صورتشان در را در و



 ماتمیتصم و یزندگ وارد آنها از کدام چیه گذارمینم گرید

 .شوند

: 

 جا همه و گذردیم دعوا روز از که است یروز چند

 .است امان و امن و ساکت

 .است امدهین هوش به داگالس هنوز اما

 آن دوباره که کنم تازه ییهوا تا و رومیم اطیح سمت به

 اتاق به را خودم نم،یبیم شیها مهیند همراه به را زن

 اتاق در هم خودم و کنمیم قفل را در و رسانمیم داگالس

 .شومیم پنهان یکنار

 وارد دوباره ،شنومیم را شیها قدم شدن کینزد یصدا

 .ستدیایم پدرم عکس مقابل و شودیم اتاق

 شنومیم را شیصدا

 برادر دارم برات یدیجد یخبرا -

 ییجا هی داره و هست زنده دخترت که دادن خبر شگوهایپ -

 بشه، دماغم یمو قراره و چرخهیم داره برا و دور نیهم

 بدم و نخ ای بکشمش و کنم داشیپ کنم؟ کارشیچ بنظرت

 با و منجالب تو بکشونمش خودش یدستا با و دستش

 وجدان عذاب گهید ینجوریا بشه؟ کشته خودش یدستا

 .کشتم رو دخترت که ندارم



یم جلو به یقدم دهم، گوش سخنانش به که ستمیاینم گرید

 میگویم رسا ییصدا با و گذارم

 همه القب من شم؟می دماغت یمو دارم من که یمطمئن -

 نجایا از ارمیب سرت ییبال نکهیا از قبل دم،یشن رو حرفات

 .برو

 و گرددیبرم من سمت به دهیپر رنگ و متعجب یاچهره با

 .کندیم نگاهم

 خودش به کم کم و کوبدیم نیزم به را شیعصا بار چند

 .شودیم رهیخ چشمانم در و دیآیم

 .گفتیم درست شگویپ ،یازنده پس... پس -

 .بشم تو دماغ یمو تا زندم زندم، آره -

 .یدار یدراز زبون خوبه یلیخ خوبه، -

 تو مثل ییآدما به زدن شین یبرا دارم یدراز زبون -

 ؟یکنیم صحبت ینجوریا یک با یدار که یدونیم -

 میگویم تفاوت یب و اندازمیم باال یاشانه

 ای ملکه پادشاه، یخوایم ،یهست یک که ستین مهم برام -

 قاتل ،یقاتل هی فقط من یبرا اما باش، یاگهید زیهرچ

 هاش خواسته به دنیرس یبرا که وجدان یب هی خانوادم،

 ییبال نکهیا از قبل برو نجایا از زودتر کنه،یم یهرکار

 .ارمیب سرت



 و اندازدیم داخل به را خودش شتاب با محافظان از یکی

 میگویم و آوردیم رودیب غالف از را رشیشمش

 .افتاده یاتفاق اومد،یم بحث و جر یصدا سرورم -

 من به ینگاه و دهدیم تکان سکوت عالمت به یدست او

 دیگویم و اندازدیم

 .میبر نجایا از فعال نجایا از بهتره ست،ین یزیچ نه -

یم حرکت پشتش هم محافظان و مانیند و افتدیم راه به و

 .کند

 و گرددیبرم طرفم به شود خارج در از نکهیا از قبل اما

 دیگویم

 یابر ،یایب قصر به تا دنبالت فرستمیم افرادم یزود به -

 دوننب دیبا هم بدم، بیترت دیبا یشکوه با جشن برگشتنت

 .است زنده من زاده برادر که

 .کندیم ترک را آنجا و

 و دوز و نفرت از پر چشمانش خورد،یم بهم او از حالم

 رگید ینبرد یبرا را خودم باز دیبا نکهیا مثل بود، کلک

 .کنم آماده

 .رمیگیم را مادرم و پدر انتقام و رمیگیم را حقم من



 شود،یم بستنش از مانع یزیچ که ببنندم را در خواهمیم

 بسته از مانع نمیبیم را ییپا که کنمیم در نییپا به ینگاه

 .نمیبیم در شدن

یم نفس نفس که را ایما سرخ چهره که کنمیم باز را در

 .نمیبیم را زند

یم خم یکم و گذاردیم در چهارچوب یرو بر را دستش

 دیگویم زنان نفس و کندیم تازه ینفس و شود

 داخل؟ امیب شهیم -

یم باز را در یحرف به توجه بدون و کنمیم نگاهش یکم

 .رومیم کنار و گذارم

 .کن صبر کالرنس -

 ؟یخوایم یچ نجا؟یا یاومد یچ یبرا -

 میاومد نکیا یعنی... امم بزنم، سر داگالس به که اومدم -

 نمیبز سر

 .کنمیم نگاهش یسوال و گردمیبرم طرفش به

 اومدن هم پسرا و واران یعنی اومم -

 واران که کنمیم باز را در و رودیم کنار در یجلو از و

 .نمیبیم سرش پشت را پسرها و

 .شوندیم وارد آنها و رومیم کنار و کشمیم یپوف



 سداگال مالقات به بیترت به هرکدام تا ستمیایم پنجره کنار

یم و ستدیایم کنارم ایما قهیدق چند گذشت از پس که بروند

 .دیگو

 ،یکن لیتبد انسان به رو واران که یتونیم تو... کالرنس -

 .لطفا بکن رو کار نیا پس

 ؟یبگ رو نیا که نجایا یاومد باز -

 بشه؟ دیشا ؟یدینم انجامش بار هی چرا -

 بدم؟ انجام دیبا چرا -

 رو کار نیا یدار دوستش اگه ،یدار دوست اونو چون -

 .بکن

 یانسان حالت به یجور نیا شهینم شده یابد طلسم هی اون -

 .کرد لشیتبد

 یراه هی یتونیم تو هست، گهید راه هی حتما خب... خب -

 .کالرنس لطفا ،یکن دایپ

 .نکن اصرار ا،یما تونمینم -

 بکن رو کار نیا یدار دوستش واقعا اگه -

 

 و گذردیم آمد عمارت نیا به ایما که یروز از هفته کی

 .کنم کمک واران به تا کردند یراض مرا باالخره



 هک آنچه باالخره تا کردم نییپا و باال ذهنم در را کتاب تمام

 که چرا. شود یعمل کنمینم فکر اما کنم، دایپ را خواستمیم

 فرد یقلب و قیعم عالقه جادو نیا شدن یعمل شرط تنها

 .شکندیم را طلسم که است یکس به شده طلسم

 و میازده حلقه میادهیکش گچ با که یارهیدا دور به اطیح در

 من خون میادهیچ رهیدا دور به که یسنگ هفت یرو بر

 از یکم و است ستادهیا رهیدا مرکز هم واران و شده ختهیر

 وقت اکنون و است دهیمال بدنش یرو بر و دینوش مرا خون

 .است طلسم و ورد خواندن

 را جادو نیا تا زنمیم صدا را نیاطیش مرگ هیسا من -

 .باشه دیانب طلسم نیا بشه، شکسته دیبا طلسم نیا کنم، باطل

 کندیم دنیوز به شروع باد طلسم، خواندن کردن شروع با

 .ردیگیم را ماه یجلو ابر و

 دور به یباد گرد که کنمیم وعشر را طلسم خواندن دوباره

 شودیم جادیا میابسته که یاحلقه

 .باشه طلسم نیا خوامینم بشکنه، دیبا طلسم نیا -

 که شودیم بلند آسمان سمت به دستانم انیم از یسبز نور

 کی در که شودیم بلندتر هم من یصدا بیترت نیا به

 پشت ستون به محکم و کندیم برخورد من به یموج لحظه

 .افتمیم نیزم به و کنمیم برخورد سرم



 نمیزم یرو از و کنندیم حرکت سمتم به سرعت به ها بچه

 میگویم و گذارمیم میبازو بر را دستم. کندیم بلند

 نشد -

 کنمیم حرکت اتاقم سمت به و زنمیم عقب را ها بچه و

 سمت به و شومیم داریب خواب از یدیشد درد سر با صبح

 کردیم سر آن در اشیبهبود زمان در داگالس که یاتاق

 پشت که یابهیغر شخص با که کنمیم باز را در و رومیم

 شوکه و کنمیم برخورد بود ستادهیا میرو به رو لخت در به

 .بندمیم محکم را در و زنمیم غیج و شومیم

 دیگویم و دیآیم میسو به مضطرب داگالس

 یزد غیج چرا شده؟ یچ -

 .اتاقه داخل یکی... یکی -

 که شودیم رو به رو بهیغر با که کندیم باز را در داگالس

یم ادیفر و شودیم رو به رو ما با هم شخص آن دفعه نیا

 که فرد همان که میکنیم زدن ادیفر به شروع سه هر و زند

 مانیرو به را در زنان ادیفر بود دهیچیپ خود دور به مالفه

 بندد.می

 

 که شخص آن و شودیم باز در که میاستادهیا در پشت همه

یم و ستدیایم مانیجلو بود پوشانده مالفه با را اشتنه نییپا

 دیگو



 د؟یبزن در اول یاتاق به شدن وارد از قبل ندادن ادی شما به -

 میگویم که میکنیم نگاه طلبکار و نهیس به دست همه

 خونه وارد یکس اجازه بدون دینبا ندادن ادی هم شما به -

  د؟یبش مردم

 دیگویم و اندازدیم ما به ینگاه متعجب او

 شما خونه؟ داخل اومدم اجازه بدون یچ یعنی! هان؟ -

 .نیآورد رو من خودتون

 مییگویم و میکنیم نگاه او چشمان در متعجب

 !ما؟ -

 شده؟ مرگتون چه شما واران، منم بابا -

 میگویم و اندازمیم باال ییابرو

 ؟یکرد کاریچ واران با م،یکرد باور هم ما یگفت تو -

 دیگویم و کشدیم یپوف

 دیشینم متوجه چرا وارانم خود من بابا -

 ؟یواران تو که میبفهم دیبا کجا از -

 دیگویم و کندیم اشیشانیپ زخم به یااشاره

 .خودمم دینیبب بود، میشونیپ یرو که یزخم نیا -

 بعد و کنندیم او به یقیدق نگاه اول الکس و داگالس

 ندیگویم و آورندیم من به کینزد را سرشان



 .باشه خودش دیبا گهیم راست -

 به و رمیگیم را میرو و کنمیم شیپا تا سر به یکل ینگاه

 .گردمیبرم خودم اتاق

 سپس و یغیج یصدا که بودم میهامو کردن شانه حال در

 .شنومیم را اتاقم در شدن باز

یم هرجیش طرفم به ایما میبگو یسخن بخواهم نکهیا از قبل

 دیگویم و ردیگیم آغوش در محکم مرا و زند

 تو خاطر به همش شد، آدم واران... شهینم باورم یوا -

 .کالرنس عاشقتم یوا... هست

 کنمیم جدا خود از را او شوم، خفه او توسط نکهیا از قبل

 میگویم و

 .کن کنترل رو خودت... باش آروم باشه -

 خود همراه و ردیگیم را دستانم و کندیم یبلند یخنده ایما

 دیگویم و چرخاندیم

 که یکس نکهیا بود؟ یچ دوباره شدن انسان اول شرط -

 تو واقعا اون یدید پس باشه، یواقع عاشق هی شهیم انسان

 .داره دوست رو

یم سر از را میموها کردن شانه و نمینشیم یصندل یرو

 میگویم و زنمیم یپوزخند و رمیگ

 .من عاشق نه اما عاشقه، یگیم راست تو آره -



 دیگویم زندیم امشانه به یاضربه ایما

 باشه؟ یک عاشق خوادیم نباشه تو عاشق -

 میگویم و اندازمیم باال یاشانه

 واران ممکنه که هست شهر نیا تو دختر صدتا دونم،ینم -

 .یبپرس ازش یبر خودت بهتره پس باشه، عاشقشون

 ارهد دوست رو تو اون کالرنس، نکن یمنف یفکرا نقدریا -

 نیبب حاال

 .کندیم ترک را اتاق سرعت به و دیگویم را نیا و

 کشم،یم یقیعم نفس و کنمیم نگاه خود ریتصو به نهیآ در

 .باشد درست زد ایما که ییها حرف کاش میگویم دلم در

 و زمیخیبرم میجا از و اندازمیم زیم یرو بر را شانه

 .شومیم خارج اتاق از و کشمیم لباسم به یدست

 بر دهیپوش لباس را واران که کنمیم حرکت منینش سمت به

 .نمیبیم نهیشوم به کینزد یها مبل از یکی یرو

 تا شومیم خم و رومیم نهیشوم سمت به او به توجه بدون

 مسر پشت که را واران متوجه که ندازمیب آن در یچوب تکه

 .شومیم بود ستادهیا

یم کترینزد من به و کندیم حلقه کمرم دور که را دستانش

 رو تو من که یکرد باور حاال کالرنس - دیگویم و شود

 دارم؟ دوست



 دهمینم را جوابش و کنمیم و سکوت

 ؟یدینم رو من جواب ،یساکت چرا کالرنس -

 کنمیم باز کمرم دور از را دستانش و کشمیم یقیعم نفس

 میگویم و

 برو نجایا از واران، بردار سرم از دست -

 دور به را دستش دوباره و گرداندیبرم خود طرف به مرا

 کندیم حلقه کمرم

 ،یمن زن تو بردارم؟ سرت از دست تونمیم یچطور -

 .کنمینم ولت وقت چیه

 در میلبها به چشمان از نگاهش و شودیم رهیخ صورتم به

 .است حرکت حال

 بار نیا که رمیگیم میتصم باالخره قلبم و عقل نیب جدال در

 .بسپارم واران دست به را خودم و کنم گوش قلبم حرف به

 الکس یصدا که شومیم بوسه آماده و بندمیم را چشمانم

 میشویم جدا هم از و آوردیم خودمان به  را ما

 ن.هست شما منتظر رونیب اومده، یسلطنت کالسکه سرورم -

 

 سرعت به واران به توجه بدون و کنمیم الکس به ینگاه

 چند و یسلطنت کالسکه کی با که کنمیم حرکت رونیب

 .شومیم مواجه یپورچیش کی و سوار اسب



 اسب آن از یکی و کندیم زدن پوریش به شروع یپورچیش

 .کندیم خواندن به شروع و کندیم آماده یطومار سواران

 ود ملکه ایکتوریو ملکه شخص از شما کالرنس پرنسس -

 دیاشده دعوت یسلطنت قصر به الدورادو و آزتالن نیسرزم

 لطفا د،یشو حاضر ملکه نزد آنجا به دیبا زودتر هرچه و

 .دییایب ما همراه

 اشاره همه که کنمیم اندستادهیا سرم پشت که هیبق به ینگاه

 .شوم کالسکه سوار که کنندیم

یم و کنمیم بود خوانده را حکم که یسوار اسب به ینگاه

 میگو

 .بشم حاضر تا دیبد اجازه -

: 

 کهمل ارشد فرزند نیستیکر با که یسلطنت رقص از بعد

 که یسلطنت یمهمان به امستادهیا یاگوشه داشتم، ایکتوریو

 که کنمیم نگاه است کرده برپا خود ظاهر حفظ یبرا ملکه

 رومیم عقب به و شودیم دهیکش دستانم ناگهان

 فهخ دهانم یرو بر دستش گرفتن قرار با که کشمیم یغیج

 شومیم

 کشمیم یقیعم نفس و گرداندیمبر خودش طرف به رو من

 میگویم و

 .یداد سکتم ؟یکرد بود یکار چه نیا وونهید -



 یرو بر را دستانش و کوبدیم وارید به کمر با رو من

 .کندیم یزندان وارید و خودش نیب مرا و گذاردیم وارید

 یدیرقص کهیمرت اون با چرا -

 ارشد فرزند یکنیم صحبت درموردش یدار که یاون -

 .منه پسرعمه ایکتوریو ملکه

 به که دمینم اجازه هرگز و منم اون و یدار شوهر تو -

 یبرقص یاگهید مرد با من جز

 میگویم شیحرفها به توجه بدون

 دوباره و یدیرس یخواستیم که یزیچ اون به تو واران -

 .بردار سرم از دست حاال ،یشد انسان

 دیگویم و زندیم یپوزخند

 رو ما گهید گرفته رو چشمت نجایا برق و زرق! ه؟یچ -

 .میبردار سرت از دست که یگیم و یکرد فراموش

 میگویم و اندازمیم باال یاشانه حرفهاش به توجه یب

 نیستیکر هم پسر همه اون نیب یسلطنت یمهمون نیا تو

 رپ اون با رو وقتم گفتم کرد، جلب خودش به نظرمو جذاب

 .کنم

 صورتش و شودیم خم و گذاردیم امچانه ریز را دستش

 تک یرو بر را شیچشمها. دهدیم قرار صورتم مقابل را

 دیگویم و دهدیم حرکت صورتم یاجزا تک



 یشد ختی کوه پسرعمه اون جذب که افتاده یاتفاق چه -

 هک اش یشانیپ گوشه یشکستگ یرو بر را انگشتم نوک

 میگویم و گذارمیم هست دره از شدنش پرت ادگاری

 یمستبد و مغرور فرد هی تو -

 یرو بر یابوسه و داردیبرم اش یشانیپ یرو از را دستم

 ییصدا با و کشدیم آغوشش در مرا زندیم انگشتم نوک

 .کندیم زمزمه گوشم کنار خشدار

 نداری؟ دوست رو خصلتام نیا تو و -

 

 کنم دایپ را واران به دادن جواب فرصت نکهیا از قبل

 اجازه که نیستیکر یصدا متقابال و خوردیم در به یاتقه

 .شودیم دهیشن خواهدیم ورود

 فاصله او از و کنمیم جدا خودم از را واران سرعت به

 نییپا سمت به و رودیم اتاق پنجره سمت به او و رمیگیم

 .پردیم

 بر و کنمیم حرکت تخت سمت به و کنمیم مرتب را لباسم

 .دهمیم نیستیکر به را ورود اجازه و نمینشیم شیرو

 به دارد لب به که یلبخند با و شودیم اتاق وارد نیستیکر

 را دستانم و زندیم زانو میپا کنار و دیآیم من یسو

 .دیگویم و ردیگیم گرمش دستان انیدرم



 نجا؟یا یاومد چرا خوبه؟ حالت -

 اومدم گرفته درد سرم یشلوغ یتو کمی... زهیچ... ام -

 .کنم استراحت

 دیگویم و کندیم نگاهم داشت لب به که یلبخند با او

 چیه ،یستادیا مقابلم حاال و یسالم که خوشحالم یلیخ  -

 و میبچگ دوست نیبهتر دوباره بتونم که کردمینم فکر وقت

 .نمیبب رو خواهرم

 دیگویم و بوسدیم را امیشانیپ

 .هست تو منتظر مادرم میبر ایب -

 میگویم و زنمیم او به یلبخند

 .امیم االن هم من برو تو باشه -

 ایب زود رم،یم من پس -

 .کشمیم یقیعم نفس من و کندیم ترک را اتاق و

یم اطراف و نییپا به ینگاه و رومیم پنجره یسو به

 .نمیبینم واران از یاثر که اندازم

 تاالر یسو به و کنمیم ترک را اتاق و مرتب را لباسم

 .کنمیم حرکت مراسم

 به و است ستادهیا یاگوشه که را ایما انیم آن در که

 کنمیم حرکت طرفش به و نمیبیم کندیم نگاه ها رقصنده

 .دهدیم تکان یدست میبرا و شودیم من متوجه هم او که



 نیستیرک با یداشت یوقت یبببن ینبود دختر، زد بتیغ کجا -

 دتش از داشت ینیبب رو واران یعصبان افهیق یدیرقصیم

 اونم نمشیبینم کجاست واران یراست کرد،یم سکته خشم

 .زد بشیغ تو با

 میگویم تفاوت یب و اندازمیم باال یاشانه

 .چرخهیم داره اطراف نیهم حتما دونم،ینم -

 دیگویم و زندیم امشانه به یاضربه ایما

 به که هم چقدر رقصن،یم هم با دارن سونیج و ِاما نیبب -

 نه؟ انیم هم

 میگویم و دهمیم تکان تاسف نشانه به یسر

 لیدن مثل اونم برقصه، سونیح با ِاما که بود مونده کم -

 .برداشته سنگ پاره عقلش

 شوم دور او از که خواهمیم و رمیگیم او از را میرو و

یم دهیکش عقب به و شودیم گرفته او توسط دستم مچ که

 شوم

 تبرادر با من که ادینم خوشت تو کالرنس، نمیبب سایوا -

 بگردم؟

 .یکرد که یکار پنهان و دروغ اون از بعد نه -

 حرکت ملکه یسو به و کنمیم جدا میبازو از را دستش و

 .ستمیایم کنارش و کنمیم



 دیگویم و کندیم نگاهم داشت لب ب که یشینما لبخند با

 رو یمهمون نیا زم؟یعز زاده برادر گذرهیم خوش بهت -

 .دادم بیترت خانوادت به تو دوباره برگشتن افتخار به

 که چشمانش در و نشانمیم لبم بر یشینما لبخند او همانند

 میگویم و کنمیم نگاه زندیم موج آن در رنگین و هیلیح

 رو یمهمون نیا نکهیا از ممنون یلیخ من، ملکه البته -

 دیداد بیترت

 .شومیم رهیخ ها رقصنده به و رمیگیم او از را میرو و

 ضربه چند اشیسلطنت یعصا با و شودیم بلند شیجا از

 ها رقصنده و شوندیم ساکت نوازنده که زندیم نیزم به

 .شوندیم رهیخ ایکتوریو ملکه به و ستندیایم شانیجا در

 حاال متشکرم، یمهمان نیا در حضور بابت شما همه از -

 برادرزاده دوباره بازگشت تا میشد جمع نجایا در همه که

 و کالرنس ینامزد خبر که خواهمیم م،یریبگ جشن رو من

 یمهمان نیا کنار در تا بدم شما به هم رو نیستیکر پسرم

 .میریبگ جشن هم را زیعز فرد دو نیا ینامزد

 تمداش لب به که هم را یشینما لبخند همان او سخنان اتمام با

 و کنمیم ملکه به ینگاه متعجب و رودیم نیب از

 میگویم و کنمیم انداخته نییپا را سرش که ینیستیکر

 چی؟! -

 



 دهد،یم همه به را خبر آن ریپ عجوزه نکهیا از بعد شب آن

 را قصر و شودیم آشفته و شانیپر باره کی به واران

 .کنندیم ترک را اتاق دنبالش به هم پسرها و کندیم ترک

 .گذردیم بدش و خوب با داد رخ که یافاجعه آن با شب آن

 خواب از ها مهیند یها زدن صدا و زدن در با زود صبح

 حاضر ملکه کنار در صبحانه صرف یبرا تا شومیم داریب

 شوم

 صحبت یصدا که رومیم نییپا قصر چیمارپ یها پله از

یم گوشم به شتریب هرلحظه نیستیکر با ایکتوریو یها

 .رسد

 به و شومیم پنهان یوارید پشت که رسمیم نییپا طبقه به

 .دهمیم گوش آنها یگو گفتو

 شبید یچ یبرا ؟یکنیم کاریچ یدار یفهمیم مامان -

 یمعرف نامزد رو کالرنس و من و یکرد رو اونکار

 ؟یکرد

 میگرفت که یاجلسه تو مگه پسرم، یشینم متوجه چرا -

 شگویپ یها گفته طبق اگر گفتن گفتن؟ یچ که یدینفهم

 واگزار اون به سلطنت تخت برگرده و باشه زنده پرنسس

 و آوردم بدست یسخت با که یزیچ خوامینم من شه،یم

 تا نبوده معلوم که یدختر به یدست دو رو هست من حق

 .بدم شده لیتبد یچ به و بود کجا حاال



 دیگویم و کشدیم یپوف نیستیکر

 تخت به اگر هست، شما برادرزاده کالرنس من مادر -

 و شأن هم هنوز و افتهینم شما یبرا یاتفاق چیه نهیبش

 واران که دیکن توجه هم نیا به و د،یدار رو خودتون منزلت

 گهیهمد با وصلت صورت در و هستن پدر برادرزاده هم

 .هست شما یبرا سلطنت بازم

 دیگویم یعصب و کوبدیم نیزم به را شیعصا ایکتوریو

 و جنگل یتو که یکس وون؟یح کی به بدم رو سلطنت -

 و داره یگر یوحش یخو و شده بزرگ یوحش عتیطب

 اقتیل وونیح اون نداره، حکومت اداره یبرا یسواد چیه

 یپادشاه نیا اقتیل که یکس نداره، رو یپادشاه و تخت نیا

 اعتماد و بده گوش من یها حرف به پس یهست تو داره رو

 .کن

 تسرع به و بشنوم را شانیها حرف هیبق تا ستمیاینم گرید

 یسرتاسر پنجره یسو به و کنمیم حرکت اتاقم سمت به

 گذارم.دم می اتاق

 

 خاطر به که کنمیم نگاه نییپا به و کنمیم باز را پنجره

 که کنمیم فکر نیا به و رودیم جیگ سرم ادشیز ارتفاع

 .است دهیپر نییپا به پنجره نیا از واران چگونه



 قدم چند و کشمیم یقیعم نفس و کنمیم باز کامل را پنجره

 .کنمیم آماده را خودم و رومیم عقب به

 چشمانم و شومیم لیتبد گرگ به و دومیم پنجره سمت به

 .پرمیم نییپا به نرده از و بندمیم را

 به شروع شوم،یم مطمئن خودم بودن سالم از که یوقت

 را گرگ کلمه که را نگهبانان یصدا که کنمیم دنیدو

 سرعتم به آنها به توجه بدون اما شنومیم کنندیم تکرار

 .کنمیم حرکت زمرد جنگل یسو به و کنمیم اضافه

یم زمرد جنگل به یطوالن راه کردن یط از پس باالخره

 و نشسته یسنگ تخته یرو بر که نمیبیم را واران و رسم

 .است رهیخ نیزم به

 متوجه و کندیم بلند را سرش که کنمیم حرکت طرفش به

 .شودیم من

 ستادهیا حاال که ییاو یپا سرتا به و شومیم لیتبد انسان به

 کنمیم نگاه است

 اومدنت کالرنس، یدار نامزد گهید تو نجا؟یا یاومد چرا -

 .ممنوعه نجایا به

 دیگویم و کنمیم نگاه او به واج و هاج

 نیا یدار که یهست تو واران؟ یخودت واقعا تو... تو -

 دنیرقص سر شبید که یبود یهمون ؟یزنیم رو ها حرف

 فرار ایب. یکردیم خفه رو خودت یداشت نیستیکر با من



 با خوامینم خوام،ینم رو تخت و تاج نیا من واران، میکن

 .کنم ازدواج نیستیکر

 و کوبمیم اشنهیس قفسه به محکم و کنمیم مشت را دستانم

 میگویم

 کن یکار هی! هان؟ یگینم یزیچ چرا ؟یساکت چرا -

 .یلعنت کن یکار هی بشه رید نکهیا از قبل واران

 دور به را دستانش و کندیم محار را میها مشت واران

 چشمانم در و فشاردیم خودش به مرا و کندیم حلقه کمرم

 شودیم رهیخ

 ؟یباش من با یخوایم واقعا -

 دهمیم تکان حرفش دییتا نشانه به را چشمانم

 هک یدختر اون کالرنس، باالخره که کنم باور دیبا االن -

 شده؟ عاشقم بود سنگ از قلبش

 میگویم و زنمیم شیبازو به یمشت

 سنگدل گهیم یک به یک نیبب -

 دیگویم و زندیم زل چشمانم در و زندیم یاقهقهه واران

 کالرنس دارم دوست -

 زنمیم لب و کنمیم حلقه گردنش دور به را دستانم

 دارم دوست منم -



یم و دهدیم حرکت لبانم یسو به چشمانم از را چشمانش

 دیگو

 کس چیه دست که ییجا برمتیم م،یکنیم فرار هم با -

 .نرسه بهمون

 زنمیم لب چشمانش در رهیخ و دهمیم تکان را سرم

 خوبه -

 چشمانم و گذاردیم لبانم یرو بر را سشیخ و گرم یها لب

 دور به دستانم کنم،یم بوسه یرایپذ را خودم و بندمیم را

 .کنمیم یهمراه را او و شودیم تر محکم گردنش

 رهیخ هم چشمان در و میشویم جدا هم از یاهیثان از بعد

 .میزنیم لبخند و میشویم

 نیا و شودیم تر محکم گردنش دور به دستانم گره دوباره

 .شومیم قدم شیپ دنیبوس یبرا من بار

 .هستن نجایا پرنسس م،یکرد دایپ و پرنسس -

 هم از و شده شوکه امانیقدم چند در صدا نیا دنیشن با و

 .میشویم جدا

 چنگ لباسش به و رمیگیم فاصله یکم واران از دهیترس

 .زنمیم



 سواره یتعداد که کندیم تکرار را حرفش دوباره سرباز آن

یم متوقف کنارمان و تازندیم ما سمت به سرعت به نظام

 .شوند

 .زنمیم چنگ شیپهلو به و شومیم پنهان واران سر پشت

 یسو به و شوندیم ادهیپ اسب از نظامان سواره از نفر دو

 .کنندیم حرکت من

 پنهان که واران پشت از مرا و کنندیم دراز را دستانشان و

یم ها اسب از یکی سمت به و آورندیم رونیب امشده

 .کنندیم اسب سوار و کشانند

  رو؟ من دیبریم کجا ا،یعوض دیکن ولم -

 .ندارد یادهیفا اما شوم رها دستانشان انیم از تا کنمیم تقال

 که میشویم دور آنجا از و ندیآیم در حرکت به ها اسب

 تا کندیم حمله آنها یسو به و شودیم لیتبد گرگ به واران

 ریت طرفش به سربازان که دهد نجات آنها دست از مرا

 بر و شودیم حرکت یب لحظه کی در او و کنندیم پرت

 گذاریم.می جا سرمان پشت را او و افتدیم نیزم یرو

 

 و آورندیم نییپا اسب از مرا نگهبانان و میرسیم قصر به

 .کشندیم قصر طرف به



 نیا پرنسس من د،یبردار سرم از دست آشغاال، دیکن ولم -

 واران سر ییبال چه د،یکن اطاعت من از دیبا کشورم

 .برم دیکن ولم ن،یآورد

 از و کشندیم را میبازو همانطور ندیبگو یزیچ نکهیا بدون

 در مرا و برندیم باال برج نمور کیتار و چیمارپ یها پله

 .بندندیم صورتم یرو بر محکم را در و اندازندیم آن

 با و رومیم در سمت به و شومیم بلند نیزم یرو از

 میگویم و کوبمیم آن به مشت

 یقح چه به درو، نیا دیکن باز د،یکن باز رو یلعنت در نیا -

 .دیکرد یزندان نجایا رو من

 ملکه صورت و رودیم کنار در یباال کوچک چهیدر

 شودیم انینما ایکتوریو

ینم من زمیعز آه افتاده؟ ریگ نجایا ما یفرار پرنسس -

 نیا تو که یخواست خودت اما بشه، ینجوریا که خواستم

 .یفتیب تیموقع

 دیگویم نگهبانان به خطاب و زندیم یپوزخند و

 جشن به و بشه ادب کامال تا مونهیم نجایا ما پرنسس -

 .کنه فکر فردا یعروس

 .شودیم دور آنجا از و بنددیم را چهیدر و

 .کنمیم نثارش یعوض و زنمیم در به یمشت



 .بود یچ گهید وسط نیا یعروس ،یلعنت -

 نییپا به و رومیم بود آنجا در که یکوچک پنجره طرف به

یم جیگ سرم و یاهیس چشمانم اریبس یبلند از کنم،یم نگاه

 .رود

 به و کشمیم یآه کرد، فرار شدینم گرید هرگز نجایا از

 انیم کردیم درد شدت به که را سرم و دهمیم یتک وارید

 .رمیگیم دستانم

 ناکنو کنم پنهان آنان مقابل در را تمیهو نبودم مجبور اگر

 .نیچن نیا واران تیوضع نه و بودم نجایا من نه

 مرگ هیسا کی من که بفهمند آنها از نفر کی یحت اگر

 آنها چرا گذارند،ینم زنده مرا و شودیم دردسر حتما هستم

 را نآ دیبا و است طانیش کی مرگ هیسا که کنند فکر دیبا

یم یزندگ جهالت در که یمردمان از امان ؟.ببرند نیب از

 .کنند

 خود کنار را یشخص ستادنیا که امرفته فرو فکر در

 .کنمیم احساس

 ختهیر هم به و شانیپر چهره با که رمیگیم باال را سرم

 .شومیم رو روبه نیستیکر

 میگویم و کنمیم نگاهش متعجب

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 دیگویم و زندیم م به یلبخند



  خوبه؟ حالت بزنم، سر بهت اومدم -

 میگویم و کنمیم بغل را خودم

 ؟یندار یخبر واران از خوبم، من -

 مادرم دستور به اونو سربازا متاسفانه دارم، خبر چرا -

 .چاله اهیس تو هم االن و کردن ریاس

 کنمیم نگاهش متعجب و شوکه

 .بکنه رو کار نیا تونست چطور! ؟یچ -

 و نده انجام هشیعل یکار وقت هی که کرده ریاس رو اون -

 .یباش فرمانش به گوش اون خاطر به تو

 دستش نیستیکر که شودیم ریسراز چشمانم از یاشک قطره

یم و کندیم پاک را آن و کندیم دراز صورتم سمت به را

 دیگو

 ستمین موافق اصال کنهیم اون که ییها کار با من -

 ستم،ین موافق یعروس نیا با نه و مادر با نه من کالرنس،

 تو که هیکاف فقط کنم،یم رو کار همون یبگ تو که یهرچ

 .میبزن بهم رو یعروس میتونیم ،یبگ

 راگ اونه دست تو واران ره،ید یلیخ گهید ن،یستیکر نه -

ینم رو نیا من و ارهیم سرش ییبال حتما کنم مخالفت

 .خوام

 میگویم و رمیگیم آغوش در را نیستیکر



 .یکنیم تیحما من از نکهیا خاطر به ممنون یلیخ -

یم خود به محکم مرا و کندیم حلقه دورم به را دستانش

 دیگویم و فشارد

 نجاما بگه یهرکار که، میندار شتریب دخترعمه هی باالخره -

 .براش دمیم

 و شومیم رهیخ صورتش در و میآیم رونیب آغوشش از

 میگویم

 واران دنید به رو من ن،یستیکر خوامیم یزیچ هی ازت -

 لطفا. ببر،

 

 .میرویم چال اهیس به واران دنید یبرا نیستیکر همراه به

 نمور و تنگ یراهروها انیم از و میرویم چال اهیس به

 نم،یبیم یآهن یها لهیم پشت را واران که میشویم رد آنجا

 طرف به و کنمیم بازش و رومیم ها لهیم آن سمت به

 و شده ریاس ریزنج و قل انیم در گرگ حالت در که واران

یم زانو کنارش و رومیم بود دهیکش دراز نیزم یرو بر

 .کنمیم شیخزها و مو انبوه انیم در را دستم و زنم

 یافتاد روز و حال نیا به من خاطر به واران، متأسفم -

 خوامینم کنم،یم ازداوج دارم خوام،یم معذرت ازت واقعا

 نکهیا محض به بزنه، تو به یبیآس چیه رزنیپ اون که

 یجا هی برو واران برو کنه،یم آزاد رو تو کردم ازدواج



 هم من یجا به آزادانه و نرسه بهت کس چیه دست که دور

 هشیهم که بدون باشه، ما دارید نیآخر نیا دیشا. کن یزندگ

 یبرا فقط رو کارا نیا و یمونیم قلبم تو و دارم دوستت

 .دمیم انجام تو نجات

 اشپوزه یرو بر یابوسه و رمیگیم آغوشم در را سرش

 .کنمیم حرکت در سمت به و زمیخیبرم میحا از و زنمیم

 رهیخ هم او که گردمیمبر واران سمت به بار نیآخر یبرا

 کندیم نگاه من به

 واران دارم دوست -

 غرش یصدا تنها و شومیم دور آنجا از سرعت به و

یم را بود شده پخش چال اهیس یفضا در که را واران

 .شنوم

 یپافشار و اصرار برخالف نیستیکر دستور به بار نیا

 .گردمیم باز اتاقم به برج، به برگشتن یبرا سربازان یها

 و امداده هیتک سرم پشت وارید به و امنشسته تخت یرو بر

 چه نیستیکر و من ازدواج از بعد که کنمیم فکر نیا به

 و شودیم آزاد واران ایکتوریو گفته به ایآ و افتدیم یاتفاق

 رود؟یم

 کند؟یم فراموش مرا واران و

 از خوردیم در به که یاتقه با که بودم افکارم در غرق

 .دهمیم ورود اجازه در به رهیخ و میآیم رونیب فکر



 از احترام یادا یبرا من و شودیم اتاق وارد امیلیو شاه

 شنومیم را شیصدا که شومیم بلند میجا

 دخترم باش راحت -

 شودیم رهیخ رونیب یفضا به و رودیم پنجره سمت به و

 ؟یاآماده فردا یعروس یبرا -

 میگویم سوالش به توجه بدون اما کنم،یم نگاهش رهیخ

 گم برادرزاده همون واران که دیباش دهیفهم حاال تا دیبا -

 هست شما شده

 شودیم رهیخ من به و ردیگیم پنجره از را شیرو او

 .شدم متوجه تازه آره -

 ونبرات یلیخ دیبا پس ن،یگشت دنبالش سال همه نیا شما -

 کنه؟ فرار که دیکنینم یکار چرا پس باشه، زیعز

 و کشمیم دکی رو بودن شاه اسم فقط من که یدونیم -

 در متاسفانه قدرت همه و ندارم خودم از یاریاخت چیه

یم واران دنبال لیدل نیا به من و هست، ایکتوریو یدستا

 وطئهت  از تا بفرستم ییجا به و کنم دایپ رو اون که گشتم

 اون دیپل و شوم افکار از چون باشه امان در ایکتوریو یها

 تنها فته،یب یاتفاق براش که خواستمینم و بودم خبر با

 و خراب زیچ همه که بود نیهم اومدیبرم من از که کارس

 .شد ایکتوریو نفع به



 هی آزادانه و یبر یتونیم ؟یکنیم فدا رو تیزندگ چرا تو

 .یکن شروع رو دوباره یزندگ هی خودت یبرا ییجا

 افتاده، دردسر تو و نجاستیا االن من خاطر به واران -

 برسه، اون به یبیآس که خوامینم من اون جز به درضمن

 نجایا از و بشه آزاد و کنه یکمک اون به من ازدواج دیشا

 .کنه یزندگ من یبجا هم اون و بره

 دیگویم گذاردیم امشانه یرو بر را دستش

 یبکن رو کار نیا که یستین مجبور تو -

 قلبم ته از فقط دم،ینم انجام اجبار یرو از رو یزیچ من -

 نیا با دیشا باشه، آزاد و کنه دایپ نجات واران که خوامیم

 .بدم نشون بهش رو داشتنم دوست از یاذره بتونم کار

یم و رودیم در سمت به و زندیم من به یلبخند امیلیو

 دیگو

 کنه.نمی آدم با که کارها چه عشق -

 

 

 لباس به و امستادهیا بود اتاق در که یقد تمام نهیآ مقابل

 و بودم کرده تن هی ها مهیند کمک به که یدیسف عروس

 کنم،یم نگاه بود شده داده نتیز آنها توسط که ییموها

 در را بود دستم در که یدیسف رز یها گل از یگل دست



 را اضطرابم از یکم و کنمیم یسع و دهمیم فشار مشتم

 .کنم کم

 شنومیم گوشم کنار را ها مهیند از یکی یصدا انیم آن در

 نیشد بایز یلیخ شما پرنسس -

 با را جوابش جهینت در نداشتم را او به دادن پاسخ توان

 .دهمیم بود بسته نقش لبانم یرو که ول و ُشل یلبخند

 یاتقه که بودند تنم در لباس کردن صاف درحال ها مهیند

 ورود اجازه بدون ایکتوریو ملکه متقابال و خوردیم در به

یم رونیب را ها مهیند تمام یااشاره با و شودیم اتاق وارد

 .داردیم بر قدم من سمت به و کند

 .نیستیکر پسرم قیال و برازند قایدق ،یشد ییبایز عروس -

 و دبو ستادهیا پشتم که او به نهیآ در و رمیگیم باال را سرم

 کشمیم یقیعم نفس شوم،یم رهیخ کندیم نگاه نهیآ از مرا

 گل دست دادن فشار با را دستانم لرزش کنمیم یسع و

 .کنم پنهان

 اگر ،کالرنس یباش بندیپا گفتم بهت که اونچه به دوارمیام -

 لیم خالف یکار و یکن عمل من دستورات خالف یبخوا

 که نکن فکر درضمن و .کشمیم رو واران یبد انجام من

 گرگ اون جون اگر ،یطانیش ای مرگ هیسا هی دونمینم

 .باش خودت جون فکر به ست،ین مهم برات یابونیب



 و رومیم وا یصندل یرو بر اتاق از او خروج محض به

 رهیخ زدیم یدیسف به گل دست فشار شدت از که دستانم به

 .شومیم

 

 دیاریب گاهیجا به رو عروس لطفا -

 گاهیجا به رفتن یبرا مرا که اعظم پاپ یصدا دنیشن با

 .کندیم دنیلرز به شروع میپا و دست زدیم صدا

 به یکم فقط یکم و ندینشیم کمرم پشت امیلیو گرم دست

 .دهدیم قلب قوت من

 بگذارم دستانش انیدرم را دستم تا آوردیم جلو را دستش

 .کند یهمراه گاهیجا تا مرا تا و

یم حلقه امیلیو یبازو دور را دستم و کشمیم یقیعم نفس

 .میداریمبر قدم گاهیجا سمت به و کنم

 دبو شده حلقه شیبازو دور به که دستم یرو بر را دستش

 دیگویم و گذاردیم

 شهیم درست زیچ همه نباش، نگران -

 نیتسیکر دستان انیدرم را دستم امیلیو و میرسیم گاهیجا به

 .میستیایم گرید کی مقابل و گذاردیم

 دیگویم و کندیم عقد عهدنامه خواندن به شروع پاپ



 عنوان به را کالرنس شاهزاده شما ایآ نیستیکر پرنس -

 د؟یریپذیم همسر

 فشاریم دستش انیدرم را دستم و زندیم یلبخند نیستیکر

 دیگویم و دهدیم

 بله -

 عنوان به را نیستیکر پرنس شما ایآ کالرنس شاهزاده

 د؟یریپذیم همسر

 بسته و باز لبانم بار چند چرخد،ینم گفتن بله یبرا دهانم

یم را لبم شود،ینم خارج آن از ییصدا چیه اما شودیم

 بله آماده یقو اراده با بار نیا و کشمیم یقیعم نفس و گزم

 فهخ نطفه در میصدا آشنا ییصدا دنیشن با که شومیم گفتن

 .شودیم

 منه. مال زن اون -

 

 

 با بود یزخم پا سرتا که یکلیه و پاره یلباس با واران

 یادیفر با و بود ستادهیا مقابلمان داشت بدست که یریشمش

 .میشد رهیخ او به و ساکت همه زد که

 و کندیم من به یااشاره و دهدیم تکان هوا در را ریشمش

 دیگویم



 باش زود نجا،یا ایب -

 اشاره و زندیم من به یلبخند که کنمیم نیستیکر به ینگاه

 .بروم که کندیم

 ایکتوریو که برم واران یسو به تا گذارمیم جلو به یقدم

 .شومیم من حرکت از مانع و ردیگیم میجلو را شیعصا

 خورهینم تکون جاش از کس چیه -

 دیگویم و آوردیم گوشم کنار را سرش و

 با یمساو تو کردن فرار گفتم؟ یچ بهت که نرفته ادتی -

 و تو و شدن کشته جهیدرنت و بودنت طانیش خبر شدن پخش

 .جات سر سایوا پس هست، دستت هم

 دیگویم و کندیم اشاره نگهبانان به و

 ازش شتریب و دیگردون برش چال اهیس به و دشیریبگ -

 .دیکن ییرایپذ

 از را ریشمش و کنندیم حمله واران طرف به نگهبانان

 .کنندیم رشیاس دوباره و کشندیم رونیب دستش

 ،یشیم مجازات یختیر بهم رو پسرم یعروس که نیا از -

 .دشیببر نگهبانا

 نندک خارج تاالر از را واران بتوانند نگهبانان نکهیا از قبل

 قالف از را رشیشمش و رومیم نیستیکر یسو به شتابان

 .گذارمیم ایکتوریو یگلو ریز و آورمیم رونیب



 باش زود کنن، ول رو اون بگو یبمون زنده یخوایم اگه -

 .یندار وقت ادیز

 ندیبیم که یزمان و کند جدا خود از مرا که کندیم یسع

 دیگویم نگهبانان به خطاب است دهیفا یب کردن تقال

 دیکن دور من از دخترو نیا دیایب احمقا، دیکنیم کاریچ -

 میگویم و دهمیم فشار گردنش به شتریب را ریشمش

 تکون جاتون از بمونه زنده سرورتون نیخوایم اگه -

 .دینخور

 بر را ریشمش و رمیگیم مشتم انیدرم را شیموها پشت از

 .گذارمیم رگش شاه یرو

 .عقب برن بگو سربازات به یدار دوست رو جونت اگه -

 دیگویم و دیآیم جلوتر امیلیو

 ،یکن تیاذ رو من برادرزاده که دمینم اجازه بهت گهید -

 استفاده برادرت و من تیموقع و قدرت از سال زدهیس

 چهیباز رو کانمینزد دمینم اجازه بهت گهید اما یکرد

 .یبکن شومت افکار

 اوردیب فرود گردنش یرو بر تا آوردیم باال را ریشمش و

 میگویم و شومیم او مانع و برمیم باال را ریشمش که

 تمام که وقتشه منم، بکشه رو اون بخواد یکس اگه -

 بده. پس رو کرده که رو ییتایجنا



 

 

 

 

 

 و گذردیم بود افتاده یعروس در که یاتفاق از یروز چند

 ادهافت چال اهیس به و شده عزل منصبش از ایکتوریو ملکه

 را او و رندیبگ جلسه او یبرا مقامان یعال مجلس تا است

 .برسانند مجازاتش اشد به

 و شود انجام هفته آخر یگذار تاج مراسم که شد قرار و

 تالیا از یکی بر نیستیکر و شود واگذار من به سلطنت

 .کند حکومت آزتالن سلطه ریز یها

 غار محوطه رونیب ایما و آلفرد همراه به واران با اکنون و

 با اسب بر سوار امیلیو که میکنیم صحبت و میاستادهیا

 سمت به و دیآیم نییپا اسب از و تازدیم مانیسو به شتاب

یم میبزن یحرف دهد اجازه نکهیا بدون و کندیم حرکت ما

 دیگو

 کرده فرار ایکتوریو متاسفانه -

 .میشویم رهیخ امیلیو به و شوکه خبر نیا دنیشن از همه

 دیگویم و دیآیم خودش به ما از زودتر که واران



 فرار نگهبانا اون دست از و چال اهیس اون از چطور -

 .کننیم کاریچ شده خراب اون تو پس کرده؟

 دیگویم و کندیم واران به ینگاه امیلیو

 رو خودش وفادار یها مهیند و نگهبانا شهیهم ایکتوریو -

 دینبا من کردن،یم کار همه براش یطیشرا هر در و داشت

 .گرفتمیم کم دست تیوضع نیا تو اونارو

یم دهمیم فشار و گذارمیم امیلیو دست یرو بر را دستم

 میگو

 ناراحت رو خودتون نقدریا خوادینم نبوده، شما ریتقص -

 .دیکن

 از ییسروصدا که میبود خودمان در ناراحت و گرفته همه

 خوردیم گوشمان به یمتر چند

 میگویم و کنمیم هیبق به ینگاه

 ه؟یچ یبرا صداها سرو نیا افتاده، یاتفاق چه -

یم را یپوش اهیس زن و میشویم رهیخ مانیرو روبه به

 .نبود ایکتوریو جز یکس او که مینیب

 ساده،یوا اونجا طانیش اون سادهیوا اونجا اوناهاش، -

 از بلق دیکن نابود و دیریبگ رو اون زم،یعز مردم دشیریبگ

 کشورمون خصوص به و خانوادتون و خودتون یبرا نکهیا

 .باشه یدیتهد



 پرت طرفمان به را داشتند دست در که ییها سنگ مردم

 شوندیم رد گوشم کنار از قایدق که کنندیم

 دیگویم و رودیم جلو و کشدیم عقب مرا امیلیو

 داره و اونه یاصل طانیش د،ینکن گوش زن نیا حرف به -

 .دینکن گوش اون حرف به لطفا دهد،یم بیفر رو شما

 به شروع دوباره امیلیو یها حرف به توجه بدون مردم

 یانشیپ گوشه به سنگ بار نیا که کنندیم سنگ کردن پرت

 آخش و داردیبرم خراش سرش و کندیم برخورد امیلیو

 .شودیم بلند

 شودیم آنجهدور از واران و آلفرد توسط امیلیو

یم یطرفدار طانیش هی از یدار رمرد،یپ یگیم یچ تو -

 میبفرست جهنم به طانیش اون همراه دیبا هم رو تو پس ،یکن

یم شوق سر آنها هیبق انیشورش از یکی حرف اتمام با و

 مییایب خودمان به تا و شوندیم ور حمله طرفمان به و ندیآ

 در همه و اندازندیم آنجا در یسم ماده میکن یحرکت و

 .میرویم فرو یخبریب و یهوشیب

 به ینگاه خواهمیم و میآیم بهوش یدیشد سردرد با

 کیتار و رهیت را جا همه که کنم اطراف و خودم تیموقع

 مکک به کمر از و بود شده بسته پشت از دستانم و نمیبیم

 .بودم معلق هوا در و زانیآو ییجا به تناب



 ایکتوریو یصدا که رسدیم گوشم به یمبهم یصداها

 کردن قیتشو درحال که رسدیم گوشم به واضح آنها نیدرب

 .است حمله به انیشورش

 یدیتهد نکهیا از قبل رو طانیش اون من زیعز مردم -

 ادهآم پس. کرد نابود دیبا بشه کشورمون و خانوادمون یبرا

 .نیبنداز نیاطیش دره به رو اون یترس چیه بدون و دیباش

 برخورد با که شومیم متوجه ایکتوریو یها حرف اتمام با

 شودیم پاره تناب بودم، زانیآو آن از که یتناب به ریت کی

 .شومیم پرت نیاطیش دره به من و

 و شنومیم ریت پرتاب یبرا را کمان شدن دهیکش یصدا

 اما بود بسته چشمانم آنکه با و شودیم حبس امنهیس در نفس

 به و شومیم مرگ آماده و دهمیم فشار تر محکم را آنها

 .رسدیم انیپا به امیزندگ آسون چه که کنمیم فکر نیا

 دره سمت به و کندیم برخورد تناب به ریت باالخره و

یم گوشم به که یزیچ تنها زمان آن در و کنمیم سقوط

 شود.می خارج واران دهان از که بود یبلند نه رسد

 

 .نیآفر شهیم تموم داره گهید آخرشه، دیبزن زور سرورم -

 لیتحل یصدا با و زنمیم چنگ درد شدت از را ها مالفه

 میگویم یارفته

 تونمینم گهید -



 شهیم تموم االن گه،ید کمی -

 یصدا که زنمیم زور وجود تمام با و کشمیم یقیعم نفس

 شنومیم را قابله

 پسره هم یسوم مبارکه -

 یاآسوده نفس و شومیم ولو وضع همان با تخت یرو بر

 دیگویم دوباره قابله که کشمیم

 .مونده گهید یکی نشده، تموم نشده، تموم -

 کنمیم نگاه او به درمانده و مبهوت من و

 چهارتا؟ ایخدا

 لطفا ه،یآخر واقعا گهید یکی نیا د،یبزن زور سرورم -

 سرورم

 در محکم را ها مالفه و کنمیم حبس امنهیس در را نفسم

 که زنمیم غیج و زور توانم نیآخر با و کنمیم مشت دستم

 شنومیم را نوزاد فیظر هیگر یصدا  امیمنگ و جیگ در

 است یشاد با همراه که قابله یصدا انیم در هم همان که

 شودیم گم

 دختره بچه دختره، -

: 

 صورت با که کنمیم باز را چشمانم میموها نوازش حس با

 .شومیم مواجهه واران خندان



 .میابچه چهارتا صاحب االن که شهینم باورم کالرنس -

 میگویم و زنمیم او به یلبخند

 .چندتان نایا کردمیم حس گفتم یدید -

 بر و شودیم خم و افتدیم خنده به واران من حرف با و

 دیگویم و زندیم یابوسه امیشانیپ یرو

 یخوردن و نیریش دختر نیا اندازه به کدومشون چیه اما -

 .ستنین

 زنمیم شیبازو در یمشت و شومیم زیخ مین میجا در یکم

 میگویم و

 ؟یشیم قائل ضیتبع االن نیهم از -

 واران بغل درون نوزاد نیدلنش و بایز چهره به ینگاه و

 .کنمیم

 و دهمیم جا خودم بغل درون و رمیگیم واران از را او

 نوزاد گفتیم راست او شوم،یم قیدق صورتش در شتریب

 .بود یخوردن و نیریش واقعا

یم آن یرو بر یابوسه و آورمیم باال را کوچکش دست

 کنمیم نگاه کردیم نگاه من به رهیخ که واران به و گذارم

یم نگاهم مرموز که دهمیم تکان هیچ یمعنا به یسر و

یم زمزمه گوشم کنار و آوردیم کترینزد را سرش و کند

 کند



 ؟یبد آقاتون به بوس هی یخواینم تو -

 و کنمیم او به یبار طنتیش ینگاه و برمیم عقب را سرم

 میگویم

 .بوس تا دارم ازین خواب به شتریب االن -

یم امخنده که کنمیم نگاه شودیم درهم که صورتش به

 یرو بر نرم یابوسه و رمیگیم را امخنده یجلو رد،یگ

 گذارمیم ستبرش شانه یرو بر را سرم و گذارمیم لبانش

 روز به وشوم ه میریخ عشقمان ثمره به دخترمان به و

 .کنمیم فکر افتاد سال سه نیا در که یاتفاقات و جنگ

 شاخه شدم، پرت نییپا به دره از که روز همان در درست

یم نجات پرتگاه به افتادن از مرا و کندیم رشد یدرخت

 با بود قرار که است یدختر کار دمیفهم بعدها که دهد،

 .بود کند ازدواج داگالس

 کمک به و برمیم در به سالم جان اتفاق آن از روز آن

یم گاهیمخف به داد نجات را جانم که یدختر همان ایگلور

 .باشم امان در ایکتوریو شر از تا میرو

 تدس بود توانسته تمام یرکیز با ایما که جنگ دانیم در و

 به حمله آماده و کند باز را هابچه هیبق و آلفرد و خودش

 دبو انیشورش قیتشو و یخوان رجز حال در که ایکتوریو

 .شوند



 خانواده یبرا یدیتهد بخواد نکهیا از قبل رو طانیش -

 که وقتشه حاال و میکرد نابود رو بشه کشورمون و هامون

 نآ از کامال رو یروزیپ و میببر نیب از رو همدستاش تمام

 .میبکن خودمون

 اون سمت به ا،یکتوریو سخنان دنیشن با واران و هابچه و

 تدرس یسپاه خود یبرا آنها از ایکتوریو که یانیشورش و

 ینینش عقب انیشورش از مهین که کنندیم حمله بود کرده

 و هحمل آماده و ریش ایکتوریو یحرفها با دوباره که کنندیم

 در که جنگل واناتیح و آلفاها از یسپاه که شوندیم نبرد

 به خوردیم چشم به هم ها گوزن یآلفا وتیال انیم آن

 کامال را آنها باالخره و کنندیم حمله انیشورش سمت

 سربازان و ایکتوریو تنها انیم آن در که دهند،یم شکست

 و کنندینم ینینش عقب و مانندیم جنگ دانیم در وفادارش

 یبرا که نیستیکر که بودند یرو شیپ حال در لحظه هر

 بر سوار بود رفته آنجا به نیسارد التیا تیمسئول رشیپذ

 دیگویم مادرش به خطاب و دیآیم آنجا به اسب

 کارات نیا از دست یخوایم گهید یک مادر، کن بس -

 .یباش یراض حقته و یدار که یزیچ اون به و یبردار

یم بود شده یعصب نیستیکر یها حرف از که ایکتوریو و

 دیگو

 وقت یک و یستیبا من یرو تو یکنیم جرئت چطور -

 ؟یبش گستاخ نقدریا که یکرد



 و کشدیم رونیب قالف از را سربازان از کی ریشمش و

 دیگویم

 رو سرت بودم کرده ازدواج پدرت با که یوقت همون دیبا -

 زدمیم

 به بتواند آنکه از قبل اما شود،یم ور حمله او طرف به و 

 در و شودیم ظاهر پشتش در امیلیو برود نیستیکر سمت

 شرش و کندیم جدا تنش از را ایکتوریو سر حرکت کی

 هم اتفاقات نیا از بعد باالخره و کندیم شهیهم یبرا را

 به و  میتسل و کنندیم ینینش عقب او وفادار سربازان

 .شوندیم مجازات

 سلطنت تخت به توانستم سال کی از بعد باالخره هم من و

 و دانستندیم طانیش مرا هنوز مردم اول در که چرا نمیبنش

 یحکمران بخواهد طانیش کی که کردندینم قبول کی چیه

 امیلیو واران، کمک با آخر در و ردیبگ دست در را کشور

 بود کنارم در شهیهم دوست کی همانند که نیستیکر و

 تاج سال کی از بعد باالخره و کنندیم قبول مرا مردم

یم ازدواج واران با آن از بعد بالفاصله و کنمیم یگذار

 هم را نیا و است فرزند چهار عشقمان ثمره اکنون که کنم

 دختره آن و آمد نییپا طانیش خر از آخر داگالس که میبگو

 هم لیدن و ایما و رفتیپذ یهمسر به را ایگلور یعنی نوایب

 به میتصم باالخره یباز لوس و ینامزد سال دو از بعد که

 و گذردینم ازدواجشان از شتریب ماه کی که گرفتند ازدواج



 در در ِاما مچ سونیج که یروز همان در که سونیج و ِاما

 زود یلیخ و شنوندیم آشنا باهم بود گرفته ها بوته پشت

 دخو عالقه مورد دختر نیستیکر باالخره و کنندیم ازدواج

 نیسارد التیا در اکنون و کندیم دایپ داشت نام ِبکا که را

 و حکومت حال در آزتالن سلطه تحت یها التیا از یکی

 .کندیم یزندگ یخوش یخوب به

 و میآیم خودم به که کندیم حرکت صورتم یجلو یدست

 دیگویم و کنمیم واران نگاه

 بچه هیگر یصدا با یحت که یکردیم فکر یچ به یداشت -

 ؟یومدین خودت به هم

 و کنمیم نگاه بود واران دستان انیم در حاال که دخترم به

 میگویم

 میهم کنار هم االن و میگذاشت سر پشت که ییهایسخت به -

 ها بچه به یااشاره و ردیگیم خود به یابامزه افهیق واران

 دیگویم و کندیم

 نه؟ مگه میدار رو شیپ یادیز یها یسخت هنوز اما -

 میگویم و زنمیم شیبازو به یمشت و کنمیم یاخنده

یم کمک بهت نداره اشکال ؟یسخت یگیم ها بچه به تو -

 یبذار سر پشت رو هایسخت نیا تا کنم

 .کنمیم ندیخند به شروع و پنهان گردنش در را سرم و



 

 پایان.                           

 

 

۲۸/۱۱/۱۳۹۸ 

 پایان.

 

 سایت سرزمین رمان آماده شده. در وب رمانین ا   

 

 مراجعه کنید.زیر سایت  دانلود رمان بهلطفا برای    

 

           http://www.sarzaminroman.ir 

 

 تلگرام در تیسا چنل                    

 

         https://t.me/sarzaminroman2 

 

 

http://www.sarzaminroman.ir/


 قلم از استفاده سو و رمان نیا از یبردار یکپ گونه هر

        فتا سیپل به میمستق گزارش و دارد یقانون گردیپ سندهینو

 شود.ارسال می                         

                  www.sarzaminroman.ir 

http://www.sarzaminroman.ir/

