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 خواند: دیگرگ زاده خواه ندهیدر ا انچه

 

 یجنگل رو فراگرفته بود... نه صدا یانداخته بود. سکوت محض هیبر جنگل سا یا مهیبسان خ یکیتار

 .باد یصدا یو نه حت ینه تپش قلب واناتیح

 .زانگی هراس و خوفناک ٫بود. پر از رازو رمز ایکل دن ینقطه از جنگل جدا نیا انگار

 و شوم را به وضوح حس کنه. کیتار یزیچ یکیدر همون نزد ییتونست از جا یم

تک تک لحظات مثل  یمدت تو نیکه ا یگزگز زخم تونستیناخوداگاه به سمت کتفش برد. م دستشو

 رو احساس کنه.  دادیم ینیدوشش سنگ یرو نیسنگ یبار

پرده  نیاطراف بود. پشت ا نیهم ییجا هیشده. اون  کیبه هدف نزد دونستیکرد. م یم حسش

که تمام عمر خودشو  یزی. روز مقابله با چرسهیروز بالخره فرام نیا دونستی. منتظر بود. مکیتار

 قرار داده بود. ریتحت تاث انشویاطراف

. تقاص تمام گرفتیشد. امشب تقاص م یمواجه م نینفر نیا یشب سرنوشت بود. امشب با بان امشب

حساب  هیگرفته شده. امشب شب تسو زانشیکه از عز ییتقاص تمام جون ها دهیکه کش ییزجرها

 بود.

 ؟یگردیدنبال من م _

 یحکم از پشت سر باعث شد به عقب برگرده. دست هاش مشت شد و دندوناشو رورسا و م ییصدا

 گفت. زیتمسخر ام ی. صدا با لحندیهم ساب

 منتظرت بودم._
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 تاک...  کیتاک، ت کیتاک، ت کیت

به سقف  رهیشدن. چشم هام خ یاعصابم زده م یبود که بر رو یساعت مثل پتک یعقربه ها یصدا

 نکهی. ادونستمینم یچیحالت هستم. ه نیا یچند ساعته که تو دونستمینم یاتاق بود. حت یچوب

ساعت از کار افتاده برام  هیمثل  یزندگ دونستمیچه خبره؟ فقط م رونیکه ب نیامروز چندمه. ا

 و روزها و شب هام مثل هم شده.  ستادهیازحرکت ا

 شیکه هنوز به وضوح پ ی. دو هفته از اون شب وحشتناک. شبگذشتیهفته از برگشتمون م دو

بدنم  یتک تک استخون ها یو اون درد شوم و نحس که تو د،زلزلهیچشمم بود. رعد و برق، باد شد

و نابودم  رهیرفت تا همه وجودم رو در بر بگ یکه انگار م یکشنده ا یکیبه وضوح حس کرده بودم. تار

 . نهک

 . دیچیپیسرم م یجمله پدرم تو هنوز

 « فعال شده! نیفعال شده! نفر نینفر»

انگار به عقب کشیده شدم به همون شب نحس، به همون شبی که انگار زندگی برام به پایان رسیده 

قیافه وحشت زده بابا که انگار وقایع اون شب مثل یه فیلم ویدیویی از مقابل چشمام عبور کرد. بود. 

ه انگار دنیا براش میخورد کبه من و لوسی خیره مونده بود و آنچنان درماندگی توی صورتش به چشم 

 به آخر رسیده بود.

 چند قدمی جلوتر رفتم وگفتم:

 «بابا ؟ چی شده؟ چطوری پیدامون کردی؟»  

 به دیواره غار تکیه داد و چشماشو روی هم فشرد و زمزمه کرد:

 «لوسی؟ میتونم با پسرم تنها صحبت کنم؟» 

کرد. مچشو تو دستم گرفتم و مانع رفتنش لوسی نگاهی به من انداخت و به آرومی از کنارم عبور 

 زمزمه کردم: شدم.



 «چیزی نیست که نیاز باشه ازش مخفی کنیم.» 

 درک نگاهی به لوسی کرد و گفت:

 «لطفا برو» 

 لوسی دستشو از دستم آزاد کرد و بی هیچ حرف یا سوالی بیرون رفت.

 به سمت بابا براق شدم و گفتم:

 «اینجا چیکار می کنین؟چیکار داری می کنی؟ اصال شما » 

 «باید باهات حرف بزنم مایک.» 

 «میشنوم.» 

 «تو نفرینو فعال کردی.» 

 «بازم این مزخرفات نفرین رو شروع کردی؟ این بار مرگ کی رو میخوای تقصیر من بندازی؟» 

 «بحث این چیزا نیست مایک. خودتم خوب میدونی که نفرین واقعیه.» 

 «خب؟» 

از بچگیت در مورد این نفرین میدونستم. من مراقب بودم با همه توانم مراقب خودت میدونی که من » 

باشم هیچ انسانی بهت نزدیک نشه تا اینکه تو قانون شکنی کردی مایک و من نمیخواستم این روزای 

. فکر کردم وقتی گفتی بخاطر عشقت به لوسی میخوای ولش کنی رو حرفت خوب رو ازت بگیرم

 «شدن لوسی همه چی خراب شد. بمونی اما با دزدیده

 پوفی کردم و گفتم:

بابا به محض برگشت به گله من و لوسی دیگه هیچوقت همو نمیبینیم. اگه مشکلت اینه بهتره » 

 «خیالتو از االن راحت کنم.

 بابا آهی کشید و گفت:



نفرینو فعال کنه و دیگه فایده نداره مایک! اون نفرین با کاری که کردین فعال شده. یه بوسه میتونه » 

 «وقتی فعال بشه دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره.

 خشک شدم.

 «چی داری میگی؟» 

 «امیدوار بودم این اتفاق نیوفته اما انگار خیلی دیر رسیدم.» 

با صدای زنگ موبایلم از خاطرات اون شب بیرون اومدم. بدون اینکه به اسم تماس گیرنده نگاه کنم 

 گوشی رو خاموش کردم. 

بوسه  یکودک نیریش یافسانه و کارتون ها یزدم... بر طبق تمام یفعال شده بود. پوزخند نینفر آره

کامال خوشبخت رو درست  یندگز هیعاشق و معشوق رو از همه طلسم ها نجات بده و  تونهیعشق م

از  مکرده بودم که خودم یکیرو گرفتار طوفان تار یبوسه سرنوشت خودم و لوس کیاالن؟ با  یکنه ول

با یه بوسه زندگی ما گرفتار نفرینی شده بود که حتی نمیدونستم راه نجاتی عواقبش خبر نداشتم. 

 ازش وجود داره یا همه محکوم به فنا و مرگ بودیم؟

 یمانند ینشانه گداخته خالکوببی اراده دستم به پشتم رفت و عالمت داغ شده پشتم رو لمس کردم. 

نشونه ای که مثل  با تماس انگشتم یا با برخورد لباس به پوست تنم دچار سوزش می شد. که هنوز هم

ست گفته بود، اون مرد در مهر پای این واقعیت که من نحس بودم کوبیده شده و به آن تایید زده بود. 

من یه موجود شوم و تاریک بودم، موجودی که زندگی همه کسایی که دوستشون داشتم رو به خطر 

میندازه، موجودی که پاکی و روشنایی رو میبلعه و مرگ و تاریکی رو به ارمغان میاره...من شوم بودم 

  و این یه حقیقت محض بود. 

ا مانع هرگونه دیداری بین من و لوسی بشن. حتی از لحظه برگشتمون به اینجا همه مراقب بودن ت

نمیدونستم حالش چطوره؟ زخم هاش خوب شده یا نه؟ وحشت زده اس یا نه؟ اون الیق این بود که یه 

جواب و دلیل درست برای این امتناع من از دیدار بگیره. نمتونستم بذارم همینطوری در بی خبری 

ون بوسه دیگه نمیتونه منو ببینه! از طرفی دیگه بمونه و همش از خودش بپرسه چرا بعد از ا

نمیتونستم ریسک کنم، نمیتونستم مطمئن باشم که به محض دیدنش میتونم جلوی میل قلبی خودم 

مبنی بر در آغوش کشیدنش رو سرکوب کنم یا نه؟ نمیتونستم در برابر جون خودش یا خودم یا حتی 



ه بود، تمام گله و حتی درک هم از چنین اتفاقی گله ریسک کنم. من تنها کسی نبودم که وحشت زد

فعال شدن چقدر برامون دردسر  از دچار وحشت شده بود، همه ما به خوبی میدونستیم نفرین قبل

حاال که فعال شده بود خدا میدونست چه آثار مخربی رو میتونست با خودش به درست کرده بود 

 رک بهم بریزه و اتاق رو ترک کنه.ارمغان بیاره. حتی فکر کردن بهش هم باعث میشد د

دو هفته از برگشتمون گذشته بود و من درست مثل یه زندانی توی اتاقم روی تخت دراز کشیده و 

اعصابم به قدری تحت فشار بود که حتی از خاطرات اون شب رو مدام توی ذهنم مرور می کردم. 

امیدی برای ادامه زندگی برام نمونده حرف زدن با سایرین هم امتناع می کردم، انگار هیچ انگیزه و 

بود. به چه امیدی باید ادامه میدادم؟ اصال باید دنبال چی می رفتم؟ شاید برای همه بهتر بود که 

خودمو برای مرگ اماده کرده و سرنوشت شومم رو قبول می کردم. جان از نزدیک شدن آرورا به من 

به خاطر من از دست داده بود و نمیتونست سر  ممانعت می کرد، البته بهش حق میدادم اون همسرشو

ندگی تنها دخترش چنین ریسکی کنه، اونم نه وقتی حتی خود من هم به خودم اعتماد نداشتم. ز

حس میکردم مثل بمب اتمی هستم که هر لحظه ممکنه منفجر شه و سایرین رو با خودش نابود کنه. 

میت نداشت، اگه میتونستم رهبری رو به کسی دیگه به رهبری گله هم فکر نمیکردم، دیگه برام اه

میسپردم که الیق تر از من باشه. شب و روزم صرف شمردن تعداد بشقاب های غذایی می شد که 

دست نخورده و ماسیده از اتاقم بیرون میرفتن. درک هر روز بهم سر میزد کنارم مینشست و سعی 

ابدی بسته بودم. نگاهم از روی دیوار مقابلم میکرد باهام حرف بزنه اما من انگار با سکوت پیمانی 

تکون نمیخورد و دهنم برای بیان هیچ حرفی باز نمیشد. از همون شب که درک باهام صحبت کرد 

مثل مجسمه ای بی روح در سکوت کامل به خونه برگشته بودم و در مقابل سوال های لوسی و اشک 

ین کلمه ای رو هم به زبان جاری نساخته هاش کوچکترین عکس العملی نشون نداده و حتی کوچکتر

 بودم. انگار همون شب مرده بودم و دیگه چیزی از من باقی نمونده بود که بخواد مقاومت کنه.

میدونستم که دیر یا زود درک مجبورم میکنه برای از بین بردن این نفرین به روال زندگیم برگردم، 

و همه رو از شر خودم راحت کنم اما حس  میدونستم نمیذاره همینجوری به استقبال مرگ برم

میکردم توان چنین چیزی رو ندارم. چشمامو روی هم فشردم و به اون آزمایشگاه لعنتی فکر کردم. 

حتی یک روز هم نتونسته بودم از اون پیروزی شیرین لذت ببرم. از نابودی کسایی که به حد مرگ 

 بپردازم.  شکنجه ام کرده بودن شادی کنم و به جشن و پایکوبی



جزغاله شده بودم مثل ابی بر روی آتش قلبم ریخته می گرچه با تصور اینکه همشون توی اون انفجار 

شد. پیمان صلح بین ما و گرگینه های سایه با از بین رفتن دشمن مشترک از بین رفته بود و همه چیز 

 به وضعیت سابقش برگشته بود. تقریبا همه چیز به جز من...!

 .رمیبراش در نظر بگ یهیچه تنب رمیبگ میبود تا من تصم یاون پست فطرت خائن هنوز زندان رافائل

کابوس هر شبم شده بود صدای جیغ و فریاد های آدم هایی  شده بودم. یاز انتقام هم خال یحت یول

که توی اون آزمایشگاه در میان آتش غوطه ور بودن و از درد به خودشون میپیچیدن و راهی برای 

و از جا بلند  دمیکش یآه رار نداشتن...صدای جیغ هایی که انگار قرار نبود هیچوقت تموم بشن. ف

 ادیشدم.  رهیرفتم و به عالمت پشتم خ نهیا یبدنم درد گرفته بود. جلو یشدم تمام استخوان ها

می  میرفت زندگی من رو به زوالن نیاز ب نیبودم. اگه نفر دهیخواب شن یافتادم که تو ییحرف ها

 رسید...

 بی حرف روی تخت نشستم و به زمین خیره شدم.تقه به در خورد.  چند

از  یمن که ناش یچشم ها یپا اهیس یدست نخورده و گود یوارد اتاق شد. نگاهش به ظرف غذا بابا

 شونه ام گذاشت و گفت:  یمداوم بود افتاد. دستشو رو یها یخواب یب

 « .کیهنوز ادامه داره ما یزندگ»

 من شده بود.  دیجد تیاز شخص یپوزخند جزئ نیزدم. انگار ا ندپوزخ

 «هنوز تصمیم نداری حرف بزنی؟»

 آهی کشیدمو سرمو به سمت دیگه ای برگردوندم. 

فکر میکنی با حرف نزدنت چیزی درست میشه؟ فکر میکنی میتونی با نادیده گرفتن مشکل اونو از » 

 «زندگیت حذف کنی؟

نمیخواستم حذفش کنم! میخواستم تمومش کنم! میخواستم از این زندگی حذف کنم؟ معلومه که 

خالص بشم...زندگی که هیچوقت هیچ چیز خوبی برای من توش نبود. هیچوقت نتونستم از ته دل 

 خوشحال باشم. این زندگی برای من هیچی نداشت و من اماده بودم تا برای همیشه ازش وداع کنم.

 محکم تکونم داد: دست هاش دور شونم حلقه شد و



با من حرف بزن لعنتی! اگه میخوای تسلیم بشی و بمیری مشکلی نیست ولی با مردنت منو هم » 

 «میکشی مایک! با حرف نزدنت منو هم داری نابود میکنی! حرف بزن لعنتی.

سرمو بلند کردم و به چشم هاش خیره شدم. میتونستم نگرانی و وحشت رو توی چشم هاش ببینم. 

 اینجا میرسیدم تا بهم توجه نشون بده؟ تا یادش بیاد پدر منه؟ باید به

 گفتم: لب های خشکمو تر کردم و با صدایی که از فرط حرف نزدن دورگه شده بود

 «برای من همه چی تموم شده بابا!» 

 « ...کیما»

اطر منه میدونم همش تقصیر منه. میدونم کاری رو کردم که نباید انجام میدادم. میدونم همه چی بخ»

و باور کنین نیازی به سرزنش شدن ندارم. اگه میتونستم همین االن جونمو میدادم و این نفرینو تموم 

میکردم تا همتون از شرم خالص شین! اگع فقط میدونستم این نفرین واقعا چیه و چه عواقبی داره 

 « شاید میدونستم باید چیکار کنم.

 تخت نشست و گفت:  یو رو دیکش یآه درک

من و مادرت خیلی سعی کردیم اطالعات درستی در مورد این طلسم پیدا کنیم ولی هیچ چیزی »

کامل نبود جز یه سری اطالعات ناقص. اطالعاتی که توی کل این دو هفته میخوام در موردشون باهات 

 « .حرف بزنم و تو هربار با سکوتت منو نادیده میگیری

 م:عصبانیت به وجودم هجوم اورد و فریاد زد

من لوسی رو از دست دادم! حتی نمیتونم یه خداحافظی درست  اطالعات تو به چه دردم میخوره؟»

حسابی باهاش داشته باشم! همه یه جوری بهم خیره میشن انگار من یه بیماری واگیر دارم که هر 

 «لحظه ممکنه براشون کشنده باشه!

 « تورو کنترل کنه. این خشم . نذار همون طلسمه اتریتو از تاث تیعصبان نی. اکیاش ماب اروم»

 گفتم:  یقرار یو با ب نشستم

  «حرف بزن. هرچی میدونی بگو و محض رضای خدا برای یه بارم که شده با من روراست باش! »

 



 به روم نشست و گفت:  رو

نادیده اش بگیریم، انگار که ، مادرت طلسم شد ما با همه وجود سعی کردیم انکارش کنیم که یزمان»

رو دیدیم که مهر میتونستیم اینجوری از بین ببریمش اما فایده نداشت. کم کم به وضوح نشونه هایی 

مخصوصا بعد از تولد  تاییدی به این موضوع بود و اثباتی برای حقیقی بودن ترسناک ترین کابوس ما.

عشق برای تو . نهیبیم بیآس شتریاون ب یعالقه داشته باش یبه کس شتریب یکه هرچ دمیکه... فهم

مثل سم مهلکی بود که نه تنها تورو بلکه کسی که دوستش داشتی رو هم مبتال می کرد و عواقب 

اون شب  غیرقابل جبرانی رو به بار میاورد. هیچکس نه توی این قبیله و نه جای دیگه خبر نداره که

یکی از جادوگرار و کشتیم و برای همین اونا مادرت رو واقعا چه اتفاقی افتاد، اونا فکر میکنن ما پسر 

طلسم کردن اما حقیقت چیز دیگه ایه. چیزی که جز من و مادرت هیچکس دیگه ای ازش خبر 

 « نداره.

  «؟یقتیحق چه»

حقیقت تلخ تر از اونی بود که ما بتونیم به کسی بگیم. میتونست یه فتنه بزرگ باشه. قبال رابطه ما  »

زمانی  با جادوگرا اینقدر بد نبود، همه با هم و کنارهم زندگی میکردیم، همسایه بودیم، دوست بودیم.

گری به وجود اومد، که من با مادرت ازدواج کردن، کینه ای تو قلب پسر یکی از روسای قبایل جادو

نمیدونستم به مادرت عالقه داره ولی همون کینه جزیی باعث شد کم کم بین قابلی فاصله بیوفته. 

زمانی که اونارو به جادوی تاریک اوردن، گرگینه های سایه رو برای دشمنی با ما ایجاد کردن و من 

ر وب دتر شد تا اون شبی که میدونستم پای اون مرد همیشه در میونه. چند سال گذشت و اوضاع بدت

رفتیم تا شاید بتونیم صبح رو به قبایلمون برگردونیم ولی اتش جنگی به پا شد که همه چیزو نابود 

پدرش همه  یولکرد. من مجبور شدم آدرنا همون مردی که عاشق مادرت بود و همسرشو بکشم. 

دل گرفت. از من تو و به  نهیمرگ پسرش شد ک عثکه با یاز عشق نیهم ی. برادونستیم زویچ

 « کرد. جادیرو ا اهیبه دل گرفت و اون طلسم س نهیمادرت ک

 بودم. درک ادامه داد:  دهیقسمت داستان رو نشن نیا چوقتی. هدادمیزده به حرف هاش گوش م بهت

قدرتمند بودن.  تینها ی. طلسم هاشون بکیتار یلیخ یلیداشتن. خ کیتار یروهایاون جادوگرا ن »

که تورو طلسم کرد  یرو به وجود آوردن. جادوگر هیسا یها نهیکه اونا گرگ نهیا یدونیکه نم یزیچ هی

 « .ادیزفوق العاده  یبا قدرت ها یکرده. جادوگر جادیرو ا هیسا یها نهیکه گرگ هیهمون جادوگر



 « کرد؟ داشیپ شهیکجا م نکهیا ؟یدونیازش نم یزیچ»

 «ندال بود.وکه اسمش  نهیا دونمیکه من ازش م یزیچ همه»

 خودم تکرار کردم  با

 « .ندالو»

 « .یکن داشونیپ یتونیچطور م دونمینم »

 « اطراف بودن؟ نیا کیتار یاون گروه تنها گروه جادوگرا یگفت»

 « بودن. یکیمافوق تار یها یرویمتعلق به ما تنها گروه جادوگر با ن هیتو ناح آره»

بودن و هم منو طلسم کردن هم  هیناح نیا کیتار یشروع به کار کرد. تنها گروه جادوگرا ذهنم

در مورد نسل خودشون افتادم. در مورد  انایسار یحرفا ادیرو به وجود آوردن.  هیسا یاه نهیگرگ

 کرد.  دایسوق پ یا هگی. بعد ذهنم به سمت دکیخون تار

 یه پزشک هاک همون جادوگریکرده بود.  فعالیت هیناح به تازگی در این گهید کهیجادوگر تار هی

ممکنه از همون گروه  یعنیداده بود. چرا؟  یزیچ هی یرو در ازا ازشونیمورد ن لیوسا شگاهیآزما

 باشه؟ 

 « هنوز زندس؟ یکنیفکر م یعنی »

 « زندس.  مطمئنم»

  «؟یممکنه؟ اگه مرده باشه چ چطور»

اثر طلسم هاش باطل  رهیجادوگر بم هی ی. وقتکیشد ما یاگه اون مرده بود طلسم از تو برداشته م »

 « . شنیم

 « چند سال گذشته ممکنه... یدونیم »

 « بفهم. نویجوک مسخرست. ا هیاونا مثل  یعمر برا تی. محدودنیطانی. اونا شکنیاونا تار کیما»

 ذهنمو به زبون آوردم.  یاراده فکر تو یب



 « داده از همون گروه باشه؟ کیتار ییمواد جادو شگاهیآزما یکه به پزشک ها یاون جادوگر ممکنه»

 گشاد شده گفت:  ییبا چشم ها درک

 «؟یزنیحرف م یدار یدر مورد چ »

 دستام گرفتم و گفتم:  یتو سرمو

 یاستفاده کردن جادو روسیکه واسه ساخت و ییزایگفت چ نویدکتر مور شگاهیآزما هیاونجا تو »

جزو همونا باشه  دیبهشون داد تا مواد رو بسازن. حتما با نارویا کیجادوگر تار هیبوده. گفت  کیتار

  «شه؟یم دایپ ینواح نیا کیمگه نه؟ مگه چندتا جادوگر تار

 « باشه. نطوریهم دی. شادونمینم»

و اون  هیبتونم اون ناح دیاگه من بدونم اونا از کجا با اون جادوگر ارتباط برقرار کردن شا یعنی»

 نیبتونه ا ایکرده بشناسه  نیکه منو نفر یممکنه اون کس ارمیکنم و اگه شانس ب دایجادوگر رو پ

 « کنه مگه نه؟ یخنث نوینفر

 زده گفت:  جانیه بابا

 « باشه. نیتنها سرنخ ما هم دی. شاشهیدرسته م »

 « ...اره»

زنده مونده  یمن اونجارو منفجر کرده بودم. چطور امکان داشت کس یفرو نشست. ول جانمیه تمام

 بده؟  یشتریب حیباشه که بتونه بهم در مورد اون جادوگر توض

 « . من...بابا»

  «؟یچ»

 « زنده مونده باشه. یکس کنمیاونجارو منفجر کردم. فکر نم من»

 صورتش بی حالت و مثل سنگ شد. فکش قفل شد و بعد از چند ثانیه گفت:چند لحظه تمام 

  «فراموش کرده بودمبهم گفت.  ارورا»



که وجود داشت رو با دست  یو سرنخ دیرو چشم هام گذاشتمو فشردم. لعنت به من. تنها ام دستامو

 یروز هی نیکنه به افکر نکردم مم یبرده بودم و خشم اونقدر کورم کرده بود که حت نیخودم از ب یها

 بدردم بخوره. 

نمیدونم شاید نتونم تا ابد دست رو دست بذارم و منتظر بمونم ببینم سرنوشت قراره برام چی رقم »

 « بزنه.

 «مایک؟ میخوای همینجا مثل یه پسر بچه زانوی غم به بغل بگیری؟ یکن کاریچ یخوایم»

 «تو میگی چیکار کنم بابا؟» 

توی چشم هام خیره شد، چنان جدیتی توی چشم هاش بود که انگار به  دستاشو رو شونم گذاشت و

 دیواره احساساتم ضربه پتک مانندی رو وارد کرد.

بلند شو، به خودت بیا. من بهت اعتماد دارم پسر. من میدونم اگه یکی باشه که بتونه این نفرینو از » 

مرگی باشه نباید به همین راحتی خودتو بین ببره خودتی. تو میتونی از پسش بر بیای. اگه قرار باشه 

در برابرش تسلیم کنی. تو پسر منی! تو رهبر گرگینه های مهتابی. تو یه جنگجویی مایک! مثل یه 

  «ترسو نمیر! مثل یه سرباز به سمت میدون مبارزه برو و زندگی خودتو ازش بگیر!

ی کردم. اگه قرار بود بمیرم باید به حق با بابا بود، نباید مصل یه بچه ترسو خودمو تو اتاقم قایم م

که من الیق این رهبری بودم. قبیله ام، به پدرم نشون میدادم که با شجاعت مردم. باید نشون میدادم 

 جا بلند شدم و گفتم:  از

  «شناسهیمن م یرو به خوب شگاهیکه اون آزما شناسمیرو م یکی »

  «؟یک»

 « رافائل! اون خائن پست. کجاست؟ »

 « .میدر موردش نگرفت یمیتصم چیه ینداشت یچون حال مساعد میکرد شیزندان»

 زدم و گفتم:  یپوزخند

شاید زیر شکنچجه دهن باز کنه و حرف بزنه مردک پست فطرت خیانتکار! به همه خبر بده پدر، » 

 «همه بزرگان رو دور هم جمع کن. امشب محاکمه اش میکنیم! تعلل دیگه کافیه.



  «؟یمطمئن کیما»

 امو با اطمینان باز و بسته کردم و گفتم:چشم

هیچوقت به این اندازه از کاری که میکنم اطمینان نداشتم بابا. بذار یه بار برای همیشه بهشون » 

 «نشون بدیم کی رهبرشونه!

دیدم که برق افتخار توی چشم هاش درخشید، این همون پسری بود که همیشه ارزوشو داشت، یه 

به  ستادمویا نهیتکون داد و از اتاق خارج شد. مقابل ا یسرل تنبل و ترسو! مبارز نه یه آدم بیخیا

 بود. ی. وقت تلف کردن کافذاشتمیدست رو دست م دینبا گهیشدم. د رهیچهره خسته خودم خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

شب هنگام وقتی تاریکی آسمون رو پوشوند، از هر سمتی افرادی به سمت خونه ما جاری شدن، 

بزرگانی که کنار گوش هم از تصمیم ناگهانی من متعجب بودن و پچ پچ کنان حرف میزدن. کنار پنجره 

 ایستاده و ورودشون به خونه رو تماشا می کردم. وقتی آخرین نفر وارد شد و در بسته شد به سمت

اینه اتاقم رفتم. لباسمو مرتب کردم و به تصویر مصمم خودم در اینه خیره شدم. دیگه جای کنار 

میتونستم صدای همهمه هایی که از پایین میومد رو به وضوح بشنوم، پوزخندی روی کشیدن نبود. 

بود صورتم نشست آخرین باری که توی این وضعیت بودم روز محاکمه من بود! تنها تفاوت بزرگ این 

که اونبار من تنها نبودم و پیتر رو کنار خودم داشتم اما االن من تنها اینجا ایستاده بودم و میدونستم 

محاله که پیتر برای این محاکنمه خودشو برسونه. شاید حتی حتضر نمیشد یه بار دیگه تو صورتم 

شت که اون رای به نگاه کنه. نفس عمیقی کشیدم، هرچی که بود اون پدرش بود و نمیشد انتظار دا

 اعدام پدرش بده حتی وقتی خیانت پدرش یه امر اشکار بود و نیاز به اثبات نداشت.

دستی به موهای آشفته ام کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. امشب باید تصمیم مهمی 

بچه میگرفتم و طبقه پایین آدمای زیادی بودن که دل خوشی از من نداشتن و منو به عنوان یه پسر 

  احمق میدیدن. 

 دمیگام هام سروصداها خاموش شد. به سالن که رس نیرفتم. با طن نییدرو باز کردم و از پله ها پا

ی که به دست اورده ریاخ های تی. با وجود موفقکردنیو انزجار نگاهم م یاز شگفت یلتهمه با حا

هنوز یه موجود منفور بودم. طرز بودن به خاطر فعال شدن نفرین که سروصدای زیاید به پا کرده بود 

نگاهشون به من مثل نگاه کردن به یه بیمار جذامی در حال مرگ بود و وحشت از سرایت کردن 

بیماری. میدونستم که خیلی ها در دول این دو هفته بارها سراغ پدرم اومده و درخواست عزل من از 

نمیدونستم چقدر میتونه در قبرابر  رهبری رو کردهب ودن که دِرِک همه رو بی تعلل رد کرده بود.

 همه اونا مقاومت کنه ولی باید به پدرم ثابت می کردم اشتباه نکرده.

دست هامو که باال بردم همه ساکت شدن، فضای سنگینی بود، همه چشم ها به من خیره بودن. نگاهم 

نشسته بود و با دور اتاق چرخید و به روی رافائلی خیره موند که گوشه ای با دست و دهان بسته 

نفرتی که از چشم هاش زبانه میکشید به من خیره بود. اگه نگاه ها کشنده بودن قطعا اون میتونست 

صندلی ردیف اول مات و مبهوت شدم. برخالف  با نگاهی که داشت منو آتش بزنه. با دیدن پیتر روی



رتشو پوشونده بود به نقطه ای انتظارم خودشو به جاسه رسونده بود وب ا هاله ای از غم و اندوه که صو

 خیره شده و از تماس چشمی با من امتناع می کرد. 

 صاف کردم و گفتم:  صدامو

از همه شما بزرگان قبیله تشکر میکنم که وقت گذاشتین و خودتونو برای این جلسه فوری به اینجا »

  «ی مهمه.رسوندین. میخوام در مورد مطلب مهمی صحبت کنم که حضور شما اینجا برام خیل

صدای خودم متعجب شدم. انگار تمام فشارهایی که این مدت بی وقفه به  و تسلط یاز سرد خودم

حسابی توسنته بود اثر خودشو بذاره و از من یه مجسمه بی احساس  روح و جسمم وارد شده بود

 بسازه. نگاهم رنگی از نفرت گرفت و به روی رافائل خیره موند. 

همونطور که احتماال تا االن متوجه شدین امشب دورهم جمع شدیم تا برای سرنوشت آدمی که به » 

تمام گله خیانت بزرگی کرد تصمیم بگیریم. کسی که حاضر شد ما، برادرانش، همنوعانش و حتی هم 

فدا کنه. کسی که خیلی آسون مارو به اون شکارچی های لعنتی فروخت!کسی خون های خودش رو 

 «االن بدون ذره ای عذاب وجدان اونجا نشسته و با گستاخی تمام به من زل زده!که 

 رو به دوتا از افراد کردم و گفتم:

 «دهنشو باز کنین!» 

دو نفر از جا بلند شدن و به سمتش رفتن تا دهنشو باز کنن. به محض برداشته شدن پارچه از دهانش 

 تفی روی زمین کرد و گفت:

 «میبینم زنده ای و داری این اراحیفو بلغور میکنی مایک!متاسفم که هنوز »

مطمنم باش تا زمانی که آدم کثیفی مثل تو نفس میکشه من نمیمیرم رافائل. چطور فکر کردی » 

میتونی از زیر خیانتی که کردی قسر در بری؟ فکر کردی من میمیرم و میتونی خیلی راحت آزاد شی؟ 

؟ من زنده برگشتم فقط برای تو! فقط برای اینکه نذارم کثافتی مثل تو انگار نه انگار که اتفاقی افتاده

متعحبم که به زندگی کثیفش ادامه بده!  اما هنوز چندتا سوال دارم که شاید جوابش پیش تو باشه. 

چرا اینقدر دلت میخواست من از قبیله طرد بشم؟ چی نصیب تو می شد رافائل؟ با نبود من جی به تو 

 «میخواستی جز من قبیله هم به اونا بدی. اما چرا؟ می رسید؟ شاید



 کجی روی صورتش نشست و سری تکون داد و گفت: لبخند

من فقط میخواستم سایرین رو از دست چرا فکر میکنی من حاضر میشم بهت اطالعات بدم مایک؟ »

دون دردسر نفرین مهلک تو راحت کنم و از طرفی یه لطفی هم در حق تو کنم که بتونی بدون درد و ب

 « بمیری. اما تو فرصت یه مرگ راحت رو از خودت گرفتی.

خودم بهتر میتونم در مورد شیوه مرگم تصمیم  تو نگران چیزایی که بهت مربوط نیست نباش. »

 «بگیرم. فعال این تویی که باید شیوه مرگ خودتو انتخاب کنی.

 مکث کردم و گفتم:  یکم

اقدام به  نطوریبه گله، دست داشتن در نقشه قتل عام و هم انتیتورو به جرم خ وکیجونز د رافائل»

 « .کنمیمحکوم م Aقتل رهبر گله به مجازات شماره 

آروم و  یی. با صداصدای هین کشیدن افراد توی اتاق بلند شد و همه نگاه ها به سمت من برگشت

 گفتم:  به چشم های رافائل زل زدم و بدون ذره ای تردید سرد

 « ؟افقنموچند نفر  »

همه شوکه بودن، شاید فکر میکردن که نهایتا به بیرون کردن و طرد شدنش از گله رضایت بدم. 

 تریکه پ دمید، باال رفت دیدست ها با تردرو انتخاب کنم.   A هیچکس فکر نمیکرد من مجازات شماره

که  ییتعداد دست هاه ب دهیپر یرنگ با چشم هاشو به هم فشرد و دستشو با لرزش باال گرفت. رافائل

 ادیرو بهش زده بود. فر هضرب نیآخر تریدست پ دنیو انگار د کرد یشد نگاه م یم شتریهر لحظه ب

 زد: 

تو  یول کهیآدم نحس. اون تار نینه ا یبود یرهبر قیکارو کردم. تو ال نیمن به خاطر تو ا پسرم»

 «.یباهوش

. یتو فقط جون همه رو به خطر انداخت. خواستمیپدر. من قدرت نم یکرد یکارو م نیا دینبا»

 « .هیجبران رقابلیمتاسفم.گناه غ

 انداختم و دوباره گفتم:  تریبه پ ینگاه

 « .شهیاجرا م تیرا محکومآ تیبا اکثر »



 . دیلرز یدست هاشو رو صورتش گذاشت بدنش م رافائل

 « ...یول»

 شد.  رهینگاه رافائل هم به من خ یسرها به سمت من برگشت. حت همه

 « .کنمیگرفتن اطالعات حکم رو عوض م یدر ازا »

 همه جارو فرا گرفت.  سکوت

 « .یدونیبدونم تو چقدر در مورد اونا م خوامیم»

  «گم؟یبهت م یکنیفکر م چرا»

مق نباشی که بخوای بخاطر حمایت از یه مشت حاه طلبی هستی و فکر میکنم اونقدر اچون آدم ج»

خودتو فنا کنی. من فکر میکنم تو حاضری برای زنده موندن خودت حتی آدم کثیف و عوضی زندگی 

میبینی؟ من تورو بهتر از هر کسی میشناسم رافائل! تو حریصی! و من  به دست و پای من هم بیوفتی.

بهت فقط یک بار پیشنهاد میدم که بتونی جون خودتو نجات بدی! امتناع کنی حکم همین فردا به 

ه اطالعاتی که در اخیتارم قرار میدی مفید و به درد بخور باشه حمتو به طرد شدن اجرا در میاد. اما اگ

از قبیله تغییر میدم و میتونی از اینجا بری. همینطور بهت اجازه میدم یک بار در سال به دیدن پسر و 

  «خانوادت بیای. 

 و گفت:  دیکش یشد. چشم هاشو بست و آه رهیخ تریبه چهره پ یدترد با

  «؟یبدون یخوایم یچ»

 « رو ساخته بودن؟ روسیاونا چطور و »

 « بدونم؟ دیاز کجا با من»

 « مگه نه؟ یکرد ی. تو بهشون اون جادوگرو معرفیدونیقطعا تو م »

  «؟یزنیکدوم جادوگر حرف م از»

  «؟یکرد یاحمق فرض نکن رافائل. تو بهشون معرف منو»

 «کرده بودن دایپ هیسا یها نهیاز گرگ یکیز نکردم. اونا اون جادوگرو ا یرو معرف یچکیه من»



 « جالب شد. خب»

من فقط میدونم یکی از گرگینه های سایه به هم نوعای خودش خیانت کرد. اون در ازای آزادی و »

  «فرار خودش اون جادوگر سیاه رو معرفی کرد و اونا هم آزادش کردن.

  «اسمش؟»

  «دونم؟یمن م یکنیفکر م چرا»

چشم هات  یتو نوی. نگو نه رافائل من مطمئنم. ای. قطعا خبر داریاونا بود یتو مهره اصل چون»

 « . نمیبیم

 « ...اسمش...اسمش»

میدونی یکی از مزایای فروختن زبونت حرف بکشم رافائل.  ریحرف بزن. مجبورم نکن با شکنجه از ز »

ی توی بدترین کابوس هات هم رهبرت به اونا چی بود؟ االن شکنجه هایی رو یاد گرفتم که حت

 « نمیتونی فکرشو بکنی! پس بهتره دهن باز کنی و بهم یه اسم بدی. 

با لرزی که توی بدنش ایجاد شد مطمئن شدم که میدونست اون روانی ها چه بالیی سر موجوداتی 

 مثل ما میاوردن و با اطالع کامل از این قضیه منو بهشون فروخته بود. 

  «اصال چطوری باهاشون اشنا شدی؟ ؟ بدونم چرا تو جاسوس اونا شدیخیلی دلم میخواد  »

 هاشو بست و گفت:  چشم

سال پیش وقتی شبانه داشتم خارج از محدوده امون میگشتم چند نفر دنبالم کردن، نمیدونستم  »

های مخصوصی بهم تیراندازی کردن. بدنم لمس و باید چیکار کنم میخواستم فرار کنم ولی با اسلحه 

ی حس شده بود و اونا منو تو یه کیسه انداختن و با خودشون بردن. روزای اولی که توی آزمایشگاه ب

بودم به حد مرگ وحشت کرده بودم. اونا تازه شروع به کار کرده و داشتن تست های مختلفی رو 

ون درد نمیتونستم تحمل کنم، اانجام میدادن. من اولین گزینه آزمایشگاهیشون از یه گرگینه بودم. 

غیرقابل وصف بود، برای نجات خودم به هر ریسمان پوسیده ای چنگ مینداختم. بهشون پیشنهاد 

کردم میتونم یه گله گرگینه و یه گرگینه استثنایی رو تحویلشون بدم. اونا هم از پیشنهاد من 

یا میمیری استقبال کردن. میدونستم تو با بقیه فرق داری، فکر میکردم در نهایت یا مقاومت میکنی 



میدونستم نفرینی که توی وجود توئه واسم فرق نداشت جون خودم از جون تو برام با ارزش تر بود. 

مقاومت بدنی و ذهنی تورو باالتر میبره و فکر کردم میتونی از پس اون شرایط سخت بر بیای. اونا منو 

 «در ازای تو و گله ات آزاد کردن!

ی و هیچکس متوجه غیبتت نشده بود. عجیب نیست که کسی چطور تو این همه مدت پیش اونا بود»

  «توی اون مدت سراغ تورو نگرفت؟

فرستاده بود. همونجا بود که دستگیر شدم و دیگه هم درک برای یه ماموریت خاصی منو به هایتی »

 «کسی سراغم نیومد شاید چون فکر میکردن کارم بیشتر طول کشیده. 

  حالیکه بهش خیره شده بودم گفتم:چند قدم جلوتر رفتم و در 

 « هنوز منتظر اون اسم هستم من»

  «جلوی همه قول میدی که حکممو عوض کنی؟»

گوش رو به سمت جمعی کردم که در سکوت محض به صحبت های رد و بدل شده میان من و رافائل 

 میدادن. با جدیت گفتم:

 «د از اعتراف حکم تورو تقلیل بدم.من جلوی همه این جمع از بزرگان قبیله قول میدم که بع» 

 نگاهمو به رافائل دوختم و گفتم:

 «راضی شدی؟» 

  سرشو تکون داد و بلند گفت:

 «هنوزم بین گرگینه های سایه هست. میتونی خیلی راحت پیداش کنی.اسمش کارو بود.  »

 سرمو تکون دادم و رو به بابا کردم و گفتم:

روز غذا بده و تا مرز همراهیش کن. سال دیگه همین موقع فردا ظهر بهش به اندازه آذوقه دو »

میتونی برای دیدن خانوادت بیای ولی در غیر این صورت حتی اگه یکبار این طرف مرز ها ببینمت 

باید با زندگیت خداحافظی کنی رافائل. قدر فرصتی که برای زندگی بهت دادمو بدون و تا میتونی از 

 «اینجا دور شو



 ردم و گفتم:رو به افرادم ک

 « . تا فردا همونجا بمونه.نیرزمیتو ز دشیببر»

 به مست جمع برگشتم و گفتم:

ممنونم از اینکه زمان ارزشمندتون رو در اختیار من و این محاکمه قرار دادی. فکر میکنم این » 

طریقه رهبری و من از نگرانی های شما در رابطه با  اعترافات خیلی چیزا رو روشن کرد درسته؟

دایتم اطالع دارم، میخوام خاطر جمع باشید که قرار نیست اتفاق بدی بیوفته و ازتون میخوام به من ه

اعتماد کنین. من همه تالشمو میکنم تا به بهترین نحو قبیله رو هدایت کنم. بازم ممنون از اینکه به 

 «اینجا اومدین. این جلسه به پایان رسیده. میتونین برید خونه هاتون.

خب می شد گفت اطالعات جدیدی که بدست آورده بودیم چندان بی  کم کم پراکنده شدن. همه 

فایده هم نبود، مسئله فقط این بود که حاال بعد از تموم شدن صلح بین قبیله گرگینه های سایه و ما 

چطور باید راضیشون میکردیم بذارن از یکی از اعضاشون بازجویی کنیم؟ قطعا نمیتونستیم به همین 

 راحتی بهش دست پیدا کنیم.

نگاهم به پیتر افتاد که هنوز روی صندلی نشسته و صورتشو بین دست هاش پنهان کرده بود. از 

مردد بودم که باید برم جلو یا نه ولی دل به دریا زدم  همینجا هم میتونستم تنشش رو احساس کنم. 

و کنارش نشستم. اون حق داشت از من عصبانی باشه، به هرحال نمیتونستم انتظار داشته باشم عالقه 

 دستمو روی شونه اش گذاشتم و گفتم:به عضوی از خانوادش رو کنار بذاره و منو ترجیح بده. 

 «م حق داری.اگه االن با مشت توی فکم بکوبی ه» 

 سرشو باال اورد وبا چشم هایی که از شدت ناراحتی سرخ شده بودن گفت:

اونی که خیانت کرده پدر منه اونوقت من باید تورو با مشت بزنم؟ همین که اونو نکشتی باید ازت » 

 «تشکر کنم!

 « .تریچشم هات بکشم پ یپدرتو جلو تونستمیکه هرگز نم یدونیم »



نو اعدام می کرد! اون نه تنها به رهبرش بلکه به کل قبیله اش خیانت کرده! هرکسی جای تو بود او»

تو لطف کردی و از جونش گذشتی ولی اگه اعدامشم می کردی این جرم قابل پوششی نیست مایک. 

  «من درک می کردم.

یگه برای من همین که بتونم یه اطالعاتی بدست بیارم کافی بود، اینقدر خون و خونریزی دیدم که د»

  «نمیخوام بیشتر از این دستم به خون آغشته بشه.

  «؟یکن کاریچ یخوایم حاال»

البته اگه ساریانا کمک .هیسا یها نهیسراغ گرگ رمیها درست باشن م دهیکنم. اگه شن قیتحق دیبا »

  «کنه که بعید میدونم! اون نمیاد یکی از اعضای گله اشو به همین راحتی تسلیم من کنه. 

که این کارو نمیکنه. دیوونه شدی؟ اون از خداشه که بتونه تورو از سر راهش برداره اونم حاال معلومه »

که دیگه پیمانی بینمون وجود نداره که بخواد مانعش بشه! کافیه بشنون ازشون چی میخوای یه جنگ 

  «راه میوفته! یه حمام خون!

 ه گفتم:پوزخند تلخی زدم و با دردی که سعی داشتم تو صدام مشخص نش

 «اگه این کارو نکنم، اگه نرم سراغشون، این نفرینه که منو میکشه. »

به چشم هام خیره شد، نگاهش مثل قبل بود، مثل همون روزایی که هنوز این مشکالت شروع نشده 

برادر کنار هم بودیم و چقدر االن جای بقیه  4تا دوست بلکه مثل  4بودن. همون روزایی که ما مثل نه 

 خالی بود.  کنارمون

 دستشو رو شونم گذاشت و مصمم گفت:

 «یه درصد فکر کن بذارم تنهایی بری سراغشون. من تا تهش هستم.» 

 دستمو رو دستش گذاشت و گفتم:

 «ممنونم برادر.» 

 



هنوز روی صندلی ننشسته بودم که تقه ای به در خورد. نیاز نبود بپرسم کی پشت اتاقم برگشتم.  به

متعجب شدم که چطور تونسته از بدم.  صیتشخ مشویعطر مال یبو تونستمیهم م نجایاز ا یحت دره

 دست جان در بره و بیاد اینجا!

 « رورا.آتو  ایب »

 شرمنده وارد اتاق شد.  یباز شد و آرورا با چهره ا یریج ریج یبا صدا در

 « شدم؟ مزاحمت»

میدونی که توی این دو هفته ممنوع المالقات بودم و کم من.  دنید یفقط متعجبم که چطور اومد نه»

کم داشتم به این فکر میکردم که شاید بیماری مثل جذام دارم که همه از نزدیک شدن بهم وحشت 

 « !شدم یزندان هیمثل می کنن. دیگه تقریبا 

ای پدرانش نمیتونم اونوب خاطر نگرانی هنگرانه.  یلیجان خ ی. ولامیزودتر ب خواستم ی. ممتاسفم»

سرزنش کنم و از طرفی هم نمیتونستم بیشتر از این دیدنت رو عقب بندازم. اگه تا االن کسی در مورد 

 «نفرین شک داشته دیگه مطمئن شدن. 

سرمو تکون دادم و همونطو رکه دست هامو رو شقیقه های دردناکم میذاشتم و میمالیدم با صدای 

 خسته ای گفتم: 

ه من و عالقه ای که من به عنوان یه دوست یا حتی یه خواهر بهت دارم میترسه نزدیک بودنت ب »

  «باعث بشه که اتفاق بدی واست بیوفته.

 قبل فعال شدن یتو حت یکه امواج درون یدونیتلخ حرف نزن. م ینجوی. اکیبهش حق بده ما »

 « و اثرش مشخص بود.  ذاشتیمن اثر م یهم رو نفرین

 و گفتم:  دمیکش یآه

 « حق با توئه. »

 کنارم نشست و با نگرانی مشهودی که توی صداش موج می زد گفت:

 «حالت چطوره؟ درد نداری؟ چه حسی داری؟» 



 سرمو به دیوار تکیه دادمو به نقطه نبهمی خیره شدم و صادقانه گفتم:

 « .کنهیم وونمیداره د یسوزش لعنت نیندارم. فقط ا یحس خاص چیراستش ه »

 « .شنمیبب بذار»

 و گفتم:  دمیسمتم اومد و دستشو به سمت شونه ام برد. خودمو عقب کش به

به من دست نزن! خودتم میدونی که تماس فیزیکی بین من و تو پیوند خطرناکی رو ایجاد میکنه که  »

قطعا به نفع هیچکدوممون نیست. خودم بهت نشون میدم ولی سعی کن از این به بعد حتی اتفاقی هم 

ست من هیچ تماسی نداشته باشه. نمیتونم مسئولیت مرگ تورو هم به گردن بگیرم! باور دستت با پو

 «کن دیگه طاقتشو ندارم.

 دستشو عقب کشید و با ناراحتی گفت:

سعی می کنم بیشتر دقت کنم. خودت لباستو بده باال بذار ببینم چه بالیی سر پوستت اومده. شاید » 

 «.بشه فهمید این طلسم چطور ایجاد شده

 کرد و گفت:  یباال زدم با دقت پشتمو بررس لباسمو

 « داغ پشتتو مارک زده باشن. یآهن لهیم هیاالن با  نیکه انگار هم هیجور هی »

 « خوب بشه. کشهیچقدر طول م دونمی. نمسوزهیمدام م شهیاصال کم نم هینطوریدردش هم »

ترمیم بشه و از دردش کاسته شه ولی این تا حاال چیزی مثل این ندیده بودم. هر زخمی باید کم کم » 

یه جوری تازه اس که انگار همین االن همین لحظه رو پوستت داغ خورده. خیلی عجیبه...این نشون 

میده نفرین خیلی قوی بوده. اون جادوگر هرکی بوده انرژی فوق العاده ای داشته که تونسته چنین 

 «داغی به جا بذاره.

نباید فراموش می کردم که . دمیکش شیبه آت نویمور شگاهیازما یتو مویکه داشت یتنها سرنخ من»

در مورد رابط جادوگرشون اطالعاتی بدست بیارمو مخصوصا جادوگری که توان ساخت چنان ویروس 

 «خطرناکی رو داشت که میتونست کل مردم زمین رو به نابودی بکشونه.

 لباسمو پایین دادم، آرورا نگاهشو بهم دوخت و گفت:



گران نباش. یه راهی واسش پیدا میکنیم مایک. تو که میدونی من نمیذارم هیچ اتفاقی واست ن»

 «بیوفته.

قرار نیست پای تو به این جریان هم کشیده بشه. هیچوقت نمیتونم عذاب وجدان ناشی از مرگ » 

  «مادرتو از ذهنم پاک کنم. تو دیگه نباید وسط قضیه ای باشی که هیچ ربطی بهت نداره.

 «بدون کمک ما میخوای چیکار کنی؟»

 «میرم سراغ ساریانا» 

رنگ عوض کرد.  انایسار ثی. بعد دادن دارو به مرددمیرو اونجا د انای. من ساریکنیاشتباه م کیما »

کنم چون  یو بهتره ازش دور دهیبه انتها رس مانیگفت پ یخاص یسرد هیشد. با  بهیانگار با من غر

 « .شهیعنوان دشمن باهامون برخورد م به نهیهر کدوم از مارو بب

در موردش  یچ گهیکرده د یکه جادوگرو معرف هیسا نهیبدونم اون گرگ دیندارم. با یچاره ا من»

 « .دونهیم

  «؟یاونا دار یبرا یچه نفع ؟یبود و بهت کمک کردن حاال چ ونیمنافع اونا در م یپا شیپ دفعه»

 « .کنمیحساب م انایسار منطق یفقط دارم رو »

اگه بخواد یه بار دیگه جلوی تو کوتاه کمکت کنه.  میتونه توی این موردباشه ن یاون هرچقدرم منطق »

بیاد و به جای قوانینش از احساس یا منطقش کمک بگیره گله اش شورش میکنن و نه تنها اونو از 

 «تخت رهبری پایین میکشن و میکشن بلکه تورو هم نابود می کنن!

 «من فقط یه کمک از تو میخوام.بذارش به عهده من آرورا.  نویا»

مهربونی نگاهش حسی رو درونم زنده کرد که انگار مادرم داشت بهم نگاه می کرد. این دختر افریده 

شده بود برای اینکه منبع آرامش و محبت باشه. شاید نباید اسمشو الهه نور میذاشتن باید اسمشو 

  مالیمی گفت: با لحن الهه محبت میذاشتن.

 « .یکه بخوا یزیهرچ »

 « .نمیرو بب یقبل رفتن لوس دی. من باانهیقرار برام جور کن. مخف هی »



 «ست؟ین خطرناک»

 « .ستمینگران ن گهیافتاده. د وفتادیاتفاق م دیکه نبا یزیاون چ »

  «سعیمو میکنم. دیگه؟ باشه»

در مورد قبائل  زویهمه چ دیکن. من با صحبت یشناسیکه م ییبا الهه ها گردمیکن تا من برم مطالعه»

 « بدونم. هیجادوگران سا

 همونطو رکه از جا بلند می شد گفت: تکون داد و  یسر آرورا

تالشمو میکنم که راضیش کنم فردا یه قرار باهات بذاره. در مورد مطالعه هم نگران نباش تا تو » 

 «برگردی من اطالعات مورد نیازتو پیدا میکنم.

 دنیلحظه دو کی یشدم. دلم برا رهیموندم و به آسمون و ستاره هاش خ داریب پشت پنجره بش تمام

در  یخطر هیگفت  یبهم م یزیشد. چ یمانعم م یزیچ یول دیتپ یآسمون و گرگ شدن م نیا ریز

 . هیچ دونمیکه خودمم نم نهیکم

بخاطر  نیا دمیکردم. شا یشوم رو از اطرافم حس م انیجر هی. نییپا دمیاز لبه پنجره پر اروم

 یرفتم که صدا ی. به سمت درختاز تاریکی مسموم شدهخونم  کردمیخودم بود. حس م راتییتغ

 طشدم و باهاش ارتبا رهیدرخت خ ی. به چشمان جغد باالدیرس یازش به گوشم م یپرنده ا میمال

کردن  ادداشتیآوردم و مشغول  رونیرو ب یشونه ام نشست. کاغذ یبعد رو هیبرقرار کردم. چند ثان

 شدم و گفتم:  رهیجغد بستم و تو چشم هاش خ یشدم. کاغذو به پا

 « برسه. یبه دست ک دیبا یدونی. خودت مهیبه قلمرو سا یکیبرسون به مرز تار نویا»

رنگ  میها زندگ یزود نیبه ا گهید دونستمیشد. م دیشب ناپد کیکرد و در آسمان تار ییهوهو جغد

که هست مصرانه  یهرچ نینفر نیا دونستمیاز سوزش کتفم مطمئن بودم. م نوی. انهیبمی ارامشو ن

که مطمئن  یزیاون. تنها چ ای شمیم روزیمن پ ای نینفر نیکنه. در نبرد با ا یمن تالش م ینابود یبرا

منو  نیتاوان نفر یقرار نبود کس گهی. درهیبه خاطر من بم یقرار نبود بذارم کس گهیبود که د نیبودم ا

 بده. 
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کردم.  یصبر م دیبا یسوخت ول یدر مورد اون جادوگرا م شتریدونستن ب اقیوجودم در اشت تمام

تحمل می کردم و به دنبال راهی می گشتم تا بتونم ساریانار و مجاب کنم که  دیبا گهیشب د کیفقط 

خواسته منو بپذیره. از طرفی باید بهونه ای ایجاد م یکردم که باعث شورش گله گرگینه های سایه 

  نشه تا جون جفتمون به خطر نیوفته. 

ه راه درست پیدا کنه. اونقدر طول و عرض اتاق رو بی وقفه طی می کردم و به ذهنم فشار میاوردم تا ی

راه رفته بودن که ماهیچه های پام خسته شده بود. هیچ چیزی به اندازه کافی برای قانع کردن ساریانا 

مناسب و وسوسه برانگیز نبود! نزدیک طلوع بود که صدای ضربه مالیمی که به در زده می شد به 

 شدم. گوشم رسید. درو باز کردم وب ا چهره خسته آرورا مواجه

 «اینجا چیکار میکنی؟» 

 نگاهی به چشم های هوشیار من انداخت و گفت:

 «فکر میکردم خوابیده باشی.» 

 «خیلی وقته که نمیتونم درست حسابی بخوابم. بیا تو.» 

زیر چشمات گود افتاده. باید بیشتر به فکر سالمتی خودت باشی. تو قراره تو یه مبارزه سنگین گیر » 

 «داشته باشی نه اینکه اونقدر نخوابی که هنوز به گود مبارزه نرسیده بیهوش شی. کنی بهتره توانشو

 لبخند زدم و گفتم:

 «به موقعش میخوابم.» 

کاری که ازم خواستی رو انجام دادم و رفتم دیدن لوسی. نگرانش نباش اون دختر قویه و میتونه از »

بود و یه عالمه سوال بی جواب داشت  پس خودش بربیاد. حالش کامال خوب بود. دلش برات تنگ شده

همون  ادیگفت امشب م که من نتونستم جوابی بهشون بدم. ترجیح دادم خودت بهش توضیح بدی.

نکن که اتفاق جبران  یمراقب باش. کار کی. مادیبار تورو د نیکه اول یی. جادنتید یشگیهم یجا

 «.وفتهیب یریناپذ



 آهی کشیدم و به تلخی گفتم:

هرگونه تماس احساسی با لوسی برای زندگی جفتمون خطرناکه. نیاز نیست نگران باشی. میدونم » 

 «هرگز یه اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنم.

 «خوبه. پس خیالم راحت شد. » 

 همونطور که از په ها پایین می رفت گفت:

 «ترجیح میدی بخوابی یا صبحونه بخوری؟» 

 «با صبحونه موافق ترم.» 

پایین رفتم درک پشت میز صبحونه نشسته و مشغول نوشیدن قهوه بود. با دیدن من بلند از پله ها 

 «شد و ظرف صبحونه ای رو مقابلم گذاشت و گفت

 «بشین برات پنکیک درست کردم.» 

 ابروهامو باال دادمو گفتم:

 «تو و آشپزی؟» 

 «این همه غذایی که برات آماده کردم به چشمت نمیومد؟» 

 رو روی پنکیکم مالیدم و گفتم: شکالت صبحانه» 

 «هیچوقت غذای درست حسابی نخوردیم بابا. اینو خودتم خوب میدونی.» 

اخمی کرد و زیرلب غرغر کرد. میخواستم روزمون به حالت عادی شروع بشه. حداقل یه روز پدر 

 پسری عادی داشته باشیم مثل همه مردم. 

 اش رو مزه مزه می کرد گفت: درک روی صندلی مقابلم نشست و همونطور که قهوه

 «رافائل رو تبعید کنیم؟ امروز ظهر» 

 «.بهتره بذاریدش برای فردا ظهر» 

 «مطمئنی تصمیمی که گرفتی درسته مایک؟» 



آره بابا. من اونو نمیکشم حتی اگه بدونم ممکنه در آینده واسم خطرساز بشه. هیچ چیزی نمیتونه » 

گرانی نیست. اون آدم اینقدر ترسوئه که دمشو میذاره رو از شرایط فعلی من بدتر باشه و جای ن

 «کولش و دیگه هرگز برنمیگرده.

ادامه صبحونه رو در سکوت صرف کردیم. سکوتی که دلم نمیخواست خدشه دار بشه. از این آرامش 

چند دقیقه ای میخواستم نهایت استفاده رو ببرم. بعد از صبحونه باید کارای زیادی انجام میدادم. 

 نمیتونستم رو یه چیز تمرکز کنم.هنم اونقدر مشغول بود که ذ

برای چند لحظه به یاد روزایی که میرفتم . دمیلباس مرتب پوش ،دوش گرفتم صورتمو اصالح کردم

عمال هرچهار نفر ما ترک مدرسه افتادم. دیگه مدرسه رفتنی برای من در کار نبود، البته می شد گفت 

بغض گلومو  رو حساب کرده بودم. کیذهنم ناخوداگاه ن یخشکم زد تو. ناگهان میکرده بود لیتحص

ی، هیجانی که برای شروع تمرینات فوتبال و ضایع لیترم تحص لیافتادم. اوا شیسال پ ادیفشرد 

هنوز  نید توی ذهنم زنده شد. اما امسال چی؟ پیتر پدرشو از دست میداد، کردن تیم مقابل داشتیم

 کیشده بودم و ن نیمن نفر ،گرفته بود یو افسردگ ادیب رونیان و شوک بنتونسته بود از عذاب وجد

 مرده بود.

 یسخت ، اونقدرشدم  می کردم چند سال پیرترمونده بود؟ حس  یباق یچ طونیاون چهارتا پسر ش از

که داشتم مدت ها گذشته بود. چند نفرو امسال از  یخاطره خوش نیانگار از اخرکه  مه بوددیکش

 دست داده بودم؟

 افتاد که سر پنجره نشسته بود. یتوجهمو جلب کرد. نگاهم به جغد یبال بال زدن یصدا

 کیکلمه بود همون  کیباز کردم. جواب تنها  رپاشویلبخند زدم. به سمتش رفتم و کاغذ ز ناخوداگاه

 بود. یصورتم کاف یوشدن لبخند ر تر قیعم یکلمه برا

 «نمتیبیم»

شاید وقتی میرفتم چند روزی طول می کشید تا بتونم برگردم. کردم.  فیغروب برنامه هامو رد تا

فکر  دنیدیاگه منو نم دیبرگشتم شا ی. تا دم پنجره رفتم ولالبته اگه قرار بود برگشتنی درکار باشه

من و  نیب یبذارم. اگه توافق رفتمیکه م یینشون از جا هیبهتر بود  دیشا ،افتاده یاتفاق بد کردنیم

سرم  ییرورا حق داشتن بدونن چه بالآحداقل پدر و  ،کشتنیاگه منو م ،گرفت یصورت نم انایسابر



 ییجا نی. اولرونیزدم ب کاغذو روی میز گذاشتم و از خونه کاغذ نوشتم و یرو عیاومده. چند کلمه سر

دلتنگ  .داشتم جانیه و . ضربان قلبم تندتر شده که با لوسی داشتم محل قراری بود رفتمیم دیکه با

 . زد یم رونیب نهیبودم. قلبم داشت از س

داشت  مهر گداخته شده انگار اون  شد  یم شتریسوزش کتفم هم ب شدیم شتریتپش قلبم ب یهرچ

 .سوزوند یپوستمو م

فاصله عطر  نی. ار همدمیلع بو کش. چشم هامو بستم و با وستادمیاراده ا یب دمیصخره که رس به

. نداختیم نیگوشم طن یضربان اروم قلبش تو یصدا نجایاز هم دیرس یتنش به مشامم م میمال

منو ازش جدا کنه؟  خواست یم نینفر نیکه حق من بود؟ چطور ا یدل بکنم از کس خواستمیچطور م

وقتی بوی تنش اینجوری منو بهم میریخت، چطوری باید مقاومت می کردم که ببینمش و لمسش 

رفتم با مصمم تر شده بودم. چند قدم جلو  نینفر نیشکست ا یچشمامو باز کردم برانکنم! وقتی 

 به عقب برگشت.  عیخش خش برگ ها سر یصدا شنیدن

از  نمونیب سکوتنامنظم قلبش وقفه افتاد.  یتپش ها نیموند. ب رهینگاهمون به هم خ هیثان چند

 نگاه ها پر از ناگفته ها بود.  یداشت لب ها دوخته ول یشتریب یهزاران حرف معنا

احساس  نیو خودشو در اغوشم انداخت. تمام تنم از ا به سمتم اومد یناگهان یمیلحظه با تصم کی در

 دیلرزیکه م ییگذاشت و با صدادور صورتم دستاشوداغ شد و دستامو دورش حلقه کردم.  یناگهان

 گفت

 «چقدر دلتنگ بودم؟ یدونیم »

هرم نفس های داغش که صورتمو نوازش می کرد و چشم هاشو بست.  چسبوندمیشونیبه پ شویشونیپ

اون مست شرابی قوی بود که میتونست نه تنها روحمو کنترل کنه بلکه اراده ام رو هم درهم بشکنه. 

عذاب من بود که مستقیم از جهنم برای آتش زدنم اومده باشه. اومده بود تا تمام  درست مثل فرشته

اراده ای که از خونه تا اونجا تمرینش کرده بودم رو نابود کنه و روحمو به ثالبه بکشه. چطور میتونستم 

در مقابل این چشم های پری وار و وحشی مقاومت کنم؟ نگاه خیره اش که به چشم هام خیره بود 

نان گرمایی به قلبم میداد که تا به حال تجربه اش نکرده بودم. انگار بعد از اون بوسه همه احساسی چ

که بهش داشتم چند برابر شده بود و دیگه نمیشد ازش فرار کرد. مسخ شده و بی اراده بهم نزدیک تر 

، هنوز لب هام صورتمون فاصله بود نیب نچیفقط چند ا شد، انگار اون هم تحت تاثیر مخدری قوی بود.



گرمای وجودشو احساس نکرده بودن که درد کشنده ای توی وجودم پیچید. دردی درست مثل 

چسبیدن تکه آهنی داغ و کداخته مثل مذابی جوشان که از کتفم شروع شد و توی تمام بدنم جریان 

م بدتر بود و غیرقابل تحمل گرفت. به جرات میتونستم بگم از درد موقع تبدیل شدن به گرگینگی ه

  تر. 

دلم میخواست به کتفم چنگ بندازم و پوست تنم زانو زدم.  نیزم یو رو کشیدم ادیاز شدت درد فر

رو تیکه تیکه کنم و اون عالمت نحسی که حاال به شدت داغ شده بود رو از جا بکنم. وحشیانه به 

ه چنان از ته دل بود که حت پشت خودم چنگ مینداختم و فریاد می کشیدم. فریادهایی ک

یمیتونست دل سنگ رو هم آب کنه. لوسی وحشت زده لباسمو باال زد و دستشو روی جای سوختگی 

گذاشت میتونستم بهت و وحشتش رو احساس کنم. نفسام به شمارش افتاده بود از بین دندونای 

 کلید شده ام غریدم.

 حرکت کرد و گفت:سطح پوستم یدستش اروم رو «چی شده؟ چه بالیی داره سرم میاد؟» 

 !شهیمداره پخش اون من! یخدا -

 دادم گفتم:  یدندونامو رو هم فشار م کهی. درحالدمیپوستم کش ینقطه سوزان رو یرو دستمو

  «چیه که داره پخش میشه؟  منظورت»

 « انگار زخمت داره بزرگتر میشه. .شده دهیازش کش یعالمه انشعاب مشک هی »

جای خودشو به گز گز قبل داد. همه تنم پوشیده از عرق شده بود و هنوز نفس نفس درد رفته رفته 

میزدم. دلم نمیخواست برگردم و به زخم نگاه کنم. میترسیدم از چیزی که قرار بود ببینم. اگه لوسی 

درست می گفت پس اون زخم میتونست بیشتر و بیشتر بشه!  دستمو روی پیشونیم کشیدم و عرقمو 

 از جا بلند شدم و لوسی رو هم از روی زمین بلند کردم. سرمو تکون دادمو گفتم: پاک کردم.

انگار این زخم با عالقه من به تو رابطه مستقیمی داره. هرچی قلب من بیشتر غرق این عشق بشه » 

 «این زخم هم بیشتر و بیشتر میشه و خدا میدونه چه اتفاقی ممکنه بیوفته.

 « ...یعنی»



ریسک کنم لوسی. نمیخوام حتی برای یک لحظه هم که شده جونت رو به خطر بندازم. من نمیخوام »

  «نمیتونم بذارم به خاطر من اتفاقی واست بیوفته.

 چشمشو پاک کردم و گفتم:  ریز یسی. با دست خنمیچشم هاش بب یبرق اشک رو تو تونستمیم

 « نگران نباش. میکنیم دایبراش پ یراه هی»

 « اگه نشه...؟ »

 « .ینیبب یبیتو آس ذارمینم»

 « بشه؟ تیزیبه جهنم اگه تو چ من»

من انسان نیستم. چیزایی که ممکنه واسه تو خطرناک باشه روی من اثری نداره. من یه نباش.  نگران»

گرگینه قوی هستم. من یه آلفا هستم. پس نیاز نیست نگران من باشی. فعال بزرگترین نگرانی من در 

  «مورد توئه.

 یداد. ظرافت انگشت هاش و مهربون یکف دستش بهم آرامش م یگونه ام گذاشت. گرما یرو دستشو

 بود. دستشو فشردم و گفتم:  یدردم کاف امینگاهش واسه الت یتو

 « .انایسار دنید رمینگفتم. دارم م یزیچ یکس به»

 چشم هاش با نگرانی گشاد شدن و گفت:

 «مایک! تو نمیتونی بازم به اونا اعتماد کنی » 

من امید دارم که بتونم دوباره یه پیمان به دست بیارم. مهم نیست به جاش مجبور باشم چی رو فدا »

  «کنم. هرچی باشه ارزشش رو داره.

 به سنگی که پشت سرش بود تکیه داد و با چشم های درشتش به من خیره شد. زمزمه کرد:

گه تورو داشته باشه میتونه اتحاد بین قبایل رو اگه تورو بخواد چی؟ فکر نمیکنم از تو بدش بیاد. ا» 

 «بدست بیاره.

مطمئن باش هیچکس اونقدر احمق نیست که با وجود این نفرینی که درون منه و میتونه بقیه رو هم » 

 «مسموم کنه منو بخواد. اونا سعی میکنن منو از خودشون دور کنن نه اینکه بهم نزدیک بشن.



 ش از شرم سرخ شده بود زمزمه کرد:لبخندی زد و در حالیکه صورت

 «ولی من اونقدر احمقم که با همه این شرایط تورو تمام و کمال میخوام.» 

نگاهمو به موهای آشفته در بادش که جلوی صورتش تکون میخورد دوختم و لبخند زدم. میخواست 

بهش نزدیک نشم قبل رفتن صبر و قرارم رو ازم بگیره. دستامو برای اینکه خودمو کنترل کنم و 

 مشت کردم و فشردم. لوسی نگاهشو به من دوخت و موهاشو پشت گوشش زد و گفت:

 «ساریانا قبول کرده تورو ببینه؟» 

اون بدونه  دیاون جواب سوال منو داشته باشه. شا دیبدونن. شا یزیگله اش چ خوادینم یول آره»

 « بوده. یداد ک نویرو به مور کیتار روسیکه و یجادوگر

 «فکر میکنی شانسی وجود داره؟»

همه اینا یه حدس و گمانه لوسی ولی من عقب نمی کشم. من مثل یه آدم ترسو خودمو قایم نمیکنم »

تا سرنوشت هر بالیی دلش خواست سرم بیاره. من تا جایی که بتونم باهاش مبارزه میکنم و نمیخوام 

  «اب قطعی بگردم.برم اونجا که دست خالی برگردم! میخوام برم تا با یه جو

 فکر کرد و گفت:  یکم

 « اولین باره که میبینم اینطوری حرف میزنی »

من خیلی چیزا رو یاد گرفتم. اون آزمایشگاه با وحود همه بدی هایی که داشت به من خیلی چیزا رو » 

که حقمه یاد داد. یاد گرفتم که دیگه نباید اون پسر بچه ساده باشم. باید برای به دست اوردن چیزی 

 «بجنگم وگرنه همه زندگیمو از دست میدم.

 محو حرف هام شده بود، لبخند کمرنگی زد و گفت:

وقتی اینطوری با جدیت حرف میزنی و این خشم توی نگاهت شعله میگیره خیلی بیشتر حس » 

 «میکنم دوستت دارم. دل کندن ازت داره خیلی سخت میشه مایک

 «به زودی با خبرای خوش برمیگردم.» 

 کمی سکوت کرد و سپس پرسید:



 «چه اتفاقی واسه رافائل میوفته؟» 

 « کردم.  دشیتبع»

 « کشت. دیرو با فیاون پست فطرت کث »

 « منو نگاه کن. یلوس نیاز محدوده ما بره. بب یبه زود قراره»

 چونش گذاشتمو سرشو باال آوردم:  ریز دستمو

ازت خواهش کنم  خوامیکه مالقات من و تو ممنوعه. م یدونی. مدنتیداشت که اومدم د یلیدل هی »

 « تو راحت باشه. تیاز امن المیخ ستمیکه ن یمدت نیو ا یمراقب خودت باش

 نگاهشو به زیر انداخت و با لحنی غم انگیز گفت:

 یک سعی میکنم خودمو تو دردسر نندازم که تو مجبور بشی بخاطرم این همه خطر کنی.»

  «؟یگردیبرم

 « .گردمیفتاب برمآتا فردا قبل غروب  ه بمونمزند اگه»

 تکون داد دستمو فشرد و گفت:  یسر

 « هستم. جهینت دنیو شن دنتیمنتظر د نجایهستم که ا یمن نفر اول یبرگشت یوقت »

 زدم و گفتم:  لبخند

 « .یمرس »

. میجراتش رو نداشت چکدومیه یول خواست یرو م گهیآغوش و آرامش همد یدلمون گرما هردو

پشت کردن و رفتن بهش سخت بود برای همنی چندین قدم رو به پشت و همونطو دستشو ول کردم. 

رکه به چشم های درشت و خیسش خیره بودم طی کردم. حس میکردم چیزی داره قلبمو از هم می 

روی تمام احساسم پا گذاشتم و بهش پشت کردم و به وسوسه دلم تشر زدم تا سرمو برای پاشونه. 

دیدنش به عقب برنگردونم. شاید اگه یه بار دیگه به سمتش برمیگشتم اختیا رو اراده ام رو از  دوباره

 کف میدادم. میتونستم سنگینی نگاهشو که تا آخر همراهم بود پشت خودم حس کنم. 



بدم که اون قبول  تونستم یم یشکشیپ یبرا یزیمتمرکز کردم. چه چ انایسر مالقات با سار ذهنمو

لب هام نشست. خودش  یو لبخند رو دیذهنم جرقه زد. چشم هام درخش یتو یزیکنه؟ چ

 کرده بودم.  داشیبود...پ

نه  ی. هوا سرد بود ولدیرس یبه گوشم م یوونیح یپا یو خاموش بود. به ندرت صدا کیتار طیمح

زمستون سرد  یتو یلباس چیبدون ه تونستمیحرف ها بود. م نیبدن من مقاوم تر از ا یمن. دما یبرا

. من دمیدو یبه سمت مرز م ییشده بود. با سرعت باال شتریطاقت ب نیا نوی. به لطف مورارمیطاقت ب

ها خطرناک و مرموز  نیمن سرزم یخارج از مرزها یول شناختمیم یمحوطه قلمرو خودمو به خوب

رو به رو بشم.  هگید یبا خطرها خواستیبود و من االن دلم نم یمخف یهر گوشه کنار یبودن. خطر تو

و هر  شاتند مانیکشنده که با اونا پ ی. موجوداتکیپر بود از موجودات تار هیسا یها نهیمحوطه گرگ

سرجا موندم.  اریاخت یب دمیرس هیسا یها نهیگرگ نیبه مرز سرزم ی. وقتکردنیرو نابود م یمتجاوز

قدم جلوتر. اونقدرها احمق نبودم که تنها پا به محوطه اونا بذارم.در  کی یبود. نه حت نجایقرار ما هم

 شد.  یمرگ من امضا م مقدم جلوتر حک کی یبه منو نداشتن ول بیمرز من اونا اجازه ورود و آس

 چیه یخشک همون جا ب یهامو بستم و منتظر موندم. ساعت ها گذشت و من مثل مجسمه ا چشم

 بودم.  ستادهیا یحرکت

 « .یبار باهوش شد نیا »

 چشم هامو باز کنم پوزخند زدم. صدا گفت:  نکهیا بدون

 یبار ساعت هاست دارم تماشات م نیکردن. ا رتیو دستگ یبا سر وارد قلمرو من شد شیدفعه پ »

 « .یومدیقدم هم جلوتر ن هیکنم و 

 « بشه. دهیسوراخ دوبار گز هیاحمق باشه که از  یلیخ دیآدم با هی»

 « .یدرس گرفت. جالبه»

اون  یهمونطور که تو همراه من تو انایرفرق کردم سا یدیکه بار اول د یبا اون پسر تازه کار من»

 « . یکرد رییتغ شگاهیآزما

شدم. بزرگتر شده بود همون نگاه عاقالنه  رهیقدم جلو اومد چشم هامو باز کردم به چهره اش خ چند

 صورتش بود.  یبا لبخند رو



 « .کیما نمتیبیخوشحالم زنده م »

 و گفتم:  میدر اغوش فشرد گرویهمد

 « .یایکردم ب یفکر نم »

برخالف معاهده عمل کنم. اگه بخوام دلرحم  تونمیننداز. من نم کهیبه من ت مانیاوه بخاطر اون پ »

کنن  یقهرمانم. اونا تازه دارن منو قبول م هیکمپ من  یکنن. االن تو یها شورش م نهیباشم گرگ

 عتیمهتاب برخالف طب یها نهیکنم. رابطه با گرگ سکیر تونستمیهارو برگردوندم. نم یچون زندان

 « مگه نه؟ یکنیدرک م نویمنه. ا لهیقب

 « .یات عاقل تر لهیتو از همه قب خوشبختانه»

حالمو  یاومد هیسراغ من؟ نگو که  یشده اومد ی. طفره نرو چکیما شنومیم فیباره از تو تعر نیاول»

 « کنم. یکه باور نم یبپرس

 « اومدنم رفع شه. رونیبودم تا خطر ب یاتاق زندان ینه. راستش چند هفته اس تو اوم»

 « عقب افتادم؟ یزیاز چ خطر؟»

 عقب زدمو دستمو نشونش دادم. منتظر عکس العملش بودم. همونطور که انتظار داشتم گفت:  لباسمو

 « !یکرد طنتینبوده. شاوضاع بروقف مراد  نمیبیاووه م »

  «؟یدونستیم تو»

 « . البته»

 « .یبود نگفته»

 « !یدینپرس یاز من سوال نتیدر مورد نفر هرگز»

 « نبود. ادمی. نیهست نیاصول و قوان هیاوه درسته چقدر شماها بر پا »

 گفتم: تحت شعاع قرار میداد مویخونسرد اشتکه د یتیعصبان با

 «انا؟؟یرسا یدونیم یتو چ »



 «نه بیشتر از همون چیزایی که خودت میدونی. اطالعات من هم ناقصه. »

دارو و مواد  نویبه مور یک دونهی. اون مشناسه یگله تو هست که خوب اون جادوگرا رو م ینفر تو هی »

 «کرده یمعرفبهشون  ور کی. اون جادوگر تاررسونده یم

 چشمامو تنگ کرد و گفت: انایسابر

 «خائن دارم؟ یه  ام لهگ یمن تو یگیم یدار »

 «نطورهیهم »

 و گفت  دیرو هم ساب دندوناشو

 «از کجا مطمئنی؟ »

از یکی از اعضای قبیله ام اعتراف گرفتم. همون عضوی که به خاطر خیانت به من قرار بود به مرگ » 

 «محکوم بشه! در ازای تقلیل حکمش لب باز کرد و اطالعات مفیدی رو در اختیارم گذاشت.

 «اسمش کارو هست دونمیم فقط»

 هاش گشاد شد و گفت: چشم

 «من باور نمیکنم!کارو؟ نه امکان نداره!  »

فکر نمیکنم رافائل وقتی لبه پرتگاه مرگ ایستاده باشه اینجوری الف بیاد و دروغ بگه! اون » 

 «خیانتکار توی قبیله توئه و نه تنها من و گله من بلکه شمارو هم به خطر انداخته!

 « ؟یخائن اعتماد داربه اون  »

 «گهیمرگ دروغ نم یقدم هیکه تو  زهیاون خائن اونقدر جونش واسش عز »

در لبه مرز شروع به قدم زدن کرد. اونقدر عصبی بود که نمیخواستم با حرفی آتش خشمشو شعله ور 

 تر کنم. 

 «نه نه اون مشاور قابل اعتماد منه »

 «خائنه. هیاونم به اندازه رافائل  »



 «برم شخصا تحقیق کنم. نمیتونم بر اساس حرف اون یه نفر به کارو چنین تهمت بزرگی بزنم!  باید »

 «شنهادیپ هیدارم. درواقع  یدرخواست هیمن  »

 «؟یچ »

هستن و  ایکادوگرا جبفهمم اون  دیحرف بکشم. بازبونش ریاز ز دیبده. من با لیکارو رو به من تحو »

 اونا کجا پنهان شدن و چطوری میتونم بهشون دسترسی پیدا کنم. بدونم  دیدارن. با ییها ییچه توانا

 «کنم. دایپطلسم نیشکستن ا یبرا یراه هی دیمن با

 «تو قرار بدم؟؟ اریدر اخت ینجوریافرادمو هم نیاز بهتر یکی یانتظار دار »

 «.کیتار یاطالعات تو از جادوگرا نطوریبه اطالعات اون دارم. هم ازیمن ن »

 «.کیبهت بکنم ما تونمینم یکمک چیه من »

 زدم: دایبه سمت من کرد و رفت. فر پشتشو

 «رافائل در مقابل کارو. »

بی حرکت سرجاش ایستاد. تمام بدنش منقبض شد. متوجه مشت شدن دست هاش شدم. حدسم 

درست بود اون نمیتونست از چنین پیشنهادی ساده عبور کنه. این یه فرصت عالی واسش بود. 

مهتاب که قصد نابود کردن تمام  یها نهیخائن از گرگ هیگرفتن  لیبود تحو یزیوسوسه انگ شنهادیپ

گله  یاطالعات. خونخواه افشای یبرا تسلیم کردن یه خائن دیگهو مهتاب داشت و  هیسا یها نهیگرگ

 اد زدم:ی. فرگذشتن یخائن هم خون م کی ریو از خ شد یم لیاش با گرفتن رافائل تکم

 «. خائن در برابر خائنانایرخون در برابر خون سا »

 گفت دیدرخش یصورتش م یرو یسمت من برگشت لبخند پررنگ به

خون. تو رافائلو به ما بده تا به روش  ی. خون در ازاهی. معامله خوبیریگ یم ادیکم کم   یدار »

 «شهیتو م ه. کارو متعلق بمیمجازات کنخودمون

 «؟برای معامله قرار بذاریم یقبوله. ک »

 «دم مرز از طرف تو ده نفر از طرف منم ده نفر .فردا غروب »



 به سمتم گرفت و گفت: دستشو

 «قبول؟ »

 فشردم و گفتم: دستشو

 «قبول. »

 بدم؟؟؟؟  دیبا یرو چ تریجواب پ زدیم ادیدر اعماق ذهنم فر یزیچ
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 یرفت و قول داد فردا هرچ انایرفته بود. سابر شیکه انتظار داشتم پ یزیزودتر و بهتر از چ مذاکره

 یها استیس یبود ول ی. اون ذاتا دختر خوبارهیهست برام ب شونیمیقد یاطالعات در کتاب ها

 گهباشم ا ریازش دلگ یریبخاطر سخت گ تونستمیبود. نم رکیرو داشت و ز نهیرهبر گرگ کی یرفتار

و زنده زنده پوست و گوشتشو از هم  کردنیگله اش شورش م دادیرهبر رو نشون نم هیرفتار در شان 

 قدرتش باشه.  تی. اون حق داشت با فکر تثبکردنیجدا م

 خواستیمن شده بودن. دلم نم بتیدهکده برگشتم هوا روشن شده بود حتما همه متوجه غ به

 رونیقرار بود امروز رافائل رو اماده ب االن بدم. اونا نیخبر بد رو هم خواستیبرگردم خونه. دلم نم

 کردن از دهکده کنن. 

نشسته و خوابش برده  نیزم یبه سنگ رو دهیچسب یبرگشتم. لوس اچهیتخته سنگ کنار در کنار

که بهش داده بودم  ییشدم با وجود همه تذکرها یتا االن نرفته خونه؟ عصبان شبیاز د یعنیبود. 

 کنه نبود؟ دشیکه ممکن بود تهد یینشسته بود و به فکر خطرها نجایا

شونه هاش انداختم.  یسرد بود. کاپشنمو دراوردم و رو یلیگونه اش گذاشتم. پوستش خ یرو دستمو

 تیو متوجه وضع ادیبه خودش ب دیطول کش قهیخورد چند دق کهیمن  دنیچشم هاشو باز کر و با د

 بشه.

 ؟یبرگشت یک»

 «نمون؟ نجایخطرناکه انگفتمه بهت نگفتم برو خونه؟؟ مگ »

 گفت: یگرفت وبا لحن مظلومانه ا یحالت معصومانه ا نگاهش

 «ش؟یدیشد د یدلم طاقت نداشت. چ یولدونمیم »

 دادم هیو به سنگ تکنشستم نیزم یرو کنارش

 «اره »

 «دهینمنشونرو یخبر خوب افتیق»

 «بهم داد. یزیچ ی. کارو رو در اضامیمعامله کرد »



 «؟یچ یدر ازا »

 «رافائل »

 شد و گفت رهیزده به من خ بهت

 «؟یکنیم کاریچ یدار یدونی. میبد یخوایم یچرو هیجواب بق »

 «ندارم یجاره ا یولدونمیم »

 «.کشنشیاونا م »

 «ره؟یکه بم نهیا اقتشیاون ل یمگه نگفت »

 کرد و گفت  یمکث

 «چرا گفتم. »

 «دارم. ازیاطالعات ن. من به اون یندارم لوس یا گهیچاره د »

شد. عطر شامپوش ارامش بخش  یم دهیگردنم کش رینرمش به ز یام گذاشت. موها شونهیرو سرشو

 گونه ام نشست و گفت: یگرمش روبود. چشم هامو بستم و به ذهنم اجازه دادم استراحت کنه. دست

 «.کیما یشیمداغون یاستراحت کن دار کمی »

 «داغون. یلیخمن داغونم »

 پاهاش گذاشت و گفت: یرو سرمو

 «به ذهنت اجازه بده بهتر کار کنه. من مراقبتم بحواب. خوابکمی کنمیفکر م »

فکر کنم  یا گهید زیبتونم به چ نکهیشد و قبل ا میمال ییالال هیبه  لیکم صداش تو گوشم تبد کم

 غرق خواب شدم.

 

بود خوابش پاش یبود و سر من رو همونطور که نشسته یشدم اواسط ظهر بود لوس داریب کهیزمان

 به بدنش داد و گفت: یبرده بود با حرکت من چشماشو باز کرد و کش و قوس



 ؟یراحت بخواب یتونست -

 زدم و گفتم: یلبخند

 خواب عمرم بود. نیبهتر -

از روس عشق از من باعث اتفاق  یهر عمل دمیترسیم فیح یبغلش کنم ول خواستیدلم م چقدر

 بره. دستمو گرفت و گفت:  رونیبراش بشه. بلند شدم تا وسوسه از ذهنم ب یخطرناک

 خونه؟  یریم -

 .رسهیم انایخبر بدم تا غروب سار هیدر مورد رافائل به بق دیاره با -

 .نمتیبب تونمیم یک گهید یبراگه بذارم دونمیمن -

 باش.. فردا شب پشت پنجره اتاقت منتظر من امیم دنتید یبرا یبه زود -

 قول؟ -

 قول. -

 یصدا تونستمیتر م راحتشدمیتر م کیبه خونه نزد یو به سمت خونه رفتم. هرچدور شدم ازش

 رو بشنوم. هیو اضطراب بق شیبابا و تشو یها ادیفر

 یبلند ی. درک با گام هادیکه باز کردم و قدم به داخل خونه گذاشتم همه سروصدا ها خواب درو

 محکم تکونم داد و گفت:گرفت و قمویخودشو به من رسوند 

مارو سکته  یخوایتو از عمد م شمیدارم مطمئن م گهید ؟یچقدر نگرانمون کرد یدونیم ؟یکجا بود -

 هیاحمق  یلیخ گهید یاحمق م؟یشیم وونهیما د یریم یحرف چیبدون ه یذاریتنها م یگی. نمیبد

 راتب یاگه اتفاق یا نهیگله گرگ هیتو رهبر  یستیمتعلق به خودت ن گهیتو د یفهمی. نمیدنده لجباز

 ره؟؟یگیسر م یچه جنگ یدونیم یندار یوارث وفتهیب

 باور کن میدونم بابا! اما باید می رفتم. کاری بود که فقط خودم باید انجامش میدادم. -

 تصمیم نداری بگی کجا رفته بودی؟ -

 



می کرد. صندلی رو عقب کشیدم و  کش و قوسی به بدنم دادم. گردنم به خاطر بد خوابیدن درد

نشستم. اینطور که مشخص بود همه منتظر بودن که زودتر سرم دادوبیداد کنن. دستامو پشت سرم 

 گذاشتم و مشغول تاب دادن صندلی به عقب شدم.

 «رفته بودم دیدن ساریانا» 

 :زدن  ادیو جان همزمان فر درک

 ؟؟؟؟یچ -

 ساریانا باید در مورد یه چیزای مهمی باهاش صحبت می کردم.باید واضح تر بگم؟ رفته بودم پیش  -

 :و سرزنش بار سرم فریاد زد تیبار با عصبان نیاول یبرا جان

 ؟یچ کشتنتیچقدر برات خطرناکه؟ اگه م یدونینم ؟یعقلتو از دست داد -

تونسته اون دختر زرنگ و باهوشیه. بیخود نیست که شما ساریانا رو به خوبی من نمیشناسین. هه  -

رهبری گرگینه های سایه رو تا االن حفظ کنه. اون میدونه چی میتونه به نفعش باشه. در حال حاضر 

دوستی با من براش مفیده حداقل از طرف ما خطری تهدیدشون نمیکنه. من با یه پیشنهاد رفتم 

 سراغش و اونم از یه معامله خوب نمیگذره.

  خم می شد انگشت هاشو در هم پیچوند و گفت: درک رو به روم نشست و همونطور که به جلو

 ؟یزنیحرف م یاز چ -

من با یه معامله ای رفتم پیشش که مطمئن بودم جواب نه نمیشنوم. اون حق داشت بدونه تو  -

گروهش یه جاسوس وجود داره. همونطور که انتظار داشتم به شدت عصبانی شد. منم از عصبانیتش 

 «کردم. استفاده کردم و پیشنهاد تبادل

 با شک گفت: درک

 ؟یدر مقابل چ -

امیدوار بودم این سوال به این زودی ازم پرسیده نشه تا یکم فرصت داشته باشم و ذهنمو راست و 

 ریست کنم بعد تصمیم بگیرم چطور باید مطرحش کنم. اهی کشیدم و گفتم:



 «من رافائل رو در مقابل اون جاسوس پیشنهاد دادم و ساریانا پذیرفت.» 

 از پشت سرم گفت: ییداص

 ؟یچ -

. کردیبود و ناباورانه به من نگاه م ستادهیپله ها ا یرو تریخشکم زد. پ یلحظه ا یعقب برگشتم. برا به

اگه زودتر میفهمیدم اونم توی خونس این موضوع رو االن مطرح نمی کردم. به خشکی شانس! 

دستامو باال بردم تا ارومش کنم ولی قبل اینکه بتونم حرف بزنم مشت پیتر توی صورتم فرود اومد و 

 تعادل صندلی رو از دست دادم و از پشت به زمین خوردم. 

داری باهام این کارو میکنی. تو یه آدم پست فطرتی! یه عوضی به  باورم نمیشه که تو. شهینمباورم -

 تمام معنا تو یه دوروی کثیفی!

 باور کن من... تریپ -

 دی. بهم امیداد دیتو به من ام ی. ولیهمون اول اعدامش کن یتونستیخفه شو. فقط خفه شو. تو م -

  ؟یچ یعنی یدونیم حکمتنین ااال یبراش هست ول یدیامکه بدونم بعد همه اشتباهاتش بازم یداد

 .تریمن مجبور بودم پ -

میخوای اونو بسپردی دست راحت تر بود تا بشنوم برام یکردیاگه خودت اعدامش م ؟یمجبور بود -

اون گرگینه های خونخوار و بی رحم سایه که به خودی هم رحم نمیکنن چه برسه به یکی از ما! اونم 

پدر من که یه زمانی مشاور اصلی پدرت بود و خیلی حکم ها برای جنگ با گرگینه های سایه داده. 

 ستی و بازمتو اینو میدونس کنه. اونا تا شکنجه اش نکنن نمی کشنش. کاری میکنن برای مرگ التما

اگه کوچکترین احترامی برای من و دوستیمون قائل بودی این  حاضر شدی اونو بهشون تحویل بدی!

 کارو نمیکردی!

تلخندی زدم و به میز تکیه دادم، با پشت دستم خونی که از بینیم بیرون زده بود رو پاک کردم و 

 نمیدونستم از کجا ریشه گرفته بود گفتم: دستمو به لباسش مالیدم و با لحن سردی که

تو نمیدونی به خاطر جاسوسی پدرت، به خاطر خیانتش به من و گله من چه شکنجه هایی رو تحمل  -

کردم. شکنجه هایی که تا عمق پوست و استخون نفوذ می کنن و تو همون لحظه فقط التماس میکنی 



ونم پیتر. و بله با دوسنتن اینا میگم پدرت حقش که کاش بمیری و درد تموم بشه. من همه اینارو مید

شاید با این اوصاف بفهمه که چه همینه که چیزی رو بچشه که به برای دیگران ایجادش می کرد. 

 بالیی سرما اورد. 

 پیتر رو زمین جلوی پام تف کرد و گفت:

 «باورم نمیشه تو همون مایک سال پیش باشی. انگار دیگه نمیشناسمت.» 

حق با توئه من دیگه اون پسری نیستم که میشناختی. من اون پسری نیستم که هیچ غمی نداشت » 

جز مسابقات فوتبال مدرسه. اون مایک خیلی وقته زیرشکنجه مرده. من حاال یه رهبرم. یعنی نه فقط 

ی رو زندگی خودم بلکه زندگی تک تک افرادی که توی این گله هستن برام اهمیت داره بنابراین کار

 انجام میدم که گله ام بهش نیاز داره. 

 پدر من داره؟ یبه سالخ یازیگله تو چه ن -

 نهیگله مهمه. اون گرگ یمن برا یجون و زندگ نکهیدوم اه مرگا انتیخ یسزا رنیگیم ادی نکهیاول ا -

 «اگه من وجود نداشته باشم این گله از هم میپاشه. منو نجات بده. تونهیداره که م یاطالعات هیسا

 قابل پدرم؟مجون خودت در  ؟یتبادل کرد ینجوریپس ا -

از جا بلند شدم و مقابلش ایستادم. بلندقامت تر از اون بودم و این بهم انگیزه بیشتری می داد و باعث 

 رهبرش نسبت بهش برتری داشته باشه.می شد حرفم به عنوان 

قطعا جون من نسبت به بیله و همینطور توام! بنابراین اول مراقب حرف زدنت با من باش. من رهبر ق -

 پدر خائنت برتری داره. 

 درو با همه قدرت بهم کوبید. و  رفترونیبه من انداخت و از خونه ب ینفرت نگاه با

توقعشون از  زیاد دادن به افراد باعث میشهبی تفاوت روی صندلیم نشستم. یاد گرفته بودم اهمیت 

 ادم باال بره و من اصال حوصله اینکه یه مشکل به مشکالتم اضافه بشه رو نداشتم.

 



سرمو با تاسف تکون دادم و به درک و جان خیره شدم که گوشه ای ایستاده و نمیدونستن باید در 

بعد با این مورد مداخله کنن یا نه. دستی زیر بینیم کشیدم تا ببینم هنوز هم خون میاد یا نه. 

 خونسردی گفتم:

 اشتباه کردم؟ نیکنیشما هم فکر م -

 بابا کالفه دستی به سرش کشید و به سمت پنجره رفت و گفت :

مایک...من واقعا دیگه نمیدونم تو داری چیکار میکنی. نمیتونم بفهمم هدفت چیه. ولی داری اشتباه » 

یه رهبر تا زمانی حضورش فایده داره بزرگی میکنی داری همه افراد نزدیک به خودتو از دست میدی! 

 «راد معتمد دورو برش باشه، هیچکس تنهایی نمیتونه پیروز یه میدون باشه.که اف

تو نگران نباش بابا. شاید تو ندونی من دارم چیکار میکنم ولی من خوب میدونم دارم چیکار » 

 «میکنم.

 تکون دادم و گفتم: یسردرک با عصبانیت سرشو به شیشه چسبوند و جوابی نداد. 

محافظت از من انتخاب  یده نفرو برا شهیتبادل انجام م گهیتا چند ساعت د دیرافائل رو اماده کن -

 .میریکن. به سمت مرز م

من همونجا روی صندلی  جان برای انجام حرف هام از خونه خارج شد و درک هم به دنبالش رفت.

صتی برای دلسوزی واسه کسی که بهم خیانت نشستم و به فضای خالی بیرون خیره شدم. من فر

کرده بود نداشتم. من به اون جاسوس نیاز داشتم و باید به دستش میاوردم. نمیتونستم جون خودم و 

همه گله رو به خاطر دلسوزی برای یه خائن به خطر بندازم. مهم نبود که پیتر از دستم عصبانی بشه و 

که مجبور شد مرگ دوستشو به چشم ببینه، اون کسی نبود بره. اون همراه من نبود، اون کسی نبود 

روزها و روزها زیر شکنجه قرار گرفت و مرگ رو بارها جلوی چشم هاش دید. اون شکنجه ها شاید  که

فقط یه پیامد خوب داشتن و اونم این بود که من از اون پسر احساساتی و بی تجربه فاصله گرفته 

زندگیم میخوام. االن حاضر بودم برای هدفم با همه قدرت بجنگم  بودم. االن میدونستم کیم و چی تو

و مهم نبود مجبور بشم چند نفرو این وسط قربانی کنم. من قرار نبود تسلیم این سرنوشت شوم 

 بشم...



میدونستم دارم با این رفتارم باعث نا امیدی پدرم از خودم میشم اما برام مهم نبود. اونم بارها و بارها 

مید کرده بود همیشه الویتش رو به گله داده بود و هیچوقت اونقدری که باید برای من پدری منو نا ا

نکردهب ود. حاال من میخواستم متفاوت با اون عمل کنم. میخواستم الویت رو به کسی بدم که 

من اونی دوستش داشتم. میخواستم هرجور شده این نفرین رو از بین ببرم و بتونم کنار لوسی باشم. 

چند  بودم که پدرم میخواست و شاید بزرگترین اشتباه زندگیش این بود که رهبری رو به من سپرد. ن

. سر مرز کنیمبه سمت مرز حرکت  آماده بودن تا نهیگرگ نیچندساعت بعد درک و جان با گروهی از 

اون طرف مرز ایستاده بودن. پسری با  و گروهش انایسابر ،غروب کرده بود دیخورش میدیکه رس

موهای بلند بور که از پشت سر با کش بسته بود با دست و پای قفل و زنجیر شده در حالی که روی 

به سمت سابریانا رفتم و به شیوه سنتی و قدیمی  زمین زانو زده بود جلوی سابریانا قرار داشت. 

ب رفتم و بهش لبخند زدم، دستمو به عقب و به رهبران گرگ ها شونه ام رو به شونه اش کوبیدم. عق

 سمت رافائل گرفتم و گفتم:

 همونطور که قول داده بودم، سر حرفم موندم. خائنی در ازای یه خائن دیگه. -

صورتش موج  یکه وحشت تو ساریانا کمی خودشو کج کرد و از باالی شونه ام به رافائلی خیره شد

. دیکش یم ادیته بودن دهنش مدام فرسبود و با وجود ب هشد چشم هاش ملتمسانه به من دوخته زدیم

 یزد فقط با نگاهیم ادینه فر کردینه تقال م. کارو برخالف رافائل دیبا دست کارو رو جلو کش انایسار

 شده بود. رهیبه من خ یطانیش

دهان کارو رو  یرو به سمت من هل داد و در مقابل رافائل رو به سمتشون فرستادم. دستمال جلوپسر 

بود چیزی بگه که اونا هم بشنون.  بد نبود که جلوی اعضای گله اش حرف میزد. شاید الزم برداشتم.

نگاهش بدون ترس به من خیره بود. انگار جونش یبراش هیچ اهمیتی نداشت. انگار میدونست این 

 اتفاق به زودی میوفته. خم شدم و توی چشم های بی پرواش خیره شدم و گفتم:

اینجور که معلومه تو اصال شوکه نشدی. نگاهت بهم میگه تو میدونی من کیم و تو برای چی » 

 «اینجایی

متعجب و  برخالف تصورم مثل دیوانه ها زد زیر خنده. با صدای بلند قهقهه می زد. همه نگاه ها

 مشکوک بهش خیره شده بودن. در حین خندیدن بریده بریده گفت:

 شده...  نیهمون بدبخت نفر ...یتو... تو... همون -



که به طرز  ییبا صدا شد. عقط یاش همونطور ناگهان خندهپس حق با من بود. اون میدونست من کیم. 

 :اروم شده بود گفت یهولناک

! ینه تو محکوم ؟یرو دار کیقدرت مقابله با ارباب تار یکنیم ؟فکریایاز پسش بر م یکنیفکر م -

 مرگی که همه چیزو از ریشه نابود میکنه. محکوم به مرگ. 

 ؟یزنیحرف م یدر مورد چ -

خیلی ذهنت بسته اس. تو اونقدر مهم نیستی که همه هدف اونا باشی. هدف چیزی فراتر از اونیه که  -

 تو تصور میکنی. مرگ تو به تنهایی چه فایده ای میتونه داشته باشه؟

  گفتم:سقه اش رو گرفتم و تو چشم هاش خیره شدم و 

 وگرنه خودم میکشمت!درست حرف بزن  -

 .بلند و هولناک دیخند

مرگ تو به تنهایی مهم نیست بلکه ریشه ای مهمه که همه رو به تو پیوند میده. نفرین فراتر از   -

چیزیه که خانوادت میدونن. تک تک ت=اعضای گله ات با پیوند جادویی به تو متصل شدن، تو بمیری 

اب از همه میمیرن. همه زندگی ها به تو بستگی داره. با مرگ تو یه نفر کل نسل گرگینه های مهت

 زمین پاک میشه.

حال بقیه هم بهتر تکون بخورم.  تونستم ینم یاش بلند شد. اونقدر بهت زده شده بودم که حت قهقهه

 .دهیشن یباور نداشت چ چکسیانگار ه از من نبود

هم بهت زده به  انایسابر ی. حتدیرس ینفس ها به گوش م یبود که فقط صدا نیاونقدر سنگ سکوت

 و گفت: دییدرک دندون هاشو به هم سا شده بود. رهیخکارو

 «اصل و نسب پست فطرت ی. سگ بگهیداره دروغ م »

 :قهقهه کارو بلندتر شد و گفت یصدا

. دی.زود باشدیاز دست دادن ندارم. منو بکش یبرا یزی. من چدیبمال رهیسر خودتونو ش نیتونیم »

اون ما  یروزی. به محض پگردونهیگرفته شده رو برم یها و جان ها یارباب من وعده داده همه فداکار

 «.دیمنو بکش دی. زود باشمیگردیوفادارش برم روانیبه عنوان پ



 یم نیاگه با مرگ من همه گله از ب ؟یگفت چ یم رو قتینه؟ اگه حق ایکردم  یحرف هاشو باور م دیبا

 تیشدن و در حما یحکم فرما م هیسا یها نهیشد. گرگ یمهتاب نابود م یها نهیرفتن؟ نسل گرگ

 هیسا یها نهیرفت. گرگ یم یکیرو به تارو جهان خوردیبهم م عتیاونا تعادل طب یکیتار

کردم خشمم  ینبود. سع ایدر انتظار دن یعاقبت خوب موندنیبود و اگه بدون مقاومت م کیتارونذاتش

 کنترل کنم. رو

 «ه؟یاربابت ک »

 «جادوگر قرنه! نیتر یاون قو »

 گفت: جان

 «بودن که هردو کشته شدن. ایدن یساحره ها نیتر یقو کی. ارسال و کت ملکه تاریکن یاشتباه م »

 صورتش نشست. یرو یهیکر پوزخند

داشتن  یادیباهم قدرت ز منیبودن؟ درسته اون دو اهر ایاونا تنها قدرتمندان دن یکن یچرا فکر م »

با خون اشام ها  خواستیبود. سال هاست منتظره. اون نماز ارباب من. ارباب من منتظر  شترینه ب یول

سال ها از  د. حاال بعزینفرت انگ یها نهی. شما گرگزهیچ هیاون دنبال  وفتهیساحره ها در ب ای

 «ببره نیاومده. تا نسل شمارو از ب رونیب گاهشیمخف

دیگه داشت پاشو از مرز اعصاب من اون . خشم چشم هامو گرفت.دیکرد و خند یمن تف یپا یجلو

طرف تر میگذاشت و من ادم با صبر و حوصله ای نبودم که بتونم چنین چیزی رو تحمل کنم. یقه اش 

 شیمفصل یشکستن استخون ها یکه صدا دمشیپشت سر کوب یسنگ وارهیانچنان به درو گرفتم و 

فرو کردم خونش روی انگشت هام ناخن هامو با قدرت داخل گوشت و پوست بازوش .دیبه گوشم رس

 دندونامو رو هم فشردم و گفتم: سرازیر شد،

همه مدت از ترس  نیتو ا یبکشمت. خوب گوشاتو باز کن. ارباب ترسو خوامینم ه؟یچ یدونیم »

از ترس  باعث مرگ کت شد که  نیکه همه خطرها براش رفع بشه. واسه هم یشده بود تا زمان یمخف

داره. بگو  یسالح مخف هی کیاربابت بهش بگو ما شی. برو پرهیجلوشو بگ ستین یمطمئن بشه کس

تا نابودت کنم.  امیم یکن یکه فکرشم نم ییروهایبا همه قوا و با ن گفت کیبگو ما .باشه منمنتظر 



اسم من از ترس به  دنیتا عمر دارن با شن یکنم که همه جامعه جادوگر ینابودت م یو جور امیم

 «.خودشون بلرزن

 :گفتم قل و زنجیر دست و پاشو شکستم و ول کردم و قشوی

 یباش نجایا یلیما ستیاگه تو فاصله دو قهیبعد از سه دق یدور ش نجایاز ا یفرصت دار قهیسه دق »

 «.ینباش ییقابل شناسا گهیکنم که د یم کتیت کهیت یکنم و جور یم داتیپ

 :زدم ادیبه جلو فر یو و با جهشکرد. کنترلمو از دست دادم یو منو نگاه م ایستادشک  با

 «گمشوووووو! »

 

کامل به شد که انگار هرگز وجود نداشته. همه با بهت و در سکوت دیدرخت ها ناپد نیب عیسر اونقدر

 شده بودن. درک ناباورانه گفت: رهیخرو شیمنظره پ

 بره ی. چطور گذاشتکیما شهینم. باورمیکرد یحماقت نیچن شهینمباورم -

 منو برسونه.  غامیرفت تا پ یم دیبا -

 ؟یکرد کاری. تو چمیکن دایپجادوگرا رواون یجامیتونستیم میحرف بکش ازشمیتونستیما م -

 به چهره خونسرد من انداخت و گفت: ینگاه انایسابر

 نیتا به هم یاز گروه من عوض کرد یگروگانتو با مردتو بود؟نیهمه اصرارت فقط واسه هم نیا -

 بره؟  یبذاریاسون

 شد و گفت: رهیلحظه در سکوت به چهره من خ چند

 ک؟یما گذرهیتو سرت م یباشه. چ بودهنیت همفکه هد گهیچهره ات نم -

 یجلو تونستمینم یبود ول یلبخند زدن کار مسخره ا تیاون وضع یلبام نشست. تو یرو لبخند

 تم:ف. گرمیخودمو بگ

کنه که  ینمفکرشم یجلوتره من باشم. اون جادوگر حتقدم هیکه  یبار خواستم اون نیاول یبرا -

 کنه. تیجاسوسش مارو به سمت اون هدا



 :دیپرس دیبا ترد جان

 ه؟یمنظورت چ -

داشت که حاضر بود  نانیبود. اونقدر به اربابش اطم یبود. جاسوس ماهر دهید میتعل نهیاون گرگ -

. زدیحرف نم یول مردیشکنجه م رینداشت. ز یا دهیفا مشیکرد ی. هرچقدر شکنجه مرهیبخاطرش بم

رو  یزیچ نیفکرشو کرده بودم انتظار چن نجایذهنم بود. قبل اومدن به ا یتو یراه بهتر نیهم یبرا

ضربه وارد پوستش  هیرو با  ابیرد هیبه سمت تنه درخت هلش دادمو چسبوندمش  یداشتم. وقت

بده  صیدرد و زخم رو تشخ تونستینمدرخت  زیت یاز شاخه و برگ ها یکردم بخاطر زخم ناش

 .میخواستیکه م ییبه همونجا رسونهیم میخادم وفادار مارو مستق نیا ینجوریبشه. ا ابیمتوجه رد و

 

 زد و گفت: یلبخند نایسابر

 فهی. حمهتابی یها نهیگرگ یرهبر قی. تو واقعا الکیما یهست یباهوش نهیهوشمندانه اس. تو گرگ -

قدرت  یتونی. تو میریبم دی. واسه تو مرگ زوده. تو نبااین راحتی حروم بشهبه مثل تو  یاستعداد

 .یاگه از هوشت درست استفاده کن البته یاریبدست ب یادیز

 تکون داد و گفت: یبه افرادش کرد. رو به من دست یا اشاره

 .کیو مهتاب تا ابد بهم گره خورده ما هیدو گروه سا نی. سرنوشت انمتیبیبازم م دونمیم -

ما دور شد. به سمت درک و جان برگشتم. هردو در سکوت  شیدست تکون دادم. با افرادش از پ براش

 شده بودن. رهیبه من خ

با ارورا صحبت کنم. هرچه زودتر به  دیخونه. به بش گفتم ردشو بزنه. با میزودتر برگرد دیبا -

 دارم.  ازیاطالعات ن
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برگشتمون به خونه متفاوت تر از وقتی بود که به سر قرار می رفتیم. همه غرق سکوتی دلهره اور 

بودن. نمیدونستن باید حرف هایی که شنیده بودن رو باور کنن یا اینکه همش یه شوخی مسخره 

دیگه  فکر من اما بیشتر از همه درگیر شده بود. فاجعه بزرگتر از چیزی بود که انتظار داشتم.بوده. 

فقط شامل جون من یا لوسی نمی شد بلکه هزاران گرگینه در سراسر دنیا رو در بر میگرفت. مرگ من 

میتونست یکی از بزرگترین انقراض های تاریخ رو رقم بزنه و انگار من داشتم با سرعتی باور نکردنی 

 به سمت مرگ میشتافتم. 

لداریش بدم، در حال حاضر حتی خودمم متوجه نگاه نگران درک به روی خودم شدم. نمیتونستم د

 نمیدونستم میتونم جون این همه ادمو نجات بدم یا نه؟

با سرعتی دوبرابر حد معمول به سمت خونه حرکت می کردیم. باید هرچه سریع تر خودمو به آرورا 

 من جلو اومد و گفت: دنیرورا به محض دمیرسوندم. آ

بود که  ادمیبزرگ.  یلیو خ یکتابخونه سر هیکردم.  دایپ عبمن هیانجام دادم.  یکه خواست یکار -

ماورا.  روی قیتحقو شیازما یبرا ینیزم ریالبراتوار ز هیمامان و بابا قبال در موردش حرف زده بودن. 

 لیتما وناا تمتماس گرفشه. باهاشونبکه اونا بهش دادن تونست دوباره خون اشام  یکت با معجون

 نیرفع ا یبرا ییدارو یحت ای میکن دایدر مورد جادوگرا پ یاطالعات میبتون دی. شاننیدارن تورو بب

 .نینفر

نوک انگشتم هم  یدم حترک یعس یول رمشیخبر خوش در اغوش بگ نیا یبرا خواستیدلم م نکهیا با

رو بخاطر شوم بودن من احساس کنه.  یتجربه بد و دردناک خواستم ینکنه. نم دایبا پوستش تماس پ

 دم و گفتم:راکتفا ک یبه تکون دادن سر

کنج خونه  خوامینم رمیخونه نشستن بسه. اگه قراره بم گهیبه شهر. د میریبردارم. م لمویوسا رمیم -

 یاون جادوگر لعنت ای مونمیزنده م ایبجنگم  خوامیم رمیبم زنمیدست و پا م یدینا ام یتو کهیو درحال

 کنم. یرو هم با خودم غرق م

 تکون داد و گفت یسر ارروآ

 . یریبم ستینگران نباش. تو قرار ن میکن یدرستش م -



 گرفت و گفت: یاجبا لبخند کنارمون  بش

اخبارو  نکهیو من متنفرم از ا دیدار ازیکارو ن یابی. به هرحال به ردذارمیکه تنهاتونونم نیدونیم -

 برسونم. یتلفن

 از پشت سر گفت: ییصدا

 ازت دور باشم. نکهیتا ا رمیکنارت بم دمیم حی. ترجکیما یبر ییبدون من جا ذارمینم گهید -

. فراموش شده بود رهیمصمم به من خ ییاهبود و با چشم  تادهسیکنار در ا یگشتم لوسرقب بع به

حدی وبد که برای چند کرده بودم که قرار بود امشب به دیدنش برم. شوک وارده از حرف های کارو به 

 ساعت همه چیز رو از یاد برده بودم.

 

 با اخم گفت: درک

. اگه تو یش کینزد کیما هب یحق ندار گهیمگه نگفتم د ؟یکن یم یچه غلط نجایا ؟یشد هوونید -

 !وفتادیپسرم و گله نم یاق برافات نیا ینبود

اتفاق نمیوفتاد. سهم خودتم  نیاخودمو کنترل  تونستمی. اگه من مهندار یریبابا اروم باش. اون تقص -

در مورد تفرین در نظر بگیر که شاید اگه زودتر بهم هشدار میدادی هیچوقت با سر توی این دام 

 نمیوفتادم.

 کردم و گفتم: یلوس رو به

 تورو با خودم ببرم. تونمینم یلوس ستین یباز گهید نیا -

فکر میکنی میتونم بشینم تو خونه و از نگرانی بمیرم و  .یتنها بر ذارمی. نمامیب خوامیمن م یول -

 ندونم چه اتفاقی واست افتاده؟

. تو وفتهیبرات م یاتفاق بد نمیتحمل ندارم بب گهیبه حرفم گوش بده د ی. ولستمیمن تنها ن -

شدم  یم وونهی. داشتم ددمیکش یبود من چ هبهت وارد شد روسیکه اون و یزمان یدونینم

هردومون  یکنم. هر لحظه بودن تو کنارم برا سکیر تونمینزنه. نم گهیتحمل کنم قلبت د تونستمینم

 .هخطرناک



 ...یول-

 .یایبا من نم ییجا چیتو ه یلوس یول یب یول -

محکم  یبعد صدا هیبده از پله ها باال رفتم و در اتاقمو بستم. چند ثان یصبر کنم تا جواب نکهیا بدون

ببرمش؟ درک  تونمیکرد نم ی. چرا درک نمدمیکش یقی. نفس عمدیشدن در به گوشم رس دهیبهم کوب

همه گله  لکهبزنم که نه جون من ب یدست به کار ترسمیو م دمیکنار منه عنان از کف م یکرد وقت ینم

اراده گونه  یم دست هام ب یترسی. مدمیترسیرو به خطر بندازه. من در مقابلش سست اراده بودم م

 بشن. فتهیممنوعه فر یمثل برگ گلش رو لمس کنه و لب هام به بوسه ا فیطل یها

 کارو بکنم. نیا تونستمیدر من بود نم نینفر نیکه ا یاز دستش بدم. نه تا زمان گهیبار د هی تونستمینم

 

. بردمیالزم رو همراهم م یزایچ یسر هی دیشدم. با لیامو برداشتمو و مشغول جمع کردن وسا کوله

از  یریج ریج یازش نداشتم. در با صدا یاطالع چیذاشتم که ه یم ییقدم به جا یدست خال دینبا

 شتبه برگ ازین یشونه ام قرار گرفت. حت یکه رو یو اروم و دست قیعم ینفس ها یهم باز شد. صدا

 نشانگز حضور ارورا بود. گفت: دیچیاتاق پ یکه تو یبهار شهیهم نبود. عطر گل هم

 . اون بخاطر تو اومده بود.کیما یزدیسرش داد م ینجوریا دینبا -

 نیکه ا یبکنه. حداقل تا زمانل از من د دیکردم. اون با یبرخورد م دیشد دیمنم بخاطر خودش با -

 کنه.  یاز من دور دیهست با طیشرا

 بفهم. نویاون دوستت داره ا -

 زدم: ادیبلند شد و فراگاه صدام ناخود

بمبم که هر لحظه ممکنه منفجر بشه و  هیاالن مثل  یمن عاشقشم ول ؟یفهمیم نویمن عاشقشم. ا -

درست نشده.  یکه همه چ یاحساسات من و غلبه قلب بر مغزم بشه. نه تا زمان یقربان اونخوامینم

. مادرمو ارمرو به خاک بسپ گمید زیعز هی تونمیزنده بمونه. من نمستونم. نم یبذار از من متنفر بشه ول

با  زیاز دستش بدم. اون تنها چ تونمینم ؟یفهمیکشم م ینم گهیمرد. د کیکت مرد. ناز دست دادم. 

و نکبت فقط اونه. اگه  یسگ یزندگ نیادامه ا یمن برا زهیدارم. تمام انگ میزندگ یکه تو هیارزش



 یم یمن چ یفهمیگله رو قبول کردم اگه دست به مبارزه زدم فقط بخاطر اون بود ارورا. تو نم یرهبر

 مجبورم.  یول دهیجقدر روندنش از خودم ازارم م یدونیکشم. تو نم

راه  یکنم دور ی. فکر نمرنشیبگ یوحش یایاون شکارچ یباعث شد یول یبار ترکش کرد هیتو  -

 باشه. یدرست

اراده  تونمیکشه. نم یمن نفس م یکیباشم که اون در نزد ییجا تونمیراهه. نم نیبهتر یدور -

کن درکم  یرو در بر داشته باشه ارورا. سع یعواقب خطرناک تونهیلمس من م هیرو ندارم.  یخوددار

 .یکن

 و گفت به سمتم اومد 

 اروم باش اروم باش -

میخواست پشتمو نوازش کنه که خودمو عقب کشیدم. متوجه حرکت ناگهانی من شد و چند قدمی 

 عقب رفت. گفتم:

یه خشم درونمه.  دیشد تیعصبان هیکنم یحس مکنترل کنم.  اروم باشم. نمیتونم خودمو تونمینم -

ارامش  تونمی. نمشمیم یو عصب ارمی. به سرعت جوش مشهیم شتری. داره برهینم نیکه از ب عجیبی 

 یکه برگشتم حت یو از اون روز  می. عصبسوزهیکنه. پشتم م یداشته باشم. تمام مدت سرم درد م

حس میکنم شدم عین اتش زیر خاکستر که منتظرم با یه جرقه شعله ور  روز هم ارامش نداشتم. کی

 بشم و همه چیزو با خودم بسوزونم. 

 باال زد و عالمت داغ خورده رو نگاه کرد.  لباسمو

 شده. شتریهنوز مثل روز اول داغه. ب -

 .شهیم شتریاره داره ب -

 چرا؟ -

 از من دور بمونه؟  دیباگمیچرا م یفهمیرو لمس کردم. حاال م یچون لوس -

 که دست خودم نبود گفتم یبا لحن سرد



 .لباسامو عوض کنم دیلطفا تنهام بذار با -

 چرا از من دوری میکنی مایک؟ -

چون میدونی عواقب نزدیک شدن به من چیه و من میترسم. میترسم این نفرین دامن همه کسایی  -

نمیتونی بذاری شومی و سیاهی من تورو ازار  رو بگیره که من دوستشون دارم. تو الهه نوری تو پاکی

 بده. تو تنها کسی هستی که واسم موندی ارورا. نمیخوام از دست رفتنت یا ازار دیدنت رو ببینم.

 دیدم که دست هاش تسلیم وار پایین افتادن. اهی کشید و از اتاق بیرون رفت. 

 

 میکردم مستق یم دایپ یاگه سرنخ دیخونه.شاگردم رب ازنباشهین گهیلباس برداشتم که د یاندازه ا به

رفتم  نییبهتر بود. از پله ها که پا شدمیدورتر م یاز لوس ی. هرچدادمیراهمو بدون برگشت ادامه م

 همه منتظر بودن. درک دستشو روشونم گذاشت و گفت 

 م؟یایما ب یخواینم یمطمئن-

 .هیمطمئنم. ارورا و بش باشن کاف -

هام نسبت بهش  یباهاش دست دادم. دستمو فشرد. با وجود همه ناراحت دستشو سمتم دراز کرد. 

حس کردم هنوز همون  یا گهید زیها بودم با وجود هرچ نهیرهبر گرگ نکهیهنوز با وجود ا یول

 ایکل دن فیحر تونهیم گهیکنه د یحس م ذارهیپدرش دست رو شونش م یهستم که وقت یپسربچه ا

موهاش رگه  نیب نکهیبا ا دیلرز یدستاش م نکهی. با ابندنیاز وجودش رخت م یبچگ یها سبشه و تر

 رو به همراه داشت.  یبچگ تیمن همون حس امن یهنوز برا خوردیبه چشم م دیسف یها

 و محکم به خودش فشرد. دیدر اغوشم کش ارهیطاقت ب نتونست

 گوشم زمزمه کرد کنار

 کیطاقت ندارم ورو هم از دست بدم ما .نمیبرگشتتو نب ترسمی. مترسمیاز رفتنت م -

 کرد رو حس کنم. یم ختنیاشک نر یکه برا ییتقال تونستمیو م دیلرزیم صداشم

. رمیگیکنم. انتقام مامانو از اون جادوگر پست فطرت م یو سربلندت م گردمیبابا. برم گردمیمن برم -

 .دمیقول م



 .دونمیپسرم. م دونمیم -

 دونستنی. انگارهمه مختیریو اشک م دییبویمهابا ارورا رو م یان باز اغوشش دل کندم. ج یسخت به

 .ستیساده ن یقاتیسفر تحق هی نیا

 .میو به جاده زد میسخت از خونه خارج شد یخداحافظ هیاز  بعد

 یمدت هاست نتونستم درست حساب کردمیاونقدر اشفته و بدنم اونقدر خسته بود که حس م ذهنم

 :دمیها اضافه شده بود. از ارورا پرس یخستگ نیهم به ا یعصب یاستراحت کنم. سر درد ها

 م؟یبرسون یگیکه م یبه شهر دخودمونویچطور با -

 زد و گفت: یبه من انداخت لبخند ینگاه

 از قبل فکرشو کردم -

 صورتم تکون داد. یاورد و جلپ رونیسه تا برگه ب بشیج از

 ما؟یبا هواپ -

 .وفتهیماره کارمون جلو -

و نه سوارش شدم. عالقه  دمید مایهپاهو کیبدونن تاحاال نه از نزد خواستیکردم. دلم نم سکوت

 یسرم اورده بودن از بلند شگاهیکه تو ازما ییبه ارتفاع نداشتم مخصوصا بعد از اون همه بال یادیز

 .دادیبهم دست م یحس بد

 و دستشو باال گرفت ستادیا ابونیارورا سر خ میدیکه رس یاصل ابونیخ به

 ؟یکنیم کاریچ -

 فاصله داره؟ لیچند ما یدونیم م؟یبر ادهیتا فرودگاه پ یانتظار دار -

 گرفت و گفت: شهیسرشو سمت ش یحیجلومون ترمز کرد. ارورا با لبخند مل یاهیس نیماش

 دمون؟یرسونیم ایتا فرودگاه جورج -

 که پشت فرمون بود با لبخند سر تکون داد. یخانوم



و در مورد اب و هوا و مد لباس  دیبود مقصدمون رو پرس یجلو نشست و ما پشت. زن خونگرم وراار

 فصل مشغول صحبت شد یها

 نقدریا یاز ک رستانیدانش اموز دب نیتر طونیبودن. چم شده بود؟ من ش گانهیکه واسم ب ییها حرف

تو  یادم عاد هیکه مثل  یبار نیاز اخر کردمیاز اجتماع شده بودم؟ چرا حس م یساکت و فرار

 گذره؟یچند قرن م دمیاجتماع گفتم و خند

 بودم که حساب روزها از دستم در رغته بود. دهیو درد کش یسخت نقدریچقدر گذشته بود؟ ا واقعا

 بودم؟ کیمن همون ما واقعا

 یلیو شوخ طبع فاصله گرفتم خ طونیش کیوقته با اون ما یلیاورد که خ ادمیپشت کتفم  سوزش

 .دمیکسانم کش نیتر کیخودم و نزد نیب یفاصله ا هیشدم و  ییخودم غرق تنها لهیوقته که تو پ

همه  ی. چشم همه به ما بود. دلم برامیما چهارتا تو مدرسه واسه خودمون اسم و رسم داشت یزمان هی

 یباق یتنگ شده بود. از گروهمون چ میفوتبال هم داشت یکه با بچه ها ییدعواها یاون روزا حت

بخاطر  یکیکرده  دایعصب هاش مشکل پ یبعد از اصابت گلوله سم یکیمرده  مونیکیمونده؟ 

موجود نحس  هیشده ام که همه به چشم  نینغر نهیگرگ هیدادن پدرش ازم متنفره و خودم  وگانگر

 کنن.  ینگاش م

 از کجا شروع شد؟ زایچ نیا همه

 .دیچیکه مثل سم تو رگام پ یو عشق یاومدن لوس از

 شونم نشست.بش گفت: یرو یدست

 . رونیب یایب الیبهتره از فکر و خ میدیرس -

.داخل که دیگاهم رو حروف اسم فرودگاه چرخن. میشد ادهیپ یبزرگ یا شهیساختمون ش یبه رو رو

 گرفتم.  جهیسرگ ادیز یاز شلوغ میشد

 .میبش تیو وارد گ میبد لیتحو لمونویکننده وسا وونهیاون ازدحام د یتا تو دیساعت طول کش کی

هیچوقت به این اندازه درگیر شلوغی و جمعیت نشده بودم. اصال هیچوقت این همه انسان رو از 

نزدیک ندیدهب ودم. بابا همیشه مارو از جامعه انسانی دور نگه میداشت. تنها کسایی که میدیدم 



مور وملخ از هر سمتی  همون بچه های مدرسه بودن. نه این شهر بزرگ و پرجمعیت و ادمایی که مثل

 به خیابون سرازیر می شدن .

 یکه مشغول اماده ساز خوردنیبه چشم م یبزرگ و کوچک یاهامیهواپ لیطو یها شهیپشت ش از

 و گفت: دیپرواز بودن. ارورا دستمو کش یبرا

 . نگو که تاحاال از نزدیک هواپیما ندیدی.میشمارمون اعالم شده زودباش بر -

 دادمو گفتم:شونه ای باال 

 «فقط از تلویزیون.» 

 نیمشت شد. من از ا یاهن لهیمکردم. دستام رو دیلحظه ترد هی یبرا دمیکه رس مایهواپ یپله ها یپا

 .دیرسموشارورا از پشت به گ یمتنفر بودم. صدا یارتفاع لعنت

 مسافره. یلیبرو پشتمون خ ؟یسادیچرا وا -

بود. به چهره  بیبرام غر طشیمحکم باشا از پله ها باال رفتم. مح کردمیم یکه سع ییگام ها با

اضطراب ارتفاع رو نداشت؟ خودمو با کمربند مشغول  چکسیه یعنیشدم.  رهیخ نیخونسرد مسافر

مسافر ها  یرو برا یکه روز خوب دیچیپ نیکاب یخلبان تو یکردم خونسرد باشم. صدا یکردم و سع

 یاف کرد حس کردم قطرات عرق رو کیشروع به حرکت و ت مایکه هواپ یمس کرد. زمان وارز

 بهم کرد و گفت: ینشستن دست هام محکم مشت شده بود. ارورا نگاه نگران میشونیپ

 ترسیدی؟ -

 محکم دستمو گرفت.حالت چهره ام جوابشو گرفت. دستشو رو دستم گذاشت و از

 .اوله قهیچند دق نینگران نباش فقط هم -

 تم حرفی بزنم تا شاید حالت قفل شدگی فکم از بین بره گفتم:درحالیکه سعی داش

 «چطور این همه آدم جونشونو به یه دستگاه اهنی میسپرن که هیچ اطمینانی بهش نیست؟» 

 «چرا فکر میکنی اطمینانی بهش نیست؟ این یکی از بهترین اختراعات بشه! » 

 «یعنی میگی این هیچوقت سقوط نمیکنه؟» 



 «هزاره مایک! احتمالش یک در» 

 «همون یک درصد هم برای کسی که جونش واسش ارزش داشته باشه خیلی محسوب میشه.» 

هواپیما پرواز میکنه همونطورکه پرنده پرواز میکنه. نباید با فکر به نقاط منفیش بقیه نقاط مثبتشو » 

 «فراموش کنی.

 پوزخندی زدم و گفتم:

قرار بود ما انسان ها هم پرواز کنیم حتما با دو بال یا با  پرنده پرواز میکنه چون ذاتش اینجوری اگه» 

 «شرایط دیگه ای متولد می شدیم.

 ابروهاشو باال داد و گفت:

 «حرف منطقیه.» 

شد  دهیکش رونیلحظه حس کردم روح منم ب هی یبلند شد و اوج گرفت برا نیاز زم مایکه هواپ یزمان

 بدم. رونینفس حبس شدمو ب وضع ثابت شد و تونستم قهیبعد از چند دق یول

 دادم. یم حیخودمو ترج یپاها یرو دنیبود که تا به حال داشتم و به شخصه دو یسفر نیجراورتر

 :دمیغر شدمیهمونطور که خارج م میشد ادهیفرودگاه پ یتو

 .شمینم یمزخرف لهیوس نیسوار چن گهید -

 خنده بش بلند شد. یصدا

 بهش داد. یگرفت و ادرس یتاکس ارورا

و قشنگ تر  ییالیخونه ها و میرفتیجلوتر م ی. هرچمیریم شیشدم که به سمت خارج شهر پ متوجه

 :دمیرو به ارورا کردم و پرس میشد ادهیدو طبقه نگه داشت.پ یخونه ا یجلو ی. تاکسشدنیم

 نجاست؟یاون مجموعه محقق در مورد ماورا ا -

 نه  -

 کجاست. نجایپس ا -



 روس لب هاش نشست.زمزمه کزد: یمحزون لبخند

 خونه مادرم.-

 یگل ها یها سهیبود از پنجره ها ر ی. خونه قشنگمیشد یکینسبتا کوچ اطیرو باز کرد و وارد ح در

 . ارورا ادامه داد:بودنزونیخشک شده او

 یترفتن. از وق نجایوقته از ا یلیکه مادرم توش بزرگ شد. پدر بزرگ مادر بزرگم خ هیخونه ا نجایا -

 الکس.  ییخونه دا کیبمونن. کوچ کردن نزد نجاینتونستن ا گهیمامان مرد اونا هم د

شد  یش موکه ترا یخونه غم یجا یاز جا تونستمی. ممیباز شد. وارد خونه شد یریرجیج یبا صدا در

رو روش گذاشت.  لیخاک نشسته بود. بش مبل رو پاک کرد و وسا لیهمه وسا یرو احساس کنم. رو

گفت اگه تو  یکه م ییمبارزه کنم صدا نداخت یم نیذهنم طن یکردم با اون فکر مزاحم که تو یسع

 داشت. انیجر یخونه زندگ نیا یاالن تو یشد یباعث مرگ کت نم

 :و زمزمه کرد بهم نزدیک شد ارورا

 هی خودش به اونجا اومد. خوشحالم که مثل لی. مامان با مستیتو ن ریخودتو مالمت نکن. تقص -

. واقعا وحشتناک بود. یدیبود رو ند دیپل منیاهر هیکه اون  ی. تو زمانمنیاهر هیقهرمان کشته شد نه 

 .یبردار یتونیم یبذار اتاق باال. سه تا اتاق هست هرکدوم رو بخوا لتویبرو وسا

و به در سه تا  ستادمیراهرو ا ی. تودادنیصدا م ریج ریتکون دادم و از پله ها باال رفتم. پله ها ج یسر

بزرگ به  یا نهیتخت بزرگ دو نفره و ا هیبا  یدرو ک باز کردم اتاق خواب نیشدم. اول رهیاتاق خ

چند لحظه  کردمرو که باز  یاتاق مادربزرگ پدربزرگش بود. در اتاق بعد نجایچشمم تورد قطعا ا

نفره با روکش  هیت شد. تخ یم قیاتاق حس ارامش به ادم تزر یجا یحرکت موندم. از جا یسرجا ب

 اطیرو به ح یقشنگ یو باز که نما دیسف یبزرگ با پرده ها یپنجره ا کیکوچ شیارا زیم هی دیسف

که عطر  یمیمال میشد. چند قدم جلو رفتم و در بالکن رو باز کردم. نس یکه بالکن باز م یداشت و در

 کیکوچ زیم یاتاق دخترونه. عکس کت رو هیرو به همراه داشت وترد اتاق شد.  اطیح یتو یگل ها

کت لحظه به  نکهیفکر ا تونستم یواقعا نم یبود ول یکرد. اتاق قشنگ یم یکنار تخت بهم دهن کج

اتاق الکس بود  یرفتم و درو بستم. اتاق بعد رونیتحمل کنم. از اتاق ببوده رو نجایا شیلحظه زندگ



. از دمیتخت انداختم و دراز کش یاشت. کوله امو رونداتاق قبل رو نیپسرونه تر بود و اون حس سنگ

 خسته بودم. یهمه سرگردون نیا

 خسته... یلیخ

 

 . چند تقه به در خورد.دمیدوش گرفتم و لباس پوش هیشدم  داریب ی. وقتدمیدو ساعت خواب بایتقر

 بله؟ -

 .دیبش به گوشم رس یصدا

 شام بخور.  نییپا ایب کیما -

و مشغول  مینشست زیمعدمو به تب و تاب انداخت. دور م ایرفتم عطر خوش الزان نییپله ها که پا از

 . ارورا گفت:میخوردن شد

وقته که  یلی. خشناسهیمنو م نیاونجا. پرفسور گادو میمحفل صحبت کردم. قراره امشب تورو ببر با

 بهمون بده. یاون بتونه سرنخ دیدارم. شا یباهاشون همکار قاتشونیتحق یکمک تو یبرا

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ؟یبهشون اعتماد دار -

 یو زندگ راتییکه بهش کمک کرد با تغ یاره مادرم هم بهشون اعتماد داشت. استاد مادرم کس -

 داشت. تیمحفل فعال نیتو ا ادیکنار ب دشیجد

 ندارم. یقابل اعتمادن من حرف یگیاگه تو م -

 به من انداخت و گفت: ینگاه بش

بهمون  یدارن و ممکنه اصال نتونن کمک یاونا اطالعات کم میبه خودمون بد خودیب یدواریام دینبا -

 .میباش نیگزیبه فکر نقشه جا دیبکنن. پس با

 :گفتم



که  ییسراغ همه جادوگرا رمیکنم م دایپ یاگه نتونم اطالعات ستین نیگزیبه نقشه جا یازین -

 برسونن. خوامیکه م یتا منو به کس کشمیتک تکشون رو م شناسمیم

ام  انهیشدن. صراحت صحبتم و برنامه وحش رهیبش و ارورا بهت زده به من خ هیچند ثان یبرا

 تکونشون داده بود. ادامه دادم:

 یها نیزتریرو ندارم. من عز یدنبالش هک یکردم. من اون رحم و شفقت رییمن تغ یباور کن دیارورا با -

روم انجام شد  ییها شیتمام ازما یرحم یشکنجه شدم با ب ،دمیاز دست دادم. من زجر کش مویزندگ

 یزیچ هیهم نژادم بودم.  یها نهیگرگ انهی. من اونجا شاهد قتل وحشدمیکه مرگ رو با چشم هام د

انگار  کنهیاز انتقام داره خفم م یحس هیبرش گردونم.  تونمیکه نم یزیچ هیرفته  نیدرون من از ب

رو که  یبشم و بدرم هرکس نهیگرگ انهیوحش خوادی. دلم مدهیپا رو گلوم گذاشته و داره فشار م یکی

 بوده. من... نینفر نیمسئول ا

 زنگ در باعث شد حرفم نصفه بمونه. یصدا

 شد و گفت: رهیبا وحشت به در خ ارورا

 !میینجایما ا دونهینم چکسیه -

 یاورد منم حالت حمله به خودم گرفتم. ارورا با دست ها رونیب یاز کوله اش خنجر بزرگ عیسر بش

 رو فشرد و باز کرد. رهیلرزون دستگ

 قدم به داخل گذاشت.  یا هیدر کامل باز شد سا یوقت

 زده زمزمه کردم: بهت

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 گفت: یمیبا لبخند مال یلوس

 ن؟یخوایمهمون نم -

 

به خودم  ینداره وقت قتیحق نمیبیکه م یزیچ کردمیمشدم. حس  رهیلحظه بهت زده بهش خ چند

 زدم: ادیفر تیاومدم با عصبان



 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 کیما یبهتره مودب باش -

 اناتیمگه نگفتم پاتو از همه جر س؟ین تیحرف حال ؟یایبهت گفت دنبال ما ب یمودب باشم؟ ک -

 رون؟یب یبکش

که منم  یتیوضع یتنهات بذارم؟ اونم تو تیوضع نیتو ا یانتظار دار ک؟یما یداشت یچه انتظار -

و تنهام  یهمه جوره هوامو داشت یکمکم کرد یمن تو خطر بودم تو اومد یوقت کم؟یدرش شر

 تنهات بذارم. تونمی. من نمینذاشت

که همه وجودمو فرا گرفته بود کنترل کنم چند قدم به حلو برداشتم دستامو رو  یخشمتونستمینم

 گذاشتم و فشردم اخش بلند شد یشونه لوس

 نیمن به تو همه ا یکینزد ؟ییتو کنهیم دیکه منو تهد یکه تنها خطر یفهمیواقعا نم ؟یفهمینم -

 .کنهیم دیمن و گله ام رو تهد ایخطر دن نیبزرگتر یمن باش کیاورد. اگه تو نزد شیمشکالتو پ

 گفت: یحرف رو ندشات. ارورا با دلخور نیچشم هاش جمع شد انتظار ا یتو اشک

 .یکن یخال یسر لوس زویهمه چ ی. حق ندارکیما هیرحم یب یلیخ گهید نیا -

 لحن ممکن گفتم نیو با سردترشدم رهیخ یلوس یارورا تو چشم ها یتوجه به حرف ها بدون

 .نمتیبب گهید خوامیبردار زود برگرد خونه. نم لتویوسا -

 . اشتهام کور شده بوددمیله ها باال رفتم و در اتاقو بهم کوببلند از پ ییگام ها با

شد از من دل بکنه و  یبود که باعث م یتنها راه نیا یباهاش رفتار کنم ول ینجوریا خواستینم دلم

 شد. ی.حداقل از خطر دور مشیبره دنبال زندگ

 اومده بود. حتینص یو چند تقه به در خورد. حتما ارورا باز برا دمیرو از پله شن ییقدم ها یصدا

 ندارم تنهام بذار. حتیارورا اصال حوصله نص -

 .دیبه مشامم رس یلوس یباز شد و اروم بسته شد. عطر اشنا در

 جلو اومد و گفت: یمحکم یگرفته با قدم ها یاخم و چهره ا با



تو عوضش کنم و برگردم خونه. فراموش نکن تو حق  حرف هیرو از رو هوس نگرفتم که با  ممیتصم -

که  ستمین ی. من ادمیباز کرد انیجر نیمنم به ا یبمونم چون خواه ناخواه تو پا ایبرگردم  یبگ یندار

. من خطرو میراه باهم نیکه عاشقشم. ما تو ا یبه دوستام پشت کنم مخصوصا نه با کس ازیموقع ن

بارم که شده اون غرور مسخره ات رو کنار  هینه دور از تو. پس  ریکنار تو بم دمیم حیقبول دارم و ترج

 که با دو تا تشر تو بترسم و جا بزنم ستمینو با من صادق باش. من ساده لوح کیبذار ما

چشم هاش  یتو مدرسه توبرخورد اولمون یکه تو نمیرو بب یحسهمون تونستمیچشم هاش م یتو

شده بود که عاشقش بودم.  یوحش وزپلنگینرمش و بره بودن دوباره همون . بعد مدت ها زدیموج م

 .دیرسیبه ذهنم نم یحرف چیاونقدر مصمم بود که ه

 گفت: یا روزمندانهیباال داد و با لبخند پ ییابرو

 میزودتر خودمونو به محفل برسون دیشام بخور با نییپا ایب -

 

 چیفته بود و هرو گر مشیارورا حاضر نشد برگرده. تصم یها حتیموندگار شد و برخالف نص یلوس

 دونستینم چکسیه دیسابق نبودم. شا کیمااون گهیمن د ینظرشو عوض کنه. ول تونستینم یزیچ

که  یدیو خشم شد تیعصبان نیرفته که روز به روز با ا نیدرونم از ب یزیچ هی دونستمیخودم م یول

 لیموجود خطرناک تبد هیحس کنم دارم به  تونستمیو م شهیم شتریو ب شتریلونه کرده بتو وجودم

نمیتونستم بهشون  نبود. فشیحر یچکیه گهید کرد یفوران م خشمش که اگه یموجود هی. شمیم

بفهمونم چه تغییراتی در من رخ داده. شاید اصال به خاطر اون آزمایشگاه لعنتی هم نبود، شاید همش 

ریشه از نفرینی می رفت که درونم غوغا به پا کرده بود. من هیچوقت اینقدر عصبی و خشمگین و 

اما االن حس میکردم شاید با یه آماده انفجار نبودم. من همیشه یه آدم ساکت یا تقریبا شیطون بودم. 

حرف کوچیک ضامن این بمب در حال انفجار کشیده بشه. نمیخواستم بهشون بگم ولی من از خودم 

می ترسیدم، از تصاویر خشن و وحشیانه ای که توی خواب های هر شبم زنده و زنده تر می شد. می 

ماشین کشتار که هیچ چیزی دیگه ترسیدم از اینکه به چیزی تبدیل بشم که از نفرت دارم، به یه 

جلودارم نباشه. گاهی وقتا وقتی این حجم از خشم درونم ولوله به پا می کرد تمام نسبت ها رو 

فراموش میکردم و پیوند عالقه ام به همه از بین می رفت و حس میکردم تنها زمانی ارامش میگیرم 

وکش می کرد تازه از اینکه چنین که خون رو روی صورت تک تکشون ببینم. وقتی اون حس خشم فر



افکاری تو سرم ریشه دوونده بود احساس عذاب می کردم. کاش می شد هیچکس همراهم نباشه تا 

 ترس اینکه توی ناخوداگاه خودم بهشون اسیب بزنم کم و کمتر بشه.

 یساده بود. خانوم مسن ییالیخونه و هی. ساختمون محفل میاز شام به سمت محفل حرکت کرد بعد

 نیداخل خونه اونقدر دلنش یاسم رمز از ارورا در رو با لبخند به رومون باز کرد. فضا دنیبعد از پرس

 باشه. انیبزرگ در جر التیتشک هیفضا  نیا ریباور کنم ز تونستمیبود که نم

زده  جانیه یرو به رومون باز شد. لوس یمخف یو راه پله ا دیکش رونیباز کتابخونه رو یکتاب زن

 کردزمزمه 

 .لماسیدرست مثل ف -

 یدر قهوه ا یشده بود. لوس روشن یکوچک یبا هالوژن ها ریهمه مس میرفت نییپا یراه پله طوالن از

 .میباز کرد و وارد شد یکیکارت الکتر هیرنگ اتاق رو با قرار دادن 

چند  بلندیچوب یبه استقبالمون اومد. اطرافمون پر بود از کتابخونه ها یجوگندم یبا موها یمسن مرد

و  شیوقفه مشغول مطالعه و ازما یب یادیز یکه پرفسور ها یادیز یشگاهیازما یزهایطبقه و م

 .رورا اومدنآو به استقبال  دنیما همه دست از کار کش دنیبودن. با د یبردار ادداشتی

شدم.  ینگرانت منبود و من کم کم داشتم یوقته ازت خبر یلیخ یرورا. خوش اومدآ یخوش اومد -

 ؟یجان چطوره؟کت چ

، انگار فراموش کرده بود چنین خبری رو به دوستان قدیمی حرکت موند یب یلحظه ا یبرا روراآ

مادرش بده و االن توی تنگایی گیر کرده و نمیدونست چطور باید لب باز کنه و چنین حرفی رو بزنه. 

برای دختری مثل آرورا که اونقدر به هرحال بیان اینکه مادرش کشته شده بود چیز آسونی نبود اونم 

 وابسته به مادرش بود.

 و گفت:بزنه  یزورک مهیلبخند نصفه نسعی کرد 

 یدرک مونده. ول شی. جان خوبه پمیمهتاب رفته بود یها نهیواسه کمک به گرگیه مدتی میشه که  -

 مامان...

 و گفت:، لب هاش لرزیدن و به سختی سعی کرد مانع لرزش صداش بشه راه گلوشو بست بغض



 کشته شد.  -

سالن بزرگ به ناگهان غرق چنان سکوتی شد که انگار هیچکس حتی نفس هم نمیکشید. همه 

ناباورانه قدم به قدم جلو اومدن و دور ما حلقه زدن. نگاهشون جوری ناباورانه به آرورا خیره بود که 

 ودن آرورا بخنده و بگه این همش یه شوخی مسخره بوده. انگار منتظر ب

 پرفسور گادوین سرشو چندباری تکون داد و گفت:

 مرده باشه؟ کیممکنه؟ چطور ممکنه ملکه تار یزیچ نیچطور چن -

بود رو پاک کرد و  دهیچک نییاز چشمش پا برخالف تمام مقاومت هاش که یقطره اشک سرکش روراآ

 گفت:

 خواستن یها بودن. م نهیدنبال گرگلبته ما بهشون میگفتیم شکارچی اونا ها گرفتنش. ا یشکارچ -

 هیاز  میدیخورد. بعد فهم ریتتوی اون درگیری کت رو شکار کنن و  مهتاب یها نهیرهبر گرگ

 ابینا یت داروهاخسا یها و خون اشام ها برا نهیاومده بودن تا از ژن گرگ یفوق سر شگاهیازما

 کنمیم فیمفصل تعر زویکرد. بعدا همه چ یم یزامب جادیکه ا یروسیو هی نطوریاستفاده کنن. هم

 پرفسور.

عمرم  یبود من تا به حال تو یو جسور یدرت زن قوام هیمتاسفم. غم بزرگ یلیوافعا متاسفم. خ -

 .دمیرو ند یشجاع تر از مادرت کس

مهتاب  یها نهیبه گرگ دیتلف شه. من با هودهیم بخون مادر دیدارم. نذار ازیپرفسور به کمکتون ن -

اگه نسلشون منقرض بشه همه اون چیزی که مادرم براش تالش م کمک کنم نسلشون تو خطره. 

یکرد و به خاطرش جون خودشو از دست داد پوچ میشه. هیچ راهی به ذهنمون نرسید جز اینکه بیایم 

 پیش شما تا شاید شما بتونین یه کمکی به ما کنین. 

 گادوین سرشو تکون داد و با گشاده رویی لبخندی به ما زد و گفت:

دخترم تو میدونی همیشه ما با آغوش باز ازت استقبال میکنیم. مادرت به ما بیشترین کمک  حتما» 

هارو کرده و مطمئن باش ما برای جبرانش از هیچ چیزی دریغ نمیکنیم. حاال بشینین و کامل برام 

 «تعریف کنین جریان چیه و من چطوی میتونم بهتون کمک کنم؟



 ت:با دست با من اشاره کرد و گف ارورا

 یننفر هیشده.  نیقبال باهاتون صحبت کردم اون نفرمهتابه. همونطور که یها نهیرهبر گرگ کیما -

 یبرا پ نسل همون جادوگریه کهاز  میدونیم ی. ولهینسلش چ میدونیجادوگر که نم هیاز  یمیقد

به طور مخفیانه کمک میکرده و هویتش هنوز  یفوق سر شگاهیبه ازما یزامب روسیساخت اون و

نسل گذشته اشون اطالعات  و یادوگرجگروه  نیمورد ا در دیبا میکن دایردشو پ دی. ما باناشناسه 

 .میکن دایپ

 کنه؟یچطور کار م نینفر نیا -

پوستم گذاشت و خطوط داغ خورده رو  یبهش کردمو لباسمو باال زدم. دست سردش رو رو پشتمو

 ددنبال کر

 !زهیشگفت انگ -

تا همه  شهیپخش م شتریطرف عاشق تر بشه ب یو هرچ شهیبا بوشه عشق شروع م نینفر نیا -

البته این بهترین حالتیه که میتونیم در نظر  شهیباعث خشک شدن قلب و مرگ م.  کنهو پر ر وجود

 وندیپ نینفر نیمهتاب با ا یها نهیبه تمام گرگ کیما یزندگبگیریم بدتر از این، این موضوعه که 

 .لشونمهتاب و منقرض شدن نس یها نهیمرگ تمام گرگ یعنی کیخورده مرگ ما

 گفت: نیگادو پرفسور

هر کسی توانایی  میرو به رو هست یو قو کیتار یلیخ نیدرست باشه با نفر یگیکه م ینیاگه ا -

ایجاد چنین نفرین تاریکی رو نداره. چقدر وجود یک شخص باید پر از تاریکی باشه که بتونه چنین 

نفرین خاصی رو ایجاد کنه. قطعا اون جادوگر خیلی چیزهارو فدا کرده تا بتونه به چنین درجه ای 

 برسه.

 پرفسور رو به یکی از خدمه ها کرد و گفت:

با چندتا قهوه پذیرایی کنیم بعد مفصل تر صحرت کنیم. موضوع گسترده ایه که بذارید اول ازتون » 

 «پیدا کردن راه حل درست براش قطعا زمان می بره.

 آرورا درحالیکه نگرانی در پس چشم هاش موج می زد گفت:



 ما زمان زیادی نداریم پرفسور. ما هنو زنمیدونیم نفرین چطور و با چه سرعتی داره تو بدن مایک» 

پخش میشه تنها چیزی که میدونیم اینه که مایک به شدت عصبی و بدخلق شده و گاهی وقتا 

 «رفتارهای خیلی تندی ازش سر میزنه که با زیاد شدن نفرین این خشونت چندبرابر شده.

 پرفسور گادوین نگاه موشکافانه اش رو به من دوخت و گفت:

 «متوجه ام.» 

سرمو پایین انداختم و به ور رفتن با دست هام ادامه دادم، تحمل اینو نداشتم که چنین چیزی رو در 

 نیقهوه جلومون قرار گرفتن. پرفسور گادو یبعد فنجون ها قهیدق چندمورد خودم از سایرین بشنوم. 

 جلومون گذاشت و گفت: زیم یچند کتاب قطور رو رو

چندتا  نیا یساحره ها هستن. همه اطالعات ما خالصه شده تو و یبخش جادوگر شناس یکتابا نایا-

 کتاب.

 از کتاب هارو باز کرد و گفت: یکی

الهه ها اصوال  ی. دسته اول الهه ها هستن ولمیکتاب چند دسته ساحره و جادوگر دار نیبرطبق ا -

. دسته دوم سانتراها هستم که برطبق اطالع ما اجداد عتشونهیبرخالف طب نیکنن ا ینم جادیا نینفر

 هی. بقستیممکن ن نمیژن به کت صدها سال گذشته پس ا دنیسانترا تا رس نیخرآرورا هستن و از آ

هستن ک پنج دسته ان جادوگران شمال محفل جادوگران شرق و غرب و جنوب.  یعاد یجادوگرا

 یینقاط متروک به تنها یکه تو نیگروه یان و بجا و مک یب یگروه محفل ندارن جادوگرا نیپنجم

 کنن. یم یزندگ

 گفت: ارورا

جنگ  یبوده که تو لهیقب هیاز  یرد ساحره اک نیرو نفر ایکه مار یپس براساس اطالعات ما کس -

بین قبیله اش با که  میبگرد یکیدنبال جادوگر تار دیبا نیکشته شدن. بنابرا لشیقب یپسر و اعضا

 در گرفته.گرگینه ها جنگ 

 

 به کتاب ها کرد و گفت: یاشاره ا نیگادو پرفسور



ها مثل  لهیقب یدوره تا انقراض نسل بعض نیجادوگرا از اول خیو تار یسوابق زندگ نیتونیم نایا یتو -

 . نیکن دایجادوگران سالم رو پ

 گفت: روراآ

 .میکنیممنونم پرفسور از االن شروع م -

 دونستم یدر مورد جادوگرا نم نقدریا چوقتیه میمشغول خوندن شدو میکتاب برداشت هی هرکدوم

رورا چقدر آ دمیفهم یاطالعات من از موجودات ماورا چقدر کمه و تازه م دمیفهم یتازه داشتم م

 داره. ییاطالعات باال

 :دمیرورا پرسآبه  رو

 ؟یدونیمرو زایچ نیاز کجا ا -

 باال انداخت و گفت: یا شونه

داد. فکر  ادیبهم  زایچ یلیبلد نبودم بش خ یچیکردن مامان برم ه دایمجبور شدم واسه پ یوقت -

 بود. ییموجودات ماورا یبش شکارچ یول یدونیکنم نم

 شدم و گفتم: رهیزده به بش خ رتیح

 ؟یهست ییموجود ماورا هیپس چطور خودت -

 و گفت: دیخند یبه تلخ بش

من زنده مونده بودم همه کشته شده بودن و فقط منیدست اهراز ماورا متنفر بودم . خانوادم به  -

 هیرورا آنبود و به خاطر نجات  اریخب بخت باهام  یو کشتنشون کردم ول یریادگیعمرمو صرف 

وردم آبدست  ییروهایمن ن ستمین مونیشدم. گرچه پش لیزد و من تبد شمین یمنیموجود اهر

 یبودن به معن ییگرفتم صرفا ماورا ادیم و رم به در ببسخت جون سال طیکمکم کرد تا از شرا یلیخکه

 .ستیبد بودن ن

من بابا رو  ینداشت ول یخانواده ا چیتفاوت که اون ه نیبش هم خانوادشو از دست داده بود. با ا پس

 داشتم.



 به بش کرد و گفت: ینگاه معنا دار روراآ

 .کنه ینم تیطفره نرو. گفتنش منو اذ تیاز گفتن واقع -

 ادامه داد: کرد و رو به من روراآ

وش زندگی می کرد تیا بهتره بگم کل روستایی که بش  کشته.ه بش رو که خانواد هیمنیکت اون اهر -

 رو قتل عام کرده.

ا سرخ شده بود و بش نگاهم بین دوتاشون به گردش درومد. آرور باال رفت.ممکن حدنیتا اخر ابروهام

فی داشت سع یم یکرد احساسات خودش رو کنترل کنه تا مبادا حر انگار با یادآوری خاطره ای دور

ش رو درک ببزنه که باعث ناراحتی آرورا بشه. گرچه مطمئن بودم آرورا با محبت تر از اونیه که شرایط 

 نکنه. 

 ؟یکنیم یشوخ -

ت آرورا سرشو تکون داد، آه سردی کشید و با صدایی که نشون از دلتنگی شدیدش برای مادرش داش

 زمزمه کرد:

مدت  نیکه ا هیهمون کتاون اهمریمن  شد یباورت نم یدید یاگه مادرمو م یروز هی دینه. شا -

 یدماآاز  یلیبود. خانواده بش رو کشت و خ ایدن منیاهر نیتر کیاون تار یدوره ا هی یول یشناخت

کت برای نجات من و پدرم فداکاری بزرگی کرد، اون مارو ترک کرد و به بزرگترین  رو نابود کرد. گهید

و پلیدترین جادوگر اون دوره یعنی اُرسِال پیوست و باهاش پیمان بست تا توی نابودی دنیا همراهی 

کنه در ازاش زندگی پدرم رو نجات داد. اونا کارای وحشتناک زیادی کردن، مامان توی اون دوره از 

شعله احساساتش رو خاموش کرد و غرق تاریکی شد. بود 1گیش چون یه ساحره قوی و یه سانترا زند

 ما برای نجات دادن و برگردوندنش به زندگی سختی های زیادی کشیدیم.

 رورا گذاشت و گفت:آدستشو رو دست  بش

 تو همون گذشته دفن بشه. دیکه واسه گذشته اس با یزیبهش فکر نکن. اون چ گهید -
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اصال خوب نبود. من  نیا و بود که من ازشون خبر نداشتم زایچ یلینگاهمو به کتاب دوختم. خ وبارهد

 .کردم یحفاظت از گله ام اطالعات جمع م یبرا نایاز ا شتریب یلیخ دیمهتاب با یها نهیرهبر گرگ

 یبه لوس رهیهوا خ یکتاب متمرکز کنم و نگاهم رو کنترل کنم تا ب یسطرها یکردم حواسمو رو یسع

 نشم. شروع به خوندن متن کردم:  ،کتاب غرق شده بود یکه تو

کمک  یبرا شترشونیصلح طلب و مهربون بودن که ب یجنوب از جادوگرا یاطالعات جادوگرا برطبق

ارزو  یو پر ندرالیبر س یمبن ییاساس افسانه ها نی. بر اکردنیتالش م یعاد یایرسوندن به مردم دن

بودن که  همهربون رو به رو شد ییها یبرداشته شده بود چون مردم معتقد بودند با پر لهیقب نیها از ا

 نکهیگروه از جادوگرا بر اثر گذشت زمان با وجود ا نیارزوها و مشکالتشون رو براورده کرده بودن. ا

رو با  یخوب یو زندگ کننیمردم رفت و امد م نیهنوز هم ب یکم شده ول یعیتعدادشون به طرز فج

 نیهم یها داشتن برا نبا انسا لهیخارج از مرز قب ییازدواج ها یداده و حت لینوعان انسان تشکمه

 کمتر از حد معمول بود. لیقبا ریجادوگر متولد شده به نسبت سا یتعداد بچه ها

 باال دادمو گفتم: روهامواب

 نیمسخره تر نی. ااسیدن نیا یها تیجزو واقعهم ندرالیقصه س یمونده بخوام باور کنم پر نیهم -

 .دمیکه تو عمرم شن هیزیچ

 باال داد و گفت: یرورا با لبخند شونه اآخنده و  ریزد ز بش

 هرگز واسه خوندن کتاب قصه وقت نداشتم. -

 صفحه کتاب من خم کرد و گفت: یسرشو تو یلوس

 مگه نه؟ میرزوها وجود داشته باشه حتما غول چراغ جادو هم دارآ یاگه پر -

 تکون دادم و گفتم: یتاسف سر با

  ممکنه ! یزیهرچ ایدن نیا یکه تو رسمیم جهینت نیکم کم دارم به ا -

 

حوصله کتاب رو  یادوگران جنوب بود. بجشده از  انیب یراجع به افسانه ها یکتاب به اون قطور هیبق

 داشته باشن. کیتار نیمهربونن که محاله نفر نقدریا شهینم گرم یبآ یکی نیبستم و گفتم از ا



 و گفت: دیدستشو رو خط کتابش کش آرورا

 گفتیکرده بود. کت م فیمامان برام تعر شناسمیم نارویغرب نوشته. من ا یدر مورد جادوگرا نجایا -

 یمحل زندگ شیقرن ها پ کی. غار فردربود کیغار فردر یشام شد که توآبه خون  لیتبد یزمان

زد و  اهیس یدست به جادو شونیکی یبودن ول یگروه خوب لیغرب بوده اونا اوا یجادوگرا لهیقب

 یسر هیرخ داد  یریمتوجه شدن چندتا درگ لهیقب یوقت یولرو کشف کرد.  یابد یزندگ معجون

 نیموند که بعدها بخاطر نفر یغار باق یدستور العمل معجون حک شده تو تیکشته شدن در نها

که وارد غار شد و خواست از معجون  کیفردر عتیو تعادل طب تیدفاع از بشر یبرا یغرب یجادوگرا

که دنبال ترجمه  یشد.مامان گفت زمان ایشام دنآخون  نیبه اول لیاستفاده کنه تبد یابد یزندگ

 یکنه تونست با اعضا دایکه استادش بهش داده بود تا راه انسان شدن رو پ بود یزیمآکتابچه اسرار 

کمک رو بهش کردن.  تیبودن که نها یمهربون یلیخ یادما گفت یمالقات کنه. م لهیمونده قب یباق

وردن اون کتابچه و اسرارش آبدست  یاون زمان برا یکیتار یفرمانروا نیرحم تر یب کیردرف یول

بنابراین قبیله جادوگران غرب اونایی نبودن که  نموند. یباق چکسیرو نابود کرد و ه یغرب لهیتمام قب

با خانواده تو مبارزه کردن. شاید از بین اونا یکی دو نفر بازمونده وجود داشته باشه که فرار کردن و 

 دارن تو نقاط دور دنیا زندگیشونو ادامه میدن. 

 

 بست و گفت: کرد و کتاب رو یپوف روراآ

ه مشخصه باید این دو قبیله رو از تحقیقاتمون حذف کنیم. فقط اینطور ک. خوره یبدردمون نم نمیا -

امیدوارم نتایج کارمون به یکی از این چهار قبیله ختم بشه چون واقعا نمیتونیم بین جادوگرای بی 

خانمان و پراکنده سطح دنیا بگردیم ببینیم کدومشون قبال با گرگینه ها جنگیدن. سال ها طول 

 پیدا کنیم! میکشه بخوایم تک تکشون رو

 کرد و گفت: یبه بش و لوس ینگاه

خوبه که . بازممیشرق رو بگرد یادوگراجشمال و  یجادوگرا نیب دیکه معلومه با نطوریخب ا -

 ن محدود تر شد.حدوده بررسی هامون م

 شدم. از جا بلند شدم و گفتم: یلوس یها ازهیخم توجهم



با  کنمی. فکر نمدمینخواب یچند وقته درست حسابخستم یلیبمونه واسه فردا. من خ شیبهتره بق -

 کنم. دایپ یزیبتونم چ یخستگ نیا

 تکون داد و گفت: یسر روراآ

 .میبا دقت بخون نارویهمه ا میوقت بذار دیبا ستیدو ساعت ن یکیکار  نیموافقم ا -

 هم گذاشت و گفت: یکتاب هارو رو بش

 .میکن دایهم که شده پ کیسرنخ کوچ هی نایا نیاز ب میبتون دوارمیام -

 به بش زد و با ابرو با من اشاره کرد. یسقلمه ا روراآ

. مینکن دایپ یزیبمونه و چ جهینت یکه ممکنه همه زحماتمون ب دونمیرورا مآ یکن تیرعا ستین ازین -

 .امیتلخ راحت تر کنار م قینده. من با حقا یواه یبه من دلخوش

 از پشت سر گفت: یلوس میخونه که برگشت به

 ک؟یباهات حرف بزنم ما کمی تونمیم -

به که کوتاه اومدم فقط ستین یمعن نیبه ا یول یباش نجای. بببن درسته قبول کردم ایتونینه نم -

چهار نفره گشتن اون همه کتاب  ینیبیهمونطور که م ازهینکارا  بردن  شیپ عتریسر یکمکت برا

بخاطر  خوامیعنوان! نم چیبه ه یشینم کیحرفم هستم  به من نزد یمن هنوز رو یت تره. ولحرا

مالک  یلعنت یها هیهتاب نابود شن و اون سام یها نهیمن همه گله گرگ یدقت یو ب یودخواهخ

 یی بشن که متعلق به من و اجداد منه! قلمرو

 رمشیبگ یازنبود که بخوام به ب یزیچ نی. اکردمیم سکیر دینموندم تا حرفشو بشنوم. نبا منتظر

که  کردمیرو م یکار دیبه اراده من داشت و من نبا یبستگ نیدر سراسر زم نهیهزاران گرگ یزندگ

. نه سهما بر ینابود یعنیتا اون به هدفش  دمیلغز یم دیصفت بود. نبا طانیاون جادوگر ش ییهدف نها

 .وفتهیاتفاق هرگز نم نیا

 نیمدت هم شده از ا هی یبخوابم . تا حداقل برا یرزو کردم بتونم طوالنآو  دمیتخت دراز کش یرو

گله رو  یرهبر دیتنگ شده بود. از اول نبا یالیخیب یروزها یدور بشم. دلم برا ایدن نیهمه مشکالت ا



 شیمشکالت پ نیا چوقتیکنه اونوقت ه یدگیرس زایچ نیدرک به ا ذاشتم یم دیبا کردم یقبول م

 .ومدنا ینم

در جهنم  دنشیبود که با چ یممنوعه بهشت وهیم هینداشت اون مثل  یفکر کردم اون گناه یلوس به

تا  دیطول کش یادیو چشم هامو رو هم فشار دادم. زمان ز دمیبه روم باز شده بود.کالفه به پهلو چرخ

 بود. نیخونه به شدت سنگ نیا یبرد فضاخوابم
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صبح که بیدار شدیم آرورا میز صبحونه مفصلی تهیه کرده بود و نهایت تالشش رو می کرد تا جو سرد 

بین من و لوسی رو تغییر بده و کمی من رو از حال و هوای انزوایی که حس میکردم دارم دچارش 

 سر میز صبحونه بودیم که آرورا گفت:میشم بیرون بکشه. 

 «نمیخواین یکم تو شهر بگردیم؟» 

 سرد گفتم:

 «ما واسه گشت و گذار اینجا نیستیم آرورا.» 

 شونه هاش پایین افتادن و گفت:

شب شروع به کار میکنه. این همه ساعتو  9تا غروب بیکاریم میدونی که محفل فقط از ساعت » 

میخوای چیکار کنی؟ تو اتاقت کز کنی یا به بقیه تشر بزنی؟ چی میشه یکم بریم قدم بزنیم؟ اصال بگو 

 «ببینم تاحاال تو چنین شهر بزرگی بودی؟ یه بارم شده بین این همه مردم بری بیرون؟

 نگاه جدیمو به چشم هاش دوختم که منتظر و حق به جانب خیره به من بود و گفتم:

تو میتونی تضمین کنی اگه اتفاقی بیوفته...اگه کنترلمو از دست بدم...اگه به کسی حمله کنم...» 

وفته؟ میتونی مطمئن بشی من تو این حصار جمعیت بین این همه انسان به کسی چنین اتفاقاتی نی

 «آسیب نزنم؟

 آرورا جدی تر از من گفت:

تو اگه قرار بود به کسی آسیب بزنی االن اینجا نبودی مایک! فکر نکن من نمیفهمم تو داری با » 

بکنیم و تنهات بذاریم تا هرکاری تلقین خودتو روز به روز بدتر جلوه میدی با این هدف که ما ازت دل 

که میخوای رو بدون اینکه نگران عکس العمل ما باشی انجام بدی. درست نمیگم؟ همه هدفت همینه 

 «نه؟ که ما بریم و تو تنها بمونی با اون حس انتقامی که داره سلول به سلول وجودمو تسخیر میکنه.

فت هدفم همین بود. در مقابل نگاه های سه مشغول ور رفتن با غذای داخل بشقابم شدم دروغ نمی گ

 نفری که خیره به من بودن آهی کشیدم و قاشقمو تو بشقاب انداختم و گفتم:

 «باشه خودتون هر برنامه ای میخواین بذارین. » 



 لوسی و ارورا با خوشحالی به هم خیره شدن و مشغول برنامه ریزی شدن. بش آهسته خندید و گفت:

 «تا زن هارو بشناسی پسر! تا به چیزی که میخوان نرسن دست بردار نیستن.هنوز خیلی مونده » 

 حق با بش بود عصر با یه برنامه سنگین بیرون رفتیم که شامل گشت و 

ذار تو پاساژهای لوکس و مغازه هایی بود که نماهاشون به قدری خیره کننده بود که به سختی می شد 

فرو برده بودم و توی خیابون شلوغ درست پشت سر  از جلوشون حرکت کرد. دست هامو تو جیبم

لوسی و آرورا قدم میزدم. تا به حال توی چنین جایی نبودم دهکده ما جز چندتا مغازه و فروشگاه 

ساده چیز دیگه ای نداشت. این حجم از شلوغی و ماشین و مغازه های بزرگ برام گنگ و عجیب بود. 

آرورا و بس از چرخ دستی های کنار ی رو به رو شده. شاید مثل آدمی بودم که با یه مشت فضای

خیابون سوسیس های کبابی خریدن و بهمون دادن. نمیتونستم انکار کنم که بهم مزه کرده بود. شاید 

این روزا این تنها بخشی از یه زندگی عادی وبد که میتونستم تجربه اش کنم. نگاه های گاه و بی گاه 

و سعی می کردم بی تفاوت باشم. وقتی وارد فروشگاه می شد و  لوسی رو خیره به خودم میدیدم

لباس های خوشرنگ رو پرو می کرد سعی می کردم مجذوب نشم ولی تصویرش با اون لبخند شیرین 

تا عمق وجودم رسوخ کرده بود. من محکوم این عشق بودم و راه فراری نبود. نه وقتی حتی هوایی رو 

 ود اون برام دلپذیرتر شده بود. هم که تنفس می کردم به خاطر وج

شب که شد شاممون رو تو یه رستوران ایتالیایی خوردیم و برای یه روزم شده سعی کردم فراموش 

کنم کی هستم و چه وضعیتی دارم. میخواستم از همین چند ساعت هرچند کوتاه نهایت استفاده رو 

ین خنده هامون چند ثانیه در کنم. مثل چهار تا دوست شام خوردیم جوک گفتیم و خندیدیم. ب

سکوت نگاهم روی سه همراهم گشت. آرورا دختری که مثل مادر و خواهری که نداشتم پشتیبانم 

بود، بش مثل یه دوست صمیمی محکم پشتم ایستاده بود و به خاطر من جون خودش و زنی که 

ضر بودم عذاب جهنم به خاطرش حاعاشقش بود رو به خطر انداخته بود و در آخر لوسی...دختری که 

رو هم به جون بخرم. شاید این تصویر شاد جزو محدود تصویرهای خوبی بود که توی زندگیم داشتم و 

 میخواستم تا ابد تو ذهنم حکش کنم. 

 . میکن یکتاب هارو بررس هیتا بق بعد از شام به محفل برگشتیم

 یکتاب کار م هیرو  به طور مشترکرورا آ. بش و میشمال و شرق محدود کرد هیکارمون رو به دو ناح

همگروه شدم. در تمام طول ورق زدن صفحات کتاب با ذهنم در تالش  یو من به اجبار با لوس کردن



چقدر عطر موهاش وسوسه کنندس به مطالب چرت و مسخره  نکهیبه ا ردنفکر ک یبودم تا به جا

 .کتاب چشم بدوزم

 زد و گفت: زیم یمحکم روکتاب رو یلوس

 کردن. دایدست پ کیتار یرویبه ن خیتار نیشمال از ا یجادوگرا هاشنایا -

 کتاب خم شد و گفت: یرواز اون سوی میز بلند شد و   روراآ

که منجر به استفاده  یا لهیجنگ درون قب هینوشته بعد از  یبودن ول کیشرق از اول تار یجادوگرا -

بچه ها و کم  نیاز ا یادیرفتن تعداد ز نیاز ب جهیخودشون و در نت یبچه ها یرو کیتار یروهاین نیا

 چیبه ه اهیس یاز جادو گهیبستن که د یخون مانیشد باهم پ ندهینسل ا یشدن نسل و خطر نابود

منتقل کرده و پنهان کردن و از اون سنگ هیخودشون رو به  یجادو نیهم یوجه استفاده نکنن برا

 .نتونستن جادو کنن گهیپس د

 

 زمزمه کردم: میشد رهیخ یلوس یچهار نفر به کتاب جلو هر

 به همون نقطه اول. میگردینباشه باز برم نمیاگه ا مونهیم نیفقط هم -

 چشم دوخت و گفت:بهم یبا نگران یلوس

 . مطمئنم.میکنیم داشیپ -

 ادیفر یلوس هوی. ییدوتا میبه صد صفحه رو به سرعت مرور کرد کیبه ورق زدن کتاب کرد نزد شزوع

 زد:

 .شهیم دایپدونستم یخودشه خودشه م ناهاشیا -

با  یلوس روی کتاب خم شدیم و .کرد یکه اشاره م یبه صفحه ا میهجوم برد هیجان زدهسه  هر

 بلند شروع به خوندن کرد: یصدا

 یروهایبودند که به ن یجادوگران شمال جزو معدود جادوگران یشمال یاز نواح قاتیبر طبق تحق -

 نیگفته شده اول ستیکه صحت ان ها چندان مشخص ن یمیقد ی. در افسانه هاافتندیدست  کیتار

منحصر به فرد خود را داشتند و  یروهایچهار خواهر هرکدام ن نیچهار خواهر بودند. ا ایجادوگران دن



ها  منیو اهر نیاطیو ش یکیرا از تار نیو سرزم کردند یاستفاده م گرانیبه د یاز ان در راه خوب

را  ایدن یها یکیبا هم توان مقابله با تمام تار یچهار خواهر با وحدت و همکار نیداشتند. ا ینگا مدور

 منیرو اهر نی. از ابردارد انیگرفت ان ها را از م میتصم دیو پل کیتار یمنیاهر یداشتند. تا انکه روز

 نیدانست  بنابرا نشانیدر ب ییداشت تنها راه شکست چهار خواهر رو تفرقه و جدا ییکه هوش باال

افشاند. او با  یرا در دل هرکدام جداگانه ب دیکند و تخم شک و ترد نین ها را به هم بدبآتالش کرد تا 

تر را داد  کیتر و تار یقو ییروین شنهادیپ هانآظاهر به سراغ هرکدام از خواهر ها رفت و به  رییتغ

 یول رفتینپذ زینبه سراغ خواهر غرب رفت او نیمخالفت کرد بنابرا دیخواهر جنوب به طور شد

تر شدن و  یقو یخواهران برا ریبلد بود و به هر خواهر گفت که سا یکارش را به درست منیاهر

را قبول کرده اند. خواهر شرق به شک  کیتارقدرت  نیشدن ا نیشکست دادن او و تنها مالک سرزم

 و رفتیرو پذ کیقدرت برتر و تار لیبا کمال م داشت یشتریخواهر که طمع ب نیخرآافتاد و دیو ترد

که هر  یافتاد به طور میعظ یچهار خواهر شکاف انیبر ضد خواهرانش م کیتار یرویبا استفاده از ن

 مانیبود که پ نگونهیپناه بردند.ا نیاز سرزم یراهشان را از هم جدا و هرکدام به سمت چهارنفر

 باز شد یمنیو اهر کیو تار دیپل یروهاین یورود تمام یشکسته و راه برا انشانیم

 و گفت: دیبه سمت ما چرخ بش

د خواهر شرق قبول کرد و خواهران عرو قبول کرد و ب یکیبود که تار یکس نیپس خواهر شمال اول -

بودن. پس  یخر با روشنآجنوب و غرب تا  لیقبا نیهم یزدن برا یکیجنوب و غرب دست رد به تار

 شماله! لهیقب جهیمال خواهر شمال و در نت کیتار یروین نیتر یمیقد نهیجواب هم

 گفت: یلوس

 بازم هست. شهینمختم نجایبه ا نیصبر کن -

 به خوندن خطوط قدیمی کتاب با جلد کهنه قهوه ای رنگ ادامه داد:صاف کرد و  صداشو

 نیتر کیتار شمال لهیدادند. قب یبه جا ماندن که راه جد خود را ادامه م یا لهیاز هر خواهر قب -

جنوب و غرب  یها لهیقب یپرداخت ول یریکمتر از شمال به فراگ زیشرق ن لهیرا فرا گرفت قب روهاین

 ویریگدر جادیدرونش موجب ا کیتار یروهایشمال با وجود ن لهینشدند. قب یکیهرگز وسوسه تار

 ٬توان از جنگ با سانتور ها یداشت. م یدر پ زیرا ن یفراوان یشد که کشته ها یادیز یجنگ ها



ها  نهیجنگ که با گرگ نیبزرگتر نطوریهماه وتپا کو یها مانتی با جنگ رز،هم م های انسان با جنگ

 بود نام برد.

در اینجا لوسی مکث کرد. هر چهار نفر به هم خیره شدیم. یعن یمی شد جواب همین بوده باشه؟ 

دنبالش بودیم رو پیدا کنیم؟ یه سرنخ حتی کوچیک باز یعنی خالصه تونسته بودیم چیزی که اینقدر 

م میتونست شعله امیدی رو تو یدلمون روشن کنه که باعث بشه با انگیزه بیشتری این راه رو ادامه 

 بدیم.

 گفت: ادیبا فر یلوس

 خودشه؟  نیدید -

 زده گفتم : جانیه

 بخون. شویبق -

کشته شدند از افراد بازمانده  لهیقب یاز اعضا یاریها در گرفته بود بس نهیکه با گرگ جنگنیدر اخر -

کنند و  یخود دار شتریب یها یریگرفتند از درگ میرا از سر گرفته و تصم یمانند قبل زندگ یکسری

 کیتار یمنیاهر یهاوعده بود که ونهگنیو تک رو اوردند. و ا یمنزو یپراکنده و به زندگ زیعده ن کی

نبودبه جز ارسال مخوف  یکس منین اهرآدهد.  رییرا تغ خیتار جادوگران یتوانست سرنوشت تمام

 قرن ها. منیاهر نیتر

 

 تکون دادم و گفتم: ی. سرمیشد رهیبا بهت بهشون خ یخوردن که من و لوس کهی یو آرورا جور بش

 «ه؟یچ »

 به بش انداخت و گفت: ینگاه مین آرورا

کت رو به  دیشب در موردش باهات صحبت کردیم همونی که بود که یارسال همون ساحره شرور »

نحسه.  اون دنبال شده و نیو کت گفت بچه نفر مادرت ایبود که به مار یکسنیکشوند. اون اول یکیتار

داشت و نیروی خودش رو از هیدس  یکیتار یرویبود که ن یمنیاهر نیبود و اول ایتمام دن یکیتار

که همه ما به عمرمون  یمنیاهر نیتر یمی. قدتارتاروس بدست اورده بودخدای دنیای زیرین یعنی 



الهه ها طرد شد. در  نیشد و از سرزم ینیمرد زم هیبعد عاشق  یه الهه بود ولی. از اول فقط میشناخت

و از اون به  تسکه عاشقش شده بود قلبشو شک یاون انسان یاومد ول نیشاهدخت بود. به زم هیواقع 

 یروهاینهادس ارتباط برقرار کرد و از اون یعنیمردگان  یایدن یسنگ شد و با خدابعد ارسال سرد و

 گرفت. ادیرو  کیو تار یمنیاهر

 و گفت: دیکوب زیبه م یمشت بش

 «.ونهیارسال در م یپا یکیتار زیپشت هر چ دمیفهمیاز اول م دیبا »

 و گفتم: رورا کردمآنگران  یبه چشم ها ینگاه

 «ساحره االن کجاست؟ نیخب ا »

 جواب داد: روراآ

 «کشته شده. کت اونو کشت. »

جواب سوالمونو بهمون بده تا  تونستیکه م یارورا شدم. تنها کس یچشم ها یتو یمتوجه نگران تازه

کردن همون  دایمونده پ یمرده بود. حاال تنها راه باق شهیم یچطور خنث کیتار یروین نیا میبفهم

 بود. کردهبود که منو طلسم  یادوگرج

 تکون داد و گفت: یسر یلوس

 لهیقب یجادوگرا میکه بتون نهیکه الزمه ا یزی. تنها چمیندار گهید چکسیه ایبه ارسال  یازیما ن »

 «.میکن دایپرو یشمال

 گفت: بش

 «نکشنش؟ ای ارنین کیسر ما یبدتر یخطرناکه. از کجا معلوم بال شهینم »

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 «میامتحانش کن دیبا میندار یچاره ا »

 صفحه رو نگاه کردم و گفتم: یرو نقشه

 «.میکن دایبهشون دست پ میتونیها نم یسونآ نی. به اهیطوالن ریمس »



 جواب داد: یلوس

 «اون جادوگر هنوز زنده باشه. یباش دواریبهتره ام »

 و گفت: دیحرفش پر نیب روراآ

 «شد. اون هنوز زندس. یاشته مردب نیاگه مرده بود نفر »

 صفحات کتاب عکس گرفتم و گفتم: یاز رو یگوش با

 «.میازش حرف بکش میتونیرو داره و م لهیکه باشه اطالعات قب یاونجا. هر بازمونده ا میریما م »

 گفت: دانهینا ام روراآ

چطور  میبفهم نکهیا یراه حل برا هی ای میکن دایپ کیتار یها و جادوها نیدز مورد نفر یزیچ دیشا »

 «باطلش کرد. شهیم

 کردم و گفتم: زیم یرو یبه حجم کتاب ها یا اشاره

 «. جواب اونجاست. مطمئنم.دوننینم یزیچ نای. استین نجایجواب ما ا »

 جا بلند شدم و گفتم: از

 «.رسمیبه جواب م ای رمیمیم ای. رمی. من تنها منیوفتیبه خطر ب دیشما نبا »

 بهم انداخت و گفت: یهینگاه عاقل اندر سف ارورا

و فکر  میهم بود یبدتر یها تیوضع ی. ما تومیعقب بکش طیشرا نیدرصد فکر کن ما تو ا هی »

از من و بش اطالعات  شتریب یداده کس ادیکه ارسال به جادوگرا  یکیتار یدر مقابله به جادوها کنمینم

 «و تجربه داشته باشه

 گفت: عیاز قافله عقب نمونه سر نکهیا یهم برا یکرد. لوس دییبا حرکت سر تا بش

 «اصال فکرشم نکن. ذارمیمن تنهات نم »

 همه گذروندم و گفتم: ینگاهمو از رو دیترد با

 «ن؟یمطمئن »



قرار  یدست بش و بعدش دست لوس یدستم گذاشت. دست ارورا بالفاصله رو یدستشو رو بش

 گرفت. همه هم زمان زمزمه کردن

 «میذاریتنهات نم »

قلبم رخنه کرد که حس  یتو یلب هام نشست و ارامش یبار بعد از مدت ها لبخند رو نیاول یبرا

 طیشرا نیسخت تر یوقته از دستش دادن. دلم گرم بود به داشتن سه دوست که تو یلیخ کردمیم

درک کنه داشتن  تونست یپسر نم هیجز  چکسیشد. ه بهم زد و بلند ی.بش چشمکذاشتنیتنهام نم

 دلگرم کننده باشه. تونهیو با مرام چقدر م وفابا یافراد

 یشمال شد. لوس یجادوگرا هیبش و ارورا در مورد مکان احتمال قاتیتماما صرف تحق ندهیروز ا چند

 پرداخته بود. شهیالزممون م کردیکه فکر م یا لهیهر وس یهم به جمع اور

لپ تاپش مشغول کار بود. ارورا تمرکز کرده و چشم هاشو بسته بود و  ستمیس یسوم بود. بش پا روز

چون  کنهیم تیتقو روهاشویداره ن دیرسیو بنظر م دنیچرخیمدام دورو برش م ییطال یپروانه ها

 یبزرگ رو از اب و غذاها یداشت سه کوله پشت یشدن. لوس یپروانه ها ندام پررنگ و روشن تر م

 امیمدام مشغول پ نیح نیو در ا کردیپر م هیاول یو کمک ها یکوهنورد زاتیو تجه یفاسد نشدن

 رو از قلم نندازه. یزیدادن به مادرش بود تا چ

 مارو از جا پروند. یبش هر سه تا ادیکه فر کردمیچندتا کتاب کار م یداشتم رو منم

 «.نینیبب نویا دی. بانجایا نیایب دیزود باش »

 .میدوخت توریپشتشو و چشم به صفحه مان میدیتا دو هرسه
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 گذاشت و گفت: توریمان یرو ینقطه قرمز یدستشو رو بش

 «.نجاستیخودشه هم »

 :دیکنجکاوانه پرس یلوس



 «خودشه؟ یچ »

 دادن کرد: حیتند تند شروع به توض بش

خودشه. من چند روزه  نهیا ک؟یما ادتهیرو  یردکو ازادش  یبهش وصل کرد ابیکه رد یگروگان اون»

شد. االن تونستم  یام قطع و وصل ممدو  یرسیبهم نم یگنالیس یکنم ول شیابیدر تالش بودم رد

 «.نجاستیکنم. اون درست ا شیابیو رد افتیدر زیکامل و بدون نو گنالشویس

 :دمیپرس

 «کجا؟ قایدق »

 نقطه دست گذاشت و گفت: یصفحه رو بزرگ کرد و رو بش

 «االمانتا. اون طرف دره مارس. یپشت کوه ها نجایا »

 اهسته زمزمه کرد: ییبا صدا آرورا

 «شمال نقشه ینقطه مرکز یدرست تو »

 کامل کردم و گفتم: حرفشو

 «باشن. دیجادوگران شمال با لیکه قبا ییدرست همونجا »

 !میکرده بود دایمفهوم نگاه همه واضح بود. ما مکان درست رو پ. میشد رهیبه هم خ همه

 گفتم: مصمم

 یو جادوها یجادوگر لیاز قبا یشتریندارم که هدفمون درسته فقطکاش اطالعات ب یشک گهید »

 «.میداشت کشونیتار

 چند لحظه به فکر فرو رفت و گفت: ارورا

 «د؟یچرا زودتر به ذهنم نرس »

 :دیپرس بش

 «د؟ینرس به ذهنت یچ »



 آرورا نگاهی به من انداخت و گفت:

من یه الهه ام درست مثل ارسال و با الهه های دیگه هم در ارتباطم اول قصد داشتم بگم بریم دیدن » 

اونا یکی از دوستان قدیمی من تا شاید اون بتونه کمکی بهمون کنه ولی بعد به این فکر افتادم که 

خب ارسال برای ما کافی نیست. ما نمیتونیم از طریق اطالعاتی  شاید چیزی در مورد ارسال بدونن ولی

که درباره ارسال دارن به این نتیجه برسیم که کی توی اون قبیله خانواده تو و تورو نفرین کرده. فقط 

 «یه جا هست که میشه اطالعاتی هرچند کم رو در مورد همون جادوگر مشابه بدست اورد. 

 بودم گفتم:درحالیکه از حرفاش گیج شده 

 .«من که نفهمیدم چی گفتی » 

ببین اون جادوگر هرکی که بوده تورو نفرین کرده هنوز زندس برای اینکه ما حدس میزنیم اون مرد » 

همونی وبده که به ازمایشگاه کمک میکرده و شاید هدفش این بوده که با نزدیک کردن اون شکارچی 

ه. برای همین باید همون شخصی باشه که ما دنبالشیم. ها به تو این نفرین رو زودتر درونت فعال کن

 «بنابراین نزدیک ترین جا برای فهمیدن اینکه اون کیه...

 لوسی حرف آرورا رو تکمیل کرد و گفت:

 «همون آزمایشگاهیه که من رو دزدید تا مایک رو به اونجا بکشه.» 

 آرورا سر تکون داد و گفت:

ومون بود و خودمون نمیدونستیم ما به این فکر کردیم که درسته. جواب تمام این مدت جلوی ر» 

شاید اون مرد گم شده یا مرده باشه ولی اون با کمک به ازمایشگاه نشون داده که همین اطرافه و 

 «نزدس. بنابراین فقط الزمه خودمون رو به ازمایشگاه برسونیم.

 لبخند تلخی زدم و با لحن نیشداری گفتم:

 «ه ازمایشگاهی وجود نداره؟فراموش کردی که دیگ» 

 بش گفت:

هنوز بقایاش هست و من مطمئن اون انفجار به قدری نبوده که همه رو بکشه. مطمئنم یه سری ها » 

 «فرار کردن یا زنده موندن. اگه خوش شانس باشیم میتونیم پیداشون کنیم.



 درحالیکه امید زیادی به این نقشه جدید نداشتم گقتم:

 «در تاریکی ضرر نداره. باشه خالصه تیریه» 

 

دیگه وقت ترک کردن خونه ای رسیده بود که حتی نفس کشیدن توش واسم عذاب اور وبد. 

وسایلمون رو جمع کردیم و اونجارو با خاطرات جدیدی که ساخته بودیم ترک کردیم. باید برمیگشت 

دوباره به جایی نزدیک گله  و جایی که بدترین خاطرات زندگیمو توش داشتم. یه بلیط دوباره برای 

ز به سمت محلی  که ازش اومده بودیم. کا ما اینجا توی شهر تموم شده بود. وقتی دوباره به پروا

جنگل های آشنا رسیدیم حس کردم وجود لوسی نزدیکم یخ زد. هرچی بیشتر به سمت آزمایشگاه 

میرفتیم روسی رنگ پریده تر می شد. منم حس ناخوشایندی داشتم انگار خاطرات بد اون دوره مدام 

ل چشم هام رژه می رفت. کاش میتونستم دست های یخ زده اش رو توی دستم بگیرم و بهش مقاب

 دلداری بدم و بگم دیگه خطری تهدیدش نمیکنه. 

کرد و  کینزدبهمسرشو برای اینکه حواس خودشو از ترسی که بهش غلبه کرده بود پرت کنه یلوس

 :دیپرس

 «واقعا الهه ها وجود دارن؟ »

 به ارورا کردم و گفتم: یا اشاره

 «گرفت وجود دارن هجینت شهیپس م سادهیواجلومون شونیکی یوقت »

 .دیبدنش لرز یلحظه ا یبرا

 «ه؟یچ »

 «هم وجود داشته باشن. میترسیکه ازشون م یوحشتناک یزایممکنه تمام چ کنمیداذم فکر م »

 گذاشت و گفت: یدستشو رو دست لوس روراآ

تصور  نیتونیکابوس هاتونم نم نیبدتر یکه شما تو دمیرو د یموجودات ترسناک یلیوجود دارن. خ »

صبح از خواب  یعده انسان عاد هیکه از چشم انسان ها پنهانن.  یپره از موجودات ایدن نی. انیکن

و  یدو شبگر حیپارک و تفر رنیمخر هفته با دوستاشونآسرکار  رنیمخورنیصبحونه م شنیم داریب



که  کننیم یزندگ یشب موجودات کیپشت پرده تار دوننینم چکدومیه ی. ولخوابنیبعد دوباره م

ممکنه واقعا وجود  ییزایچه چ کننیفکرشم نم چوقتیبشن. چون ه تیکابوس زندگ نیبدتر توننیم

به  یممنوعه چه تله ها یاعماق جنگل ها دوننیوجود نداشته باشه.نم ییزایچه چداشته باشه و

باور  یتونینم ینیسخت بود. تا به چشم نب یلیخکه باورشون کردیم فیم تعرواس ییزای.کت چنهیکم

ه کوجود داره  ایدن نیپوسته ا ریما پنهان ز یعاد یایفراتر از دن ییایدن هیبدون  نوی.فقط ایلوس یکن

 «ازش باخبرن. یکم یلیتعداد خ

 تکون داد و گفت: یسر یلوس

 شگاهیازما یتعداد هم تو هیهستن ومن یرو به رو ایدن بیاالن سه تا از موجودات عج بایتقر »

 «ممکنه یزیکنم هرچباور دیپس باشدم یخودمم زامب یحتمیدد

 هوا داشت تاریک می شد ارورا گفت:

بهتره یه گوشه چادر بزنیم. حرکت تو شب خطرناکه و ما االن امادگی مبارزه با موجود جدیدی رو » 

 «نداریم.

همه مشغول کمک برای برپایی چادر شدن من اما نگاهم به آسمونی خیره بود که تاریک و تاریک تر 

 . سوختیو گرگ شدن م رییتمام بدنم در التهاب تغمی شد و چهره ماه رو نمایان می کرد. 

فرا  یاز داغ یلباس هامو دراوردم. تمام تنم رو موج پشت درخت ها رفتم و از دید بقیه پنهان شدم

بعد  ی. حس درد شکستن تک تک استخون ها و لحظه ادیجیپیتنم م یمذاب تو یگرفت انگار گرما

 کردم. دنیبه تنم دادم و با لذت شروع به دو ینور قرص کامل ماه بودم. کش و قوس ریز یا نهیمن گرگ

تپه  نیتر کینزد ی. باالکردیچشمام عبور م یمثل باد از جلو اطراف طیکه مح دمیدویم عیسر اونقدر

مثل  یزی. زوزه دوم رو تموم نکرده بودم که چدمی. سرمو باال گرفتم و رو به ماه زوزه کشستادمیا

 صاعقه بهم برخورد کرد.

رگ  نیاز ب یکیالکتر انیمثل جر یزیچ کردمی. حس مدمیچیافتادمو از درد به خودم پ نیزم یرو

 .کنهیهام عبور م

و محکم اونقدر  یقو ییسونه ام قرار گرفت. دست ها یرو ییکه جلو اومد. دست ها دمیرو د یا هیسا

 تونستمیو نم پوشوندیبه دوش داشت که صورتش رو م یحرکت کنم. مرد شنل تونستمیکه نم یقو



و  چرخوندیکتفم م ینامفهوم رو زمزمه کرد. دستشو باال یکلمات رلبیبدم. شروع کرد ز صشیتشخ

داغ سوزونده شده  شیپشت کتفم با ات نیز زخم نفرانگا دیدو رپوستمیز یدی. دردشدکردیم مهزمز

پخش در سکوتدردمندم یزوزه ها یدر حال پخش شدن بود. صدا یدرد و زخم و داغ نیباشه و ا

 ی. فشار دست ها محکم تر و صداگرفتیبدنم رو در بر م یو رگ و پ شدیم قیذره عم شدودردذرهیم

 بلندتر شد. ادوشخوندن ج

ه و دکر شهیمثل طاعون درونم ر نیکه نفر دمیدرومدم د یشروع به لرزش کرد به شکل انسان بدنم

دستم رو در بر گرفته بود  نییو خشک شده و عالمت زدم تا پا اهیس یرگ ها شهیداره پخش م

 دستمو با دندونام جدا کنم تا از شر درد خالص شم خواستی اونقدردرد داشتم که دلم م

 شاتیازما یتو یرو حت یدرد نیکه چشم هام از زور درد به اشک افتاده بود.چن درد داشتم اونقدر

 :دمیشده ام غر دیکل یدندونا نیهم حس نکرده بودم. از ب یلعنت شگاهیاون ازما

 «؟یخوایاز جون من و گله ام م یچ ؟یهست یک یلعنت یتو »

 .جوابمو داد:دیچیسرد و بم در فضا پ ییصدا

 «.یریبم دی. تو باشهیارباب بخواد انجام م یالبته مرده ات رو. هرچ. خوادیارباب تورو م »

 «ه؟یاربابت ک »

مرد روخراش داد  یاز کنارم گذشت و بازو یکیکه در تار یریو ت دمیرو شن یزیچ مانند سوت یصدا

وجود  تونستم یرفت.م نیبدنم شل شد و اتصال از ب ی. دست هاش از روختیصورتم ر یو خونش رو

 بلند شد و گفت: عیحس کنم. مرد سربش رورورا و آ

 «.مینیبیم گرویدوباره همد یهنوز تموم نشده. به زود »

 دستمو گرفت و گفت: دیسرم رس یرورا باالآشد.  دیناپد یکیچشم بهم زدن در تار کی یتو

 «حالت خوبه؟ کیما ک؟یما یه »

 گفتم: زدمینفس نفس م کهیدرحال

 «. کشت یداشت منو م یلعنت »



 شد و گفت: رهیخ یخال یبه فضا ارورا

 «بود یاون ک »

. گفت دوباره خواد یباب منو مرده مر. گفت امیکه دنبالش یجادوگر قطعا از طرف همون جادوگر هی »

 «.دنمید ادیم

 و گفت: دیبه ما رس بش

 «.نیزم یب شده رفته توآانگار  »

 زدم و گفتم: یپوزخند

 «ستین دیبع یزیچ چیجادوگر ه هیاز  »

 به ارورا انداختم و گفتم: ینگاه

 دایزودتر اون جادوگرو پ یهرچ دیرورا. من باآ میندار یادیداد.وقت ز یم وعیرو ش نیداشت نفر »

 «کنم.

 شونه ام گذاشت و گفت: یدست رو بش

 «.میکن یم داشیپ »

اراده به سمتم  یب فیضع یجسم تیمن با اون وضع دنی. با دقدم میزد یاز نگرانچادر  یتو یلوس

عشق و  یگرما نیبه ا ازیو دستاشو دورم حلقه کرد و منو محکم به اغوش فشرد. دلم از ن دیدو

 رونیاغوشش ب ازرو سرکوب کردم و خودمو  ازین نیا ضمیبرخالف تمام غرا یول سوختیمحبتش م

 .دمیکش

 «.ستین ینگران یمن خوبم جا »

 گفت: یرو به لوس روراآ

نیاز به چادر زدن نیست باید هرچی زودتر حرکت کنیم. اینجا دیگه جامون امن و جمع کن لیوسا »

 «نیست. هرلحظه ممکنه بهمون حمله بشه.

 



تا خود سپیده صبح راه رفتیم. کم کم بوی چیزی مثل آهن داغ به مشامم رسید. لوسی چینی به 

 بینیش داد و گفت:

 «بوی تعفن میاد.» 

 زمزمه کردم:

 «یا بهتره بگم بوی بقایای آزمایشگاهه. بوی ازمایشگاهه. » 

از بوته ها که عبو رکردیم زمین صاف و مسطح که خورده های فلزاتی که هنوز ازشون بوی دود و 

 ذوب شدگی و بوی الشه های متعفن به مشام می رسید مقابل چشممون ظاهر شد. 

 لوسی جلوی بینیشو گرفت و برگشت تا صحنه مقابل رو نبینه.

 ه بش کرد و گفت:آرورا رو ب

 «برو به روستاهای اطراف ببین کسی نجات پیدا کرده یا نه. ما همینجا منتظرت میمونیم.» 

 بش سری تکون داد و با سرعت نور رفت.

آرورا گوشه ای روی زمین نشست و دست هاشو توی زمین فرو برد. در سکوت بهش خیره شدم 

ی رنگی از محل تماسش با زمین بیرون اومدن و تو نمیخواستم تمرکزش رو بهم بزنم. پروانه های طالی

فضا شروع به پرواز کردن. لوسی تا به حال جادوهای ارورا رو کامل ندیده بود. کنار من نشست و در 

 سکوت به تماشا پرداخت. پروانه ها نزدیک محلی که من نشسته بودم نمیومدن. 

 اخم ظریفی بین ابروهای آرورا نشست.

 «حسش میکنم.» 

 ی پرسید:لوس

 «چی رو؟» 

یه حضور تاریک رو. انگار این زمین از تاریکی پر شده. اون جادوگری که دنبالشیم اینجا بوده. از » 

زمانی که اینجا بوده مدت زیادی نگذشته. زمین هنوز اثر اونو در خودش داره. یه جادوی خاص. 

بدن هر شخص یه عطر خاص میدونین جادوی هرکس خاصه درست مثل اثر انگشت یا بذار بهتر بگم 



داره همه با هم متفاوتن و هیچکس در این بو با بقیه مشترک نیست. جادو هم مثل همون خاصه. من 

 «میتونم جادوشو احساس کنم. کسی که ما میخوایم زیاد ازمون دو رنیست مایک.

ای نیم از جا بلند شدم و بین اهن های تیکه پاره شده و شیشه های خرد شده قدم زدم. کاغذ ه

سوخته، تکه هایی از بدن های در حال تجزیه، خون، چوب و چیزهای دیگه. هیچ چیزی سالم نمونده 

 بود.

 بش دو ساعت بعد برگشت.

یه نفر زنده مونده توی روستاس. هنوز حالش خوب نیست و میگن هر لحظه ممکنه بمیره. زخم » 

 «داد میکشه و هفته هاست که اونجاست. هاش عفونت کرده و نمیتونن برسوننش به دکتر. یه بند داره

 آرورا از جا بلند شد و گفت:

 «باید هرچی زودتر خودمونو بهش برسونیم.» 

 خم شدم و گفتم:بش و آرورا میتونستن با قدرت فرا انسانی بدون ولی لوسی تواناییشو نداشت. 

خودمودمونو زودتر پشت من سوار شو من در حالت انسانی خودم هم سرعتم باالست. میتونم » 

 «برسونم.

 با تردید بهم خیره شد.

 «مطمئنی؟» 

 «سوار شو وزن تو برای من در حد یه پر کاهه!» 

دستاشو دورم حلقه کرد و رو کولم سوار شد. بالفاصله متوجه شدم پیشنهاد اشتباهی دادم حاال عطر 

حواسمو معطوف به مسیر کنم سعی کردم تنش بیشتر از قبل توی بینیم بود و ذهنم رو گیج می کرد. 

و به لوسی فکر نکنم. اما مگه می شد صدای نفس های آرومش رو کنار گوشم بشنوم و پوست گرم 

 تنش رو در مجاورت خودم حس کنم و باز هم بی تفاوت باشم؟

به منطقه روستایی که رسیدیم با عجله لوسی رو پایین اوردم و کمی ازش فاصله رگفتم. مطمئن بودم 

ربان تند قلبم رو به وضوح تشخیص داده و امیدوار بودم فکرکنه این التهاب درونی به خاطر صدای ض

 دویدن بوده نه چیز دیگه.



به سمت خونه ای رفتیم که بش نشون میداد. از همینجا هم میتونستم صدای فریادهای دردآلود 

م شد و با محبت با مردی رو بشنوم. در زدیم دختری وحشت زده در رو به رومون باز کرد. بش خ

شدیم خونه محقر و ساده ای بود. زنی بهمون نزدیک شد و دختر حرف زد تا ترسش از ما بریزه. داخل 

با خوشرویی ازمون استقبال کرد بعد مارو به اتاقی راهنمایی کرد که صدای مرد ازش به گوش می ر 

 سید. زن گفت:

ته بود. با طب گیاهی تا میتونستم زخم همین نزدیکی ها پیداش کردیم زخم های عمیقی برداش» 

هاشو التیام دادم ولی ما اینجا دسترسی نزدیکی به پزشک نداریم. یکی رو فرستادیم شهر دنبال 

 «دکتر ولی هنوز خبری نشده. نمیدونیم چقدر میتونه طاقت بیاره.

کرد و ترجیح وارد اتاق که شدیم بوی عفونت حالمونو دگرگون کرد. لوسی از داخل اومدن خودداری 

داد شاهد این صحنه ها نباشه. کاش منم میتونستم از دوباره دیدن چیزی که اون خاطرات تلخ رو 

واسم تداعی می کرد ممانعت کنم. مرد روی تختی دراز کشیده و تمام بدنش پر از جراحات عمیق بود 

که بعضی از زخم ی گیاهی که روی زخم هاش قرارداشت. با این حال مشخص بود و داروها و پمادها

هاش به شدت عفونت کرده بود. ریه اش خس خس می کرد و به سختی نفس می کشید. نیمی از 

پوست بدنش ذوب شده و سوخته بود. کنارش که نشستیم چشم هاش رو به سختی باز کرد و نگاهش 

 روی ما چرخید. با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت:

 «شما دکترین؟» 

 دست هاشو روی بدن مرد گذاشت و گفت: آرورا با نگرانی

 «هرچقدر بتونم کمکش میکنم. شما سواالتون رو بپرسین.» 

 به جلو خم شدم و گفتم:

 «منو میشناسی؟» 

 نگاه گنگ و تارش روی من خیره موند و کم کم حسی از ترس بهش هجوم اورد.

از اونجا فرار کرد و بعد  برگشتی که منو بکشی؟ من تورو میشناسم. تو همون گرگینه ای هستی که» 

 «همه چیو منفجر کرد.



 «خوبه که منو یادت مونده.» 

 «چی از جونم میخوای» 

 به آرورا اشاره کردم و گفتم:

همونطور که میبینی ما یه درمانگر داریم. نیومدم بکشمت اومدم ازت چندتا سوال بپرسم. اگه بهم » 

کنه تا دردت فروکش کنه ولی اگه جواب دروغ جواب بدی اجازه میدم تا جایی که میتونه درمانت 

 «بدی همینجا ولت میکنیم تا توی عفونت خودت بمیری.

 نالید:

 «هرچی بخوای بهت میگم. دیگه چیزی واسه پنهان کردن نمونده. همه چیز با خاک یکسان شده.» 

پیشرفت کنین. من میدونم یه جادوگر تاریک به شما وسیله و جادو میداد تا توی تحقیقاتتون » 

همون کسی که واسه اولین بار به شما در مورد من گفت. من میدونم همکارای تو با هدف گرفتن من 

 «سراغ الفرد اون جاسوس پیر رفتن. میخوام بدونم اون جادوگر کی بوده؟

 چشم هاش از وحشت گشاد شد. 

 «بکشه.نمیتونین برین سراغ اون...اون خیلی قویه...اون میتونه همتونو » 

 پوزخند زدم و گفتم:

 «من در شرف مرگم. مطمئن باش برام فرق نمیکنه تورو هم با خودم بکشم. بهتره حرف بزنی.» 

من...من فقط یه نگهبان عادیم. من از چیز زیادی خبر ندارم. فقط میدونم یه جادوگر قوی با گروه » 

نه اومد و نه تلفن کرد. همیشه یه در ارتباط بود و گاهی براشون چیزی میفرستاد اما هرگز خودش 

هربار که میخواستیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. نامه ای رو توی پیرمرد رو از طرف خودش میفرستاد. 

پیرمرد میومد و  سه روز بعدبرکه نزدیک اینجا مینداختیم. مسیر برکه نمیدونم به کجا میرفت ولی 

 «چیزی که میخواستیم رو تحویل میداد. 

 بش گفت:

 «پس نمیتونه زیاد از اینجا دور شده باشه.» 



 سرمو تکون دادمو گفتم:

 «دیگه چی میدونی؟» 

 «قسم میخورم دیگه چیزی نمیدونم. خواهش میکنم به من رحم کنین.» 

 باور کردم که چیز دیگه ای نمیدونه. رو به ارورا کردم و چشم هامو به نشونه تایید باز و بسته کردم.

رد حرکت داد و شروع به زمزمه چیزی کرد. پروانه ها از وجودش به وجود مرد دست هاشو رو بدن م

حرکت کرد و من هوشیار شدن چشم های مرد رو دیدم. نفس هاش به حالت عادی برمیگشت و بوی 

 عفونت کم کم از بین میرفت. نگاهش با شگفتی روی آرورا خیره بود.

 «چطور ممکنه؟» 

 :وقتی آرورا دست هاشو برداشت گفت

ریه ات اب افتاده بود و میتونست در عرض دو روز اینده خفه ات کنه. تا جایی  عفونتت از بین رفت.» 

که می شد ترمیم کردم ولی باقیش دیگه باید منتظر دکتر بمونی ولی چیزی که مسلمه اینه که 

 «نمیمیری زنده میمونی.

 «چطور این کارو کردی؟» 

 من به جای ارورا گفتم:

 «ما یه ماوراییه. مثل همون آدمایی که می گرفتید و تا سرحد مرگ شکنجه می کردین.اونم مثل » 

 «من فقط یه نگهبانم. کارای اونا به من ارتباطی نداشت.» 

 سرمو تکون داد و با پوزخند گفتم:

همین که میدونستی چه بالیی سر ما میارن و ساکت موندی و جلوشونو نگرفتی یا به یه مرکز معتبر » 

 «ع ندادی که جلوی این کار غیر قانونی رو بگیرن مقصری.اطال

نمیدونست چی بگه. اشک تو چشم هاش حلقه زد و ناباور به بررسی بدنش پرداخت. بلند شدم و از 

 اتاق بیرون رفتم. لوسی نگران به سمتم اومد و گفت:

 «چی شد؟ چیزی فهمیدین؟» 



 سرمو تکون دادمو گفتم:

 «ساعتی تا اون رودخونه راهه. اگه االن بریم میتونیم پیداش کنیم.یه چیزایی فهمیدیم. چند » 

از زن تشکر کردیم و به راهمون ادامه دادیم. حاال با چیزایی که میدونستم خیالم راحت بود. اون 

پیرمرد ممکنه خود جادوگر بوده باشه اما برای اینکه لو نره خودشو فرستاده جادوگر اصلی معرفی 

 کرده.

 که رسیدیم آرورا به بررسی نقشه ای که همراه داشت پرداخت و گفت:به رودخونه 

. میمنطقه پر خطر عبور کن نیاز چند دی.بر طبق محاسبات من بامیکن یط دیکه با هیاصل ریمس نیا »

 یرویکه فقط ن ییزایچ نیکنیکه فکرشو نم هییزایپر از چ ایدن نیا نیدر نظر داشته باش نویفقط ا

اصال از  و نیاز هم دور نش نیبلکه فکر هم مهمه. کنار هم باش ستین یکافدر مواجه باهاشون یبدن

 نی. اگه بدون مشکل از ارسیدن به جایی که میخوایم نزدیک ده روز زمان الزم داره. نیگروه جدا نش

بخش هم به مشکل  هیتو  یاگه حت یول میرسیم یمخوایکه م ییده روز به جا یدر ط میبخش ها رد بش

 بیدر صورت سالم بودن و اس نی. امیو مشکل رو دور بزن میکن یطوالن رویمس دیاونوقت با میبربخور

 «.نیریرو در نظر بگ یتمام خطرات احتمال دیدن بهمونه. باینرس

فرد جمع بودم.  نیمن خونسرد تر دیرورا مضطرب بود. شاآ. دیرسیبنظر م دهیپر رنگیکم یلوس

 ذاشتم و گفتم:جلو گ یقدم

 «اگه اینقدر زمان رسیدن به اونجا طوالنیه چطور اون پیرمرد سه روزه خودشو می رسوند؟» 

 بش نگاهی هب مسیر کرد و گفت:

ممکنه اب رو جادو می کرد تا نامه رو زودتر براش ببره به هرحال یه نامه بدون گذشتن از خطری » 

این کار استفاده می کرد پرنده نامه رو برمیداشت  خودشو به صاحبش میرسونه. شایدم از پرنده واسه

پرواز می کرد خودشو به جادوگر می رسوند جادوگر هم با غیب و ظاهر شدن خودشو بدون عبو راز 

 «این مسیر سخت به ازمایشگاه می رسوند.

 سر تکون دادم و گفتم:



ن مسیرو در نهایت دقت و حق با توئه. هر چیزی ممکنه. تنها چیزی که مشخصه اینه که ما باید ای» 

 «سرعت رد کنیم. هدف دنبال کردن همین رودخونه اس.

 مکث کردم و گفتم:

 «هنوز راه برگشت هست. هشد مونیپش یهرک »

 رورا مصمم جلو اومد و گفت:آکرد.  دییمحکم پشتم زد و حضورشو تاکنارم قرار گرفت و دستشو بش

 «تا تهش هستم. »

 و گفت: ستادیه کنارم ابا اراد یمکث ول یبا کم یلوس

 «.میگردیزنده برم ای میریمیباهم م ای »

 یقراره درش با چه خطرات میدونستیکه نم میگذاشت مسیریزدم. هرچهارنفرمون همزمان پا به  لبخند

 .میرو به رو بش
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طرف  هیبود و از  بایهم ز یسرمون از طرف یبلند و پر از برگ باال یسرد بود. درخت ها کمیهنوز  هوا

و  دیرس یم نیبه سطح زم یکم یلیخ یلیوحشت آورد. اونقدر درخت ها انبود بودن که نور خ گهید

 آورخودش دلهره  دهیسر به فلک کش یدرخت ها نیا نیشب ب یکیاالن فکر کردن به تار نیاز هم

ترس. دستمو دور  از ایلرزشش از سرماست  دونستمی. نمنمیرو کنارم بب یلرزش لوس تونستمیبود. م

 بازوش حلقه کردم و گفتم: 

 «سردته؟ »

 «نه»

 «از ترسه؟ دنتیلرز پس»

 تکون داد. گفتم: یبه نشونه نف سرشو

 «.یبه من دروغ نگو لوس »

 به اطراف دوخت و گفت: نگاهشو

هم بلد  دنیندارم. برعکس تو جنگ ییاسترس گرفتم. من تجربه ماجراجو کمی. فقط گمیدروغ نم »

بردن.  شگاهیاآزم منو بهو  یده شدمکه دزد ندازهیم یاون شب ادیمنو  طیمح نیفضا ا نیا یول. ستمین

 «.وفتهیترسم دوباره اون اتفاق ب ی. مدهیاونجا اون فضا بهم استرس م

 کردم و گفتم: نوازشش

 یو جلو کنمیم ی. مراقبتم. اگه االن دارم ازت دوروفتهیواست ب یاتفاق بد ذارمینگران نباش. نم »

 رهیکه سرتو ش یستیبچه ن یدوستت دارم لوس یدونیهمش به خاطر خودته. خودت م رمیگیخودمو م

 کیکوچ تباهاش هی گهیهزاران نفر د یکه نه تنها واسه من و تو بلکه برا یدرک کن نویا دیبا یبمالم ول

 «کنم. ی. پس بهم حق بده که سرد باشم و ازت دورشهیمرگشون تموم م متیرابطه من به ق یتو

 تکون داد و گفت: سرشو



 نیخودم شکسته شدن ا یباهات اومدم. اومدم تا با چشم ها نی. واسه همکنمیدرک م دونمیم »

 مویروزمره زندگ یو کارا نشستم یکه خونه م یراحت بشه. انتظار ندار المیو خ نمیرو بب یلعنت نینفر

 «شدم؟ یم یتو همه چ الیخیو ب دادمیانجام م

 فتم:زدم و گ لبخند

 یکردم شک م دایکه بهت عالقه پ یباش یواقعا همون لوس نکهیبه ا یکرد ینه اگه اون کارو م »

 چکسینباش تا من زندم ه یچیدختر جسور و شجاعه. نگران ه هی شناسمیکه من م یکردم. لوس

 «.رسونهیبه تو نم یبیآس چیه

 میتونست یمن بود. من و بش و آرورا م یبرا زهیانگ نیکه صورتش رو روشن کرده بود بهتر یلبخند

بود و  یدآدم عا هیاستثنا بود. اون  یلوس یول میبدو ای میبدون خسته شدن کل مسافت رو راه بر

 یکولش م یمن و بش به طور نوبت نیهم ی. براادیب شیهم قدم ما پ تونست یشد و نم یخسته م

و هنوزم نمیتونست باور کنه که تحمل تمام مدت معذب بود  چارهیتا از سرعتمون کم نشه. ب میدکر

 وزنش برای ما دو تا از کوله پشتی هم راحت تره.

 

 

 

جنگل رو پر  یهمه فضا نیسنگ یشد. سکوت یرفت و جنگل خاموش م یم یکیکم کم رو به تار هوا

 یدرخت ها م نیمدام ب ی. نگاه لوسدیچیپ یشاخ و برگ درخت ها م نیباد ب یهو هو یکرده بود. صدا

بود. دستشو رو شونه  ی. آرورا اروم تر از لوسنمیچشم هاش ب یرو تو ینگران تونستمیو م دیچرخ

 گذاشت و گفت: یلوس

نا شناخته  یجا هیکه از خونه فرار کردم و به جنگل اومدم حس تورو داشتم.  یبار نیاول یدونیم »

بودم و از  دهیترس رم؟یجلوشو بگ دیچطور با ایکجاس  دونستمینم یخطر هست ول دونستمیبودم. م

بش رو  نکهی. تا ادمیپر یترس مقابله کنم. از هر تکون شاخ و برگس از جا م نیخواستم با ا یم یطرف

 «کنم و چطور از قدرت هام استفاده کنم. یابیداد چطور نترسم و چطور رد ادی. اون بهم دمید

 تا بهش آرامش بدن و گفت: دندیچرخ یکرد که دورش م ییطال یبه پروانه ها ینگاه یلوس



 «.ادیاز دستم بر نم ی. کارمیآدم عاد هیمن  یکه کمکت کنه ول یداشت یتو قدرت »

 گفت: یبا مهربون آرورا

رو  یمنیاهر یروهاین یشکارچ هیکه مثل  یآدم عاد هید. بو یآدم عاد هی دمشیکه د یبش هم زمان »

 «داد. یو شکست م نداختیم ریبا هوش و ذهنش گ

 گذاشت و گفت: یسر لوس یدستشو رو آرورا

 «نجایو بعد ا نجاستیتو ا قدرت»

مثل برق گرفته  یگذاشت. به محض تماس دستش با قلب لوس یقلب لوس یآورد و رو نییپا دستشو

 وحشت زده دستشو گرفت و گفت: ی. لوسدیها از جا پر

 «شده؟ یچ ؟یخوب یه »

 و گفت: دیدستشو رو سرش کش آرورا

 «. دیکش ریت یلیخ هویسرم  »

 اب رو بهش داد و گفت: یبطر بش

 «.میاستراحت کن یخوای؟ م یخسته ا »

 گفت: یجیبا گ آرورا

 «استراحت کنم. کمی دمیم حیآره ترج »

 . کنار آرورا نشستم و گفتم:میروشن کن شیداوطلب شدن تا چوب جمع کنن و آت یو لوس بش

 «شده؟ یچ »

 دمیفهمیکنه. من از نگاهش هم م یرو از من مخف یزیچ تونستینگاهشو بهم دوخت. نم ینگران با

 بگه. خوادیشده که نم یزیچ

 گفت: دیو مصمم رو که د رهیخ نگاه

 «کرد مگه نه؟ یرو مخف یزیازت چ شهینم »



 «بود. ی. بگو سر دردت واسه چ شهینه نم »

 رو سرش گذاشت و گفت: دستشو

به محض  یبشم ول ینجوریا ادیم شیکم پ یلی. خدمیذهنم د یتو رویتصو هیالهام داشتم.  هیمن  »

 «.دمیسرم د یتو ریتصو هی یتماس دستم با لوس

 «؟یدید یچ»

دورشو گرفته  شیآت یبود. شعله ها ستادهیا شیآت ی. وحشت زده بود وسط شعله هادمیرو د یلوس»

 «...نکهیاومدن نبود. و ا رونیواسه ب یراه چیبودن و گرفتارش کرده بودن. ه

 «؟یچ و»

 «بودن. اهیس شیآت یشعله ها »

 :دمیپرس یلحظه نفسم حبس شد. به صخت چند

 «؟یچ یعنی نیا »

 «ازش بزنم. تونمی. دوتا حدس مدونمینم »

 «؟یحدس چه»

 ندهیدر آ یباشم ممکنه لوس دهیرو د تیاز واقع ی. اگه من تکه ایواقع ایبوده   ییکنا ریتصو نیا ای »

با آتش  میکه دنبالش ییممکنه جادوگرا یعنی. ارنیبال رو سرش ب نیبشه و ا رینه چندان دور اس

که درون تو هست داره  یکیتار نینفر یعنیبوده  ییکنا دمیکه د یریتصو نکهیا ایبسوزوننش.  کیتار

قبل از تو به اون  یکیتار نیبشه. ممکنه ا یلوس یکنه و ممکنه باعث نابود یرو گرفتار م یکم کم لوس

 «بزنه. بیآس

 

 دونستم ینشون بدم. اصال نم دیبا یچه عکس العمل دونستم یموندم. نم رهیلحظه به آرورا خ چند

هم  یکشت. چشم هامو رو یهمه فشار و استرس آخر منو م نیکنم. ا هیتخل دیاساستمو چطور باساح

 :دمیو نال مدیهام کش قهیفشردم و دستامو رو شق



بوده؟  یوسط چ نیخسته شدم. گناه من ا گهید شه؟یهمه دردسر تموم م نیا یک شه؟یتموم م یک »

 «بد واسه منه؟  یزایمجازات بشم؟ چرا همه چ دیخانوادم اشتباه کردن چرا من با

 محکم بغلم کرد و پشتمو نوازش کرد و گفت: آرورا

 میتونیم میدیذهن من اشتباه باشن. حاال که د ریتصاو دی. شاشهیدرست م زیاروم باش. همه چ »

 «برسونه. نگران نباش.  بیبهش آس یکس میذاری. نممیریرو بگ یاتفاق واقع نیچن یجلو

شب دور آتش نشسته  یها مهی. تا نرمیاز ارورا جدا کردم، چشم هامو بستم تا ارامش بگ خودمو

 . میافکار خودمون غرق بود یتو مویشده بود رهی. هر سه تا ساکت فقط به شعله ها خمیبود

کنمش که  یراض تونمیم یعنیببرمش.  نیاز ب دیموقع مواجه شدن با جادوگر چطور با دونستمینم

 یجادوگر قو هی کیتار یروهاین فیحر دونمیو من نم دیجنگ دینشه با یرو برداره؟ اگه راض نینفر

آرورا  وو بش  یکنم که لوس یکار هی دیاگه بتونم زنده به اونجا برسم. با دونستمینه. فقط م ای شمیم

به خاطر من  یکس ستیقرار ن گهیکنم و اونارو به سمت مرگ بکشم. د سکیر تونمی. نمانینتونن ب

به خاطر من به  دینبا چکسیبمونم. ه یجنگ خانوادگ نیا یپا دی. خودمم و خودم. خودم بارهیبم

 م فدا بشه.خاطراشتباه خانواد

. میشد رهیخ نیو به زم میدی. هر چهارتامون از جا پردیپامون لرز ریز نیافکارم بودم که زم غرق

 :دیپرس دیبا ترد یلوس

 «زلزله اس؟ »

 تر. دیبار شد نیا دیدوباره لرز نیزم یدهن باز کرد که جواب بده ول بش

 گفت: دیبا شک و ترد آرورا

 «.زنهیضربه م نیبه زم نیرزمیداره از ز یکی. انگار ادیبنظر زلزله نم »

. میافتاد نیزم یبود که همه رو دیشد نقدریوارد شد و ا یحرفش تموم شده بود که ضربه بعد تازه

 گفت: داشتیکه کوله هارو برم یبش در حال

 «حاال! نیهم دیدرخت ها. زود باش یباال دیحاال بر نیهم »

 :دینال یلوس



 «از درخت باال برم. تونمیمن نم »

 رفتم دستشو گرفتم و گفتم: یدرخت قطور باال رفتند. به سمت لوس کیو بش هردو از تنه  آرورا

 «.برمتی. من مایب »

قلبشو  دیشد یضربان ها تونستمیسرد شده بود و م خیدستم گذاشت. دستش مثل  یتو دستشو

 ام حلقه کرد.  نهیکولم سوارش کردم. دستاشو محکم دور س یو رو دمیاحساس کنم. دستشو کش

 «. باشه؟یوفتیکه ن ریمحکم بگ منو»

 «باشه. »

باال و دستمو به  دمیجهش پر هیبا  دمیکردم به درخت که رس دنیقدم عقب رفتم و شروع به دو چند

محکم  یضربه ها همچنان با نیمحکم تر رو گرفتم و کم کم باال رفتم. زم یشاخه ها گرفتم. شاخه ها

 یردرخت کنا یشن. بش از رو یتر م عیتر و سر یضربهها شدد دیرس یو به نظر م دیلرز یم یتر

 د: ادزیفر

. هروقت عالمت ادی. صداتونم در ندیریبرگ ها پناه بگ نی. بشهیتر م کیکه هست داره نزد یهرچ »

 «رونیب دیایدادم ب

محکم و  یکرد. خودمو به شاخه ها شیشاخه ها مخف نیباالتر نیو ب دیدست آرورا رو کش خودش

گذاشتم خودمم  نییرو پا یتحمل وزنمون رو دارن لوس ییمطمئن شدم توانا یتنومند رسوندم و وقت

 رو حائلمون کردم.  رهیانبوه و ت یکنارش نشستم و برگ ها

از وحشت خودشو به من چسبونده بود و دست  ی. لوسمیدوخت نییسکوت محض نگاهمون رو به پا در

 لباسم حلقه شده بود. پشت دستشو نوازش کردم و گفتم: یها نیهاش محکم دور است

 «نترس من کنارتم. »

 دیلحظه لغز هی یبرا ی. لوسمیخورد یدیدرخت تکون شد یوارد شد و ما باال نیبه زم یمحکم ضربه

باال. محکم به خودم فشردمش و  دمشیقه شد و کشکه دستام دور مچش حل نییپا وفتادیو داشت م

 گفتم:

 «.یوفتیکه ن ریمنو محکم بگ گمیمگه نم »



گرفت که  یداشت شکل م یقیبزرگ و عم یترک ها نیسطح زم ی. رودیچرخ نیبه سمت زم نگاهم

 شد. یم شتریبا هر ضربه و لرزش ب

 

ترک افتاده باشه و  نشیب ادیز یکه از خشک یریشد. مثل کو یتر م قیو عم قیعم نیزم یها ترک

 و گفت: دیبازومو محکم کش ی. لوسدیلرزیمدام م نیزم

 «؟یچ انیدر ب شهیاگه درختا از ر »

اگه میگفتم این امکان وجود  بهش بدم. دیبا یچه جواب دونستمیفکر نکرده بودم. نم گهید نشیا به

 داره بیشتر باعث هول و هراس لوسی می شدم در نهایت خونسرد و اروم گفتم:

 «.وفتهینم ینگران نباش. اتفاق »

 و گفت: دیکش یخفه ا غیج یبه هوا رفت. لوس یبا تکون بلند درخت

 «؟یمطمئن »

 و گفتم: دمیخند

 «!ادینه ز »

 دمیشاخه درخت پر یداختم پشتم و از رورو ان یومده بود. لوسا رونیب نیدرخت از زم شهیاز ر یمین

شاخه  یشاخه گذاشتم و پامو رو یرو رو یشدم. لوس زونیآو یدرخت کنار یو با دست به شاخه ها

به  مپام خورد شد و من محک ریلحظه شاخه ز کیحائل کردم تا بتونم خودمو بکشم باال. در  نییپا

به بدنم دادم تا  یبدنم ترک برداشت. کش و قوس یافتادم. حس کردم تموم استخون ها نیزم

 یخودم حس کنم. برا یرو رو ینگاه نگران لوس نییپا نیاز هم تونستمیاستخون هام جوش بخوره. م

 شده بود. رید یلیباال رفتن از درخت خ

. از رمیدر حال باز شدن قرار نگ یترک ها یتا رو دمیشد.خودمو عقب کش یکم کم از هم باز م نیزم

با پوست  یبه دست. دست هیشب یزیاومد البته بهتره بگم چ رونیب یاستخون یترک دست نیبزرگتر

باال  ودشوپرنده ها بودن. خ یناخن ها هیشب شتریو دراز که ب اهیس یو ناخون ها زونیو آو رهیو ت اهیس

بودم. دست هاش  دهیند یموجود نیعمرم چن یبذارم. تنا به حال تو یاسمشو چ دونستمی. نمدیکش



بود و چهار دست و پا  واناتیبدنش مثل بدن ح بیغر بیعج یبا ناخن ها یانسان ول یدست ها هیشب

کنار  ورتشص یموها از رو یصورتش افتاده بود وقت یو بلندش رو فیو کث اهیس ی. موهارفتیراه م

بود و چهار چشم در چهار طرف صورتش قرار  یمربع بایرفتن چشمم به چهره اش افتاد. سرش تقر

 که درست وسط صورتش و در مرکز قرار داشت.  یو با دهان ینیداشتن بدون ب

 گهیتعداد د نیزم یرو یترک ها نیو از پشت به درخت خوردم. از ب دمیخودمو عقب کش یسخت به

 اومدن. رونیموجود ب نیمثل هم یا

 

 یو شروع به تکون دادن بدن ها و دم هاشون کردن. سروصدا ستادنیو کنار هم ا یفیرد کیبه  کی

و  دنییپا یپنج تا بودن. همه جارو م بای. تقردنیکش یراه انداخته بودن و با دهان هوا رو بو م یادیز

 . اومدن نیکردن شکمشون به سطح زم ریس یگشتن. معلوم بود که گرسنه ان و برا یدنبال طعمه م

 یسمت راست جلب بشه. از پشت بوته ها روباه یشون به بوته هاباعث شد توجه یخش خش یصدا

از گلوشون به گوش  یخر خر یشد، صدا دهیو فرار کرد. نگاه دوتاشون به سمت روباه کش دیپر رونیب

. در عرض خوردینم بتشونی. سرعتشون اصال به حالت و هدنیو بعد به سرعت به دنبال روباه دو دیرس

بود که  زیت یاومد. ناخون هاش به قدر نییباال رفت و پا شونیکی. چنگال دنیبه روباه رس هیثان چند

با روباه برخورد کرد بدن روباه از هم شکافته شد و از وسط تنه اش نصف شد. استخون هاش  یوقت

 ریدرگروباه افتادن و سر گوشتش با هم  یخورد شده و گوشت تنش جدا شده بود. هردو با ولع رو

 ریگوشت خودم داره ز کردمیکردن که حس م یروباه رو تکه پاره م نهایبودن. آنچنان وحش

 یتوجهشونو جلب م نکهیبدون ا دیآب دهنمو قورت دادم. با ی. به سختشهیم دهیدندونشون کش

 یدرخت ها عقب برم و از درخت ها نیبهتر بود ب دی. شارسوندمیدرخت م یکردم خودمو به باال

 باال. مبر یعقب

و  دیبه جا مونده بود لغز نیزم یرو یکه از ترک ها یا زهیسنگ ر یپام رو یقدم عقب رفتم ول چند

و چشم  دیبلعیبازشون طعم هوا رو م مهین یخوردم. همه سرها به سمت من برگشت. دهن ها نیزم

ت من برگشتن. سمشده بودن. همه جهتشون رو عوض کردن و به  رهیبه من خ یهاشون با ولع خاص

اومد و بدن هاشون کم کم به جلو و به سمت من  رونیاز گلوشون ب یاز لذت و خوشحال یناش یرخرخ

 گفتم: رلبیو ز دمیشد. غر لیما



 «شانس. گندش بزنن! نیتف تو ا »

 

 :دیبه گوشم رس زدیم ادیبش که از باال فر یصدا

 «فقط بدو! کیبدو ما »

 هویصبر کردن و  هیکردم. چند ثان دنیشکل دادم و شروع به دو رییواسه تلف کردن نبود. تغ یوقت

داشتن.  ییاونا هم سرعت باال یباال بود ول نهیگرگ هی. سرعت من به عنوان دنیهمشون دنبالم دو

 چنددادم.  یرد م یگریپس از د یکی. درخت هارو دمیدو یبرگدم و پشتمو نگاه کنم م نکهیبدون ا

 یشدن. متوجه شدم موقع رد کردن مانع ها به سخت یم کیشتن بهم نزد. دادمیبار برگشتم و عقبو د

 یبده. فکر رییتغ یجهتشو به طور ناگهان تونهیکه سخت م یکنن. مثل کرگدن یرو عوض م رشونیمس

تر بود  کیاز همه بهم نزد شونیکی. دمیدو یبه سمت تخته سنگ بزرگ میذهنم جرقه زد. مستق یتو

. به رهیکردم نقشه ام بگ ی. دعا مرهیمنو بگ تونستیقطعا م نداختیکه اگه چنگ م کینزد یاونقدر

که دنبالم بود با  یباالش و موجود دمیکردم و پر یجهش بلند دمیسنگ که رس یمتر یچند سانت

سرو  یرو ختیاز له شدنش بود ر یکه ناش یبه سنگ برخورد کرد و خون میسرعت مستق تینها

 .رتمصو

 ذهنم گفتم: یزدم و تو یپوزخند

 «نفله شد. شیکی »

اونقدر دور بشم که گمشون  خواستمیبرگشتم نم میکه بود ییعوض کردم دوباره به سمت جا رویمس

سرعتشون رو کم کنم  ریمس رییکردم مدام با تغ یم یدادم . سع یکنم. درخت هارو پشت هم رد م

و  دیموجود به من پر نیتر کینزد یکه رو دمیشدم بش رو د یاز درخت ها رد م یکیاز کنار  یوقت

و مصمم به سمت  دیپر نییدستاش گرفت و مشغول مبارزه شد. آرورا هم بعد از اون پا نیرو ب دنشگر

 رفت. حاال فقط دوتاشون دنبال من بودن.  شونیکی

کرد فرو کرد و آرورا  یکه باهاش مبارزه م یوجودم نهیرو تا ته داخل س یزیکه خنجر ت دمیرو د بش

عوض کردم و به سمت  رمویمس یکرد.به طور ناگهان یاز جنس نور به سمتشون پرت م ییها ریهم ت

 یقدم کی. به میرفتیبه سمت هم م می. هردو مستقدمیکه دنبالم بودن دو یعقب و به سمت موجودات



کمرش فرو  یعوض کردم و از پشت چنگال هامو تو رمویو همزمان مس دمیبلند جه میدیهم که رس

 گردنش فرو کردم و با چنگال هام بدنشو خراش دادم.  یکردم. دندونامو تو

و پنجه اشو به سمتم گرفت که به بازوم خورد و بازوم  دیکردم. چرخ یامتحان م دیبا یبود ول سکیر

چرخش و  هیتر بودم. با  یقو من یداشت ول یادیزد. قدرت ز یشد. خون از بازوم فواره م یزخم

 ضربه پا اوردمش رو خودم و با پاهام محکم پرتش کردم عقب.

 دمیرو د ی. لوسدیدو یم یافتاد که دنبال لوس یکیو تازه چشمم به اون  ستین شونیکیشدم  متوجه

که دنبالش کرده بود  یشده بود رو بهش رسوند و بعد از دست موجود رهاکه از دست بش  یکه خنجر

و  دیافتاد و اون به سمتش پر یکه لوس دمی.د دمیکرد. به سرعت به سمتشون دو دنیشروع به دو

 چنگ انداخت. یهوا به سمت لوس یکه چنگالش بلند شد و تو دمیروش چمباتمه زد. د

 شهیم بایتقر دمیدو یداشته باشم م تونستم یکه م یسرعت تیبا نها دونمیفقط م یچطور دونمینم

که برام  یزیداشت تنها چ نیتماس رو با سطح زم نیکردم چون پاهام کمتر یهوا پرواز م یگفت رو

 نیتحمل چن یلوس فیتر خودمو بهشون برسونم. استخون ها و بدن ظر عیبود که سر نیمهم بود ا

ذهنم جون  یشده بود تو مهیکه با ضربه پنجه هاشون دو ن یروباه ریرو نداشت. تصو یسخت هضرب

 گرفت. 

. ومدیتر م نییو پا نییکردم. پنجه اش پا یغرش بلند دیچیرگ هام پ یتو یمثل آب جوش تیعصبان

دست هاش  ریلغزوندم و از ز نیزم یمقابل چشم هام رخ داد. خودمو رو هیثان کیدر عرض  زیهمه چ

 کردم. یجلو رفتم و خودمو حائل لوس

رو از اعماق وجودم احساس کردم. درد اونقدر  یبعد درد کشنده ا یاومد و لحظه ا نییاش پا پنجه

. کم کم دمیشن یرو کنار گوشم م یلوس غیج یاز کجاست. صدا قیدق دونستمینم یبود که حت دیشد

 یتنم رخنه کرده بود خودمو حائل لوس یکه تو یخودم درومدم. با وجود همه درد یبه شکل انسان

بودم و  یبود و من زخم شتریه هام مهار کردم. قدرتش از من به هاشو با پنجداشتم و پنج نگه

شدم.  یم می. داشتم تسلومدنیتر م نییشدن و پا یمقابله کنم. دست هام کم کم شل م تونستمینم

. نمیکه دورم راه افتاده بود رو بب یخون یایدر تونستم یموفق بشم. م تونستم یکردم نم یم یهرکار

 کمک به ما نبود. زمزمه کردم: یبرا یبودند و راه ریآرورا و بش به شدت درگ

 «. فرار کنکنمیفرار کن. خواهش م »



 .دیکرد و بعد بلند شد و به سرعت دو دیترد یلحظه ا یلوس

بهش نرسه. من قول  یبیشد. اونقدر دور که آس یدور م نجایاز ا دیراحت تر شده بود. با المیخ حاال

 امن بودن اون. یدر ازا ماددی. جونمم مزنهیقولش نم ریهرگز ز نهیگرگ هیداده بودم. 

 یکیتا نزد زشیت یشد. دندون ها یتر م کیو نزد کیو اون نزد ومدیتر م نییو پا نییهام پا دست

و مردار  یدگیگند یکه بو ییبدبوشو حس کنم. نفس ها ینفس ها تونستمیاومده بود و م شیگردنم پ

 مصورت یکنم. آب دهن لزجش رو یریندوناش با گوشتم جلوگداد. سرمو کج کردم تا از برخورد د یم

 ییروین گهیتوانم از دست رفت. د نی. با انزجار رومو برگردوندم. دست هام به لرزه افتاد و آخرختیر

 فرو افتاد. نیبدنم نمونده بود. دست هام سست شد و به زم یتو

پاره کردن  یبرا زشیت یکه باال رفت تا با دندون ها یو سر دمیرو از گلوش شن یروزیخر خر پ یصدا

خوساتم  یگلومو نشونه گرفتن. نم زشیت ی. با قدرت به سمتم حمله کرد و دندون هاادیب نییگلوم پا

چند  دربشم. صورتش  رهیچشم هاش خ یتو هیثان نیتا آخر خواستمی. مندمیمثل ترسوها چشمامو بب

 صورتم. یصورتم بود که خون فواره زد تو هیسانت

از وسط  یزیمن مونده بود و خنجر ت یفاصله چند سانت یمات و مبهوت و خشک شده تو صورتش

. بهت زده سرمو چرخوندم و زدیمن فواره م یگلوش عبور کرده و گلوش رو شکافته بود و خونش رو

بود. خنجر منو  ادهستیا هیموجود کر نیخون آلود و وحشت زده پشت ا یا اقهیکه با ق دمیرو د یلوس

من که طعمه بودم استفاده کرده و خنجر رو تا  یکوله برداشته و از حواس پرت اون موجود رو یاز تو

 گردنش فرو کرده بود. یانتها تو

 

بود.  رهیخ یصورت وحشت زده لوس ی. نگاهم فقط رودیو زمان به سکون و ارامش رس نیزم انگار

 بود.  یدنیواقعا د چهره اش اون لحظه

بود. چشم هاش از ترس گشاد شده و  یزخم شده بود و صورتش خاک الود و خون شیشونیپ گوشه

. شجاعتش ختیریصورتش م یشده بود و تو شونیباد پر یدست هاش خون الود بود موهاش تو

 بود.  زیبرانگ نیتحس

 .خوامش یم میادامه زندگ یکه من برا هیهمون دختر نیا دونستمیته دلم م از



بدنم به فرمانم نبودن.  یها چهیچرا ماه دونمینم یصداش کنم و بپرسم حالش خوبه؟ ول خواستمیم

 یولو شدم. پرده ا نیزم یبه عضالتم بدم. بدنم سست شد و از پشت رو یفرمان چیه تونستم ینم

 اطراف دور و دورتر شدن. یچشم هامو گرفت و تمام صداها یرنگ جلو یریش

 .موند یفقط سکوت باق بایدور که تقر اونقدر

. دمیشنیم میکیاز نزد شیترق توروق ات یبود. صدا کیباز کردم. هوا هنوز تار یبه سخت چشمامو

 نبود. هیاز بق یسرمو بلند کردم. اثر

برپا شده و  یکوچک شینه چندان دور ات یبه چپ و راستم انداختم. سمت چپ در فاصله ا ینگاه

 زمیدو زانو نشسته و ه یرو یرو کنار زده بودن. کنار شعله ها نرد یکیزرد و قرمزش تار یشعله ها

 .رهیگر بگ شتریتا اتش ب کردیهارو جا به جا م

 بدست اوردم و گفتم: صدامو

 «؟یهست یمن کجام؟ تو ک »

 دهید میشده بود هوشیمن و ارورا ب یوقت شیبود که دفعه پ یردمسمتم برگشت. اشنا بود همون  به

 بهم بندازه گفت: ینگاه نکهیبودمش. بدون ا

 «.نجایا یبازم برگشت نمیبیم »

 «نجام؟یکجاس. چرا من ا نجایا دونمینم »

 سمتم برگشت و کنارم اومد.  به

به  یکه روحت وقت هییایدن نجای. ایایم یشیتر م کیقدم به مرگ نزد هیکه هربار  هییاج نجایا »

 «.یهنوز فرصت دار دهینشون م نی. اشهیم دهیبهش کش شهیم کیخروج از بدنت نزد

 «.شمیمتوجه نم »

صدها  یمحل زندگ نجایا یزمان هی.   کیما یدرکش کن یتونینم یراحت نیخاصه. به ا یجا هی نجایا »

 «جادوگر بود. حاال همه مردن. همه رفتن. 

 «نجا؟یا میایپس من چطور م »



. اسونه. تو وسط دوتا خط ییو روشنا یکتاری ٬تو نیکشش ب هیهست.  یکشش هیچون هنوز  »

به مرگ  یتر بش کینزد یکی. هر قدم که به تارهییخط مرز روشنا هیو  یکیمرز تار خط هی. یستادیا

. به یهست یشرارت و پاک نی. تو مابیایسمت م نیبه ا یخوب بمون یکن یتر و هر قدم که سع کینزد

خودتو از  یهنوز فرصت دار دهینشون م نی. ایدو مرز انتخاب کن نیب دیکه با رسهیم یزمان یودز

روحت  یو شکست بخور یکنترل کن یاما اگه نتون یخالص کن کیتار یاون جادوگرا دیسرنوشت پل

 «.شهیم دهیتناک کشحشو یبه برزخ

 

 «خوان؟یاز جون من م یادوگرا چجاون یدونیتو م »

در برابر  یخوان. خون در غرابر خون چشم در برابر چشم.زندگ ی. اونا تقاص مدونمیالبته که م »

 «یزندگ

 «.ستیمنصفانه ن نیا یول »

 ای یشیم یکیمغلوب تار ای. یهست یچقدر قو ینشون بد دی. تو بایتو شانس مبارزه دار نیهم یبرا »

 یعنی. ینیو منو بب یایب اجنیا یتونینکنه م تیبه قلبت سرا یکیکه تار ی. مادامیکنیم داینجات پ

 «هست. نجایتو و ا نیب ینامرئ یهنوز بند

 «؟یچه بند »

 «وفته؟یاتفاق م نیو چرا ا کشهیم نجایتورو به ا یچ یبفهم دی. بایکن دایخودت پ دیبا گهید نویا »

 «؟یهست یتو ک »

 «.اسیدو دن نیکه رابط ب یکی. بهیغر هی »

و پنج عقربه  رینداشت و پر از تصاو یعدد چیکه ه یبیغر بیعج اعتسبه ساعتش انداخت  ینگاه

 بود.

 «. همه منتظرتن.یوقتشه برگرد گهید »

 «من هنوز سوال دارم. یول »

 «کیما دارید دیبه ام »



 شدم. پرترونیشدم و به ب دهیاز فضا مک شمیم دهیدارم مک ادیکردم با قدرت و سرعت ز حس

از  یو ناله وار نیفس سنگشدم. ن دهیلحظه حس کردم با شدت به داخل جسمم کش کی یبرا

باز کردنشو نداشتم. انگار چند نفر با قدرت  ییبود که توانا نیسنگ یخارج شد.پلک هام به قدرگلوم

 شدن.  یو مانع باز کردن چشمام م دنیکشیم نییپلک هامو پا

شد.  یصدا بهم م دنیو مانع رس دهیگوشام چسب یرو یزیذهنم گنگ بودن انگار چ یهنوز تو صداها

تمام بدنم  دیچیتا شکمم پ نهیاز س یو کشنده ا دیکه به طور واضح حس کردم درد شد یزیچ نیاول

انگار به همه تنم وزنه  اما. بره نیدرد از ب یپوست و گوشتمو بکنم ول خواستیمنقبض شد. دلم م

 کرده بودن.  زونیاو

بدنم در حال داغ  یکه انگار تک تک عصب ها یبه طور شدیتر م دیکمتر شدن مدام شد یبه جا درد

 گرفتن بود. شیشدن و ات

لحظه  هی یبه رعشه افتاد. ذهنم قفل شده بود. فقط برا هویبود و بدنم  دهیبه شدت بهم چسب فکم

 زد ادیکه فر دمیرو شن ییاشنا یصدا

 «تشنج کرده! نیبکن یکار هیتورو خدا  »

 

 شدم.  یخبر یوباره غرق بو د کینزد یهوشیبه ب بایبار تقر نیچند

با همه قدرت تالش کردم پلکامو باز کنم. با همه قدرت تالش  دمیاطرافمو شن یبار که صداها نیاخر

چشممو ازار نداد.  نگاهم به  ینور چیبود و ه کیپلک هام باز شد. خوشبختانه فضا تار یکردم و ال

هوا. سرمو  یتر از همه معلق تو بیو عج میکمرنگ و مال ییبا نورها بایز ی. اتاقدیاطراف چرخ یفضا

 کنار تخت خوابش برده بود. یراحت یصندل ای یکه رو دمیرو د یکه به سمت راست چرخوندم لوس

 یدوباره رو یفیبدنمو تحت شعاع قرار داد. با ناله خف یبشم که درد مثل خنجر زیخ مین خواستم

 یبود وحشت زده کنار تخت زانو زد و دستامو تو دهیمن از خواب پر یکه با صدا یتخت افتادم. لوس

 دستش گرفت.

 « ک؟یما ؟یشنویصدامو م یه یه »



 سعی کردم تکونی به سرم بدم و نالیدم:

 «شنومیم »

 لوسی خودشو جلو کشید و با دقت بهم خیره شد.

 «.میشد یم دینا ام میداشت گهید یبالخره بهوش اومد »

 .هیگر ریو زد ز دیترک بغضش

 و گفتم: دمیکش شیشمیابر یرو موها دستمو

 «. رمیبم ینجوریحرفام که ا نیباش. من جون سگ تر از ا. ارومیکنیم هیچرا گر یه »

 یلی. خدیو عفونت شد یداشت یزی. مدام خونرشدینم می.زخمت ترمیهوشیاالن سه روزه که ب »

 «.دمیدستت م. فکر کردم دارم از کردیاثر نم یدارو و درمان چی. همیوحشت کرده بود

پسش بزنم.  ومدیدلم ن دیچیپ نمیس یکه تو یدیخودشو انداخت تو بغلم. با وجود درد شد محکم

 و گفتم: دمیدستمو اروم پشتش کش

 «م؟ییکجا قایما دق »

 پاک کرد و گفت:ازم فاصله گر و اشکاشو 

جنگل ممنوعه  نجایقشنگه. ا یلیخ نجایا شهیباورت هم نم یفوق العاده. حت یجا هی ؟یگیم نجارویا »

چطور با ارسال  رهیبگ ادیبه کت کمک کرده بود که  نجای. حاکم ادنیاموزش د نجایاس. ارورا و کت ا

به ذهنمون  یراه چیتو حالت بد شد ما ه یگذروند. وقت نجایرو ا یمدت هیمقابله کنه و ارورا هم 

 بیعج یزایچ یسر هیگذاشت و  نی. ارورا دستاشو رو زمیتشنج کرد یمخصوصا وقت دیرسینم

اوردن و ما  رونیب نیاز داخل زم نیاسب اتش یسر هی. دمید یچ شهینمخوند و باورت بیغر

 علقبود. ارورا گفت اسب ها مت الی. همش مثل خواب و خمیربع اومد هیتو  نجایو تا ا میسوارشون شد

کت بودن. کت اونارو فراخونده بود و بعد از کت اونا نسبت به ارورا وفادار شدن.  یعنیاتش  یبه سانترا

 «کمکت کنن.  توننیم نجایارورا گفت ا

 و ناشناخته بود. بیارامش عج هیو  کیو کالس یمیبا تم قد بایبه اطراف چرخوندم. اتاق ز نگاهمو



رای چند لحظه حرف های مردی که تو تالش کردم از جام بلند بشم ولی درد با شدت تو بدنم پیچید. ب

ذهنم دیده بودم توی گوشم تکرار شد. الزم بود در این مورد با کسی صحبت کنم؟ بنظر دیدن چنین 

 چیزی تو بیهوشی و موقع دست و پا زدن در مرگ درست نبود.

 زمزمه کردم: رلبیز نمیبشم و بتونم بش زیخ میکمکم کرد ن یلوس

 «؟یاریاب واسم م کمی »

 به سمتمون اومدن. یرنگ عاتیمعلق پر از ما ییهوا جام ها یرد و از روک یبه قسمت یاشاره ا یلوس

 «ه؟یچ نایا »

زودتر سرحال  کنهیبخشه و کمکت م یرو بخور انرژ هیاب نی. انهیسرزم نیمخصوص ا عاتیما نایا »

 «.یش

به جرات بگم گوارا تر  تونستمیم ی. طعمش قابل وصف نبود ولدمینوش دیرو گرفتم و با ترد جام

حس کردم سرحال تر شدم. پتو رو از  دنشیخوش طعم تر از اب بود. و واقعا بعد از چند قلپ نوشو

رفته بود نگاه  شیشکمم پ نییتا پا نهیس یکه از رو یبدن برهنه ام کنار زدم و چشمم به خراش بزرگ

 کردم.

 «درد دارم؟ نقدرینشده؟ چرا ا میچرا ترم »

 و گفت: دیلب گز یلوس

 «الوده به قاتل الذئب بوده! وونیاون ح یکرده. پنجه ها قیبش تحق »

 کردمو و سرمو به بالش فشردم. یا ناله

 «گندش بزنن! »

 گفت: بش

مشخصه  یکشنده باشه ول تونهیم ادشیز زانیوجود داره و م نهیگرگ هیکه واسه  هیسم نیبدتر نیا »

 «تشنج و تب باال کرده جادیکه وارد خونت شده اونقدر نبوده که باعث مرگت بشه فقط ا یسم

 تکون دادم و گفتم: یسر



برای کسی اتفاقی نیوفتاد؟  خوبن؟ ارورا؟ بش؟ هیکامل دارم. بق ییاشنا اهیگ نیمتاسفانه با ا دونمیم »

اصال نمیدونم چطو راین همه مدت بیهوش بودم و چه اتفاقی واسم افتاده. حتی یادم نمیاد چطوری 

منو تا اینجا اوردین. حس میکردم همش چند ساعته که بیهوش شدم شایدم چند دقیقه فکر 

 «نمیکردم اینقدر گذشته باشه.

 «. فقط تو...میهمه خوب »

 ادامه داد: ادیفر کرد و با یمکث

من چرا دارم  یفکر کرد ؟یمن کرد یکه خودتو سپر بال یکرد یه فکرچخودت  باوونهید یاخه تو »

ه اینکه ن یبشکنه و زنده بمون نیکمکت کنم نفر خوامیم ام؟یو باهات م دمیهمه خودمو عذاب م نیا

 «یلعنت وونهید یریبخاطر دفاع از من بم

 «پارت کنه؟ کهیمن ت یچشم ها یبذارم جلو یانتظار داشت »

 صورتم تکون داد و گفت: یجلو زیام دیدستشو تهد نییپا دیگونه اش لغز یاز رو یاشک قطره

 «!کیخودم بکشمت ما دمی. قول میکن یحماقت نیچن گهیبار د هیفقط  گهیبار د هیاگه  »

 و زمزمه کردم: دمیخند

 «دختر. یبچه ا یلیزورت به من برسه خ نکهیهنوز واسه ا »

و تالش کردم محیط اطراف رو بیشتر ببینم. حتی نمیدونستم اینجایی که  سرجام جا به جا شدم یکم

 . ارورا مارو اورده کجاست. چرا زودتر بهمون چیزی نگفته بود

 «.نمشیبب دیبا ه؟یک نجایاالن حاکم ا »

اداره  نجارویدخترش اکت بوده بعد از مرگش  یمیلکن دوست قدآ. پدرش نایدختر به نام سابر هی »

 «.کنهیم

 کردم: زمزمه

 هیسا یها نهیاز گرگ انایدارن؟ سابر یاسم مشابه خورمیکه بهشون برم ییهمه گروه ها سیچرا رئ »

 «حاکم جنگل ممنوعه نایسابر



 مکث کردم و گغتم: یکم

 «باهاش حرف بزنم دیبا شش؟یپ یمنو ببر یتونیم »

 :دیتکون داد و پرس یسر یلوس

 «؟یراه بر یتونیم »

 «تونمیم »

کردم. به زحمت  یهمه بدنم دردو ضعف رو احساس م یو تو دیکشیم ریزحمت سرپا شدم. زخمم ت به

 .رهیبدنم فرو م یتو یکردم خنجر یحس م کردمیم ی.هر پله که طمیباال رفت یطوالن یاز راه پله ها

اجازه  یبا صالبت زنانه ا یچند تقه به در زد و صدا ی. لوسمیدیرس یشده ا یدر بزرگ کنده کار به

 ورود داد.

 گفتم: یلوس به

 «تونمیخودم مبه بعدشو نیتو برو. از ا »

 «باشه. »

. رو ییطال دیسف یبزرگ و پرده ها یبا پنجره ها یشکل و بزرگ رهیباز کردم و وارد شدم. اتاق دا درو

چشم  یعاد یاز انسان ها دتریسف یبا رنگ پوست یقرار داشت که زن یبزرگ و مخصو یبه روم صندل

 شیشونیپ یبا عالمت مهر خورده هالل ماه رو ییطال یبلند و لخت نقره ا موهای ٬یاب ینقره ا ییها

 نشسته بود.

 «مهتاب. یها نهیگرگ سی. رئیباش کیما دیسالم.تو با »

 «درسته. »

 زد و گفت: یلبخند

 «.یمادرت هیچقدر شب »

 «.نیشناس یفراموش کرده بودم شما خانوادمو م »



رو  یمدت هیتورو باردار بود  یبود. وقت ی. مادرت زن شجاعشناختم یم خیلی خوب من خانوادتو »

 «دمشیوقته ند یلیپدرته. حال درک چطوره؟ خ هیگذروند. چشم هات شب نجایا

 «خوب نشد گهیمامان رفت بابا د یاز وقت ستیچندان خوب ن »

 «.بودیمتاسفم مادرت زن فوق العاده شجاع »

سعی کردم نسبت به دردی که درونم میپیچید بی تفاون باشم . نمیکرد که رو به روش بش اشاره

 با لبخند گفت: ناسابری ،نمیخواستم مقابلش ضعیف جلوه کنم جلو رفتم و نشستم

 «نگرانت بود.  یلی. مخصوصا اون دختر خیهمه رو ترسوند ی. حسابیبهتر شد نمیبیم »

 «کت بوده. یمیقد یگفت پدرتون از دوستا یم ی. لوسنیبهمون کمک کرد نکهیممنونم از ا »

شد. اون زمان پدرم حاکم  دهیکت هم مثل تو راهش به جنگل ممنوعه کش یروز هیدرسته »

نجاتم بده از کت کمک  تونستیبود و پدرم نم دهیجادوگر من رو دزد هیبود. اون روزا  یقدرتمند

 هینجات داد و از اون به بهد  یگزفت. کت خودشو به خطر انداخت تا منو نجات بده. منو از مرگ حم

 یزندگ یروزا نیکه تا اخر یوندیگروه کت و جنگل ممنوعه شکل گرفت. پ نیب قیعم وندیو پ طهراب

ارتباط پابرجا  نیکه زنده ام ا یتا زمان رابطه رو ادامه دادم و نیپدرم هم ادامه داشت. بعد از پدرم من ا

و درک و  ایپسر مار ی. ارورا از من خوسات کمکت کنم. من براونمی. من جونمو به کت مدمونهیم

 «.کنمینم غیدر یکمک چیکرده از ه قشیراه تشو نیاکه کت با  یپسر نطوریهم

 

 گرم شد. دیمنطقه جد هیدلم به کمک  ته

شمال.  اهیس ی. جادوگرامیسرو کار دار یبدونم با چه گروه خوامیاطالعات دارم. م کمیبه  ازیمن ن »

 «.یبدن یرویدفاعبه جز ن یبر یا لهیوس چیه نطوریازشون ندارم. هم یاطالعات چیمن ه

 لبخند و چهره ارامشبخش گفت:با همون نایسابر

کردن سرنخ فرستادم. در مورد  دایپ یبرا افرادمو نیگروه از بهتر هی نیدیکه رس یاز همون لحظه ا »

دست  ییزهایمدت به چ نی. ما ایرینم نجایاز ا یراحته راحت باشه. دست خال التونیسالح هم خ

 «باشن. دیمقابله با جادوگران مف یبرا یلیخ توننیکه م میافتی



 «ممنونم.واقعا ازتون هیعال یلیخ نیا »

 «ن؟یمونیم نجایا یتا ک »

 «دو روز. یکی دیشا »

 یبه زود نیاستراحت کن نیبر نیتونیدر اسرع وقت همه امکانات رو براتون فراهم کنن. م گمیم »

 «. یمنطقه من بزن یتو یقدم هی ادیبدت ن کنمیو فکر م کنهیم دطلوعیخورش

 «ممنونم.بازم ازتون »

 منتظرم بود. یپله ها لوس ی. انتهااومدمروویشدم و از در ب بلند

 «شد؟ یچ »

به  میبر یبعد با سالح و اطالعات کاف میاستراحت کن نجایروز ا دومیتونی. مکنهیکمکمون م. یچیه »

 «.میتماشا کن دویطلوع خورش میبر ایجنگ دشمنمون. ب

 

 بایز ی. ابشارهاجنگل ممنوعه بگم کم گفتم یها ییبایاز ز یروز مثل برق و باد گذشت هرچ دو

تر از همه طلوع  بایو ز ییجواهر بودن موجودات جالب و جادو هیکه شب بیعج یها وهیدرخت ها و م

درخت هایی که به هر رنگی که فکرشو بکنی بودن،  بود. بایو ز یرنگ یاز پشت درخت ها دیخورش

بعضی آبی بعضی نارنجی بعضی زرد و صورتی...اونقدر زیبا بودن که میتونستم ساعت ها به تماشاشون 

خوش طعم و گوارایی که خاصیت های انرزی زایی قدرت و ضفا بشینم و خسته نشم. میوه های 

نشاط و سبکی ایجاد کنن. بخشی داشتن. حتی میوه های صورتی رنگ و بامزه ای که میتونستن حس 

لوسی به شدت شیفته جنگل شده بود و می گفت اینجارو توی خواب هاش هم نمیتونسته تصور کنه. 

ینجا اومدن چون واسشون عادی بود. اونطور که ارورا تعیرف آرورا و بش مشخص بود که قبال هم به ا

می کرد انگار اون بخش زیادی از بچگیش رو اینجا گذرونده بود حتی زمانی که مادرش کت ترکشون 

 کرد اون اینجا بود و آلکن پدر سابرینا ازش مراقبت می کرده. 

هالل ماه  هیشب یپاکت نامه با مهر منو به اتاقش فراخوند. وارد اتاق که شدم چند نایسوم سابر روز

 و گفت: نمیبودن. اشاره کرد که بش زشیم یرو



 «یچند روز از اقامتت لذت برده باش نیا دوارمیام »

 یزندگ نجایماه هم ا هیادم اگه  کنمی. فکر نمباسیقصرتون و به عالوه جنگل ممنوعه فوق العاده ز »

 «.بشه ریکنه از جاذبه هاش س

 «واست دارم. یخوب ی. خبراهیباعث خوشحال »

 هیجان زده و مشتاق بهش خیره شدم و گفتم:

 «امیدوارم همینطور باشه.» 

اطالعات بدست اوردم.  یسر هیکردم.  قیفرستادم.تحق غامیپ شناختم یکه م ییبه چندنفر از کسا »

 «رو کنار گذاشتن. اهیس یادوج شهیم یمدت هی یکه دنبالشون ییگروه جادوگرا

 «؟هیک میکه دنبالش یپس اون ؟یچ یعنی »

که مادرت  یبود. اون ادیها و جادوگرا در گرفت تلفات ز نهیگرگ نیکه ب ی. بعد از جنگنهیموضوع هم »

رو کنار  یکیتار یروهایگرفتن ن میتصم لهیبود.قب اجادوگره نیند ترماز قدرت یکیکرد  نیرو نفر

 «طرد شد. لهیاز قب نیقبول نکرد تشنه انتقام بود واسه هم رمردیاون پ یبذارن ول

 «طرد شد؟  کجا رفت »

 «.لسیقب یسوال کردن از بازمانده ها دنشی. تنها راه فهمستیمشخص ن »

 مکث کرد و گفت: یکم نایسابر

. مردم جنگل مناسب شما ساختنشون. هرکدوم از سالح دمیارک ددت یمخصوص یبراتون سالح ها »

 «از شماس.  یکی تیشخص ها مناسب

 :دمیرو به سمتم گرفت. پرس یا سهیک

 «کدوم واسه کدومه؟ »

 «کنهیم دایدوستات. سالح صاحبشو پ شیبرو پ »

 «یبهمون لطف کرد یلیچطور ازت تشکرکنم! تو خ دونمینم»



 «...یزیچ هیواستون جا هست. فقط  نجایا یکه بخوا یشما بازه. هر زمان یبه رو شهیدرجنگل هم »

 «؟یچ »

. دور جنگل یبود هوشیتو ب نیدیرس نجایکه به ا یبشه. روز ادیدرونت باش. نذار ز یکیمراقب تار »

مانع  قیطر نی. ما از همدهیخطرناکو نشون م یزایو چ یدیپل یکیحفاظه مه ماننده. تار هیممنوعه 

هم  تشد. ک یداد و مانع ورود م ی. حفاظ نسبت بهت فعال شده بود و هشدار ممیشیورود دشمن م

مراقب باش.  ی. ولنیشکل خارج بشمتا بدون  دارمیمشده بود. من حفاظو بر ینجوریهم یزمان هی

 «.ریرو دست کم نگ یکیتار

 تکون داد و گفتم: یسر

 «حتما. بازم ممنونم »

نشسته و  یصورت شیبا ات یا نهیشوم یرو برداشتم و به جمع بچه ها ملحق شدم که رو به رو سهیک

 گفته بود براشون بازگو کردم. نایسابر ی. هرچخوردنیقهوه م

 رو باز کردم و گفتم: سهیک

 «.میسالح هارو بردار دیبا »

 اول از همه جلو اومد وگفت : بش

 «بذار من نفر اول باشم. »

و شروع به  دیدرخش سهیدرون ک یزیرو جلوش گرفتم. هنوز دستشو داخل نبرده بود که ج سهیک

 غهیت یرو یبش قرار گرفت. بش دست یدست ها یباال اومد و تو نیبزرگ و سنگ یزیحرکت کرد. چ

 و گفت: دیکش زشیت یها

 «گرزه. هی نیواو ا »

 رورا گفت:آرفت که  عقب

حس جالبی  حسش کنم. تونمیم نییجادو سهیداخل ک ای. تمام اشهیی. اون جادویگرز معمول  هی نه»

 «داره انگار با آدم حرف میزنن و میخوان خودشونو به صاحبشون نزدیک کنن.



 رونیقرمز ب ینیبا نگ یفیشروع به حرکت کرد و انگشتر ظر سهیبود که جلو اومد. ک ینفر بعد روراآ

 زد و گفت: یرورا لبخندآاومد. 

 یزریل یو مثل رشته ها یقو منو چند برابر یروهاین تونهیکننده و متمرکز کنندس.م تیتقو هی »

 «.هیعال نی. اارهیدر ب ییطال

 جلو اومد و گفت: یلوس

 «داره.  یواسه من چ نمیبذار بب »

شروع کرد به دستش بود. بش  یتو زیوت یاورد چندتا حلقه مشک رونیب یداخل برد و وقت دستشو

 توضیح دادن:

پرتابش  یبه سمت کس یو برنده اس. وقت زیت غیتمام لبه هاشون مثل ت نای. اریبرگشت پذ یحلقه ها»

عوض  رشویبده مس یاگه هدف جا خال یتو دستت. حت گردهیبعد از برخورد به هدف دوباره برم یکن

 «تا بهش برسه. رهیکنه و دنبالش میم

 با لبخند گفت: یلوس

 «.زیانگ جانیچه جالب و ه »

 به من دوخت و گفت: نگاهشو

 «مینیزود باش بذار بب ؟یتو چ»  

 

 رونیداخل دستم قرار گرفت. دستمو ب یسرد یفرو بردم. بالفاصله ش سهیدستمو داخل ک دیترد با

 دستم بود مات موندم. نیکه ب یزیچ دنیو با د دمیکش

با دسته  بایو ز فیظر یبودم. خنجر دهیبود که به عمرم د یسالح نیباتریبگم ز تونستمیجرات م به

ب بود! آکه انگار از جنس  یا غهیاش ... ت غهیو ت دیدرخشیروش م  ییکه چند گوهر طال یمشک یا

 هجنس خاص و ناب ساخت هیکرد انگار از  فشیتوص شدیرنگ و درخشان نم یبآ یبا برق فیشفاف ظر

 .شدیو هم نم شدیداشت. هم لمس م یبیاحساس عج دمیدستمو روش کش یشده بود. وقت

 :دیپرس روراآ



 «ه؟یچ گهید نیا »

 از پشت سر گفت: ییصدا

به  یعناصر خاص ساختن. مراقبش باش. به زود یسر هینو با نور خودشون و یها ا ی. پرانیخنجر پر »

 «.یفهمی. زمان استفاده ازش که برسه خودت مخورهیدردت م

 .دمیرو پشتم د نایعقب برگشتم و سابر به

 «ممنونم. یلیخ یلی. خنیعال نایواقعا ممنونم ا »

 لیو غذا و وسا یدنی. نوشنمتونیبازم بتونم بب دوارمی. امنیبش روزیپ یکیدر جنگ با تار دوارمیام »

 «.نیبه من سر بزن نیبرگشت یگرمازا و لباس براتون کنار کوله هاتون قرار گرفته. هر زمان

 و گفت: دیبه سمتش رفت و در اغوشش کش ارورا

 «کنم. یلطفتو هرگز فراموش نم نیا »

 گشت و گغت:به سمت ما بر بعد

 «.میحرکت کن دی. باشهیم ریداره د »

 

ترک  یبرا یخونه دوم برام بود.حس بد هیبه اونجا داشتم انگار  یحس خاص هی. میجنگل خارج شد از

کردنش بهم دست داده بود. هرکدوم از بچه ها غرق افکار خودشون بودن. به چهره غرق در فکر 

 خواستیافکار رو داشتم. دلم م دنیبار دلم خواست کاش قدرت شن نیاول یشدم برا رهیخ یلوس

تا اونجا  یادیراه ز دادیگرفته بود نشون م نایرورا از سابرآکه  ی. نقشه اکنهیفکر م یداره به چ نمبدو

طلسم  تونستن یم دیو شا شدیمعما حل م نیاز ا یبخش عمده ا میدیرسیم لهینمونده. اگه به قب یباق

هیچکس نتونسته بود اطالعات محکمی بهمون بده همه همون حرف هارو میزدن و یه  روبشکنن.

اطالعات تکراری رو میدادن ولی همین که میدونستم دارم به اون شخص یا به اون مکان نزدیک 

میشم خودش دلگرمم می کرد. همین که میدونستم هنوز اون جادوگر کثیف مثل یه بزدل ترسو اونجا 

 افی بود.قایم شده واسم ک



تماما از اتش.  ی. پر غروربا بدندنیکش یانتظار مارو م نیبود.چهار اسب اتش یو خم چیپرپ ریمس

زدم و  ایبه در شندلویچطورخونسرد سوار م هیبق دمید یبودم. وقت دهیکه به عمرم د یوانیح نیباتریز

 ارورا گفت:. وفتادین یاتفاق ی. هرلحظه انتظار داشتم بدنم بسوزه ولدمیبه پشت اسب پر

 «.میرسیبه مقصد م ی. به زودنینیمحکم بش »

 اشاره ارورا اسب ها مثل جت از جا کنده شدن و به سمت شمال تاختن. هی با

 بود. یکیبگم سرعتمون با باد  تونستمیجرات م به

 به بش گفتم: رو

 «از مظنون ما هست؟ یاثر »

 انداخت و گفت: شیبه گوش ینگاه

ازش  یاثر چی. همیکه گمش کرد بهیو عج مید از دستگاه غافل شدکه حالت بد ش یاز موقع »

 «.ستین

 «چطور ممکنه؟ »

 «دهیکش رونیرو از بدنش ب ابیمالقات کرده باشه که رد یاون با کس نکهیمگه ا »

  «یلعنت»

 کرد و گفت: کیاسبشو بهم نزد ارورا

 «جواب ما باشن لهیاون قب دیشا.میدار یما االن اطالعات بهتر »

 یاون جادوگر پست فطرت عوض گهیبهم م یحس بد هیچرا  دونمینم یباشه.ول نطوریهم دوارمیام »

 «داره و از هر حرکت ما خبر داره رنظریماروز یکینزد نیتو هم ییجا هیاز 

 مکث کرد و گفت: هیبه اطراف انداخت. چند ثان ینگاه یبا نگان یلوس

 «.ستیدرست ن نجایا یزیچ هیبچه ها  »



 یلحظه ا ی.  چشمم برامیبود دهیرس یی. از جنگل ها گذشته و به منطقه صحرادیبه اطراف چرخ نگام

 شدم. یخورد. تازه متوجه منظورلوس یزیبه چ

 .میرفتیبه سمتش م تسرعتیبا نها میما داشت دمیشا ای ومدیبلند به سمتمون م وارید هیمثل  یزیچ

طوفان موندن و رم کردن.  یقدم هیدسر بود. اسب ها تو  ستادنیا یازشن. برا یبلند ازطوفان یوارید

 .میشد دهیو داخل طوفان کش میافتاد نیزم یکه هر چهار تا رو دنیپ نییباال پا یجور

دارن منو داخل  رپامیز یلحظه حس کردم شن ها کی یو فقط برا دیچرخیو زمان دورمون م نیزم

 ک حس کردم مکش و سقوط بود. یزیو بعد تنها چ کشنیم
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بلند  ییوارهایبه اطراف انداختم. دورتا دورم د ی. نگاهرفتیم جیاز جا بلند شدم.سرم هنوز گ یجیگ با

 یکرده بودن. دورو برمو گشتم آرورا و بش و لوس جادیرو ا چیمثل مارپ ییرهایبودند که مس یو سنگ

ار شد و از جا بلند یسر بش زانو زدم و تکونش دادم. بالفاصله هوش یافتاده بودن. باال یشن نیزم یرو

 شد.

شده بود.  یگونه اش زخم یباال اوردمش. رو کمیسرش گذاشتم و  ریرفتم. دستمو ز یبه سمت لوس

 . دمشیگونه اش گذاشتم و بوس یاراده لب هامو رو یب

ن دادم و بلند کردم. همه دورو رو تکو یپشتم در حد مرگ اتش گرفت. لوس یخالکوب یلحظه ا یبرا

 :دیپرس جیگ یبرشون رو نگاه کردن که لوس

 «شده؟ یچ م؟ییما کجا »

 متفکرانه گفت: روراآ

 «.میبه مقصدمون برس میتله اس. واسه ما کار گذاشتن که نتون هی نیا »

 تکون دادن و گفتم: یسر

تله وجود داشته  هیطلسم و  هیو ممکنه هر سمتش  ستیخطر هم ن ی. قطعا بکهیکوچ یهزار تو هی »

 «باشه

 گفت: یبم یبا صدا بش

 «م؟یکدوم راه رو انتخاب کن دیبا میاز کجا بدون »

 تکون داد و گفت: یسر آرورا

که از همه  یراه یعنی. میبش یزودتر وارد راه اصل خوانی. ممیبش جیما گ خوانی. اونا نممیمستق »

 «پرخطر تره. 

 امو پشتم گذاشتم و گفتم: کوله



 «باهاشونم. ییمن که اماده رودر رو »

 پوزخند زد و گفت: بش

 «.نطوریمنم هم »

. میو خم مقابلمون گذاشت چی. قدم به راه پرپکردنیپشت سرمون حرکت م یها با فاصله کم دختر

که  یهر قدم یرو یسبز همه جارو پر کرده بود. بش حت یاز خزه ها دهیو پوش یبلند و اجر یوارهاید

 . کردیهم دقت م داشتیبرم

 گفت: یرورا با نگرانآ. میت رد کردحرو را چیپ دو

 «.ادیسکوت بنظر خوب نم نیاصال ا »

فقط  میدادیگوش م طیمح یکرد. هر سه با دقت به تک تک صداها دییبا حرکت سر حرفشو تا بش

 .دیرس یبنظر م یمثل ما نداشت عصب یخاص یها ییتوانا نکهیبودکه از ا یلوس

 

لبام نشست.  یلبخند رو تر کرده بودشبامزه  یلیدلخورش که خ افهیق دنیسمتش برگشتم و با د به

. حاال تمام پشت کمرم پر از اوردیمنو از پا در م شتریدختر روز به روز داشت ب نیمحبت و عشق ا

 ینداشتم فقط از رو یشده بود و من جرات نشون دادنش رو به کس یاون خالکوب یخطوط مشک

 حسش کنم. تونستم یشدن نقاط سوزش م هدگستر

 سمتش رفتم و دستشو تو دستام گرفتم و گفتم: به

. مطمئن باش دهیم یبودنت به من دلگرم یول یندار یخاص روسی. درسته نیناراحت نباش لوس» 

 «مثل تو انسان باشم تا... دادم یم حیترج

 «!نییپا دیریسرتونو بگ »

دست منو عقب  هیبا  یبود که باعث شد همه سرهامون به عقب برگرده. لوس یلوس ادیفر یصدا نیا

 ژیو ژیو غهیگرفته بود رو به سمت جلو پرتاب کرد. ت هیکه هد یمشک یها غهیت گهیوبا دست د دیکش

 .دهیاز موهامو بر کمیحس کنم  تونستم یسرم رد شد و م یکنان از چند سانت



 رونیب وارید یشده تو یجاساز یکه از کمان ها میشد ییرهایتازه متوجه ت میعقب که برگشت به

کرده و  ییبه طور خودکار هدف رو شناسا ییجادو یها غهیاومده و به سمت ما پرتاب شده بودن. ت

 کرده بودن. یمتالشاونارو

 کرد وگفت: یاخم یلوس

حواسم از تو جمع تره. پس  ینیبی. همونطور که مستمیناکارامد ن یکنیفکر م هاونقدرا هم ک »

 «.ومدیصدات خوشم ن یواسم نکن. اصال از اون خنده تو خودیب یدلسوز

 یورا جلوتر رفته بودن و به بررسآرخاص خودش رو داشت. بش و  یلبخند زدم هنوز لجباز دوباره

 پرداختن. رهایت

 گرفت و گفت: شینیب یجلوشکسته رو یها ریت بش

. دهیهمونو م ی. بویکه تو خورد هی. سمش درست مثل اون زخمهیسم زدمیهمونطور که حدس م »

 «.میمطمئن بشن که ما زنده به مقصد نرس خوانیحق با اروراس اونا م

 دیها باترد یچند راه نیاز ب میبر دیبه کدوم سمت با میدونست یواقعا نم یول میادامه داد رویمس

 .وفتهیقراره واسمون ب یبود که چه اتفاق نیبا ترس از ا میداشتیکه برم یهر قدم میدرک یانتخاب م

 نشست و گفت: یواریرفت. بش کنار د یم یکیرو به تار هوا

و کارمون سخت  شهیم کینره هوا داره کم کم تار لیتا قدرتمون تحل میاستراحت کن کمیبهتره  »

 «دیبخور یزیچ هی نیای. بشهیم

رو دست  یو بسته ا دیکش رونیاماده که از جنگل اورده بود رو ب یغذا یسر هیکوله اش  یتو از

غذاها بهم  نجوریحالم از ا گهید» کرد و گفت:  یبه بسته غذا نگاه یزاریبا ب یهرکدوم از ما داد. لوس

 «خونه تنگ شده...دلم واسه تخت و اتاقم تنگ شده ی. دلم واسه غذاهاخورهیم

 داد و گفت: هیرو به شونه اش تک یگذاشت و سر لوس یبا لبخند دستشو رو شونه لوس آرورا

 «خونه میگردیو برم شهیتموم م یبه زود یهمه چ» 



که از  میداشت ییابراش راحت تر بود هر سه ما قدرت کرده بود یزندگ ینجوریا یادیز یمدت ها روراآ

 مشهود بود یچهره لوس یتو یطاقت یو ب یاثار خستگ یول کرد یم یریخسته شدنمون جلو گ

 دستمو به سمتش گرفتم و گفتم: 

 «.نیقدم بزن کمی ایب» 

 یهم راه نیغوش بش پناه برد اآرورا به آکه  دمی. دمیفاصله گرفت هید دستمو گرفت و از بقش بلند

 نیشدم کاش منم ا رهیخ یو به لوس دمیکش یهآشوب بود آاوضاع  نیرامش گرفتن تو اآواسه 

 رامشو داشتم...کاش...آ

 یهارو تو یسخت نیواسه تو سخته. تو هرگز ا شتریسفر از همه ب نیا دونمی. میخسته شد دونمیم »

 خواستم یم نیرخنه کرده. واسه هم تیهمه خطر به زندگ نیو االن به خاطر من ا ینداشت تیزندگ

 «ازت راحت باشه المیخ خواستم یم یسالم بمون خواستم ی. میاین خواستم یازت دور باشم و م

تفاوت  یب تونستمیم یکنینه. فکر م ای یبمونم و ندونم زنده ا یخبر یب یتو تونستمیم یکنیفکر م »

و درست حموم نکردن  یفیسخته همه پاهام تاول زده همه تنم از کث یلیکه خ کنمیباشم؟ اعتراف م

 هیهم ندارم. دلم لک زده واسه  یکوفت شیارا لوازمدونهی یشده و حت فیو کث یخاک افمی. قسوزهیم

نجاتت  یو پا به پات برا نمیبیارزه که تورو م یم نایهمه ا ی... ولیخوب ول یغذا هیخواب راحت و 

 «کنمیتالش م

 دونستم یمدت داشتم. م نیکه ا ییها یبه خاطر همه بداخالق کردمیم یازش معذرت خواه دیبا

شده بودم و همه از  یام عوض شده بود وحش هینبود. روح ارمیخشن شده بودم و رفتارهام تحت اخت

گله بهم وارد  یمدت بعد از رهبر نیکه ا یروان یمدت بود. مخصوصا فشارها نیاتفاقات ا راتیتاث

 وابسته به من بود. نهیهزاران گرگ یبود. به هرحال زندگ هشد

بار  نیوابسته به منه. ا اه یلیدارم. جون خ ینیسنگ یلیخ تی. من مسئولیلوس یدرکم کن دیتو با »

حس  شنیم شتریو ب شتریب اهیخطوط س نی. هر روز که اارمیدارم کم م کنمیکه حس م نهیسنگ نقدیا

 هیبقجون  ینداره ول تی. باور کن جون خودم هم واسم اهمشمیتر م کینزد یقدم به نابود هی کنمیم

 «...یوابسته به منه اگه اتفاق

 قطع کرد وحشت زده حرفمو یلوس



 !« نیبب نجارویا کیما »

 دهیرورا دآبش و  گهی. دمیچقدر جلو رفت میدیکه نفهم میحرف بود ریاطراف نگاه کردم اونقدر درگ به

و  شتریگرفته بود و کم کم داشت ب انیجر دیو سف ظیمثل مه غل یزیچ نیسطح زم یشدن. رو ینم

 شد. یم شتریب

 

باالتر. از کدوم طرف  ادیو م شهیم دیداره شد ه؟یچ نی. امیبرگرد دیبا» و گفت: دیبه من چسب یلوس

 «م؟یاومد

و  شتری. مه داشت بمیاز کدوم طرف اومد دونستمیپشت سرمون انداختم اصال نم یبه سه راه ینگاه

دور  دیاز هر طرف شد فقط با میبر ایب» رو گرفتم و گفتم:  ی.دست لوسومدیشد و باال م یم شتریب

 «میبش

 هی یحت تونستم ینم گهیشد که د ظیو غل دیلحطه مه اونقدر شد کی. در میدیدو یسمت سه راه به

 از دستم جدا شد و گمش کردم. ی. دست لوسنمیقدم جلوتر از خودم رو هم بب

 «؟ییکجا ؟یلوس »

 «نمتیبب تونمینم نجامیهم »

 «.کنمیم داتیسرجات بمون تکون نخور. االن پ »

 داشیپ رفتم تا بتونم یمو جلو دادم یشده بود کورمال کورمال دستامو تکون م نیبه شدت سنگ هوا

. با دیبه گوشم رس یلوس دیشد یسرفه ها ی. صداادینفس هام سخت باال م کردم یکنم. حس م

 :گفت یخس خس مانند یصدا

 «ستین نجایا یژنیاکس چینفس بکشم. انگار ه تونمینم» 

شده بود و حس  نیام سنگ هی. وضع منم بهتر از اون نبود رشدیتر م دیو شد شتریب اشه سرفه

 تونستم یدست هامم نم ی. حتشم یدارم غرق م دیسف یایدن هیتو  کردمیداشتم. حس م یخفگ

. دیاز چند طرف به گوشم رس نیزم یشدن اهن رو دهیمثل کش یبلند ژیژقیق یبدم. صدا صیتشخ

 داد زدم:



 «عنوان از سرجات تکون نخور. چیبه ه یلوس »

 

 «وفته؟یداره م یچه اتفاق »

 «!نمتیبب تونمی. نمنمیبب یچیه تونمینم یلعنت دونمینم »

نباشم که بتونم  عیمن اونقدر سر وفتهیواسش ب یاتفاق دمیترس ی. مکردمیم یدرماندگ احساس

 یدیاون سف یتو کردم یم یو سع دمیچرخ یکه فقط دور خودم م دمیترس ینجاتش بدم. اونقدر م

 .نمیرو بب یزیمطلق چ

 «کنم. داتیحرف بزن. فقط حرف بزن تا بتونم پ »

 «.ترسمیمنم اصال نم ستیاصال ترسناک ن طی. شرازنمیباشه باشه حرف م »

ففط مهم بود  گهیم یشد مهم نبود چ یمشغول حرف زدن شد و کم کم جمالتش نامربوط م یلوس

. جهت صدا دادم یگوش م دیاز کار افتاده بود با میینایحاال که قوه بل قکنم. تمرکز کردم حدا داشیپ

نفس هاشو بشنوم و ضربان قلبشو  یصدا تونستم یدادم و ملو رفتم. قدم به قدم... م صیرو تشخ

فاصله  نمونیفقط چند قدم ب دی. شاشمیم کیحس کنم که دارم بهش نزد تونستم یکنم.م ساساح

 قدم...دو قدم....سه... کیبود.... 

 نییبه سمت پا یادیشده و بهت زده با فر ریشد و من غافلگ یپام خال ریسوم رو که برداشتم ز قدم

 یکنم. لوس زونیبا دست او نیقسمت از زم هیلحظه تونستم خودمو به  کی یسقوط کردم. فقط برا

 «شده؟ یچ کیما ک؟یما» زد:  غیج

 «شد؟ داشیاز کجا پ یچاله لعنت نی. اوفتمیبود ب کینترس نترس.نزد »

و درهم  دیسف یاستخون ها تونستم یچاله م ریاز مه نبود. ز یچاله اثر نیینگاه کردم پا نییپا به

 کاریچ نجایهزارتو ا نیهزارتو بوده. واقعا ا نیشیپ یها یکه از افتادن قربان نمیرو بب یشکسته ا

اگاهانه  ناشده بودن و  ریمه اس نیبود؟ چند نفر تو ا یچ ییتله ها نیهدفشون از ساخت چن کرد؟یم

باال و چاله رو  دمیدست خودمو کش هیباز شده بود و سقوط کرده بودن. با  رپاشونیها ز چهیدر نیا

نترس » چسبوندمش و گفتم:  نمیکرد. محکم به س دایرو پ یسرد لوس یدور زدم. دست هام دست ها

 «کردم. داتی. پنجامیمن ا



 

حرف بزنه. زانوهاش سست  اینفس بکشه  تونستینم گهیشده بود که د دیشد یش به قدرها سرفه

 تونستم یم کردینشست. نگاهم به دستش افتاد که رو دهنش گذاشته بود و سرفه م نیشد و رو زم

 . نمیرو بب چکهیدستش م یکه از ال یخون

که  یلوس ریاشنا. تصو ریتصو هیمثل برق تکونم داد.  یزیچ هیصحنه  نیا دنی. با دومدیباال نم نفسش

خودش غرق  یو اب اونو تو کرد یشد سرفه م یبسته شده بود و داشت تو اب خفه م یبه صندل

چند لحظه خون  یچشم هام زنده شد. برا یو اعضاش جلو شگاهیزمااتاق اون آ ری. تصوکردیم

دوباره توی همون تله افتادم بودم، همه چی انگار  م،فکر کن تونستم ینم گهی. دگرفتچشممو جلو

ما  ی. بدن لوسپیش چشمم زنده می شد و جون می گرفت و من توی اون خاطره دست و پا می زدم

 چشمم عبور کرد. یحال شد. تمام اون صحنه ها از جلو یدست هام سست و ب نیب

 «. نه محاله شکست بخورم.خورم ینه من شکست نم »

رو با دست بلند  ی. لوسدیکش یهمه بدنم زبانه م یتو کیو تار بیدرت عجو اون ق یوحش یخو اون

 دیبا یول نمیبب تونستم ی. نمدیشکل دادم. نگاهم به اطراف چرخ رییکردم و پشتم انداختمش. تغ

جلوم قرمز شده بود.  ایانداخت. دن یدرونم پنجه م انهیوحش ی. خشم و وحشت و حسکردم یحس م

 یشد از روشون با همه قدرت م یکه مقابلم سبز م یی. با حس چاله هادمیبا همه سرعتم دو دمیدو

از پشتم سر خورد  یخورد و لوس زیاز چاله ها ل یکیلحظه پام لبه  هی ی. برادادم یم یو جا خال دمیپر

. چشم دومیم یدارم به سمت چ دونستم یم دمیبا دندون گرفتمش و پشتم انداختمش. دوباره دو یول

درصد تصورم  کی. اگهتنها یک تصور محض. کردم یبودم و با قدرت تصورم حرکت مهامو بسته 

و تمام  میکردیبرخورد م یسنگ وارهیبا د یادیما با سرعت فوق العاده ز ومدیدر ماز آب اشتباه 

 شد. شمردم  یپودر م استخون هامون

 ...چهار...سه...پنج

 .بهم فشرده بودم واریهامو از ترس برخورد با د چشم

 ....کی...دو



برامده  یسنگ ها ی. پنجه هام با همه توان رودمیبرخورد نکردم و بالفاصله با همه قدرت پر وارید به

 نگه دارم. زونیوآتونستم خودمونو قالب شد و وارید

 ...گهیجهش بلند د هیفشار دادم و  یسنگ وارهیجمع کردم پاهامو به د رومویهمه قدرت ن با

 واریبود... موفق شده بودم.... موفق شده بودم از د وارید ییهامو باز کردم دست هام رو لبه باال چشم

 میزاد بودآ ژنیسسطح در هوا و اک یپامون بود و ما باال ریباال برم و از سطح مه عبور کنم. مه ز

 

 روم به صورتش زدم. آگذاشتم و چند ضربه  نیرو زم یشکل خودم درومدم.لوس به

 «دختر...زود باش... یتونی... تو مینفس بکش لوس االی...االیپاشو. نفس بکش.  یه »

. پشتشو با دست مالش دادم تا اروم دیشد یو پشت سرش سرفه ها دیکش یو صدادار قیعم نفس

 بود. دست هاشو پاک کردم و گفتم: یبشه. دست هاش هنوز خون

 «؟یخوب »

 «.سوزهیام م هیر یاره ول »

 «.کرد یمداغونامونو هیبود که داشت ر یاون مه کوفت یتو یچ دونمی. نمیشیکم کم خوب م »

 یلی. خی. ترسناک شده بوددمیچشماتو د یاریهوش مهین یلحظه  تو هی» کرد وگفت:  یمن من یلوس

 «ترسناک مثل اون روزا که...

 :خورد گفتم حرفشو

 «شگاه؟یازما یاسارتمون تو یمثل اون روزا» 

 کرد. چشم هامو بستم و گفتم:  دییحرکت سر تا با

 یو نم یکرد یسرفه م ی. وقتکردن یچشم هام غرقت م یافتادم که داشتن جلو یاون شب ادی» 

و تار شده. انگار خون جلو چشمامو گرفته  رهیجلو چشمام ت ای. حس کردم دنینفس بکش یتونست

همون کمکم کرد بتونم هردومونو  دی. شارفت ینم رونبی ذهنم از اتفاقات اون ٬بود. اون صحنه ها

 «نجات بدم.



 به خودش لرزید و گفت: یلوس

نمیتونم تصور کنم اگه تو نبودی یا اگه این قدرت رو نداشتی االن چه اتفاقی واسمون میوفتاد. شاید » 

همون پایین اینقدر سرفه میکردیم تا حنجره امون پاره شه و از شدت خونریزی با خون خودمون خفه 

 «بشیم. 

دیگه بهش فکر نکن. یه بار بهت گفتم نمیذارم هیچ اتفاقی برای تو بیوفته. من رو قولم میمونم حتی » 

 «اگه پای مرگ باشم.

 .دیچرخ نییتکون داد و نگاهش پا یسر

 «.میکن دایپرو هیبق میتون یم گهیمه برطرف شده فکر کنم د »

که بش  یاتش کیکوچ یشده بود. شعله ها کیتار گهیهوا د میرو ادامه داد رمونیمس وارید یباال از

رو بغل کرد و  یارورا نگران لوس میدیرس ششونیپ یدادم. وقت صیبود رو از دور تشخ هروشن کرد

 «.مینگرانتون شد یلیخ ن؟یکجا رفته بود» گفت: 

 کنه. فیتعر یتم و چشم هامو بستم و اجازه دادم لوسسنش شآت با بدنی دردناک کنار

 

با بش برابر مرگه. حق  دنیهزارتو خواب نیا یبش گفت تو یول میبه خواب داشت ازین یمن هم لوس هم

وقتی غرق خواب بودیم چه موجوداتی ممکن بود پیداشون بشه یا چه بالیی سرمون نبود  بود معلوم

 بیارن. 

 یبه سخت کیبلند و تار یوارهایاون د نیشده بود و ماه هم پشت ابرها بود و ب کیهوا تار یطرف از

 ادیز یلیشدن امکان افتادنمون خ یم دایجلومون پ چهیو اگه چندتا در دیهم دپا رو یشد جلو یم

 رونیبو درخشان از وجودش  ییرورا دست هاشو بلند کرد و چشم هاشو بست صدها پروانه طالآبود. 

 زدن. چشم هاشو باز کرد و با لبخند گفت:

 ریمس توننی. اونا مدیچرا زودتر به ذهنم نرس دونمینم میکن پدایدرستو  ریمس میتونیم ینطوریا»  

 «رو روشن نگه دارن. طیدرست رو نشونمون بدن و مح



حتی نای از جا بلند شدن رو هم نداشتم و دل دل می کردم که ای کاش مجبور نبودیم االن حرکت 

 کنیم و میتونستیم تا صبح کمی استراحت کنیم. آرورا نگاهی بهم انداخت و گفت:

هرچی موندنمون توی این هزارتو بیشتر طول بکشه خطرهایی که میدونم خسته ای مایک ولی » 

 «تهدیدمون میکنن بیشتر و بیشتر میشه. ما نمیتونیم ریسک کنیم.

ها جلوتر از ما  پروانهسرمو به نشونه تایید تکون دادم، بش دستمو گرفت و کمک کرد سرپا بشم. 

باعث دلهره  شتریب نیروم و ساکت بود و همآ ری. مسمیرفت یو ما هم دنبالشون م کردن یحرکت م

چطور  ان؟یکه دنبالمونن ک یینایبراشون نداشتم. ا یجواب چیبود که ه یافکار ریشد. ذهنم درگ یم

حمله جادوگرها االن بهمون نیکه فرار کرد؟ چرا ا بود یاون مرد نقاب دار ک کنن؟یم بمونیدارن تعق

 کنن؟ ینمکارو نیکنن و بکشن ا ریمارو غافلگ تونن یم یچرا وقت کنن؟ینم

 «نیرو بب نجایا یه »

گل رز پخش شده بودن و رشد  یبوته ها واریتمام سطح د یرفت. رو واریاز د یبه سمت قسمت روراآ

گل ها گذاشت و  یدستشو رو یرورا با ناراحتآهمشون خشک شده و پژمرده بودن.  یکرده بودن ول

 «رفتن. نیاز ب دهیبهشون نرس یکاف یموندن و نور و هوا نجایاز بس ا»  گفت : 

خورد و عقب رفت.  گل شاخه اش رو بلند کرد و به سمت  کهیرورا آدستش تکون خورد. یرز تو گل

 یبا حالت خسته ا و خش خش یبه خودشون دادن و با صدا یگل ها هم تکون هیبق هویرورا برگشت. آ

 .به سمت ما برگشتن

 بش بهم نزدیک شد و با صدای آهسته ای زمزمه وار گفت: 

 «هیچ گهید نیا»  

 : دندیباهم نال شده و  ختهیمآصدا در هم  نیچند

 «دیکمک...به ما کمک کن» 

 و گفت:  دیاز گل ها خودشو جلو کش یکی

 «.نینجاتمون بد دیبه ما کمک کن» 



کمی مکث کرد و با تردید به شاخه های خشکیده گل رز خیره رورا آبچه ها بود.  یمثل صدا صداش

 جلوتر رفت و گفت: شد، کمی 

 « واستون افتاده؟ یچه اتفاق» 

 گل رز درحالیکه قطره ای مثل اشک ازش به زمین می چکید گفت:

سالمون بود و تو دهکده های اطراف زندگی می کردیم.  7تا  5همه ما یه روزی بچه بودیم. همه » 

ده هایی داشتیم که دوستمون داشتن تا اینکه اون اتفاق پیش اومد. همه ما تجربه اش کردیم، به خانوا

وضوح یادمه...شب بود چیزی شبیه ستاره ای نورانی مقابل پنجره اتاق خواب ظاهر شد، اونقد مسحور 

مثل من  کننده بود که با لباس خواب و پابرهنه دنبالش به درون جنگ رفتم. از هر نقطه بچه هایی

دنبالچنین ستاره های نورانی حرکت می کردن. اونقدر در جنگل پیش اومدیم که گم شدیم و دیگه 

از مرداب جادوگری بیرون اومد به قدری راه برگشتی نبود تا به اینجا رسیدیم و نور ستاره قطع شد. 

گل دراورد و  کریه بود که با دیدنش خودمون رو خیس کردیم. اون همه مارو طلسم کرد و به شکل

اینجا اسیرمون کرد. مدت هاست اینجا چشم به راهیم تا شاید کسی از اعضای خانوادمون برای نجات 

ما پیداش بشه اما هیچ کس از اینجا عبور نمیکنه، هیچکس بهمون کمک نمیکنه...همه از ترس فرار 

 «ن...نجاتمون بده....می کنن و ما هیچوقت نمیتونیم دوباره به خونه هامون برگردیم....کمکمون ک

آرورا به قدری تحت تاثیر ظلمی که به این بچه ها شده بود قرار گرفت که اشک توی چشم هاش 

 حلقه زده بود. لوسی هم دست کمی از آرورا نداشت جلوتر رفت و کنار آرورا ایستاد و گفت:

 «اومده؟چه سرنوشت شومی. را یکی باید با این همه بچه این کارو کنه؟ چطور دلشون » 

 گفت:  آرورا اشک هاشو با دست پاک کرد و بینیش رو باال کشید و 

باید راهمون به اینجا می رسید تا بتونیم اینا رو نجات بدیم. نمیتونیم همینطوری بریم و  دیشا» 

 «بذاریم تا ابد اینجا بمونن.

 به گل ها گفت:  روسپس 

 «چه کاری از دستمون بر میاد؟ م؟ینجاتتون بد میتون یچطور م» 

 رز کوچک گفت:  گل



ما  دیو بشکن رونیب دیاریقرمزه اگه اونو ب اقوتی هینقطه هر بوته  نیتر قیما در عم یداخل بوته ها» 

 «.میشیخودمون م تیبا واقع لیدوباره تبد

 نوازش کرد و گفت:پژمرده گل رو یتکون داد و برگ ها یسر روراآ

 «.میدیمما نجاتتون نینگران نباش»  

انبوه گل  یها شهیر ساقه و نیمشغول گشتن بو  ندرورا به سمت سه بوته بلند رفتآو بش و  یلوس

من اما سرجا خشک شده ایستاده بودم و حتی از دیدن اون گل ها هم حسی از انزجار  رز شدن. یها

بهم دست می داد. نمیتونستم از سر دلسوزی یا ترحم بهشون نزدیک بشم، بنظرم حتی صداشون هم 

آزاردهنده و گوشخراش بود و هیچ تمایلی برای کمک بهشون نداشتم. چیزی در مورد این گل ها به 

 زار می داد.شدت ذهنمو آ

متروکه بود  ریمس هی بایتقر نجاینبود. ا یروستا و دهکده ا چیه نجایاز ا لومترهای. تا کدرگیر شد فکر

همه  نیبرسن اونوقت چطور ا نجایبه ا تونستن یم یهفته سخت نیبا چند یبزرگ به سخت یانسان ها

 یرو یقسمت ،بوته ها رفتم. به سمت ومدیجور در نماین وسط  یزیچ هیاومده بودن؟  نجایبچه تا ا

گوشم به صدا در اومد.  یتو یکامل پوشونده بود. زنگ خطررو وارید یگسترده شده و تا باال وارید

چرا این هزارتو که پر از خطر و مرگ بود باید مارو به جایی بکشونه که بخوایم کسی رو نجات بدیم؟ 

 ...مرگ خطر هایی با ز تلهپر بود ا نجایامگه اینجا برای مرگ و دفن شدن ما نبود؟ 

از ساقه هارو با قدرت جلو  یبلند فرو کردم و مشت ی که از دیوار باال رفته بودیها سهیر نیب دستمو

 ادیها بود با همه قدرت فر شهیبرگ ها و ر ریکه ز یزیچ دنیفاصله اشون دادم. با د واریو از د دمیکش

 «عقب! دیحاال بر نی! همنیازش دور ش» زدم: 

 

 دهیچسب واریشده به د دهیو گند دهیجنازه پوس نیو خاردار چند میضخ یساقه ها ریمن ز یبه رو رو

 بیزده بود. همه اش نقشه و فر رونیون شکم و گوش و مغزشون بررز از د یگل ها یها شهیبودن و ر

 .کردن یاستفاده م هیبلکه از طعمه ها به عنوان تغذ خواستن یگل ها کمک نم نیبود ا



کرد  رییتغ زین همه چآ کیبه سمتم برگشتن و در  مگینخش یالتحمن با  ادیگل ها با فر همه

جدا شدن و با خشونت به سمت ما پرتاب دارشون غیت یفاصله دادن ساقه ها واریرو از د خودشون

 شدن. 

از حالت بچه گانه  و صداش بنظر نمی رسید کیچندان کوچ گهیکه حاال د کیگل رز کوچ یصدا

 :دیخش دار شده بود غر خارج و

 «االن! نیهم دشونیریبگ»  

 شهیحلقه شدن و مارو به سمت روردن و دور دست و پاهامونآخاردار به سمتمون هجوم  یها ساقه

 یها شهیکار و مرگ. اون ر انیپا یعنیها  شهیر ریرفتن ز دونستم ی. مدنیکش یبوته م یمرکز یها

به قدری و  شدن یو دهان و گوش وارد مغز و بدنمون م ینیاز ب دنمونیبه محض رس صیگرسنه و حر

و  که سست و بی حال می شدیم و کم کم بیهوشی مارو در خودش غرق می کرد دنرکیه میتغذازمون 

 فرار نبود. ی برایراه چیهدیگه 

 هامو ازاد کنم. بودن که بتونم دست یتر از اونخارها محکم یول کردم خودمو نجات بدم تقال

 زد:  ادیفر آرورا

 «بش گرز!» 

رو  ییکوله اش کرد و گرز جادو یتوزادش روآدست  یزیوردن چآ ادیو به  آرورا یصدا دنیبا شن بش

ازش جدا شدن انگار درحال  غی. ساقه ها دردالود و با جدیو با همه قدرت به ساقه ها کوب دیکش رونیب

 ییطال ینورها زا یبعد موج یا قهیگرفته بود افتاد و دق هیکه هد یانگشتر ادیرور به آسوختن بودن. 

از که  یخونگوشخراش و یها غیج یحاال فقط صدا سوزوند یرز رو م یساق و برگ خاردار گل ها

ساقه ها بودم.  ریبه من انداخت که هنوز اس ینگاه ی. لوسدیرسیبه گوش م پاشید یمرونیساقه ها ب

 و به سمتم پرتاب کرد. دیکش رونیب رشویبرگشت پذ یها غهیت

خطا بره سرم قطع  شیریفکر کردم که اگه نشونه گ نیفقط به ا یاون همه استرس و نگران نیب در

گوشخراش شل شدن و ولم  یغیکنان از کنار سرم رد شدن و ساقه ها با ج ژیژویها و غهیشه. تیم

 رز سوخته و نابود شده بودن یهمه گل ها بایبرسونم. تقر هیکردن تونستم خودمو کنار بق

 



 یپر پر شده رز ها یبه برگ ها ی. نگاهمی. همه شوکه شده بودمینشست نیزم ینفس زنان رو نفس

خشک  یجسد ها ینگاه وحشت زده اش رو یبود. لوس ختهیکردم که اطرافم ر یسرخ به رنگ خون

 بود. سرشو چرخوندم و گفتم: مونده  رهیاومده بودن خ رونیو ساقه ها ب هیر ریکه حاال از ز یشده ا

 «  نکن. نگاه» 

 « !یلیوحشتناکه خ یلیخ»

 « . دونمیم»  

 کرد.  یبش بلند شد و جلوتر رفت و جسد هارو بررس

دن که با شنیدن داستان ترجم انگیز گل ها دلشون سوخته و برای بوهمه اجساد مثل ما انسان هایی »

کمک رفته بودن و وقتی به اندازه کافی خودشونو به عمق ریشه نزدیک کرده بودن ساقه ها خار دار 

اونا رو به داخل کشیده و غافلگیر کرده بودن. حجم ساقه ها و ریشه های انبوه به حدی زیاد بوده که 

شوراخ  قیهارو از طر شهیبعد به حال فرصت اونارو خفه کردن و ر طعمه گرفته و توان مقاومت رو از 

 بعد از گذشت مدتیکردن.  هیبدن کشوندن و از خون و بدنشون تغذ یداخل یتا مغز و اعضا ینیب یها

تله مناسب و  هی. شهیرشد و قدرتشون م یبرا یبه کود مناسب لیمونده تبد یبه حال فرصت جسد باق

  «  . یعال

پشت گردنش رو حس کنم. با اخم به بش اشاره  یشدن موها خیس تونستمیبه لرزه افتاد و م یلوس

هر سه نفرمون رو چک کرد تا مطمئن  تیبده. آرورا وضع حیکامل توض نقدریا ستین ازیکردم که ن

مرگ رفته و از دامش فرار  یقدم کی. اما تا میبود دهیند یجد بی. واقعا آسمیدیند یجد بیبشه آس

شجاع باشه و کم  کنهیم یسع دونستم یبودم. م یلوس ونی. و من سالم بودن االنمو مدمیکرده بود

 ارزش داشت. یلیواسم خ نیجا بزنه و ا خواد ینم دونستم ی. مارهین
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هر لحظه انتظار داشتیم از طرفی کسی یا چیزی بهمون  باقی مسیر رو با احتیاط بیشتری ادامه دادیم.

احساس دلتنگی . دیدرخش یبود. ماه کامل تو اسمون م دهیخودش رس یها مهیشب به ن حمله کنه. 

می کردم، برای گله ام، برای پدرم، دوستام و حتی زوزه های دسته جمعی گرگ ها باالی تپه های 

 های روشن روستا از روی تپه هم تنگ شده بود. نزدیک روستا...حتی دلم برای تماشای چراغ

کرده  رییبچه ها همراهم بودن. چقدر تغ هیکه بابا و بق ی. شبردماو ادمیشدنم رو به  لیاول تبد شب

شوم مرگ رو سرمون اومده  هی. سامیرو از دست داده بود ییزای. چقدر زمان گذشته بود. چه چمیبود

سر به سر  ایمقابل فوتبال  میو گرفتن حال ت یافتادم که همه دغدغه امون شرطبند ییروزا ادی بود

 بود. یبه نام لوس یدختر تازه وارد گذاشتن

 شوم رو سرمون افتاد؟ هیسا نیا یک از

شد. متوجه شدم چند  دهیکش ینگران لوس یشونه ام نشست. نگاهم به سمت چشم ها یرو یدست

 صورتم حس کردم. یرد اشک رو رو یسیشدم. خ رهیو به ماه خ ستادمیاز حرکت ا قسیدق

 «شده؟ یچ »

ده ها سال از اون  کنمیسال افتاده که حس م هی نیاتفاقات بد تو ا نقدریافتادم. ا شیسال پ ادی »

. همش مرگ مینکرد ی. انگار زندگمیشاد باش میبخند میوقته نتونست یلیشاد گذشته. انگار خ یروزا

 «.یکیهمش تار

 نوازش کرد و گفت:  شونمو

 هیشب یدوستت و کت که حس نی. بهتریرو از دست داد ایلیسخت بود. تو خ دونمی. مکنمیدرک م» 

 «. یمحبت مادرت بهش داشت

اروم بودنم قلب پاکم رو از  تمی. من معصومزایچ یلیخ یرو از دست دادم لوس زایچ یلیمن خ نه»

که منو تا  یکشتن از روز ادیدوستمو از شکنجه ز یکوفت یکه اون دانشمندا یدست دادم. من از روز

و  یرو از دست دادم. من مهربون هیاز دست دادم. من اون روح زمویسرحد مرگ شکنجه کردن همه چ

 یاز گرفتن دست عشقم هم بترسم زندگ شهیطلسم که باعث م نیبخشش رو از دست دادم. من با ا

سال  کیاز اون ما نمیبیم کنمین که به گذشته فکر م. االیراه باختم لوس نیتو ا زمویدادم. من همه چ



 نکهیااب خوردن ادم بکشم بدون  یبه اسون تونمیرحمم من م ی. من بیلیفاصله دارم خ یلیخ شیپ

 «وقته. یلیوقته مرده. خ یلیخ کیما فهممیککم بگزه. االن م

 

چهره شاد رو با چهره گرد گرفته باشه. سخت بود اون بهیو برات غر یبود به گذشته نگاه کن سخت

 کردم یبه خودم نگاه نم نهیتو ا گهی. مدت ها بود که دیکن سهیخسته و ازرده و پر از نفرت االن مقا

 یلوس. از از دست دادن دمیترس یم زایچ یلی. از خدمید یم نهیکه تو ا یزیاز چ دمیترس یچون م

 یزیچ نی. اخرداشت یبود که تو خاک نگهم م یا شهیر نیمن مثل اخر یبرا ی. لوسدمیترس یهم م

واسه از  یچیه گهیعشق نبود من د نیداشته باشم. اگه اون هم نبود اگه ا زهیانگ شد یکه باعث م

 شدم ؟ یم لیتبد یبه چ دونمیدست دادن نداشتم.نم

 خواستنیم دیفته بودن. شافاصله گر یلیخ میدیورد. به سمت صدا دوآرورا مارو به خودمون آ یصدا

 حرف زدن بهمون بدن. یفضا برا کمی

با  ی. چشم هام گشاد شد. لوسمیمقابل مواجه شد ریو با تصو میعجله خودمونو بهشون رسوند با

بن  ریمس شدیوارد جنگل نم ریزانو زد. جلومون راه هزارتو تموم شده بود اما مس نیزم یرو یدیناام

رفت  ازش باال شدیشده بود. اونقدر بلندکه با پرش نم دهیبلند رو به رومون کش یواریبست بود. د

 هم نداشت. یدست یجا

 گفت: یعصب روراآ

 «راه درسته! گنی. پروانه ها ممیامکان نداره ما راهو درست اومد نیا »

 باال انداخت و گفت: یشونه ا بش

 «.میبن بسته اشتباه کرد هیبدون شک  نی. امیباشه و ما اشتباه کن یمجاز وارید نیا نکهیمگه ا »

 «راه درست بوده. فقط راه حل غلطه دنی. اون تله ها نشون ممیاشتباه نکرد» گفتم:  مصمم

 «ه؟یمنظورت چ» گفت:  یلوس

 دنیداشتم واسه رس یادی. ذره ذره با صبر و حوصله. صبر زدمیرفتم. روش دست کش واریسمت د به

. ومدیاصال به چشم نم دیشا زیر یبرجستگ هیکردم.  دایکه دنبالش بودم پ یزیبه هدفم.اون چ



صدا خورد و قسمت  یکی. تدمیفرو کردم و با قدرت کش واریدرزفاصله د یخنجرمو برداشتمو تو

 شد. داریپد یجنگل یها یبا طرح پر یرفت و کاسه سنگ یکنار وارید یسنگ

 داخل کاسه بود. ییطال یخنجر

 «باشه؟ تونهیم یچ نیا» د کرد و گفت: نبل اطیاحتخنجرو با  ارورا

 ی. خون در ازادمیو شن دمیرو د ویسنار نیسرم ا یبه اندازه موها یمشخصه. حقه تکرار» : گفتم

 «.نیعبور. هم

 ی. اتفاقختیو خونش رو داخل کاسه ر دی.خنجرو کف دستش کشدیکش یتکون داد و پوف یسر روراآ

زمزمه  یلوس اثر بود یگرفت و خون خودش رو امتحان کرد. باز هم ب. بش خنجر رو از دستش وفتادین

 کرد:

 «.کیما یاشتباه کرد ندفعهیفکر کنم ا »

 «از حفظم. ویباز نیمن ا .کنمیتکون دادم و گفتم. اشتباه نم یگرفتم سر خنجرو

 زدم:  ادیهزار تو برگردوندم و فر یکیبه سمت تار رومو

که دنبالشم و همتونو  یزیبه اون چ رسمی. من میگولم بزن یتونیاز حفظم. نم ویباز نیمن ا ؟یشنویم» 

 ن؟یخوایبده. خون منو م صیبدنتونو از هم تشخ ینتونه تکه ها یکه کس درمیم یدونه به دونه جور

 «.شهیم نیخون شما رنگ اب نیزم یبه زود ی. ولنشیریبگ

کاسه اونقدر نگه داشتم که از خون پر شد.  یکف دستم خون فواره رد. دستمو باال دمیکش خنجرو

 رو به رومون باز شده بود. ری. مسختیخورد و ناگهان فرو ر یتکون یسنگ وارهید

خسته  یباز نیبود از ا یکاف گهیشده بودن رو حس کنم. د رهیسه نگاه نگران که بهم خ تونستم یم

 تموم بشه. شهیواسه هم یباز نیوقتش بود ا گهیبودم. د دهیشده بودم. بر

 ی. تا ظهر مادیبهتره افتاب داره در م میزودتر برس ی. هرچمیبر دیبا نیزود باش» گفتم:  هیبه بق رو

 «. میبرسون لیخودمونو به قبا میتون

من بودم که  نیشه ایقدم عقب بودم. هم هی شهیهم دمید یم کردمیمدت فکر م نیبه تمام ا یوقت

 الیخیب تونستم ینم گهیاما حاال اونقدر حس انتقام درونم رشدکرده بود که د خوردم یرودست م



طلسم شده بود  نیکه باعث مرگ مادرم و ا یقبل مرگ هم که شده اون یول رمیبشم. حاضر بودم بم

 بکشم. نییرو با خودم پا

جرات  چکسی. همیبرد یرو نوبت یو لوس میدیبا همه قدرت دو یمسافت هی ی. حتمیوقت راه رفت تمام

 .دهیطاقتم به سر رس گهید دونستن ینداشت درخواست استراحت کنه. انگار م

و رنگ و رو  میکهنه و قد یساختمون ها تونستم یبود. از دور م دهیبه اواسط اسمون رس دیخورش

 نجاسیهم» شدم. بلند گفتم: رهیکج و معوج و رنگ و رو رفته خ یبدم. به تابلو صیرفته رو تشخ

 «.میدیبالخره رس

 «خطرناک باشه؟ دیشا م؟یوارد نش ینجوریهم ستیبهتر ن» محتاطانه گفت:  یلوس

 «.میایما قراره ب دونهیاونجاس م یهرک »

 «؟یدونیاز کجا م »

 .رفتنیاشاره کردم که پرواز کردن و به سمت دهکده م یقرمز یپرنده ها به

 «منتظرمون بودن. »

 یپر از تارها ییبا پنجره ها کیتار یخاک گرفته و خونه ها ی. کوچه هامیبه داخل ده گذاشت قدم

 دهیده انگار خاک قبرستون پاش یخونه ارواح باشن. تو دیگفت شا شدیکه م ییعنکبوت. خونه ها

 یابیقطع شده جاسوس رو رد گنالیداشت س ینبود. بش مدام سع یسروصدا و رفت و امد چیبودن. ه

 .نهک

 «.میخواستیکه م میهست یی. االن همونجامیبهش ندار یازین گهیدنبالش نگرد بش. د »

تر. همه بدنم از شدت درد و  عیسر ییفاصله گرفتم با گام ها هیاز بق بردیم شیدرونم منو پ یزیچ هی

جواب همه سوال  نجایدرست اومدم. ا دادیکه نشونم م یبه سوزش افتاده بود. سوزش یسوزش خالکوب

 من بود. یها

نقره  شیر تونستمیفاصله هم م نیرفتم. از ا یبود. با همه سرعت به سمتش م ادهستیمقابلم ا یا هیسا

 بدم. منتظر بود. صیتشخ ناشویناب یو چشم ها دهیرنگ بلند و قامت خم یا

 من... منتظر



 

قدم عقب هم  کی یدور گردنش حلقه شد. مقاومت نکرد حت اریاخت یدست هام ب دمیکه رس جلوش

چشم هاشو پوشونده بود.  یرو دیسف یا هیبود. ال رهیو به من خ هستادیمحکم ا ینرفت. مثل سنگ

دستمو از دور گردنش باز کرد. زمزمه کرد:  میفشار مال هیدست هام گذاشت و با  یگرمشو رو یدستا

منه. پس بهتره اروم  یکه راهش فقط تو دستا ی. عالجیعالج دردت اومد ی. تو برایکشیمنو نم تو» 

 «کجاست. دونمیم یول یکه دنبالش ستمین ی. من اوننیایو همراه من ب یباش

 بازوم نشست. یارورا رو یو ارامش قدم به قدم دور شد. دست ها نهیکرد و با طمان پشت

 «.یشد یعصب نقدریچرا ا ؟یرو به اون رو شد نیاز ا هویچرا  ک؟یچت شده ما »

 یحس بد و ادیوش مجخونم به  می. عصبکنهیم وونمیمثل خوره داره از درون د یزیچ هی دونهینم »

 «دارم.

 کرد و گفت: شدیکه دور م رمردیبه پ ینگاه بش

 «هیک نیا» 

 «.می. گفت دنبالش برشناسهیاونو م یکه دنبالشم ول ستین یاون گهیم »

 نگران گفت: ارورا

 «؟یکنیاعتماد م »

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 «حرف ها گذشته. نیکار من از ا »

. خونه ها اکثرا خرابه میخلوت و سوت و کور ده گذشت ی. از کوچه پس کوچه هامیحرکت کرد دنبالش

 دادیبود که نشون م مینرده ها اونقدر ضخ یبودن. تار عنکبوت تمام پنجره هارو پوشونده و غبار رو

 از سکنه اس. یخال نجایسال هاست ا

دهکده  هیو داخل شد. خونه برعکس بقکرد. بعد درو باز کرد  یاز خونه ها مکث یکی یجلو رمردیپ

داره.  انیجر یدوجا محل رفت و امد بودن و زندگ نی. انگار فقط همنطوریهم هم یبود خونه کنار زیتم

 نگران نگاهم کرد و گفت:  یدر مکث کردم. لوس یجلو



 «نرو تو.خطرناکه.» 

 حرف درو باز کردم و داخل شدم. بدون

 یبهم دهن کج یچوب نهیزم ینخ نما و قرمز رنگ رو یا چهیبودن. قال دهیکهنه و پوس یچوب یوارهاید

قلپ  نهیشوم یرو یلی. پاتدادیو گرما م یخونه زندگ کیتار یروشن بود و به فضا نهی. شومکردیم

 . دیجوشیو م کردیقلپ م

به سمتمون  نکهی. بدون ادینوشیم یمثل چا ینشسته بود و معجون نهیکنار شوم یصندل یرو رمردیپ

 برگرده گفت: 

 «.دینیبش» 

 رورا لب باز کرد و گفت:آ. میرو به روش نشست یها یصندل یحرف رو یب

 «یدونیاز کجا م م؟یینجایو چرا ا میهست یما ک یدونیتو م» 

 زد و گفت: یپوزخند رمردیپ

 «بلکه مدت هاست منتظرتونم. دونمی. نه تنها مدونمیمعلومه که م»  

 بود گفتم:  هدرونم اوج گرفتدوباره که  یتیعصبان با

 «کار توئه؟ یطلسم لعنت نیکار توئه مگه نه؟ ا» 

 «. یکه دنبالش ستمین یروم باش جوون. گفتم من اونآ »

 «؟یهست یپس ک »

 یشده مگه نه؟ هرچ ادیاز اون زخم هم باشه. ز کنم یمثل پدرت. البته فکر م یصبر و حوصله ا یب »

 «.نمشی. بذار ببشهیتر م عیوس یعاشق تر بش ی. هرچیشیتر م یعصب یشیبشه تندخو تر م شتریب

 زخم خبر داشته باشن. شرفتیرورا و بش از پآ خواست ینم شده سرجام موندم. دلم خشک

 «.ینیبب یخوا یبا کدوم چشم م »

 «.کنن یم میاری. دست هام ستیبه چشم ن ازین دنشیلباستو بده باال. واسه د »



مثل  یچشمامو رو هم فشار دادم. رنگ لوس دمیرورا رو که شنآ نیه یشد و لباسمو داد باال.صدا بلند

 شده بود. دیگچ سف

 لب گفت و نشست. ریز یپوستم حرکت کرد. اوهوم یهاش رو دست

به تماس  ازین یحت شرفتشیواسه پ یدونی. مادهیز یلیزمان کوتاه خ نیکرده. تو هم یشرویپ یلیخ »

به  ی. مطمئن باش ربطشهیم شتریعالقه رشد کنه ب نیا شتریتو قلبت ب ی.هرچستیهم ن یجسم

تر و  یبکشدت. فقط عصب ایاسون نیبه ا ستی. قرار هم نیبترس نیاز ا ستین ازینداره. ن یتماس جسم

 «. یشیتر و درنده تر م نیخشمگ

 «ه؟یکار ک نیبهم بگو ا »

 تکون داد و گفت : یسر

 یجادو تهیبعد اون زن افر ی. ولیجادوگر لیهمه قبا میبود یکی. همه باهم ادمهیاون روزا رو خوب  »

 یها نهیکردن مثل گرگ دایپ یمهتاب دشمن یها نهیفاصله انداخت. گرگ نمونیورد و بآرو  کیتار

بود؟  یمهتاب و جادوگرا چ لیقبا نیاصل جنگ ب یکنیاز کجا بود؟ فکر م نایهمه ا یکنی. فکر مهیسا

از  یکیاز ما بود. یکی. اون زدیرو م یکینفر بود که طمع قدرت داشت. حرص و ولع تار هینفر فقط  هی

 یها سییرو حکم فرما کنه تونست دوتا از ر یکی. جو وسوسه شد که تارمیبود سییروسا. پنج تا ر

کرد به خون  بستهاورد.اونارو وا دیرو پد هیسا یها نهیرو با خودش هم نظرکنه و بعد گرگ گهید

 «...یلیباهوش بود خ یلیگرگ نما. خ یانسان ها یانسان نما به جا یبه نسل خودش. گرگ هاخودش. 

 

 «شد؟ یبعد چ» :دیصبرانه پرس یب ارورا

 خواستیمهتاب اومدن. پدرت... م یها نهیبعد؟ بعد گرگ» و گفت: دینوش یا گهیجرعه د رمردیپ

روشون  یلیاونا قبول نکردن. جو خ یها تموم شه. ول یدشمن نیا خواستیصحبت کنه مذاکره کنه م

. اون کرد یاونارو با خودش همصدا م دونست یکه خودش م یکیتار ینفوذ داشت. بهتره بگم با جادو

 یاز همه دهکده قو بایدرست کرده بود که تقر کیو تار دیپل یبود. اونقدر جادوها دهید میتعل خفادر 

فکر میکنی تله هایی که باهاشون رو به رو  .کرد یناب رو خلق م ییها نیتر شده بود. طلسم ها و نفر

شدین رو کی ساخته؟ جو برای محافظت از قبیله و قلمرو خودش تمام این اطراف رو پر کرد از نله 



اما یه عده شروع به مخالفت  هایی کشنده که هیچکس نتونه بهشون حمله و اونارو غافلگیر کنه.

و بعد پدرت باعث مرگ پسرش  جرقه جنگ رو زدمخالفت ها  نیهم کردن مخصوصا گرگینه ها 

 «همسرش عروسش و نوه اش شد.

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 «به من گفتن فقط پسرش و عروسش مردن یول »

 تکون داد و گفت: سر

بچه. نوه دومش. پسرش دوقلو داشت. روز  هینفر.  هیخانوادش مردن جز  یهمه اعضا باینه تقر» 

 یم تشیکه پدرت هدا ی. جنگکرد یرو تماشا م گ جنگ نوه اش کنار رودخونه پنهان شده بود و جن

جادوگرا قوی بودن و  رو قتل عام کرد. گهیجادوگر د یاز خانواده ها یلیکل خانواده اونا و خ کرد

یومده بودن. جنگ سهمگینی بود. خیلیا از هر دو نیروی تاریک داشتن اما گرگینه ها هم دست خالی ن

اونقدر  مادرت رو طلسم کرد. طرف کشته شدن. اما جو همه خانواده اش رو از دست داد برای همین

همه خانوادشو همه میخواست پدرت .ارهیهمون بال رو سر پدرت ب خواستیبود که م دهیضربه د

این جنگ و نفرت و اون طلسمه ایه  یتان اصلداس نیاز دست بده. ا هستن رو که براش مهم ییکسا

بچه رهبر  نیاول نفرینی برای. تورو در بر گرفت کیتار نیاز اون روز نفر که روی توئه مونده مایک.

 «مهتاب. یها نهیگرگ

 :دیعجوالنه پرس یلوس

 «برداره؟ نوینفر تونه یاون االن کجاست؟ جو کجاست؟ اون م »

 «مونده. یسال هاست که مرده. از جسدش فقط استخون باق . اونتونست یدخترم م تونست یم »

حس کردم دیگه تمام بدنم که تا اون لحظه از هیجان و خشم منقبض بود چنان سست و شل شد که 

 توانی برام نمونده.

 «هنوز هست؟ برداشته نشده؟ چرا این زخم  نیاگه مرده چرا نفر »

با همون استعدادها. تا  ی. نوه اکرد دایاخر ادامه پ از نوه ی. نسل خونپابرجاستچون خون اون هنوز  »

 «.میمونه اجپابر نیاون ادامه داره نفر یکه نسل خون یزمان



 گفتم: دیترد با

 «بره؟ نیاز ب نینفر نیتا ا رهیبم دیاون با ینسل خون نیخرآ یگیم یعنی» 

 تکون داد و گفت: یسر

 «تو. ای رهیبم دیاون با ای»  

 

 «برداره. نویاون بتونه نفر دیباهاش حرف بزنم. شا دیبا نمشیبب دیکجاست؟ بااون » : دمیپرس

که  ییکه دنبالت بودن.کسا یی. کسایدونیم نوی. خودتم اکنه یم بتیاون مدت هاست داره تعق »

اون ازت متنفره. اون از تو متنفره. چون خانواده تو خانواده اونو ازش  واسش. کردنیم یجاسوس

 «درکش کنه. تونهب یکس نکهیکرد بدون ا یتنها زندگ میتی هیعمر مثل  گرفت و اون تمام

 زدم:  ادیفر

حس کردم  شهیکه واسم مهم بودن رو از دست دادم. هم ییکردم. من همه کسا یمنم تنها زندگ» 

 «بود؟  یمن چ ریدرکم کنه. تقص تونهینم چکسیمتفاوت ترم و ه

 « . اروم باش.کیاروم باش ما» دستاشو دورم حلقه کرد و گفت:  ارورا

 : دیپرس بش

 «م؟یکن داشیپ میتونیکجا م» 

 .نهیمنو بب تونه یم دیسف یشد. انگار از پشت اون ابرها رهیبهم خ یبیبه طور غر رمردیپ

 «.رهیجونتو بگ دی. شایبد ینیسنگ یبها دی. شاهییسراغش؟ اون جادوگر توانا یبر یخوایم یمطمئن »

 گفتم:  مصمم

 «اومدم همه خطرهاشو قبول کردم. اون کجاست نجایتا ا یوقت» 

خاک گرفته  یقفسه کتاب ها نیاز ب یزرد شده ا یبرگه کاغذ کاه تو هوا تکون داد. یدست رمردیپ

 کوتاه. یریشدن کرد. مس جادیشروع به ا یصفحه خال یرو ینقشه ا اومد. رونیب



 :گفت

خانوادش  یمحل زندگ کینزد خواست یم شهیساعت فاصله باشه.هم هی دیشا ستیدور ن ادیز» 

 « باشه.

 مچ دستمو گرفت گفت:  رمردیرو برداشتم. پ کاغذ

. یادمو بکش هیکه  یداشته باش نوی. توقراره جرات اهیمهم میعجله نکن. تا فردا فکراتو بکن. تصم» 

 «.یفکر کن شتریبهتره ب

 گفت: هیبه بق رو ول کرد. دستمو

که نتونم  ینه اونقدر یو فرتوت شدم ول ریجا واسه استراحت هست. پ یهم ساختمون بغل نجایهم ا »

 «کنم. ییرایاز چندتا مهمون پذ

 نگاهس بهم انداخت و زمزمه کرد:  روراآ

 «. میصبر کن تا فردا صبح همه فکرامونو بکن گمیمنم م» 

 گفتم: شدمیاز جا بلند م کهیدرحال دمیکش یاه

 «روزم روش. هی نیهمه صبر کردم. ا نیا »

 

خونه ها  وارید یبود.رو رانهیو هیده  نیجاده قدم زدم. اساکت و اروم ری. تو مسرونیخونه زدم ب از

 هی نیجاها سوخته بود و نرده ها شکسته بودن.ا ی. بعضخوردیها به چشم م نهیگرگ یچنگال ها یجا

کرده بود. به  نرو داغو لهیدو قب یدشمن نیده اورده بودن. ا نیبال رو سر ا نیبود. گله من ا قتیحق

. شدیم دهید نیزم یها و تبرها رو زهیباز و بزرگ بود. هنوز هم اثر ن یکه محوطه ا دمیرس ییجا

 محل شروع جنگ بود.  نجایسوخته هنوز جون نگرفته بودن. ا یدرخت ها

شدم.  دهینه چندان دور خورد. قدم به قدم به سمتش کش ی. چشمم به رودخونه استادمیا نیزم کنار

 .دیکشیمنو به اون سمت م یزیچ هیانگار  یچرا ول دونستمینم

 گفت: یبچه گونه ا یصدا



 «.یمیج میکن یباز ایب گهید ایب ایب »

 از پشتم گفت:  یا گهید ینبود.صدا یاز کس یاثر ی. صدا بود ولدمیاطراف چرخ به

 «.کنمیتلف نم یدارم. وقتمو با باز یمهمتر یمن کارا» 

انگار منو  یخوردم. اونجا بود ول کهیچهار ساله پشتم بود.   بایپسر بچه تقر هیعقب برگشتم.  به

 .دیدینم

 یرو جمع م یرنگ یبه همون سن کنار رودخونه سنگ ها گهیپسر بچه د هیرودخونه نگاه کردم  به

 . کرد

بود.کنارش رفتم  دهیبچه تنها بود ترس شد انگار طوفان شده بود. کیتار هویهوا  بود. یباز مشغول

 جنگ. دونیمبود که حاال شده بود  رهیخ یخال نیوحشت زده اش به زم ینترسه. چشم ها خواستمیم

 !نیجنگ خون هی

 ی. ولکردن یبود. جادوگرها از همه توان استفاده م دهیفا یها حمله کرده بودن. صحبت ها ب نهیگرگ

نجات دور خودشون  یاز جادوگرا برا ی. بعضکردن یتر حمله م دیشد انگار قوی تر بودن، ها نهیگرگ

 بودن. و اونجا بود... بابا... مامان.... هدیکش ییطال یحلقه ها

 کشت یسر راهش بود م یکو هر دیجنگ ی. بابا مکردن یچشمم عبور م یاز جلو ریتصاو لمیف هی مثل

 نداشت. یجوون فرقو  ریپ

فقط  نهیشدن. باوقار و با طمان یصورتش منعکس م یتش توآ یبود. شعله ها ستادهیا یگوشه ا مامان

چقدر دردناک بود که می دیدمش و  .زدیو گرمش موج م یقهوه ا یچشم ها ی. اندوه توکرد یتماشا م

میدونستم هیچوقت فرصت اینو نداشتم که مادرمو بشناسم یا از نوازش های حمایتگرش بهره مند 

 بشم. نگاهمب ه سمت بابا چرخید که به خود انسانیش تبدیل شده بود. 

 رو به مرد پنجاه ساله ای کرد  و گفت:

 «.رنیمیافرادت دارن م .میتمومش کن. بذار صلح کنرو تیوضع نیجو ا» 

 « .برنیکه با مرگشون افراد تورو هم به گور م نهی. مهم استیمهم ن »



 «نداره. یخوب جهیکه نت یزنیم یبه جنگ شیتآ یدار یمیقد یها نهیبه خاطر ک »

همه چیزایی که داشتمو ازم گرفتی! همسرم کشته شد پسر و عروسم هم همینطور! این قدرت  تو »

از اول نباید این جنگ حق من بود و شما نباید توش دخالت می کردیم این به شما ارتباطی نداشت! 

 «رو شروع می کردی درک! تو فقط یه یه ادم حسودی که به قدرت قبیله ما حسادت کردی! 

ه های سایه رو ساختی! تو اونارو ساختی تا مارو قتل عام کنن چون نمیخواستی تو منطقه تو گرگین» 

ات قدرت دیگه ای باشه! میخواستی سرزمینو تصاحب کنی و تاریکی و پلیدی رو به این خاک تزریق 

 «کنی! اگه میذاشتیم تو به کارهات ادامه بدی چیزی به عنوان سرزمین سبز باقی نمیموند!

 زد و گفت: جو پوزخند

 «تو اونقدری زنده نمیمونی که بخوای از پیروزیت برای نسل اینده تعریف کنی!» 

داد و  یبه سمت درک پرتاب شد بابا جا خال نیاتش یریت دمید یحمله چطور شروع شد ول دمینفهم

 یکارها ه بودگفت ه بودمش ودیش دیپ قهیفرو رفت که چند دق یتو قلب پسر بچه ا میمستق ریت

که  دیلرز ی. انچنان مدیلرز یکه کنارم بود از وحشت م کودکیافتاد.  نیداره. بچه رو زم یمهمتر

. چشم هاشو نبست فقط نگاه کرد. مرگ مادرش برادرش و خانوادشو با ارهینم تگفتم قلبش طاق

 ...تو نگاهش بوجود اومد که تن منم لرزوند. نفرت خالص ی. اما برقدیو لرز دیو فقط لرز دیچشم د

ورد خوندن جو رو به ووضح شنیدم که نیروهای تاریک رو فرا می خواند و طلسمی عظیم رو  یصدا

 که به بدن مادرم برخورد کرد. ماننداشعه ایجاد می کرد و نوری 

از پسر بچه نبود. به اطراف  یاثر گهیتموم شد.اسمون صاف شد و د یهمه چ قهیعرض چند دق در

 یمن اثر باق انگارشب کم کم آسمون رو در می نوردید.  .گشتربه حالت اول ب زینگاه کردم همه چ

 من اشنا بود! یبودم و اون پسر بچه چقدر برا دهیچشم هام د یگذشته رو جلو یمونده از جادو

 

 نفر.  هیخوردم به  نهیبه س نهیشدم. به عقب برگشتم که س رهیبه اطراف خ جیلحظه گ چند

 «.یکنیم کاریچ نجای. ایلوس »

 «.یتنها باش خواستمیاومدم دنبالت. نم رونیب یزد دمید »



 «واسم بهتره. ییانگار تنها »

 دستام گذاشت و گفت: یگرمشو تو دست

 «.یتنها بمون چوقتیه ستیقرار ن» 

 رو صورتم گذاشتم و گفتم:  دستشو

کاش  نی. امیدغدغه هارو نداشت نیاز ا چکدومیکاش ه یباشه. ا نطوریهم شهیشد هم یکاش م یا» 

 « .   میدور باش زایچ نیکه از ا ییجا هی میبر میفرار کن ییدوتا میتونستیواسه ما نبود. م یزندگ نیا

طلسمو باطل  نیو ا میری. مشهیتموم م گهیتا فرداس. د یهمه چ» زد و گفت:  یلبخند گرم یلوس

 «.میکنیم

 «طلسمو برداره اونوقت... نیا کنمی. مجبورش مشهیداره تموم م گهی. ددونمیم »

 شد و زمزمه کردم: کیرو گونه هاش گذاشتم گذاشتم. صورتم بهش نزد دستمو

 «میلحظه بمون نیتا ابد تو ا میتونستیاونوقت م »

 دونستمیکنترلشون کنم. نم تونستمیکه نم یاز احساسات وجودمو پر کرده بود. احساسات یموج هی

افتاده بود از خشم و  انیگذاشته بودم همه احساسات وجودم به غل نجایپا به ا یچم شده. از وقت

 .ازیگرفته تا عشق و ن تیعصبان

از وجودش از همون قسمت تماس لب  یخاص یگرما هیلبهاش قرار گرفت. حس کردم  یهام رو لب

 رو داشتم که بعد از مدت ی. دست هامو دورش حلقه کردم.حس تشنه اشهیهامون به وجودم منتقل م

 .دهیها به اب رس

 

با خنده  یکرد. لوس دنیاسمون رو شکافت و بالفاصله بارون مثل رگبار شروع به بار یبرق رعدو

 زد:  غیو ج دیخودشو عقب کش

 «. بدومیشیم دهیبدو االن مثل موش ابکش» 



. پس چرا شدیواسم تموم م ایدن ای موندمیزنده م ای شدیمشخص م زیام گرفت. فردا همه چ خنده

 گذروندم؟یکه دوست داشتم م یلحظات اخرو اونجور نیا دینبا

 گرفتم و گفتم: دستشو

 «.میپس بدو بر »

. حوصله دوباره مواجه میدیشده بود. به سمت خونه ها دو یاطراف گل نیشدت گرفته بود و زم بارون

در کلبه  یان میتصم هی. با وفتمیفردا ب ادی دنشیبا د خواستمیرو نداشتم نم ریشدن با اون جادوگر پ

از سرما بهم  که یی. با دندونادیلرز یم یسیاز سرما و خ ی. لوسمیبود رو باز کرد زتریکه تم یکنار

 گفت: خوردنیم

 «کنه؟ینم یزندگ نجایا یکس گمیچقد سرده. م »

 باال دادم و گفتم:  یا شونه

 «از سکنه اس. یخونه خال رسهینم به گوشم ییصدا چیه» 

 دیچرا. شا دونستمیبود نم زیو سرد بود و با وجود کهنه بودن تم کیجلوتر رفتم. خونه تارقدم چند

روشن  شیداشت ات یخم شده بود و سع نهیشوم یجلو ی. لوسکنهیاز هردوتا کلبه استفاده م رمردیپ

 کنه. 

ارن صدتا روح د کردمیحس خاص داشتم. انگار تو کلبه ارواحم. حس م هیکلبه قدم زدم.  یتو

 حس بد... هیحسشون کنم.  تونستمیکشته شده. م ی. روح جادوگراکننیتماشا ممنو

 

که تو اتش  ییها زمیترق توروق ه یروشن کرده بود به خونه جون داد. صدا یکه لوس یاتش یگرما

. از سرما امیباعث شد به خودم ب یلوس یها نیف نیف یکلبه رو پر کرده بود. صدا یفضا سوختنیم

 . به سمتش رفتم و گفتم: دیلرزیم

 «.یشیم ضی. االن مریلرزیاز سرما م یپاشو دار» 



. کردمیکه داشت چندان سرمارو احساس نم یراتییجا بلندش کردم. بدن من با توجه به تغ از

خودشو به من چسبوند و گفت:  ی. لوسکردمیم یاحساس گرما و داغ شتریب ریمخصوصا با اتفافات اخ

 «مثل تو همراهش داشته باشه. یبخار هیادم  ییو سرما طیشرا چقدر خوبه که تو هر» 

 .دیلرز یقرمز شده بود و لب هاش م دماغش

 دونستمیچم شده بود. نم دونمیسردش گذاشتم. نم یلبا یتو موهاش فرو کردم و لبامو رو دستمو

 به نام کنترل و مهار درونم پاره شده بود. ییطناب نامر هی دونستمیبه سرم اومده فقط م یچ

 از من فاصله گرفت و گفت:  یلوس

 «...من...کیما» 

جمله بگه تا نظرم عوض شه تا از خودم و خودش فرار کنم.  هی هیکاف دونستمیحرف بزنه. م نذاشتم

 رفشو قطع کردم.حلبامو رو لباش گذاشتم و 

. شهیتموم م یگفت فردا همه چ یاز درونم م گهید یصدا هیاما  دادیتو وجودم هشدار م یزیچ هی

 فکر نکنم.  یچ چیکه به ه کردمیم یداشتم خودمو راض

 دستامو گرفت و گفت:  یلوس

 «.یش مونیکه بعد پش یکن یکار خوامینم کیما» 

 دورگه شده بود گفتم: صدام

و حسرت  یمونیپش یدونی. ممونمیتلف شدم پش ی. از همه زندگمونمیشم؟ من االنم پش مونیپش »

برم.  ینجوریا تونمی. نمرمیبم ینجوریا تونمینه؟ نم ایفردا شب زنده هستم  دونمینم یعنی ؟یچ یعنی

بهت  خوامیکه م یحسرت باشم که هرگز نتونستم تورو داشته باشم. نتونستم اونجور نیبا ا تونمینم

 «واسم حسرت داره.  رمیبم ینجوریا نکهیعشق بورزم. ا

 «؟یچ وفتهیب یاگه اتفاق »

که  هیکاف زنهیم شیکه عشقت داره قلبمو ات نینداره. هم یبه رابطه و تماس جسم یکه ربط یدید »

 «طلسم همه وجودمو پر کنه.



 از تنم دراوردم و گفتم:  لباسو

 «. خوب تماشا کن.نیبب» 

وها و باز ی. حتشدیپر م اهیمانند س یجلوش. همه تنم کم کم داشت از اون عالمت خالکوب دمیچرخ 

 مونده بود. دیام سف نهیس یپاهام. فقط رو

 نوی. من فقط تا فردا فرصت دارم. اشهیم شتریو ب شتریسفر داره ب میکه اومد یاز روز ؟ینیبیم »

 یباشه. سوزش و درد یمیداره؟ که همه تنت دچار سوزش دا یچه درد یدونی. مدونهیوجودم هم م

 خونکیدرد مثل خنجر به استخونام س کشمیکه م ینفس. هر دارهیلحظه هم دست از سرت برنم هیکه 

 «.زنهیم

دورش حلقه  دستامو حرف بزنه. تونستیشد. نم دهیبدنم کش اهیخطوط س یلرزونش رو یها دست

 کردم و گفتم:

 «ارزوم مونده باشه داشتنه توئه. عاشقت بودنه. هی میروز زندگ نیاگه واسه اخر »

 شد. یگونه اش جار یو رو دیتو چشماش درخش یاشک قطره

 و منو همراه خودش به سمت اتاق خواب برد. دی. دستمو کشدمیگونه اشو بوس یاشک رو رد

. رمیبگ دهیناد زدویم خونکیکه بهم س یکردم حس شوم یعقلم گوش ندادم. سع یبه حرفا گهید

 کنم... یفقط زندگ خواستمیها. م نهیباشم نه رهبر گرگ کیامروز رو ما هیفقط امروز فقط  خواستیم
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پتو رو تا  کهیدر حال ی. لوسومدیتو خونه م شیترق توروق ات یشده بود. هنوز صدا کیکامال تار هوا

صورتشو نوازش کردم. حاال ذهنم  فیکنارم خوابش برده بود. پوست لط دهیچونه اش باال کش یرو

و  شدمتخت بلند  ی. از روگرفتمیاول ماز  دیکه با یمیگرفته بودم. تصم مویازادتر شده بود. تصم

من نبود.چشم  هیشب ادیکه ز یشدم. به پسر رهیخ نهیداخل ا بهیغر ری. به تصوستادمیا نهیمقابل ا

 یجا کی یکه حاال حت یبود و بدن ختهیر میشونیپ یکه رو یبلند شده ا یسرد و خاموش موها یها

تا  دونستمی. مدیکشیم ریقلبم ت یتو یزیدرد وحشتناک. چ هیهم نداشت. درد داشتم  دیو سف یخال

 نهی. حاال قفسه سکشهیو منو م کنهیو خشک م رهیگیاگه موفق نشم همه قلبمو م گهیچند ساعت د

صبر  خواستمیشدم. نم دنیشده بود. لباسامو برداشتم و مشغول پوش اهیبه خطوط س نیام هم مز

قبول  هک یلیبه فکر کردن هم نداشتم. تنها دل ازین ینداشتم. من حت یقصد نیکنم. از اول هم چن

جنگ من بود.  نی. اانیبا من ب چکدومشونیه مخواست یبود. نم نیروز صبر کنم هم کیکردم 

 . فقط خودم بودم و بس.وفتهیبه خطر ب لوسی و بش را،رار نبود بخاطر من جون اروسرنوشت من بود. ق

چهره اشو تو  ریبار تصو نیاخر یکردم برا یو سع دمیرو تو خواب بوس یامو برداشتم. گونه لوس کوله

زدم.  رونیتموم شده. از خونه ب یبشن ساعت هاست که همه چ داریب هیبق یذهنم نگه دارم. وقت

 کارم خواهد بود انیشب پا ای نمیبیطلوع صبح رو م دونستمینم

. دمیدویکه داشتم م ی. با همه سرعتدمیدویت هارو دنبال کردم.مدراوردم و عالم بمیرو از ج نقشه

داشتم که باهاش رو به رو  نویا یتو وجودم نمونده بود. حاال امادگ یو روشن دینقطه سف چیه گهید

 کرد.   هیکه منو به جرم گناه خانوادم تنب یبشم. با پسر

شدن. من اماده بودم.  یکردم.درخت ها با سرعت نور از کنارم رد م یرو ط یجنگل و خم چیپر پ ریمس

زودتر  خواستمیلحظه. م نیمدت صبر کرده بودم فقط واسه هم نیبا سرنوشت. همه ا ییارویاماده رو

 رگبودن. تقاص م دهیکش زانمیکه خودمپو عز ییتقاص زجرها رمیتقاص بگ خواستمیتموم بشه. م

 ...گهید یایلیو خ کنی ٬کت ٬مادرم

 .دمیکه عالمت زده شده بود رس یمحوطه ا به

 یجنگل رو فراگرفته بود... نه صدا یانداخته بود. سکوت محض هیبر جنگل سا یا مهیمثل خ یکیتار

 .باد یصدا یو نه حت ینه تپش قلب واناتیح



 .زانگی هراس و خوفناک ٫بود. پر از رازو رمز ایکل دن ینقطه از جنگل جدا نیا انگار

 و شوم را به وضوح حس کنم. کیتار یزیچ یکیدر همون نزد ییتونستم از جا یم

تک تک لحظات مثل  یمدت تو نیکه ا یگزگز زخم تونستمیناخوداگاه به سمت قلبم بردم. م دستمو

 رو احساس کنم.  دادیم ینیدوشم سنگ یرو نیسنگ یبار

پرده  نیراف بود. پشت ااط نیهم ییجا هیشدم اون  کیبه هدف نزد دونستمیکردم م یم حسش

عمر  هیرو به رو بشم که  یکه با کس یی. به جارسمیم نجایبه ا یروز هی دونستمی. منتظر بود. مکیتار

 قرار داده بود. ریتحت تاث انمویخودمو اطراف یزندگ

حس بد...حس  هیشک... هی. خوردیمثل خوره داشت منو م یزیچ هی اوردیبه ذهنم فشار م یزیچ هی

 وسط از قلم انداختم. نیرو ا یزیچ هی نکهیا

کارو اشتباه  یجا هی زنهیداره تو سرم داد م یزیچ هیمحاسباتم غلط بوده؟ چرا  کردمیحس م چرا

تله  هینواده نبود...بلکه... یمحل زندگ نجاینبود. ا نجایا یاز زندگ یمحل چیه یخونه ا چیکردم؟ ه

 تله...! هیبود... 

 ؟یگردیدنبال من م _

 هام خشک بشن. به عقب برگشتم. چهیرسا از پشت سر باعث شد همه ماه ییصدا

. دیرس یتر بنظر م روحیتر شده و ب دیمتفاوت تر از قبل. پوست صورتش سف یبود. ول رمردیهمون پ

 یتو هوا معلق مونده بود. لب هاش جور نیباالتر از سطح زم یشد. کم دهینگاهم به سمت پاهاش کش

 دورگه گفت: ییشده بود. با صدا ری. تسخزنهیکه حرف م ستیکه انگار خودش ن خوردنیتکون م

 «بودم. قدم از تو جلوتر کی شهیو من هم یهمه مدت دنبالم کرد نیا»  

 «؟یهست یتو ک »

 «.نمیسرزم نیجادوگر ا نی. من بزرگترکمیمن؟ من نواده جادوگر بزرگ و تار »

  «؟یکنیکارو باهام م نیچرا ا ؟یاز من برنداشت نویچرا نفر »

 «یدیخوب فهمچراشو کردم یچرا؟ فکر م »



تقاص  دیاون موقع متولد هم نشده بودم. چرا با یداشتم؟ من حت یمن مقصر نبودم. من چه گناه »

 «اشتباه پدر تو و پدر من رو من پرداخت کنم؟

 شونن نکهیف ا. چون برخالدیکش یپدرت زجر م دنتیتو با هر لحظه زجر کش دنیچون با درد کش »

ضربه  چیکرد و داغونش کرد که ه رشیپ یغصه تو و مادرت جورغم و یول دهینم تیبهت اهم دادیم

 دهیچاقو فا ریبا شمش یزخم رو بهش بده. هر انتقام نیو ا یجیدرد تدر نیا ونست تینم یهولناک

 جهیحاصل بشه. و تو اون نت جهیسال ها صبر کرد تا نت دیانتقام با هیبه بار نشستن  یبرا ی. گاهرهندا

 «که من ادامه دادمش. ی. انتقامیانتقام پدرم جهی... تو نتیا

خودتو پشت  ی. تو اگه جرات داشتیها پنهان کرد هیکه خودتو پشت سا یترسوس بزدل هیتو؟ تو  »

 «.یکردی. مبارزه میشد یم. مردونه با من رو به رویکردینم میقا گهید ینقاب و جادوگرا

. ینیبب یبهتره بگم نخواست ای. یمن نداشت دنیواسه د یمن؟ من هرگز پنهان نشدم. تو چشم درست »

 «.کیما ینیبب یتو نخواست یچشمت بودن ول یدرست جلو زایچ یلیخ

که تک تک  یی. صدادیرس ی. بله از پشت سرم به گوش مومدینم رونیب رمردیاز دهن پ گهید صدا

 . شناختم یکه م ییبدنمو به لرزه دراورد. صدا یسلول ها

که چشمامو روش بسته بودم...  یکردم...قطعه ا دایمعمارو پ نیکردم...قطعه گمشده ا داشیبعد پ و

 کامل شده بود... پازلنی... و حاال انمیکه نخواستم بب یزیچ

 نیبدنم از پاهام خارج شده...با همه وجود رو زم ی...حس کردم همه انرژدیعقب برگشتم. پاهام لرز به

 ادیدر اعماق ذهنم فر یزیچ هیباور کنه و  کردیم یو ذهنم داشت سع دنیدیزانو زدم... چشم هام م

 ... نه...!زدیم

تا  دیخراش یمحرف زدن ندارم...صدا گلوم رو یبرا ییصدا کردمیخشک شده بود و حس م گلوم

که انگار از ته  یی.. با صدانمی برد انگار تار صوتی برای حرف زدن نداشتم. اما راه به جایی ادیب رونیب

 :دمیبشنوم نال تونستم یکه فقط خودم م یبا زمزمه ا دیرس یچاه به گوش م

 نمیبب نجایرو ا ی...حاضر بودم هرکسیتو باش دینبا نی...نه...ایکارو در حقم نکرد نینه...تو ا »

 «جز تو...! یجزتو....هرکس



شنا... با آ ی. همون چشم هاشهیتر از هم یبود. وحش یقدم جلو اومد. چشم هاش سرد و وحش چند

 سرد گفت: یلحن

ضربه جبران  نی...اما ایاز عشق ضربه خورد شهی...همکینقطه ضعف تو بود ما شهیعشق هم »

 «ضربه مرگ بار... هی...رهیناپذ

 نیکه هر روز و هر روز تمام ا ییبه چشم هاش بود.چشم ها رهیاومد. نگاهم خ یسخت باال م نفسم

تره.  کیدشمن از همه بهم نزد دمیشدم و هرگز نتونستم بفهمم...هرگز نفهم رهیمدت بهشون خ

 !یمن شده بود...لوس یایکه همه دن یدشمن

 

 بودم. دهیکاش اشتباه د دم؟یدیاشتباه م یعنیقدم جلوتر اومد.  چند

 «.یکنی. اصال اشتباه نمکیما یکنینه اشتباه نم »

 «...هیبه تو داره؟ نواده پسر بوده تو  یجه ربط انیجر نیچطور ممکنه؟ ا »

 هیهمسان.  ینواده پسر بوده. پدربزرگم دوتا نوه داشت. دو دوقلو کننیدخترم؟ درسته همه فکر م »

 ینبودم. تو یدختر عاد هیمن  یبود ولبد  کمیداشتن دختر  یجادوگر لیدختر. اما واسه قبا هیپسر و 

مردها  قیفقط از طر یجادوگر یرویما بعد از خواهر شمال و مرگش ن یجادوگر شهیما و از ر لهیقب

شدن  یکه زاده م یینکرد. فقط پسرها دایجادو پ یروین یدختر چی.بعد از اون هکرد یم دایجلوه پ

از  یمن جا افتاد. اما من از همون بدو تولد قدرت داشتم وحت لهیقب نیکم کم ب نیقدرت داشتن و ا

مردم با  دیترسی. مرمبفهمه من دخت یتر بودم. پدرم نذاشت کس یبرادرم هم با استعدادتر بودم. قو

 یشرورم و منو بکشن. اون روزا تازه پدربزرگم با جادو ای طانمیفکر کنن من ش یزیچ نیچن دنید

 یداره براش بد تموم م یجادوگر یرویبا ن ینواده دختر اون نکهیر شدن ااشنا شده بود و اشکا اهیس

 یو مدل مو میداشت شابهم ی.ما لباس هاکردیفکرشم نم یبه برادرم کس ادی.بخاطر شباهت زشد

و با همون  شدمیکرد. زمان گذشت من بزرگ م یپسر به همه معرف هی. منو به عنوان کسانیپسرونه 

پدربزرگم هم  یکه حت ییبکنم. جادوها یادیز یکارا تونستم یداشتم.م یرینظ یب یسن کم جادوها

با چشم هام  زویچ هجنگ در گرفت. من همونجا بودم درست همون پشت...هم نکهی.تا اتونست ینم

تیر آتیشین سینه برادرم رو شکافت و اون توی  دمیکه سر از تن مادرم جدا کردن... د دمی...ددمید

 شویشبه زندگ هیپدربزرگم  دمیپاره شد...د کهیپدرت ت یپنجه ها ریپدرم ز دمی... دآتش سوخت



بود؟ تو هم به  یبوده؟ گناه من چ یگناه تو چ یگیشبه خانوادمو باختم...م هیخودم  دمیباخت...د

کرد و من  نتیتاوان خانواده هارو از بچه ها گرفته. پدربزرگم نفر یزندگ نیا یول یگناه یب ناندازه م

 یم ی. من و پدربزرگم. در خفا زندگمیمدت از اونجا رفت هیفراموش نکردم. بعد از  رویون تصاوهرگز ا

انه درونم رو یداد اون نفرت وحش ادیداد. بهم  ادی. اون بهم انتقام رو داد یم ادیو اون بهم  میکرد

حمله به . بهم گفت ستیزدن ن ریداد حمله فقط شمش ادیچطور کنترل کنم و چطور حمله کنم! بهم 

 «شنا شدن با تو!آبه اون شهر اومدم.با هدف  یهدف هیهم بدتره. من با  ریقلب از صدتا ضربه شمش

 «داشته باشه. قتیحق تونهیباور کنم. نم تونمینم »

از  اناتیجر نی. همه اینیکاملو بب ریهارو کنار هم بذار تا تصو کهی. زود باش. تکیفکر کن ما کمی »

 «شروع شد؟ یک

 «از زمان ورود تو به شهر.» کردم:  زمزمه

عاشق  یتو محاله بتون یزندگ تیبا وضع دونستمی. مکنهیطلسم چطور کار م دونستمیدرسته! من م »

پدرت فکر همه چیزو کرده بود تورو جوری در انزوا نگه داشته بود که هیچ کسی نتونه .یبش یکس

دی و فقط نیاز به یه تلنگر داشتی تا توی قلبت جا پیدا کنه تو مثل یه مرده متحرک رشد می کر

.تو یگردیخودت م مهیدنبال ن دونستم یم، ییتنها دونستم یم نفرین درونت شروع به فعالیت کنه.

رو به تور انداختم. همونطور  یبزرگ یطعمه ساده تر من ماه هی. در واقع با کیما یبود یطعمه راحت

رو به  اهیس یجادو.من اونیدیکه طعمه منو بلع یاونقدر دنبال محبت بود بودم هکرد یزیکه برنامه ر

کردم.گرچه  شونییها راهنما نهیدرس تورو دادم. من به سمت گرگآدادم من بهشون  شگاهیازما

. یامتحان بش خواستمیهدف بزرگتر بود. م هیهمش واسه  یاومد ول شیپ یرضروریچندتا کشتار غ

 یبگم از باز دی. البته بانمیخودم بب یدردتو با چشما خواستمی. میر بکشبا همه وجود زج خواستم یم

لذت خاص خودشو  یزنیم شیواسه نجات من خودتو به اب و ات دمید یم نکهی. ابردمیدادنت لذت م

میدونی میتونستم از اول خیلی ساده بکشمت ولی خب مرگت چه لذتی میتونست داشته  داشت.

 «باشه وقتی شکنجه شدنت لذت بی حد و حصری رو ایجاد می کرد؟

 : دمیغر

 «.یدیخند یدلت به حماقت من م یو تو تو دادمیمن اونجا جون م» 



تو با  نکهیاز ا دمیب هم خندامشب تو تخت خوا نیهم ی. حتکیما دمیخند یمن هر لحظه به تو م »

 «!  یدشمنت همبستر شد

 .کرد یهم فشردم. سرم به شدت درد م یرو پلکامو

 نیرفته؟ اون حس ا ادتیاز  یکرد یکه حس م چیزیبوده؟ اون  یذهنت چ یاون خوره تو یدونیم »

که آرورا با تماس با من تاریکی رو احساس کرد اون منو درون آتشی تاریک دید ولی فکر کرد  بوده

ارورا آتش تویی که منو میسوزونی اما هرگز نفهمید من اون آتشیم که ریشه های تورو نابود می کنم. 

 «.کرد یبه من شک نم نیهم یبرا دید یاطرافش رو از جانب تو م یکیهمه تار

 «.باشیعبور  قادر به دینبا یکیجادوگر تار تو جنگل ممنوعه. اگه یاومد یتو چطور یول »

 سرد و ازاردهنده بود. ،شد یجنگل منعکس م یخنده اش تو یخنده. صدا ریزد ز یلوس

تو مرز رو برداشتن. و من در پوشش تو هر  نی. اونا بخاطر نفرکیگول زدم ما یمن همتونو به راحت »

 «تمتون.داش رنظریز کیلحظه از نزد

 :زدم و گفتم تلخند

 ینم نیمدت خودش همراهمون بود. واسه هم نیکه تمام ا میبود ی. ما دنبال دشمنیبخند دمیبا» 

 داستان کتاب اون ی.و تو تویبرد یم نیخودتو از ب یچون تو ردپاها میکن دایپ ییرد پا میتونست

 «.یدونستیم قتویچون فقط خودت حق یکرد دایخواهران شمال رو پ

 «.یکنیم شرفتیپ یاوهوم خوبه دار »

چشمم  یبا جادو جلو تو جنگ رو ی. امروز اون صحنه هادمیفهمیم دیبا» دستام گرفتم.  نیب سرمو

اتاق  یحتو من اونقدر غرق بودم که متوجه نشدم...تو یکرد جادیا زمیرو بدون ه شی.تو اتیزنده کرد

 «و من... یکلبه رو هم از حفظ بود یخوابا

 «.دمتیکه من کش یاومد یتله ا یتو فقط تو »
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 شد. رهیکنارم زانو زد. چونمو گرفت و تو چشام خ ستادیبه روم ا رو

 یمحاله پا دونستمی. میدرصد هم منو نشناخت کی یتو حت یول کیما شناسمیمن تورو خوب م »

عشق  نیکردم تورو عاشق کنم. عاشق خودم. ا یراحت بود. فقط سع المیخ یرو به جنگ باز کن هیبق

 یکن ی. فکر مکرد یذهنتو اشفته م یچ یکنیکردنت. فکر م فیضع یبود. برا یکشتن تو کاف یبرا

 هی. فقط به یکرد یمهار م خودتو و رابطه ای که با من داشتی رو شهیامروزتو شکست. هم هاراد یچ

خاموش کردم و تو با  یمنطق لیذهنتو از دال . منبود ازیواسه شکستن اون اراده ن کیطلسم کوچ

 «.یرو امضا کرد زینفرت انگ یها نهیخودت سند مرگ خودت و تمام اون گرگ یدست ها

 کردم یبود. حس م شتریبودم ب دهیکه تا به حال کش ییشکست از تمام دردها نیدرد ا ...داشت درد

شکست رو نداشت. من امروز با همه وجود  نیتحمل ا انتیخ نیدرد رو نداره. تحمل ا نیقلبم تحمل ا

طبق نقشه بود. مرتب و  یکرده بودم که از اول برنامه کشتن منو داشت. همه چ ینثار کس عشقمو

 .قیدق

 و کف زدم. دمیبلند خند یبا صدا دمیخند

 زموی. من باورت کردم اعتماد کردم عاشقت شدم و همه چیکرد یباز ریظن ی. نقشتو بهی. عالنیافر »

نخ رو  هیکه فقط با  یمثل بادکنک داشت یکه منو نگه م بودنیزم نیبند تو ا هیخاطر تو دادم. فقط ب

...به یچ چی...هرمندا ایدن نیتو ا یزیچ چیه گهیحاال...من دو یمونده. اون رشته اتصال تو بود نیزم

منو مقصر مرگ مامان دونست...به لطف تو  شهیلطف تو و خانوادت پدرم هرگز بهم محبت نکرد و هم

 هی یول یست دادم لوساز د زویچشم هام پر پر شد... من همه چ یجلو کیمادرم مرد... کت مرد... ن

 «...اونم عشق به تو بود...داشتیداشتم که منو زنده نگه م دیام

و  یبود...وحش یبودمش وحش دهیکه د یروز نیگونه اش گذاشتم. چشم هاش مثل اول یرو دستمو

 جز نفرت خالص.... یاز هر احساس یخال

با اون رفتار پر جسارت منو  یوحش یچشم ها نی. تو با ایرشته اتصال رو از من گرفت نیتو اخر »

 نقدریکه ا یا نهی. گرگیرو داشت یباز نیبرد تو ا اقتی. تو لگمیم کی. بهت تبریخودت کرد ریاس

 «مرگه. اقتشیاحمق باشه ل



 

  «ه؟یاون ک» کردم و گفتم: رمردیپ به ینگاه

 هیمرده متحرکه.  هی بایو فرتوت شده که تقر ریخواهر شمال. اونقدر پ لیبازمانده نسل قبا نیاخر »

 «. ستینازشون یکه فرار کردن و رفتن اثر بودنگهید ایسر

 «ست؟یاون زن مادرت ن ؟یمادرت چ »

زن تنها بود با پسرش. من طلسمش کردم تا فکر کنه من دخترشم. گفتم که  هینه طلسم شده  »

من خیلی هارو طلسم کردم تا به تو حمله کنن و نقش یه  خاصه. یجادوگر یمن برا یها ییتوانا

 «جادوگر رو ایفا کنن تا تو از من منحرف بشی و ذهنت پر از سواالی بی جواب بشه.

 «راحت باش کارتو بکن.  ؟یمنو بکش ؟یکن کاریچ یخوایم »

 «؟یکنیم میراحت خودتو تسل نقدریا »

 یشدنت برم داریو تا قبل ب کشمش یم ای داره ینواده طلسمو برم ایکه  دیام نیبا ا نجایاومدم به ا »

 «برگردم؟ یک یبراو  یدیه امچبشم به  روزی. بر فرض االن پنمیب ینمو طلوع صبح رو رمیمیم ای گردم

. مبارزه کن. باور کن ای.زود باش به خودت بکیما دهیشدنت اصال مزه نم میتسل سونآ ینجوریا »

 «بشم. روزیپسونآ نقدریدوست ندارم ا

سکوت شب رو شکافت. با  ادمیکه فر دیچینچنان تو وجودم پآگذاشت درد  نمیقفسه س یرو دستشو

 و گفت: دیدست به عقب پرتش کردم. خند

 «. پاشو. نهیهم نیفرآ »

 به شکمم زد. یو لگد محکم ستادی. کنارم اتونستم ینم یکردم بلند شم ول یسع

قلبت خشک  یپخش شده. قلبتو گرفته به زود نی.نفریبلند ش یتونیاوه فراموش کرده بودم نم »

 نهیهمراه تو همه گرگ ی. به زودیکامل کردرو نی. تو با همبستر شدن با من نفریریمیو تو م شهیم

 «.شهیاز شرتون پاک م ای. دنمونهیشما زنده نم یاز نسل خون چکسی. هشنیمهتاب نابود م یها

 



 فیشدن. من ضع یم دیها. جان...ارورا...بش... همه نا ام نهیبه سمت خانوادم رفت.پدرم.گرگ ذهنم

 نداشتم. شوییبودم. توانا

 .کردم یممبارزه  دی. بادمیجنگ یم دی. به خاطر اونا هم که شده بود باستادمیزحمت سرپا ا به

 «جلو. ای. بیخوبه خوبه سرپا شد »

بهم برخورد  یبعد یدادم ول یبه سمتم پرتاب کرد جا خال ییبا نور طال یکردم سمتش طلسم حمله

 زیت یبلند اومد سمتم و پاشنه ها یکرد. به عقب پرت شدم و محکم به درخت خوردم. با گام ها

بدنم گرفت و شروع به زمزمه کردن کلمات  یکفششو رو دستم گذاشت و فشار داد. دستاشو باال

پا افتاده بودم. دست و ییاتش نامر هیبه سوزش افتاد که انگار تو ی. تمام بدنم جورکردیومنامفه

. همه قوامو شهیتر م فیقلبم داره لحظه به لحظه ضع کردمی. حس مدمیکشیم ادیو از درد فر زدمیم

و  مینیب یعقب. با بازو زد تو دمیو محکم کش. دستشنیو انداختمش زم دمیجمع کردم پاشو کش

 . گهید دیدرد شد هیبه بدنم برخورد کرد و  یا گهیگرفت. نور زرد د صلهفا

 «؟یبا من مبارزه کن یخوا یم اونوقت یسرپا باش یدرست حساب یتونینم یتو حت »

 یجا کارتو تموم کنم ول نیراحت هم تونمیمن م» دور فکم گذاشت و فشار داد و گفت:  دستشو

 «.یریو با زجر بم رهیطلسم ذره ذره وجودتو بگ دمیم حیترج

پاشو گرفتم و با همه قدرت به سمت عقب و کمرش باال بردم  یو زانوبه شکمش زدم یمحکم ضربه

بلند شد. نفس زنان  غشیج یترق توروق شکسته شدن استخون زانوش تهوع اور بود. صدا یصدا

به قهقهه شد. به  لیهق هقش رفته رفته تبد ی. صدادینالیرفته بود.هنوز م لیعقب رفتم. قدرتم تحل

به پاش کرد. پاشو باال تر گرفت و با  ی. نگاهکردیم یصورتش بهم دهن کج یشد لبخند رو رهیخمن 

پاش جا :ورد و  ید و استخونابلند ش یترق توروق تهوع اور یکرد.صدا جادیا یدست دور پاش هاله ا

 درست شد. از جا بلند شد و گفت:

 نیبسازم من تونستم نفر یداشتم که تونستم زامب کیتار ی. من اونقدر انرژیتو منو دست کم گرفت »

 «...یبکنم.هرکار یهرکار تونمیدرون تورو وسعت بدم. من م

 رو قلبم گذاشت و گفت:  دستشو



. عشق کی. عشق تورو نابود کرد مایکشیاخرو م ینفساتپش های آخرو میزنه تو داری قلبت داره » 

 «کنم و نابودت کنم. دایبه قلبت راه پ یبه من نابودت کرد. تو به من اجازه داد

خوند  رلبیز یعقب رفت ورد ی. لوسدیچیپیقلبم م یتو یدیبه شماره افتاده بود. درد شد نفسام

و بزرگ و بزرگتر شدن  دنیکردن...چرخ دنیدست هاش شروع به چرخ یباال یکیاز تار یموج طوفان

 به سمت من نشونه رفتن و پرتاب شدن... اهشیس یروهایدرومدن... ن کریغول پ یو به شکل خفاش

 با سرعت و قدرت به سمتم اومد و از وجودم رد شد. اهیس خفاش

که حس کردم  دیاونقدر شد ینبود که بهم وارد شد.درد یدرد فیتوص یمناسب برا یکلمه ا چیه

بدنم حس انفجار بهشون دست داد درد به  ی...تک تک استخونهاشهیاالن منفجر م نیمغز سرم هم

 کیمثل  یهم از دهنم خارج نشد. افتادم...به سادگ ادیفر یبرا ییصدا یبود که حت دیشد یقدر

سرم  ی... باالکردندیاراده حرکت م یبپاهام.. دست وکهنه افتادم... تشنج کردم. یا ارچهعروسک پ

 ...دیموهام کش یتو ی...خم شد و دستستادیا

 نهیاگه من جادوگر نبودم و تو گرگ دیما نبود شا یزندگ نیاگه ا دی...شاکیما سوزهیدلم بردت م »

. اون خواست یازمون م یا گهید زیکه سرنوشت چ فیح ی. ولمیباهم ادامه بد میتونستیم ینبود

 «رو رام خودش کنه. یهر دختر تونست یپر از عشقت م یچشم ها

 ...برق از عالقه ای گذرا...برق از لغزش  هی. دینگاهش درخش یبرق تو هی یلحظه ا یبرا

 «.یتو منو دوس دار »

 و گفت: زد پوزخند

 «هنوزم به تصورات خودت باور داری؟» 

. تو با عشق امروزتو با من یمنو دوست دار زایچ نی. تو برخالفه همه ایلوس یانکار کن یتونینم »

 جادیکردن ا ینقش باز هیرو از رو یکه تو امروز داشت یاون برق نگاه تونهینم یگریباز چیه یگذروند

اون  قامو انت یبا لجباز یدار یول یبرخالف خودت. تو درونت عشق دار شناسمیکنه. من تورو م

 «.یکه من عاشقتم عاشق من ی.تو به همون اندازه ایکنیخفه معشقو

 



 لوسی سرشو خم کرد و گفت:

 «.ستمیمن عاشقت نداری اشتباه میکنی مایک  »

میخوای به من دروغ بگی بگو، اصال به همه دنیا دروغ بگو ولی به خودت نمیتونی دروغ بگی. تو  »

میتونستی زودتر از اینا کاری کنی که نفرین منو درهم بشکنه...نگو نه که باور نمیکنم تو میتونستی 

خواست بدون این همه دردسر این نفرینو درونم پیشرفت بدی و منو بکشی اما یه چیزی درونت می

محدوده دهکده خارج زمان رو طوالنی تر کنی...یه چیزی درونت میخواست زمان بیشتری رو خارج از 

از حصار گرگ ها در خلوت و تنهایی با من باشی. میخوای انکار کنی انگار کن. شاید اینقدر تلش 

 «کردی قلبتو سنگ نگه داری که نفهمیدی قلبت خیلی وقته تسلیم شده.

 نیپشت ا تویتو ظاهر اصل» تکون بخورم. گفتم:  تونستم ینم گهیافتادم. د نیزم یسست شد رو بدنم

که من  یهست ینقاب همون دختر لجوج و سرکش و معصوم نی. تو پشت ایچهره پنهان کرد

 «شد که مامور به کشتنش بود.  یاز عقلش عاشق کس یکه قلبش با سرکش ی. دخترشناسمیم

 داره. یاز نگاهش بخونم چه احساس تونستم ی. نمزد یلبخند نم گهید

عشق  دمی. من هرگز اجازه نمفیضع یلی. خکنه یم فیعشق ادمو ضع یحق با تو باشه. ول دیاره شا »

 «شد. ینم نیاالنت ا تیوضع یباهوش بود کمی.اگه تو هم رهیراهمو بگ یجلو

 نشست. دستشو گرفتم و گفتم: کنارم

 «هنوز فرصت هست. »

ساله ام به پدرم شش انتقامو به برادر  نی. من اونمیبه خانوادم مد نوی. من اکیما دمیاتت نمجمن ن »

زجر بکشه... همونطور که من  دیدرد بکشه. پدرت با دی. پدرت باونمیمرد مد گناهیبه مادرم که ب

 «.دمیکش

 «.یکنه لوس اهیانتقام قلبتو س یکینذار تار »

 «.میکیشدن ندارم.من خود تار اهیس یبرا یمن قلب »

به دست  گرانیناکجا اباد دور از د نیکار من بود.قرار بود تو ا انیپا نی.پس ادمیبا ضعف خند دمیخند 

 خنده. ری! زدم زیخنده دار یزنده بودم. چه تراژد دشیکشته بشم که به ام یکس



 «؟یخندیم یبه چ »

که حاضر بودم جونمم  رمیمیم یشد.دارم به دست کس ی. چه تراژدیزندگ نیبه مسخره بودن ا »

 «واسش بدم.

 بلند شه دستشو گرفتم و گفتم:  خواستیم

. یصحنه رو فراموش کن نیا چوقتیه خوامی. نمینیو به چشم مرگمو بب ینیبش نجایهم دینرو با» 

کنم تا  تتیم اذتدوست داش لیدلمو لرزوند. اوا تیوحش یچشا نیا دمتیکه د یاز روز اول یدونیم

بشم. اونقدر بهت عالقه  کیتونستم بهت نزد میا نهی. کم کم با قالب گرگیباهام حرف بزن یمجبور ش

حاضر  یشد یزندان شگاهیاز طرف ازما دمیشن یبشم. وقت التیخیب تونستم یکرده بودم که نم دایپ

تورو  یبودم عاشق بشم. وقتنگرفته ادی. من هرگز یکن داینجات پتو یکنم ول میبودن خودمو تسل

دنبال محبت بودم و با تو همه کمبودامو فراموش کردم. به  میهمه زندگ هیگرفتم عشق چ ادی دمید

. من عاشقت شده بودم ستمیبخاطرت مقابل همه با یکه ارزششو دار یهست یتو کس گفتمیخودم م

همه  یخال یکه برضد تو بودن. تو برام جا ییبستم. رو همه نشونه ها یکه چشمامو رو همه چ یجور

دلم به بودن تو گرم بود.  ینداشتم وقت یچیبه ه یازی. نیکردیکم بودنو پر م میکه تو زندگ ییاکس

ماجراها باهات فرار کنم و  نیبعد از تموم شدن ا خواستمیبکشم. م میحاضر بودم دست از گله و زندگ

بگذرم بخاطر  ی. حاضر بودم از همه چیبود یمن کاف ی. تو برامیکن یدور از همه زندگ ییجا هی میبر

 «تو...

 . دیاز اشک پشت چشم هاش درخش یا پرده

. میو بر میرها کنگذشته رو  میتونی.هنوز میهنوز فرصت هست لوس» و گفتم:  فشردمدستشو

 «.کنمیخواهش م

 دستشو کشید و گفت:

 «نمیدونی با یه سری مزخرفات منو خام کنی مایک.» 

من فرصتی برای خام کردن تو ندارم. من میدونم که میمیرم اما میخوام تورو از این سیاهی که » 

دورتو گرفته ازاد کنم. تو حق داری زندگی کنی...حق داری بخندی...تو برعکس من نباید تاوان 

و خانوادتو پس بدی...تو هنوز خیلی جوونی برای زندگی کردن و تجربه چیزایی که من هرگز فرصتش



نداشتم. نذار این مهر تاریکی که رو قلبت خورده روحتم درگیر خودش کنه. خودتو نجات بده 

اما تهش به نتیجه نرسیدم. هیچ چیزی حتی مرگ من لوسی...من با همه وجود انتقام رو درک کردم 

 «هم نمیتونه به قلبت تسکین بده...

نی جونتو نجات بدم؟ پس تالش بیهوده میخوای به چی برسی مایک؟ میخوای با این حرفا مجبورم ک »

 گهیطلسم به قلب برسه د ی. وقتخیلی دیره گهیدنکن و نفسای آخرتو حروم نصیحت کردن من نکن.

 «.یچیمتوقفش کنه. ه تونهینم یچیه گهی. درهیجلوشو بگ تونهیمرگ منم نم یحت

 

ندارن. تو گله  یها گناه نهیگرگ هیبق یول ریباشه از من بگ یریانتقام بگ یخوای. مکنمیخواهش م »

بچه هایی مثل تو! اونا گناهی نکردن که بخوان  بهشون رحم کن. کنمیخواهش م یبچه هست لوس

بمیرن! تو انتقامتو از من و پدرم میگیری ولی به بقیه رحم کن....خواهش میکنم....تو مرگ برادرت رو 

 «مثل برادرت بمیرن؟به چشم دیدی...چطور میتونی بذاری ادمای بی گناه و بچه هایی 

هاشو بست و روشو برگردوند.  چشمدرخشید. چیزی درون نگاهش تکون خورد نور امیدی در قلبم 

 یدرونش. ول یکیپس زدن تار یفرصتش بود برا نیاخر نیدر کشمکش بودن. ادو طرف وجودش باهم

 یدختر رو برا نیا یبدذات زندگ رمردی. اون پشهب رهیوجودش چ بریکیشده بود که تار تیترب یجور

 برده بود.  نیخودش از ب یخواسته ها

 یبستم. ول یدینا ام یاحساس شد. چشم هامو از رو یچند لحظه مکث کرد. صورتش دوباره ب یبرا

. ییزایچ هیچشمامو باز کردم. شروع کرد به زمزمه کردن  یحس کردم با ناباور نمیسدستشو رو یوقت

و گرد و  خوردند یدرخت ها به هم م شدیتو فضا بلند م یشتریشد باد ب یصداش بلندتر م یهرچ

 یتنم م یدرد تو کردمیم. و حسدیچیپ یباد م یتو یادیبه هوا برخواسته بود. صداش مثل فر اکخ

بود. زمزمه  مقابلم سشیشد. چشم هامو که باز کردم صورت خاروم زیهمه چ قهیدق کی. بعد از چهیپ

 کرد: 

کنار  دموخانوا تونستم یبد باشم. اما نم خواستم یواقعا نم چوقتیمتاسفم. ه. واقعا کیمتاسفم ما» 

 یکاف ی. ولادیز یلیصحنه هارو فراموش کنم. حق باتوئه من دوستت دارم. خاون تونستم یبذارم. نم

نبود. اونقدر کمبود داشتم اونقدر  یمن عشق تو کاف یبرا یبود ول یتو داشتن من کاف ی. براستین

 «تو و خانوادم انتخاب کنم. نیب تونستم یشم. نم الیخیب تونستم یشده بودم که نم تیاذ



 «...یلوس» : دمینال

 دیتر از کار منه. شا یطلسم قو نی. اادیبرنم یکار چی.از من هکیما رهید یلیواسه نجات دادنت خ »

متوقفش  تونم ینم گهید کرده شهیقلبت ر  یاالن که تو یول تونستم یاتفاقات امروز بود م ازاگه قبل 

 «ها قطع کنم. نهیتورو با گله گرگ یکنم. فقط تونستم ارتباط زندگ

 از رو دوشم برداشته شده بود. نیبار سنگ هی. حس کردم دمیکش ینفس راحت 

و با ر مرگ ی. من بارها با مرگ مالقات کردم. االن امادگترسم ی. من از مرگ نمهیمن کاف یبرا نیهم »

 «دارم.اغوش باز 

 یبار نیاول دیشکسته بود. شا شیکی. نقاب تاردنیلرز یصورتش گذاشت. شونه هاش مرو دستشو

اگه منم  دیشا حق داشت شده بود. روزیپ ییوجودش روشنا یکیو تار ییمبارزه روشنا یکه تو ودی

 کنم.  جادیعشق تعادل ا نیاون همه تنفر و ا نیب تونستم یبودم نم

 «ک؟یما »

 رورا از راه دور گفت:آو  بش دنیبه عقب برگشت با د ی. لوسدیاز دور به گوشم رسرورا آ یصدا

. منم یگناه پدرت شد یفقط قربان یتاشند یریمتاسفم. تو تقص زیبخاطر همه چ کیمتاسفم ما »

راحت  الیتموم شده. حاال با خ زیشدم. واسه من همه چ هیبق یدیحرص و طمع و پل یقربان نطوریهم

 «خرش انجام دادم.آتا  فمویبرم. من وظ تونمیم

 شد و لباشو رو لبام گذاشت. زمزمه کرد:  خم

نبود.  یواسه خاموش کردن اون نفرت کاف وجودت، عشقت دوستت داشتم. منو ببخش که یلیخ» 

 یجنگ و نفرت خانوادگ نیبه دور از ا میبتون گهید یایدن هیتو  گهید یزندگ هیتو  یروز هی دیشا

 دیهمون روز بامنم . برگردممن تموم شد. وقتشه کنار خانوادم تی.منو ببخش.مامورمیکنارهم باش

 «.مردمیمهمراهشون

 شدم. رهیچند لحظه بهت زده بهش خ یسست شد. برا کنار منو بدنش  دیکش یبلند آه

من که  یی. به چشم هاش که با لبخند بسته شده بود. خنجر جادوختیر یام م نهیس یکه رو یخون به

 قلبش. یخنجر تو یزیدستش بود و ت یاز جنگل ممنوعه گرفته بودم تو



 «نه نه نه» زدم:  ادیفر

 ام افتاد. نهیس یشد. سرش نرم رو دهیزدم که گلوم خراش ادیبلند فر اونقدر

 رورا دستمو گرفت.آبودن.  دهیرو فهم یما همه چ تیوضع دنی. از ددنیسرم رس یو بش باال روراآ

از اشک  سیخمااز طاقت من بود. چشم ه شتریهمه فشار ب نی. اشد یار داشت منفجر ماز فش قلبم

 بود. 

 :گفت ارورا

 «متوقف شده؟ نینفر» 

 :تکون دادم و گفتم سر

واسه قطع کردنش  یهرا گهیکامل شده د نیها قطع کنه. نفر نهیفقط توسنت ارتباط منو با گرگ» 

 «.ستین

 «...یراه هی دیشا میتونیم »

 لحن آرومی گفتم:با 

مثل  تونمینم چوقتیه گهیبراش ندارم. اگه برگردم د یلیدل گهیکنم. د داینجات پ خوام یمن نم»  

 «. شهیمثل قبل نم یچیه گهیکنم. د یقبل زندگ

 «اخه... »

 «.شهیحس کنم قلبم داره خشک م تونمیاخرشه. م گهید نی. ادونمی. مارمیدووم ب تونمینم گهید »

 . بش سرشو در اغوش گرفت و گفت:هیگر ریزد ز روراآ

 «باشه. یراه دیشا کیما »

نداشت. فقط از  یچیواسه من جز درد ه یزندگ نیبه ارامش برسم. ا دیکه بذار نهیتنها راهش ا »

اتفاقات  نیاز ا یچیه خوامیمن تاوان گناه اونو دادم. نم نی. بهش نگنیکن یطرف من از بابا عذرخواه

 «.نیو کشته شد. هم دیبدونه پسرش شجاعانه جنگ دیبدونه. فقط بذار



توان  گهی.دستم ددیکشیم ری. تدادیمثل ضربه خنجر قلبمو ازار م یزیرفت. چ یم یاهیهام س چشم

 حرکت نداشت. چشم هامو بستم و گفتم:

 «که بخاطر من خودتونو به خطر.... ی. مرسنیکه تا اخرش بود یمرس»  

 ...چیه گهیتپش و قلب و د کیشد.  اهیچشم هام س لیمقا ایدن
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 اشنا. یجا هیروشن  طیمح هیباز کردم.  چشمامو



 نشست. میشونیپ یرو یبودم. دست دهیپر از شکوفه دراز کش یدرخت ها ریجا بلند شدم. ز از

 «مامان!» کردم زمزمه

 بود. نیچشم هاش غمگ یول زدیم لبخند

 «حاال... یاومدنت ول یگفتم زوده برا شی. دفعه پنهیانگار سرنوشتت ا »

مامان. منتظرش  ترسمینداشت که منو نگه داره. من از مرگ نم یزیچ گهیموقعش بود. اونجا د گهید »

 نجایا دیبهره بودمو شا یکه اونجا ازش ب ینعمت نکهیکنارت باشم. ا نجایدوباره ا نکهیبودم. منتظر ا

 «کنم. دایپ

 کرد و گفت:  نوازشم

من. هنوز واست  یکوچولو یداشت یانگار زمانت تموم شده. عمر کوتاه ی. ولشهیداغون مپدرت » 

 «زود بود یلیخ

 «.تونستم ینم گهیبود. د یبرام کاف گهید دمیعمر زجر کش هیمامان من به اندازه  »

 «.میپاشو. بر» گرفت و گفت:  دستمو

 «کجا؟ »

 با ارزش تر بود. یگرمش برام از تمام زندگ لبخند

 «خونه »
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